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	 เจนรบ พับจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนเอนหลังลงพนักเก้ำอี้
อย่างอ่อนล้า ช่วงเวลานีเ้ขาก�าลงันกึถงึพาราเซตามอลจ�านวนหนึง่ก�ามือ 
หรอืไม่กย็านอนหลบัชนดิท่ีออกฤทธิร์นุแรง ท่ีพร้อมจะพาเขาหลบัใหล 
อย่างไม่ต้องการลมืตาตืน่ข้ึนมาอีกครัง้ในเวลาอันใกล้
 ทุกอย่างหยุดที่ความพ่ายแพ้...แพ้ทั้ง ๆ ที่เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่า            
ตวัเองก�าลงัพ่ายแพ้ให้กบัอะไร 
 “คณุเป็นคนมีอนาคต ผมเห็นความสามารถ เห็นศกัยภาพใน  
ตวัคณุ คณุจะพาค่ายเราไปถงึฝ่ังของความส�าเรจ็”
 เจนรบยังจ�าได้ถงึค�าพดูของผูก้�ากบัละครโทรทัศน์อาวโุสผูล่้วงลบั    
และมฐีานะเป็นอาจารย์ของเขา ผูท่ี้เขาจะย้ิมทุกครัง้เมือ่นกึถงึ ก่อนท่ี  
แรงขบัเคลือ่นมหาศาลจะเกดิข้ึนทันทีท่ีชวีติด�าเนนิมาถงึจดุท้อ แต่คราวนี้                                                                                    
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เจนรบกลับย้ิมไม่ออก เหมือนมีบางสิ่งก�าลังบอกเขาเป็นนัยว่า                       
ความพยายามท้ังหมดได้เดินมาจนสุดทางเสียแล้ว และยากท่ีเขา          
จะเหนีย่วรัง้ความฝันให้เดินต่อไปได้อีก
 “ถึงใครไม่สนแต่พี่สน” เสียงของผู้บริหารค่ายละครดังข้ึน                       
ในห้วงคิด “พี่ว่ารบพับโปรเจกต์นี้ลงก่อนเถอะ พี่เข้าใจนะว่ารบ                                                                                            
เสียความรู้สึกมาก เพราะมันคือละครเร่ืองแรกท่ีรบจะได้นั่งแท่นเป็น                 
ผูก้�ากบัฯ เตม็ตวั แต่รบ...พีว่่าเราลองหาเรือ่งอ่ืนไปเสนอช่องดกีว่าม้ัย   
พีก่�าลงัจะพดูในสิง่ท่ีพีไ่ม่อยากพดูเลยจรงิ ๆ  เพราะมนัฟังดูไร้สาระเป็นบ้า                                                                  
แต่พีว่่าเรือ่งนีม้อีาถรรพ์แล้วละ”
 เจนรบคิดว่ามันไร้สาระเป็นบ้าจริง ๆ นั่นแหละ เขาเพ่งมอง
กระดาษท่ีปักหมุดอยู่บนกระดานไม้ก๊อกหน้าโต๊ะท�างาน จับจ้องไปท่ี            
ช่ือโปรเจกต์ ‘โสนน้อยเรือนงาม’ แล้วพานข�าแบบไม่มอีารมณ์ขันสกันดิ 
นทิานพ้ืนบ้านนีน่่ะหรือจะเกดิอาถรรพ์ได้ ผูบ้ริหารคงเพีย้นไปแล้วจรงิ ๆ
 แต่มนักช็วนเช่ือเหมือนกันไม่ใช่หรือ ?
 เขาก�าลงันกึถงึสาเหตกุารตายอย่างสยดสยองของสองนางเอก           
ช่ือดงั ซ่ึงตอนนีส้งัคมก�าลงัเวทนาเธอสองคนอย่างเสยีสต ิ เพราะทุกคน
ก�าลงัเพ่งต�าหนมิาท่ีเขา และกล่าวหาว่าเขาเป็นผูชั้กจงูนางเอกท้ังสองคน
ไปสูจ่ดุจบ ท้ังสองล้วนได้รบับทเป็น ‘พระธดิาโสนน้อย’ แล้วมันอาถรรพ์                                                                                                        
ตรงไหนกันล่ะ ก็แค่คนแรกตายทุเรศไม่เหลือดี และคนท่ีสองซ่ึงมา                         
รบับทแทนกต็ายอนาถไม่ต่างกนั เจนรบครุน่คดิอย่างสบัสนบนความไม่เช่ือ                                                                                                                                             
 ท้ายท่ีสดุ เขากห็ยิบเร่ืองย่อจากนกัเขียนบทโทรทัศน์ขึน้มาอ่าน
อีกหน เขาต้องการหาค�าตอบและหลดุพ้นไปจากค�าพูดโง่ ๆ ว่าโปรเจกต์
ของเขามนั ‘อาถรรพ์’ เสียท ี เขาเปิดเรือ่งย่ออ่านแลว้พยายามจบัจดุ                
ท่ีน่าห่วงตามจารตี...

 พระวจิติรจนิดา สิน้พระชนม์เพราะถกูพษิพญานาค โหรหลวง
ท�านายว่าอกีเจด็ปีจะมพีระธดิาต่างเมอืงมาชุบชีวิต และได้ครองรกักนั
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ตราบกลัปาวสาน
 เมือ่ครบเจด็ปีตามค�าท�านาย พระธดิาโสนน้อย ผูป้ระสตูอิอกมา                                                                        
พร้อมกบัเรอืนไม้โสนหลงัเลก็ พระธดิาในยามนัน้ทรงเจรญิพระชนม์ชีพ
สิบห้าพรรษา เกิดข้าวยากหมากแพง และโหรหลวงแจ้งว่าพระชะตา              
ของพระองค์เป็นกาลกณีิ พระธดิาจงึจ�าต้องเสดจ็ออกนอกเมืองไป
 ระหว่างทางได้พบกบัพระฤๅษี ซ่ึงเป็นองค์อินทร์จ�าแลงกายลงมา                                                                          
ประทานยาวเิศษให้พระองค์ เพ่ือน�าไปช่วยรกัษาคนตายให้ฟ้ืน ต่อมา          
พระธดิาได้พบกบั กลุา สาวชาวป่ารปูชัว่ตวัด�าท่ีถกูงกูดัตาย กลุาได้ชีวติคนื                                                                                      
อีกคร้ังจากการช่วยเหลือของพระองค์ กุลาขอติดตามพระธิดาไปยัง
เมอืงแก้วนพรตัน์ เม่ือทราบข่าวว่าพระวจิติรจินดาสิน้พระชนม์มานาน
กว่าเจด็ปีและรอการช่วยเหลอื
 พระธดิาโสนน้อยได้ช่วยชวีติพระวจิติรจินดาจนส�าเรจ็ แต่ถกูกลุา
กลัน่แกล้ง สวมรอยเอาหน้าเป็นพระธดิาแทน...

 เจนรบเกือบจะต้องหยุดอ่าน แต่ใช่ว่าเขาจะพบจุดท่ีน่าสงสัย
หรอก เปล่าเลย...เขาเบ่ือหน่ายเรือ่งย่อท่ีอ่านซ�า้มาแล้วจนนบัครัง้มิได้
มากกว่า แต่เมือ่ต้ังใจแล้วว่าจะต้องอ่านให้จบอีกรอบให้ได้ เขาจงึทนอ่าน
มนัต่อไป เรือ่งราวหลงัจากนัน้มันกอ็ะไรอีกล่ะ...พระวิจติรจินดาสบืหา
ความจริงเพราะเช่ือว่าพระธิดาโสนน้อยตัวจริงไม่ใช่กุลา แล้วสุดท้าย
เรือ่งกล็งเอยด้วยความจรงินัน่แหละ พระวจิติรจนิดาจงึสัง่ประหารชีวติ
กุลา พระธิดาโสนน้อยซึ่งได้เป็นพระมเหสีแล้วยามนั้นก็ขอชีวิตกุลาไว้                                   
แต่เวลาผ่านไปกุลาก็กลับเข้ามาท�าร้ายพระมเหสีอีก ท้ังใส่ร้ายป้ายสี                                                                                                    
ท้ังผลกัพระมเหสตีกบ่อน�า้สดี�าจนรปูโฉมอปัลกัษณ์ ส่วนตวัเองกล็งชุบตวั
ในบ่อน�า้สทีองจนสะสวย เรือ่งราวกลบัพลัวนัอยู่ในความแค้นของกลุา   
จนพอเรือ่งเฉลยถกูจบัได้อีกครัง้ คราวนีพ้ระวิจติรจนิดาจงึไม่ละชีวิตกลุา
ตามค�าขอร้องของพระมเหสี
 กลุาถกูบ่ันคอในคืนเดือนมืด...
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 “โอ๊ย!”
 เจนรบผวาลกุยืนพรวด ท้ิงเรือ่งย่อในมือ ขณะท่ีกายสงูยืนงอตวั       
อย่างเจบ็ปวด แต่เขาไม่ได้เจบ็ตรงไหนเลยนอกจากบรเิวณเดมิท่ีเคยเป็น
นัน่คอืท่ีล�าคอ อาการปรศินาท่ีไม่ว่าแพทย์โรงพยาบาลแห่งไหนกว็นิจิฉัย
ไม่ได้ว่าเกิดจากโรคอะไรแน่ ทุกครั้งท่ีเจนรบเจ็บเสียดรุนแรงท่ีล�าคอ                                                                              
เขาบอกไม่ถกูหรอกว่าเจบ็ท่ีภายนอกหรอืภายใน แต่รูว่้าเจ็บมาก เจบ็จนถงึ
ขนาดต้องยกมือสองข้างขึ้นบีบรอบล�าคอตัวเองไว้ บางครั้งเจ็บจนยืน                                                                                      
อยู่ไม่ไหวต้องหาท่ีทรดุนัง่ และหลายครัง้เขาต้องไออย่างหนกั ส�ารอกเอา
เลอืดออกมาชวนให้เป็นกงัวล
 มันไม่ใช่โรคท่ีเขาเป็นตัง้แต่เกดิ แต่เหมอืนว่ามันเพิง่จะมาเป็น
ตอนท่ี...
 “ยินดด้ีวยนะรบ ท่ีประชุมมอบโปรเจกต์โสนน้อยเรอืนงามให้รบ
นัง่แท่นเป็นผูก้�ากบัฯ เต็มตัว ท�าให้ดีนะ มันจะเป็นผลงานแจ้งเกดิของรบ
เลยละ”
 อาการประหลาดท่ีเขาเป็นอยู่ตอนนี้...มันเกิดข้ึนนับตั้งแต่             
ตอนนัน้
 เจนรบเหลอืบมองเรือ่งย่อท่ีตกพืน้ท้ังท่ียังยืนก้มหน้า กระดาษ
หน้าสดุท้ายเปิดหงายให้เห็น เขาเพ่งมองดพูารากราฟสดุท้ายของเรือ่งย่อ                                                           
แล้วจู ่ๆ  โลหิตกท็ะลกัพรวดออกมาอีกระลอกหนึง่ มนัหยดลงเปรอะเป้ือน
บนย่อหน้าสดุท้ายนัน้...ฉุดความกลวัของเจนรบให้ดิง่ลกึลงไปอกี!

 เม่ือกุลาถูกประหารชีวิต พระวิจิตรจินดากับชายาโสนน้อย-        
เรอืนงามจงึได้ร่วมครองรักกนัอย่างมีความสขุ 

จบบรบูิรณ์

 เจนรบถ่มเลอืดลงพ้ืน ขณะท่ีสายตาทอดมองค�าว่า ‘จบบรบูิรณ์’ 
ซ่ึงถูกกลบกลืนไปด้วยเลือดท่ีรดเปรอะเลอะไหลไปรวมกันบนค�านั้น             
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เขารู้สึกว่าเนื้อตัวเย็นวูบดุจต้องลมสยอง บอกไม่ถูกว่ามันคือสังหรณ์              
หรอืไม่ แต่มันจะเป็นสงัหรณ์ท่ีเกดิจากอะไรล่ะ...? 
 ฤๅแท้ท่ีจริงแล้วนิทานพ้ืนบ้านเรื่องนี้...มันอาจยังไม่ถึงคราว              
จบลงอย่างบรบูิรณ์!
 ‘บ้า! บ้าไปใหญ่แล้ว! มันจะเป็นไปได้ยังไง!’



บทที่  1
เปลวไฟจำกอดีต
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 พระต�ำหนักริมน�้ำยำมวิกำลยังสว่ำงไสวไปด้วยคบเพลิง ทหำร
และข้าราชบริพารยังประจ�าการอยู่รายรอบ ให้รู้ว่ากษัตริย์แห่งเมือง   
แก้วนพรัตน์ยังประทับอยู่บนตึกนั้น
 พระวิจิตรจินดาทรงยืนอยู่บนระเบียงด้านนอก ทอดพระเนตร
ลมฟ้าด้วยความคดิพศิวง จนกระท่ังองครกัษ์ผูห้นึง่ตรงเข้ามากราบทูล
เรื่องที่ทรงเฝ้ารอความคืบหน้าอย่างวุ่นวายพระทัย
 “อกีลุาตวัร้ายมันตายโหง...ยังนัง่โค้งโคลงตวักลางสนาม...ลม
สวรรค์ชั้นฟ้าบันดาลตาม...เถลิงยามส่งวิญญาณพรากมันไป”
 “มีใครบ้างประจกัษ์เห็นเป็นพยาน...ว่าอีมารรปูช่ัวตายลงได้...”
 “...มีไชยันต์ผู ้เดียวไม่มีใคร...เพราะวิกาลประหารได้จึง            
ปลอดคน”
 พระวิจิตรจินดาขยับวงพักตร์รับรู ้ แต่กระนั้นดูเหมือนยัง
ทรงพิศวงในอาเพศลมฟ้าอยู่มิคลาย ทอดสายพระเนตรไปสู่องครักษ์              
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ผู้มีนามว่า สัก ก่อนตรัสถามอย่างคลางแคลงพระทัยว่า
 “ข้ายังข้องใจนักไอ้สักเอ๋ย...ไฉนเลยฟ้าร้องให้หมองหม่น...    
ราวยังพบวิปริตในจิตคน...จึงดาลดลลมหนักล่องทักเมือง”
 “หากหมายถึงอีกุลาอีหน้าช่ัว...มันไร้หัวไร้ชีวิตคิดย่างเย่ือง...
เพียงข้ามคืนจักกลับสู ่ความรุ ่งเรือง...อย่าทรงเคืองคิดแค้นเป็น                  
แสนนาน”
 “ให้ข้าเลกิคร�า่แค้นคงมไิด้!...อจีญัไรมันเคยจ้องจกัแผ้วผลาญ...
ให้ลูกเมียข้าอยู่ทุกข์ไร้สุขนาน...ข้าต้องการรู้ชัดว่ามันตาย!”
 “ข้ากระหม่อมจะรบีรดุไปมุง่ด.ู..ให้ได้รูชั้ดแจ้งพระทัยหมาย...”
 “รบีไปเถดิข้าจกัได้หลบัสบาย...ขอได้รูว่้ามันตายอย่างแท้จรงิ!”
 องครกัษ์หนุม่เร่งฝีเท้าออกมาจากต�าหนกั จดุหมายคอืเรอืนพกั                                                                                   
ของเพชฌฆาตผู ้มีนามว่า ไชยันต์ ท่ีแห่งนั้นตั้งอยู ่นอกก�าแพง
พระราชวัง เพียงไม่นานองครักษ์หนุ่มก็ถึงท่ีหมาย ทว่าพบเพียงสตรี
นางหนึ่งในเรือนพักเท่านั้น
 หญิงผู้นั้นมีดวงหน้าคมสวยสะกดใจอยู่ไม่น้อย แววตาหม่น
เศร้า รมิฝีปากอ่ิมหนาเป็นรปูกระจบั หล่อนมีนามว่า ลออ เป็นเมียสาว
ของไชยันต์ ไม่ค่อยมีใครรู้จักหล่อนมากนักนอกจากข้าบริพารที่พ�านัก
อยู่นอกเขตพระราชฐาน ลออก็เหมือนข้าทาสทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้เย่ียมกรายเข้าเขตพระราชวัง นอกจากจะได้รับพระบัญชาจาก                                                                          
พระวิจิตรจินดาหรือเจ้านายฝ่ายในเท่านั้น
 ลออผู้ก�าลังง่วนอยู่กับการเก็บผ้านุ่งผ้าแถบ หล่อนชะงักเม่ือ
พบองครักษ์คนสนิทของพระวิจิตรจินดาปรากฏตัว เป็นวิสัยปกติท่ี                      
ข้าทาสจะเกิดความตกใจ ลออคาดเดาไปในทางท่ีไม่สู้จะดีนัก กังวล
ไปล่วงหน้าว่าจะมีเรื่องร้อนจากวังหลวงส่งตรงมาถึงหล่อน
 “อย่าวางหน้าปริวิตกไปเสียเลย...เจ้าทรามเชยระงับไว้ให้                 
ใจนิ่ง...ข้าเพียงขอเวลาอย่าประวิง...อย่ามัวนิ่งจงไปเรียกไชยันต์มา”
 เขาเรียกหาสามีของหล่อน แต่ลออก็ยังมิอาจเบาใจลงได้
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 “มเีรือ่งร้อนอันใดในวังหลวง...จงึเดินล่วงมาเรยีกหาสามข้ีา...
เพลานี้พี่ไชยยังไม่กลับมา...ได้โปรดท่านบอกข้าให้รู้ความ”
 “หาได้มีเรือ่งร้อนใดแก่แม่หญงิ...ส�าคญัยิง่นิง่ไว้อย่าใคร่ถาม...
องค์เหนอืหัวมีรบัสัง่ให้ติดตาม...เพยีงขอความแน่พระทัยในงานเมอืง”
 “แต่ผัวข้าสนองเพียงงานประหาร...ท่ีทุ่งลานแดงฉานอัน                  
ลอืเลือ่ง...ฤๅมีเหตชุวนสงสยัพระทัยเคอืง...เกีย่วกบัเรือ่งบ่ันคออีกลุา ?”
 องครักษ์สักท่ึงในไหวพริบของนางลออนัก จนกังวลว่าหาก
หล่อนได้ระแวงไปแล้วว่า...นางกลุานัน้ตายจรงิหรอืไม่ กอ็าจเป็นไปได้                                                                                
มากว่าเรื่องท่ีน่าสงสัยนี้จะขจรขจายไปสู่วงสนทนานักต่อนัก คราวนี้
ราษฎรคงกินร้อนนอนยากกันอีกหน เพราะ ‘อีกุลา’ ที่ใครก็รู้ว่าชั่วนัก
มันรอดตายไปได้!
 “หาได้มีสิ่งใดให้ตระหนก”
 “ท่านไม่พกความจริงมาสู่ข้า”
 “อย่าเร่งเร้าเอาความพระอาญา...เสียเวลาพาขุ่นวุ่นวายใจ!”
 “ประเดี๋ยวก่อนท่านผู้ใจประเสริฐ...อย่าคิดขุ่นเลยเถิดไปถึง
ไหน...ข้าเพียงใคร่รู้ตามประสาไป...มิได้คิดข้องในพระอาญา”
 แล้วองครักษ์หนุ ่มก็ไม่เสียเวลาตอบค�าถามของหล่อนอีก                
เขาเลี่ยงออกมาจากบริเวณนั้น ยังรักษาความลับในพระบัญชานี้ไว้             
ด้วยกลวัว่าไพร่ฟ้าพลเมืองจะแตกตืน่หากได้รูถ้งึความสงสยัในพระองค์
 ว่านางกุลามันตายไปแล้วจริงหรือ!?
 ไม่ผิดหรอกหากทุกคนจะสงสัย...เพราะตอนนี้เขาเองก็เริ่ม
เคลือบแคลงใจบ้างแล้วเช่นกัน

 ล่วงเข้าไปในป่าท่ีรกชัฏ ผ่านความมืดมิดจากดงอสรพิษ                  
นบัไม่ถ้วน องครกัษ์สกัยังคงสนองในพระบัญชาของพระวจิติรจนิดาอยู่                                                                           
แม้บัดนี้เขาต้องเสี่ยงชีวิตต่อสู้กับอสรพิษร้ายอย่างแมงป่องยักษ์และ  
ทุ่งจงอางสามหัว ผ่านภยนัตรายจากผป่ีามรณะ ด้วยพร�า่บทอาคมจาก
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ฤๅษีไว้ในใจอย่างไม่ละช่วง
 ในท่ีสดุเขากต็ามร่องรอยของไชยันต์ได้ส�าเรจ็ เขาพบกระท่อม
ท่ีดทูรดุโทรมหลงัหนึง่ซ่ึงปลกูสร้างอย่างเลว ๆ  ไว้บรเิวณชายป่ารมิธาร 
องครักษ์หนุ่มสนเท่ห์กับสถานท่ีแห่งนั้น เหตุใดไชยันต์จึงลอบสร้าง
กระท่อมไม้ไผ่หลังป่านรกนี่ หรือไชยันต์จะมีเหตุผลอันส�าคัญที่จะต้อง
หลบเลี่ยงสายตาผู้คนในเขตเมือง!
 องครกัษ์สกัซุ่มมองกระท่อมไม้นัน้จนเกอืบสว่าง และแล้วจงึได้
เห็นร่างสงูใหญ่ก�าย�าของไชยันต์ก้าวออกมา ท่าทางของเพชฌฆาตหนุม่                                                                               
ดรูะแวดระวงัอย่างเห็นได้ชัด แต่องครกัษ์สกัก็ไม่ประวงิเวลารออีกต่อไป                                                                           
เขาปรากฏตัวจากแนวสุมทุมพุ่มไม้ท่ีหลบซุ่ม สร้างความตกใจแก่                  
ผู้ถูกตามหา
 “เหตุใดท่านจึงมาถึงที่นี่!”
 “มีเรื่องร้อนบัดสีบังเกิดกล้า”
 “เหตุใดท่านจึงร้อนใจให้ตามมา”
 “เจ้าไม่เห็นลมฟ้าบ้างกระไร ?”
 องครกัษ์สกัลอบสงัเกตปฏกิริยิาของไชยันต์ด้วยไหวพรบิ ไชยันต์
กลืนน�้าลายลงคอใต้ใบหน้าท่ีปรากฏความตื่นตะลึงไม่รู้คลาย พลาง
คิดว่าคงไม่ผิดแน่แล้ว ไชยันต์มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ และหาก                
ความลับของเขาจะเลวร้ายดังท่ีพระวิจิตรจินดาทรงข้องพระทัยอยู่               
ในยามนี้ละก็...
 องครักษ์สักคงจะต้องรับบทเป็นเพชฌฆาตสังหารไชยันต์และ
นักโทษผู้นั้นลงเสียเอง!
 “ร่างและหัวอีกลุาท่ีเจ้าฝัง...มีรบัสัง่ตามตรงลงมาให้...เจ้าจงบอก
สุสานอีจัญไร...อยู่หนใดข้าจะขุดมันขึ้นมา”
 “พระประสงค์จะดูศพของมันหรือ...อย่าเลยท่านอย่าขุดรื้อ              
มันเลยหนา...ร่างมันเน่าไม่ชวนทอดทัศนา...อีกุลาตายห่าข้ายืนยัน”
 “แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่...ราวกับคิดหลบลี้สิ่งใดนั้น...”
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 “ข้าจักต้องหลบลี้ผู้ใดกัน...เพียงฝ่าฟันไพรสณฑ์จนหลงมา”
 “ข้าจะขอขึ้นเรือนไปนั่งพัก”
 “อย่าเลยท่าน! เรือนจะหัก กังวลว่า...เรือนไม้นี้ปลูกอย่างเลว
ด้วยเวลา...โปรดท่านพาข้ากลับคืนสู่เมือง”
 “ถ้าเช่นนั้นข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน...แต่ขอเผาเรือนชานให้                
สิน้เรือ่ง...ความสงสยัท่ีชวนข้าพาขุ่นเคือง...จกัจบเรือ่งเคอืงใจในว่ีแวว!”
 องครักษ์สักไม่รอช้าอกีต่อไป เขาพ่นคาถาจดุไฟทีฤ่ๅษสีอนไว้
ต่อสู้กับภยันตราย ปลุกไฟเผากระท่อมตรงหน้าจนได้เห็นเปลวเพลิง           
ลุกโหม!
 องครกัษ์หนุม่สงัเกตเห็นได้อย่างชดัเจนนกั...ว่าไชยันต์มีสหีน้า
ถอดรูปราวตระหนกเหลือเกิน แต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ว ไฟก�าลัง
แผ้วถางทุกอย่างบนเรือนนั้น องครักษ์สักพรายย้ิมข้ึนในใจ หากกุลา        
ยังมชีีวติอยู่จรงิ ๆ  ละก.็..ป่านนีห้ล่อนคงถงึคราวได้ฉิบหายตายตกจรงิ ๆ                                                                                    
เสียที!
 องครกัษ์สกัรอให้แน่ใจจนกระท่ังพระเพลงิมอดดบั ตรงหน้านัน้
เหลอืเพยีงตอตะโกจากเศษไม้สดี�าสนทิ ไร้ร่างของมนษุย์และสิง่มีชวิีตอ่ืน
 “ภารกจิสิน้สรรพส�าหรบัข้า...ได้เวลาพาเจ้ากลบัเมอืงแก้วฯ...
แลทุกสิ่งได้ประจักษ์มิเคลื่อนแคล้ว...เสร็จเรื่องแล้วจงรีบกลับคืน
พลับพลา...องค์เหนือหัวทรงรอได้ฟังข่าว...ให้พระทัยถึงคราวส�าราญ
ว่า...เหตุเคลือบแคลงแรงอยู่ในอุรา...อีกุลาเป็นผีห่าโดยแท้จริง!”

 เปลวไฟนั้นมอดดับลงแล้ว...
 มันแผ้วผลาญที่พ�านักที่ไชยันต์ปลูกสร้างไว้ให้หล่อน...
 หญิงสาวเยี่ยมกรายออกมาจากมุมมืดของสุมทุมพุ่มไม้...
 แววตาคมร้ายทอดมองร่างชายสองคนเดินห่างออกไปไกลขึน้ 
ก่อนจะถูกแนวป่ากลืนหายลับไปกับสายตา...
 ‘ไอ้วจิติรจนิดามึงแสนเห้ีย!...กเูสยีแรงส�าแดงรกัเหนอืทุกสิง่...                                                                             
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มึงท่ีกูมอบหัวใจด ้วยรักย่ิง...แต่เห็นจริงเพียงนรกจากใจมึง...                         
กูผิดนักหรือท่ีรักมึงย่ิงชีพ...แต่มึงถีบมึงผลักไสไม่นึกถึง...กูตายลง    
มึงคงไร้จิตคะนึง...มึงจึงล่าฆ่ากูไม่ละวาง!’
 หล่อนได้ยินเสียงขู่ร้องจากอสรพิษร้ายแว่วมาให้ได้ยิน แต่
พวกมันมิได้ท�าให้หล่อนหวั่นกลัวสักนิด ป่านี้หล่อนบุกบ่ันฟันฝ่ามา
ได้ก็ด้วยบทอาคมจากพระฤๅษี ท่ีครั้งหนึ่งหล่อนเคยได้มีโอกาสรับใช้                 
คราติดตามพระมเหสีโสนน้อยเมื่อนานมาแล้ว บทอาคมนี้ท�าให้หล่อน
ผ่านพ้นภยันตรายจากสรรพสัตว์น้อยใหญ่มาได้อย่างง่ายดาย แต่มันก็
ใช้ได้เพียงกับสัตว์ร้ายเท่านั้น หาใช้กับมนุษย์ร่วมเผ่าได้ไม่
 ‘พงึสงัวรไว้เถดิพวกสตัว์ต�า่...มนตร์ระย�าจกัท�ามึงให้ช�า้หมาง...
อย่าได้คิดก�าจัดกูให้พ้นทาง...ระย�าอย่างเจ้าเมืองของพวกมึง!’
 จติสงัหารขจายไปกบัสายลม กระท่ังเหล่าสรรพสตัว์นัน้ถงึคราว
สงบเสียง หล่อนยิ้มอย่างเยาะหยันสาแก่ใจ
 ‘กูหาใช่ไพร่ทาสแผ่นดินนี้...จงเห็นกูเป็นสตรีผู้งามซ้ึง...อย่า
ตาบอดอย่างเจ้านายในเมืองมึง...ผู้ไม่เคยซาบซึ้งอีกุลา!’
 น�้าตานั้นหลั่งรินจากดวงตาคมร้าย กุลา...นี่คือชื่อของหล่อน 
ช่ือท่ีใครต่อใครเมื่อได้ยินแล้วก็ต่างชิงชังนักหนา แม้ตอนนี้หล่อน
จะหมดจดงดงามไปท้ังสรรพางค์กายแล้วก็ตาม แต่ทุกคนในเมือง                  
แก้วนพรัตน์ยงัจงเกลียดจงชงัและหวังทีจ่ะเข่นฆ่าหล่อนให้ตายทกุเมื่อ
 เพียงเพราะทุกคนต้องการสนองพระประสงค์ของพระวิจิตร-
จินดาพระองค์เดียว!
 กุลาหลุบตามองเรือนร่างอันหมดจดของตัวเอง นึกเสียดาย
ท่ีวันนี้เหลือเพียงไชยันต์ท่ีเห็นคุณค่าในตัวหล่อน แม้เขาจะรู้ว่าหล่อน
โสภาได้ด้วยอิทธิฤทธิ์บ่อน�้าสีทองท่ีหล่อนพบในป่าลึก บ่อน�้าสีทอง...
ท่ีผู้ใดได้ลงน�้าบ่อนั้นก็จะมีรูปกายท่ีงดงามราวกับนางสวรรค์เฉกเช่น
หล่อนตอนนี ้และความสวยของหล่อนยังมีอานภุาพท่ีเหลอืร้ายหลงอยู่ 
มันฉุดกระชากตัณหาของไชยันต์ออกมาได้ ถึงขนาดท่ีเขายอมโป้ปด   
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คนท้ังเมือง ร้ายกว่านั้นคือหลอกลวงเจ้านครอย่างพระวิจิตรจินดาว่า
เขาได้ประหารชีวิตหล่อนไปแล้ว
 แต่ความจริงนั้นคือ...ไชยันต์ได้ช่วยชีวิตหล่อนไว้ ในทุ่งลาน
แดงฉานยามท่ีเขาสวมบทเป็นเพชฌฆาตนั้น เป็นเคราะห์ดีเหลือเกิน         
ที่พระมเหสีโสนน้อยเกิดประชวรกะทันหัน พระวิจิตรจินดาและทุกชีวิต
จึงต่างรีบรุดกลับเข้าพระราชฐานช้ันในเพื่อเยี่ยมดูอาการ สุดท้ายจึง
เหลือเพียงไชยันต์กับหล่อน
 ด้วยเสน่หาท่ีเขามีต่อความงามของหล่อนยามนั้น...เขาจึง                
คิดการอาจหาญ พาหล่อนหลบหนีแล้วน�าศพคนจรไปผูกไว้ท่ีหลัก
ประหารเพื่อตบตาคนทั้งผอง!
 แต่ท่ีน่าแค้นแสนแค้นในตอนนี้ พระวิจิตรจินดารับสั่งให้
องครักษ์ตามล่าตัวหล่อนอย่างไม่ยอมละวาง พระวิจิตรจินดาทรงมิได้
เขลาเบาพระปัญญาเลย ทรงหมายจะเห็นร่างอันไร้ชีวิตของหล่อน
สินะ...กุลาคิดอย่างเคียดแค้น!
 ‘รจิกัคดิจองเวรกบักหูรอื...จกัยืดย้ือพยาบาทเฝ้าเข่นฆ่า...กจูกั
คอยกลบัคนืนครา...เย้ยอาญาท่ีมงึมาดมุง่ต่อก.ู..จกัขอตามราวอีโีสน...
ให้อักโขทุกข์เทวษเพทราหู...โกลาหลอลหม่านมึงคอยด.ู..จกัได้รูก้กูลุา
มิพ่ายใคร!’
 น�้าตาแห่งความคับแค้นยังหลั่งรินอยู่ แต่แล้วเม่ือเหลียวมอง
กระท่อมซ่ึงกลายเป็นซากไม้ไปแล้วก็ต้องพาใจหาย หล่อนมิได้อาลัย           
ท่ีพ�านักเลว ๆ เท่ากับไชยันต์ผู้พลัดพรากไปหรอก นี่เป็นอีกครั้งท่ี            
ความรู้สึกเดียวดายแล่นหวนกลับมากระทบหัวใจของกุลา
 หล่อนก�าลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับไชยันต์...
 เขาเป็นคนเดียวที่ยังให้ความปรานี...ไม่คิดที่จะเข่นฆ่า...
 ถึงกับยอมหลบลี้พระอาญาออกมาร่วมใช้ชีวิตกับหล่อน กุลา
นึกถึงเขาอย่างซาบซ้ึง ก่อนจะกรีดร้องออกมาอีกหนเม่ือพบว่าเขา                 
ถูกพากลับเมืองไปเสียแล้ว
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 เป็นเพราะไอ้องครักษ์ผู้นั้นแท้ ๆ!
 กุลาครุ ่นคิดว ่ามีวิธีไหนท่ีจะเรียกไชยันต์กลับคืนมาได้            
ขณะท่ีคิดอย่างหนักหน่วงนั้นเอง หล่อนกวาดสายตาคมร้ายมองไปท่ัว                                                                                                    
อาณาเขตโดยรอบ...
 ที่นี่มีล�าธาร...ที่นี่เป็นป่าอสรพิษ...
 ป่าอสรพิษ...เรียกได้ว่านี่คือป่าอาถรรพ์ใช่หรือไม่ ?
 หากว่าเป็นเช่นนั้น ป่าอาถรรพ์...ก็ต้องมี...ผีป่า!

 ลออย้ิมอย่างเปิดเผยทันทีเม่ือเห็นสามีกลับมา...แต่ดูเหมือน
เขาจะไร้ความยินดีเมื่อได้พบหน้าหล่อนอีกครั้ง และภาพนั้นเอง ลออ
สัมผัสได้...
 “พี่ไชยหายตัวไปข้าใจร้อน...ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ครั้งไหน...
พี่บอกข้ามาให้แจ้งประจักษ์ใจ...ว่าพี่หายไปอยู่ไหนมาหนึ่งคืน”
 “พีห่ลงทางกลางป่าพนาสรู...เกอืบอาดูรชีพวายกลายเป็นอ่ืน...
เจอผีป่าห่าสัตว์จักกินกลืน...เกือบเป็นศพใต้พื้นพสุธา”
 “แล้วเหตใุดองค์เหนอืหัวมีรบัสัง่...คนในวงัมุง่ออกมาตามหา...
หรือจักเกี่ยวเนื่องเรื่องอีกุลา...ตกลงว่ามันตายห่าไปหรือยัง!”
 “เหตุใดกัน! ที่เจ้าถามถึงเพียงนี้...ก็ตัวพี่ที่บั่นคอห่อไปฝัง...”
 “ก็อาเพศเมืองเราเตือนประดัง...เหมือนฟ้าสั่งองค์อินทร์                  
ยินยลกัน”
 “เชื่ออะไรไม่เชื่อไปเชื่อฟ้า!”
 “แล้วไหนหัวอีกุลาที่พี่บั่น!”
 “มันก็อยู่ใต้พื้นดินตรงนั้น”
 “ก็พาข้าไปดูมันให้แจ้งใจ!”
 ไชยันต์พลัง้กระแทกมือหนกัลงบนต่ังโต๊ะ อารมณ์เขาแปรปรวน
เสียแล้ว 
 “เจ้าเป็นใครถงึบังอาจมาสัง่ข้า!...ถอืเป็นเมียมอีาญาใช่หรอืไม่...
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อย่าก�าเริบเสิบสานส�าราญไป...ข้าจักไม่กลับมาอีกหากชิงชัง!”
 ไชยันต์กระแทกเท้าก้าวออกจากเรือนอย่างไม่สบอารมณ์               
เขายังร้อนใจไม่หายเรื่องท่ีต้องพลัดพรากกับสาวงามท่ีหวังจะใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างกุลา ไฉนต้องมาถูกระแวงจากเมียท่ีเขาสิ้นรักสิ้นเสน่หา
แล้วอย่างลอออีก!
 ชายหนุม่มิอาจรูต้วัสกันดิ ว่ายามนีเ้ขาก�าลงัถกูลอบสงัเกตการณ์
จากนายทหารวังหลวง หนึ่งในกลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่บริเวณนั้น...นั่นคือ
องครักษ์สัก
 “ได้ยินความท้ังหมดแล้วสงสยั...ว่าเหตใุดมันร้อนใจดัง่ไฟคลัง่...
เหมือนมีเรื่องลับลี้ที่บดบัง...หรือว่านังกุลาร้ายยังลอยนวล!”
 นายทหารผู้ติดตามองครักษ์สักก็พลอยกังวลใจไปด้วย จึงรีบ
เตือนเขาว่า...
 “หากว่าท่านองครกัษ์คดิสงสยั...อีจญัไรยังคงชีพคอยคนืหวน...
เราจงรีบสืบหาก่อนฟ้าปรวน...มันอาจหวนกลับมาป่วนถึงในวัง!”


