
บทน�ำ

“เพราะความรกัที่ปิดบงัตาเจ้าให้มดืบอด จงึได้ท�าเรื่องที่น่าอบัอาย
ต่อเผ่านาคเยี่ยงนี้ สมควรได้ไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉานบนโลกมนษุย์ยิ่งนกั!”

สุรเสียงซึ่งกังวานสะท้านห้วงแห่งเกษียรสมุทรท�าให้เกล็ดมณีใน

อาภรณ์สีเขียวมรกตน�้าตาริน ใบหน้าเยาว์วัยแต่มีแววอิดโรยเหลือบมอง 

ผูม้เีศยีรแผ่พงัพานผงาดถงึเจด็เศยีรด้วยดวงตาแดงก�่า เจ้าของเกลด็เลื่อม

ทองทอแสงเป็นประกายระยิบระยับขดกายขนาดใหญ่เป็นแท่นประทับให้

องค์วษิณเุทพ ณ ใจกลางเกษยีรสมทุร ความน่าเกรงขามที่แผ่ออกมาท�าให้

ผู ้ที่มิได้มีเชื้อสายราชวงศ์อย่างธารทิพย์มิกล้าแม้เพียงลอบสบนัยน์ตา

แขง็กร้าวคู่นั้น

“ข้าแต่องค์วษิณเุทพ ข้าผูถ้อืเป็นผูส้งูสดุของนาคา ขอตดัสนิโทษแก่

นาคนี้อยผู้นี้...”

“ช้าก่อน...” 

สตรงีามผูป้ระทบัเคยีงคูบ่รุษุเลอลกัษณ์บนบลัลงัก์นาคาเปล่งส�าเนยีง

ขดัเจ้าของสรุเสยีงกกึก้อง ความไพเราะของน�้าเสยีงที่เปล่งออกมามต่ิางจาก
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คตีขบัขาน ท่วงท�านองนั้นคล้ายปลอบประโลมนาคทีี่นั่งน�้าตานองหน้าอย่าง

แปลกประหลาด เกล็ดมณีรีบก้มลงกราบที่พื้นทรายขาวสะอาด ทั้งยังไม่

ระคายยามผวิกายต้องสมัผสั 

“อย่าถงึขั้นต้องให้นางลงไปเป็นเดรจัฉานเลยอนนัตนาคราช”

“ข้าแต่พระแม่ นางบนัดาลให้เกดิลมฝนในโลกมนุษย์ ท�าให้น�้าท่วม

จนเกดิภยัพบิตั ิพชืผลล้มตาย สตัว์น้อยใหญ่ได้รบัความเดอืดร้อน อกีทั้ง

ส่งพลิาสมยรุาและวหิรตุไปจตุยิงัโลกมนษุย์โดยหาใช่หน้าที่ของนางไม่ โทษ

ของนางเพยีงนี้นบัว่าน้อยไปเสยีด้วยซ�้า”

“หากข้าถกูพรากจากของรกั ข้ากค็งเสยีใจจนเผลอบนัดาลโทสะมแิพ้

นางหรอกอนนัตนาคราช”

นี่แหละหนอจึงเรียกว่างามทั้งกายและใจจนยากหาสิ่งใดเปรียบ

เปรย...น�้าพระทยัใหญ่หลวงเป็นล้นพ้น

ร่างบางของนาคนี้อยที่หมอบกราบมติ่างจากงูตวัจ้อยสั่นเทาจากแรง

สะอื้น ท่ามกลางกระแสทิพย์แห่งเทพและเทพีผู ้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพญา

อนนัตนาคราชเงยีบเสยีงลง มเีพยีงเทพผีูเ้ป็นดจุร่มโพธิ์ใหญ่ให้แก่นาคน้ีอย

ในตอนนี้เท่านั้นที่เอ่ยกบัผู้ที่เอนหลงัอยู่ในอริยิาบถผ่อนคลาย ใบหน้าบุรุษ

ช่างเลอลักษณ์ และยังแผ่บารมีออกมาทั้งที่อยู่ในท่าหลับตาพริ้ม อมยิ้มที่

มุมปาก ดุจทุกเรื่องในโลกหล้ามมิสีิ่งใดเป็นทุกข์ส�าหรบัพระองค์

“เสดจ็พี่ หากพระองค์ประทานอภยัแก่นาง ข้าจกัสร้างสระบวัลกึลบั

ขึ้นมาเพื่อให้นางบ�าเพ็ญเพียรเป็นการส�านึกผิด นอกจากจะเป็นการโปรด

สัตว์แล้ว ยังช่วยให้นางได้พิเคราะห์ถึงสิ่งที่กระท�าลงไป และยังเป็นการ

บงัคบัให้นางสร้างเสรมิบญุไปในตวัด้วย พระองค์ทรงมคีวามเหน็ว่าอย่างไร

เพคะ”

“ให้เป็นเช่นที่เจ้าปรารถนาเถดิ”

“เกลด็มณ.ี..” เจ้าของผวิขาวนวลผดุผ่องสวมอาภรณ์สกีลบีบวัพร้อม

เครื่องประดบัทองค�าแพรวพราว ใบหน้าเผยยิ้มอ่อนโยนสมกบัเป็นพระมารดา
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เอ่ยเรียกในฉับพลันเมื่อได้รับค�าอนุญาตจากผู้ที่อยู่บนบัลลังก์นาคราช  

“ข้าได้เนรมติสระบวัลกึลบัขึ้นแห่งหนึ่ง เจ้าจงลงไปที่นั่น ดแูลสระบวัแห่งนั้น

ให้ด ีส�านกึผดิและบ�าเพญ็เพยีร สั่งสมบุญบารมใีห้มาก”

“ขอบพระทัยองค์วิษณุเทพ...ขอบพระทัยเพคะ พระแม่ลักษมีเทวี” 

ร่างที่หมอบกราบกบัพื้นเอ่ยเสยีงสั่นเครอืพร้อมหยาดน�้าตาที่รนิไหลออกมา

มขิาดสาย กระพุม่มอืบางกราบกรานทั้งสองพระองคด้์วยความเคารพอย่าง

หาสิ่งใดเปรยีบมไิด้

สิ้นเสยีงสั่นเครอื ร่างของเกลด็มณแีละธารทพิย์นาครีบัใช้ประจ�าตวั

พลนัสลายกลายเป็นละอองสมีรกต พวยพุง่ไปยงัสระบวัลกึลบัทางทศิอสีาน

ซึ่งถูกเนรมติขึ้นจากกระแสทพิย์แห่งเทพทีนัที

พระนางมองตามนาคีน้อยที่ใจสลายเพราะตนมิถูกเลือกจากผู้ที่รัก

แล้วพลนับงัเกดิกระแสทพิย์แห่งความห่วงหาผู้ที่เป็นเสมอืนดั่งบุตรใีนอุทร

แห่งตนลอยปลวิตามตดิเกลด็มณนีาคไีปยงัสระบวัลกึลบั จนเผลอประทาน

พรให้แก่นาง

เมื่อถงึกาลสมควร จกัมผีู้ที่รกัเจ้าสุดหวัใจหาเจ้าพบในที่สุด...

ฉะนั้น เมื่อเกิดการพบกันขึ้น ข้าอยากให้เจ้าจ�าไว้ว่ามันมิใช่เรื่อง

บงัเอญิหรอกลูกเอ๋ย...

แต่มนัคอื โชคชะตาของเจ้าเอง...



๑
สระบัวลึกลับ

หมิพานต์ถอืเป็นดนิแดนศกัดิ์สทิธิ์ของเหล่าเทพยดา และเตม็ไป
ด้วยสิ่งน่าอัศจรรย์จนเกินคาดเดา กึ่งกลางของป่าแห่งนี้มีสระอโนดาตอัน

เลื่องชื่อซึ่งรู้กันในหมู่ชาวหิมพานต์เป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วยภูเขาสูง

เสยีดฟ้าห้าลกู ทกุลกูโน้มเข้าหากนัเพื่อปกคลมุสระน�้าแห่งนี้ไว้ สายลมเฉื่อย

ที่ร�าเพยตามหน้าที่ของพระพายพัดเอาความเย็นมาสู่ชาวทิพย์ที่อาศัยอยู ่

เบื้องล่างแห่งเขาพระสุเมรุ เยื้องไปทางทิศอีสานของเทือกเขาสลับซับซ้อน

ด้วยแมกไม้นานาพรรณมีไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่เกินกว่ามนุษย์สิบคนโอบ

ตั้งตระหง่านเรยีงราย นอกจากนี้ยงัมสีระบวัลกึลบัที่กนิพื้นที่เจด็โยชน์ ราย

ล้อมด้วยต้นไม้แปลกพสิดาร ส่งกลิ่นหอมหวนแม้มไิด้ผลดิอกให้ผูใ้ดได้ยล 

สขีองวารใีนสระลกึลบัมต่ิางจากสนี�้าของมหานทสีทีนัดร ดอกบวัทกุ

ดอกในสระน�้าก็มีสีสุวรรณพรรณราย เกสรนั้นทอแสงดุจอัญมณีหลากส ี

ทั้งยงัมกีลิ่นหอมเฉพาะตวั ไม่ว่าใครเดนิผ่านเป็นต้องหลงใหล ทว่า ณ ที่

แห่งนี้กลบัมเีพยีงนาคสีองตนพ�านกัอาศยัอยู่เท่านั้น ทั้งยงัถูกบดบงัไว้ด้วย 

มนตร์มายาแห่งทิพย์จากพระแม่ลักษมีเทวี เพื่อให้ทั้งสองมีสมาธิในการ
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บ�าเพญ็เพยีร ไม่ว่าผู้ใดกม็อิาจพานพบหากมไิด้มชีะตาต้องกนั

นาคีธารทิพย์สวมอาภรณ์ขาวสะอาดตา ท่อนบนห่มสไบเฉียงสีขาว 

ท่อนล่างนุ่งผ้าซิ่นตีนทองสีเดียวกัน ที่เอวคาดเข็มขัดเงินยวงงามงด ที่คอ 

ไร้ซึ่งสิ่งใดสวมใส่ เส้นผมด�าสลวยถูกรวบเป็นมวยไว้ด้านบน ปักปิ่นเงิน 

ลายกนกนาคราชบ่งบอกถงึชาตพินัธุข์องนาง เจ้าของใบหน้างามอมยิ้มบางๆ 

เช่นทุกครั้งที่ได้นั่งเชยชมดอกบัวเหล่านี้ผลิบาน ก่อนใช้ช้อนตักน�้าหวาน 

จากเกสรของดอกบัวสุวรรณพรรณรายมาใส่ในโถแก้ว หมายเก็บไว้ถวาย

แด่ผู้ที่มเิสวยเนื้อสตัว์ใดเพื่อละทิ้งซึ่งกระแสแห่งกรรมในการเข่นฆ่า

ความสงบนี้ ข้าเพียรภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ว่ามันจะช่วยเยียวยา

หวัใจที่บอบช�้าของท่านได้...

นางเอื้อมมอืไปแตะกลบีบวัสวุรรณที่อยูใ่กล้ที่สดุ ถงึแม้จะเป็นเพยีง

บัวดอกเล็กที่สุดในสระลึกลับแห่งนี้ แต่ก็มีขนาดไม่ต่างจากถ้วยสักใบ

ส�าหรบัมนษุย์ ในขณะที่ดอกใหญ่สุดมขีนาดเทยีบเท่ากบัเรอืล�าหนึ่งซึ่งมนษุย์

ตวัจ้อยสามารถขึ้นไปนั่งบนนั้นได้ถงึสบิห้าคน

“ธารทพิย.์..” เสยีงหวานใสที่ดงักงัวานมาจากเบื้องล่างของสระท�าให้

ธารทพิย์เปลี่ยนจากร่างสตรกีลายเป็นนาคทีนัททีี่ถกูเรยีกหา ผวิกายขาวผ่อง

ปกคลุมด้วยเกลด็สเีขยีวเลื่อมพราย หงอนและครบีหลงัสทีองค�าเปล่งปลั่ง 

หางลายกนกแผ่ออกคล้ายครบีมจัฉา นยัน์ตาสอี�าพนัสุกใส แหวกว่ายลงสู่

เบื้องลกึ ผ่านเหล่าสายบวันานาที่ทอดยาวสู่ด้านล่าง 

ท่ามกลางวารีสีน�้านมเต็มไปด้วยเหล่ามัจฉาหลากสีที่แหวกว่ายอยู่

อย่างสบายใจ แม้จะมีความลึกกว่าเจ็ดโยชน์ แต่นาคีธารทิพย์สะบัดกาย

เพยีงไม่กี่ครั้งกล็งมาถงึวมิานด้านล่างได้อย่างรวดเรว็

วมิานซึ่งอยูเ่บื้องลกึของสระบวัลกึลบัมต่ิางจากปราสาทหนิขนาดเลก็

ที่ถูกสร้างอย่างวิจิตร ถึงแม้มองจากภายนอกปราสาทแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้น

จากหนิทรายสชีมพูธรรมดา แต่กลบัเปล่งแสงสุวรรณแพรวระยบัจากกระแส

บญุที่ผูอ้ยูอ่าศยัได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี เมื่อธารทพิย์เลื้อย
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ผ่านก�าแพงที่กั้นขวางตวัปราสาทไว้ ร่างนาคพีลนักลบัคนืสูร่่างมนษุย์ในทนัที

“ธารทพิย์ เจ้าอยู่ที่ใด”

“มาแล้วเพคะ” นาคีธารทิพย์ส่งเสียงตอบรับพร้อมกับรีบสาวเท้าไป

ตามทางเดินศิลาแลงที่ทอดยาวสู่ตัวปราสาทที่ถูกตกแต่งอย่างโอ่อ่าและมี

ข้าวของเครื่องใช้ครบครันไม่ต่างจากราชวังสมกับบารมีของผู้ครอบครอง 

และตรงไปยงัห้องของผูท้ี่เรยีกหานางโดยเรว็ที่สดุ ด้วยตามรบัใช้ผูเ้ป็นนาย

มาหลายร้อยปี จงึมอิยากให้ผู้เป็นนายเหนอืหวัต้องรอนาน

“หม่อมฉันมาแล้วเพคะ องค์หญิงมีเรื่องอันใดหรือเพคะจึงเรียกหา

หม่อมฉนั”

เบื้องหน้าของธารทิพย์คือสตรีเจ้าของดวงหน้างามดุจเทพธิดาในวัย

สาวสะพรั่ง รมิฝีปากสชีมพกูลบีบวั กลางหน้าผากแต้มจดุแดงหนึ่งจดุ สวม

อาภรณ์สขีาวสะอาดมติ่างจากนาครีบัใช้ ปล่อยเส้นผมสดี�ายาวสยายจนถงึ

สะโพก ท่าทสีงบนิ่งเป่ียมด้วยบารมที�าให้ธารทพิย์เลื่อมใสและพยายามด�ารง

ตนอยู่ในการบ�าเพญ็เพยีร ให้เหมอืนกบัผู้ที่นางยนิยอมตดิตามรบัใช้ตั้งแต่

ออกจากวงับาดาล

“คนืนี้เป็นคนืจนัทราสุกสกาว ข้าจกัขึ้นไปนั่งสมาธทิี่ดอกบวัสุวรรณ

พรรณรายเสยีหน่อย จงึอยากวานเจ้าช่วยไปเลอืกเฟ้นดอกบวัที่เหมาะสมให้

ข้าท”ี

“ได้เลยเพคะ เดี๋ยวหม่อมฉนัจดัการให้”

“อ้อ! ธารทพิย์”

“เพคะ องค์หญิงมีพระประสงค์สิ่งใดเป็นพิเศษอีกหรือไม่ ตรัสแก่

หม่อมฉนัได้เลยเพคะ”

ใจจริงตัวนางเองอยากจะสั่งสอนให้นาคีรับใช้อย่างธารทิพย์หัด

บ�าเพ็ญเพียรให้มากกว่านี้เสียหน่อย แต่ด้วยความที่อีกฝ่ายคอยดูแลตน

ตั้งแต่ออกจากวังบาดาล จึงต�าหนินาคีเพียงตนเดียวที่อยู่กับนางที่นี่ไม่ลง 

ท�าได้เพยีงลอบทอดถอนใจ ก่อนส่งยิ้มกลบัไปให้ด้วยความเอน็ดู
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“ข้ามิประสงค์สิ่งใด” พูดจบเจ้าของใบหน้างามก็ทอดสายตามองไป

ยงัก�าแพงหนิด้านนอกหน้าต่าง

ธารทิพย์เห็นเช่นนั้นจึงรีบคลานเข่าเข้าไปหาผู้เป็นองค์หญิงอย่าง

รวดเรว็

“องค์หญิงมีสิ่งใดไม่สบายพระทัยหรือเพคะ เหตุใดอยู่ๆ จึงด ู

พระพกัตร์หมองลง”

“ข้าอยูท่ี่นี่มานานกว่าเจด็ร้อยปีเพราะพระแม่ลกัษมทีรงพระกรณุา...” 

น�้าเสยีงยามที่เอ่ยออกมามต่ิางจากต้องมนตร์ ทั้งเลื่อนลอยและรูส้กึเจบ็ปวด

ในอกเบื้องลกึ คล้ายกบัถูกคมหอกคมดาบนบัไม่ถ้วนเสยีบแทงเข้ามา จน

ภายในหฤทัยดวงน้อยแทบแหลกสลาย “แต่เหตุใดข้าจึงยังมิลืมความเจ็บ

ปวดเมื่อนกึถงึเหตุการณ์ในครานั้น”

“โธ่! ทูนหัวของหม่อมฉัน หากมันเป็นความทรงจ�าแสนเจ็บปวด 

หม่อมฉนัอยากให้องค์หญงิทรงลมืเลอืนมนัไปเสยี หรอืหากว่ามสีิ่งใดที่ท�าให้

องค์หญงิทรงลมืเลอืนไปได้ หม่อมฉนักอ็ยากจะไปน�าสิ่งนั้นมาให้องค์หญงิ

เพคะ” ธารทพิย์คลานเข้าใกล้นางมากขึ้น ก่อนซบใบหน้างามลงบนเข่าของ

ผู้ที่นั่งขดัสมาธใินท่าสบายๆ 

เกล็ดมณีหันกลับมามองนาคีรับใช้พลันยิ้มออกมา ถึงจะเป็นเพียง

นาคตีนเดยีวที่เข้าใจหวัอกของนางที่สดุ แต่นางกลบัโทษตนเองที่ท�าให้นาค-ี

รบัใช้ต้องล�าบากล�าบนเพื่อนางมาหลายครั้งหลายครา

ถงึจะมเิท่าเดก็แรกเกดิ แต่เจ้ากค็อยดูแลข้ามาโดยตลอด...

“แค่ความทรงจ�าเกี่ยวกบับุรุษผู้เดยีว มอิาจท�าอะไรข้าได้หรอกหนา”

“หม่อมฉนัเจบ็ใจแทนองค์หญงิจรงิๆ เลยเพคะ กบัเรื่องในครานั้น”

“ช่างเถิด...” นางวางมือลงบนบ่าของผู้ที่ยังแนบแก้มกับเข่าของตน 

ธารทพิย์จงึเงยหน้าขึ้นมอง เหน็ผูเ้ป็นนายแย้มยิ้มแสนโสภา “ล�าบากเจ้าแล้ว

ที่ตามดูแลข้ามาหลายร้อยปี เดิมทีเจ้าควรแต่งงานกับนาคาสักตนและมี

ทายาทให้เลี้ยงดูได้แล้ว เรื่องทั้งหมดมนัผดิที่ข้าเอง”
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“ไม่หรอกเพคะ องค์หญงิจะผดิได้อย่างไร”

“เจ้าไปเตรียมดอกบัวให้ข้าเถิด...” เกล็ดมณีตัดบทพร้อมรอยยิ้ม

งดงามปานเทพธดิาจนนาครีบัใช้เผลอเผยยิ้มตอบ “อกีประเดี๋ยวข้าจกัตาม

ขึ้นไป”

“เพคะ” ธารทิพย์รับค�าแล้วรีบไปท�าตามในสิ่งที่องค์หญิงของนาง

ต้องการ

เมื่อนาคีรับใช้หายออกไปนอกวิมาน ร่างบางจึงขยับกายเปลี่ยน

อิริยาบถจากนั่งมาเป็นยืน สาวเท้าเยื้องย่างอย่างเชื่องช้าตรงไปยังหน้าต่าง

บานที่ทอดมองออกไปยงัก�าแพงเมื่อครู ่เพราะวมิานนี้ตั้งอยูก่ึ่งกลางสระบวั 

ภายนอกตวัปราสาทซึ่งกนิพื้นที่กว่าสองโยชน์นี้จงึถกูรายล้อมไปด้วยสระน�้า

ใสสีมรกต ผิดจากสีน�้านมของสระบัวลึกลับ นอกจากพื้นที่ของศิลาแลงที่

ถูกปูลาดเป็นทางเดินด้านนอกแล้ว บริเวณที่เหลอืภายในอาณาเขตก�าแพง

กม็ไิด้ถูกแทนที่ด้วยพื้นดนิ แถมดอกบวัสุวรรณที่ผุดพรายขึ้นมาเบื้องหลงั

ก�าแพงนี้ก็มีขนาดไม่ต่างจากดอกบัวบนโลกมนุษย์ เพียงแต่พิเศษกว่าตรง

ที่ส่งกลิ่นหอมหวนซึ่งสามารถช่วยให้ผูท้ี่ได้ดอมดมรู้สกึผ่อนคลายจติใจอย่าง

บอกมถิูก

ข้าท�าสิ่งใดผิดพลาดเช่นนั้นหรือ ไยผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว ตัวข้า

กลบัยงัรู้สกึเจบ็ปวดอยู่ถงึเพยีงนี้...

เกลด็มณคีดิพลางวางมอืบางทาบหน้าอกข้างซ้าย นางยงัคงจ�าพษิรกั

เมื่อครานั้นได้ดี เดิมทีนางมิได้มีใจให้ชายใดในโลกหล้า แต่เมื่อถูกจับ

แต่งงานเพื่อยุตสิงคราม นานเข้านางกลบัมอบใจให้บุรุษผู้นั้น แต่ท้ายที่สุด

เขากลับไม่เลือกนางเป็นยอดยาใจ นั่นจึงท�าให้นางเผลอท�าเรื่องที่มิควร 

ลงไปในที่สุด

หรอืเป็นตวัข้าเองที่ปล่อยวางมมิากพอ...

ณ ห้วงเวลาแห่งการบ�าเพญ็เพยีรเช่นนี้ ถงึแม้จะผ่านมาหลายร้อยปี 

แต่ภาพของบุรุษที่ต้องแต่งงานกับนางเพียงเพื่อยุติสงครามสองเผ่าพันธุ์ 
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ยอมสละดวงจิตและไปจุติยังโลกมนุษย์เพื่อเคียงคู่กับสตรีที่เขารักยังคง

ท�าให้นางรูส้กึอยากปล่อยให้หยาดน�้าตาไหลรนิออกมาเพื่อบรรเทาความเจบ็

ปวดให้เจอืจางลง แต่มนัหาได้มปีระโยชน์ต่อสิ่งใดไม่ เมื่อความรกัในครา

นั้นมไิด้ต่างจากยาพษิที่นางเลอืกดื่มกนิมนัลงไป

“ข้าเข้มแขง็มากพอที่จะไม่ปล่อยให้เจ้าไหลออกมา...” 

นางเผยยิ้มละไมพลางสาวเท้าออกมาจากที่พ�านกัเพื่อมุง่ตรงขึ้นไปยงั

เบื้องบน แต่มไิด้กลบัสูร่่างของนาคใีห้ผูใ้ดได้ยลความงดงามแห่งเกลด็นาค ี

ที่มปีระกายแสงรตันะโสภาจากการบ�าเพญ็เพยีรโดยง่าย 

“บรุษุ เช่นไรกเ็ป็นเพยีงบรุษุ เมื่อได้ปักใจลุม่หลงมวัเมาในรูปลกัษณ์

ของสตรใีดแล้ว ล้วนมอิาจแปรใจได้โดยง่าย”

เมื่อก้าวพ้นแนวก�าแพงหนิออกมา ร่างกายกส็มัผสักบัสายน�้าในสระ 

เหล่ามัจฉานานาพันธุ์ต่างแหวกว่ายเข้ามาหานางด้วยความรักใคร่ มัจฉาที่

อาศยัอยูใ่นสระนี้ล้วนแล้วแต่มรีปูลกัษณ์แปลกตา บ้างมเีกลด็เป็นสทีองค�า

เลื่อมมรกต บ้างมเีขาแหลมยื่นออกมา บ้างมลี�าตวัใหญ่เทยีบเท่ากญุชร บ้าง

มคีมเขี้ยวแหลมคมดจุราชสห์ี แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่กนิเนื้อสตัว์ด้วยกนัเอง 

ล้วนกินไคลน�้าเพื่อลดกระแสแห่งกรรมที่อาจก่อเกิด และมักด�ารงอยู่ใน

สถานที่ที่นาคเีกลด็มณใีช้เป็นที่บ�าเพญ็เพยีร

“ข้าคดิถงึพวกเจ้าเช่นกนั”

เพียงนางยื่นมือออกไปข้างหน้า ปลาหลายสิบตัวต่างแก่งแย่งเบียด

เสียดกันเพื่อหมายเอาหัวของมันมาให้นางได้สัมผัส กระแสบุญที่นางนาคี

บ�าเพ็ญเพียรที่นี่ล้วนส่งถึงพวกมันให้ได้สั่งสมบารมีไปด้วยในตัว จึงท�าให้

เกลด็มณเีป็นที่โปรดปรานของเหล่าสรรพชวีติที่อาศยัอยูใ่นสระลกึลบัแห่งนี้

เมื่อทักทายเหล่ามัจฉาเสร็จสรรพนางก็ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน�้าเบื้องบน 

โดยมีพวกมันว่ายน�้าตามมาเป็นพรวน เพียงไม่นานร่างงามก็ทะยานขึ้นสู่

ผิวน�้า ก้าวเดินบนใบบัวขนาดใหญ่ซึ่งรับน�้าหนักได้ดีเกินคาดหมายตรงไป

ทางธารทิพย์ที่ก�าลังเดินส�ารวจดอกบัวสุวรรณอย่างพินิจพิเคราะห์ ใบหน้า
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งามฉายแววสบัสนงนุงง คิ้วโก่งขมวดมุน่จนหวัคิ้วเกอืบชนกนั เพราะมรู้ิว่า 

ควรเป็นบวัสุวรรณพรรณรายดอกใดที่เหมาะสมและคู่ควร

“เจ้ามีปัญหาอันใดหรือไม่” เมื่อสังเกตอยู่นานเกล็ดมณีจึงเอ่ยถาม

นาครีบัใช้

“ขออภยัด้วยเพคะ หม่อมฉนัแค่มอิาจหาดอกบวัที่เหมาะสมกบัการ

นั่งสมาธขิององค์หญงิได้เพคะ”

“เจ้าคดิมากจนเกนิไปน่ะส”ิ 

เกล็ดมณีเยื้องกรายบนใบบัวที่ต่างเคลื่อนมารองรับทุกการเยื้องย่าง

ของนาง เมื่อเดินไปเรื่อยๆ จนมาถึงดอกบัวดอกหนึ่งซึ่งมีขนาดพอเหมาะ 

นางกก้็มลงใช้ปลายนิ้วเรยีวงามสมัผสับวัดอกนั้นแผ่วเบา บวัตมูขนาดใหญ่

พลันผลิกลีบแบ่งบานออกช้าๆ ใจกลางเกสรเป็นสีทองอ่อน ส่งกลิ่นหอม

ประดุจดอกไม้ป่า 

“เอาดอกนี้แล้วกนั”

“เพคะ เดี๋ยวหม่อมฉนัจดัการให้ องค์หญงิเสดจ็ไปประทบัรอใต้ต้น

กลัปพฤกษ์ก่อนเถดิเพคะ”

เกลด็มณพียกัหน้ารบั ก่อนตรงไปยงัต้นกลัปพฤกษ์ที่อยู่รมิสระ ที่

ตรงนั้นมตีั่งไม้สกัเนื้อดวีางอยู ่เพราะหากมไิด้นั่งสมาธบินดอกบวั นางกม็กั

จะใช้ตั่งไม้ใต้ต้นกลัปพฤกษ์ตวันี้นี่แหละเป็นที่นั่งบ�าเพญ็เพยีรอยูเ่นอืงนติย์

ธารทิพย์เดินไปที่บัวดอกนั้นแล้วสะบัดมือกรีดกรายไปมา ดอกบัว

โดยรอบพลันผลิบานอย่างถ้วนทั่ว และเคลื่อนตัวออกห่างจากดอกบัวที่

เกล็ดมณีจะใช้นั่งสมาธิในราตรีนี้ บัวดอกหลักถูกปูด้วยผ้าทอเนื้อดีสีขาว

สะอาด ปักด้วยไหมทองเป็นลายนาคีขดตัวอยู่กึ่งกลางผ้าผืนนั้น เมื่อ 

ตระเตรยีมสถานที่เสรจ็สรรพจงึรบีปรี่ไปหานายเหนอืหวัทนัที

“องค์หญิงจะรับน�้าค้างยามตะวันรุ่ง น�้าหวานจากดอกบัวสุวรรณ

พรรณราย หรอืรบัของว่างอะไรเสวยก่อนหรอืไม่เพคะ”

“ดูแลแต่ข้า ตวัเจ้าหาสิ่งใดรองท้องหรอืยงัเล่า”
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“เรยีบร้อยแล้วเพคะ หม่อมฉนักนิน�้าหวานจากเกสรบวัไปแล้วเพคะ”

“อมื...ข้าเองกอ็ยากกนิน�้าหวานจากเกสรบวับ้าง”

“ได้เพคะ เดี๋ยวหม่อมฉนัจะน�ามาให้เสวย” 

ธารทิพย์สะบัดมือเพียงครั้งหนึ่งก็ปรากฏถ้วยกระเบื้องที่วางอยู่บน

พานทองค�า โถแก้วที่นางเพิ่งบรรจงตกัน�้าหวานจากเกสรดอกบวัก่อนหน้านี้

ปรากฏขึ้นในมอืบาง นางบรรจงเทมนัลงสู่ถ้วยกระเบื้องอย่างระมดัระวงั

เกลด็มณเีงยหน้ามองท้องฟ้าเบื้องบน ถงึแม้ว่าบนนั้นจะมเีหล่าวหิค

ยกัษ์บนิร่อนไปมา แต่พวกมนัหาได้มองเหน็สระบวัแห่งนี้ไม่

การตัดขาดจากโลกภายนอกดังเช่นที่พระแม่บอกนี่ก็ดีเหมือนกัน  

มมิผีู้ใดมายุ่งกบัข้า และข้าเองกม็ไิด้หมายไปยุ่งกบัผู้ใด...

แต่ความคดิยงัมทินัสิ้นสุด สายลมหอบหนึ่งพลนัพดัผ่านร่างของนาง

จนเกศาสลวยปลิวสะบัด เบื้องบนเวหามีนกยักษ์ตัวหนึ่งโบยบินเหนือเขต

สระลึกลับเป็นวงกลมจนเกิดกระแสลมแรงที่เบื้องล่าง เมื่อพิเคราะห์อย่าง

ถี่ถ้วน ด้วยมศีรีษะเป็นช้าง คอยาวดุจหงส์ สยายปีกกว้าง ขนหางยาวดุจ

ไก่ฟ้า ทั้งตัวเป็นสีมรกตเลื่อมทอง นางก็รับรู้ได้ทันทีว่านกยักษ์ตัวนี้มา 

เพื่อบอกเหตุบางประการ

หสัดลีงิค์...

“องค์หญิงเพคะ” ธารทิพย์โผเข้ามาหาเกล็ดมณีโดยเร็วด้วยความ

ห่วงใย เพราะอยู่ๆ  กระแสลมกพ็ดัแรงจนเหล่าดอกบวัในสระพากนัหบุกลบี

ลงทนัท ีเหล่ามจัฉาน้อยใหญ่ต่างเร้นกายลงใต้น�้าลกึด้วยความตระหนก

“ข้ามเิป็นไรหรอก”

เสียงร้องค�ารามกึกก้องแสบแก้วหูกลางเวหาส่งให้เหล่าวิหคอื่นต่าง

หลกีหนกีลบัรวงรงั เดมิทหีสัดลีงิค์กม็นีสิยัดรุ้ายและมกัจบัสตัว์ใหญ่กนิเป็น

อาหารอยู่แล้ว แถมป่าแถบนี้ยังมิใช่รวงรังของนกยักษ์หรือทางผ่าน การ

ปรากฏกายของมันจึงท�าให้เกล็ดมณีรู้สึกถึงลางบอกเหตุบางอย่างเกี่ยวกับ

เรื่องที่นางยงัคงเจบ็ปวดดวงหทยัมคิลาย มอืงามยกขึ้นทาบอกอวบอิ่มโดย
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มริู้ตวั

หรอืเจ้าจะมาบอกสิ่งใดต่อข้า...เกี่ยวกบัวหิรุต

เมื่อนกึถงึนามของบรุษุที่นางเคยมอบดวงใจให้ ความเจบ็ปวดกแ็ล่น

ปราดขึ้นมาทนัท ีพษิรกัในครานั้นถงึจะถกูช�าระไปด้วยระยะเวลาหลายร้อย

ปี แต่กใ็ช่ว่าพษิของมนัจกัมหิลงเหลอือยู ่เหมอืนยงัขาดโอสถอกีตวัที่จะช่วย

ช�าระมนัไปให้หมดสิ้น

“หลายร้อยปีมานี้ มากสดุกลางเวหาแถบนี้กม็กัจะพบเหน็เพยีงกนินร 

กนิร ีหรอืเหล่าอสรูปักษาบ้าง แต่แปลกที่อยู่ๆ  ท�าไมหสัดลีงิค์ถงึปรากฏกาย

ได้นะเพคะ”

“ข้าคดิว่ามนัอาจน�าข่าวคราวมาบอกแก่ข้ากไ็ด้นะธารทพิย์”

“ข่าวหรอืเพคะ”

“ใช่...” มอืบางสั่นเทาเมื่อคดิถงึใบหน้าคมคายดุจงานประตมิากรรม 

เจ้าของเรอืนผมสดี�า รปูร่างก�าย�าสมชายชาตร ีผูท้ี่ให้ความรูส้กึอบอุน่ดจุแสง

ตะวัน และยังเป็นราชาแห่งครุฑผู้ปกครองฉิมพลีในยามนี้ “ข้าเกรงว่ามัน

อาจมาส่งข่าวเกี่ยวกบัวหิรุต”

“ครุฑชั่วตนนั้น...”

“ระวังวาจาหน่อยธารทิพย์...” นางเอ่ยขัดนาคีรับใช้ในทันทีที่กล่าว 

ก้าวล่วงต่อราชาแห่งครุฑ 

ธารทพิย์เม้มรมิฝีปากแน่นด้วยความขุน่เคอืงใจแทนผูเ้ป็นนายเหนอื

หวั หากมใิช่เพราะครฑุตนนั้นหมายเสกสมรสกบัองค์หญงิของนาง ป่านฉะนี้

เกลด็มณคีงสุขสมกว่านี้ที่บาดาลนคร 

“ถึงอย่างไรตอนนี้เขาก็เป็นราชาแห่งครุฑ เจ้าต้องให้เกียรติเขาใน

ฐานะนั้น”

“แต่เขาผดิสญัญากบัองค์หญงิของหม่อมฉนัก่อนนะเพคะ”

“เดมิทข้ีาเองกม็คิดิแต่งงาน แต่เมื่อเสดจ็พ่อขอร้องข้าจงึยอมท�าตาม 

เพื่อความสงบสขุของสองเผ่าพนัธุ ์นี่กม็เิกดิสงครามมาหลายร้อยปีแลว้ ข้า
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คดิว่ามนัคุ้มค่ากบัการที่ข้าได้มาอยู่ที่นี่”

“องค์หญงิเพคะ” ธารทพิย์รู้ดวี่าการเอ่ยเช่นนั้นของเกลด็มณแีฝงไว้

ด้วยการตัดพ้อ แต่นางเองก็ท�าอันใดนอกเหนือจากการคอยอยู่เคียงข้าง 

ผู้เป็นนายมไิด้

“ที่แห่งนี้มเิคยมผีู้ใดย่างกรายเข้ามาหลายร้อยปีแล้ว มนัจงึมใิช่เหตุ

บงัเอญิแน่ที่หสัดลีงิค์จะมาบนิวนกลางเวหาเหนอืสระลกึลบัแห่งนี้”

“คงมใิช่เหตุร้ายหรอกนะเพคะ”

“ข้าว่ามใิช่หรอก...” เกลด็มณหีนัไปหานาครีบัใช้ “ธารทพิย์ จรงิอยูท่ี่

ข้ามริบัรู้ข่าวคราวของวหิรุตมาหลายร้อยปี แต่หสัดลีงิค์มาปรากฏตวัเช่นนี้

ล้วนมใิช่เรื่องปกตแิน่ อย่างไรข้าไหว้วานให้เจ้าออกจากสระบวัลกึลบัแห่งนี้

เพื่อสบืความได้หรอืไม่”

“ได้แน่นอนเพคะ หม่อมฉนัจะรบีไปรบีกลบั”

“ดูแลตวัเองด้วย”

“เพคะ”

ธารทิพย์วางพานทองเหลืองบรรจุถ้วยน�้าหวานจากเกสรบัวสุวรรณ

ลงใกล้ๆ เกลด็มณ ีเมื่อเหน็ว่าผูเ้ป็นนายหยบิถ้วยนั้นขึ้นจดรมิฝีปากเพื่อลิ้ม

รสน�้าหวานแล้ว นางจึงเดินหายเข้าไปในเขตชายป่าเพื่อเร้นกายออกไปสู่

หมิพานต์เบื้องนอก

เกลด็มณเีงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนอกีครั้ง หสัดลีงิค์ยงัคงบนิวนเป็น

วงกลม พร้อมส่งเสยีงร้องค�ารามไม่ต่างจากการเตอืนภยั ถงึแม้จะรูส้กึใจคอ

ไม่ดีอยู่บ้าง แต่อย่างไรสถานที่แห่งนี้ก็เกิดขึ้นจากกระแสทิพย์ที่ถูกเนรมิต

ขึ้นจากพระแม่ลกัษมซีึ่งเป็นเทพชีั้นสูง หสัดลีงิค์จงึมอิาจหลุดเข้ามาได้โดย

ง่าย

ข้าควรท�าหน้าที่ของข้าให้ด ีมคิวรคดิถงึสิ่งใดที่ท�าให้เป็นกงัวล...

เมื่อคดิได้ดงันั้น เกลด็มณจีงึวางถ้วยน�้าหวานลงทั้งที่เพิ่งจบิไปได้เลก็

น้อยพอแค่ให้รู้รสชาตคิวามหอมหวานเท่านั้น นางหยดักายยนืขึ้น แล้วเดนิ
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ไปยงัดอกบวัที่หมายจะใช้เป็นที่นั่งท�าสมาธ ิแต่เพราะสายลมยงัพดัแรงท�าให้

ดอกบวัเหล่านั้นไม่ยอมผลบิาน นางจงึต้องจ�าแลงกายเข้าไปด้านใน ส�ารวม

ใจให้สงบ พลนัเข้าสมาธทิ่ามกลางความมดืมดิ สรรพสิ่งโดยรอบมไิหวตงิ 

แม้จะสมัผสัได้ถงึกระแสลมแรง แต่ภายในกลบันิ่งสงบ

ดเีหมอืนกนั เข้าสมาธติั้งแต่บดันี้ไปจนถงึราตรกีาลเลยกม็เิสยีหาย...

เมื่อตดัเหตุกงัวลได้ ร่างบางจงึขดัสมาธภิายในดอกบวั เหยยีดหลงั

ตรงทรงสง่า มอืขวาวางทบัมอืซ้ายดงัเช่นเคย หลบัตาลงสละสิ้นซึ่งสรรพสิ่ง

ที่รบกวนโดยรอบ หาได้รู้ไม่ว่ากลางเวหาตอนนี้พลันเกิดเรื่องที่นางเองก็ 

มเิคยนกึฝันมาก่อน

ทศิที่ตั้งแห่งฉมิพล ีครฑุหนุ่มในร่างจ�าแลงทะยานโลดแล่นกลางเวหา
อย่างสขุสมอารมณ์ รปูลกัษณ์นั้นคล้ายบรุษุทกุประการ ทว่าทั่วร่างปกคลมุ

ไปด้วยขนวหิคสดี�าเหลอืบทองค�าที่ปลายเส้นขน ใบหน้ามจีะงอยปากนกยื่น

ออกมา มอืทั้งสองข้างมกีรงเลบ็แหลมคม ท่อนล่างสวมอาภรณ์สเีดยีวกบั

ขนวหิค

ครุฑหนุ่มผู้นี้เป็นที่รักใคร่ประดุจญาติสนิทของเหล่าวิหคแห่งป่า

หมิพานต์ ซึ่งผดิแผกไปจากครฑุตนอื่นที่ถอืยศถอือย่าง มเิคยมาเล่นปะปน

กบัสตัว์หมิพานต์เหล่านี้แม้เพยีงเฉยีดกาย

“หสัดลีงิค์” 

เสียงเรียกที่ปลิวมาตามแรงลมส่งผลให้นกยักษ์เจ้าของนามหันไป

แผดเสยีงก้องให้แก่ผูท้ี่กระพอืปีกเพยีงครั้งหนึ่งกส็ามารถทะยานบนเวหาได้

ไกลเป็นโยชน์

เมื่อเขามาถึงก็พบว่ามันเอาแต่แผดเสียงร้องพร้อมกับบินวนเป็น

วงกลม ท�าให้เขาจ�าต้องทอดสายตามองลงไปเบื้องล่างอย่างแปลกใจ พลนั

เหน็ประกายแสงสทีองค�าสกุปลั่งสะท้อนจากเหล่าดอกบวัสวุรรณพรรณราย

ที่ยากพานพบในสระบวัแห่งไหนทั่วทั้งหมิพานต์ แต่ก่อนที่จะทนัได้ท�าอะไร
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มากกว่านั้น เจ้านกหัสดีลิงค์ตัวนั้นกลับบินชนเข้าที่หลังของเขาอย่างจังจน

ตวัเขาถลาไปไกล

“นี่เจ้าคดิจะเล่นอะไรกนัแน่” ถามพลางบนิเข้าไปใกล้ๆ มอืที่ปกคลมุ 

ไปด้วยขนสดี�าลูบหวัของเจ้านกตวัใหญ่อย่างเอน็ด ูหสัดลีงิค์ถอืวา่เป็นสตัว์

ดุร้าย แต่กลับเชื่องกับครุฑหนุ่มตนนี้ไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขา 

“เป็นเดก็ดเีถดิหนา อย่าสร้างความวุ่นวายให้ป่าผนืนี้เลย กลบัไปสู่รงันอน

ของเจ้าเสยีเถดิ”

นกยักษ์แผดเสียงก้องอีกครั้งก่อนบินกลับรังตามค�าสั่งอย่างว่าง่าย 

ใบหน้าบุรุษคมคายที่มีจะงอยปากแหลมคมประกายทองเผยยิ้มมุมปาก 

นัยน์ตาคมคล้ายเหยี่ยวจับจ้องลงไปเบื้องล่างอีกครั้ง กลิ่นหอมประหลาด

จากสระบัวท�าให้เขาถึงกับเคลิบเคลิ้ม เมื่อพบว่าบัวเหล่านั้นเป็นสีสุวรรณ

พรรณราย ในใจซึ่งเปี่ยมไปด้วยกุศลจิตจึงหมายเก็บพวกมันไปถวายแด ่

พระจุฬามณทีี่ประดษิฐานบนสรวงสวรรค์

แปลก ข้าบินเล่นในป่าแถบนี้มาหลายร้อยปี แต่กลับมิเคยพบเห็น

สระบวัแห่งนี้แม้เพยีงครั้งเดยีว...

นั่นเป็นจรงิดงัว่า เพราะตลอดหลายร้อยปีมานี้ปลอดสงครามระหว่าง

สองเผ่าพันธุ์ เหตุการณ์สุขสงบจนเขาเที่ยวเล่นไปทั่วหิมพานต์ได้ จากทิศ

อดุรจดทกัษณิเขารูด้ว่ีาที่แห่งไหนเป็นเช่นไร แต่แปลกตรงที่เขากลบัไม่เคย

พบสระบวัแห่งนี้มาก่อน

คงเป็นบุพเพวาสนา...

เมื่อคดิได้ดงันั้นครุฑหนุ่มจงึทะยานลงสู่เบื้องล่างในบดัดล บนิโฉบ

เหนือสระน�้าและเอื้อมไปดึงดอกบัวสุวรรณพรรณรายติดมือมาสามดอก 

ผวิน�้ากระเพื่อมจากแรงลม เหล่ามจัฉาบ้างกระโดดขึ้นเหนอืผวิน�้าด้วยความ

ตกใจ บ้างหนลีงสู่ก้นบึ้งของสระ แต่ร่างที่ปกคลมุด้วยเส้นขนสดี�าขลบิทอง

ที่ปลายขนกลบัมไิด้รู้สกึถงึความผดิปกตใิด ทะยานขึ้นสู่กลางหาวทนัที

ทว่าด้วยกระแสลมที่พดัรนุแรงกลางเวหายามครุฑหนุม่กระพอืปีกส่ง
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ผลให้เกดิการสั่นไหวภายในดอกบวั ร่างบางที่นั่งสมาธเิพื่อบ�าเพญ็เพยีรอยู่

รู้สกึกระสบักระส่ายจนต้องออกจากสมาธกิ่อนเวลาที่เคยตั้งใจไว้ ครั้นเมื่อ

ลืมตาขึ้นกลับพบว่าตอนนี้ตนก�าลังล่องลอยตามกระแสวายุ เพราะเสียง

กระแสลมพดัพลิ้วดงัอื้อองึ กลิ่นความบรสิุทธิ์ของอากาศเยน็เยยีบ อกีทั้ง

ความวูบไหวที่อยู่สูงขนาดนี้ต้องมใิช่เหตุบงัเอญิเป็นแน่

หรอืหสัดลีงิค์จะลงไปโฉบดอกบวัขึ้นกลางเวหา...

ด้วยความฉงนเกล็ดมณีจึงจ�าแลงกายเป็นละอองสีมรกตปลิดปลิว

ออกมาจากดอกบวัสุวรรณพรรณรายที่ตนเข้าสมาธอิยู่ และกลบัสู่ร่างทพิย์

ขวางหน้าผู้หอบนางขึ้นมาในบดัดล

ครุฑหนุ่มชะงักงันในความงามถึงขั้นหยุดกระพือปีก ร่างทิพย์ของ

สตรีงามตรงหน้ามิต่างจากเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นฟ้า อาภรณ์ขาวบริสุทธิ์ 

แถมเครื่องประดบัยงัทอประกายเปล่งปลั่ง กระแสแห่งทพิย์พวยพุง่ปกคลมุ

ร่างบางมติ่างจากเกราะก�าบงั ฉายชดัถงึบุญบารมทีี่สั่งสมมาหลายร้อยปี 

เกล็ดมณีจ้องมองพญาครุฑในร่างใหญ่โตกว่าตนด้วยอาการนิ่งสงบ 

มไิด้แสดงออกถงึความย�าเกรงแต่อย่างใด

“เจ้าเป็นใคร...” เจ้าของร่างงามเอื้อนเอ่ยเสยีงหวานใส ทว่าครฑุหนุม่

กลับเอื้อมมือมาหมายพาเทพธิดาที่ตนเห็นลงไปเบื้องล่างด้วยกัน แต่นาง

สะบัดมือเพียงครั้งเดียว ไอเย็นแห่งวารีบริสุทธิ์ก็ปัดมือของเขาออกได้ใน

ทนัใด “อย่าแตะตวัข้า”

“ขออภยัด้วย ถ้าเช่นนั้นเชญิเจ้าลงไปเบื้องล่าง ข้างอโนดาตได้หรอื

ไม่”

เกล็ดมณีช�าเลืองไปยังเบื้องล่าง ซึ่งบัดนี้เป็นภาพสระน�้าขนาดใหญ ่

ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางของหิมพานต์ นางเหลียวมองครุฑหนุ่มอีกครั้ง 

แล้วมุ่งตรงไปเบื้องล่างโดยมใิห้ค�าตอบแก่เขา 

ครุฑหนุ่มจ้องมองแผ่นหลังบางของเจ้าของร่างผู้มีทรวดทรงอรชรที่

ค่อยๆ ลอยลิ่วลงไปเบื้องล่างอย่างสง่างาม
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ดวงหทยัของข้าเป็นอะไรไป...

ครฑุหนุม่ยกมอืกมุหน้าอกข้างซ้าย หวัใจของเขาเต้นเร่ามเิป็นจงัหวะ 

สตรงีามที่อยู่ๆ  กป็รากฏตวัขึ้นท�าให้เขารูส้กึว่าปีกที่หลงัทั้งสองข้างคล้ายอ่อน

แรงก�าลังลง ได้แต่ปล่อยร่างให้ร่อนถลาลงไปที่พื้นตามร่างบางที่ก�าลังยืน

ทอดมองน�้าในสระอโนดาตด้วยความนิ่งงนั

“เจ้าเป็นใคร”

ทันทีที่เจ้าของเส้นขนสีด�าปลายทองค�าร่อนลงมาถึงพื้น เกล็ดมณีก็

เอ่ยค�าถามเดิมกลับไป ร่างครุฑพลันจ�าแลงเป็นร่างบุรุษหนุ่มเลอลักษณ์ 

ก�าย�าสมชายชาตร ีรูปร่างสูงโปร่งกว่านางหลายคบื ท่อนล่างนุ่งโจงกระเบน

ดิ้นทอง คาดเขม็ขดัทองค�าประดบัอญัมณสีนีลิ กลางหน้าอกคาดสงัวาลเส้น

เลก็ ประดบัพลอยสนีลิเช่นเดยีวกบัหวัเขม็ขดั ท่วงท่านั้นสง่างามมติ่างจาก

ผู้เป็นราชนั แต่กระแสแห่งทพิย์ที่อยู่ในกายของเขาท�าให้นางรบัรู้ได้ว่าครุฑ

หนุ่มผู้นี้มสีายเลอืดแห่งกษตัรยิ์

“นามข้าคืออนิล” อนิลเอ่ยเสียงทุ้มนุ่มลึกออกมาจากริมฝีปากหนา 

แต่กย็งัมอิาจท�าให้นางหนัไปมองเขาได้

“เหตใุดจงึน�าข้าที่เข้าสมาธอิยูใ่นดอกบวัสวุรรณพรรณรายขึ้นไปกลาง

เวหาเช่นนั้น...” นางหนักลบัมาหาคูส่นทนา แม้ว่าบรุษุตรงหน้าจะมคีวามสง่า

งามอย่างที่หาได้ยากยิ่ง แต่ด้วยการสงวนทีท่าแต่แรก นางจึงมิอาจชื่นชม 

สิ่งใดออกไปให้เขารบัรู้ได้ “เจ้าท�าให้ข้าเสยีสมาธใินการบ�าเพญ็เพยีร”

“ข้าต้องขออภยัเจ้าด้วย ข้าเพยีงมเิคยพบเหน็สระบวัแห่งนั้นมาก่อน 

เมื่อพบว่าดอกบัวเหล่านี้ฉาบสสีุวรรณพรรณราย ข้าจงึอยากน�าไปสกัการะ

พระจุฬามณบีนสรวงสวรรค์”

“เช่นนั้นหรอกหรอื” เกลด็มณเีอ่ยพลางนิ่งคดิพเิคราะห์

แปลกจรงิ ตลอดเจด็ร้อยปีที่ผ่านมามเิคยมผู้ีใดล่วงล�้าลงไปที่นั่นได้ 

ไยครุฑหนุ่มผู้นี้ถงึลงไปเดด็ดอกบวัสุวรรณพรรณรายขึ้นมาได้กนัเล่า...

“ข้ามิมีสิ่งใดปิดบัง...” น�้าเสียงยามที่เอ่ยแฝงไว้ด้วยความสัตย์จริง 
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เกล็ดมณีจึงเบือนหน้าหนีไปมองทางอื่น “หากเจ้ามิเชื่อ ข้าสามารถพาเจ้า

ทะยานขึ้นกลางเวหาเพื่อไปสกัการะพระจุฬามณพีร้อมกนักบัข้ากย็่อมได้”

“ขอบคุณที่เชญิ แต่มเิป็นไรจะดกีว่า”

“เดี๋ยว...” เกลด็มณกี�าลงัจะหายตวัเพื่อกลบัสูส่ระลกึลบั แต่กลบัถกู

ครุฑหนุ่มรั้งไว้เสยีก่อน “ข้ายงัมริู้จกันามของเจ้าเลย”

“เกลด็มณ”ี

“ไยเมื่อครู่พลังของเจ้าถึงบริสุทธิ์และเยียบเย็นดุจวารี เจ้ามิใช่นาง

อปัสรหรอกหรอื”

“ข้าเป็นนาคี...” เกล็ดมณีเอ่ยด้วยใบหน้าเรียบเฉย หมายให้ครุฑ

หนุ่มแสดงธาตุแท้แห่งเผ่าครุฑ ที่มกัจบันาคหีรอืนาคาที่ศกัดิ์ต�่ากว่าตนกนิ

เป็นอาหาร หรอืฆ่าเพื่อความสนุกสนานเพลดิเพลนิ แต่เขากลบัส่งยิ้มกลบั

มาให้จนท�าให้นางรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่ได้เห็นทีท่าร่าเริงแบบนั้น “เจ้ายิ้ม

เพราะเหตุใด”

“ญาติผู้พี่ของข้ามักบอกว่า ในบรรดานางฟ้านางสวรรค์ เหล่าเทพ

อัปสรมักจะสวยสมเป็นดังเทพธิดาหาที่เปรียบมิได้ ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้า

สามารถหาสตรงีามที่เทยีบกบัเทพอปัสรเหล่านั้นของญาตผิูพ้ี่ของข้าได้แล้ว”

“นี่เจ้า...” หัวใจของเกล็ดมณีเต้นโครมครามขึ้นมาอย่างไม่ทราบ

สาเหตุ นางรับรู้ว่าสิ่งที่อนิลพูดเป็นความจริง ครุฑหนุ่มเติบใหญ่หลัง

สงครามจงึมองโลกในแง่ด ีลมืเลอืนความสูญเสยีของการรบราฆ่าฟันกนั จน

หยาดโลหตินองผนืปฐพเีบื้องล่างแห่งฉมิพล ี “บุรุษที่ปากหวานเช่นเจ้าคงมี

นางเลก็ๆ ตามตดิเป็นพรวน ข้ามอิยากยุ่งเกี่ยวกบับรุษุเยี่ยงเจ้าหรอกหนา”

“ช้าก่อน เจ้ารงัเกยีจที่ข้าเป็นครุฑเช่นนั้นหรอื” ใบหน้าหล่อเหลาเริ่ม

ฉายแววเศร้าหมองลง

“เจ้ายงัมริู้จกัข้าดหีรอกหนาหนุ่มน้อย”

“ข้ามใิช่หนุม่น้อย...” เขาสวนขึ้นทนัควนัท�าให้ผู้ที่รกัษาท่าทสีงบเยอืก

เยน็มาตลอดถงึกบัต้องพยายามกลั้นอารมณ์ขนัเอาไว้ ทที่านั้นมไิด้ต่างจาก
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ตัวนางเองเมื่อเยาว์วัย ไม่ว่าใบหน้าบึ้งตึงหรือท่าทีเง้างอน “ข้ามีอายุเกือบ

เจด็ร้อยปีแล้ว ถงึแม้ว่าข้าจะก�าเนดิหลงัญาตผิู้พี่ของข้าเพยีงไม่กี่วนักเ็ถอะ 

แต่ข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว”

“เช่นนั้นเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่า เหตุการณ์บ้านเมืองของเหล่าครุฑ

และนาคในยามนี้เป็นเช่นไร”

“ฉมิพลสีงบสขุด ีส่วนชาวบาดาลข้ามอิาจรู้ได้ พวกเขาหลกีลี้อยูใ่นที่

ของตนภายหลงัสงครามเมื่อครั้งก่อน”

“สงครามหรอื...” เกลด็มณทีวนค�า เมื่อเอ่ยถงึสงคราม ภาพการเสยี

เลือดเนื้อของสองเผ่าพันธุ์พลันแวบเข้ามาในหัวของนาง รวมทั้งภาพของ

อดีตผู้ที่นางเสกสมรสด้วยท�าให้รู้สึกชอกช�้าในอก “ช่างเถอะ ข้ามิอยากรู้

แล้ว”

“เจ้าอยู่ที่นั่น มไิด้รบัรู้เรื่องของโลกภายนอกเลยเช่นนั้นหรอื”

“บางเรื่องมิรู้จักดีกว่านะ” นางว่าก่อนผละห่างจากเขาหมายกลับ 

สระบวั แต่เขากเ็ดนิตามไม่หยุด

“นั่นเจ้าจะไปที่ใด”

“ข้าจะกลบัแล้ว”

“ให้ข้าไปส่งเจ้าได้หรอืไม่”

เกลด็มณหียุดอยู่กบัที่ นั่นท�าให้อนลิแปลกใจมใิช่น้อย นางเหลยีว

กลบัมามองดวงหน้าที่ถอืได้ว่าเลอลกัษณ์กว่าวหิรตุ แถมยงัแฝงไว้ด้วยความ

รู้สกึเสน่หาอย่างแปลกประหลาดที่ในใจของนางรบัรู้ได้ ความใสซื่อที่แสดง 

ออกมาสื่อถงึความบรสิทุธิ์ใจโดยแท้จรงิ ความจรงิใจของครุฑหนุม่ตรงหน้า

ยากจะปกปิดถึงจุดประสงค์ของเขา ซึ่งแสดงออกชัดเจนถึงความพึงใจ 

ยามบุรุษหมายเข้าหาสตรีงามทั่วไป แต่นางกลับมิอาจทลายก�าแพงของตน

ลงมาได้

ไยครุฑต้องมาข้องแวะกบัข้า...

“ว่าอย่างไรเล่า ข้ากระพอืปีกมกิี่ครั้งกไ็ปถงึสระบวัของเจ้าแล้ว”
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เมื่อเห็นว่านางยังเงียบงัน เขาจึงเว้นระยะห่างระหว่างทั้งคู่และมิได้

ถามไถ่สิ่งใดอกี เพยีงยนืส่งยิ้มละไมมาให้ มต่ิางจากเดก็หนุ่มออดอ้อนสาว

งามให้ตามใจ แต่ตอนนี้ในใจของเกลด็มณกีลบัมคี�าตอบอยูแ่ล้ว นางอยาก

ปฏิเสธอนิลให้เด็ดขาด ดูจากความดื้อรั้นที่แสดงออกผ่านรอยยิ้มซุกซน 

ของเขากร็ู้ว่าเขามยิอมรามอืง่ายๆ แน่

“เหตุใดข้าต้องให้เจ้าไปส่งเล่า ข้าอยู่ที่นี่มานานกว่าเจด็ร้อยปี ไยจะ

หาทางกลบัเองมไิด้”

“โห! เจ้าอยู่ที่นี่เจด็ร้อยปีเชยีวหรอื เกอืบเท่าอายุของข้าเลยนะ”

“เช่นนั้นแสดงว่าข้ามคีวามอาวุโสกว่าเจ้ามากนะครุฑน้อย”

“ค�ากห็นุ่มน้อย สองค�ากค็รุฑน้อย...” 

คราวนี้ทีท่างอแงของเขาท�าให้นางรู้สึกอยากตีเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้เสีย

ให้เขด็ ทั้งทท่ีาเบอืนหน้าหน ีแล้วยงัเชดิปากขึ้นคล้ายจะร้องไห้นั่นอกี แต่ก็

ท�าได้แค่ข�าในใจ ขณะเดียวกันก็อยากแกล้งอีกฝ่ายต่อไปอีก ด้วยชอบใจ 

ในทที่าเง้างอนบนใบหน้านั้น 

“ข้าบอกแล้วไง ข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้าก็แค่ยังอยากเที่ยวเล่นไป

เรื่อยๆ ก่อน มเิหมอืนญาตผิู้พี่ของข้า ที่มสีนมเป็นกนิรงีามถงึสองนาง”

กนิรเีช่นนั้นหรอื...

ยามเมื่อได้ยินเผ่าพันธุ์ของทิพยปักษีตรงหน้า หัวใจของนางพลัน

นึกถึงใบหน้างามใสซื่อบริสุทธิ์ ที่เคยพึ่งใบบุญของนางในการปกปักรักษา

ยามเมื่ออาศยัยงัวมิานฉมิพล ีแต่อดตีอย่างไรกค็อือดตี ตอนนี้นางกลบัให้

ความสนใจแก่ใบหน้างอแงของครุฑหนุ่มตรงหน้ามากกว่า

“อย่าเอาญาตผิู้พี่ของเจ้ามาเป็นข้ออ้าง ตอบข้ามาตามตรงเถดิว่าเจ้า

มนีางเลก็ๆ อยู่กี่นาง”

“ข้ายงัมมิใีครร่วมเรยีงเคยีงหมอนหรอกหนา”

“โกหกทั้งเพ” นางรบีแย้งทนัควนั

“ข้ามิได้ปดเจ้าหรอกหนา...” เขาตอบพร้อมกับจับจ้องใบหน้างาม 
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หมายให้นางสบตาเพื่อที่ตนจะได้แสดงความบรสิทุธิ์ใจ แต่มหีรอืที่นาคอีย่าง

นางจะยอมเสียท่าให้แก่เสน่ห์มารยาของเขา “หากเจ้ามิเชื่อ ข้าพาเจ้าไปยัง

วมิานข้าที่ฉมิพลกีไ็ด้หนา หากเจ้าต้องการ”

“ข้ามใิช่สตรงีามที่หลงใหลในรูปลกัษณ์เพยีงอย่างเดยีวหรอกหนา”

“แล้วต้องท�าอย่างไร เจ้าถงึจะเชื่อข้า”

นางเสมองไปทางอื่น แต่กลบัเผลอเหลอืบไปสบเข้ากบันยัน์ตามเีสน่ห์

ของเขาโดยมิตั้งใจ ยามเมื่อทั้งสองได้สบตากัน ความจริงใจที่ส่งผ่านมา 

ก่อเกดิเป็นความรู้สกึแรกเริ่มโดยที่เจ้าของดวงหทยัทั้งสองไม่รู้ตวั

แปลก...

ทันทีที่ได้ยินเสียงของหฤทัยที่เต้นเร่าจนผิดจังหวะ เกล็ดมณีกลับ

รู้สึกว่าร่างกายที่เคยเย็นเยือกจากลมหนาวของนางค่อยคลายลง ความ

อบอุ่นแทรกเข้ามาแทนที่จากแห่งใดก็มิอาจหยั่งได้ การถูกจับจ้องจาก

เจ้าของรอยยิ้มกรุ้มกริ่มเบื้องหน้าส่งผลให้อวัยวะที่อยู่ภายใต้ทรวงอกอวบ

อิ่มของนางเต้นเร่าจนแทบคลั่ง มันสั่นสะเทือนรุนแรงจนแทบทะลุออกมา

ด้านนอก นางต้องรวบรวมสตทิั้งหมดเพื่อสลดัความคดินั้นออกไป ก่อนจะ

เผลอไผลไปมากกว่านี้

แปลกที่ข้าหวัใจเต้นแรง...



๒
เรื่องที่มิอาจลืม

รอยยิ้มของครุฑหนุ่มท�าให้เกล็ดมณีหัวใจพองโต ยามเมื่อเขา 
บอกว่าตนนั้นยังมิมีผู้ใดร่วมเรียงเคียงหมอน สรรพส�าเนียงของป่าพลัน

เงยีบกรบิดจุเข้าสูห้่วงนทิรายามราตรกีาล คล้ายกบัดวงตะวนัพลนัดบัวบูลง

ในฉับพลัน นางรู้สึกเหมือนกับว่า ณ ห้วงเวลานั้นริมสระอโนดาตมีเพียง

ความเยน็จากสระและผู้ที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นที่เป็นความจรงิ 

กายาของทั้งสองที่อยู่ห่างกันเพียงเอื้อมมือต่างดึงดูดซึ่งกันและกัน

ด้วยเสน่หา แต่สายลมที่พดัผ่านช่องว่างนั้นของทั้งสองกลบัย�้าเตอืนเสมอืน

มเีส้นด้ายบางๆ จากวายุ กดีกั้นสองเผ่าพนัธุ์ให้ตระหนกัถงึความเจบ็ปวด

เมื่อครั้งนาคมีอบหวัใจให้ครุฑาว่าเจบ็ปวดเพยีงใด

“แล้วเจ้าล่ะ...” เสยีงทุ้มละมุนปลุกให้นางหลุดออกจากภวงัค์ “เจ้ามี

ผู้เคยีงคู่อยู่แล้วหรอืไม่”

“ข้ามมิผีู้ใด”

เกล็ดมณีตอบแล้วเอียงหน้าหนีโดยพลัน แต่ยังไม่วายลอบสังเกต

อาการของอนลิที่ยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ เมื่อเหน็รอยยิ้มปลื้มปริ่มกบัแววตาซุกซน
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มิต่างจากเด็กถูกใจของเล่นชิ้นใหม่ที่ฉายออกมาก็พอรู้ว่าเขาชอบใจใน 

ค�าตอบของนาง นางจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพื่อมิให้เขาคิดเกินเลยไป

มากกว่านี้

“ดอกบวัสวุรรณในมอืของเจ้า ข้ามอบให้เจ้าน�าไปสกัการะพระจฬุามณี

บนสรวงสวรรค์” 

อนลิยกดอกบวัในมอืขึ้นมาด ูดอกบวัทั้งสามดอกที่เคยเลก็จ้อยยาม

อยูใ่นมอืพญาครฑุ ตอนนี้กลบัดูใหญ่โตในมอืของบุรุษในร่างจ�าแลง เขามอง 

ดอกบัวสลับกับหน้าของนาคีสาวซึ่งวิจิตรกว่าดอกบัวสุวรรณพรรณรายที่ 

หายากยิ่ง 

“เจ้ารบีน�าไปเถดิ ก่อนที่เหล่าดอกบวัจะเหี่ยวเฉา”

“เจ้ามไิปกบัข้าจรงิหรอืเกลด็มณ”ี

“หากข้าหมายไปสกัการะพระจุฬามณ ีข้าจกับอกเจ้าเอง”

“ข้าจะรอวนันั้น”

เกล็ดมณีหลับตาหลังจากความปากไวเปล่งวาจาอย่างไร้สติของนาง

ท�าให้ค�าพูดนั้นกลายเป็นค�าสัญญาอย่างมิเป็นทางการ เห็นได้ชัดว่าอนิลดู

ระรื่นกบัค�าพูดนั้นของนางเสยีจนเกบ็กลั้นความปรดีาเอาไว้มอิยู่ เพราะเขา

เอาแต่แย้มยิ้มจนท�าให้นางรูส้กึเขนิอายกบัความใสซื่อบรสิทุธิ์นั้น เกลด็มณี

จึงเลี่ยงการสนทนาหลังจากนั้น และสาวเท้าออกเดินหมายกลับสระลึกลับ

เสยีที

“เจ้าจะมใิห้ข้าไปส่งจรงิๆ หรอื”

“ข้ากลับเองได้...” นางตอบทั้งๆ ที่ยังสาวเท้าไปเรื่อยๆ ไม่หยุด 

หมายหลกีหนจีากเขา “เจ้ารบีไปเสยีเถดิ”

“หากเป็นเช่นนั้นข้าจกัไปเยี่ยมเยอืนเจ้าใหม่”

“มติ้อง” เกลด็มณรีบีปฏเิสธ 

ใบหน้าของอนิลฉายแววฉงนทันที เสมือนกับปฏิกิริยาตอบโต้โดย

อตัโนมตั ิในหวัเกดิค�าถามที่ต้องการความกระจ่าง
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“ท�าไมเล่า ไยข้าจกัไปเยี่ยมเจ้าอกีมไิด้”

“สถานที่แห่งนั้นมใิช่สถานที่ที่ผู้ใดจกัจรไปมาได้หรอกหนา ข้าอยาก

ให้เจ้ารบัรู้เอาไว้”

“ถ้าเช่นนั้นต้องท�าอย่างไรจกัไปเยอืนสระบวัของเจ้าได้อกีเล่า”

“อนลิ...” ความจรงิเกลด็มณอียากปฏเิสธเขาไปตามตรง แต่ดวงหน้า

เย้ายวนที่ฉายแววฉงนบัดนี้กลับท�าให้นางหวั่นใจมิน้อยที่จะพูดค�านั้นออก

ไป เมื่อพบว่าการสบนยัน์ตามเีสน่ห์ท�าให้ตนกลายเป็นผูอ่้อนแอ นางจงึเลี่ยง

ด้วยการหลบัตาลง บ่งบอกกลายๆ ว่าตนมอิยากรบัรู้สิ่งใด แล้วเอ่ยกบัตวั

ต้นเหตุอกีครั้ง “ข้ามคีวามทรงจ�ามดิกีบัเหล่าครุฑเท่าใดนกั”

“เจ้ามจิ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้หรอกเกลด็มณ”ี

“มนัจ�าเป็นส�าหรบัข้า”

ทันทีที่รู้สึกได้ว่าเจ้าของเสียงนุ่มยังมิมีทีท่าล่าถอย นางจึงลืมตาขึ้น 

ก่อนพบว่าเพยีงชั่วพรบิตาเดยีว ร่างสูงโปร่งกข็ยบัเข้ามาประชดิจนนางสมัผสั

ได้ถงึไออุ่นจากกายหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะตวั คล้ายดอกพกิุลปนกลิ่นดอก

ล�าดวน ต่างจากกลิ่นทพิย์ของเหล่าครุฑที่ส่วนมากล้วนแต่ให้กลิ่นหอมเชงิ

บรสิุทธิ์ของกระแสวาโย

“กลิ่นกายเจ้า...”

“หอมมติ่างจากดอกไม้จนยากจ�าแนกใช่หรอืไม่”

“ใช่...” 

ค�าตอบของนางเป็นที่น่าพอใจส�าหรบัอนลิ เขาจงึเอื้อมมอืข้างหนึ่งไป

ด้านหลงัเพื่อน�าถงุหอมที่ถกูถกัทอจากเส้นไหมทองค�าขาวออกมาถอืไว้เบื้อง

หน้าเพื่อให้ผู้ที่สงสัยได้ยลชัดๆ ภายในบรรจุกลีบดอกไม้นานาพรรณ ส่ง

กลิ่นหอมมติ่างจากกลิ่นกายของเขา 

“นี่คอือะไร”

“มนัเป็นถุงหอมที่แม่ข้ามอบให้ก่อนนางจากไป”

“ข้าเสยีใจด้วย”
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“มเิป็นไร ข้ามอบให้เจ้า”

“ของส�าคญัเช่นนี้ข้ามอิาจรบัไว้ได้” นางชกัมอืหลบทนัที

“รบัไว้เถดิ...” เขาก�าชบัพร้อมรอยยิ้มที่เป่ียมไปด้วยความสขุ มนัช่าง

ให้ความรู้สึกอบอุ่นคล้ายแสงแรกแห่งอรุณ ยามเมื่อจับจ้องกลับยิ่งอบอุ่น 

มิต่างจากมีดวงสุริยะเคียงใกล้ “อย่างน้อยก็ถือเสียว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้า

ต้องการข้า กใ็ห้ถอืถุงหอมนี้มาที่ฉมิพล ีมนัเป็นกลิ่นประจ�ากายของข้า”

“ข้ารบัไว้มไิด้...”

“เจ้ารบัไว้เถดิหนา” 

เขายื่นมนัมาเบื้องหน้า ใจจรงิอยากถอืวสิาสะเอื้อมมอืไปฉวยข้อมอื

บาง แล้วจับถุงหอมนี้ยัดใส่มือของนาง แต่ด้วยยังให้เกียรติในความเป็น

สตรีแสนงดงามจนเขาเองก็มิกล้าล่วงเกินได้หากว่านางมิพึงใจ ก่อนจะยิ้ม

เจ้าเล่ห์พร้อมออกอุบายเพื่อให้เข้าทางนางมากขึ้น จะได้ไม่ปฏิเสธที่จะรับ

น�้าใจจากเขาอกี 

“หากเจ้ารบัไว้ ข้าสญัญาว่าจะรบีไปสกัการะพระจุฬามณใีนทนัท”ี

ถงึแม้เกลด็มณจีะรูส้กึไม่ค่อยพอใจที่ถกูมดัมอืชกกลายๆ แต่เพราะ

อยากให้เจ้าของใบหน้าเย้ายวนเบื้องหน้ารีบจากไปโดยเร็ว นางจึงเอื้อมมือ

ไปฉวยถุงหอมนั้นมาถอืไว้แต่โดยด ี

อนลิยิ้มเอน็ดูในท่าททีี่เหมอืนวางตวัมถิูกของนาง

“ถ้าเช่นนั้นข้าขอตวัก่อน”

“อมื” นางตอบรบัในล�าคอ

เจ้าของใบหน้าเย้ายวนถอยห่างจากนางไปเพยีงไม่กี่ก้าวแล้วกลายร่าง

เป็นครุฑหนุ่ม ก่อนทะยานสู่เวหาโดยมพิูดสิ่งใดออกมาอกี

ถุงหอมหรอื...

เกล็ดมณียกถุงหอมที่ถูกถักอย่างประณีตขึ้นมามองใกล้ๆ อย่าง

พิเคราะห์ ผ้านั้นถูกถักด้วยไหมทองค�าขาวก็จริง แต่ในเนื้อผ้ากลับมี

ลวดลายเป็นดอกพิกุลทองทั่วทั้งผืน แถมกลิ่นหอมของดอกไม้ที่บรรจุอยู่
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ภายในถงึแม้จะยากจ�าแนกว่าเป็นดอกไม้กี่สายพนัธุ ์แต่กลิ่นที่เด่นชดัส�าหรบั

นางคอืกลิ่นพกุิลเคล้าล�าดวน...กลิ่นเดยีวกบักลิ่นที่นางสมัผสัได้จากกายของ

อนลิ ซึ่งจนถงึตอนนี้กย็งัคงหอมตดิจมูกของนางอยู่ เหมอืนกบัถูกเขาร่าย

มนตร์ใส่ท�าให้นางหลงใหล

นี่มนัเกดิสิ่งใดขึ้นกบัตวัข้า...

เกล็ดมณีเดินกลับมายังริมสระอโนดาต เหลียวมองสิ่งมีชีวิตสุด

พิสดารส�าหรับเมืองมนุษย์ แต่ในหิมพานต์กลับพบเห็นได้ง่าย พวกมันมี

ท่อนบนเป็นช้างสขีาวมงีายาวสวย ครึ่งล่างเป็นปลามหีางดจุปลาทอง สามารถ

แหวกว่ายในสายน�้าได้ทั้งแบบเชี่ยวกรากและน�้านิ่ง สิ่งมชีวีตินี้ชาวหมิพานต์

ต่างรู้จกักนัในนามของกุญชรวารี

ขณะที่พวกมนัว่ายคลอเคลยีกนัอย่างสขุสมได้เหน็ว่ามผีูแ้อบมองอยู่ 

กญุชรวารตีวัเมยีจงึดดูน�้าเข้างวงช้างแล้วพ่นน�้าใส่เกลด็มณจีนนางเผลอยิ้ม

ออกมาในความใสซื่อแห่งสตัว์ที่ไม่มพีษิมภียัใด แถมกระแสวารใีนกายของ

นางยังให้ความรู้สึกคล้ายกับตอบรับการกระท�าของพวกมันที่หมายให้นาง

ผ่อนคลายความกงัวลลง

“เจ้าคงอยากเล่นกบัข้าสนิะ”

นางยื่นมือลงไปสัมผัสน�้าใสเย็น ก่อนลูบหัวของกุญชรวารีตัวหนึ่ง 

มนัใช้งวงเกี่ยวข้อมอืของนางพร้อมทั้งฉดุลงสู่วารเีบื้องหน้า ร่างบางรู้อยูก่่อน

แล้วแต่ก็ยอมให้กุญชรวารีตัวนั้นลากนางลงสู่ใจกลางสระอโนดาตเบื้องลึก 

กุญชรวารีทั้งสองว่ายวนอยู่รอบกายนางอย่างหยอกล้อ มิต่างจากต้องการ

พยานรกัระหว่างพวกมนั เกลด็มณจีงึคนืร่างสู่สภาพเดมิของนาง

นาคเีกลด็มณ.ี..

ผลจากการบ�าเพ็ญเพียรมานานหลายร้อยปี ร่างนาคีจึงทอดยาว 

เกลด็ที่ปกคลมุกายตลอดทั้งตวัเป็นสเีขยีวมรกตทว่ามคีวามใสกระจ่างมต่ิาง

จากอญัมณทีี่เปล่งประกายระยบิระยบัยามต้องแสง หางลายกนกกวดัแกว่ง

ไปมา นยัน์ตาสสีุวรรณทอดมองกุญชรวารทีั้งสองอย่างเอน็ดู
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ข้าขอให้พวกเจ้าทั้งสองครองรกักนัจนแก่เฒ่า

กญุชรวารส่ีงเสยีงร้องตอบรบัพร้อมกบัว่ายน�้าเข้ามาคลอเคลยีผู้มอบ

ค�าอวยพรราวกับก�าลังขอบคุณ แต่เมื่อเห็นนัยน์ตาสีสุวรรณคล้ายมีหยาด

น�้าตาเอ่อคลอ ทั้งสองจึงว่ายวนบริเวณนัยน์ตาเพื่อช่วยซับหยาดน�้าตาให้

ก่อนว่ายน�้าจากไป 

เกล็ดมณีทอดสายตามองไปยังเบื้องลึกของสระอโนดาตชั่วครู่ก่อน

เลื้อยลงสูเ่บื้องล่างท่ามกลางความมดืมดิและหนาวเหนบ็ นางเพยีงต้องการ

ความสงบเพื่อขบคดิเรื่องราวบางอย่างกเ็ท่านั้น

ยงัหอมอยู่เลย...

กระแสน�้าเย็นโดยรอบมิอาจท�าให้นางขับไล่กลิ่นหอมจากกายของ

อนลิออกไปจากโสตประสาทได้ กลิ่นนั้นคล้ายกบัเสน่ห์มายาเสยีจรงิ เพราะ

นอกจากจะตามหลอกหลอนแล้ว มันยังให้ความรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งยามได้

สูดดม มติ่างจากเจ้าของรอยยิ้มมเีสน่ห์ที่นางได้ยลเมื่อครู่

เหตุใดข้าถงึลบเลอืนรอยยิ้มเมื่อครู่ออกไปมไิด้...

ถงึแม้จะคดิถงึครุฑหนุ่มที่เพิ่งพานพบ เขาท�าให้นางรู้สกึถงึความสุข 

แต่เพยีงครูค่วามเงยีบงนัและความเยอืกเยน็โดยรอบพลนัท�าให้เรื่องราวแสน

ปวดใจย้อนกลบัมา มต่ิางจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนนางมาเป็นระยะเวลา

หลายร้อยปีเช่นกนั

เมื่อแปดร้อยกว่าปีก่อน...
สงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์ ครุฑกับนาคต่างสู้รบตบมือกันด้วย

ความอยากเอาชนะ เนื่องจากเป็นปรปักษ์กนัมาแต่อดตีกาล จวบจนรุ่นลูก

สู่รุ่นหลานที่มไิด้เป็นโอปปาตกิะ เพราะไม่สามารถละทิ้งหรอืปล่อยวางจาก

กระแสกรรมได้จึงบังเกิดสงครามที่ยืดเยื้อหลายร้อยหลายพันปี จนท�าให้ 

ทั้งสองเผ่าพนัธุ์ต้องสูญเสยีเลอืดเนื้อไปมใิช่น้อย

“เกลด็มณ ีการศกึครานี้เผ่านาคเสยีเปรยีบอยูม่าก เพื่อรกัษาเผ่าพนัธุ์
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ให้คงอยู่ บดิาอยากให้เจ้าเสกสมรสไปสู่วมิานฉมิพลเีพื่อยุตสิงคราม”

“เจ้าพี่ตรสัสิ่งใดออกมา...” 

ในห้องนอนของนาคีที่มีรูปร่างงดงามจนเป็นที่หมายปองของเหล่า

นาคาแรกรุ่น เจ้าของห้องถูกผู้เป็นมารดาสวมกอดด้วยความห่วงใย 

ยิ่งได้ยนิผู้เป็นสวามกีล่าวออกมาว่าแก้วตาดวงใจต้องสมรสกบับุรุษ

ต่างเผ่าพนัธุด้์วยแล้ว นางยิ่งมอิาจยอมรบัการตดัสนิใจครานี้ได้ “หม่อมฉนั

มยิอมรบัในการตดัสนิใจครานี้หรอกหนาเพคะ”

“ขอละบุษปา อย่าขวางการตดัสนิใจในครานี้ของข้าเลย”

หากจกัเอ่ยว่าผู้ที่อยู่ในกระแสทพิย์มริู้จกัแกเ่ฒ่ากว็่าได้ ผู้ที่เป็นบดิา

ของเกล็ดมณีนั้นถึงจะมีอายุอยู่นับพันปี แต่รูปลักษณ์ภายนอกกลับมิต่าง

จากบุรุษในวัยสามสิบต้นๆ ซึ่งยังคงความสง่างามแห่งบุรุษเพศที่เหล่าสตรี

ต่างหมายปองไว้ได้อย่างครบถ้วน เช่นเดยีวกบัผู้เป็นมารดาและบุตรสาว 

“นี่ลูกของเรานะเพคะ...” พระนางผู้สวมอาภรณ์สีเขียวมรกตและ

ประดับองค์ด้วยเครื่องทองค�าจนสมศักดิ์และฐานะแห่งการเป็นราชินีของ 

วังบาดาลโอบกอดบุตรีอันเป็นที่รักยิ่งไว้แนบอก พร้อมกันนั้นก็พยายาม

ทัดทานผู้เป็นคู่ชีวิตที่ประสงค์ให้บุตรีต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเสกสมรสกับครุฑ 

“การส่งลกูไปแต่งงานกบัครฑุ มต่ิางจากใช้ชวีติของลกูไปเซ่นสงัเวยคนถ่อย

เหล่านั้นเพื่อยุตสิงครามหรอกหรอืเพคะ”

“หากเจ้ามสิงบอารมณ์กจ็งออกไปเสยีเถดิ” ราชานาคาภชูาเคนทร์เอ่ย

ด้วยเสยีงเยน็เยยีบ

ถึงแม้จะเป็นราชินีแห่งวังบาดาล แต่เมื่อสวามีตัดสินใจด้วยยึดถือ

ชวีติของเหล่าราษฎรเป็นที่ตั้งแล้ว นางเองกม็อิาจทกัท้วงสิ่งใดได้ ท�าได้เพยีง

ประทบัรอยจูบบนหน้าผากมนของบุตรแีล้วรบีออกจากห้องไปทั้งน�้าตา ถงึ

จักรักและห่วงใยบุตรีเช่นไร แต่การตัดสินใจของผู้เป็นพระราชาแห่งนคร

บาดาลก็ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้ว เพราะถึงอย่างไรก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะ

ช่วยให้เหล่านาคยงัด�ารงเผ่าพนัธุ์อยู่ต่อไปได้
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“เกลด็มณ.ี..” ร่างสง่าเดนิมาวางมอืหนาลงบนศรีษะของบตุรทีี่เส้นผม

ด�าสลวยถูกเกล้าเป็นมวยไว้ด้านหลัง ดอกมะลิที่แซมประดับส่งกลิ่นหอม 

อ่อนๆ “บดิาไม่อยากกระท�าการใดที่ต้องพรากลูกไปจากอก แต่เพื่อประชาชน

แล้ว บดิาจ�าเป็นต้องตดัสนิใจเช่นนี้”

ร่างบางยังมิตอบรับ นางท�าเพียงนิ่งงันก่อนหลับตาลง กลั้นความ

เสยีใจเอาไว้ในอก มอิยากหลั่งน�้าตาออกมาต่อหน้าผูเ้ป็นบดิา เพราะเกรงว่า

จะท�าให้อกีฝ่ายไม่สบายใจ

“เพคะ” นางตอบรบัแผ่วเบาในที่สุด

ภชูาเคนทร์รกับตุรมีากจนมยิอมยกนางให้เจ้าชายนาคาองค์ใดได้ดแูล 

แต่การศกึครานี้ยดืเยื้อและคร่าชวีติของเหล่านาคไปเป็นจ�านวนมาก หากศกึ

นี้ยดืเยื้อไปอกีหลายร้อยหลายพนัปี เผ่านาคอาจลดน้อยลงจนไม่เหลอืผูอ้ยู่

รอด การตดัสนิใจในครั้งนี้จงึเป็นเรื่องที่ท�าให้พระองค์เจบ็ปวดหทยัที่สุด

“ลูกเข้าใจความประสงค์ของบดิาใช่หรอืไม่เกลด็มณ”ี

ร่างสงูก�าย�า เจ้าของผวิสงีาขาว สวมโจงกระเบนสมีรกต คาดเขม็ขดั

ทอง สวมกรองศอลายกนกนาคราชบ่งบอกถงึความเป็นนาคา เส้นผมสดี�า

ยาวถูกเกล้าเป็นมวยไว้ด้านบน คาดสงัวาลทองค�าเบี่ยงขวา ประดบัอญัมณี

ห้าส ีเยื้องกรายมานั่งข้างธดิาที่มเิอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมาให้สดบัอกี จงึจ�าเป็น

ต้องเอ่ยอกีครั้งเพื่อเรยีกสตอิกีฝ่ายให้กลบัมาจากห้วงความคดิ

“เกลด็มณ”ี

“หลายปีมานี้เสดจ็พ่อมอิาจวางใจให้ชายใดดแูลลกู แต่กลบัทรงมอบ

ลูกให้ศตัรูเช่นนั้นหรอืเพคะ”

“บดิาเชื่อว่าเจ้าจกัเป็นที่เอน็ดูของวหิรุตครุฑา”

“ลูกสามารถเลอืกสิ่งใดได้หรอืไม่ล่ะเพคะ”

“บิดาเองก็เสียใจมิใช่น้อย แต่เจ้าก็รู้ค�าตอบอยู่แล้ว...” ภูชาเคนทร์

วางมือลงบนบ่าของบุตรีด้วยความอาทร ทั้งยังเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด 

และหวงแหนในเวลาเดยีวกนั “เจ้ามอิาจเลอืกสิ่งใดได้”
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“ลูกจกัแต่งเข้าฉมิพลตีามพระประสงค์เพคะ”

ร่างบางลุกจากที่นั่ง ตรงออกมายงัด้านนอกของวงับาดาล เบื้องล่าง

นี้มวีมิานที่ถกูสร้างขึ้นใต้น�้าลกึ ทั้งปราสาท พระราชวงั ล้วนถกูสร้างขึ้นด้วย

หนิทรายสชีมพูและศลิาแลงอย่างวจิติร หนิทุกก้อนทอประกายสมีรกตจน

เหมือนมีตะไคร่เกาะ แต่แท้จริงแล้วนั่นคืออัญมณีแห่งนาคีที่เกิดขึ้นจาก

กระแสแห่งทิพย์ที่พวกเขาสั่งสมบารมีกันมา เบื้องนอกปราสาทในอุทยาน

หลวงมสีระบวัที่เลี้ยงปลาบกึไว้หลายตวั มบีวัหลากสายพนัธุข์ึ้นจนเตม็สระ 

แต่ขนาดของมนักม็ติ่างจากบวัของเมอืงมนุษย์เท่าไหร่

เกล็ดมณีเดินไปจนทั่วอุทยานก่อนนั่งลงบนโขดหินใหญ่ข้างสระบัว 

ปลาบกึในสระต่างแหวกว่ายเข้ามาใกล้เพราะอยากเล่นกบันางอย่างเช่นเคย 

แต่ครานี้กลบัไม่เป็นเช่นนั้น เพราะความมวัหมองก�าลงัปะทุขึ้นในอก นาง 

มิอาจคิดเรื่องสนุกอันใดกระทั่งเล่นกับพวกมันได้ ตอนนี้นางท�าได้เพียง

พยายามกลั้นหยาดน�้าตาเอาไว้เท่านั้น เพราะมอิยากหลั่งมนัออกมาให้ผู้ใด

ได้ยลในความอ่อนแอแห่งตน

“องค์หญงิเพคะ” นาครีบัใช้ประจ�าตวัรบีตรงเข้ามานั่งยงัหนิก้อนที่อยู่

ลดหลั่นลงไปจากผู้เป็นนายเหนอืหวั

“ธารทพิย์หรอกหรอื...” เกลด็มณพียายามฝืนกลั้นหยาดน�้าตาเอาไว้

แต่ในที่สุดกม็อิาจท�าได้ จงึปล่อยหยาดน�้าตาไหลรบิอาบสองข้างแก้มเนยีน

อย่างมิปิดกลั้นความรู้สึกอีก “ข้ารู้สึกสับสนอย่างบอกมิถูก นี่ข้าต้องจาก

เสดจ็พ่อเสดจ็แม่ไปจรงิๆ เช่นนั้นหรอื”

“โธ่ องค์หญงิของหม่อมฉนั” ธารทพิย์ถงึกบัต้องยกมอืขึ้นปิดปากไว้

ด้วยความสงสารผูเ้ป็นนายจบัใจ ก่อนจะขยบัเข้าไปวางศรีษะลงบนตกั และ

ร้องไห้ออกมา นบัตั้งแต่นางดแูลรบัใช้องค์หญงิ นางมเิคยปลอ่ยให้อกีฝ่าย

ต้องเสียน�้าตาไม่ว่าด้วยเรื่องอันใด แถมองค์ภูชาเคนทร์นาคราชและองค์

บุษปานาคนิกีม็เิคยกระท�าการใดให้องค์หญงิของนางต้องเจบ็ปวดสกัครั้ง

“ข้าเพียรบอกตัวเองเสมอว่านี่เป็นหน้าที่อันส�าคัญ ยามเงยหน้าขึ้น
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มองเบื้องบนจากวงับาดาลกจ็ะเหน็กระแสน�้าคอยโอบล้อม แต่จากนี้ไปหาก

ข้าเพยีรมองหาภาพเหล่านี้ กจ็�าเป็นต้องก้มมองแล้วใช่หรอืไม่”

“ไม่หรอกเพคะองค์หญิง วังบาดาลจะอยู่ในพระทัยของพระองค์

ตลอดไปเพคะ”

“ขอบใจเจ้ามากนะธารทพิย์”

“ไม่ว่าองค์หญงิจะเสดจ็แห่งหนใด หม่อมฉนัจะขอตดิตามพระองค์

ไปมใิห้ห่างกายเลยเพคะ”

“ข้าขอบใจเจ้ามาก”

จากหน้าต่างบานหนึ่งของวังบาดาล ภูชาเคนทร์จ้องมองบุตรีที่

กรรแสงออกมาด้วยความรวดร้าวในอก ส่วนตวัพระองค์เองกป็วดแปลบใน

อรุะมต่ิางจากมไีฟที่พร้อมจะทะลกัออกมาให้โลหติพวยพุง่ การส่งเกลด็มณี

ไปเข้าพธิเีสกสมรสครานี้มต่ิางจากยื่นเนื้อเข้าปากเสอื แต่ลกึๆ พระองค์กลบั

มีความคิดว่าวิหรุตครุฑาจักมิท�าอันใดเกล็ดมณีนาคีให้ถึงแก่ชีวิตเป็นแน่ 

เพราะอย่างน้อยนางก็เป็นถึงองค์หญิงแห่งวังบาดาล อย่างไรเขาก็ต้องให้

เกยีรตนิางบ้างไม่มากกน้็อย และด้วยศกัดิ์ฐานะ นางสมควรที่จะได้ขึ้นเป็น

ราชนิแีห่งฉมิพลเีสยีด้วยซ�้าไป

บดิาขอโทษ...

การส่งมอบตัวเจ้าสาวเพื่อเข้าพิธีกับราชาครุฑวิหรุตเกิดขึ้นหลังจาก
การตัดสินใจของภูชาเคนทร์ไม่กี่ราตรี ที่พื้นทรายขาวสะอาดแถมละเอียด

อ่อนมิต่างจากพรมนุ่ม มหานทีสีทันดรที่เคยงดงามด้วยแม่น�้าสีน�้านมและ

สขุสงบยามได้เพ่งมอง ยามนี้กลบัคล้ายหยาดน�้าตาจากเผ่านาคหลั่งไหลมา

หลอมรวมจนกลายเป็นธาราแห่งความทุกข์ระทม วันมงคลกลายเป็นวันที่

แสนเศร้าของเหล่านาคที่ต้องส่งมอบสตรีงามที่สุดแห่งเผ่าพันธุ์ให้ครุฑได้

ครอบครอง

เกลด็มณซีึ่งสวมอาภรณ์สขีาวบรสุิทธิ์และเครื่องประดบัทองครบองค์
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สวยสมดังเป็นเจ้าสาว ข้างกายยังคงมีนาคีรับใช้อย่างธารทิพย์คอยตาม

ประกบมหิ่าง ที่ผนืทรายถูกโปรยด้วยกลบีดอกบวัและกลบีกุหลาบหลากสี

ส่งกลิ่นหอมหวน การส่งตวัเจ้าสาวมเีพยีงผู้เป็นบดิาอย่างภูชาเคนทร์นาคา 

และผู้เป็นมารดาอย่างบุษปานาคเีท่านั้น สิ่งที่พวกเขาท�าได้ยามนี้กเ็พยีงแค่

รอการมาถงึของเจ้าบ่าวที่จะต้องมารบัตวัเจ้าสาวสู่วมิานฉมิพลี

“อยู่ที่นั่นเจ้าต้องดูแลตัวเองดีๆ หนาลูกรัก” บุษปากลั้นน�้าตาเอาไว้

มไิด้ ยามเมื่อต้องปล่อยแก้วตาดวงใจให้ไปเป็นของผู้อื่น กม็ต่ิางจากนางถูก

ควกัเอาดวงตาทั้งสองข้างออกไป

“เพคะเสดจ็แม่” เกลด็มณตีอบรบัพร้อมรอยยิ้มเพื่อมใิห้มารดาต้อง

เป็นกงัวล

อยู่ๆ สายลมกพ็ดักระโชกแรงพร้อมกบัการปรากฏกายอย่างอุกอาจ

ของครฑุหนุม่ มมิขีบวนต้อนรบัสมเกยีรต ิมเีพยีงบรุุษร่างก�าย�าน่าเกรงขาม

ที่ปกคลมุด้วยเส้นขนสนี�้าตาลแดง ปลายเส้นขนขลบิสทีองค�า เมื่อปลายเท้า

ที่มีกรงเล็บแหลมคมเหยียบพื้นทรายละเอียดก็กลับสู่ร่างทิพย์ในชุดขาว

สะอาดตา ประโคมด้วยเครื่องทองค�าพร้อมส�าหรบัเข้าพธิวีวิาห์

นี่น่ะหรอื...วหิรุต

เกลด็มณนีิ่งงนั นั่นเพราะบรุษุตรงหน้าเลอลกัษณ์ ใบหน้านั้นคมคาย

เสยียิ่งกว่านาคาตนใด ท่าทางองอาจ แถมยงัมเีสน่ห์แสนเย้ายวนพร้อมกลิ่น

หอมจางๆ แบบชาวทพิย์บนสวรรค์เมอืงแมน จนนางเผลอใจให้ผู้ที่เป็นทั้ง

ศตัรูและสวามใีนอนาคตโดยไม่รู้ตวั

“ข้ามารบัตวัเจ้าสาว”

“เจ้าต้องดูแลนางให้ดี...” ภูชาเคนทร์เอ่ยอย่างขมขื่น “อย่าหักหาญ

น�้าใจนาง มเิช่นนั้นสงครามจกัเกดิขึ้นอกีคราเป็นแน่”

“เดมิทข้ีากม็ใิช่ผูท้ี่จกัเสกสมรสกบัใครกไ็ด้...” วหิรตุเงยีบเสยีงลงเมื่อ

เพ่งพินิจใบหน้าของนาคีเบื้องหน้า ความงามที่เขาเองก็ยังตกตะลึงจนแทบ

หยดุหายใจท�าให้เขามอิาจเอ่ยสิ่งใดออกมาได้อกี นอกจากเยื้องกรายเข้าหา
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ร่างงามที่ยืนนิ่งสงบมิต่างจากรูปปั้น “แต่กับนาคีที่โสภาเยี่ยงนี้ ข้าถือเป็น 

ข้อยกเว้น”

“หากพระองค์ทรงให้สญัญาว่าสองเผ่าพนัธุจ์กัไม่เข่นฆ่ากนัอกี หม่อม-

ฉนัพร้อมจะมอบให้ได้แม้กระทั่งชวีติของหม่อมฉนั” รมิฝีปากบางสกีลบีบวั

เอื้อนเอ่ย

ความพเิราะของส�าเนยีงนั้นท�าให้วหิรุตยิ่งตะลงึ ไหนจะทที่าสง่างาม

เกนิกว่าสตรใีด นางมต่ิางจากผูเ้ป็นกษตัรสีกันาง เหมาะสมจะอยูเ่คยีงคูบ่น

บลัลงัก์ทองค�า และเชดิชเูกยีรตแิห่งวงศ์กษตัรย์ิในเผ่าพนัธุน์ั้นๆ ให้จ�าเรญิ

ไปในหนทางที่ดงีาม

“อย่าได้กล่าวเช่นนั้น...” มือหนาเชยคางของนางขึ้นเชยชมก่อนเผย

ยิ้มที่มุมปากอย่างชอบใจในวาจาห้าวหาญของนาคตีนนี้ “ข้าจกัดูแลเจ้าเป็น

อย่างด ีดูท่าว่าสตรงีามเยี่ยงเจ้าคงมเิคยมผีู้ใดได้เชยชมโดยง่าย”

“ขอบพระทัยเพคะ...” เกล็ดมณีค้อมตัวเล็กน้อย เมื่อเห็นวิหรุต

เหลียวไปมองธารทิพย์ที่นั่งพับเพียบอยู่มิห่างกายนาง ใบหน้าของเขาฉาย

แววสงสยัอย่างเหน็ได้ชดั นางจงึได้ไขความกระจ่างให้แก่เขา “นางเป็นนาคี

รบัใช้ของหม่อมฉนั การไปอยู่ฉมิพลที่ามกลางเหล่าครุฑ หม่อมฉนัเกรงว่า

อาจจะเหงาได้ จงึขอพานางตามไปรบัใช้เพคะ”

“ข้ามขิดัในเรื่องนั้น”

เมื่อกล่าวจบวหิรตุพลนักลบัสู่ร่างเดมิ พร้อมทั้งหอบเอาเกลด็มณแีละ

ธารทิพย์ทะยานสู่ฉิมพลีเบื้องบน ภาพของผู้เป็นที่รักสุดชีวิตเริ่มเล็กลง

เรื่อยๆ และผนืน�้าที่คล้ายกบักระแสพลงัที่คอยโอบอุ้มนางอยู่ตลอดเวลาก็

ยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆ จนท�าให้หทยัดวงน้อยคล้ายกบัจะหยุดเต้น

ลาก่อนเพคะ เสดจ็พ่อ เสดจ็แม่...

แม้จะอยากกรรแสงเพียงใดที่เห็นมารดาโผเข้ากอดบิดาด้วยความ

เสียใจ แต่อย่างไรตนก็ต้องเข้มแข็ง ยิ่งเมื่อต้องมาอยู่ในแดนศัตรูเช่นนี้  

จักแสดงความอ่อนแอให้พวกเขาเห็นมิได้ นางฝืนกลั้นหยาดน�้าตาเอาไว้ 
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เม้มรมิฝีปากบางแน่น แล้วแสร้งเผยยิ้มกลบความขมขื่นทั้งปวงที่เกดิขึ้น

จากสีทันดรมายังฉิมพลีใช้เวลามินานนัก วิหรุตพาเกล็ดมณีและ 
ธารทพิย์มายงัวมิานเลก็ๆ ซึ่งอยูใ่กล้วมิานหลกั ถงึแม้เกลด็มณจีกัมคี�าถาม

ในใจอยู่บ้าง แต่ด้วยเพิ่งเคยมายงัสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกจงึยอมสงบปาก

สงบค�า มกิล่าวสิ่งใดออกมาให้เป็นเรื่องขุ่นข้องหมองใจของทั้งสองฝ่าย

“ที่วิมานนี้เจ้าจะสามารถเป็นอิสระจากเหล่าครุฑตนอื่น ข้าจึงเลือก

วมิานนี้เพื่อรบัรองเจ้า”

เขาหวงัดตี่อข้าเช่นนั้นหรอื...

เกล็ดมณีมิเคยคาดคิดมาก่อนว่าแท้จริงแล้ววิหรุตจะมีจิตใจอารีถึง

เพียงนี้ เขาพานางเดินชมวิมานหลังนั้น ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าวังบาดาล 

แต่นางกส็ามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างสุขสบาย เพราะข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างมี

ครบครนั อกีทั้งยงัมขี้าทาสบรวิารประจ�าวมิานกว่าสบินาง

“ด้านหน้าวมิานของเจ้า ข้าได้ให้ทหารสร้างสระบวัขึ้นมาใหม่ อาจจะ

เป็นเพราะความคดิของข้ากระมงัที่คดิว่าเหล่านาคชีอบนั่งเชยชมดอกบวั”

“เป็นความคดิของพระองค์ แต่ถูกต้องแล้วเพคะ” 

เมื่อเดินมาถึงสระบัวด้านหน้าที่เหล่ากอบัวยังมิแตกกอ แม้ยังมิม ี

ดอกให้ผลิบาน แต่การที่ชายชาตรีผู้เจนสนามรบเอาอกเอาใจนาคีพลัดถิ่น

อย่างนาง กท็�าให้รู้สกึสุขล้นในดวงหทยัอย่างบอกมถิูก 

“หม่อมฉนัชอบสระบวัเป็นที่สุด”

“ข้าจะส่งนางรบัใช้มาที่ต�าหนกัของเจ้าเพิ่ม”

“มิเป็นไรหรอกเพคะ ความจริงหม่อมฉันอยู่ที่นี่กับธารทิพย์เพียง

เท่านั้นกพ็อแล้ว”

“เจ้ามไิว้ใจในตวัข้าหรอื” เขาเอ่ยพลางขยบัเข้าใกล้นางมากขึ้น

ถงึแม้ธารทพิย์จะหวงแหนองค์หญงิของนาง แต่ทั้งสองกแ็ต่งงานกนั

เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว หากจะถูกเนื้อต้องตวักนักม็ใิช่เรื่องแปลก นางจงึยอม
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ถอยออกห่างเพื่อให้ทั้งสองได้เดนิชมอทุยานหน้าวมิานกนัสองต่อสอง ส่วน

ตนเองแอบสงัเกตการณ์อยู่ห่างๆ เพื่อคอยระแวดระวงัภยั เพราะพลดัถิ่น

มาไกลจงึยงัคงวางใจมไิด้ ใครล่ะจะกล้าเชื่อใจผู้ที่ชอบเข่นฆ่าเหล่านาคเป็น

ว่าเล่นอย่างพวกครุฑได้

“หามไิด้เพคะ แต่หม่อมฉนัมริูว่้าในประวตัศิาสตร์เคยมนีาคขีึ้นมาอยู่

แดนฉมิพลมีาก่อนหรอืไม่”

“ขนาดนางมนุษย์ยงัเคยมาเยอืนฉมิพล ีเหตุใดนาคจีกัมามไิด้เล่า”

“วาจาพระองค์ช่างคมคายยิ่งนกั”

เกลด็มณมีไิด้เอ่ยเกนิจรงิ เพราะเรื่องที่ครฑุตนหนึ่งเคยพานางมนษุย์

ขึ้นมาบนฉิมพลีล้วนเกิดขึ้นจริง การเปรียบเปรยเช่นนั้นของวิหรุตจึงมิต่าง

จากการให้เกยีรตเิผ่าพนัธุอ์ื่นนอกเหนอืจากเหล่าทพิยปักษา ท�าให้นางพงึใจ

ในตวัเขามากขึ้นถงึขั้นคดิไปว่าวหิรุตเองกม็ใีจให้นางเช่นกนั

“วนันี้เจ้าคงเหนื่อยมามากแล้ว ข้าว่าเจ้ากลบัไปพกัผ่อนเสยีก่อนดกีว่า”

“ขอบพระทยัเพคะ”

“หากประสงค์สิ่งใดเพิ่มเติม เจ้าให้นาคีรับใช้ของเจ้าไปบอกข้าที่

ต�าหนกัใหญ่ได้ตลอดเวลา”

“เพคะ”

วิหรุตเดินมาส่งเกล็ดมณียังหน้าวิมาน แล้วหันหลังเตรียมเดินกลับ

ไป แต่ยังมิทันที่จะได้เยื้องกรายไปไหน กลับปรากฏสตรีงามในอาภรณ์ 

สีทองนางหนึ่งซึ่งมีดวงหน้าสวยได้รูป เส้นผมสลวยถูกเกล้าเป็นมวยไว้ 

ด้านบนกึ่งกลางศีรษะ ปักปิ่นทองค�าลายหงส์ สวมอาภรณ์สีทอง พร้อม

ประโคมเครื่องประดบัทองครบองค์ เดนินวยนาดมาที่วมิานเลก็แห่งนี้ 

เกลด็มณจีบัจ้องใบหน้าที่ฉายความทะนง เพยีงปราดเดยีวกร็ูถ้งึชาติ

ก�าเนดิโดยแท้ของร่างทพิยปักษาตนนี้

ยูงทอง...

“พระสวาม”ี นางตรงเข้าจบัมอืของวหิรุตโดยเรว็ 
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เกลด็มณมีองภาพเบื้องหน้าด้วยดวงหทยัแทบแดดิ้น...สวามเีช่นนั้น

หรอื

มือบางรวบจับกันแน่น แต่ใบหน้างามยังคงฝืนริมฝีปากให้เผยยิ้ม

ละไม ท่วงท่าสมกบัผู้ที่ได้รบัการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างด ีว่ามคิวรต้อง

ลดตัวลงไปข้องแวะกับผู้ที่มีศักดิ์ต�่ากว่าตนมากอย่างทิพยปักษาที่บ�าเพ็ญ

เพยีรจนกลายร่างเป็นมนุษย์ได้

“พิลาสมยุรา” น�้าเสียงของวิหรุตบ่งบอกชัดเจนว่าเขาหลงใหลนาง

เพยีงใด

พวกเขารกักนัก่อนการปรากฏกายของข้าเสยีอกี...

นางคดิก่อนลอบระบายลมหายใจออกมาแผ่วเบา

นาคีธารทิพย์รีบตรงเข้ามานั่งพับเพียบเบื้องหลังผู้เป็นนายเหนือหัว 

หมายปลอบประโลมด้วยเข้าใจความรู้สึกของนางดีว่าตอนนี้ดวงทหัยคง

ก�าลงัแหลกสลาย

ทว่าเกล็ดมณียังคงวางทีท่าของสตรีชั้นสูง มิได้แสดงออกถึงความ

รู้สกึอจิฉาใดๆ ทั้งที่ในหทยัเต้นเร่ามติ่างจากเสยีงกรรแสงของพญาช้างสาร

ยามตกมัน นางอยากไปให้พ้นจากที่ตรงนี้ เพราะนางเพียรคิดมาตลอด

ว่าการแต่งงานครานี้ ราชาครุฑควรมนีางเป็นภรยิาแต่เพยีงผู้เดยีว ดงัเช่น 

ภูชาเคนทร์ที่มบีุษปาเป็นชายาเพยีงหนึ่งเดยีว

“นี่น่ะหรือเพคะ นาคีที่พระองค์เสกสมรสมาวันนี้...” ถึงแม้ใบหน้า

ของผู้พูดไม่ได้แสดงอารมณ์อันใดออกมานอกจากความอ่อนโยน แต่ใน 

น�้าเสยีงนั้นกลบัแฝงความเย้ยหยนัอย่างปิดไม่มดิ “ทรงงดงามปานเทพธดิา

ดงัค�าเล่าลอืจรงิด้วยเพคะ”

“ขอบพระทยั” เกลด็มณเีผยยิ้ม

“เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรพิลาสมยุรา ข้าสั่งให้เจ้ารอที่อุทยานหลวงมิใช่

หรอื” แม้น�้าเสยีงยามเอ่ยถามจะแฝงความดุดนัอยู่บ้าง แต่กย็งัเตม็ไปด้วย

ความเอ็นดู ดูเหมือนผู้มาเยือนจะเก่งเรื่องการเล่นหูเล่นตา และใช้วาจา 
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เอาอกเอาใจราชาครุฑจนท�าให้เขาหลงใหล

“ขออภัยด้วยเพคะ หม่อมฉันอดใจรอที่จะได้เห็นพระพักตร์อัน

งดงามของนาคทีี่เล่าลอืกนัมไิหวน่ะเพคะ”

“ด้วยเผ่าพนัธุข์องข้า ใบหน้าเช่นข้ามอิาจใช้ค�าว่างดงามได้หรอกหนา” 

เกลด็มณเีอ่ยเสยีงเรยีบ

“ท่านถ่อมตวัเกนิไปกระมงั...” พลิาสมยรุายงัมหิยดุเอย่วาจา เกลด็-

มณีพยายามระบายลมหายใจเข้า-ออกยาวๆ เพื่อข่มความพิโรธที่ก�าลังก่อ

ตวัขึ้นกลางอก “แล้วเผ่าพนัธุ์อย่างข้าจกัใช้ค�าใดเปรยีบว่างดงามได้กนัเล่า”

“ความงามในแบบของชาวเผ่าวหิคแตกต่างจากความงามของข้าที่เป็น

นาค ีแล้วแต่ว่าผูท้ี่ได้ยลคดิเช่นไร หรอือาจจะด้วยบารมทีี่ต่างกนัของชนชั้น 

ข้าเองกม็อิาจเทยีบให้เจ้าฟังได้หรอกหนา...ยูงทอง” 

การเอ่ยของเกลด็มณที�าให้ใบหน้ายิ้มแย้มของพลิาสมยรุาถงึกบักลาย

เป็นใบหน้าเรยีบสนทิ ด้วยเพราะบารมทีี่ต่างกนัดงัว่า ท�าให้คูส่นทนารูส้กึได้

ถึงกระแสแห่งวารีที่พร้อมพวยพุ่งออกมาสังหารทิพยปักษาที่มิได้มีกระแส

ทพิย์สูงส่งเยี่ยงนางได้โดยง่าย 

“เกลด็มณ.ี..” วหิรตุเอ่ยแทรกเสยีงแผ่ว นั่นเพราะสมัผสัได้ถงึความ

คกุรุน่ที่ใกล้ปะทรุะหว่างสองสตรงีาม แต่เกลด็มณกีลบัหนัไปจบัจ้องผู้ที่นาง

เพิ่งแต่งงานด้วยสายตามยิ�าเกรง ท�าให้วหิรตุรูไ้ด้ในทนัทวีา่นางนั้นมใิช่สตรี

ที่พร้อมจะมอบกายถวายหวัให้แก่เขา ทว่าทั้งแขง็แกร่งและดื้อดงึมต่ิางจาก

เด็กเอาแต่ใจสักคน “ข้าว่าวันนี้เจ้าเหนื่อยมามากแล้ว เจ้ากลับไปพักผ่อน

ด้านในก่อนเถดิ”

เกลด็มณมีไิด้กล่าวสิ่งใด เพยีงโค้งค�านบัเลก็น้อยก่อนเดนิหายเข้าไป

ด้านในพร้อมกบันาครีบัใช้ ขณะเดยีวกนัวหิรตุกต้็องรบีพาพลิาสมยรุาออก

จากวมิานของนางโดยเรว็ นั่นเพราะจากสายตาที่จบัจ้องเขาเมื่อครู่ พลิาส-

มยุรามิใช่คู่ต่อสู้ของนาง หากนางเอาจริงขึ้นมา ยูงทองหรือจะหาญสู้นาค ี

ผู้มากด้วยบารมเียี่ยงนางได้
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เกลด็มณทีรดุกายลงนั่งยงัมมุหนึ่งในวมิาน ธารทพิย์ที่เดนิตามมาถงึ
กบัต้องรบีตรงเข้าช่วยพยุงร่างบางเอาไว้ให้นั่งลงอย่างแผ่วเบา 

เหตกุารณ์หมองใจแรกคอืการจากบ้านมาไกลแสนไกลจนสดุขอบฟ้า 

และได้มอบใจให้ครุฑแปลกหน้าที่แม้จะเป็นสวามีแต่ก็นับเป็นศัตรูแห่ง 

เผ่าพนัธุ์ เหตุการณ์ที่สองที่ท�าให้สะเทอืนใจ คอืการที่ตนมใิช่คู่สามภีรรยา

ดงัเช่นพระบดิาที่มมีารดาเพยีงคนเดยีว ตนกลบักลายเป็นคู่สมรสรองของ

วหิคที่บารมตี�่ากว่าตนเสยีอกี

“องค์หญงิเพคะ”

“นี่เป็นกรรมอนัใดของข้าที่ต้องมาเจอเรื่องเช่นนี้กนัธารทพิย์” เกลด็-

มณเีอ่ยทั้งที่น�้าตาคลอ

“องค์หญิงเพคะ หากคิดในแง่ดีก็ดีแล้วนะเพคะ ที่ฝ่าบาทวิหรุตมี

ราชนิอียู่ก่อนแล้ว พระองค์จกัได้มติ้องมายุ่มย่ามกบัองค์หญงิไงเพคะ”

“เจ้าเหน็สายตาของยูงทองหรอืไม่ ข้าว่านางมยิอมจบง่ายๆ แน่”

“ให้หม่อมฉนัไปจดัการเลยดหีรอืไม่เพคะ”

“อย่าเลย...” ด้วยบารมขีองยงูทอง มอิาจเทยีบได้แม้กระทั่งนาครีบัใช้

อย่างธารทพิย์ แต่ในเมื่อนางเสกสมรสเข้ามาเป็นสะใภ้ฉมิพลก่ีอน เกลด็มณี

เองก็ไม่อยากจะแตะต้อง “ถึงแม้เจ้าจะจัดการนางได้อย่างง่ายดาย แต่ข้า 

ไม่อยากให้เจ้าต้องไปผกูกรรมอนัเกดิจากตวัข้าเป็นต้นเหต ุเจ้าเข้าใจหรอืไม่”

“เพคะองค์หญงิ”

“เอาละ ข้าว่าเจ้ากลบัไปพกัที่ห้องของเจ้าเสยีเถดิ”

“องค์หญงิมติ้องการให้หม่อมฉนัอยู่เป็นเพื่อนหรอืเพคะ”

“เจ้าเองก็เหนื่อยกับการเดินทาง...” เกล็ดมณีหันมาส่งยิ้มให้ผู้ที่นั่ง

พับเพียบอยู่เบื้องล่าง “ข้าขอนั่งตรงนี้อีกครู่เดียว แล้วจักเข้าไปพักผ่อนที่

ห้องนอนแล้วละ”

“เช่นนั้นให้หม่อมฉนัส่งองค์หญงิเข้าบรรทมก่อนนะเพคะ หมอ่มฉนั

ถงึจะไปพกัได้อย่างสบายใจ”
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“เจ้านี่นะ ดื้อเสยีจรงิ”

ธารทพิย์มติอบสิ่งใดกลบัมา เพยีงแต่นั่งนิ่งๆ เคยีงข้างองค์หญงิของ

นาง นั่นเพราะเหตุการณ์สุดวสิยัต่างๆ เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ ถงึแม้จะมจีติ 

ที่ตั้งมั่นหรอืครองสตคิรบ กย็ากที่จะท�าใจรบัการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้โดย

มคิดิเสยีใจภายหลงั

เมื่อคิดมาจนถึงตอนนี้ เกล็ดมณีในคราบนาคีพลันกรรแสงออกมา 
ที่เบื้องลกึของสระอโนดาตจนเกดิคลื่นสูงทั่วทั้งสระ เหล่ามจัฉาน้อยใหญ่ที่

แหวกว่ายอยู่พลนัแตกตื่นถ้วนทั่ว 

ความเสียใจในครานั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่น�าไปสู่การท�าร้ายจิตใจ

ของนางในหลายครั้งหลายครา ใบหน้าเลอลักษณ์ของวิหรุตท�าให้นาง

หลงใหล ก่อนลอบท�าร้ายจนนางมสิามารถอยู่ฉมิพลไีด้อกีต่อไป

ข้าจะมหิลงกลในรูปลกัษณ์ของครุฑเยี่ยงท่านอกี...

วหิรุต...

เมื่อสลดัคราบน�้าตาออกจนหมด นางจงึทะยานขึ้นสูผ่วิน�้าในร่างนาคี

เกลด็แก้วมรกต ครั้นเมื่อต้องแสงสรุยิา พลนัเกดิแสงสะท้อนจากเกลด็แก้ว

เป็นประกายระยบิระยบัคล้ายอญัมณรีตันะ ซึ่งผดิแผกไปจากเกลด็ของเหล่า

นาคทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ความสวยงามตระการตาอันหาได้ยากยิ่งเช่นนี้

ท�าให้ไม่ว่าผู้ใดที่ได้พานพบต่างกต็้องหยุดนิ่งเพื่อชื่นชมอย่างตื่นตะลงึ

ทว่าก่อนที่จะมผีู้ใดได้ยลความงดงามตระการตาไปมากกว่านั้น ร่าง

งามนั้นพลันทะยานหายไปกลางอากาศเพื่อกลับสู่สถานที่สุขสงบซึ่งตนจาก

มาด้วยเหตุบงัเอญิ

แต่อย่างที่ใครสกัคนกล่าวเอาไว้ว่า...เรื่องบงัเอญิมมิอียู่จรงิ



๓
ข่าวคราวจากฉิมพลี

ธารทิพย์แฝงกายเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในวิมานฉิมพลี จนกระทั่ง 
ได้รับข่าวคราวที่ต้องการจากการพูดคุยกันของนางก�านัลที่เดินผ่านไปมาก็

รบีเร้นกายกลบัออกมาโดยเรว็

“องค์หญิง...” ธารทิพย์กลับมาถึงสระบัวลึกลับพร้อมกับเรื่องราวที่

เกลด็มณใีห้ไปสบืหา แต่เมื่อก้าวเข้ามาในเขตถิ่นที่พ�านกั กลบัพบว่าที่แห่งนี้ 

ไร้ซึ่งกระแสทพิย์ของผู้เป็นนาย “องค์หญงิเพคะ”

ใบหน้างามฉายแววฉงนระคนตระหนก นางพยายามตามหาไปจนทั่ว 

ทั้งที่วมิานเบื้องลกึกลางสระ ทั้งเขตป่าโดยรอบอาณาบรเิวณที่พ�านกั แต่นาง

กย็งัหาเกลด็มณไีม่พบ ใจของนางเต้นเร่า ทั้งด้วยความห่วงใย และความ

ทนทุกข์คล้ายกบัก�าลงัจะต้องสูญเสยีของรกัไป

องค์หญงิเสดจ็ไปที่ใดกนั...

ความคดิของนางพลนัหยดุชะงกัลง เมื่อเหน็ร่างบางเดนิเข้ามาในเขต

สระบัวลึกลับด้วยร่างกายที่เปียกปอน แต่ใบหน้างามกลับยังคงเรียบเฉย 

ดงัเดมิ มติ่างจากผู้ที่กระท�าความผดิแล้วแสร้งท�าเป็นมริู้มเิหน็ 
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ธารทิพย์รีบโผเข้าไปหานางด้วยท่วงท่าดุดัน จนเกล็ดมณีต้องรีบ

ยกมอืทั้งสองขึ้นห้ามปรามนางเสยีก่อน

“ใจเยน็ก่อนน่า ข้ามไิด้เป็นอนัตรายแต่อย่างใด”

“องค์หญงิเสดจ็ไปแห่งใดมาเพคะ หม่อมฉนัเป็นห่วงแทบแย่”

ธารทพิย์พูดพลางกวาดตามองส�ารวจตามเนื้อตวัของเกลด็มณอีย่าง

ถ้วนทั่ว แล้วพบว่านอกจากความเยน็ของกระแสน�้าที่ตดิอยูต่ามอาภรณ์ขาว

สะอาดแล้ว นางยังได้กลิ่นของความสดชื่นบางอย่างอันเป็นกลิ่นเฉพาะตัว

ของสถานที่ซึ่งเหล่าชาวหิมพานต์ล้วนแวะเวียนไปด้วยความสนุกสนาน 

ท�าให้นางรู้ได้ทนัทวี่าเกลด็มณกีลบัมาจากสถานที่ใด

“อโนดาต และ...” ธารทพิย์เอ่ยทนัททีี่รบัรู้ แต่ยงัมอีกีกลิ่นหนึ่งที่นาง

สมัผสัได้จากผูท้ี่ยนืส่งยิ้มเจื่อนอยูต่รงหน้า แม้ร่างงามจะเปียกปอน แต่กลิ่น

หอมของบุปผชาติซึ่งตนมิเคยได้สัมผัสมาก่อนกลับยังคงฟุ้งก�าจายออกมา 

กลิ่นนั้นหอมหวนตดิจมกูจนยากที่จะลมืเลอืน นาครีบัใช้สดูดมกลิ่นนั้นเข้า

ปอดลกึๆ พร้อมกบัพยายามนกึหาที่มาของมนั “กลิ่นอนัใดตดิพระวรกาย

องค์หญงิมาด้วยเพคะ”

“อย่าถามมากเลยน่า” เกลด็มณเีลี่ยงการตอบ และท�าท่าจะเดนิหนี

ไปอกีทาง แต่กลบัถูกอกีฝ่ายขวางทางไว้เสยีก่อน

“องค์หญงิอย่าทรงกระท�าเช่นนี้อกีนะเพคะ หม่อมฉนัใจคอมค่ิอยด”ี

“ข้าปลอดภยัด”ี

“แล้วหสัดลีงิค์เล่าเพคะ...” ธารทพิย์แหงนมองบนท้องนภาสฟ้ีาคราม 

ที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วยามมีนกยักษ์บินวนไปมาอย่างน่าสงสัย แถมส่งเสียง

ร้องก้องมิต่างจากก�าลังป่าวประกาศข้อความบางอย่างให้ชาวหิมพานต์ได้ 

ล่วงรู้ “มนัหายไปแห่งหนใดแล้ว”

จรงิด้วย ท�าไมข้าถงึมทินัสงัเกต...

เกล็ดมณีพลันเงยหน้ามองเบื้องบนหลังจากได้ยินนาคีรับใช้เอ่ยเช่น

นั้น พลางคดิทบทวนถงึเหตกุารณ์ที่หสัดลีงิค์บนิวนเวยีนเหมอืนมาบอกเหตุ
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สักประการ จากนั้นนางก็ถูกโฉบขึ้นไปด้านบนด้วยน�้ามือของครุฑหนุ่ม  

แถมเขายังเอ่ยปากชมเชยนางมิต่างจากหนุ่มสาวแรกรุ่นพลอดรักกัน เมื่อ

คดิมาถงึตรงนี้ คิ้วงามพลนัขมวดมุน่จนแทบเป็นปม อากปักริยิาดงักล่าวยิ่ง

ท�าให้ผู้ที่จบัจ้องมองอยู่ตลอดสงสยัจนอดถามมไิด้

“องค์หญงิมเีรื่องอนัใดหรอืไม่เพคะ”

“ลงไปที่วมิานพร้อมข้า”

สิ้นเสยีงหวาน ร่างของเกลด็มณพีลนัหายวบัลงไปสูว่มิานเบื้องล่างใน

ทนัท ีโดยมธีารทพิย์ตามมามหิ่าง

นางเปลี่ยนอาภรณ์ชุดใหม่ซึ่งเป็นสขีาวบรสิุทธิ์ดงัเดมิ และมสีิ่งหนึ่ง

ที่กลบัมปิล่อยให้ห่างกาย ถงุหอมที่ได้รบัมอบจากครุฑแปลกหน้ากลายเป็น

เครื่องประดบัของนางมต่ิางจากของส�าคญัสกัอย่าง นางสอดมนัไว้ใต้เขม็ขดั

แล้วรดัแน่นด้วยเชอืกไหมเพื่อมใิห้หลุดหายไป 

กลิ่นหอมที่โชยออกมาเหมอืนมมิขีดีจ�ากดัการก�าจาย ยิ่งเกบ็ไว้แนบ

กายนานเท่าใด กลิ่นหอมยิ่งเหมือนจะติดตามเนื้อตวันานมากเท่านั้น เมื่อ

สูดดมก็รู้สึกสดชื่น แถมท�าให้ดวงหทัยที่เคยกลัดกลุ้มรู้สึกผ่อนคลายได้

อย่างเหลือเชื่อ ส่งผลให้กายอรชรเอนลงอิงเขนยสามเหลี่ยมหน้าคันฉ่อง

ทองค�าอย่างสบายอารมณ์ โดยมธีารทพิย์คอยสางเกศาให้อยูด้่านหลงัอย่าง

เบามอื

“เจ้าได้ข่าวใดมาบ้าง”

“บนฉมิพลมีมิสีิ่งใดผดิปกตนิะเพคะ...” ธารทพิย์เอ่ยขณะที่มอืยงัสาง

เกศาให้เกลด็มณไีปด้วย ถงึแม้จะยงัข้องใจเรื่องกลิ่นบุปผชาตอิยู่บ้าง แต่

นางกม็กิล้าซกัไซ้ไล่เลยีงผูเ้ป็นนายอกี จงึจ�าต้องเกบ็ความสงสยัไว้ภายในใจ 

รอสบโอกาสแล้วจึงค่อยถามอีกครา จากนั้นนางจึงถ่ายทอดเนื้อความตาม

ที่ตนได้ยินมาจากนางก�านัลบนวิมานฉิมพลี “มีเพียงข่าวที่ว่าองค์วิหรุตกับ

พิลาสมยุราทรงให้ก�าเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เล่าลือกันว่ารูปงามมิต่างจาก 

ผู้เป็นบดิาเลยนะเพคะ”
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“รูปงามมติ่างจากวหิรุตเช่นนั้นหรอื” นางเอ่ยกลั้วหวัเราะ

หากนึกถึงผู ้ที่รูปงามเทียบเท่าราชันครุฑอย่างวิหรุต ดวงหน้า 

เลอลกัษณ์ของอนลิพลนัปรากฏขึ้นในห้วงความคดิ ทั้งรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ยาม

เย้าหยอก ความไร้เดียงสายามถูกนางกลั่นแกล้งด้วยวาจา ไหนจะทีท่า 

คล้ายเดก็ดื้อดงึนั่นอกี เหน็ทวี่าตอนนี้คงมมิผีู้ใดที่นางมองว่าเลอลกัษณ์ไป

กว่าเขา เจ้าครุฑหนุ่มน้อยเจ้าของเรอืนขนสดี�าขลบิทองที่ปลายเส้นขน

“องค์หญิง...” เจ้าของใบหน้างามเผลอแย้มยิ้มโสภาโดยมิรู้ตัวท�าให้

ธารทิพย์ที่ลอบมองอยู่ถึงกับแปลกใจ เพราะนางเองก็มิได้เห็นรอยยิ้มเป็น

ธรรมชาตแิบบนี้มาเนิ่นนานแล้ว “ทรงคดิสิ่งใดอยู่หรอืเพคะ”

“เปล่านี่นา...” เกลด็มณปีรบัสหีน้ากลบัมาเป็นปกตติามเดมิ “มข่ีาวใด

อกีหรอืไม่”

“มีเพคะ เห็นว่าพิลาสมยุราสู่ขอเจ้าหญิงกินรีมาเป็นพระชายาให้ 

บุตรชายถงึสองนางเลยนะเพคะ”

“สองนางเลยหรือ...” เกล็ดมณียิ้มเยาะ นั่นเพราะแต่เดิมนางเองก็

หวงัจะมคีู่ผวัเมยีเดยีว และคงรบัมไิด้หากสวามมีชีายาถงึสองนาง “ข้าฉงน

ในความคิดของนางยิ่งนัก เหตุใดมิปลูกฝังให้บุตรชายมีรักมั่นหนึ่งเดียว 

หากจะมนีางในใจสกันาง กค็วรมเีพยีงผู้เดยีวสถิงึจะถูกต้อง”

“จะใช้ค�าว่าเชื้อมทิิ้งแถวได้หรอืไม่เพคะ” 

ธารทพิย์เอ่ยจบแล้วทั้งคู่กห็วัเราะออกมาพร้อมกนั

“นอกจากพลิาสมยุรานางนั้น ข้า แล้วกย็งัมธีดิากนิรอีกีนาง ข้าว่า...

ค�าว่าเชื้อมทิิ้งแถวกค็งใช้กบับุตรชายของเขาได้กระมงั”

“ยงัมอีกีข่าวเพคะ แต่มใิช่ข่าวส�าคญัแต่อย่างใด”

“เจ้าพดูให้ข้าอยากรู.้..” เกลด็มณเีหลยีวไปมองใบหน้ายิ้มเจ้าเล่ห์ของ

ธารทพิย์ที่ก�าลงัวางหวสีางเงนิยวงลงบนโต๊ะข้างๆ ที่ประทบั แล้วหนัมารวบ

เส้นผมยาวสลวยเพื่อมวยไว้ที่ด้านหลังด้วยความประณีต ก่อนบรรจงปัก

ปิ่นนาคราชทองค�าไว้อย่างเบามอื “มอีะไรกว็่ามาเถดิ”
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“เดิมทีองค์วิหรุตมีพี่น้องนอกสมรสของพระบิดาอยู่หนึ่งตน ที่เพิ่ง

สิ้นพระชนม์ไปเมื่อร้อยปีก่อน”

“พระเชษฐาขององค์วหิรตุ...” เกลด็มณที�าท่าครุ่นคดิ ก่อนคดิถงึดวง

หน้าแสนอ่อนโยนของผูท้ี่ประชวรมาแต่เยาว์วยั ท�าให้มสิามารถร่วมออกศกึ

ใดๆ กบัเผ่าครุฑได้ เพราะต้องรกัษาตวัอยู่แต่ในวมิาน เมื่อคดิออกนางจงึ

หันไปหานาคีรับใช้โดยเร็ว “หากข้าจ�ามิผิด พระเชษฐาที่ว่าน่าจะเป็นองค์ 

วิสุระกระมัง หลังจากที่ข้าเสกสมรสเข้าวิมานฉิมพลีได้มินานก็เคยพบหน้า

พระองค์ครั้งหนึ่ง มทิราบมาก่อนว่าสิ้นพระชนม์แล้ว”

“ใช่แล้วเพคะ” 

เกลด็มณลีกุขึ้นจากตั่งเพื่อไปยงัอทุยานบวัด้านนอกวมิาน โดยมธีาร-

ทพิย์คอยเดนิตามมหิ่าง และเล่าข่าวคราวที่ได้ยนิมาให้นางฟังไปตลอดทาง 

“เดิมทีก่อนหน้านี้พระชายาขององค์วิสุระทรงให้ก�าเนิดทายาทหนึ่ง

เดยีวแล้วสิ้นพระชนม์ไป จากนั้นพระองค์กท็รงเลี้ยงดบุูตรชายคนนี้เรื่อยมา

จนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์ตามไป เหน็ว่าพลิาสมยรุาเกลยีดชงัครฑุหนุม่

ตนนั้นจนแทบอยากขับออกจากฉิมพลี เพราะเกรงว่าจะมาชิงบัลลังก์กับ 

บุตรชายของตน”

อนลิเช่นนั้นหรอื...

เมื่อฟังมาถึงตรงที่ว่ามารดาของครุฑหนุ่มตายตอนที่ให้ก�าเนิดเขา  

ในใจของเกลด็มณพีลนัรู้สกึร้อนรุ่มอย่างแปลกประหลาด แม้มใิช่คราแรก

ที่รู้สกึเช่นนี้ แต่เหตุใดถงึเกดิขึ้นกบัคนแปลกหน้าที่เพิ่งพานพบ ความรู้สกึ

เหล่านั้นทั้งสบัสน ฉงนปนสงสยั มต่ิางจากถกูจบัปิดตาแล้วให้ย่างก้าวไปใน

เส้นทางที่มดืมดิ 

นางอยากกลับไปฉิมพลีเพื่อพาครุฑหนุ่มตนนั้นออกมาจากราชวงศ์

แห่งความรษิยาเสยีบดันี้ แต่เมื่อทบทวนดูแล้ว เมื่อหลายร้อยปีก่อนนางก็

เคยสร้างเรื่องวุน่วายขึ้นที่นั่น จนเป็นเหตใุห้ต้องมาบ�าเพญ็เพยีรอยูท่ี่สระบวั

ลกึลบัแห่งนี้ หากครานั้นนางมสีตมิากกว่านี้ ยามนี้นางคงได้ปลอบใจครุฑ
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หนุ่มผู้อาภพัไปแล้ว

“เจ้ารู้หรอืไม่ว่าครุฑหนุ่มผู้นั้นมนีามว่าอนัใด”

“อนลิ...” 

เกล็ดมณีบีบมืองามที่วางซ้อนทับกันไว้ที่ด้านหน้าเบาๆ ด้วยความ

สงสารระคนเวทนา ไยโชคชะตาจึงกลั่นแกล้งผู้ที่สดใสราวดวงตะวันเยี่ยง

เขาได้ลงคอ 

“ครฑุหนุม่อนลิมค่ิอยได้กลบัวมิานฉมิพลหีรอกเพคะ เนื่องจากมเิป็น

ที่ต้อนรับเท่าใดนัก เห็นทีจะมีเพียงองค์วิหรุตเท่านั้นแหละเพคะที่ต้อนรับ

พระองค์ เห็นว่าพระองค์เดินทางเที่ยวเล่นไปทั่วทุกเขตขัณฑ์ เพราะถึงจะ

กลบัวมิานฉมิพลไีปกถ็กูพลิาสมยรุาคอยหาเรื่องขบัไล่ออกจากวมิานของตน

ตลอดเวลา”

“แล้วบุตรชายของวหิรุตเล่า”

“ถูกขนานนามว่าลลนิพรตเพคะ เป็นพระนามที่ชาวยูงทองตั้งให้”

“ลลนิพรต” เกลด็มณทีวนค�าพร้อมรอยยิ้ม

“เพคะ จากที่ได้ยนิชาวฉมิพลพีูดคุยกนั เหน็ว่านอกจากช�่าชองการ

ศกึแล้ว สุรา นาร ีกม็เิป็นสองรองใครเลยเพคะ”

“เจ้ากล่าวเกนิจรงิหรอืเปล่า”

“มใิช่นะเพคะ...” ธารทพิย์รบียกมอืขึ้นโบกไปมา ปฏเิสธว่าตนไม่ได้

กล่าวเกนิจรงิดงัที่ถูกเกลด็มณกีล่าวหา “หม่อมฉนัแค่กล่าวตามที่ได้ยนิมา

เท่านั้นเพคะ”

“ช่างเถอะ”

เกลด็มณพีาธารทพิย์ขึ้นมายงัสระบวัด้านบน ท้องนภายามนี้ทาบทา 

สชีาดระเรื่อ สื่อถงึยามเยน็เริ่มมาเยอืนหมิพานต์ เกลด็มณสีะบดัมอืเพยีง

หนึ่งครั้ง ดอกบวัทั้งสระกบ็านสะพรั่งสมดงัใจหมาย นางออกเดนิบนใบบวั

เพื่อหาดอกบัวที่เหมาะสมกับการนั่งบ�าเพ็ญเพียรอีกครั้ง ถือเสียว่าการได้

ออกจากสระบวัลกึลบัเมื่อยามสายท�าให้นางได้เปิดหเูปิดตาหลงัจากปิดการ
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รบัรู้มากว่าเจด็ร้อยปี

‘หากข้าหมายไปสกัการะพระจุฬามณ ีข้าจกับอกเจ้าเอง...’

ระหว่างที่นางสาวเท้าเดนิไปบนใบบวั อยู่ๆ ภาพและเสยีงช่วงที่นาง

สนทนากบัอนลิพลนัดงัสะท้านในโสตประสาท ถงึแม้จะบอกตวัเองเสมอว่า

มคิวรคดิสิ่งใดไปไกลจนเผลอไผล อย่าได้หลงใหลชายใดเพราะรูปลกัษณ์

หล่อเหลาที่อาจหลอกตา แต่เหตุใดใบหน้าของอนิลพลันฉายแวบเข้ามาใน

ห้วงความคดิของนางจนอดแย้มยิ้มมไิด้

‘ดอกบวันี้ฉาบสสีุวรรณพรรณราย ข้าจงึอยากน�ามนัไปสกัการะพระ

จุฬามณบีนสรวงสวรรค์...’

เมื่อนกึถงึน�้าเสยีงนุม่นวลไร้เดยีงสาของเขา ในห้วงหทยัของนางกลบั

รู้สกึวาบหววิอย่างแปลกประหลาด นบัตั้งแต่ถ้อยค�าหวานที่วหิรุตกล่าวกบั

นางกม็มิชีายใดได้กล่าวค�าหวานเหล่านั้นกบันางอกีเลย

พระจุฬามณเีจดยี์เช่นนั้นหรอื...

ยามนกึถงึสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ ที่บชูาของเหล่าเทพยดาซึ่งจตุอิยูบ่นสรวง

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์ นางเองกเ็คยได้ยนิค�าเล่าขานมาบ้าง แต่กย็งัมมิโีอกาส

ไปสกัการะสกัครา

“ธารทพิย์ เจ้ารู้จกัสถานที่ประดษิฐานพระจุฬามณเีจดยี์หรอืไม่”

“พระจุฬามณีเจดีย์หรือเพคะ...” นางท�าท่าครุ่นคิดครู่หนึ่ง ทั้งที่ยัง 

ไม่ละสายตาจากองค์หญงิของนางที่ตอนนี้พบดอกบวัที่เหมาะสมแล้ว และ

ก�าลังทิ้งกายลงนั่งหลังตรงเพื่อเตรียมเข้าสมาธิ “พอจะทราบอยู่บ้างเพคะ 

เป็นสถานที่ที่เหล่าเทพยดาไปสักการะเพื่อสั่งสมบุญวาสนาบนสวรรค์ชั้น

ดาวดงึส์”

หากข้ามทิ�าสิ่งใด ใจข้าคงมสิงบให้บ�าเพญ็สมาธเิป็นแน่...

เมื่อคดิได้ดงันั้นจงึเหลยีวไปมองใบหน้าของธารทพิย์ซึ่งฉายแววฉงน

อย่างเหน็ได้ชดั นั่นเพราะตลอดเจด็ร้อยปีมานี้เกลด็มณมีเิคยออกไปที่ไหน 

และมเิคยใช้ให้นาครีบัใช้ไปยงัสถานที่แห่งใด นอกจากไปถามข่าวคราวของ
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บิดามารดาที่วังบาดาลและผู้ที่อาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลีบ้างเท่านั้น แต่ถึง

กระนั้นนางกย็งัตดัสนิใจให้อกีฝ่ายกระท�าการนั้นแทน

“ข้าจะเข้าสมาธบิ�าเพญ็เพยีรบนบวัดอกนี้จนรุง่สาง ข้าอยากให้เจ้าเดด็

ดอกบวัสวุรรณพรรณรายที่งดงามที่สดุในสระ ไปสกัการะพระจฬุามณแีทน

ข้าท”ี

“เพลานี้หรอืเพคะ”

“ใช่...” นางหลบัตาลง หลงัจากเอ่ยเสยีงแผ่วเบาจนแทบมเีพยีงลมที่

เลด็ลอดออกมา “เพลานี้”

ยามเมื่อร่างบางสงบเงียบมิไหวติง ธารทิพย์จึงออกเดินไปโดยรอบ

เพื่อเฟ้นหาดอกบวัสุวรรณพรรณรายที่งดงามที่สดุ โดยคดัเลอืกจากดอกบวั

ตมูทรงขนาดเท่าฝ่ามอื ไล่สสีดจากปลายกลบีมายงัโคน ส่งกลิ่นหอมรวยรนิ

แม้ยงัมผิลบิาน ธารทพิย์เลอืกเฟ้นหาดอกบวัที่สวยงามที่สดุอยูน่านพอควร 

ก่อนจะเดด็ดอกบวัเหล่านั้นอย่างพถิพีถินั 

ครั้นเมื่อได้ดอกบัวตูมที่คัดเลือกสมดังใจแล้วจึงน�ามาพับกลีบให้ได้

รูปทรงสวยงาม และจะคดัเลอืกเฉพาะดอกที่มยีอดเกสรทอประกายระยบิ

ดุจอัญมณีเท่านั้น จึงจักน�าไปสักการะแด่พระจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ได้

อย่างภาคภูมิ

เมื่อพับกลีบบัวสุวรรณพรรณรายจนเสร็จเรียบร้อย ธารทิพย์ก็ได้

ดอกบวัเข้าเกณฑ์ทั้งสิ้นสบิแปดดอก แบ่งออกเป็นสองก�ามอื ก�ามอืละเก้า

ดอก นางวางดอกบวัทั้งสองก�าลงบนพานทอง แล้วเหลยีวมองเกลด็มณวี่า

ยังคงอยู่ดีบนดอกบัวงามดอกนั้นหรือไม่ เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเข้าสมาธินิ่ง 

มไิหวตงิกย็กพานทองขึ้นเหนอืหวัแล้วเดนิทางสู่ดาวดงึส์ทนัที

จติ ปล่อย วาง...

เกลด็มณเีพยีรบอกตนเองหลงัจากรบัรูว่้านาครีบัใช้เดนิทางสูด่าวดงึส์

เรียบร้อยแล้ว การก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกช่วยให้นางมีสมาธิมากยิ่งขึ้น 

จากความคิดหมกมุ่นตีกันจนยุ่งเหยิงเมื่อครู่ก็ค่อยสงบลง จนกระทั่งเข้าสู่
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สภาวะนิ่งงนั

เหนอืน่านฟ้าแดนหมิพานต์ขึ้นสู่เมฆาเยน็เยอืก ผ่านสวรรค์ชั้นจาตุ-

มหาราชกิาที่แบ่งออกเป็นสี่แดนเมอืงแมนมาอกีหนึ่งหมื่นห้าร้อยโยชน์กพ็บ

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์ ซึ่งตั้งอยูบ่นเทอืกเขาพระสเุมรอุนัสงูกว่าแปดหมื่นโยชน์ 

เมื่อเคลื่อนกายเข้าไปใกล้ก็ได้สดับเสียงดนตรีขับบรรเลงเจื้อยแจ้วเสนาะหู 

กลางเมืองดาวดึงส์มีปราสาทใหญ่ที่เป็นสถานที่ประทับแห่งองค์อินทร์ ซึ่ง

ธารทพิย์มอิาจย่างกรายเฉยีดใกล้

แสงทิพย์แห่งบุญแผ่ก�าจายไปโดยรอบจนท�าให้นาคีรับใช้ที่ในมือ 

ถือถาดทองค�าบรรจุดอกบัวสุวรรณพรรณรายสองก�ามือรู้สึกแสบตา นาง

ทอดตามองไปโดยรอบอย่างแปลกตาเพราะเพิ่งเดนิทางมายงัดาวดงึส์แห่งนี้

เป็นคราแรก

งดงามสมเป็นแดนแห่งองค์อนิทร์เสยีจรงิ...

พระจฬุามณปีระดษิฐานอยูบ่นดาวดงึส์กจ็รงิ แต่สถานที่ประดษิฐาน

เป็นดนิแดนที่ลอยอยูเ่หนอืพื้นสวรรค์ ทั่วทกุพื้นที่ที่รายล้อมมเีหล่าพฤกษา

ปกคลุมให้ความร่มรื่น ส่งกลิ่นหอมของไม้ป่าจนน่าสูดดม เหล่าเทพยดา 

ต่างวนเวียนกันมาสักการะมิขาดสาย บ้างนั่งพนมมือกราบกรานบนเมฆา 

บ้างกน็�าดอกไม้แห่งสวรรค์มาสกัการะเพื่อเพิ่มความเป็นสริมิงคล

พระจฬุามณเีจดย์ีตกแต่งด้วยแก้วรตันะเจด็ประการ มขีนาดสงูกวา่

สามโยชน์ รูปทรงงดงามวิจิตรจนยากจะบรรยาย ธารทิพย์สาวเท้าเดินไป

ข้างหน้าอย่างเชื่องช้า ตรงไปยงัจุดที่เตม็ไปด้วยกระถาง อ่างน�้า และเหล่า

พานเงินพานทองวางเรียงรายอยู่เป็นจ�านวนมากส�าหรับวางสิ่งของที่มีผู้น�า

มาสกัการะ

“นางนาคนีั่นมาจากที่แห่งใด”

“ดูดอกบวัที่นางน�ามาส.ิ..งดงามจนยากจะหาได้จากแดนสวรรค์เรา”

ถึงแม้ธารทิพย์จะได้ยินบทสนทนาที่นางฟ้าทั้งสองพูดคุยกัน แต่ 

นางกม็ไิด้ใส่ใจ ยงัคงเดนิตรงไปยงัสถานที่ส�าหรบัวางเครื่องสกัการะ หยบิ
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ดอกบวัสวุรรณพรรณรายหนึ่งก�าวางที่พานเงนิเบื้องซ้าย แลว้จงึน�าอกีก�าไป

วางไว้ที่พานทองเบื้องขวา ก่อนก้มลงกราบกรานองค์พระจฬุามณถีงึสามครั้ง

หากองค์หญิงมิได้มายลกับตาตัวเอง คงมิเชื่อข้าแน่ว่าพระจุฬามณี

เจดยี์แห่งนี้เปี่ยมไปด้วยกระแสบุญเพยีงใด...

ธารทิพย์ลุกขึ้นยืนก่อนลอบสังเกตเหล่านางฟ้านางสวรรค์โดยรอบ

ด้วยความฉงน แต่ละนางล้วนมีผิวกายขาวอมชมพูอ่อน ห่มอาภรณ์สวย 

สมกบัเปน็เทพธดิา ใบหน้างดงามเจอืด้วยรอยยิ้มอย่างเปน็มติร หากเทยีบ

เรื่องบารมีที่สั่งสม นาคีถือว่ามีศักดิ์ต�่ากว่าเหล่านางฟ้าบนสรวงสวรรค์อยู่

บ้าง แต่พวกนางกม็ไิด้แสดงความเดยีดฉนัท์ออกมาเลยแม้แต่น้อย

“นาค”ี 

เสยีงใสกงัวานมต่ิางจากแก้วดงัขึ้นด้านหลงั ธารทพิย์จงึหนัไปยงัต้น

เสียง และพบนางสวรรค์รูปร่างอรชรห่มอาภรณ์ทองค�าสวยสด บนศีรษะ

สวมศิราภรณ์สามยอด กิริยาวาจานั้นก็มิต่างจากผู้มีหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์ 

วางตนเหมาะสมกบัทพิย์แห่งกายาที่ฟุ้งก�าจาย

“ท่านเรยีกขานข้าหรอื”

“ข้าเรยีกขานเจ้า”

“ท่านมีสิ่งใดหรือไม่ท่านผู้มีฤทธิ์” ธารทิพย์เอ่ยด้วยรอยยิ้ม พร้อม

เดนิไปหานางสวรรค์ที่ยนือยู่ใต้ร่มของต้นกฤษณา

“ดอกบวัที่เจ้าน�ามาสวยสดยิ่ง มทิราบว่าเจ้าไปเกบ็มาจากที่ใด ข้าพอ

จะมบีุญได้น�ามนัมาสกัการะแด่พระจุฬามณหีรอืไม่”

ธารทิพย์จนใจที่จะตอบ เพราะดอกบัวสุวรรณพรรณรายเหล่านี้ขึ้น

อยู่ในสระลึกลับที่พระแม่ลักษมี มหาเทวีของพระวิษณุทรงเนรมิตขึ้นมา

เท่านั้น มิใช่ดอกไม้ที่ใครจักหาพบได้โดยทั่วไป หากนางบอกสถานที่ตั้ง 

ให้นางสวรรค์ผู้นี้รู้ กเ็กรงว่าจะมบิงัควรเท่าใดนกั 

แต่ก่อนที่นางจะได้พูดอะไรออกไป สายลมหอบใหญ่พลันพัดเอา

กลีบดอกไม้ในอุทยานโดยรอบพระจุฬามณีเจดีย์ปลิวว่อน พร้อมกับร่าง
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จ�าแลงของบุรุษที่ร่อนลงสู่พื้นเบื้องหน้าลานถวายเครื่องสกัการะ

“นั่นองค์อนลิ” 

เมื่อนางสวรรค์นางนั้นเอ่ยพร้อมแววตาหลงใหลในรูปลกัษณ์ของครุฑ

หนุ่มเบื้องหน้า ธารทพิย์จงึรบีเหลยีวไปมองในทนัที

“องค์อนลิหรอื”

เป็นเรื่องน่าฉงนอีกเรื่องที่ธารทิพย์ประสบ ใบหน้านั้นเลอลักษณ์ยิ่ง

กว่าชายใดที่นางเคยพานพบ ท่วงท่าสง่างามมติ่างจากหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์

ผู้มีปัญญา ทั้งยังมิได้แสดงถึงทที่าทะนงเช่นที่เหล่าครุฑมักจะแผ่มายังเผ่า

นาค แต่เป็นความสขุมุนุม่ลกึที่เป่ียมด้วยไมตร ียามเมื่อสมัผสักระแสทพิย์

ที่แผ่ออกมากลบัให้ความรู้สกึอบอุ่นมติ่างจากแสงยามรุ่งอรุณมาเยอืน

เหตุใดครุฑหนุ่มผู้นี้จึงมีกระแสทิพย์ที่ต่างไปจากเหล่าครุฑตนอื่น 

กนัหนา...

นางเพียรคิดขณะพินิจรูปร่างสมชายชาตรีที่ขยับเข้าใกล้พานเงิน

พานทองเพื่อวางเครื่องสกัการะที่อยูใ่นมอื ก่อนเสยีงหวานใสของนางสวรรค์

จกัเรยีกความสนใจของนางจนต้องละสายตากลบัมา

“พระองค์มกัมาถวายดอกไม้แก่พระจฬุามณเีป็นประจ�า ภายหลงัจาก

ที่พระมารดาสิ้นพระชนม์”

“ดูเหมือนท่านอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะ” ธารทิพย์เอ่ยพลางมอง

ดอกบวัในมอืของเขา

นั่นมนัดอกบวัสุวรรณพรรณรายนี่...

นาคีรับใช้ยกมือทาบอก แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าดอกบัวที่

เพิ่งถูกวางลงบนพานทองจะเป็นดอกบัวสุวรรณพรรณรายจากสระลึกลับ 

เมื่อเขาก้มลงกราบพระจฬุามณเีจดย์ีจนเสรจ็สิ้น สายลมเยน็หอบหนึ่งพลนั

พดัพาเอากลิ่นหอมฟุ้งของพฤกษชาตแิถบนั้นมาเข้าจมูก แต่กลบัมอีกีกลิ่น

หนึ่งที่เจือมาในกระแสวายุนั้น เป็นกลิ่นบุปผชาตินานาพรรณที่นางเคยได้

กลิ่นมาก่อน
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กลิ่นนี้มนั...ธารทพิย์จ�าได้ด ี กลิ่นหอมนี้เป็นกลิ่นเดยีวกบักลิ่นที่ตดิ

กายของเกลด็มณมีาเมื่อครั้นนางไปที่สระอโนดาต 

เมื่อถูกนางจ้องมองอยู่นาน ครุฑหนุ่มจึงสาวเท้าเดินเข้ามาใกล้เพื่อ

ไต่ถาม แต่กลับท�าให้นางสวรรค์ที่ยืนอยู่ข้างๆ นาคีถึงกับเอียงอายในรูป

ลกัษณ์ที่น่าหลงใหลเกนิต้านทาน

“เจ้าจบัตาดูข้า มปีัญหาอนัใดหรอืไม่”

ยิ่งเข้ามาใกล้ กลิ่นกายกย็ิ่งชดัเจน...

ธารทพิย์มไิด้ตอบ นางยงัคงนิ่งงนัเพื่อรอดวู่าครุฑหนุ่มจะกล่าวสิ่งใด

ต่อไป แต่เขากลบัสูดลมหายใจเข้าลกึๆ ก่อนผ่อนมนัออกมาพร้อมรอยยิ้ม

มเีสน่ห์ซึ่งปรากฏบนใบหน้าเลอลกัษณ์ ก่อนเอ่ยวาจาที่ท�าให้นาครีบัใช้ถงึกบั

อยากกลายร่างกลบัสู่เผ่าพนัธุ์เดมิเพื่อสั่งสอนเขา

“กลิ่นหอมจากถงุหอมของข้า...” อนลิเอ่ยพลางเอยีงหน้ามองนางเพื่อ

เค้นความจรงิให้จงได้ “เจ้าเกี่ยวข้องอนัใดกบัเกลด็มณ”ี

“ท่านรูจ้กัองค์หญงิด้วยหรอื” น�้าเสยีงของนางนิ่งเรยีบขึ้นอย่างระแวด

ระวงั

“ข้ารู้จกันาง”

“ไยท่านจงึรูจ้กัองค์หญงิของข้า นางมไิด้ออกจากวมิานมากว่าเจด็ร้อย

ปีแล้ว...” นางพลนัฉุกคดิถงึเหตุการณ์เมื่อกลางวนั องค์หญงิของนางแอบ

ไปเลน่น�้าที่สระอโนดาต และกลบัมาพร้อมกลิ่นหอมของบปุผชาตบิางอย่าง 

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ธารทิพย์ก็เริ่มเก็บกลั้นอารมณ์โกรธเกรี้ยวเอาไว้มิอยู่ 

“หรอืว่าท่านเข้ามาที่สระบวัลกึลบัได้เช่นนั้นหรอื”

“เจ้าตอบข้ามาก่อน ว่าเจ้าเกี่ยวข้องอนัใดกบัเกลด็มณ”ี

“ข้าเป็นนาครีบัใช้ของนาง...” ธารทพิย์รบีตอบทนัควนั แต่สิ่งที่ได้จาก

เขากลบัเป็นรอยยิ้มพราวเสน่ห์ เมื่อเหลอืบไปมองเหล่านางฟ้านางสวรรค์ก็

พบว่าพวกนางยังคงเอียงอายต่อรอยยิ้มนั้นของอนิล ขณะที่นางจิตใจ 

ร้อนรุม่เพราะอยากรูค้วามสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นองค์หญงิกบัครุฑแปลกหน้า
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ตนนี้มากกว่า “คราวนี้ท่านตอบข้ามาได้แล้วว่าเหตใุดท่านจงึรูจ้กักบัองค์หญงิ

ของข้า”

“เจ้าไปถามเกลด็มณเีองดกีว่า” เขายิ้มชอบใจที่เหน็ท่าทขีดัใจของนาง

“นี่ท่าน...”

ยงัมทินัที่นางจะได้กล่าวสิ่งใดต่อ อนลิพลนักลบัสูร่่างพญาครุฑ บนิ

หายไปในเวหาทนัท ีทิ้งไว้เพยีงความอยากรู้ในใจของธารทพิย์

“เจ้ารูจ้กัองค์อนลิด้วยหรอื” นางสวรรค์ยงัคงเอยีงอายมต่ิางจากเพิ่ง

ถูกบอกรกั ทั้งที่แท้จรงิแล้ว อนลิเพยีงมาเพื่อเย้าให้ธารทพิย์อารมณ์เสยี

“ข้ามไิด้รู้จกัองค์อนลิดอก”

“แล้วไยเมื่อครู่พระองค์จงึเข้ามาสนทนากบัเจ้าเล่า”

“ข้าเองกม็ริู้เช่นกนั”

“ถ้าเช่นนั้น...”

“ข้าขอตัวก่อนนะ” ยังมิทันที่นางสวรรค์นางนั้นจะได้เอ่ยอันใดต่อ 

ธารทพิย์กร็บีหายตวักลบัสู่สระบวัลกึลบัโดยเรว็

ทว่าคงจะรีบมากจนเกินไป เมื่อมาถึงที่หมายนางจึงรู้สึกอ่อนเพลีย

และเหนื่อยหอบ แต่ถึงจะรู้สึกเหนื่อยเช่นไร เมื่อได้เห็นว่าร่างบางยังนั่ง

เหยยีดหลงัตรงในท่วงท่าสง่างาม มอืขวาวางทบัมอืซ้าย เข้าสู่สมาธใินห้วง

ลึกสมดังตั้งใจ นางก็มิอาจกระท�าการใดที่อาจท�าให้นายเหนือหัวหลุดจาก

สมาธไิด้

เอาไว้ค่อยถามหลงัจากที่องค์หญงิออกจากสมาธกิไ็ด้...

ธารทิพย์กลับสู่ร่างของนาคีดังเดิม เลื้อยลงสู่สระบัวเพื่อขดพันร่าง

โอบลอ้มอาณาบรเิวณของเหล่ากอบวัที่เกลด็มณนีั่งสมาธอิยู ่เพื่อคอยระวงั

ภัยให้ในทุกด้าน รวมถึงป้องกันลมแรงในยามราตรีของหิมพานต์ที่เต็มไป

ด้วยความหนาวเหนบ็จากหน้าที่ของพระพาย

เมื่อขดกายจนสงูมากพอจะบงัลมแล้ว นางจงึพาดเศยีรของตนมายงั

เบื้องหลงัขององค์หญงิเพื่อระวงัภยัจากด้านหลงัให้ ก่อนจะเข้าสมาธใินร่าง
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ของนาคเีพื่อบ�าเพญ็เพยีรร่วมกนั

ในห้วงสมาธิที่แสนเงียบสงบพลันปรากฏเสียงเพรียกหาแห่งความ 
เจบ็ปวด ที่แฝงลกึในความทรงจ�าและยงัมอิาจลบเลอืนออกไปจากใจได้

‘ข้ามิได้รักเจ้า...’ วิหรุตบันดาลโทสะออกมาจนเกิดกระแสลมพัด

กระหน�่ารอบวมิาน ‘ข้ารกันางแต่เพยีงผู้เดยีว!’

‘แล้วท่านเสกสมรสกบัข้าด้วยเหตผุลอนัใด’ หยาดน�้าตาไหลอาบสอง

ข้างแก้มเป็นสาย เกล็ดมณีเจ็บปวดดวงหทัยดวงน้อยของนางยิ่งนักที่ถูก

บุรุษที่นางมอบใจให้ปฏเิสธ

‘ข้าเสกสมรสกับเจ้าเพื่อยุติสงครามบ้าๆ นี่...’ การสนทนาครานั้น 

มอิาจเรยีกได้ว่าเป็นการสนทนาส่วนตวั เพราะด้านหลงัก�าแพงอกีฟากหนึ่ง 

พลิาสมยรุากลบัยนืยิ้มเยาะอย่างพอใจในสิ่งที่เกลด็มณไีด้รบั ‘ข้าเองกอ็ยาก

ใช้ชีวิตเช่นชายหนุ่มทั่วไป เที่ยวเล่น สุขส�าราญในสุรานารี ไยเจ้าต้องมา 

ยดึตดิกบัข้า’

‘หากว่ามันมิมีความหมายอันใด ไยท่านจึงเสนอข้อตกลงนี้มาให้ 

พระบดิาของข้ากนัเล่า’

‘หึๆ  ข้าแค่อยากยลเจ้าใกล้ๆ กเ็ท่านั้น’

‘ยลข้า?’ 

ครานั้นเกลด็มณยีงัมเิข้าใจในสิ่งที่ตนได้ยนิ นางมติ่างจากเดก็หญงิ

ที่เพิ่งสูญเสียของเล่นแสนรักไป นางร้องไห้ฟูมฟายจนแทบขาดใจเมื่อถูก 

ปฏเิสธซึ่งๆ หน้า ทั้งที่รบัรู้ว่ามสีตรอีกีนางก�าลงัยนืยิ้มเยาะอย่างมคีวามสุข

ในความอปัยศครั้งนี้ของนาง

‘ใช่...’ เขาเค้นเสียงตอบคล้ายเกลียดชังในรูปลักษณ์งดงามภายใต้

อาภรณ์แพรม่วงเบื้องหน้า ‘ข้าแค่หมายน�านาคีอย่างเจ้ามาเป็นของสะสม 

มใิช่เสกสมรสเพราะความรกัเสยีหน่อย’

‘ข้าอยู่ในวมิานของข้า...’ ถงึแม้จกัเจบ็ปวดเยี่ยงไร นางกม็อิาจปล่อย
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ให้ผู้ใดมาหยามเกียรติแห่งความเป็นเลือดขัตติยะได้ ‘เป็นนางที่เข้ามาหา

เรื่องข้าถงึวมิาน ไยท่านจงึเข้าข้างนาง’

‘หากเจ้ามลิงมอืกบัพลิาสมยุรา ข้ากค็งจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นสนมเอกได้’

‘ข้ามไิด้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน’

‘เจ้าท�าร้ายนาง!’ เสยีงตวาดกกึก้องดงัลั่นวมิาน

ข้าท�าร้ายนางหรอื...

เกลด็มณยีกมอืสั่นเทิ้มขึ้นปาดน�้าตาออกจากใบหน้า เพ่งมองบุรุษผู้

ได้ชื่อว่าเป็นสวาม ีและยงัเป็นราชาแห่งครฑุทั้งปวง จากเหตกุารณ์เข้าใจผดิ

ที่เกดิขึ้นจนพลิาสมยรุาได้รบับาดเจบ็ นางมไิด้เป็นผูก้ระท�า แต่ยงูทองจงใจ

กระท�าการนั้นเพื่อป้ายสนีางต่างหาก

‘ข้าคดิมาตลอดว่าท่านเป็นราชาผูท้รงธรรม ไยท่านมถิามข้าก่อนว่าข้า

กระท�าสิ่งใด ไยท่านจงึไต่ถามแต่นาง’

‘สิ่งที่ข้าเหน็ล้วนเป็นความจรงิ’

‘แต่สิ่งที่ข้าเหน็กล็้วนเป็นความจรงิเช่นกนั...’ เกลด็มณเีสยีงแขง็จน

ท�าให้ผู้ที่มีโทสะอยู่ก่อนแล้วเริ่มเปลี่ยนทีท่าเป็นเยือกเย็น นั่นเพราะหาก

ปล่อยให้เกิดการปะทะมากไปกว่านี้ ฉิมพลีอาจลุกเป็นไฟด้วยพิษร้ายจาก

เกลด็มณกีเ็ป็นได้ นั่นจงึท�าให้เขาขยบักายเข้าหานางมากขึ้นเพื่อบบีบงัคบัให้

นางยอมจ�านน ทั้งด้วยรูปกายที่สูงใหญ่และก�าย�าล�่าสนัมากกว่า แต่กม็อิาจ

ท�าให้นางยอมถอยแม้เพยีงก้าว ‘ท่านลุ่มหลงในสตรจีนกู่มกิลบัแล้ววหิรุต’

‘อย่ามายอกย้อนข้านะ’

‘หากข้าท�าผดิจรงิดงัที่นางว่า เหตใุดข้ายงัคงหน้าด้านอยู่ที่นี่ต่อไปกนั’

‘นั่นเพราะเจ้ามิอาจท�าเรื่องให้เสื่อมเสียแก่เกียรติของบิดามารดาเจ้า

ได้อย่างไรเล่า’

‘ดูเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้คงสาแก่ใจเจ้ามากสินะ’ เกล็ดมณี

เค้นเสยีงถาม

วิหรุตจิกกรงเล็บคมลงบนแขนของนางสุดพลัง ถึงแม้จะเจ็บปวด 
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ร้อนเร่าดจุเพลงิเผาผลาญ แต่นยัน์ตากร้าวกจ้็องกลบัอย่างไม่ลดละ เพราะ

สิ่งที่นางได้พดูออกไปมไิด้หมายถงึครฑุหนุม่ที่อยูเ่บื้องหน้า แต่หมายถงึสตรี

ที่ลอบฟังการสนทนามาตั้งแต่ต้น และยิ้มเยาะชอบใจในความส�าเร็จของ

แผนการที่ท�าให้วหิรุตบนัดาลโทสะใส่นาคไีด้

‘เจ้าสามหาวเกนิไปแล้วนะเกลด็มณ’ี

‘ข้ามไิด้หมายถงึท่าน...’ เกลด็มณเีผยยิ้มที่มุมปาก ฉายชดัถงึความ

เจ้าเล่ห์แห่งอสรพษิ ปลายนิ้วเรยีวชี้ไปที่ก�าแพงที่อยู่มหิ่าง ก่อนวารใีนสระ

บัวด้านหน้าวิมานจักหลอมรวมกันจนกลายเป็นร่างนาคาตัวใหญ่ พวยพุ่ง

เข้าซัดใส่ร่างของพิลาสมยุราที่แอบฟังอยู่ด้านนอกจนกระเด็นทะลุก�าแพง 

เข้ามาด้านใน ‘ข้าหมายถงึนาง!’

‘พลิาสมยุรา!’

วหิรตุรบีคลายกรงเลบ็ที่จกิต้นแขนของเกลด็มณอีอก เลอืดข้นคลั่ก

สีมรกตไหลรินลงมาเป็นทาง แต่ความเจ็บปวดจากบาดแผลยังเทียบกับ

ความเจบ็ปวดภายในหทยัของนางมไิด้แม้แต่น้อย

‘สวามี’ น�้าเสียงรวยรินนั้นแฝงไปด้วยมารยาเย้ายวนบนหน้าตาที่

แสดงถงึความเจบ็ปวดจากการถกูท�าร้าย ร่างบางตะเกยีกตะกายลกุขึ้น แต่

กลบัล้มพบัลงคล้ายเรี่ยวแรงถูกสายน�้าเมื่อครู่ท�าลายไปเสยีหมด

‘เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง’

‘หม่อมฉนั...’ พลิาสมยรุาท�าท่าปานจะขาดใจตายได้ทกุเมื่อพร้อมกบั

ยกมอืบางขึ้นไขวค่ว้าไปในอากาศหาผูเ้ป็นที่พึ่งหนึ่งเดยีว เสมอืนว่านยันต์า

คู่งามไร้ซึ่งการมองเหน็ ‘หม่อมฉนัเจบ็เหลอืเกนิเพคะ’

เกลด็มณมีองภาพเบื้องหน้าด้วยสหีน้าเยน็ชา นั่นเพราะรูด้ว่ีาสิ่งที่ตน

ท�ามไิด้ท�าให้ยูงทองนางนี้บาดเจบ็สาหสัเพยีงนั้น

เดมิทขี้านกึว่าเหล่าผู้ที่อยู่อาศยัในหมิพานต์จกัมแีต่ความจรงิใจ แต่

นี่นางแสร้งท�าได้สมบทบาทเสยีจรงิ...

นาคสีาวยงัคงมองดูละครฉากหนึ่งที่ถูกสร้างด้วยมารยาสตร ีพลงัที่
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นางใช้มิต่างจากการน�าวารีใส่ขันเงินแล้วสาดใส่กัน แต่นางจงใจสร้างนาคา

วารขีึ้นมาเพยีงเพื่อทลายก�าแพงวมิานต่างหาก นั่นจงึเป็นไปมไิด้เลยที่ยงูทอง

นางนี้จกับาดเจบ็อย่างที่กล่าวอ้าง

‘เกลด็มณ!ี’ วหิรุตตวาดลั่น

‘หากท่านลงมือกับข้ามากไปกว่านี้...’ ทั่วกายของนางปรากฏเกล็ดสี

เขยีวมรกตประปราย บ่งบอกว่านางเองกพ็ร้อมจะต่อสูม้ต่ิางจากเขาที่พร้อม

จะปกป้องยูงทองนางนั้น ‘เรื่องนี้ต้องถึงเกษียรสมุทรเป็นแน่ แล้วบัดนั้น 

ราชาผูท้รงธรรมจะอธบิายต่อพระวษิณุท่านอย่างไร ข่มเหงภรยิา เพยีงเพราะ

มารยาของสตรอีกีนางเช่นนั้นหรอื’

วหิรตุจ�าใจต้องหยดุการววิาทครั้งนี้ นั่นเพราะสิ่งที่เกลด็มณบีอกล้วน

แล้วแต่เป็นความจรงิที่เขาเองกห็าได้มขี้อแก้ตวัไม่ หากเรื่องนี้ล่วงรู้ถงึองค์

วษิณเุทพ เขาเองกถ็อืว่ามคีวามผดิ นั่นจงึท�าให้เขายอมรามอื แล้วอุม้พลิาส-

มยุราขึ้นแนบอก

‘จ�าไว้เกลด็มณ.ี..’ เขาเอ่ยทั้งที่ยงัหนัหลงัให้นาง ‘ข้ามไิด้มใีจให้แก่เจ้า’

วิหรุตก้าวเดินออกไปพร้อมกับพิลาสมยุราที่หันมายิ้มเย้ยนางด้วย

ใบหน้าที่แสดงออกชัดเจนถึงความมาดร้าย เกล็ดมณีมองตอบทั้งรอยยิ้ม 

ที่มิต่างจากอีกฝ่าย นั่นจึงท�าให้ใบหน้าทะนงของยูงทองเริ่มฉายชัดถึง 

ความเกลียดชังในตัวนาง แต่มีหรือที่นาคีผู้สูงศักดิ์อย่างนางจักยินยอมให้

ทพิยปักษาตวัจ้อยมาข่มเหงอยู่ฝ่ายเดยีว

นงัปีศาจ...

ความทรงจ�าที่แสนเลวร้ายเมื่อหลายร้อยปีก่อนสิ้นสุดลง เกล็ดมณ ี
ตวัสั่นเทิ้ม มคิวรมสีตรนีางใดในฉมิพลตี้องประสบความโหดร้ายเช่นเดยีว

กบันาง ความเจบ็ปวดแผ่ซ่านไปทั่วดวงหทยั ถงึแม้จะผ่านมานานเนิ่นแล้ว

กต็าม

เจ้าของใบหน้างามทอดสายตามองดวงจันทราสุกสกาวบนท้องนภา
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อย่างเลื่อนลอย บ่งบอกว่าราตรนีี้ยงัอกียาวไกล ธารทพิย์ที่ขดกายปกป้อง

ลมเยน็ยามดกึให้นางยงัมริู้ตวัว่าตอนนี้นางออกจากสมาธแิล้ว นางจงึเพยีร

คดิถงึสิ่งเลวร้ายที่ควรจกัลมืเลอืนไปเสยี แต่ไยจงึยงัจดจ�าฝังไว้ในเบื้องลกึ

แห่งห้วงหทยั

เป็นข้าเองหรอืไม่ ที่เลอืกเกบ็ความเลวร้ายนั้นไว้...

สายลมเยน็พดัเฉื่อยฉวิ ถงึแม้จะมไิด้พดัผ่านร่างบางโดยตรง แต่ก็

สมัผสัได้จากเสยีงที่ดงัแว่วท่ามกลางราตรสีงดั กลิ่นหอมจากถงุหอมโชยมา

เตะจมกูท�าให้นางรูส้กึอบอุน่ขึ้นมาจากภายใน นั่นจงึเป็นเหตใุห้นางพเิคราะห์

ถงึสิ่งที่อยู่ภายในห้วงหทยัของนาง ณ ห้วงกาลนี้

หรอืจะเป็นเจ้าที่เข้ามาท�าให้ข้าลมืเลอืนเรื่องราวเหล่านั้นกนัแน่...อนลิ


