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ฤๅฤทธิ์คล้องนาคา ๐
เวหาตกมัจฉา

ต�ำนำนว่ำสองเผ่ำไม่ถูกกันแต่กำลก่อน
ฝ่ายหนึ่งผยองถือตนว่าสูงกว่าเขา มีกรงเล็บคมยาวพร้อม

สังหารทุกสิ่ง อีกทั้งนภายังมอบปีกให้โบยบิน ยามความยิ่งใหญ่ต้อง
แสงอาทิตย์ เงาด�าจากการสยายปีกจักปกคลุมผืนดินให้ผู้ใต้อาณัติ 
หวั่นเกรงกัน

ส่วนอกีเผ่าขึน้ชือ่เกลด็มรกต เลือ้ยผ่านหนิโค้งเลีย้วคดคบืคลาน
ดั่งใจหวัง กายใหญ่ครองผืนน�้าดั่งต้นธารบันดาลชีวีให้ดื่มกินกัน ผู้คน
จึงล้วนประจักษ์ต่อบารมี ยกย่องบูชาเหนือเผ่าพันธุ์ทุกแดนดิน

ทว่าโลกนี้มีกฎแห่งชีวิต ฝ่ายใดอยู่นิ่งไม่คิดสู้อย่าหวังว่าจักมี
ชีวิตที่สงบ ด้วยฝ่ายที่ถือตนใหญ่กว่าย่อมรุกรานความเป็นส่วนตน

หาได้สนใจความชอบธรรม
บ้างว่าฝ่ายธารายั่วยุให้พลั้งผิด บ้างว่าเวหาดูหมิ่นหลอกล่อให้

คล้อยหา บ้างว่าผู้คนทีศ่รทัธาเป็นผู้ก่อสงครามบ้าอ�านาจโดยใช้ความ
น่าเลื่อมใสมาตัดสิน ทว่าแท้จริงความเป็นมาเป็นเช่นไรกลับไม่มีใครรู้ 
แค่ปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านสอนไว้

ฝั่งหน่ึงเตือนว่าอย่าไว้ใจพวกใต้ธารา ระวังมันจักหลอกเอา
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หัวใจไป
ขณะที่อีกฝั่งเตือนให้ระวังพวกเวหาไว้…
เพราะมันชอบโฉบมาลักอีกฝ่ายกิน
ครืดๆๆ
เสียงเกล็ดแข็งกระทบหินอันเป็นสัญญาณสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ 

เนือ้กายเหยยีดยาวคดตามหนิเรยีงราย บ้างเลือ้ยซ้อนให้เกลด็ครดูกนั 
หยอกเย้าท่ามกลางสายธารทีร่นิไหล ยามนีใ้นป่าลกึตะวนัส่องให้นภา
สดใส เหล่าผู้ครองต้นน�้าจึงออกมาเล่นหยาดใสกันใหญ่

นามนั้นคือ ‘พญานาค’ อันสวรรค์ประทานให้
รวมถึงความงดงามยิ่งกว่าเผ่าใด ท่านก็ประทานให้ทั้งชายและ

หญิงโดยทั่วถึงกัน
“วันนี้อากาศดีนัก ข้าชอบเล่นน�้าใต้แสงอาทิตย์” นาคีสวยนาง

หนึ่งเอ่ยขึ้นยามคืนร่างเป็นมนุษย์อวดเรือนกาย นางเงยหน้ามอง
ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ ยกยิ้มพอใจในสิ่งที่เห็น “ดูท่าวันนี้คงเป็นวันดี 
ไม่มีเค้าพายุหนา”

“ข้าเดาว่าเมฆครึ้มคงจากลา มิช้าป่านี้คงผลิดอกออกผลกัน”
“เช่นนั้นป่าคงกลับมาคึกคัก”
“คงยาวนานตราบเราสญูพนัธุ”์ นาคอีกีตนว่าพาให้ยิม้รบั ก่อน

ชะงักเมื่อพบว่ามีผู้ขาดหาย ด้วยความที่อยู่ร่วมกันมานานย่อมจดจ�า
พวกเดียวกันได้ ‘นรินทิพย์’ กวาดตาผ่านสายน�้า ไล่มองนาคานาคีที่
ก�าลังสุขสมทีละตนอย่างแปลกใจ “ว่าแต่เจ้าเห็นน้องข้าหรือไม่ ข้านึก
ว่าเขามาถึงก่อนแล้วเสียอีก”

“ข้าไม่เห็นเลยนรินทิพย์ มิใช่ว่าเขายังขดอยู่ในถ�้าหรือ”
“ไม่มีทาง ข้าเห็นเขาออกมา มีหรือจักลวงตาข้าได้”
“อย่าได้กังวลไป ข้าเชื่อว่าน้องเจ้าจักต้อง...”
“พนาสิจน์!” ยังไม่ทันที่สหายสนิทจักพูดจบนรินทิพย์ก็พบผู้ที่

ตามหา นามนั้นเป็นนาคาที่บัดนี้อยู่ต้นล�าธารก�าลังเลื้อยคลาน อวด
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เกล็ดงามให้ตนอื่นได้ยลกัน ยิ่งต้องแสงอาทิตย์ยิ่งเปล่งประกายจน 
ไม่อาจละสายตาหนี หากพินิจจักพบว่านาคาตนนั้นงดงามกว่าใคร

เกล็ดสีมรกตเรียงรายเป็นระเบียบ มีทองอ�าพันประดับกาย
ปกป้องลวดลายให้ไม่เสยีค่า เครือ่งหวักง็ามราวถกูสลกัคล้ายสวมชฎา
ยักษ์ประจักษ์ถึงบารมีผล สิ้นสุดด้วยดวงตาล�าธารที่ใครเห็นเป็นต้อง
หลงกล ดั่งต้องมนตร์สะกดให้หลงรักชั่วนิรันดร์

โดยเฉพาะยามคืนร่างเป็นมนุษย์แล้วแย้มยิ้มแจกจ่ายความ
จริงใจให้กัน

ยามนั้นแหละที่ทุกตนหทัยสั่น ไม่อาจถอนตัวจากเสน่ห์นาคา
ตนนั้นได้เลย

“พี่ท่าน”
“เจ้าไปไหนมา” นรนิทพิย์เอ่ยทกั ท�าหน้านิว่คิว้ขมวดใส่น้องชาย

ตัวดีที่หายหน้า “พี่เกือบหัวใจวาย เห็นเจ้าไม่อยู่ที่ล�าธาร”
“ข้าแค่ไปเล่นกับลูกปลา วันนี้พวกมันโตขึ้นมากแล้ว” น้องชาย

ยิม้ตอบเหมอืนมองไม่เหน็ความดุดันของผู้เป็นพี ่แม้จกัเป็นสายเลอืด
เดียวกัน ทว่านรินทิพย์ดูน่าเกรงขามกว่ามาก อาจเพราะเป็นพี่สาว
ต้องเลีย้งน้องชายให้เตบิโตเพยีงล�าพงั จกัให้อ่อนแอกท็�าได้เสยีทีไ่หน

บิดามารดาท่านจากไปไกล ถกูพวกเวหาจบัไปตัง้แต่นาคาน้อย
ยังจ�าความไม่ได้ ในชีวิตพนาสิจน์จึงมีเพียงนาคีผู้พี่เท่านั้น ไม่มีญาติ
หรือสายเลือดอื่นใด และเพราะความดุดันถูกพี่ท่านขโมยไป นาคาผู้
น้องจึงอ่อนโยนยิ่งกว่าต้นกล้าเกิดใหม่เสียอีก

“มันคงดีใจที่พายุสงบ ข้าหวั่นอยู่หลายวัน กลัวมันจักเป็น
อันตราย” พนาสิจน์ว่า ท�าเอานรินทิพย์ถอนหายใจทิ้ง นางหวั่นใจนัก
ว่านาคาตนนี้จักโดนพวกใจร้ายจับไปกิน ผู้น้องนั้นใสซื่อ ดูอ่อนโยน
ทั้งที่โลกนี้ช่างโหดร้ายเกินเยียวยา

ยิ่งมีพวกเวหาอันตรายก็ยิ่งน่ากลัว
“แล้วเจ้าไม่คิดว่าตนจักเป็นอันตรายบ้างหรือ ถึงได้ชอบท�าให้
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ข้าเป็นห่วงเช่นนี้”
“โธ่ พี่ท่าน ข้าหาได้ออกนอกถิ่น ใครจักท�าอันใดได้”
“เจ้ารู้ดีว่ามีพวกต�่าช้าปองร้าย”
“ข้า...”
“หากพวกมันเห็นเจ้าอยู่ล�าพังมีหรือจักไม่...”
“พวกครุฑา!”
“หา!?” ไม่ทันพูดจบความสุขสงบก็มลายสิ้น เมื่อนาคีนางหนึ่ง

ตะโกนบอกถึงสิ่งไม่ดีก่อนที่ฟ้าสว่างจักถูกบดบังด้วยปีกใหญ่ เงาด�า
มากมายพาดทับผิวน�้า พาให้เหล่านาคานาคีรีบคืนร่างเล้ือยหลบหนี 
บ้างรีบด�าลงน�้าเข้าถ�้าลับที่พวก ‘ครุฑ’ ตามลงมาไม่ได้

บ้างว่ายสวนข้ึนต้นธารเสี่ยงให้ถูกจับตัวไป ขณะที่บางส่วนท�า
อะไรไม่ถูก ยิ่งเป็นรุ่นลูกก็ยิ่ง...

“ระวัง!”
“อ๊ะ! ช่วยข้าด้วย!” นาคาน้อยร้องลั่นเมื่อถูกกรงเล็บยักษ์จับ

หมับเข้าที่แขน ส่งผลให้พนาสิจน์รีบว่ายตามไปคว้าแขนนาคน้อยเอา
ไว้ พลางคืนร่างเพียงครึ่ง ใช้หางฟาดกายใหญ่ ยามนั้นครุฑหนุ่มยอม
ปล่อยเหยื่อไป “เหวอ!”

“จับได้แล้ว!” พนาสิจน์รับตัวนาคาน้อยมากอด ก่อนรวมตัวกัน
ต้านพวกเวหา ความชุลมุนเกิดขึ้น เขาไม่ได้ยินเสียงพี่สาวร้องบอกให้
หนีไป มิหน�าซ�้ายังยืนหยัดต่อสู้ฟาดหางใส่พวกใจมาร “อย่ามายุ่งกับ
เด็กนะ!”

ผัวะ!
“อกึ!” ครฑุตวัหนึง่ถกูหางใหญ่ตบร่วงตกน�า้ พลนันาคาทีพ่บเหน็

ก็ลากลงไปขย�้าให้ขาดใจอยู่ใต้น�้านั้น ทว่าไม่ท�าให้พวกเหนือฟ้าหวาด
กลัวกัน กลับกันแล้วพวกมันคึกสนุกยามเห็นเหยื่อดิ้นเร่า ยิ่งเหยื่อนั้น
รูปงามและแกร่งกล้าก็ย่ิงปลุกความกระหายในการล่าให้ทวีคูณขึ้นไป
อีก
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พนาสิจน์เห็นท่าไม่ดี รีบบอกให้เหล่านาคน้อยคืนร่างเป็น
พญานาคแล้วรีบด�าน�้าเข้าสู่ถ�้าลับ

ทว่าจังหวะที่ตนก�าลังจักไปบ้างกลับโดนจับ
“จักไปไหน อยู่เล่นด้วยกันก่อนสิ :)”
“อ๊ะ!” ร่างเลก็ชะงกัเบกิตากว้างด้วยความตืน่ตระหนก แขนขาว

ถูกจับโดยกรงเล็บยักษ์ เจ้าครุฑตัวโตเรียกพวกมาล้อมเขา นาคบาง
ส่วนถูกจับไปเป็นอาหาร พวกครุฑชอบท�าเช่นนั้นโดยไม่สนใจสิ่งใด 
บางตนถูกกิน บางตนกลายเป็นของเล่นระบายความใคร่

คาดการณ์จากสายตาทีส่่งมาให้ พนาสจิน์รูท้นัทว่ีาตนก�าลงัตก
อยู่ท่ามกลางครุฑหื่นกาม

“ไปให้พ้นข้านะ!” พนาสิจน์ว่าพลางฟาดหางเป็นวงใหญ่จน
หยาดใสกระเซน็ทัว่ พยายามขนืตวัออกจากการจบักมุ เสียดายไม่อาจ
สูก้�าลงักรงเลบ็คมได้ ยิง่พวกมนัมมีากเขากไ็ม่ต่างจากปลาทีถ่กูตาข่าย
จับ ดิ้นเท่าไรก็อย่าหวังจักหลุดหนี “ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้!”

“ถ้าข้าคิดปล่อย ข้าจักจับเจ้ามาไย” ครุฑใหญ่ว่า “หรือเจ้าคิด
ว่าข้าเป็นพวกใจบุญ เช่นนั้นข้าควรสงเคราะห์เจ้าโดยการ...”

“จับเจ้าท�าเมีย”
“ฮ่าๆๆ!” พวกมันหัวเราะลั่น ผิดกับนาคาหนุ่มที่กัดฟันกรอด

อย่างเจบ็ใจ กรงเลบ็ทีจ่บัเริม่แน่นขึน้อกีทัง้ยงัจกิลงเนือ้คล้ายพยายาม
ให้เลือดไหล ซ�้าร้ายหางยังถูกกดให้แนบพื้น แม้ไม่คืนร่างทั้งหมดก็หา
ใช่อุปสรรคไม่ พวกครุฑพร้อมท�าระย�าโดยไม่สนใจการขัดขืนใดๆ

ในตอนนั้นพนาสิจน์พยายามคิดว่าจักหาทางเอาตัวรอดได้
อย่างไร เขาไม่เหลือทางเลือกใด นอกจากโดนมันย�่ายีเช่นที่พวกมัน
ปรารถนา

ทว่า ไม่รู้สวรรค์เล่นกลหรือนรกยังไม่ต้องการรับวิญญาณ จึง
ส่งผู้ช่วยเหลือมา

อันเป็นบุรุษเหนือฟ้า…
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“เฮ้ย ระวัง...!”
ปึง!
“อั๊ก!”
“โอ๊ย!” ชั่วพริบตาที่วอนขอ ครุฑาเบื้องหน้าก็ถูกเตะอัดเข้าที่

ใบหน้าจนร่างกระเดน็ไปกระแทกต้นไม้ใหญ่ ตามมาด้วยครฑุตวัอืน่ๆ 
ที่โดนฝ่าเท้าเปลือยเปล่ากระแทกเข้าให้ บางตัวถูกกระทืบต่อหน้า
นาคาทีเ่บกิตากว้างด้วยความตกใจ เลอืดโสมมย้อมหยาดใสให้ล�าธาร
นี้ไม่น่าอภิรมย์อีกต่อไป

มันกลายเป็นบ่อเลือดเปื้อนมลทินไปเสียแล้ว
“แม่งเอ๊ย!” ครุฑตัวหนึ่งสบถเป็นจังหวะเดียวกับที่บุรุษผู้น้ัน

หักคอเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์แล้วโยนร่างทิ้ง ตัวต้นเรื่องจึงกัดฟันแน่นไม่
อาจนิ่งเงียบได้อีกต่อไป “ท�าอันใดของมึงไอ้เดรัจฉาน เหตุใดต้อง
ก�าราบพวกกูเช่นนี้!”

“กูสิต้องถามว่ามึงกล้าดีอย่างไรมาแตะต้องของรักของกู”
“หา?!”
“มิใช่กูเตือนมึงแล้วหรือว่าอยู่ให้ห่างจากน้องนาคาของกูไว้” 

เสยีงทุม้ต�า่น่าย�าเกรงมาพร้อมดวงตาสทีบัทมิทรงอ�านาจยิง่กว่าสิง่ใด 
เจ้าของมันสยายปีก จับจ้องคู่กรณีคล้ายจักฆ่าให้ตายเสียให้ได้ “หรือ
ที่กูพูดมึงไม่เคยจ�าใส่ใจ งั้นถือว่าที่กูท�าไปเป็นการเตือนมึงให้จ�าขึ้นใจ
ว่านาคาตนนี้เป็นของกู”

“กูไม่สน! กูเจอมันก่อน มึงจักมาอ้างสิทธิ์ในตัวเหยื่อที่กูหมาย
ไม่ได้!”

“เช่นนั้นมึงคงอยากตายคาตีนกูนัก”
“ไอ้...!”
“เพรำะกูหมำยตำนำคำพนำสิจน์ไว้ ใครริอ่ำนลองดี กูจัก

เด็ดหัวมันทิ้งแล้วโยนลงโลกันตร์”



~ Avery Pie ~

ฤๅฤทธิ์คล้องนาคา ๑
ทัณฑ์เทวา

ค�ำประกำศติดงัก้องล�ำธำร ประหนึง่ต้องกำรให้ผูอ้ยูใ่ต้หล้ำ
ได้ยินทุกแห่งหน ครุฑาหนุ่มตวัดนัยน์ตาดุดันสบกับพวกของตน ใช้
อ�านาจเฉพาะตนข่มขูก่นั แต่มหีรอืครฑุอกีตวัจกัยอมรบั ขึน้ชือ่ว่าครฑุ
ผู้อยู่เหนือฟ้าไม่มีทางยอมใครง่ายๆ

ต่อให้เป็นพวกเดียวกันก็ใช่ว่าจักก้มหัวหมอบกราบไป
ด้วยเกียรติของครุฑไม่ว่าจักเป็นเช่นไร...
อย่าได้หวนคืนถิ่นถ้ายังไม่ได้เอาจริง!
“มงึโมเมเองไอ้เดรจัฉาน นาคาตนน้ันกเูองกห็มายไว้” ตอบกลับ

ในทนัทพีร้อมถ่มเลอืดทีค่าวคลุง้อยูใ่นปากลงพืน้ไป “หากมงึคดิแย่งกู
ก็จักสนองสงครามให้ แล้วมึงจักได้รู้ว่าใครกันแน่ที่สมควรจักได้นาคา
ตนนั้นไป!”

“ผู้ที่สมควรได้มีเพียงกูเท่านั้น มึงอย่าคิดเข้าข้างตนเองไป”
“เช่นนั้นมึงก็มาประลองกับกูให้รู้ใจ ถ้ากูไม่ตายก็อย่าหวังจัก

ขโมยเหยื่อกูไปได้!”
“ช่างกล้านักมาท้าทาย”
“แล้ว...!”
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“มงึแน่ใจร ึว่าอยากประลองกับกู” น�า้เสยีงนิง่เรยีบมาพร้อมกบั
ปีกทีส่ยายออกก่อนกระพอืเบาๆ ทว่าสร้างแรงลมมหาศาล ควบคูก่บั
ความน่าเกรงขามทีแ่ผ่ออกเป็นวงกว้างกดดนัครุฑตรงหน้า ให้ทบทวน
อีกครั้งว่าอยากลองดีจริงหรือไม่

ต่างจากนาคาหนุม่ทีไ่ด้แต่มองแผ่นหลงักว้างเปลอืยเปล่าอนัมี
สองปีกสยายใหญ่ ขนปีกเรียงรายสีแดงสลับทองดูมากด้วยบารมียิ่ง
กว่าสิ่งใด อีกทั้งยังดูน่ากลัวเมื่อรวมกับกรงเล็บขนาดใหญ่

ท่าทางเขาต่างจากครุฑจอมอันธพาลทั่วไป
“หรือมึงอยากให้กูทวนสักนิดว่ากูนั้นอยู่สูงกว่ามึงแค่ไหน” เจ้า

ตัวเริ่มกระพือปีกแรงข้ึนจนปลายเท้าลอยเหนือพื้นดั่งเทวดามาเยือน
ป่าแห่งนี้ “กูเป็นถึงทัณฑ์เทวา ครุฑาศึก มีหรือครุฑเยี่ยงมึงจักล้มกู
ได้ ล�าพังปกป้องพวกพ้องมึงยังท�าได้แค่แลตาดูมันตายไป”

“นี่มึงคิดเอาต�าแหน่งมาขู่กูหรือไร!”
“กูแค่อยากให้มึงส�าเหนียกตัวเองไว้”
“!”
“เก็บปำกมึงแล้วไสหัวกลับถิ่นไป ไม่เช่นนั้นกูจักควักหัวใจ

มึงมำโยนให้ลูกปลำกิน” สิ้นเสียงน้ันครุฑาศึกก็กระแทกเท้าลงพื้น
ปล่อยคลื่นพลังพัดอีกฝ่ายหงายหลัง ซ�้าร้ายแรงลมจากการกระท�าพา
ให้ต้นไม้ที่เพิ่งเติบใหญ่ล้มคว�่าไม่เหลือชิ้นดี เพลานั้นพนาสิจน์เบิกตา 
กว้างเพราะไม้ต้นนั้นเขาฟูมฟักมาตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าอ่อน

สุดท้ายกลับล้มลงต่อหน้าเพราะครุฑสองตัวตีกัน
คร้ันโดนข่มขู่เช่นน้ันครุฑาหนุ่มก็ถูกความโกรธครอบง�า เขา

กวาดตามองเพือ่นพ้องทีล้่มตายก่อนตดัสนิใจพุง่เข้าหาครฑุาศกึ และ
เช่นทีเ่ตอืนก่อนหน้า ครฑุทัว่ไปไม่มทีางสูค้รฑุทีถู่กฝึกออกศกึสงคราม
ได้

ทันทีที่กางปีกพุ่งตรงมาหาแม่ทัพใหญ่...
ทัณฑ์เทวาก็เบี่ยงตัวหลบแล้วตวัดขาเตะอัดกลางหลังครุฑตัว
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นั้นไปเต็มแรง
“อั๊ก!” ร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บ ร่างกระแทกกับต้นไม้ใหญ่

จนโค่นล้ม ซ�้ายังไม่ถูกปล่อยให้รอดพ้น ในเมื่อคิดลองดีก็จักสนองให้
ตามที่หวัง ไม่รอให้อีกฝ่ายทันตั้งตัวทัณฑ์เทวาก็โผบินเข้าหา ใช้เท้า
กระทืบหลังอีกฝ่ายจนหน้าคว�่า จากน้ันก็จับปีกทั้งสองข้างกระชาก
อย่างแรงให้ฉีกขาดจากกัน

โลหิตมากมายหลัง่ไหลจากแผ่นหลงัครฑุานัน้ พลนัแม่ทพัใหญ่
ก็จัดการขั้นเด็ดขาด

“อ๊ากกก!” ครุฑหนุ่มร้องเสียงหลง ความเจ็บเล่นงานทั่วร่างจน
ไม่อาจทนไหว “ปีกกู! ปีกกู! มึงกล้าหักปีกกูได้เยี่ยงไร!”

“เพราะมึงเลือกที่จักท้าทาย”
“อ๊ากกก!”
“กูเตือนมึงแล้วหนาไอ้เศษเดน” กดเสียงต�่าให้รู้ถึงความอดทน

ทีส่ิน้สดุ “ในเมือ่มงึไม่ฟังค�าทีก่วู่ากอ็ย่าหาว่ากรู้ายกบัพวกพ้อง เพราะ
นี่ไม่ใช่การสั่งสอน แต่คือการเอาคืนที่มึงมายุ่งกับของรัก”

“อะ...อึก มึงมัน...”
“กจูกับอกมงึเป็นครัง้สดุท้ายไอ้ระย�าชัน้ต�า่ กายกเูจบ็กหูาได้เคย

ว่า แต่มึงมาท�าน้องนาคานัน่ไม่ต่างจากการเดนิหน้ามาเหยียบใจก”ู ว่า
พร้อมเหลยีวไปมองน้องนาคาทีน่ัง่ตวัสัน่ “และคนทีเ่หยยีบใจกจูนมดิ
ตีนมันต้องได้รับโทษทัณฑ์”

“โอ๊ย!”
“กูขอส่งมึงไปนรกโลกันตร์”
“!”
“และอย่าได้ผุดได้เกิดอีกเลยมึง”
“ไม่นะ...อ๊ัก!” จบค�ากล่าวก็ถูกกระทืบเข้าที่ท้ายทอยจนส้ินลม 

ครุฑาศกึถูกฝึกให้ใช้วธิโีหดร้ายเพือ่ก�าจดัศัตรทูกุแห่งหน ไม่ว่ามนัผูน้ัน้
มีกายาเทียบเท่าตนหรือแปลกแยกกว่า เขาก็จัดการได้หมด มิเช่นนั้น
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คงไม่เป็นแม่ทัพใหญ่
ครุฑตัวนี้พลาดเองที่จ�าไม่ได้ว่าเขาคือใคร แต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่

ท�าให้อีกฝ่ายต้องตาย
เหตุผลส�าคัญคือมันมายุ่งกับยอดดวงใจ
“พนาสิจน์ของพี่ เจ็บตรงไหนหรือไม่”
“อ๊ะ!”
“มันท�าร้ายเจ้าหนักใช่ไหม พี่ขอโทษหนาที่มาช้า” นาคาหนุ่มที่

เหน็ทกุอย่างถงึกับสะดุ้งเมือ่ถูกเรยีกชือ่ มหิน�าซ�า้อกีฝ่ายยงับนิพุง่ตรง
มาหา เอามือจับแขนจับตัวเขาเพื่อหาร่องรอยบอบช�้าที่ถูกตีตรา  
พนาสิจน์จึงรีบรั้งสติคืนมา ไม่อย่างนั้นคงได้ถูกจับกินก่อนรักษาตน 
“หากพ่ีมาเร็วกว่านี้ผิวงามของเจ้าคงไม่มีรอยช�้า เจ้าอุตส่าห์ดูแลผิว
พรรณให้งามผ่อง”

“ปละ...ปล่อยข้า อย่ามาจับข้านะ”
“ถ้าไม่จับพี่จักเห็นแผลของเจ้าได้อย่างไรเล่า ให้พี่ดูหน่อยเถิด

หนา จักได้หายารักษาถูก” สายตาวิงวอนนั้นท�าให้พนาสิจน์ตัวสั่น นี่
ใช่ครุฑาตัวเดียวกับที่จัดการพวกพ้องเพื่อช่วยเขาหรือไม่ ท�าไมดู
เปลีย่นไปราวกับถกูสลบัร่างเช่นนี ้“มอืเจ้าคงเจบ็น่าดถูงึมรีอยแดงเช่น
นี้ หรือเพราะเจ้าใจดีช่วยนาคาน้อยกันจึงโดนลูกหลง”

“ไม่ใช่เรื่อง...!”
“แต่ไม่ว่าเหตุผลใดเจ้าก็ไม่ควรโดน พี่น่าจักยกพวกมาตีล้อม 

มันให้ตาย” ฝ่ายนั้นว่าด้วยความกรุ่นโกรธที่เห็นแล้วต้องหวาดหวั่น 
พนาสิจน์คล้ายลูกไก่ในก�ามือที่โดนครุฑหนุ่มยื้อยุดไม่ให้หนีจากกัน 
“แต่เจ้าอย่าได้กังวล เมื่อกลับถึงถิ่นพี่จักสืบสาวครั้งใหญ่ ใครที่มัน 
บุกมาที่นี่พี่จักจัดการมันให้ตาย”

“…”
“คงไม่มีใครหน้าไหนกล้ามายุ่งกับยอดดวงใจของพี่อีก...”
ผัวะ!
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“โอ๊ย!” ทัณฑ์เทวาร้องเสียงดังตอนถูกหางยาวฟาดหน้า แรง
พอทีจ่กัท�าให้เขากระเดน็ออกจากตวัพนาสจิน์ และฝากรอยแดงไว้บน
ใบหน้าคมคาย ก่อนผู้ท�าร้ายจักรีบคืนร่างด�าน�้าหนีไปให้ไกลโพ้น ทิ้ง
ครฑุาหนุม่ให้ตกใจกบัสิง่ทีไ่ด้รบัโดยไม่ทนัตัง้ตน “พนาสิจน์! พนาสิจน์! 
กลับขึ้นมาคุยกับพี่ก่อน!”

ตะโกนลงไปในธาราที่บัดนี้มองไม่เห็นตัวผู้ที่เพรียกหา พนา- 
สิจน์ด�าลึกหนีเข้าถ�้าลับและจักไม่โผล่มาจนกว่าด้านนอกจะสงบดังที่
หวัง ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเพราะครุฑหนุ่มจอมคลั่งรักที่เข่นฆ่าพวกพ้อง
แล้วท�าเนียนปกป้องเขา

แม้เขาจักรู้สึกขอบน�้าใจที่ช่วยเหลือกัน แต่ไม่อาจยอมรับเนื้อ
ตัวเปื้อนเลือดนั้นได้

ยิ่งกว่านั้นคิดว่าเขาไม่รู้เจตนาอีกฝ่ายหรือไร...
“นึกว่ำจักถูกกอดเช่นเถำวัลย์รัดเสียแล้ว ครุฑอะไรไยมือ

เหนียวกอดข้ำแน่นเสียจริง” พนาสิจน์ในร่างนาคาถอนหายใจจน
ฟองอากาศลอยข้ึนเหนือหวั จากน้ันเคลือ่นตวัว่ายเคล้ากบัพวกมจัฉา 
ตรงดิง่ไปยงัส่วนลบัของถ�า้ทีเ่หล่านาคราชหนลีงมา โดยหารูไ้ม่ว่าเบือ้ง
บนแดนพนามคีรฑุาก�าลงัอาลยัอาวรณ์กับการจากไปโดยไม่ร�า่ลาของ
ยอดรัก

อาลัยหนัก ต่างจากตอนสังหารพวกพ้องเผ่าเดียวกัน
“โธ่ พนาสิจน์ ไยเจ้าหนีพี่เช่นนี้” ทัณฑ์เทวาร�าพึงร�าพันกับสาย

ธารขณะมองฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาแล้วแตกตัวต่อหน้า “พี่หาได้มี
เจตนาร้ายกบัเจ้าไม่ เพยีงอยากดใูห้แน่ใจว่าเจ้าปลอดภยั พีจ่กัได้คลาย
กังวล”

ครุฑหนุ่มก้มหน้าติดผืนน�้า หวังเพียงว่าพนาสิจน์จะได้ยิน
“ขึ้นจากวารีมาคุยกับพี่เถิด พี่อยากฟังเสียงเจ้าอีกสักครา” เขา

เว้าวอนเกินพรรณนา “จักดุจักว่าหรือด่าทอพี่ก็ยอมน้องหนา ขอแค่
ขึ้นมาให้พี่ได้ยล”
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“ยังไม่เลิกพร�่าเพ้ออีกรึทัณฑ์เทวา”
ตึก!
“หากกูเป็นไอ้นาคา คงกลัวมึงนักหนากับการกระท�านี้” ใน 

ตอนที่ก�าลังเฝ้ารอนาคาหนุ่มกลับข้ึนมา จู่ๆ ก็มีเสียงดังขึ้นจากด้าน
หลัง ส่งผลให้เจ้าของนามเกรียงไกรเคลื่อนนัยน์ตาดุดันไปมอง ก่อน
พ่นลมหายใจยาวเหยียดเมื่อเห็นมันผู้นั้น

“เหมนัต์ศกึ” เรยีกนามเสยีงหนกัคล้ายหงดุหงดิทีเ่หน็สหายรกั
โผล่มาทบัถม เหมนัต์ศกึเปน็ครุฑศกึเชน่เดียวกับตน ทัง้สองเติบโตมา
ด้วยกัน “เหตุใดมึงมาที่นี่”

“กูได้ข่าวว่ามึงมาตรวจตราที่ล�าธาร เลยคิดว่าคงมาบ้าอ�านาจ
อยูแ่ดนนีเ้ป็นแน่” สหายเอ่ยตอบพลางเคลือ่นสายตามองเหล่าครฑุที่
โดนจัดการ เหมันต์ศึกส่ายหน้า น่ีไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็น ทว่ากลับดู
เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัศกึใหญ่ทีเ่ขาเผชญิมา “แลเป็นเช่นกคูดิ มงึจดัการ
พวกพ้องอีกจนได้”

“มนับงัอาจมายุ่งกับน้องนาคาของกู มงึคดิว่ากจูกัอยูเ่ฉยหรอืไร”
“แต่พ่อครฑุท่านสัง่ไว้ว่าให้มงึเมตตาพวกเดยีวกนั” ตกัเตอืนถงึ

ค�าที่เคยถูกสอน ‘พ่อครุฑ’ ที่ว่าหมายถึงผู้น�าเผ่า ทุกตัวล้วนให้เกียรติ
เปรยีบเสมอืนบิดาผู้ให้ก�าเนิดกนั ตดิเพยีงครฑุตวันัน้แค่ถกูแต่งตัง้แทน
ราชาองค์เก่าที่ตายจาก

อีกทั้งเตรียมสละอ�านาจเพื่อให้ผู้มีบุญญาธิการมานั่งบัลลังก์
แต่การอยูส่งูกว่าครฑุตวัอืน่ไม่ใช่แค่เป็นครฑุศกึผูพ้ชิติมาร ทว่า

ต้องประลองจนถึงฆาตจักได้สิทธิ์ขึ้นครอง
“ไยมงึยงัอ�ามหติไม่คดิปล่อย เพยีงเพราะมันแตะต้องของรกัทัง้

ที่มันไม่เคยแลมึงหรือ เห็นทีกูคงต้องเอามนตร์มาท่องให้มึงคืนสติ”
“สติกูยังดีนักไอ้เหมันต์เพื่อนรัก แต่กูนั้นรักน้องนาคากว่าสิ่ง

ไหน”
“…”
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“แลพวกมันมาบุกถิ่นเขา มึงจักให้กูเฉยได้อย่างไร” ทัณฑ์เทวา
สวนกลบัให้นิง่คดิ “กเูป็นครฑุศกึ กตู้องปกป้องความสงบให้ปลอดภยั 
ไม่เช่นนั้นกูคงไม่ต่างจากครุฑอันธพาลทั่วไป”

“มึงอย่ามาลวงให้กูตายใจ”
“แลว้ไยมึงยงัถามทัง้ทีม่ึงก็รู้เหตดุี” เหมนัต์ศึกรูด้ีถึงเจตนา ไมม่ี

ทางท่ีสหายสนิทจะหลอกเขาได้ ทัณฑ์เทวาจึงถอนหายใจ เขายันตัว
ลุกขึ้นตวัดนัยน์ตาดุดันสบกับเพื่อนเข้าให้ ฉายชัดถึงความจริงจังที่มา
พร้อมกับอ�านาจบาตรใหญ่

น้อยตัวนักที่จะแผ่อ�านาจขนาดนี้ได้ ขนาดเขาถูกฝึกไม่ให้เกรง
กลัวสิ่งใด...

ก็ยังต้องหลบให้พ้นสายตานี้เลย
“กูรักน้องนาคาเยี่ยงชีพ กูปกป้องเขามันผิดกระไร”
“มนัหาได้ผิด แต่มงึรูดี้ว่าสองเผ่ารกักนัไม่ได้” เหมนัต์ศกึว่ากลบั

ไป “มันเป็นกฎที่พ่อครุฑท่านตราไว้ หากมึงคิดกบฏเท่ากับต่อต้าน
อ�านาจที่พ่อมึงสร้างไว้ให้”

“กูหาได้สนค�าโบราณไม่ ชีวิตเป็นของกู ใช่ของพ่อครุฑที่ไหน”
“ไอ้...”
“คนทีจ่กัตดัสนิว่ากรูกัหรอืรกัไม่ได้ มแีค่ตวักเูท่านัน้ มใิช่พ่อครฑุ

ของมึง”
“มึงพูดแบบนั้นเท่ากับลบหลู่พ่อครุฑหนาไอ้ทัณฑ์” อีกฝ่ายย่น

คิ้วใส่ “หากมีคนได้ฟังคงว่ามึงแปรผันเป็นพวกนาคา”
“แลมงึเหน็กมูหีางเลือ้ยคลานได้รไึอ้สหายรกั กยูงัแบกปีกไว้ทัง้

สอง” พูดพร้อมสยายปีกออกกว้างเพื่อข่มขู่เพื่อนพ้อง “ถึงกูรักน้อง
นาคาเพียงใดกูก็ยังคงเป็นครุฑ สิ่งที่เปลี่ยนกูหาใช่ตัวกูไม่ หากเป็น
ความคิดที่คนอื่นสาดใส่ แล้วไยกูต้องสนใจ”

“มงึมนัคลัง่รกัจนตาบอดไอ้นกยักษ์ ระวังแพ้พ่ายกลายเป็นครฑุ
โง่เขลา”
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“หากกูโง่ก็ขอยอมแค่น้องนาคาเท่านั้น คนอื่นหาได้โอกาสนั้น
ไม่” ทัณฑ์เทวาแค่นหัวเราะ เขาไม่สนหรอกว่าจักโดนค�าต่อว่าค�าไหน 
“มึงจ�าค�ากูไว้เลยหนาไอ้เหมันต์ศึก หากกูได้เป็นใหญ่เหนือพนา กู
จักต้องได้น้องนาคาตนนั้นเป็นเมีย”

“มึงถามเขาแล้วรึว่าเขายินยอมพร้อมใจหรือไม่”
“กูรู้ใจน้องดีกว่าผู้ใด”
“รู้ใจจนเขาเอาหางฟาดให้จนหน้าสัน่” กลอกตาไปทตีอนพมึพ�า 

โชคดทีีท่ณัฑ์เทวาไม่ทนัฟังเน่ืองจากหลบุตามองฟองอากาศบนผวิน�า้ 
เพราะนึกว่าพนาสิจน์กลับขึ้นมา ที่ไหนได้กลับเป็นลูกปลา เขาจึงหัน
มาตั้งใจฟังเพื่อนรักพูดต่อ “กูสงสัยนักว่านาคาตนนั้นมันมีดีกระไร ไย
มึงถึงให้ความส�าคัญนักหนา”

“เขาแสนดีกว่าที่มึงคาด เขาเปรียบเสมือนอาทิตย์ส่องสว่าง
น�าทางให้กู”

“นั่นแค่ค�าเปรียบเปรยของมึงไม่ใช่รึ กูหมายถึงการกระท�าต่าง
หาก” เหมันต์ศึกถอนหายใจอย่างเหน่ือยหน่าย “มึงช่วยแถลงให้กู
เข้าใจหน่อยเถิดเพื่อนรัก ไม่เช่นนั้นกูคงติดค้างตายตาไม่หลับ”

“หาใช่กงการของมึงไอ้เหมันต์ มึงจ�าแค่กูรักน้องเขามากก็
พอแล้วหนา”

“เช่นนี้กูคงตอบคนอื่นไม่ได้ว่าท�าไมมึงถึงคลั่งรักไอ้นาคา”
“อย่าเรียกไอ้กบัน้องนาคา ถ้ามงึไม่อยากโดนกกูระชากลิน้ขาด

มาย�า่ใต้ตนี” กดเสยีงต�า่หวงัเตอืนให้เพือ่นรูต้วัสกันดิ น้องนาคาส�าหรบั
ครุฑตัวนี้สูงส่งจนใครแตะต้องมิได้ เล่นเอาเหมันต์ศึกหมดค�าพูด จึง
กางปีกเตรียมโผบินจากไป

กระนั้นเขาก็บอกเจตนาที่ถ่อสังขารมาหา
“พ่อครุฑเรียกหามึง”
“หือ?”
“นั่นแลคือเจตนาที่กูมา” สหายเอ่ยพร้อมกระพือปีกเบาๆ ให้



21

~ Avery Pie ~

ลอยตัวอยู่สูงกว่า “เขาคงอยากคุยกับมึงถึงสงครามที่ใกล้เข้ามา”
“...”
“แลเรื่องครุฑาที่โดนมึงบ้าอ�านาจ” เหมันต์ศึกเหล่ตามองศพ

ที่นอนเกลื่อนกลาด “หาค�าแก้ตัวให้ดีเถิดไอ้ทัณฑ์เทวา ไม่เช่นนั้นมึง
ได้งามหน้าต่อเหล่าครุฑาแน่นอน”

“เออ” ทัณฑ์เทวาขานรับสั้นๆ คล้ายไม่ใส่ใจตอบ เพลานั้น
เหมันต์ศึกพ่นลมหายใจออกมาก่อนสยายปีกบินกลับถิ่นฐาน ปล่อย
ให้ทัณฑ์เทวายืนพิจารณามองศพ พลันท่องมนตร์สลายร่างพวกพ้อง
ที่ชะตาขาด

หากครุฑาตัวใดจากโลกนี้ไปต่อหน้า จักต้องท่องมนตร์มายา
เพือ่ส่งวญิญาณไปเกดิใหม่ ส่วนร่างจกัเน่าสลายกลายเป็นหญ้าใบเขยีว
ปกคลุมพนานี้ไว้

ต่างจากพวกนาคาทีพ่อสิน้ชพีจกักลายเป็นธารน�า้ใหญ่ เตมิเตม็
ชีวิตที่ใกล้ตายให้กลับมามีชีวิตชีวิตา

นัน่ท�าให้ทณัฑ์เทวาคิดมาตลอดว่าไยสองเผ่าพนัธุถ์งึเกลยีดกนั
นักหนา ในเมื่อทั้งคู่ต่างมีวัฏจักรเกี่ยวข้องกันเช่นวงกลมที่บรรจบไม่มี
ต่อ ฝ่ายหนึง่เป็นผูใ้ห้ อกีฝ่ายเป็นผูร้บั ฝ่ายหนึง่ปกป้อง ฝ่ายหนึง่รกัษา 
สัมพันธ์กักเกี่ยวไม่มีเลี้ยวออก ทว่าโบราณกลับบอกให้หยามหน้า

แต่โบราณนัน้ผ่านมาเนิน่นาน ไยเราไม่เปล่ียนผนัตามกาลเวลา
ครุฑกับนาครักกันไม่ได้หรอกหนา...
“เฮอะ กจูกัพงัค�าโบราณให้ด”ู ครฑุาว่าเสียงแผ่วแลหลุบตามอง

ธารใส ตรงซอกหินน้ันมีเกล็ดมรกตติดอยู่พาให้ต้องเอื้อมมือไปหยิบ
มาพินิจ เกล็ดงามสะท้อนแสงตะวันระยิบระยับชวนให้ลุ่มหลง เพลา
นั้นครุฑหนุ่มรู้ดีว่าเกล็ดนี้เป็นของน้องพนาสิจน์ที่เขารัก เขาจึงเก็บมา
วางลงบนผ้า 

จากนั้นก็กัดฟันถอนขนปีกตนเองออกมา แลทิ้งไว้บนโขดหิน
กับดอกไม้นานา
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พลันสลักค�าเกี้ยวเป็นการตีตรา
“ถึงน้องนำคำ พี่จักพำเจ้ำมำอยู่ข้ำงกำยำ แลเป็นแม่ของ

ลูกพี่หนำชั่วนิรันดร์ :)”
คิดชื่อลูกไว้ก่อนก็เป็นทางเลือกที่ดี 
ว่าจบก็โผบนิคนืถิน่ หวงัเพยีงว่าพนาสจิน์จกัมาเกบ็ของฝาก ซึง่

นั่นอาจต้องใช้เวลานานเพราะพวกนาคราชจักไม่ขึ้นมาจนกว่าผิวน�้า
จักสงบ 

ระหว่ำงทีอ่ยูใ่นถ�ำ้ลบันำคำหนุม่ทีร่อดพ้นจำกอันตรำยกพ็ำ
ตนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย ในนั้นเต็มไปด้วยเหล่างูยักษ์ที่ก�าลังช่วยเหลือ
กันใหญ่

กระนั้นในที่ปลอดภัยยังได้ยินเสียงร�่าไห้ แสดงให้เห็นว่าแม้ 
โชคดีที่รอดมาได้ก็ยังไม่พ้นเรื่องเลวร้าย

“พนาสิจน์!”
“นรินทิพย์” นาคหนุ่มที่คืนร่างจากนาคาเปล่ียนเป็นมนุษย์ถูก

พี่สาวที่ตามหาตนอยู่เรียกหา นาคีผู้พี่รีบตรงดิ่งมาตรวจตราหาว่ามี
บาดแผลตรงไหนหรอืไม่ อนัเพราะเนือ้ตวัขาวผ่องยามบาดเจบ็จงึเหน็
ได้ง่าย พนาสจิน์มรีอยช�า้ทีแ่ขนเลก็น้อยกบัช่วงขา ราวกบัว่าถกูกดหาง
เอาไว้ “พี่ท่านเป็นอย่างไรบ้าง”

“ข้าหาได้เป็นอันใดไม่ แลตัวเจ้าก่อนไหม ไยเจ้าช�้าถึงเพียงนี้” 
นรินทิพย์ถามด้วยความห่วงใย ตอนที่เห็นน้องชายตนไปช่วยคนอื่น
ใจนางแทบจกัสลาย ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ช่วยเหลอืใคร นางแค่เป็นห่วง
เนื่องจากเหลือกันอยู่สองพี่น้องเท่านั้น

แลน้องเป็นชายก็หวาดหวั่น เพราะตอนอยู่ด้วยกันก็ใจดีเกิน
มัจฉา เกิดเห็นใจพวกครุฑาขึ้นมาตัวจักแย่เอาได้

ดีที่สวรรค์เมตตาส่งผู้ช่วยเหลือมาช่วยไว้ทัน
“ข้าไม่เป็นไร รอยช�า้พวกนีเ้ลก็น้อยนกั” พนาสิจน์ตอบพลางยก
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ยิ้มให้นาคีผู้พี่วางใจ “ว่าแต่เหล่านาคราชปลอดภัยดีหรือไม่ ข้าเห็น
เลือดตรงทางเข้า”

“มีรอดย่อมมีเจ็บเป็นธรรมดา นาคานาคีที่ไม่อาจรอดลงมาได้
กลายเป็นต้นธาร” ค�าบอกใบ้นั้นท�าให้พนาสิจน์ใจหายนัก เมื่อถอด
ความจึงรู้ว่าเราสูญเสียนาคไปบางส่วน มิหน�าซ�้าบางตนก็ถูกท�าร้าย
จนใจช�้า บ้างสูญเสียผู้เป็นที่รักพาให้ใจเสีย

มันเป็นสัจธรรมของโลกที่บิดเบี้ยว เราไม่อาจช่วยเหลือใครให้
รอดพ้นทั้งหมดได้

“แล้วปู่เฒ่าเล่า ท่านปลอดภัยหรือไม่”
“พี่เห็นอยู่ในวังวงกต คงบ�าเพ็ญเพียรให้นาคที่จากไป”
“…”
“เจ้าควรไปให้ท่านเห็นหน้า ท่านจักได้สบายใจที่เห็นเจ้าหวน

คนื” พนาสจิน์พยกัหน้ารบัพลางถอนหายใจเล็กน้อยยามกวาดตามอง
ภาพตรงหน้า เหล่านาคานาคีก�าลังช่วยกันรักษาแผล บางตัวสลักชื่อ
นาคที่ตายลงแท่นศิลา เพื่อน�าไปฝังใต้ต้นไม้ให้กลายเป็นต้นล�าธาร
พร้อมสวดภาวนาให้สวรรค์มารับดวงจิต

ทีน่ีเ่ราไว้อาลยัให้แก่ผู้ถกูพรากชวีติเช่นนี ้แลมกีารบ�าเพญ็เพยีร
ให้อยู่ในศีลเพื่อให้ผู้คนศรัทธา

“พี่พนาสิจน์!”
“นาคาน้อย”
หมับ!
ระหว่างทางเดินไปวังวงกต นาคาเยาว์วัยที่พนาสิจน์ช่วยไว้ก็

ปรากฏร่าง เจ้าตัวรีบวิ่งมากอดหมับเข้าไปที่ขาขาว ส่งผลให้นาคาผู้
โตกว่าเอื้อมมือไปลูบหัวปลอบโยน

“ขวัญเอยขวัญมาหนา เจ้าปลอดภัยแล้วในแดนนี้”
“ขอบคุณพี่นักที่ช่วยข้ากลับคืนถิ่น ถ้าไม่ได้ท่านข้าคงมีชื่อบน

แท่นศลิาเป็นแน่” นาคน้อยว่าพร้อมเหม่อมองศลิาทีถ่กูสลกัชือ่นาคที่
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ตาย เห็นแล้วอดเศร้าใจมิได้ เผ่าพันธุ์เราส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายโดย
อนัธพาลเหนอืชัน้ เหล่าครฑุาชอบโฉบเฉีย่วบกุรกุไม่ให้เกยีรตกินั ทัง้ๆ 
ที่มิเคยรุกรานถิ่นเขาก่อน

เราอยู่ในที่ของเรา บนล�าธาร ใต้สายน�้าตามถิ่นที่สร้าง
มีเพียงเจ้าเวหาเท่านั้นที่บ้าอ�านาจ ถือว่าอยู่สูงกว่ามีสิทธิ์

รังควานผู้อ่อนแอ
“เจ้าโชคดจีากบญุทีท่�า ไม่เช่นน้ันข้าคงไม่เหน็ว่าเจ้าก�าลังถกูจบั” 

พนาสจิน์ถ่อมตวัให้ฟัง “หลงัจากน้ีเจ้าต้องระวงัตวัให้มากหนา อยูใ่กล้
พ่อแลแม่ไว้จักได้ปลอดภัยจากพวกครุฑ”

“ข้าไม่เข้าใจเลยพีพ่นาสจิน์ ไยพวกนกยกัษ์ถงึชอบบกุรกุถิน่เรา
นักหนา” ถามตามประสาเด็กท�าให้พนาสิจน์หลบตา “เราหาได้เคยไป
บุกถิ่นเขาก่อนไม่ เหตุใดถึงโจมตีแดนนาคา”

“เมื่อเจ้าโตขึ้นจักเข้าใจวัฏจักรความเป็นมา”
“หือ?”
“ตอนนี้เจ้าไปพักเถิดหนา ยามตะวันดับค่อยขึ้นบาดาลไปเล่น

น�้ากัน” พนาสิจน์จ�าต้องตัดบทสนทนาไว้เพียงเท่านี้ เพราะหากให้
อธิบายคงยาวกว่าที่คิด เป็นเวลาเดียวกับที่แม่ของนาคาน้อยเดินมา
ตามพอด ีจงึต้องปล่อยมอืทีเ่กาะกมุกนัอยู่น้ีเข้าสู่อ้อมอกมารดา พนา-
สิจน์ยิ้มกับภาพที่เห็น เขาไม่รู้หรอกว่าไออุ่นแม่นั้นเป็นเช่นไร

แต่คาดว่าคงอบอุ่นเหมือนตะวันก่อนสาย เห็นแล้วก็อดอิจฉา
ไม่ได้

เขากับนรินทิพย์ไม่มีพ่อแม่นี่นา
พนาสิจน์ระบายยิ้มเมื่อแหวกพืชพรรณที่ปลูกบนหินแล้วพบ

แดนวังวงกต สถานที่นี้เป็นที่ลับส�าหรับบ�าเพ็ญเพียรภาวนา พวก
นาคราชจกัลงมาสวดมนต์นัง่กรรมฐาน อนัเป็นตวัอย่างให้พวกมนษุย์
ท�าตามทั้งที่ไม่เคยเห็นของจริงด้วยซ�้า

ชาวนาคเชื่อว่าถ้าบ�าเพ็ญบุญจนบารมีมากพอ จักสามารถขอ
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พรได้ดั่งใจหวัง
บ้างขอให้ชวีติยนืยาวไม่ป่วยไข้มาร บ้างขอให้ไปทีใ่ดกไ็ม่ถกูจบั

เป็นของหวง กระทัง่ขอบตุรแม้ไร้คูค่รอง ไม่ว่าชายหญงิก็ล้วนมาขอพร
ตามความประสงค์

พนาสิจน์เคยคิดร้องขอตามความปรารถนาตน หากแต่บุญยัง
ไม่ถึงจึงต้องสะสมอยู่ทุกวัน

“พนาสิจน์”
“ปู่เฒ่า”
“ดีใจที่เจ้ายังปลอดภัยอยู่”
“คงเพราะผลบญุทีปู่เ่ฒ่าบอกให้ข้าท�า สวรรค์จงึยงัเมตตาให้ข้า

รอด” เจ้าตัวตอบพลางคุกเข่าน่ังหมอบต�่ากว่าท่าน ปู่เฒ่าเป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าท่านเป็นตัวแทนสวรรค์ อีกทั้งเป็นผู้น�าค�าสอนมา
เผยแผ่แก่เผ่าพันธุ์ ณ ที่น้ีอยู่กันเช่นเครือญาติ ไม่มีนายหรือทาสมา
ข่มขู่ จึงไม่แปลกที่ต่างสนิทสนมกันทั้งหมด “แต่ข้าไม่อาจบอกได้เต็ม
ปาก เพราะผู้ที่ช่วยข้านั้น...”

“เป็นครุฑา”
“ปู่เฒ่า...”
“ข้าเห็นแล้วจากนิมิต” ปู่เฒ่าเอ่ยขัดท�าให้พนาสิจน์หลุบตาต�่า 

แม้ไม่อยากเชื่อก็ต้องยอมจ�านนต่อค�าทัก ครุฑาตัวนั้นช่วยเหลือเขา
ให้พ้นภยั ทว่าด้วยเนือ้ตวัเป้ือนเลอืดกบัการกระท�าแสนโหดร้ายน�าพา
ให้เขาใช้หางฟาดหน้าอีกฝ่ายไป

พนาสิจน์รู้ว่าไม่ควรตอบแทนผู้ช่วยเหลือเช่นนั้น แต่จักให้เขา
ท�าอย่างไร...

ถึงจะช่วยให้รอดตาย ทว่าอีกฝ่ายก็เป็นครุฑา
“ดูมันห่วงใยเจ้านักพนาสิจน์” นาคาหนุ่มเม้มปากบาง ไม่ตอบ

กลับคนโตกว่า “มันผิดแผกจากพวกนกยักษ์ใจอ�ามหิต แต่ใจเจ้ายัง
หวาดกลัวมันไม่สิ้นสุด”
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“เขาเป็นครฑุ ตวัข้าเป็นนาค จกัให้วางใจข้ากมิ็อาจท�าได้” พนา-
สิจน์ว่ากลับไป “ทั้งที่ข้าอยากขอบคุณน�้าใจ แต่กลับสะบัดหางฟาด 
เข้าใส่…”

“นัน่ข้าก็เหน็ในนมิติเช่นกนั” ปูเ่ฒ่าพยกัหน้า นมิติของเขาได้มา
จากการบ�าเพ็ญเพียรอย่างหนัก “คงเพราะอดีตที่พ่อแม่เจ้าถูกพราก
ดวงจิต เจ้าจึงไม่อาจรับความช่วยเหลือจากมันได้เต็มที่นัก แต่พนา- 
สจิน์เอ๋ย สตัว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม แลทกุคนหาได้เหมอืนกนัหมด
ไม่”

“แต่ครุฑานั้นอันตราย เราควรอยู่ให้ห่างจากเขาไว้”
“งั้นไยเจ้าจึงทิ้งเกล็ดให้มันเอาไป”
“ข้า…!”
“เจ้ำมีใจให้ครุฑำตัวนั้นใช่หรือไม่ พนำสิจน์”



~ Avery Pie ~

ฤๅฤทธิ์คล้องนาคา ๒
คืนชมจันทร์

“ปู่เฒ่ำพูดเรื่องกระไร ข้ำหำเข้ำใจไม่” พนำสิจน์ลนลำน 
ตอบกลบั รบีหลบตาเพือ่ไม่ให้อกีฝ่ายรูว่้าตนก�าลงัผดิศลี “เกลด็ข้าชอบ
หลุดเป็นอาจิณ ข้าหาได้ถอดเกล็ดทิ้งให้ผู้ใดมารักมาหลง ปู่เฒ่าก็รู้
ว่าการถอดเกล็ดให้ใครสักคนนั่นหมายความว่า...”

“มีใจให้มัน” ปู่เฒ่าขัดขึ้น “ข้ารู้เรื่องนั้นดีหนาพนาสิจน์”
“เช่นนั้นไยปู่เฒ่าคิดว่าข้าถอดเกล็ดทิ้ง ในนิมิตแจ้งท่านเช่นนั้น

หรือ” นาคาหนุม่ถามด้วยความใครรู่้ เพราะเขาไม่มบีญุขนาดเห็นการ 
กระท�าของใครเช่นปู่เฒ่าได้ แต่เรื่องนี้มิจ�าเป็นต้องถามนิมิต ในเม่ือ
เจ้าตัวรู้ดีแก่ใจว่าท�าอันใดไว้

แลค�าพูดนั้นท�าปู่เฒ่ายกยิ้มมุมปากคล้ายหยอกล้อนาคาหนุ่ม
ให้เลิ่กลั่ก

“ไยท่านมองข้าด้วยสายตาเช่นนั้น ท่านมีสิ่งใดในใจหรือ”
“ข้าจักไม่พูดให้เจ้ารู้หรอกหนา แค่อยากให้เจ้าไตร่ตรองให้ดี

ก่อนว่าท�าผิด” พนาสิจน์หลบตาอีกที “เกล็ดนาคานั้นหลุดร่วงเป็น
อาจิณ แต่มีที่หนึ่งหาได้เคยหลุดไม่ เป็นเกล็ดแข็งปกป้องภายใน  
ผู้ใดได้ไปนับว่ามีบุญหนัก”
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“…”
“หากนาคานาคีตนใดยอมถอดให้เท่ากับฝากใจว่ารัก เป็นของ

ต่างหนา้ใหเ้ขารู้หนาวา่ตนมใีจให้” นาคาอาวุโสเลา่เรื่องทีพ่นาสิจน์รู้ดี
แก่ใจ มนัเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิบืต่อกนัมาว่า หากรกัใครชอบใครเรา
จักถอดเกล็ดที่แข็งที่สุดในร่างให้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกใน
ทางที่ดี

แลใครรักจริงหวังแต่งจักยอมถอดเกล็ดให้คนรักเก้าชิ้น ร้อย
เรียงเป็นสร้อยเป็นก�าไลหรือสิ่งใดก็ได้แทนความรัก หากสวมใส่จักได้
รับเกราะฟันแทงไม่เข้าจนกว่าจักหมดอายุขัย

โบราณท่านเรียกว่า เกราะนาคราชเพรียกหารัก
มีไว้เพื่อปกป้องคนรักให้อยู่เคียงกายกัน
“นี่มิใช่ครั้งแรกที่ข้าเห็น เจ้าจักว่าข้าแก่จนหลงลืมหรือไร”
“ข้าหาได้คดิเช่นนัน้ไม่ ท่านแขง็แรงแลความจ�าก็ยังด”ี พนาสิจน์

รีบแก้ตัว เขาไม่อาจปิดบังผู้รอบรู้ตนนี้ได้ “แต่ไยข้าต้องท�าเช่นนั้นกับ
ครุฑาด้วยเล่า ปู่เฒ่ารู้แก่จิตว่าเผ่าเราไม่ถูกกัน”

“เผ่าไม่ถกูกนักจ็รงิเช่นเจ้าว่า แต่ตวัเจ้าคิดสิง่ใดย่อมรูอ้ยูแ่ก่ตน”
“…”
“หรือเจ้าจักเพิกเฉย คิดว่าข้าเลอะเลือนตามอายุก็ย่อมได้ แต่

ข้าหาใช่พวกผดิศลี” ถ้อยค�าคล้ายต�าหนพินาสจิน์ทีห่ลอกลวงเขาก่อน
หน้านี้ เขาคือผู้มีบุญบารมีย่อมเห็นนิมิตจริงหาใช่ความลวง “เจ้ากับ
เขามีกรรมร่วมสร้างด้วยกันมา สุดแท้แล้วแต่โชคชะตาจักน�าพาได้”

“นิมิตบอกท่านหรือปู่เฒ่า”
“หาใช่เร่ืองทีเ่จ้าควรสนใจ วนัหนึง่เจ้าจกัเข้าใจความเป็นมาของ

เจ้าแลเขา” นาคาหนุม่ถงึกบัขมวดคิว้ เขานัน้อยากรูว่้าปูเ่ฒ่าเหน็สิง่ใด
จึงกล้าพูดเช่นนั้น เสียดายที่ท่านไม่ยอมชี้แจงให้รู้ความกัน กลับเลือก
ปิดบังด่ังวังวงกตที่หาทางออกไม่ได้ “ตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
โชคชะตาเถดิหนา แม้มนัจกัพาเจ้าไปถงึสดุขอบฟ้าก็ตามแต่บญุกรรม”
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“หากโชคชะตาน�าทางผดิ ข้าจกัท�าเช่นไรเล่า” พนาสิจน์เอ่ยถาม
คล้ายกังวล “ข้าไม่อยากให้ตนเองเป็นต้นเหตุให้เผ่าพันธุ์ไม่เป็นสุข”

“พนาสิจน์เอ๋ย ความรักหาใช่เรื่องผิด โลกนี้มีสิ่งที่คาดไม่ถึง 
มากนักหนา”

“แต่ปู่เฒ่า ค�าโบราณท่านว่า...”
“เจ้าอย่าเอาค�าโบราณมาตีตรา ชีวิตเป็นของเจ้า เจ้าต้องหาลู่

หาทางด้วยตนเอง” ปู่เฒ่าสอนพร้อมหยิบหมากพลูมาเคี้ยวต่อหน้า 
พลางจับจ้องหลานนาคาที่หลุบตานิ่งคิด เขาเข้าใจนาคาเยาว์วัยตนนี้
ด ีเพราะไม่มพ่ีอแม่ชีน้�าจงึมกัเดินหลงทาง พีส่าวกใ็ช่ว่าสัง่สอนให้ปลง 
กลับกันแล้วชอบเน้นย�้าให้ค�าตักเตือนจมดิ่งเข้าสู่ใจ

โบราณท่านว่าครฑุาอนัตราย หากไม่ระวงัจกัต้องโดนกดักนิถงึ
ดวงจิต

เช่นเดียวกับพ่อแม่ของพนาสิจน์ที่โดนจนกลายเป็นแผลใหญ่ 
แม้นาคาหนุ่มจักเกิดไม่ทันเรื่องราว ทว่าก็รับรู้จากพี่สาวที่บอกเล่าให้
ฟัง

เลยถือเป็นแผลเป็นที่ไม่มียาใดรักษาได้
“จงตัดสินใจเอาเองหนา พนาสิจน์เอ๋ย” เจ้าของนามเอาแต่

เงยีบ ไม่อยากขดัผูใ้หญ่ให้ตนดเูลวร้าย ยิง่กว่านัน้ปูเ่ฒ่าก็ให้ค�าแนะน�า
มาแล้ว เหลือแค่เขาจักคิดต่อเองอย่างไร พนาสิจน์หลุบตามองขนปีก
กับดอกไม้รายเรียงรอบข้าง วนคิดมาว่าโชคชะตาจักเล่นกลอันใดอีก
เล่า

ทว่าคงมีแต่สวรรค์กับปู่เฒ่ากระมังที่รู้ได้ว่าสิ่งใดจักเกิดขึ้นอีก 
ส่วนผู้ที่ไม่มีบุญท�าได้เพียงลุ้นแลระวังตัวให้ดี

โดยเฉพาะพนาสิจน์ที่มีนกยักษ์คอยเฝ้ามอง
“ข้าขอตรองดูก่อนแลบ�าเพ็ญเพียรเพิ่มบุญ”
หวังว่าโชคชะตาคงไม่แกล้งกัน
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หลงัจำกตอนนัน้นำคำหนุม่ขอตวัไปท�ำสิง่อืน่ เขำไปช่วยหำ
กับหาปลาให้ปู่เฒ่าได้กินก่อนค�่ามืด เหล่านาคานาคีตนอื่นเริ่มคืนถิ่น
กันทีละน้อย บางส่วนเข้ามานั่งสวดมนต์ในวังวงกตเพื่อส่งดวง
วญิญาณผูล่้วงลบัขึน้สวรรค์ วนันีแ้ม่น�า้จงึมหียาดใสเพิม่ขึน้ตามจ�านวน
ผู้ที่จากไปไกลกัน

ช่วงกลางดึกคืนนั้นพนาสิจน์จึงว่ายขึ้นมาชมจันทร์
“ขอให้สวรรค์เมตตาพวกพ้องข้าด้วยเถดิ” เจ้าตวัพนมมอืยกไหว้

ภาวนาให้ดาราบนฟ้าส่งถ้อยความนี้ไปถึงสวรรค์ พลางเหม่อมอง
พระจนัทร์ทีส่่องแสงสว่าง พาให้เกลด็หางต้องแสงระยบิระยบัน่าจบัตา
มอง เพลานัน้พนาสจิน์ครุน่คดิถงึค�าทีปู่เ่ฒ่าบอก เขาเล่ือนสายตามอง
ตรงหางที่มีเกล็ดใหม่แทรกขึ้น

ยามเราถอดเกลด็หรอืสลดัหลดุตามอาย ุตรงนัน้จกัมเีกลด็งอก
ใหม่จนกว่าจักสิ้นอายุขัย

พนาสิจน์ลูบเกล็ดงามสลับกับมองขนปีกที่เขาพกติดตัวไว้
พินิจถึงการกระท�าเคล้ากับค�าพูดที่ได้ฟังไป
‘เจ้ามีใจให้ครุฑาตัวนั้นใช่หรือไม่ พนาสิจน์’
“มีใจหรือ...” พึมพ�ากับตนเองคล้ายให้หัวใจช่วยคิด ทว่าไม่ว่า

ใครจักช่วยคิดจักเป็นใครคิด สุดท้ายเขาก็ต้องหาค�าตอบด้วยตนเอง
อยูดี่ ไม่มีใครยุง่ ร่างเลก็ถอนหายใจใช้หางยาวไล้ผวิน�า้ไปมาเพิม่ความ
ชุ่มฉ�่า พลันสายลมก็พัดกลิ่นหอมของบุษบามาเย้ากัน “หอมจัง ไย
ดอกไม้ของพี่ทัณฑถ์ึงหอมเช่นนี้”

เจ้าตัวสงสัยว่าเย็นย�่าป่านน้ีแล้วไยดอกไม้ที่ครุฑาหนุ่มฝากไว้
ยังคงผลิหอม อีกทั้งยังสวยสดเหมือนเพิ่งเด็ดมา ชวนให้พนาสิจน์
รื่นรมย์ใจ

เขามีความสุขยามอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้ แม้บนบกจัก
อันตราย... แต่เขาก็ยังชอบใจที่ได้ขึ้นมาเล่นลม

“ต้นไม้ข้าตายเสียแล้ว”
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พนาสจิน์ส่ายหน้าเมือ่เหน็ต้นไม้ทีเ่ขาปลูกล้มหัก สาเหตมุาจาก
ครุฑาคลั่งรักที่มาช่วยเขาไว้ นาคาหนุ่มจึงเคลื่อนกายเลื้อยหางไป 
ลูบไล้ล�าต้นที่ล้มหงายอยู่ใกล้ตอ เขาเสียดายยิ่งนัก กว่าจักฟูมฟักต้น
กล้าให้เตบิใหญ่นัน้ใช้เวลามากหนา ทัง้ทีค่ดิว่ามันจกัทนแรงลมได้กลับ
เปราะหักง่ายยามโดนพลังกายา

จักซ่อมแซมฟื้นฟูเช่นของทั่วไปก็หาท�าได้ไม่ เหล่าพฤกษาเป็น
สิ่งเดียวที่ตายแล้วจักลาโลกไป ท�าได้เพียงแค่ปลูกต้นใหม่

“ข้าไว้อาลัยให้เจ้าหนา เจ้าจักได้เกิดเป็นต้นกล้าใหม่ให้ร่มเงา” 
ร่างเล็กระบายยิ้มวางมือลงบนต้นไม้แล้วสงบนิ่ง ก่อนจักวางดอกไม้
ของครฑุาตวันัน้ลงบนตอตดิดนิ ไม่ลมืเกบ็ขนปีกไว้ในอาภรณ์ทีส่วมใส่ 
จากนั้นหลับตาลงสวดมนต์ภาวนาให้โชคชะตาเห็นใจ โปรดจงช่วยให้
ต้นไม้ใหญ่กลับกลายเป็นต้นกล้าใหม่

พลันเสียงแปลกประหลาดก็มาพร้อมการส่ันไหว ตอนที่พนา- 
สิจน์ก�าลังพนมมือไหว้

จู่ๆ ต้นไม้ที่แน่นิ่งไปก็กลับย้ายกายกลับมาต่อติดกันเช่นเดิม
“นี่มันเรื่องกระไรกัน” พนาสิจน์ชะงักเบิกตากว้างด้วยความ

ตกใจ “ไยต้นไม้ถึงกลับมามีชีวิตได้”
“เพราะพี่เมตตามันให้กลับมาเป็นร่มเงาให้น้องอย่างไรเล่า”
“เอ๊ะ!”
“เจ้าขึ้นมาชมจันทร์ใช่หรือไม่”
“!”
“ให้พีอ่ยูเ่คยีงเจ้ำหนำ พนำสจิน์ :)” สิน้ค�านัน้นาคาหนุม่กร็บี

หนัขวบัไปมองเจ้าของเสยีงก่อนจกัต้องตกใจกับความใกล้ชดิทีต่ดิหลัง 
ครุฑาหนุ่มยกย้ิมเมื่อเห็นอีกฝ่ายถอยจนหลังติดกับต้นไม้เป็นเหตุให้
เขารุกหน้าได้ วางมือลงบนไม้ใหญ่กักตัวไม่ให้พ่องูน้อยเลื้อยหนี

“ทะ...ท่าน!” ร่างเลก็ตืน่ตระหนก หวัใจเต้นแรงไม่เป็นส�า่ “ทะ...
ท่านมาท�ากระไรที่นี่ ไม่สิ ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ!”
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“พ่ีหาได้กักขังเจ้าไม่พนาสิจน์ พี่แค่วางมือลงตรงนี้เพื่อยืดเส้น
ยืดสาย” หยอกเย้าให้อีกคนเลิ่กลั่กโวยวาย ถึงอย่างนั้นพนาสิจน์ก็รู้ดี
ว่านี่คือความประสงค์ของพ่อนกยักษ์ “เจ้านั้นแลที่เป็นฝ่ายมาอยู่ใน
อ้อมกอดพี่ คงโหยหาพี่ใช่หรือไม่”

“ข้าจักโหยหาท่านเพื่อกระไร ท่านเป็นครุฑา...”
“ครุฑาที่หลงรักนาคาเช่นเจ้าหัวปักหัวป�า :)”
“...!”
“พี่คิดถึงเจ้านัก อย่าหนีจากพี่เลยหนาพนาสิจน์” น�้าเสียงที่ใช้

ฟังดูอ้อนวอนกว่าก่อนหน้านี้ ราวกับครุฑศึกตัวนี้ยอมแพ้พ่ายให้แก่ 
ผู้ที่ด้อยกว่า อันมีผลให้พนาสิจน์ที่ก�าลังคิดหาทางหนีหลุบตา เขาไม่
ควรจกัเชือ่ใจครฑุาเพราะอกีฝ่ายอาจใช้กรงเลบ็จบัเขากลับถ่ินก็เป็นได้

ทว่าทณัฑ์เทวาไม่เหมอืนครฑุาตวัอ่ืน เขาเพยีงแค่อยากใกล้ชดิ
น้องนาคาที่เขาหมายตาไว้

เมื่อตอนกลางวันก็ท�าเรื่องใจร้าย จึงเฝ้าบินวนรอน้องขึ้นจาก
น�้านี่อย่างไร

“พี่ขอเพียงยลเจ้าสักนิด ให้หัวใจดวงนี้ลุ่มหลงเจ้ากว่าแต่ก่อน” 
ทณัฑ์เทวาระบายย้ิมบางพร้อมกับย่ืนหน้าเข้าไปใกล้น้อง “แม้นีจ่กัเป็น
เพลาค�่าทว่าความงามเจ้าก็หาพ่ายจันทราส่อง เกล็ดก็งามไม่เป็นรอง
ให้ใครเหนือ มากกว่านั้นคือดวงหน้าผ่องที่ประจักษ์ลึกอยู่ในใจพี่”

ค�าเกี้ยวพาราสีมีผลกับหัวใจดวงนี้ที่ฟังอยู่ พนาสิจน์พยายาม
บอกตวัเองว่าให้ดงึสตไิว้ อย่าหลงไปกบัค�าเชยชมแสนหวาน ครฑุานัน้
อันตราย ระวังมันจักกางปีกจับตัวเรากลับบ้าน

โดยเฉพาะครุฑศึกตรงหน้า
แลดูเขาอยากพานาคาหนุ่มไปฟูมฟักจนตัวสั่น
“ไหนจกัเนือ้ตวักรุน่หอมนี.่..” ยืน่หน้าเข้ามาใกล้อกีนดิ ดอมดม

กลิ่นดอกไม้ที่ฟุ้งตัวอีกฝ่าย “ช่างหอมเยี่ยงบุษบา”
“ทะ...ท่านล่อลวงข้าเกินไปแล้วท่านครุฑา”
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“เหตุใดเจ้าไม่เรียกพี่ว่าพี่ทัณฑ์เล่าน้องนาคา”
“ข้า...”
“เจ้ายังไม่วางใจพี่อีกหรือ” ถามเสียงแผ่วคล้ายน้อยใจที่ไม่เคย

ได้ยนิอกีฝ่ายเรยีกช่ือ ท�าเอานาคาหนุ่มทีม่นีสัิยเห็นใจคนอืน่ถงึกบัเม้ม
ปากแน่น เขารูด้ว่ีาทณัฑ์เทวาต่างจากครฑุตวัอืน่ หาได้เคยมคีวามคดิ
ทีอ่ยากรงัแกเขาไม่ แต่อกีฝ่ายหมัน่ป้อนค�าหวานเช่นนีไ้ง พนาสจิน์จงึ
ไม่อาจเชื่อใจได้เต็มที่

ถ้าเกิดยอมใจอ่อนให้คนพ่ีแล้วถูกดัดหลัง กางปีกจับเขาโผบิน
จักเป็นเช่นไร

“เราสองต่างเผ่าต่างพันธุ์ จักให้ข้านับท่านเป็นพี่เป็นน้องได้
อย่างไร”

“พีก่ห็าได้อยากเป็นพีน้่องร่วมสาบานกบัเจ้าไม่ พีน่ัน้หมายใหญ่
อยากเป็นคูเ่จ้าต่างหาก” พดูออกมาให้ขวยเขนิ ตดิแค่ว่าพนาสจิน์ต้อง
เก็บความรู้สึก จักให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความลับในใจไม่ได้ “พี่เฝ้ารอเจอ
หน้าเจ้าทุกเพลา อยากใกล้ชิดนักหนาให้เจ้ารู้ใจพี่”

“เหตุใดข้าต้องรู้ ท่านควรกลับถิ่นมิใช่มาป้วนเปี้ยนละแวกนี้” 
แสร้งเมินต่างจากความรู้สึกจริง “หากใครเห็นท่านที่นี่จักโดนลงทัณฑ์
เอาได้”

“เจ้าห่วงพี่รึยอดรัก กลัวพี่จักไม่มาให้เห็นหน้า?” ฝ่ายนั้นหรี่ตา
ลงจบัผดิท�าเอาพนาสจิน์ลนลาน “แท้จรงิใจเจ้ากห็มายพีเ่ช่นกนัสหินา 
มิเช่นนั้นคงไม่ถอดเกล็ดมาให้พี่ทุกคราที่เจอกัน”

“เอ๊ะ!?” ค�าพูดน้ันท�าพนาสิจน์เบิกตากว้าง ลากสายตามาสบ
กบันยัน์ตาทรงอ�านาจทีเ่ตม็ไปด้วยความเอ็นดเูขา แม้กายจกัเป็นครฑุ
ก็ใช่ว่าจักไม่รู้ธรรมเนียมพวกนาคราชไม่ เช่นเดียวกับที่เขาทิ้งขนปีก
พร้อมดอกไม้นั่นก็เพื่อแสดงถึงการหมายรักแด่ผู้รับไม่ต่างกัน

เรื่องพวกนี้สองเผ่ารู้กันดี เขาถึงได้มั่นใจว่าน้องนาคาผู้นี้มีใจ 
ให้ตน
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ติดแค่ว่าน้องน้ันปากหนักทว่าใจเบา ทั้งที่ปากไล่กลับแต่ในใจ
ย่อมอยากให้เขาอยู่ต่อแน่นอน

“ท่านพูดเรื่องกระไร ข้าหาเข้าใจไม่” พนาสิจน์หลบตา “ข้าควร
ลงใต้บาดาล ป่านนี้พี่ข้าคงเป็นห่วงแล้ว”

“ยามเจ้าอายพี่ ช่างน่ารักเสียจริง”
“ข้าไม่...”
“พีอ่ยากพาเจ้าโผบนิไปทีร่งัเสยีนกัหนา ถ้าได้ท�าเช่นนัน้พ่ีคงจกั

สมอุรา แลพี่จักฟูมฟักเจ้าให้อยู่ข้างกายาช่ัวนิรันดร์” คนได้ฟังถึงกับ
สะดุง้เพราะคดิว่าคนพีจ่กัลกัพาตวัเขา เลยพยายามจกัดิน้ออกจากวง
แขน พีค่รฑุกย็อมผละออกเหมอืนเอาใจคนน้องให้ปล่อยวาง “เสียดาย
นักที่พี่ต้องท�าตามประเพณี ไม่เช่นนั้นมันจักเป็นการดูหมิ่นเกียรติเจ้า
ให้อายหน้า”

“เช่นนั้นก็อย่าเอ่ยถ้อยค�าคลั่งรักให้มากหนา ท่านท�าให้ข้า
หวาดหวั่นกลัวท่านจักจับกิน” พูดด้วยสีหน้าไม่สู้ดีทั้งที่คนพี่ไม่ได้มี
เจตนาปองร้าย “แลน่ีท่านยังไม่พอใจอีกหรือ เพลานี้ดึกดื่นมากแล้ว
หนา ท่านควรกลับได้แล้ว แลอย่าได้หวนคืนมา”

“ไยเจ้าชอบไล่พี่นักหนา เจ้าไม่คิดถึงพี่เลยรึพนาสิจน์” ค�าถาม
นัน้ท�าเอาน้องไม่รูจ้กัตอบเช่นไรด ีทว่าคนพีก่ลบัเลือ่นสายตาไปสะดดุ
กับดอกไม้ที่วางตรงต้นพฤกษา เขาจ�าได้ดีว่านั่นคือดอกไม้ที่เขาเป็น
คนน�ามา ต่างตรงที่ว่ายามนี้มันไม่มีขนปีกเขาเคียงข้าง

มีเพียงบุษบาที่ยังไม่เหี่ยวเฉา เนื่องจากเขาร่ายมนตร์ให้อยู่ยง
คงกระพันเช่นเดียวกับขนปีกที่เด็ดให้

พอเห็นเช่นนั้นความน้อยใจก็มลาย
“นี่เจ้าเก็บขนปีกพี่ไว้ข้างกายรึน้องนาคา”
“ข้า...”
“ไยมันไม่อยู่กับบุษบาที่พี่มอบให้เจ้า” ถามทันทีเป็นการกดดัน

พาให้ร่างบางอึกอัก หากยอมรับก็เท่ากับรับค�าว่ามีใจให้เขา แต่ถึงไม่
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ตอบร่างสูงก็พอเดาได้จากแก้มแดงๆ ที่ถูกแสงจันทร์อาบไล้เฉลยให้
กัน “เพลานี้เราอยู่กันเพียงสอง เจ้าจักวางความวิตกลงก่อนได้หรือไม่ 
พี่อยากให้เจ้าเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องตรองกระไรให้มากมาย”

“เป็นท่านก็พูดง่าย ท่านหาได้กลัวอันใดไม่” 
“แลเจ้ากลัวอันใดเล่า พี่จักได้ปัดเป่าไป”
“…”
“พี่อยากให้เจ้ามีความสุขยามได้อยู่เคียงพ่ีหนา พนาสิจน์” 

เจ้าของนามได้แต่คิดว่าไยเขาถึงไม่มีความกล้ามากกว่านี้ ทั้งที่ตอน
ต่อสู้ก็งัดทุกความสามารถออกมาอย่างดี ทว่าพออยู่ต่อหน้าครุฑา 
ตัวนี้กลับหวาดระแวงไปหมด

หากมีผู้ใดมาเห็นคงตราหน้าเราสองคนเป็นพวกนอกคอก ถึง 
ปู่เฒ่าจักบอกว่าความรักไม่ใช่สิ่งผิด แต่กับสองเผ่าที่ไม่ถูกกันเช่นนี้ 
จักให้วางใจได้อย่างไร

เขาไม่คิดเห็นแก่ตัวกลัวว่าตัวเองจักไม่ปลอดภัย กลับกันแล้ว
เขาหวั่นว่าอีกฝ่ายจักถูกปองร้าย...

พี่ท่านเป็นครุฑาศึกย่อมโดนโทษหนักกว่า
แลคนพ่ีคล้ายอ่านความคิดออกถึงได้ก้าวน�าหน้า วางมอืลงบน

แก้มขาวให้ร่างเล็กรับรู้ถึงไอร้อนที่ส่งผ่านมา จากนั้นรั้งให้น้องสบตา
เป็นเพลาเดียวกับที่จันทราส่องแสงลงมาตกกระทบดวงตาสีธารน�้า 
เพลานั้นทัณฑ์เทวารู้สึกเหมือนใจเขาร่วงหล่น มิใช่แค่ด�าดิ่งสู่ธารใส

แต่เป็นมหาสมทุรใหญ่ทีค่าดเดาความลึกมิได้ พลันถูกน�า้วนดดู
กลืนมิอาจถอนตัวหลุดจากบ่วงนาคราชตนนี้ได้

“พี่รักเจ้าเหลือเกิน” เขาเอ่ยอย่างไม่ขวยเขินกับถ้อยค�าแสนน่า
อาย “รักเจ้ามากเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งดาวทั้งเดือนพี่ยกให้เจ้าได้ หรือจัก
ถูกเจ้าเอาเท้าเหยียบอกก็ยินดี”

“ข้าไม่เคยต้องการสิ่งเหล่านี้ มันหาได้ส�าคัญกับข้าไม่”
“เช่นนั้นบอกพี่หน่อยสิพ่องูน้อยว่าเจ้าหมายสิ่งใด พี่จักเอามา
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ถวายให้ยอดยาใจของพี่ในเร็ววัน” ความลุ่มหลงนั้นมาพร้อมความ 
ใกล้ชดิ ครฑุาหนุม่แทบไม่รูต้วัเลยว่าก�าลงัจมดิง่ในห้วงรกัมากเพยีงใด 
พนาสิจน์เองก็หาได้หนีจากไม่ แม้ใจยังลังเลแบ่งเป็นสองฝ่าย เวลานี้
กลับยอมให้พี่เขาแตะต้องตามประสงค์

อีกทั้งยังช้อนตามองประหน่ึงสะกด หลบตาเป็นบางครั้งยาม 
ใจเต้นไม่เป็นส�่า

เขาพยายามบอกตัวเองว่าอย่าติดกับครุฑาใต้เงาจันทร์
อย่าไว้ใจค�าหวานของพี่ท่าน...
“หรือเจ้าจักบอกทีหลังตอนเราพลอดรักกัน”
“ข้า...”
“พี่หลงเจ้านัก”
“…”
“พี่อยำก...กลืนกินเจ้ำทั้งตัวทั้งตน” สิ้นค�าหวานคนน้องก็

เผลอหลุดยิ้ม นึกอยากถามพี่ท่านว่าเหตุใดจึงเกี้ยวเขาเก่งนัก ไม่
ขวยเขินกับค�าปากว่าบ้างหรืออย่างไรกัน เพราะคนฟังนั้นแทบลมจับ
ล้มลงบนดิน 

ทัณฑ์เทวาโน้มหน้าลงไปอีกจนแทบชิดริมฝีปากอีกฝ่าย ใช้
ปลายนิ้วโป้งไล้แก้มน้องนาคาให้เงยหน้าเตรียมรับจุมพิตชวนฝัน

เพลานัน้พนาสจิน์พลนัหลบัตาคล้ายยนิยอมให้พีเ่ขาท�าตามใจ 
อีกเพียงนิดเดียวก็จักแนบชิดกัน

“กูเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกัน”
“!”
“มึงได้ยินเช่นนั้นไหมไอ้สังวาล” 
ยังไม่ทันได้พลอดรักตามที่หวัง จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงใครบางคนดัง

ขึ้นพาให้พนาสิจน์รีบถอยกรูด เบือนหน้าหนีจนพี่ครุฑแทบหน้าคว�่า
“พนาสิจน์ไยเจ้า...!”
“มีคนมา”
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“หือ?”
“หลบก่อนเถิด หากใครเห็นจักเป็นเรื่องใหญ่” นาคาหนุ่มพูด

ด้วยความห่วงใย ไม่วายกวาดตามองหาต้นเสียงก่อนจกัเห็นเงาคนคบื
คลานมาใกล้ จึงรีบรั้งพี่ท่านให้หลบหลังต้นไม้ใหญ่ ไม่ลืมคืนร่างทั้ง
กาย จักได้ไม่มีใครเห็นว่าเป็นครุฑเป็นนาคาให้โดนจับผิดได้

หากมีใครพบว่าพวกเขาก�าลังพลอดรักกันจักเป็นเรื่องใหญ่ แม้
จักนึกแปลกใจที่เพลานี้ยังมีคนมาป้วนเปี้ยนให้ได้เห็นก็ตาม

“หลบอยู่ในอ้อมกอดพี่จักได้ไม่มีใครเห็นตัวเจ้า” ทัณฑ์เทวาที่
ตัวใหญ่กว่าดึงน้องนาคามากอดไว้ ดันอีกฝ่ายให้แนบกับไม้ใหญ่ ใช้
ร่างกายตนบดบังไม่ให้ใครเห็น ท�าเอาพนาสิจน์ลังเล พยายามขืนตัว
ออกแล้วส่ายหน้าใส่

“เช่นนัน้ท่านจกัโดนเอาตวัไป แลข้าไม่อยากให้ท่านโดนลงทณัฑ์”
“อย่าได้กังวลยอดรกัของพ่ี ไม่มผู้ีใดกล้าท�าร้ายพีท่ัง้นัน้” ยกยิม้

พลางเกลี่ยเส้นผมที่ลงมาปรกหน้าน้องไปทัดหูให้ด้วยความรัก “เชื่อ
ในตัวพี่เถิดหนา หากเจ้าโดนจับพ่ีน้ันแลที่จักบ้าคล่ัง ไม่ต่างจากตาย
ทั้งเป็น”

ความห่วงใยสะท้อนออกมาทุกอณู แสดงให้เห็นว่าทัณฑ์เทวา
รกัพนาสจิน์มากแค่ไหน เสยีดายทีไ่ม่มเีวลาพินจิหรอือวยความคล่ังรกั
ของพี่ท่านได้มากนัก เนื่องจากผู้มาขัดจังหวะก�าลังเดินมาทางนี้  
ทัณฑ์เทวาร่ายมนตร์ไม่ให้พวกมันเห็นว่าพวกเขาอยู่ตรงนี้ จักได้ไม่
กลายเป็นเรื่องใหญ่

ทว่ามันผู้หนึ่งหาได้สนใจไม่ พอสหายมันเอ่ยถาม ก็ตอบกลับ
พร้อมไหวไหล่

“กูหาได้ยิน” มนุษย์นาม ‘สังวาล’ เอ่ยเสียงนิ่ง ที่ต้องเรียกว่า
มนุษย์เนื่องจากไม่รู้ว่าเขามีปีกหรือมีหาง รู้แค่ว่ากายภายนอกเป็น
มนษุย์อนัเป็นเผ่าพันธ์ุทีอ่ยู่ตรงกลาง จกัมแีค่อ�านาจจากดวงตาเท่านัน้
ที่ดูน่าหวาดหวั่นเกินคาดเดา “เพลานี้จักมีใครมาพูดมาบ่น พวกครุฑ
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มันไล่พวกนาคต�่าตมลงบาดาลกันหมด ไม่เหลือผู้ใดมาขัดขวางกูได้”
“พวกนั้นเป็นใครกัน ไยดูลึกลับเหมือนพวกกระท�าความผิด” 

พนาสิจน์ถามเสียงแผ่ว เขาไม่เคยเห็นคนพวกนี้มาก่อน ทัณฑ์เทวาก็
คิดเหมือนน้อง คงต้องรอดูไปก่อนเผื่อพวกมันจักเผยความลับ

มนุษย์สองคนเดินมาหยุดอยู่ริมล�าธารพลางสอดส่ายสายตา
ตรวจสอบว่ามีใครแถวนี้ไหม เพลานั้นนาคาหนุ่มขยับเข้าหาครุฑาศึก
อีก ไม่วายดึงพี่ท่านให้ขยับมาชิดใกล้ หากจักรอดก็ต้องรอดด้วยกัน 
เขาไม่ยอมให้อีกฝ่ายมาเสียสละให้ถูกน�าตัวไป

“เจ้าอย่าท�าให้พี่อยากกอดเจ้าทั้งตัวได้หรือไม่ พี่หาได้มีความ
อดทนสูงนัก”

“ยามนี้ท่านยังอยากพลอดรักข้าอีกหรือ ไยราคะท่านมากนัก”
“เพราะพีร่กัเจ้าหมดหวัใจอย่างไรเล่า จงึอยากกอดเจ้าทกุเพลา

ทั้งเช้าเย็น”
“หาควรเป็นเพลานี้ไม่”
“พี่ห้ามตนไม่ให้คลั่งรักเจ้าไม่ได้หรอกหนา พนาสิจน์” เจ้าของ

นามได้แต่ส่ายหน้าให้แก่ความคลั่งรักของพ่อครุฑา ถึงอย่างนั้นเพลา
นี้ก็ไม่เหมาะจักมาโต้เถียงกัน พวกเขาหันกลับมาสนใจพวกมนุษย์นั้น
อีกครั้ง ก่อนเห็นว่าพวกมันหยิบบางอย่างออกมาจากห่อผ้า

ทั้งสองพยายามเพ่งมองว่ามันคือสิ่งใดกัน มันเหมือนเพชร
นาคราช ทว่ารูปทรงแตกต่างจากที่เคยเห็น ยามดวงจันทร์สาดแสง
ตกกระทบมนัดเูรอืงรองคล้ายล่อลวงด่ังจนัทร์เพญ็ ท�าเอาผูพ้บเหน็ได้
แต่สงสัยว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกัน

“นั่นคือสิ่งใดกัน ไยเรืองรองดั่งอัญมณีล�้าค่า” พนาสิจน์ถามขึ้น
มา “ท่านเคยเห็นมันมาก่อนหรือไม่”

“พี่ก็มิแน่ใจ มันเหมือนเพชรนาคราชจากเผ่าเจ้า” ทัณฑ์เทวา 
ตอบกลบั “แต่รปูทรงกบัแสงสหีาได้เหมอืนกนั บางทอีาจจกัเป็นเพชร
มนตร์ขลังกระไรสักอย่าง”



39

~ Avery Pie ~

“เช่นนั้นพวกเขาคิดน�าไปท�าสิ่งใด ข้ารู้สึกว่ามันจักไม่ถูกใช้ใน
ทางที่ดีนัก”

“รอดูไปก่อนเถิดหนายอดรัก บางทีมัน...”
“จงแสดงฤทธาของเจ้า”
“อึก!”
“ทัณฑ์เทวา!” ยังไม่ทันที่พี่ท่านจักพูดจบ จู่ๆ มนุษย์ผู้ที่ก�า

อัญมณีแปลกประหลาดก็เอ่ยข้ึน พลันสิ่งนั้นก็ส่องแสงสว่างมากกว่า
เดมิคล้ายรบัค�าสัง่ แสงสแีดงสาดส่องไปทัว่หาได้มผีลกบันาคาหนุม่ไม่ 
ต่างจากทณัฑ์เทวาทีก่ายร้อนดัง่ไฟ เขายกมอืกมุอกตวัเองส่งเสยีงร้อง
เจ็บปวดให้พนาสิจน์ตกใจ

ดีที่ครุฑหนุ่มร่ายมนตร์บังตาไว้ เสียงที่เปล่งออกไปจึงไม่ถึงหู
พวกเล่นกล

“ทัณฑ์เทวา! ทัณฑ์เทวาท่านเป็นกระไรไป” พนาสิจน์ถามด้วย
ความห่วงใยปนตื่นตระหนก เขาพยายามประคองให้อีกฝ่ายพิงต้นไม้
ไว้ “เกิดอันใดขึ้นกับท่าน”

“พี่ อึก! พี่เจ็บนักพนาสิจน์ ใจพี่คล้ายถูกแยกออกเป็นชิ้นๆ ให้
ชอกช�า้!” ร่างสงูสบถ เขามอิาจพรรณนาความเจบ็นีใ้ห้เข้าใจได้ รูแ้ค่ว่า
ในกายมันเจ็บ เจ็บไปทุกส่วนโดยเฉพาะหัวใจ ยิ่งกว่าตอนพนาสิจน ์
หนหีายไปไม่ให้เหน็หน้า เพลาน้ันนาคาหนุ่มลนลาน ไม่รูจ้กัท�าอย่างไร
ให้พี่ท่านหายทรมาน

แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คืออัญมณีนั้นมีผลกับพี่ทัณฑ์
“อดทนไว้ก่อนหนา ข้าจักหาคนมาช่วย” นาคากล่าวเสียงสั่น 

พยายามคดิหาทางว่าจกัเอาอย่างไรด ีมนตร์ของเขามอิาจสูม้นตร์ของ
ครุฑาได้ เพราะเผ่าพันธุ์หาได้เกิดมาเพื่อสู้รบไม่ ส่ิงติดตัวมีแค่มนตร์
รักษาที่ต้องใช้ควบคู่กับการถอดเกล็ดบนกาย...

ใช่! เกล็ดนาคราช!
พนาสิจน์เบิกตากว้างเมื่อคิดออก พลันคืนร่างเป็นนาคาเพื่อ
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ถอดเกลด็จากจดุส�าคัญ ทณัฑ์เทวาเจบ็ปวดจนพยงุร่างไม่ไหวเลยทรดุ
ลงไปนั่ง ทว่ายังมองเห็นทุกอย่างชัดเจนดีอยู่ พนาสิจน์ดึงเกล็ดออก
มาหาได้สนความเจ็บบนร่างไม่ จากนั้นก็พนมมือขอให้ผลบุญที่เคย
กระท�าส่งผ่านเกล็ดนี้ไป

พลันวางลงบนกายใหญ่ท่องมนตร์ให้เขาสบายกาย
“จงรักษาพี่ท่านให้หาย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากกายพี่” ร่าง

เลก็พูดเสยีงแผ่ว ไม่วายเหลอืบแลพวกมนษุย์ทีก่�าอญัมณนีัน่ พวกมนั
หารูไ้ม่ว่ามคีนโดนผลจากการกระท�า พนาสจิน์จงึใช้หางคบืคลานผ่าน
จุดมืดลงไปใต้ธาราแล้วตีน�้าเสียงดัง

ตู้ม!
“เฮ้ย! นั่นใครกัน!”
“รีบหนก่ีอนเถอะมงึ!” ถอืว่าบญุยงัไม่หมดทีพ่วกมนัหาได้สงสยั 

แลคงหวั่นใจว่าจักมีคนเห็นจึงรีบเก็บของส�าคัญแล้วชิงหนี พนาสิจน์
อยากเห็นนักว่าพวกมันเป็นนกหรืองูถึงได้มีฤทธิ์เช่นนี้ เสียดายที่ต้อง
ดูแลครุฑาตัวนี้ให้ปลอดภัยเสียก่อน พอแสงจากอัญมณีหายไปเขาก็
หายทรมาน

ร่างสงูถอนหายใจ ทิง้ร่างพงิกบัต้นไม้ทีเ่ขาเพิง่ชบุชวีติขึน้มาเมือ่
ไม่นานนี้

“พี่ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ความเจ็บบรรเทาลงหรือไม่” ร่างเล็ก
ประคองร่างสูงพร้อมเอ่ยถามอย่างห่วงหาทันที สายตาที่ส่งผ่านมาก็
เต็มไปด้วยความกังวล กลัวอีกฝ่ายจักล่มจมลงต่อหน้า โดยมิทันรู้ตัว
ว่าเผลอเรียกพ่อครุฑาว่า ‘พี่’ ออกมา

เป็นเหตุให้คนคลั่งรักโน้มเจ้าตัวมาหาแลยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ใช้
จังหวะที่น้องไม่ทันตั้งตัวประทับจุมพิตรุ่มร้อนกลับไป

จากนั้นก็มอบยิ้มหวานให้
“นึกว่ำจักตำยก่อนได้จูบลำเจ้ำเสียแล้ว :)”
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ฤๅฤทธิ์คล้องนาคา ๓
เกล็ดนาคา

สิ้นค�ำนั้นนำคำหนุ่มถึงกับท�ำกระไรไม่ถูก หัวใจเต้นคล้ำย
ถกูบบีให้วบูไหว หน้าแดงไม่ต่างจากลกูต�าลงึเตบิใหญ่ ความหวาดหวัน่
ถูกแทนทีด้่วยความตกใจปนเขนิอายกบัสิง่ท่ีพีท่่านเพิง่กระท�า พลันสติ
ก็หวนกลับตอนทัณฑ์เทวาเอื้อมมือมาลูบแก้มเขา

ผัวะ!
“โอ๊ย!”
“มากตัณหา!” พนาสิจน์ว่าเสียงดังก่อนลุกยืนถอยห่างพ่อครุฑ

ตัวร้าย ต่างจากอีกฝ่ายที่ล้มคว�่าหน้าไถล เนื่องจากโดนหางใหญ่ฟาด
เข้าใส่จนเสียศูนย์ “ข้าอุตส่าห์ห่วงใย กลัวท่านจักวายชีวา เหตุใดมา
ล่อลวงขโมยจูบข้าเช่นนี้ นี่ท่านแสร้งว่าเจ็บว่าปวดหรือทัณฑ์เทวา!”

“พี่หาได้แสร้งหนาน้องนาคา พี่เจ็บเจียนตายเจ้าก็เห็น” ทัณฑ์-
เทวารบีลกุมาแก้ตวัเพ่ือให้ร่างเลก็ใจเย็น “พีจ่บูเจ้าเพราะดใีจนกั ทีเ่จ้า
ยอมเรียกพ่ีว่าพี่สักที แม้ชั่วเสี้ยวเพลาใจพี่ก็เต้นแรงจนลืมความปวด
ร้าว”

“หาใช่ข้อแก้ตัวไม่ ท่านมากตัณหาแลคุมราคะไม่อยู่”
“พี่ยอมรับแต่โดยดีไม่มีข้อแก้ตัว”
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“นี่ท่าน...!”
“แต่เรื่องเจ็บนั้นจริงหนา โดยเฉพาะตอนเจ้าเอาหางฟาดมา พี่

เจบ็หนกัแทบขาดใจ” ร่างสงูเอ่ยตอบพลางขยบัตวัพงิต้นไม้ใหญ่ แม้น
ได้เกล็ดนาคาช่วยไว้ ทว่าความเจ็บใช่ว่ามลายสิ้นในทันที กลับกันมัน
แค่ทุเลาลงเปลี่ยนเป็นความชาเหมือนเข็มนับพันมาทิ่ม

ทัณฑ์เทวาไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้อย่างไรดี แต่เขาก็ฉายชัด
ถึงความเจ็บปวดจริง ท�าเอาพนาสิจน์ถึงกับเม้มปาก เขาไม่ว่ากระไร 
ที่อีกฝ่ายชอบแกล้งชอบแหย่จนเกินงาม ทว่าเมื่อครู่หาใช่เพลาที่ควร
เล่นไม่ เขาเป็นห่วงครุฑาหนุม่แทบขาดใจ หากเกิดเหตใุดขึน้เขาจกัท�า
อย่างไรเล่า

แน่นอนว่าครุฑาหนุ่มรับรู้ความรู้สึกน้ันจึงเอื้อมมือไปจับมือ
น้องเขา

“พีข่อโทษหนาพนาสจิน์ อย่าเคอืงพีเ่ลย” เขาว่าเสียงอ่อน ยอม
แพ้ศโิรราบแทบเท้าผูอ้ยูต่�า่กว่า ทณัฑ์เทวาหาได้เคยเหยียดหยามพวก
นาคาไม่ เขาคิดมาตลอดว่าแม้อยู่เผ่าพันธุ์ใดย่อมมีเกียรติมีศักดิ์เช่น
กัน

แลสองเผ่าไม่ถูกกันก็เพราะโบราณท่านพร�่าสอน
แต่เพลานี้ผ่านมาหลายยุคแล้วหนา จักยึดถือความเก่าแก่ที่มี

ทั้งข้อดีข้อเสียเพื่อกระไร
ยิ่งกว่านั้นเรื่องความรักมันห้ามกันได้ที่ไหน...
“อย่าเล่นอย่างนี้อีกหนา ไม่เช่นนั้นข้าจักหยิกท่านให้ตัวลาย”
“พี่ยอมให้เจ้าท�ามากกว่าน้ันก็ย่อมได้ ขอเพียงเจ้าอย่าเกลียด

อย่าชงัพีก่พ็อ” ครฑุาหนุ่มยกย้ิมดีใจทีน้่องยอมอ่อนให้ พนาสจิน์ถอน
หายใจไล่สายตามองอกีฝ่ายทีห่อบหายใจคล้ายเหนือ่ยล้า อาจเพราะ
ฤทธาของอัญมณีปริศนารวมกับแรงหางที่ฟาดจนเสียหลัก

นาคาหนุ่มจึงลดตัวลงนั่ง ประคองพี่ท่านพิงต้นไม้ในท่วงท่าที่
สบายกายกว่าเดิม
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“ท่านยังเจ็บอยู่หรือไม่” เจ้าตัวเอ่ยถาม “ข้า...ไม่ได้ตั้งใจจักใช้
หางฟาดท่าน”

“พี่เข้าใจเจ้ายอดรัก พี่พิเรนทร์เองที่เล่นเช่นนั้น”
“…”
“แลตอนน้ีพ่ีดีข้ึนมาก ขอบคุณเจ้าทีช่่วยพีพ่นาสจิน์” ถอืวสิาสะ

กุมมือน้องมาจับโดยไม่ถามความสมัครใจจากเจ้าของเลยสักนิด “ถ้า
ไม่ได้เจ้าพี่คงสิ้นชีพก่อนกลับถิ่นเป็นแน่”

“ท่านเป็นถึงครุฑาศึก หากพ่ายด้วยมนตร์แค่นี้คงเสียชื่อนัก” 
พนาสิจน์ย่นคิ้วใส่ ส่งผลให้ทัณฑ์เทวาหัวเราะเบาๆ คล้ายชอบใจกับ
ฝีปากนุ่มนิ่ม “เช่นนั้นเมื่อกลับถิ่น ท่านควรจักให้หมอยาดูอาการเสีย
หน่อย เผื่อมีตรงไหนบกพร่องท่านจักได้รักษาให้หาย”

“แค่เจ้าเป็นห่วงพี่ พี่ก็รู้สึกเหมือนตัวเองหายดีแล้วหนา”
“อย่าป้อนค�าหวานใหม้าก ไมเ่ช่นนัน้ขา้จักฟาดหางใส่อีกสกัท”ี
“พี่ยอมอยู่ใต้เท้าเจ้า :)” รอยย้ิมของคนเจ็บท�าเอาพนาสิจน์ 

ส่ายหน้าใส่ ครฑุอะไรไยคลัง่รกัได้ถึงเพียงน้ี ขนาดตนเองเจบ็เจยีนตาย
ยังไม่วายหยอดค�าหวานให้เขาเขินอายอีก วันหลังถ้าโดนเช่นเม่ือครู่
อีกเขาจักปล่อยให้ดิ้นเป็นนกยักษ์ถูกต้ม

“ท่านกลับรังเถิด หากพวกมันหวนมาจักแย่เอาได้”
“เจ้าไล่พวกมันไปแล้ว มันคงไม่กลับมาอีกพักใหญ่”
“นั่นถือว่าเป็นเรื่องดี ท่านจักได้รีบคืนถิ่นอย่างไรเล่า”
“พี่ยังไม่อยากไป”
“ทัณฑ์...”
“เจ้าอยูด่แูลพีก่่อนหนา พีก่ลวั” มองจากดาราจกัรทีไ่กลทีส่ดุยงั

ดรููเ้ลยว่าโกหก อาการเขาดีข้ึนต้ังแต่พวกมนษุย์นัน่หายไปแล้วต่างหาก 
มีแค่อาการไข้ใจเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับการรักษา แลผู้ที่จักช่วยเขาได้ก็มี
แค่นาคาหนุ่มตรงหน้าเท่านั้น

ทัณฑ์เทวาแกล้งกุมอก ดึงมือน้องมาวางลงบนหัวใจเขา
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ก้อนเนื้อพิเศษในน้ันก�าลังเต้นแรงเสียจนน่าหว่ัน มากกว่านั้น
คอืเมือ่สมัผสัดีๆ จกัพบเกลด็นาคาทีเ่ขาฝากฝัง ตอนพีท่่านโดนมนตร์
แล้วเขาแนบเกล็ดเพื่อช่วยเหลือกัน ดูเหมือนเขาจักวางได้ตรงจุดดัง
ตั้งใจ ทั้งที่หาได้รู้คิดก่อนไม่

กลายเป็นว่ายามนี้พ่อครุฑศึกมีเกล็ดนาคาฝังอยู่ที่หัวใจ
“เกล็ดนี้จักอยู่กับพี่ตลอดกาลหรือไม่”
“จนกว่าท่านจักไม่ต้องการมัน” พนาสิจน์ตอบตามความจริง 

เกล็ดนาคาที่ท่องมนตร์วิเศษคุ้มครองนี้ หากให้ใครไปแล้วจักอยู่ชั่ว 
นิรันดร์ ทว่าบางคราอาจแหลกสลายก่อนวัยอันควร เนื่องจากผู้ได้รับ
ไม่ต้องการมัน

ของจกัล�า้ค่าได้กต่็อเมือ่เราเหน็คณุค่ามนัเท่านัน้ หากไม่เห็นค่า
แล้วของนั้นก็หาใช่ของส�าคัญ

“เช่นนั้นมันคงอยู่กับพี่จนตัวตาย” ทัณฑ์เทวายิ้ม “ยามหลับพี่
คงรู้สึกเหมือนเจ้านอนหนุนอก ยามรบคงรู้สึกเหมือนเจ้าอยู่ใกล้ชิด”

“ถ้าท่านร�าคาญ ข้าถอดออกให้ได้”
“ให้พี่แล้วจักเอาคืนได้เช่นไร น่ีของรักของพี่หนาพนาสิจน์” 

เจ้าของนามลอบย้ิม ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเองก็ดีใจที่เกล็ดนี้มีคุณค่ากับ
ทณัฑ์เทวา แลพีท่่านให้ค�าสตัย์สาบานว่าจกัดแูลมนัเยีย่งชพี ไม่ให้หล่น
หายที่ดินแดนใด

แม้ต้องตายใต้ฝ่าเท้าใครเขาก็จักปกป้องมันให้ได้
“พี่จักร่ายมนตร์คุ้มครองเจ้าเป็นการตอบแทน ยามพี่ไม่อยู่เจ้า

จักได้ปลอดภัยจากภยันตรายที่ย่างกรายเข้ามา”
“ไม่มีผู้ใดท�ากระไรข้าได้หรอก ข้าอยู่แต่ใต้น�้า หาได้ชอบขึ้นมา

เพ่นพ่านให้ใครร่ายมนตร์ใส่ไม่”
“พี่ก็มาหาแค่เจ้า หาได้เคยโบยบินไปหาผู้ใด”
“เช่นนั้นคงเป็นการดี ถ้าหลังจากนี้ท่านจักอยู่แต่รังเพื่อรักษา

ชีวิตตนไว้”
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“เจ้าอยากเห็นพี่คลั่งตายหรือไร หากไม่ได้เห็นหน้าเจ้า พี่ยอม
ให้พวกมารร้ายเอามีดมาแทงใจเสียดีกว่า” ย่นคิ้วหนักเพื่อให้รู้ว่าเขา
จรงิจงักบัการมาหาน้องนาคาแค่ไหน การได้พบเจอแม้เพยีงนดิถอืเป็น
เรื่องใหญ่ ใครจักยอมให้เรื่องร้ายมาขวางกัน

กลบักันแล้วพนาสจิน์น้ันคิดต่าง เพราะมิรูว่้าคนพวกนัน้จกักลับ
มาเหยียบถิ่นอีกเมื่อไร ถ้ามันเจอทัณฑ์เทวาแลใช้อัญมณีนั้นจัดการ 
พี่ท่านอีกจักเป็นเช่นไร ถึงตอนนั้นเขาอาจไม่มีบารมีมากพอที่จักช่วย
เหลืออีกฝ่ายได้

“อีกไม่นานพี่ก็ต้องออกรบ ถ้าไม่ได้เห็นหน้าเจ้าพี่คงตายอยู่ใต้
ตนีพวกมนั” ร่างสงูถอนหายใจเหน่ือยหน่ายนกั “อย่าผลักไสพีเ่ลยหนา 
พี่หาทนได้ไม่ที่จักต้องแยกจากเจ้า”

“ข้าหาได้หมายความเช่นนัน้ไม่ เพยีงอยากให้ท่านปลอดภยัจาก
พวกมารร้าย”

“พนาสิจน์”
“ถ้าเกดิพวกมนัใช้อญัมณนีัน้อกีแล้วท่านเป็นอันตราย ครานีข้้า

รับปากไม่ได้ว่าจักช่วยท่านให้พ้นภัยได้” ร่างเล็กตอบเสียงแผ่ว หลุบ
ตาเล็กน้อยเหมือนหวั่นใจ “แลข้าไม่อยากเห็นท่านทรมานเจียนตาย 
ยามท่านกรีดร้องบอกเจ็บไปทั้งกาย ใจข้า...เหมือนโดนขโมยหายไป
ต่อหน้า”

คล้ายน�า้ตาก�าลงัเอ่อ พนาสจิน์หลบัตาข่มความรูสึ้ก จงัหวะนัน้
ทัณฑ์เทวาเห็นจึงเคลื่อนตัวเข้าหา วางมือลงบนเอวบางพลันรวบตัว
น้องเข้ามา

นาคาหนุ่มหาได้ต่อต้าน เขาวางมือลงบนบ่าของพี่ท่าน
“ข้ารูว่้าท่านเป็นครฑุาศึก แม้เป็นเทพจากสวรรค์กย็งัมีวันพลาด 

ฉะนั้นถือว่าข้าขอ ท่านอย่าได้โผบินมาที่นี่สักระยะ จงอยู่แต่แดนของ
ท่านจนกว่าจักรู้คนท�า...”

“พี่อยากได้ยินค�านั้น”
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“หือ?”
“ค�าที่แทนความรู้สึกเจ้า”
“…”
“บอกให้พี่ได้ฟังสิพนาสิจน์” เจ้าของนามชะงักนิ่งคิดตามที่พี่

ครฑุพดู ก่อนหลบตาหนีแสร้งไม่กล้า ทัง้ทีค่วามรูสึ้กนัน้อดัแน่นเตม็อก 
เขากลัวว่าหากเผลอใจไปเพียงนิดจักถูกล่อลวงกลับคืนถิ่นไม่ได้ ทว่า
ทัณฑ์เทวาหาได้เปิดโอกาสให้น้องเลื้อยหนี เขากอดเจ้าดวงใจไว้ มอง
ลึกเข้าไปในดวงตาแลจับมือน้องแนบหัวใจ

เพลานั้นพนาสิจน์เม้มปากแล้วสูดลมหายใจ จากนั้นเอ่ยค�าที่
อีกฝ่ายอยากได้ยินออกไป...

“น้องห่วงพี่นัก เชื่อค�าน้องหนาพี่ทัณฑ์”
แล้วจักให้พี่ห่างจากเจ้าได้เช่นไรเล่าพ่องูน้อยของพี่
สิ้นค�านั้นนาคาหนุ่มก็ถูกรวบกอดจนตัวแทบหัก หัวใจคนน้อง

เต้นแรงนัก ไม่อาจห้ามจิตให้คิดหมอง ทัณฑ์เทวามีความสุขราวกับ
ท่องวิมานสวรรค์ ทั้งที่เพลานี้นั่งกอดรัดยอดรักอยู ่ในพนากว้าง  
พนาสิจน์ไม่รู้จักท�ากระไรดีเลยวางมือลงบนแผ่นหลังพี่ท่าน โอบกอด
คล้ายลืมว่าก่อนหน้านี้ลังเลที่จักท�า

“พีเ่ชือ่เจ้าหมดหวัใจเลยยอดรกั” คนพีก่ระซบิ “แต่ถ้าพีท่นคดิถงึ
เจ้าไม่ไหว อย่าได้โกรธเคืองกันเลยหนาหากพี่โผบินมา”

“มันจักดีถ้าท่านห้ามตัวเองบ้าง”
“พีห้่ามตนหยุดรกัเจ้าไม่ได้หรอกหนาพ่องนู้อย” เชยคางคนน้อง

ให้สบตา “แลรอวันที่เจ้าจักรักตอบพี่จนวันตาย”
พนาสิจน์หาได้ตอบกระไรไม่ เขาเพียงมองตาผู้ที่ลูบแก้มขาว

ของเขาด้วยความรักใคร่
“พีร่กัเจ้าหนาพนาสจิน์” เป็นอีกครัง้ทีถู่กตระกองกอด พนาสิจน์

หาได้ดุด่า กลับกันแล้วเขารู้สึกชอบใจที่ตนได้อยู่ในวงแขนอันอบอุ่น
แลแข็งแกร่งเช่นนี้ จักเอาไปเทียบกับอ้อมกอดของนรินทิพย์ก็หาได้
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สมควรไม่ พี่ท่านเป็นนาคี ความรู้สึกที่มีย่อมแตกต่างกัน ส่วนทัณฑ์- 
เทวาเป็นครุฑาที่คลั่งรักเขายิ่งกว่าสิ่งใด

แลคงไม่มีใครรักเขาได้เท่าพ่อครุฑตัวนี้แล้ว
เสียดายที่เวลาพลอดรักมีขอบเขต พนาสิจน์จ�าต้องแยกจากพี่

ท่าน เนื่องจากนรินทิพย์ว่ายข้ึนมาตามหา พาให้นาคาผู้น้องต้องรีบ
ผละจากพี่ครุฑา ออกมารับหน้าพาพี่สาวออกไปจากตรงนั้น จักได้ไม่
เห็นว่าเขาซ่อนผู้ใดไว้

ใครต่างก็รู้ว่านาคีผู้พี่นั้นรังเกียจเดียดฉันท์พวกครุฑามากกว่า
สิง่ไหน มนัทัง้ใจร้ายทัง้เลวทรามกว่ามารร้าย มหิน�าซ�า้ยงัพรากพ่อแม่
นางไปเสียสิ้น หากพบว่าน้องชายมีใจให้แก่ไอ้พวกมีปีกบิน นางคงได้
เลื้อยตามดินมาฉีกอกครุฑตัวนี้ให้ขาดใจ

แน่นอนว่าพนาสิจน์ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น จึงอ้างว่ามาชม
จันทร์แล้วหยุดเล่นกับลูกปลาเพลินจนลืมกลับถ�้า จากนั้นก็พาพี่สาว
ด�าด่ิงสู่เมืองบาดาล ไม่วายเหลียวกลับไปมองครุฑหนุ่มที่ซ่อนตัวอยู่
ใต้เงาไม้ เพลานั้นทัณฑ์เทวายกยิ้มพยักหน้าเป็นเชิงบอกให้น้องไป

ถึงเขาจักอยากให้น้องอยู่เคียงข้างกาย แต่ก็ใช่ว่าอยากให้น้อง
ผิดใจกับผู้เป็นพี่เสียหน่อย

อกีอย่าง เขาเองกต้็องกลบัถิน่แล้ว ถ้าช้ากว่านีจ้กัโดนโทษเอา
ได้

คิดได้เช่นนั้นก็กางปีกโผบินไป ลอยขึ้นฟ้าเล่นกับหมู่เมฆาที่มา
เคล้าวายุ ทัณฑ์เทวาสูดลมหายใจเต็มปอด เขาชอบยามได้โบยบิน 
เช่นนี้ เสมือนว่ามีอิสระเต็มที่ หรือไม่ก็คล้ายเป็นเจ้าของโลกใบนี้ จัก
ท�าอันใดกับมันก็ย่อมได้

ทัง้ทวิาราตรล้ีวนตกอยู่ใต้อาณัติของปีกใหญ่  จงึไม่แปลกทีพ่วก
ครุฑาจักทะนงตนกว่าเผ่าพันธุ์ใด

ขึ้นชื่อว่าเหยียบฟ้าได้ก็ถือว่าเป็นใหญ่
แต่ถึงจักใหญ่เพียงใด...
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โลกนี้ย่อมมีกฎเกณฑ์
“ทัณฑ์เทวา”
ตึก!
“ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้ว” ทันทีที่เท้าเหยียบถิ่น เหล่านารี 

อันเป็นครุฑเยี่ยงเขาก็กรูเข้ามาหา หาใช่เรื่องแปลกส�าหรับครุฑาศึกที่
มตี�าแหน่งแม่ทพัใหญ่ ทณัฑ์เทวาเป็นทีห่มายปองของใครๆ ไม่ว่าเลก็
หรือใหญ่ล้วนหวังจักได้อยู่เคียงกายเขา

มิใช่เพียงเพราะภายนอกที่หล่อเหลา ยังรวมถึงยศศักดิ์ที่จักได้
อวยทันทีที่ตบแต่งกัน

ที่นี่นั้นมีกฎ หากได้แต่งกับครุฑาศึกชั้นแม่ทัพจักได้รับอวยยศ
ศักดิ์สมฐานะที่หมายหวัง แน่นอนว่าทุกคนย่อมอยากถีบส่งตัวเองให้
อยู่สูงกว่าใครทั้งนั้น โดยเฉพาะสังคมผู้อยู่เหนือฟ้าเช่นพวกเขา เรียก
ได้ว่าเป็นสังคมแห่งการ...

แก่งแย่งชิงดี
“วันนี้ข้าท�าขนมมาให้ หวังว่าท่านจักชอบของหวาน” นารีหนึ่ง

ทีท่กุคนหมายตาย่ืนพานขนมมาโดยหาได้สนใจว่าทณัฑ์เทวาอยากกนิ
หรือไม่ เขาส่ายหน้าถอนหายใจกับการพยายามยั่วยวนให้หลงเสน่ห์ 
ทั้งที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาไม่เคยสนใจครุฑตัวใด

ไม่ว่าจักหญิงหรือชาย...
ล้วนหาสู้น้องนาคาของเขาได้ไม่
“แลมสี�ารบัทีข้่าเตรยีมไว้ให้ท่าน หากท่านอยากแล้วข้าจกัน�าไป

ให้ในที่พัก”
“ข้าไม่อยากกนิสิง่ใดทัง้นัน้ เจ้าเกบ็ไว้ให้พวกลกูนกเถดิ” ทณัฑ์-

เทวาเอ่ยตอบ เขาไม่จ�าเป็นต้องให้ความหวังครุฑีพวกนี้ เพราะใจเขา
มแีค่พนาสจิน์ ไม่เคยสัน่ไหวให้ผู้ใดทัง้นัน้ พอคดิว่าได้กอดน้องมาหวัใจ
ก็เต้นไม่เป็นส�่า

เขายกยิ้มเตรียมเดินกลับที่พัก
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“แต่ท่านหายไปตัง้นานคงรูส้กึกระหายบ้าง เช่นนัน้ข้าจกัเอาน�า้
จากบาดาลไปให้...”

“พอทีเถิดศรีอักษร ไยเจ้าไม่เลิกราต่อข้าอีก” สุดท้ายครุฑหนุ่ม
ก็เอ่ยต�าหนิ พลางขมวดคิ้วดุดันให้อีกฝ่ายส�านึก “พ่อเจ้าเป็นถึงครุฑ
ศึกชั้นผู้ใหญ่ คงไม่ยากที่จักหาคู่ให้เจ้าอย่างสมเกียรติ อย่าเสียเพลา
กับครุฑเช่นข้าที่ไม่สนใจเจ้าเลย”

“แล้วเหตุใดท่านถึงไม่สนใจข้าเล่า ข้านั้นงามพร้อมด้วยทุกสิ่ง”
“เพราะข้ามีคนที่รักแล้วเยี่ยงชีวิต”
“ท่านทัณฑ์...!”
“แลข้าจักรอวันได้เขาเป็นเมีย” ยกยิ้มยามคิดถึงใบหน้าน้อง

นาคา พาให้อยากโผบินกลับไปหาอีกสักเที่ยว ติดแค่ว่าคงต้องเล้ียว
กลับ เพราะน้องคงไม่ยอมขึ้นมาให้เห็นหน้าอีก อีกทั้งยังมีพวก
อันธพาลถือของวิเศษร่ายมนตร์ใส่เขา เขาจักต้องหาผู้กระท�าผิดให้ 
จงได้

ระหว่างคิดอยู่สหายสนิทก็เดินมาขวางไว้
“เหมันต์ศึก?”
“กว่าจักกลับมาได้”
“กู...”
“พ่อครุฑเรียกมึง” ทัณฑ์เทวานิ่งงันเมื่อได้ยินค�านั้น พร้อมกับ

ที่เพื่อนรักชี้นิ้วไปทางเรือนลอยฟ้าขนาดใหญ่ อันเป็นสถานที่พักพิง
ของ ‘พ่อครุฑ’ หรือที่รู้จักกันในฐานะผู้น�าเหล่าครุฑาทั่วแดนนี้จนถึง
แดนไกล เขาเปรียบเสมือนเทวดาผู้เป็นใหญ่ ชี้เป็นชี้ตายให้แก่ทุกคน

แน่นอนว่าค�าสัง่มาเช่นนัน้เขาหาปฏเิสธได้ไม่ ท�าได้แค่เดนิตาม
เหมันต์ศึกไปเข้าสู่วิหารลอยฟ้าที่เนรมิตจากมนตร์ขลัง ในนั้นจักพบ
ครุฑาศึกมากมายที่ฝึกสู้รบกัน บ้างเสียท่าน่าหวาดหวั่น บ้างโหม
กระหน�่าก�าลังประหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู

มิใช่เรื่องแปลกส�าหรับเหล่าทหารกล้า ล้วนต้องฝึกหนักเพื่อ
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เตรียมท�าศึก แม้เป็นพวกเดียวกัน หากอยู่ฝ่ายศัตรูก็ถือว่าอยู่เผ่าอื่น
แดนนี้จักเห็นใจแค่พวกพ้องอุดมการณ์เดียวกันเท่านั้น
“พ่อครุฑ”
“มาแล้วรึไอ้ทัณฑ์” น�้าเสียงกระด้างแหบพร่าดังขึ้นทันทีที ่

ทัณฑ์เทวาเอ่ยทัก เขาคุกเข่าโค้งค�านับตามยศศักดิ์ที่สวรรค์ประทาน
ให้ พ่อครุฑผู้เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่นั่งอยู่บนตั่งทองค�าประดับเครื่อง 
อวยยศมากมาย

ท่านสขุสราญกบัทรพัย์สมบตั ิแตกต่างจากพ่อครฑุตวัเดมิทีถ่กู
ถอดยศไป

“กูตามหามึงทั่วทั้งคืน” ทัณฑ์เทวาก้มหน้า ไม่วายเหลือบมอง
อกีฝ่ายทีย่กสรุาขึน้ด่ืม “ไม่มใีครรูเ้ลยว่ามงึหายไปไหน ท�าเอากหูวัน่ใจ
ว่ามึงหนีศึกที่ใกล้เข้ามาถึง”

“ข้าหาได้เคยคดิเช่นนัน้ไม่ ทกุคนย่อมรูว่้าหากหนศีกึจกัต้องโทษ
ถึงตาย” ร่างสงูว่าเสยีงนิง่พร้อมลากสายตาไปสบอกีฝ่าย คล้ายไม่กลวั
อ�านาจใด ความเฉยชาแลมัน่คงนีม้าจากการฝึกทีม่ากกว่าครฑุตวัไหน 
มันท�าให้เขาไร้หัวใจกับพวกพ้องเผ่าเดียวกัน

อีกทั้งหากแสดงความหวั่นไหวจักถูกหยิบยกมาเล่นงานได้
ทัณฑ์เทวาจึงไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครรู้เห็นความอ่อนแอของ

เขาสักคราเลย
“ต้องถกูเดด็ปีกแลบัน่คอจนกว่าจกัหยุดหายใจ โทษหนกัเช่นนัน้

ใครกันจักกล้าลองดี”
“กูดีใจที่มึงพึงระลึกถึงข้อนี้ได้ หลังจากเข่นฆ่าพวกเดียวกันไป

มากโข” พ่อครุฑกระตุกยิ้ม เขาชอบความบ้าดีเดือดของทัณฑ์เทวา
เสมอ มันท�าให้เห็นว่าครุฑตัวนี้แตกต่างจากครุฑตัวอื่น นอกจากนี้ 
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความบ้าบิ่นหาญกล้านี้ได้

ถ้าเกิดทัณฑ์เทวายอมให้ใช้ละก็นะ
“บอกกูหน่อยสิว่าเหตุใดครานี้มึงถึงลงมืออีก ทั้งที่กูส่ังแล้วว่า
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อย่ากระท�า” พ่อครุฑสอบสวนหนัก “พวกมันท�ากระไรผิดมึงถึงส่งมัน
ลงโลกันตร์ มึงลืมแล้วรึว่ากูใช้ประโยชน์จากพวกมันได้ในยามศึก”

“ข้าแค่จัดการตามหน้าที่ พวกมันบุกถิ่นคนอื่นแลท�าร้ายพวก
เขา”

“หนักถึงขั้นมึงต้องเข่นฆ่าพวกเดียวกัน?”
“มันผู้ใดแตะของรักของข้า มันผู้นั้นถือว่าท้าทายข้าพ่อครุฑ” 

ดวงตาสีตะวันวาวโรจน์ราวกับเตือนคนที่อยู่เบื้องหน้า อันที่จริงพ่อ
ครุฑไม่จ�าเป็นต้องมาสอบปากค�าเขาเช่นนี้หรอก คงมีผู้แจ้งบอกให ้
รู้ความ ไม่ก็รู้เองได้อยู่แล้ว 

แต่ในเมื่อออกปากถามมา เขาก็จักตอบให้โดยไม่แยแส
“ข้าแค่ปกป้องของรักของข้าจากพวกมัน”
“แต่ของรักของมึงมันเป็นนาคาชั้นต�่า” พ่อครุฑกดเสียงหนัก

คล้ายปรามกัน “มึงควรเห็นใจพวกเดียวกันมากกว่าเผ่าอื่น พวกมันมี
บุญคุณต่อมึงนักไอ้ทัณฑ์เทวา”

“แลน้องนาคาก็มีบุญคุณต่อข้า เขาช่วยข้าให้พ้นภัย”
“นี่มึงจักไม่ยอมกูใช่หรือไม่”
“ข้าหาได้ท้าทาย”
“ไอ้...”
“แต่ข้ำแค่อยำกให้ท่ำนพงึระลกึไว้ว่ำข้ำรกัน้องนำคำตนนัน้

หมดหัวใจ แลจักไม่ยอมให้ใครเอำสิ่งใดมำเทียบเทียม” น�้าเสียง
นิ่งเรียบมาพร้อมกับแววตาแข็งกร้าว ทัณฑ์เทวาแผ่อ�านาจไม่เกรงใจ
บารมีของอีกฝ่าย เขาหาได้เคยปกปิดความลับเรื่องนี้ไม่ ซ�้ายังป่าว
ประกาศต่อทุกคนที่ใคร่รู้เรื่องคนในหัวใจ เสียอย่างเดียวคือเขาไม่เคย
บอกใคร ว่าเหตุใดเขาถึงคลั่งรักนาคราชตนนั้นมากถึงเพียงนี้

มีแค่เขากับพนาสิจน์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ดี แลที่พ่อครุฑบอกว่า 
พวกพ้องน้องพี่มีบุญคุณต่อเขาคนนี้...

มันยังเทียบไม่ติดกับสิ่งที่ยอดรักของเขาท�า
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“ค�ามึงนั้นช่างฟังดูจองหองนักไอ้ทัณฑ์เทวา” พ่อครุฑเริ่มชัก
สีหน้า ไม่พอใจค�าพูดของครุฑหัวกบฏ “หากผู้อื่นได้ยินคงมองมึงว่า
คิดคดทรยศเผ่าพันธุ์”

“ข้าหาได้หมายความเช่นนัน้ แค่บอกท่านให้รูว่้าข้ารกัน้องนาคา
เยี่ยงชีวิต” ทัณฑ์เทวาตอบกลับ “แลอยากให้ท่านจ�าใส่ใจ เผื่อว่าท่าน
จักเลิกสั่งให้ข้าหมดรักน้องนาคาตนนี้เสียที”

“ไอ้ทัณฑ์เทวา นี่มึงหมิ่นเกียรติกูรึ!” พ่อครุฑลุกขึ้นยืนชี้หน้า
ทหารเอกคูใ่จ “ไอ้พวกนาคามนัเปลีย่นปีกมงึเป็นหางแล้วหรอืไร ไยมงึ
ถึงก�าเริบเสิบสาน”

“ถ้อยค�าไหนของข้ากันที่หมายความเช่นนั้น”
“...!”
“ข้าแค่บอกท่านว่าข้ารักผู้ใดเท่าชีวิต” ทัณฑ์เทวาลุกขึ้นยืนเพื่อ

มองหน้ากันดีๆ “หากการที่ข้าบอกเรื่องนี้ให้ท่านรู้นั้นผิด ข้าก็ขอขมา
ท่านแล้วกัน”

“มึงจักรักใครหาใช่กงการของกูไม่ แต่ที่กูเตือนมึงไม่ยั้ง เพราะ
คนทีม่งึให้ใจมนัเป็นนาคา!” พ่อครฑุตวาดเสยีงดงัจนพวกครฑุาตวัอืน่
เร่ิมหันมามองด้วยความสนใจ ต่างจากเจ้าของค�าพูดที่ก�าลังบันดาล
โทสะ เขาอุตส่าห์ให้โอกาสทัณฑ์เทวาพิจารณาการกระท�าของตนเอง 
แต่อีกฝ่ายกลับหาฟังไม่ ร้ายกว่าคือใช้ถ้อยค�าไม่สมวัย ท�าให้เขาเคือง
ใจไม่มีหยุด ท�าเอาเจ้าตัวหวนคิดว่าควรจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด

คราแรกที่รู้เรื่องว่าชอบพอกัน เขาก็ตักเตือนให้รู้ว่าไอ้พวกใต้
บาดาลมันชั้นต�่าเพียงไหน เดาว่าไม่นานมันจักเลิกรักกันไป ทว่ามัน
กลับหัวรั้นกว่าใคร หาเรื่องไปเกี่ยวข้องจนลากยาวมาถึงทุกวันนี้

“มึงก็รู้ดีไอ้ทัณฑ์เทวา ว่าเผ่าเราสูงกว่ามันนัก” ครุฑอาวุโสกด
เสียงต�่า ถอนหายใจยาวเหยียดเพื่อระงับความโกรธา “กูจักให้โอกาส
มงึอกีครา เลกิยุง่เกีย่วกบัไอ้นาคา แล้วพาครฑุาทีส่มกบัมงึมาเป็นเมยี
เสีย”
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~ Avery Pie ~

“ข้าหาได้เคยรู้ว่าพ่อครุฑผันตัวมาเป็นสื่อกลางใจ”
“นี่มึง...!”
“แลท่านพูดเองว่าข้าจักรักใครมันเป็นสิทธิ์ของข้า หาใช่กงการ

ของท่าน” ทัณฑ์เทวาหาได้ยอมแพ้ ในเมื่อก้าวก่ายกันถึงเพียงนี้ก็ขอ
สู้เพื่อความรัก “ตลอดมาข้ามิเคยขัดค�าสั่ง ข้าประพฤติตามกฎเกณฑ์
ของท่านมาแต่กาลก่อน ไม่เคยคิดคดทรยศพี่น้อง ไยท่านยังบงการ
ชีวิตข้าอีก”

“เพราะมงึก�าลงัหลงผดิ ไอ้พวกนาคามันไม่คูค่วรกับเจ้าเวหาชัน้
สูงเยี่ยงพวกเรา”

“ค�าว่าชั้นสูงของท่านหมายถึงเรามีปีกบินได้เท่านั้นหรือ ท่าน
หาได้หมายถึงจิตใจแลความคิดใช่หรือไม่” ร่างสูงถึงกับตั้งค�าถาม 
“เพราะถ้าว่ากันตามตรง หากเราไม่มีปีกเราก็จักเป็นเพียงเผ่าพันธุ์ 
เดินดินทั่วไป เช่นนั้นแล้วเราคงต�่ากว่าเขาเป็นไหนๆ ข้าพูดถูกหรือไม่
พ่อครุฑ”

“มึงก�าลังหาข้ออ้างมาเข้าข้างพวกมันงั้นรึ!”
“ข้าแค่ตัง้ค�าถาม หาได้คดิแก้ต่างแทนเขา” เอ่ยถามอย่างมัน่คง

กับคนหัวโบราณ “แลสิง่ทีเ่ราท�ามนัต�า่ช้านกั เรารกุรานดนิแดนอ่ืน เข่น
ฆ่าทกุเผ่าทีต่่อต้าน ถอืดว่ีาอยูส่งูกว่าเขาเพราะมีปีกทีส่วรรค์ประทาน”

“…”
“ท่านลองพินิจดูเถิดว่าที่ข้าพูดมันจริงแท้หรือไม่ เผื่อท่านจัก

เข้าใจว่าเรานั้นไม่ได้สูงกว่าเขาเลย”
“ไอ้ทัณฑ์เทวา!” กลายเป็นสงครามประสาทที่ไม่มีใครกล้ายุ่ง 

ทกุคนล้วนก้มหน้าก้มตาฝึก บ้างถอยหนหีายจากวหิาร เหลอืเพยีงครฑุ
มากอ�านาจโต้เถียงกันจนลุกลาม จากตอนแรกว่ากันเรื่องความรัก 
ตอนนี้ออกนอกลู่นอกทางทั้งสองตัว

แต่ส�าหรบัทณัฑ์เทวาแล้วมนัถอืเป็นเรือ่งเดยีวกนั เนือ่งจากพ่อ
ครฑุท่านอ้างว่านาคาอยูต่�า่กว่าจงึไม่ควรรกั แล้วสิง่ทีเ่รากระท�ามนัสงู
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~ ฤๅฤทธิ์คล้องนาคา ~

กว่าเขาตรงไหน เขาฆ่าผู้อื่นบางคราเพื่อความสะใจ ยามออกรบก็หา
ได้เอาเชลยมาไต่สวนไม่ ล้วนจัดการหมดจนราบเป็นหน้ากลอง

เทียบกันแล้วเหล่านาคราชเอาแต่บ�าเพ็ญเพียร หาได้เคยสร้าง
เรื่องมัวหมอง แลการที่เขาอยู่ใต้บาดาลก็ใช่ว่าเขาต�่ากว่า

ขนาดเราอยู่สูงกว่าเขา เรายังต้องกินน�้าประทังชีวิตเลยหนา
มิเช่นนั้นคงคอแห้งตายกลายเป็นเศษหญ้าใต้ตีน
“พอกันทีกับค�าพูดมึง กูขอสั่งให้มึงหยุดพล่ามบัดเดี๋ยวนี้” พ่อ

ครุฑใช้อ�านาจสัง่การในฐานะผูน้�าเผ่าพนัธุ ์พลนัในตอนทีค่ดิจดัการขัน้
เด็ดขาดเขากลับเหลือบเห็นบางอย่างที่ติดอยู่ตรงอกครุฑาเบื้องหน้า 
จึงเพ่งมองจนทัณฑ์เทวามองตาม

ก่อนจักรู้ว่าท่านมองเกล็ดนาคาที่น้องพนาสิจน์ให้มา
แลนั่นกลายเป็นจุดอ่อนให้ตีตราเข้าทาง
“ที่แท้มึงก็โดนมนตร์นาคา กูก็ว่าไยมึงถึงจองหองกับกูได้ถึง

เพียงนี้”
“ไม่ใช่...!”
“มันคงล่อลวงมึงให้เสน่หาละสิ กูไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ ว่ามึง

จักหลงมันจนพลาดท่าให้มันเอาเกล็ดติดได้” พ่อครุฑเหยียดยิ้ม “เช่น
นีก้คูงต้องให้มงึอาบน�า้อมฤตคลายคาถาจนกว่าจกัหาย แล้วส่งไปแดน
โลกันตร์ก�าจัดมารร้าย”

“แต่พ่อครฑุ แดนโลกนัตร์เป็นแดนอนัตราย” เหมนัต์ศกึทีเ่งยีบ
ไปนานจนคิดว่าหนีไปแล้วรีบขัดไว้ “ครุฑาที่ไปรบที่นั่นหาได้เคยกลับ
มาในสภาพดีไม่”

“เช่นนัน้ถอืว่าเป็นการเตรยีมตวัให้เพือ่นมงึพร้อมรบัสมรภมูคิรัง้
ใหญ่”

“…!!!”
“เผื่อมันจักคิดได้ว่ำตนสูงค่ำเพียงใด จักได้ไม่หลงผิดไป

เกลือกกลั้วพวกมีหำงอีก :)”


