


บทที่ 1

ซ่อนกล

รัตติกาลไร้เมฆา ดวงจันทราลอยเด่นอยู่กลางผืนฟ้า

ในราตรีแห่งแดนชนบทที่ควรสงบสงัด กลับบังเกิดเสียงแผดร้อง

ลั่นระงม

ภายใต้ท้องฟ้าสีเทาหม่น ผู้คนในหมู่บ้านต่างวิ่งหนีตายกันอย่าง

อลหม่าน สามีฉุดดึงภรรยา แม่โอบอุ้มลูก คนเฒ่าชราที่หาเร่ียวแรง 

ไม่ได้กต้็องหาทีห่ลบซ่อนตามกองไม้ระเกะระกะอนัอาจเคยเป็นบ้านเรอืน

ของตนเมือ่ไม่ถงึชัว่ยามก่อนหน้านี ้เดก็เลก็ทีพ่ลดัหลงจากพ่อแม่ร้องไห้จ้า

อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังซึ่งก�าลังลุกไหม้ในกองเพลิง

ท่ามกลางความวุน่วายสบัสน หมาป่าขนาดใหญ่สีต่วัพลนักระโจน

เข้ามาในกลุ่มคนที่ก�าลังระส�่าระสาย ชาวบ้านต่างพากันแตกตื่น ที่วิ่งหนี

ได้ก็วิ่งหนี ที่ไม่อาจหลบหนีก็ถูกพวกมันตะปบล้มลง ฝังเขี้ยวลงในล�าคอ

อย่างโหดร้าย

จากน้ันชายฉกรรจ์ร่างกายก�าย�าอกีสองคนจงึก้าวย่างเข้ามาสมทบ

กบัพวกหมาป่า พวกเขายิม้แยกเขีย้วให้หมาป่าอย่างสมใจ ก่อนทีค่นทัง้คู่
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จะกลับกลายร่างเป็นหมาป่าขนาดใหญ่ ไล่ฆ่าท�าร้ายผู้คน

พวกมันล่าสังหาร แต่ไม่กลืนกิน...ไม่ใช่ฆ่าเพราะความหิวความ

กระหาย แต่ฆ่าเพราะความเคียดแค้นชิงชัง!

ไม่เพียงหมาป่าร่างโต บนท้องฟ้ายังมีค้างคาวสามตัวบินวนไปมา

ราวกับก�าลังมองหาเหยื่ออันโอชะบนพื้นดิน พวกมันก็ล้วนมีร่างกาย 

ใหญ่โตใกล้เคียงมนุษย์ ทั้งหมดล้วนมีดวงตาสีอ�าพันดุร้าย มีเล็บแหลมที่

ปลายแขนซึ่งมีพังผืดเชื่อมต่อกับขาจนกลายเป็นผืนปีกกว้างใหญ่

และแล้วค้างคาวตัวหนึ่งก็พบเหยื่อที่หมายปอง มันพลันลู่ปีกโฉบ

สูเ่บ้ืองล่าง พุง่ลงมาทีห่ญงิสาวในชดุกระโปรงสนี�า้ตาลผูห้นึง่ ทว่าเป้าหมาย

ของมันไม่ได้อยู่ที่หญิงสาว แต่เป็นทารกน้อยในอ้อมกอดของนางนั้น

ค้างคาวตัวโตอาศัยแรงปะทะ ผลักหญิงสาวล้มลง แล้วฉวยเอา

ทารก บินสูงขึ้นไปบนฟ้าอย่างรวดเร็ว

แต่นั่นกลับยังไม่เร็วพอจะหลบเลี่ยงแสงสีเงินปลาบที่วูบขึ้น แสง

นัน้ตวดัตดัผ่าล�าตวัระหว่างปีกมหมึาคูน่ัน้ ท�าให้ทารกน้อยหลดุจากอุง้เท้า

ของมัน ร่วงหล่นลงสู่พื้นเบื้องล่าง

ทว่าก่อนที่ร่างทารกน้อยจะกระแทกพื้นแหลกเหลว ม้าสีน�้าตาล

ตัวโตพลันโผนทะยานเข้ามา ชายร่างสูงใหญ่ในชุดสีด�าบนหลังม้านั้นยื่น

แขนซ้ายอนัแขง็แกร่งออก รองรบัร่างเดก็น้อยไว้ได้อย่างนุม่นวล จากนัน้

จึงยื่นมือขวายกชูสูงขึ้นเพื่อรับแสงสีเงินที่ลอยลิ่วเข้ามาในมือ

แสงสีเงินนั้นที่แท้เป็นอาวุธชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายดาบสั้นสอง

เล่มทีย่ดึอยูก่บัด้ามจบัอนัเดยีวกนั ใบมดีทัง้สองมลีกัษณะหยกัโค้ง มร่ีอง

ตรงกลางตามความยาวของมีด และมีการแกะสลักอย่างประณีตงดงาม 

ส่วนด้ามจับที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นสีด�า ประดับด้วยแผ่นโลหะกลมสีขาว 

สลักรูปราชสีห์บนดาวหกแฉก

ครั้นรับอาวุธไว้ได้แล้ว ชายหนุ่มบนหลังม้าก็รั้งบังเหียนหยุดม้าไว้ 

เนื่องจากเบื้องหน้าพลันปรากฏหมาป่าร่างใหญ่กระโจนเข้ามาขวาง เขา

จึงชักม้าหันหลังกลับ ทว่าเมื่อหันกลับไปก็พบว่าตนเองถูกหมาป่าหกตัว



ตรีพันธ์   11

ล้อมไว้อยู่

หมาป่าเหล่านั้นยืนแยกเขี้ยว ส่งเสียงขู่ค�ารามในล�าคอ สายตา

เดือดดาลของพวกมันจ้องเขม็งมาที่เขา เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ค้างคาว

อีกสองตัวยังคงบินร่อนวนเวียนคอยหาโอกาสจู่โจม

ชายหนุ่มบนหลังม้ามีสีหน้าเคร่งขรึม เขายกอาวุธในมือขวางอยู่

เบื้องหน้า ดวงตาเรียวสีด�าสนิทจ้องมองพวกมันอย่างเยือกเย็น...นัยน์ตา

สีด�าทว่ามีประกายทรงอ�านาจ ประดุจแสงที่ส่องผ่านหลุมลึกอันมืดมิด

รมิฝีปากของเขาเม้มสนทิแสดงถงึความน่าเชือ่ถอื สนัจมกูตรงทรง

พลงัน่าเกรงขาม ร่างสงูใหญ่แม้อยูบ่นหลงัม้ายงัคงตัง้ตรง มเีพยีงเส้นผม

ยาวสีด�าสนิทและชายผ้าคาดหน้าผากเท่านั้นที่ปลิวไสวอยู่ในสายลมแห่ง

ราตรี

ผ้าคาดหน้าผากของเขากเ็ป็นสดี�า ตรงกลางประดบัแผ่นโลหะกลม

สีขาว บนแผ่นโลหะนั้นสลักเป็นรูปราชสีห์บนดาวหกแฉกเช่นเดียวกับที่

ปรากฏบนอาวุธในมือ

สัญลักษณ์นี้ไม่ว่าผู้ใดพบเห็นก็ล้วนเคารพย�าเกรง อีกทั้งยังเป็น

สัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัย

...มันคือสัญลักษณ์แห่ง ‘กองก�าลังเสตาลัญฉน์’

ยามนั้น ชายหนุ่มได้ยินหมาป่าตัวหนึ่งส่งเสียงค�ารามขึ้น จากนั้น

หมาป่าทั้งหมดจึงถาโถมเข้าจู่โจม

ชายหนุ่มตวัดอาวุธในมือออกคราหนึ่ง รวดเร็วจนแทบมองไม่เห็น 

หมาป่าสองตัวที่กระโจนเข้ามาทางด้านหลังพลันล้มลง ไม่อาจส่งเสียง

ร้อง ทว่าอีกสี่ตัวที่ด้านหน้ายังคงแยกเขี้ยวกางเล็บหมายตะครุบ หากแต่

ยังไม่ทันที่เขี้ยวเล็บของพวกมันจะสัมผัสผิวเน้ือ หมาป่าตัวหนึ่งพลัน 

ส่งเสียงร้องโหยหวน ถูกดาบยาวเล่มหนึ่งฟันเข้าที่กลางหลัง

ดาบยาวเป็นของผูอ้ืน่...ของเดก็หนุม่ผูซ้ึง่กระโจนเข้ามาในสมรภมูิ 

ผมของเขาเป็นสีน�้าตาลสั้นและหยักศกเป็นลอนน้อยๆ หน้าผากคาดผ้า 

สดี�าเช่นเดยีวกบัชายหนุม่บนหลงัม้า ดวงตาสนี�า้ตาลเข้มมแีววซกุซนตาม
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วัย ยามเมือ่เหลอืบมองชายหนุม่บนหลงัม้า ดวงตาของเขาพลนัมปีระกาย

เคารพนับถืออันสื่อออกมาจากเบื้องลึกแห่งจิตใจ

ครัน้เหน็การจูโ่จมของตนสมัฤทธผิล โค่นหมาป่าลงได้ตวัหนึง่แล้ว 

เด็กหนุ่มก็ไม่รอช้า ตวัดดาบยาวใส่หมาป่าอีกตัวที่ด้านข้าง ทว่ามันกลับ

กระโดดหลบ คมดาบจงึเพยีงเฉยีดเส้นขนของมนัไปเท่านัน้ เมือ่ตัง้หลกัได้

เจ้าหมาป่ากก็ระโจนเข้ามาอกี เลบ็แหลมคมมุง่หมายดวงตาของเดก็หนุม่ 

เขาจึงย่อกายหลบอย่างว่องไว แล้วพลิกตัวกลิ้งสวนออกไปพร้อมกับยก

ปลายดาบ เสียบเข้าใต้ท้องของหมาป่า

ในระหว่างการต่อสู้ของเด็กหนุ่มนั้น ทางด้านชายหนุ่มบนหลังม้า

กลบัต้องรบัศึกสองด้าน เบือ้งหน้าเป็นหมาป่าทีก่�าลงักระโจนเข้ามา เหนอื

ศีรษะขึ้นไป ค้างคาวทั้งสองตัวก็ก�าลังกางเล็บพุ่งโฉบลงมาเช่นกัน!

ชัว่พรบิตานัน้ เขาตดัสนิใจยกอาวธุในมอื เหวีย่งมนัขึน้ไปในอากาศ 

คมอาวุธกรีดผ่านปีกกว้างใหญ่ของค้างคาวตัวหนึ่ง ตัดศีรษะค้างคาวอีก

ตัวหนึ่ง ก่อนที่แรงขว้างจะอ่อนลง อาวุธตกกลับลงมาในมือของเขา

จังหวะเดียวกันนั้นเอง หมาป่าสองตัวที่พุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มบนหลัง

ม้าในคราแรกก็ล้มลงเช่นกัน ที่หลังและไหล่ของพวกมันถูกหอกดาบ 

ทิ่มแทงเป็นแผลฉกรรจ์ไม่ต�่ากว่าสิบแห่ง ผู้ทิ่มหอกตวัดดาบเหล่านั้น 

เป็นนักรบที่เพิ่งควบม้าตามมาสมทบ ทั้งหมดคาดผ้าสีด�าซึ่งมีสัญลักษณ์

ของกองก�าลังเสตาลัญฉน์ด้วยกันทั้งสิ้น

การต่อสู้สิ้นสุดลง เหลือเพียงจ�านวนศพเกลื่อนกลาด...

ในสายลมเฉื่อยฉิว เสียงทารกแผดร้องด้วยความตื่นกลัวดังแทรก

เข้ามา

ขณะที่คนของกองก�าลังเสตาลัญฉน์ก�าลังช่วยกันรวบรวมศพ 

ชาวบ้านที่ถูกสังหารเพื่อให้ญาติผู้เสียชีวิตมารับไปบรรจุตามประเพณี  

ชายหนุ่มบนหลังม้าก็ค่อยๆ ขับม้ามาทางกลุ่มชาวบ้านผู้รอดชีวิตซึ่งบัดนี้

รวมตัวกันได้แล้ว เขาตวัดเท้าลงจากหลังม้า ในแขนซ้ายยังประคอง 
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ทารกน้อยไว้อย่างทะนุถนอม

เขาก้มมองทารกที่ยังคงร้องไห้จ้าอยู่ ใบหน้าเคร่งขรึมคมคาย 

กลับกลายเป็นอ่อนโยน รอยยิ้มน้อยๆ ปรากฏขึ้นที่มุมปาก

“ท่านคอืคตีา...คตีาแห่งเสตาลญัฉน์หรอื” เจ้าของเสยีงสัน่พร่าถาม 

ชายหนุ่มจึงเงยหน้าขึ้นมองชายชราซึ่งก้าวออกมาจากกลุ่มชาวบ้านนั้น

แล้วพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการยอมรับ จากนั้นจึงได้ยินเสียงซุบซิบเซ็งแซ่

ถูกแล้ว ผู้คนที่รู้จักเขาล้วนเรียกเขาว่า คีตาแห่งเสตาลัญฉน์ แต่

ในความเป็นจริง เขาคือ คีตา อะคีรา หาได้เป็นคนสกุลเสตาลัญฉน์ไม่...

ในดินแดนนี้ไม่มีตระกูลเสตาลัญฉน์อีกแล้ว จะมีก็เพียงกองก�าลัง 

เสตาลัญฉน์เท่านั้น

...ทัง้นีเ้พราะตระกลูเสตาลญัฉน์สญูสิน้ไปเสยีตัง้แต่เมือ่ยีส่บิปีก่อน 

สูญสิ้นไปพร้อมกับค�าสาปแห่งตระกูล

ตอนนั้นเอง ท่ามกลางเสียงอึงคะนึงของพวกชาวบ้าน เขาพลัน

ได้ยินหญิงสาวคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้น

“ลูกแม่! ลูกแม่!” ถัดจากเสียง ก็เห็นหญิงสาวในชุดกระโปรง 

สีเทาทึม หน้าตามอมแมม แหวกกลุ่มคนตรงเข้ามาอย่างแตกตื่น

“ลูกแม่!” นางร้องขึ้นอีกเมื่อเห็นเด็กทารกในอ้อมแขนของคีตา 

จากนัน้จงึคกุเข่าลง กล่าวอ้อนวอนพร้อมน�า้ตาอาบใบหน้า “ท่านคตีา นัน่

คือลูกชายข้า โปรดคืนลูกชายแก่ข้าเถิด”

ชายหนุ่มมีสีหน้างุนงง จ�าได้ว่าทารกคนนี้ถูกค้างคาวโฉบมาจาก

อ้อมอกของหญิงสาวอีกคนหนึ่ง...หญิงสาวในชุดกระโปรงสีน�้าตาล

คีตารูท้นัทว่ีามสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้...พวกมนัเปลีย่นร่างเป็นมนษุย์ได้

ก็ย่อมแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนได้เช่นกัน!

เขารีบส่งเด็กคืนให้กับหญิงสาวผู้นั้น แล้วจึงกวาดตามองไปทั่ว

บริเวณซากปรักหักพังอย่างเร่งร้อน

แต่แล้วดวงตาเรียวสีด�าสนิทก็พลันเบิกกว้าง เขาเห็นเด็กหนุ่มผม

สีน�้าตาลยืนอยู่ที่ริมซากก�าแพงอิฐ เด็กหนุ่มนั่นก�าลังแย้มยิ้มและยื่นมือ
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ให้คนที่ทรุดนั่งตัวสั่นอยู่บนพื้น ปรารถนาจะฉุดคนผู้นั้นลุกยืนขึ้น

...หากแต่คนทีเ่ขาจะช่วยเหลอืคอืหญงิสาวในชดุกระโปรงสนี�า้ตาล!

“พิฆาน อย่า!” เสียงชายหนุ่มตะโกนห้าม ทว่าไม่ทันเสียแล้ว...

ทนัททีีม่อืของหญงิสาวสมัผสัมอืพฆิาน ร่างของนางกพ็ลนัเปลีย่น

เป็นค้างคาวขนาดมหึมา มันใช้ปีกซ้ายที่เป็นพังผืดผลักร่างเด็กหนุ่มกด

ติดก�าแพง ส่วนปลายปีกด้านขวาซึ่งมีเล็บยาวแหลมคมยกง้างขึ้น

มนัส่งเสยีงแหลมเลก็เสยีดหคูล้ายหวัเราะเย้ยหยนั ก่อนจะปักเลบ็

ยาวแทงลงที่ศีรษะของเด็กหนุ่ม!

เลือดแดงฉีดพุ่ง แต่ไม่ได้ออกจากศีรษะของพิฆาน...

คีตาถลันเข้ามารับปลายเล็บไว้อย่างรวดเร็ว มันจึงเสียบแทงเข้า

ที่อกด้านขวาของเขาแทน

“คีตา!” เด็กหนุ่มร้อง แล้วจึงรีบชักกริชสีเงินจากที่เหน็บข้างเอว 

จ้วงแทงล�าคอค้างคาวยักษ์

มันกรีดร้องโหยหวน ก่อนจะผละจากคนทั้งคู่ แล้วตวัดปีกบิน

ฉวัดเฉวียนขึ้นไปบนฟ้า หายลับไปในความมืดด�า

“คีตา...” พิฆานประคองร่างสูงใหญ่กว่าตนซึ่งก�าลังทรุดลงช้าๆ 

พลางร้องเรียกเสียงสะท้าน “คีตา...ท่านต้องไม่เป็นอะไร คีตา!”

ร่างของชายหนุ่มกระตุก เลือดจากบาดแผลไหลไม่หยุด ดวงตา

เหลือกค้างจนเห็นแต่ตาขาว ในที่สุดเปลือกตาก็ค่อยๆ ปิดลงพร้อมกับ

ร่างที่นิ่งไป



บทที่ 2

บ�ดแผล

ที่นี่...ที่ไหน...

คตีายนือยูเ่พยีงล�าพงัในความมดื...หนาวเยน็จนต้องซกุมอืกอดอก

เขามองไปรอบตวั เหน็เพยีงความมดืมดิ รูส้กึเพยีงความหนาวเยน็

...ที่นี่ที่ไหนกัน

เขาแหงนมองขึ้นไปทางด้านบน เหนือศีรษะมีเพียงความมืดมิด

และด�าสนทิ มองลงไปทางด้านล่าง ใต้เท้าของเขากม็เีพยีงความมดืกลวง

ไม่ต่างกัน แต่เขากลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนพื้น...ทั้งที่ไม่มีพื้น

ชายหนุ่มก้าวเท้าออกจากจุดเดิม เดินไปเร่ือยๆ...เห็นเพียงความ

มืด รู้สึกเพียงความหนาวเหน็บ

เขาเดนิไป เดนิไปอกีหลายก้าว จึงค่อยเหน็บางสิง่บางอย่างปรากฏ

ขึ้นเลือนราง

จุดสีขาวเล็กๆ ค่อยๆ เคลื่อนเข้ามาจากในที่อันห่างไกล ค่อยๆ 

เคลื่อนเข้ามาในความมืด...

เมื่อได้ระยะ คีตาจึงเห็นว่ามันเป็นเงาสีขาว รูปร่างคล้ายผีเสื้อ มี
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หางเป็นติ่งยาวจากปีกคู่ล่าง หากกางปีกเต็มที่คงมีขนาดประมาณฝ่ามือ

ครั้นขยับปีกบินมาตรงหน้าในระยะแขน เงาผีเสื้อตัวนั้นก็กลับยืด

ออก เปลี่ยนรูปกลายร่างจนมีลักษณะคล้ายมนุษย์...คล้ายหญิงสาว ทว่า

ยังคงเห็นเป็นเงาสีขาวอ่อนจาง เบาบางจนดูไม่รู้ว่าใคร

คีตาชะงักฝีเท้า หรี่ตามองอย่างไม่ไว้ใจ

ใคร...เขาถามออกไป ทว่าไม่ได้รับค�าตอบ ไม่มีใครตอบกลับมา 

อย่าว่าแต่เสียงตอบ แม้แต่เสียงตนเองเขาก็ไม่ได้ยิน

เขาสงสัย มันคือผีเสื้อ คือเงา หรือเป็นใครกันแน่ แต่ไม่ว่าจะถาม

อย่างไรก็ไม่มีเสียงออกมา ไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย

เงาสีขาวนั้นค่อยๆ เคลื่อนเข้ามาใกล้ ส่วนที่ดูคล้ายมือทั้งสองข้าง

ยื่นมาสัมผัสใบหน้าเขาแผ่วเบา สัมผัสนั้นวูบไหวราวกับสายลมเฉ่ือยฉิว 

แต่ก็ช่างนุ่มนวล อ่อนโยน

ตั้งแต่เกิด นอกจากสัมผัสของพ่อแม่แล้ว เขาไม่เคยคิดว่าจะม ี

สิ่งใดที่ท�าให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยได้ถึงเพียงนี้

ชายหนุ่มค่อยๆ หลับตาลงอย่างวางใจ รับรู้ถึงสัมผัสอันอบอุ่น 

แผ่วเบาที่อกขวา จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงค่อยจางหายไป...

“คีตา...” ใบหน้าขี้เล่นของพิฆานลอยเด่นขึ้นมาแทนที่ความมืด

พร้อมกับรอยยิ้มกว้าง

ชายหนุ่มกลอกตามองไปรอบๆ...ความมืดหายไปแล้ว เขาก�าลัง

นอนอยู่บนเตียงของตัวเอง ภายในห้องของเขาเอง

เขากลบัมายงัคฤหาสน์เสตาลญัฉน์แล้ว กลบัมายงัสถานทีอ่นัเป็น

บ้านของเขามานานร่วมยี่สิบหกปี และเป็นบ้านของคนจ�านวนมากมาย 

หากแต่ไม่ใช่คนในตระกูลเสตาลัญฉน์เลยสักคนเดียว

แม้เสตาลญัฉน์จะเป็นตระกลูต้องค�าสาป แต่หลายชัว่อายคุนทีผ่่าน

มา ทุกคนในตระกูลล้วนท�าหน้าที่ปกป้องแคว้นอากัณห์จากพวกปิศาจ 

เมยาดิคอย่างเข้มแข็ง...จนกระทั่งถึงกาลสิ้นสุดของสายตระกูล



ตรีพันธ์   17

ตระกูลเสตาลัญฉน์...เวลานี้ไม่มีอีกแล้ว

คีตาดันตัวขึ้นนั่ง แต่ความรู้สึกปวดระบมที่บาดแผล ร้าวไปถึง 

หัวไหล่และต้นแขนท�าให้เขาต้องทรุดนอนลงไปอีก หญิงวัยกลางคนที่นั่ง

อยู่ข้างกายจึงช่วยประคองเขาลุกขึ้นนั่ง

“เห็นไหม ท่านป้า ข้าบอกแล้ว พิษแค่นี้ท�าอะไรคีตาไม่ได้หรอก” 

พิฆานคุยอวดเสียงร่าเริง

หญงิวยักลางคนตวดัสายตามองคนพดูอย่างต�าหน ิ“ปีนีเ้จ้าจะอายุ

ยี่สิบแล้ว ยังท�าตัวเป็นเด็กๆ อยู่ได้” นางดุ จากนั้นจึงกดเสียงต�่าลงจนน่า

ขนลุก “แล้วก็ ข้าเป็นอาของเจ้า ไม่ใช่ป้า!”

พิฆานแลบลิ้นออกมานิดหนึ่ง “เถอะน่า ท่านป้า อีกปีสองปีท่านก็

จะสี่สิบแล้ว อย่าดุนักเลย” เด็กหนุ่มยังคงใช้สรรพนามเดิม ตอกย�้าด้วย

ตัวเลข จึงถูกฝ่ามือของ ‘ท่านป้า’ ฟาดเข้ากลางศีรษะ

“โอ๊ย! ข้าเจ็บนะ ท่านป้า...เอ๊ย! ท่านอา”

คตีายงัคงมสีหีน้าซดีเซยีวเพราะพษิบาดแผล แต่เมือ่เหน็อาหลาน

คู่นี้แล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้

อยัยา...อาหญงิของพฆิานยงัคงดไูม่ต่างจากแต่ก่อน เมือ่สมยัทีเ่ขา

ยังเป็นหนุ่มน้อยติดตามนางกับ ทยุต พี่ชายของนางออกต่อสู้กับพวก 

เมยาดิคที่อาละวาดไปทั่วแคว้น แม้จะล่วงเข้าวัยกลางคนแล้ว แต่รูปร่าง

ของนางยงัเพรยีวบาง การเคลือ่นไหวคล่องแคล่ว เส้นผมหยกัศกยาวคลมุ

บ่านั้นยังคงเป็นสีน�้าตาลสวย จมูกรั้นแสดงถึงความเป็นคนดื้อ บ่งบอก

บุคลกิของนางได้เป็นอย่างด ีมเีพยีงประกายในดวงตาสนี�า้ตาลเข้มเท่านัน้

ที่หม่นแสงลงเพราะความสูญเสียที่เฝ้าเกาะกินจิตใจ

...เพราะนางต้องสูญเสียลูกสาว สูญเสียสามีไปเมื่อสิบหกปีก่อน

ด้วยฝีมอืของพวกเมยาดคิ...พวกปิศาจทีส่ามารถเปลีย่นร่างเป็นสตัว์ป่าได้

เหล่านั้น!

“อัยยา เกิดอะไรขึ้นกับข้าหรือ” เขาถามเสียงเบา ยังรู้สึกอ่อนล้า

จากอาการบาดเจ็บ
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“เจ้าถูกพิษ...” หญิงวัยกลางคนตอบตามที่ทราบจากหมอซึ่งนาง

เชิญมารักษาอาการเขา และกลับไปเสียครู่ใหญ่แล้ว “คิดว่าเล็บของ

ค้างคาวตวันัน้คงอาบพษิมา ท่านหมอว่าพษิชนดินีไ้ม่เคยเหน็ทีไ่หนมาก่อน 

คงต้องให้เวลาท่านหาวธิรัีกษาสกัหน่อย แต่ดจูากอาการของเจ้าแล้ว ท่าน

หมอคิดว่าพิษคงไม่รุนแรงมาก ถ้าเจ้าตื่นแล้วก็คงไม่เป็นอะไร”

คตีาพยกัหน้ารับรู้แล้วมองออกไปทางหน้าต่าง ม่านยาวสขีาวครมี

ปักลายเดนิทองเช่นเดยีวกบัเคร่ืองนอนบนเตยีงของเขาถกูรวบไว้ด้านข้าง 

ปล่อยให้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาภายในห้องสีทึม ซึ่ง

ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนท�าจากไม้ สลักด้วยลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ทา 

สีด�า และเคลือบน�้ายาจนเป็นเงา

ชายหนุ่มใช้ความคิดจนคิ้วด�าเข้มขมวดเข้าหากันแน่น...ท�าไมจึง

ต้องใช้พิษ เล็บของค้างคาวตัวนั้นความจริงก็เป็นอาวุธร้ายกาจอยู่แล้ว 

ท�าไมจึงต้องอาบพิษอีก

แต่ไหนแต่ไรมา เขาไม่เคยเห็นค้างคาวตัวไหนใช้พิษมาก่อน จะมี

ก็แต่พวกเมยาดิคที่เป็นแมงมุม งู ซึ่งเป็นพวกที่มีพิษในตัวอยู่แล้วเท่านั้น

พอดีมีเสียงเคาะประตูเบาๆ ความคิดของเขาจึงกระจัดกระจาย 

เขาหันมองไปที่ประตูไม้แกะสลักสีด�าบานสูง

บานประตูค่อยๆ แง้มเปิดออก ชายชราถือไม้เท้าก้าวเข้ามาช้าๆ

“ตืน่แล้วหรือ คตีา” เขาทกัทายคนเจบ็ด้วยกระแสเสยีงสัน่เลก็น้อย

ตามวัย “แผลเป็นอย่างไรบ้าง”

“ยังรู้สึกปวดอยู่เลย ท่านลุง”

ชายชราทิง้ร่างซบูผอมซึง่ถกูใช้งานมาเนิน่นานลงนัง่ทีเ่ก้าอีไ้ม้สดี�า

ตัวหนึ่ง ใบหน้าของเขาแม้แลดูซีดเหลืองด้วยวัยอันร่วงโรย แต่ดวงตา 

ภายใต้คิ้วสีเทาดกหนานั้นมีประกาย ไม่ใช่ประกายจ้าอย่างผู้น�าที่องอาจ

ห้าวหาญเช่นคีตา แต่เป็นประกายนุ่มนวลเปี่ยมด้วยเมตตา

มุมปากของชายชราคลี่ออกเล็กน้อย เปรยขึ้นเบาๆ “เมื่อคืนเห็น

คนอื่นๆ หามเจ้าเข้ามา พิฆานก็หน้าซีดเซียวยืนร้องไห้เป็นเด็กๆ อยู่หน้า
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ห้องเจ้า ข้าก็คิดว่าจะเป็นอะไรมากเสียแล้ว”

“โธ่! ท่านปู่จิรภัจ ข้าไม่ได้ร้องไห้เสียหน่อย” เด็กหนุ่มแย้ง แสร้ง

ปั้นหน้าขึงขัง “ข้าแค่...เอ่อ...ฝุ่นเข้าตา...”

คีตาหัวเราะออกมาเบาๆ มีหรือเขาจะไม่ทราบว่าเด็กหนุ่มผู้นี้รัก

และห่วงใยตนเพยีงใด พฆิานยดึถอืเขาเป็นแบบอย่าง ท�าทกุสิง่ทีเ่ขาบอก

ให้ท�า เชื่อฟังเขาเสียยิ่งกว่าอัยยา อาสาวที่เลี้ยงดูมาแต่เล็กเสียอีก

คงเป็นเช่นเดยีวกบัเขาเองทีเ่ทดิทนูบชูา ศษิฎ ีเสตาลญัฉน์ วรีบรุษุ

ในต�านานผูล่้วงลบั...ตัง้แต่จ�าความได้ คตีาก็ได้ยนิชือ่ศษิฎจีนจ�าขึน้ใจ เมือ่

โตมาได้สักหน่อย เรียนรู้วีรกรรมที่ศิษฎีฝากไว้กับแผ่นดิน เขาก็ยิ่งเกิด

แรงบันดาลใจ ต้องการเป็นให้ได้อย่างศิษฎี เป็นนักรบที่อาจหาญ เป็นที่

พึ่งของผู้คน

แต่เลก็มา เขาคดิอยูเ่สมอว่า จะต้องเดนิทางมายงัคฤหาสน์เสตา-

ลัญฉน์มาสมัครเป็นนักรบในกองก�าลัง เพื่อจะได้ต่อสู้กับพวกเมยาดิค 

เป็นนักรบอาจหาญเช่นเดียวกับศิษฎี

หากแต่เขาไม่คิดว่าเวลาของตนเองจะมาถึงเร็วเหลือเกิน เมื่อ

หมู่บ้านลุหะ หมู่บ้านของเขาถูกพวกเมยาดิคโจมตี พ่อของเขาเสียชีวิต 

แม่ของเขาหายสาบสญู ส่วนตวัเขาเองเวลานัน้อายเุพยีงเก้าปี ได้รบัความ

ช่วยเหลอืจากกองก�าลงั ตัง้แต่นัน้เขาจึงมาใช้ชวีติอยูใ่ต้ชายคาแห่งเสตา-

ลัญฉน์และเป็นนักรบดังที่ตั้งใจไว้

เมื่อแรกที่เขาเข้ามาอยู่ในเสตาลัญฉน์นั้น จิรภัจเป็นที่ปรึกษา

ของกองก�าลังอยู่ จิรภัจไม่ใช่คนตระกูลเสตาลัญฉน์ แต่ก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิด

ตระกูลนี้มากที่สุด เป็นผู้ที่ กาเยน เสตาลัญฉน์ ผู้น�ากองก�าลังคนก่อน

ไว้ใจมาก ถึงกับให้ดูแลเสตาลัญฉน์แทน เมื่อเขาจากไป

...และจริภจักเ็ป็นผูท้ีค่ตีาเคารพรกัประดจุบดิา ผูซ้ึง่เขาสญูเสยีไป

ตั้งแต่ในวัยเด็ก

ชายหนุ่มมองดูผู ้อาวุโสด้วยสายตาอ่อนโยน...จิรภัจเองก็เป็น 

ผู้สูญเสีย เขาสูญเสียลูกสาวเพราะพวกเมยาดิคเช่นกัน
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นึกถึงตรงนี้แล้วคีตาค่อยถอนหายใจเบาๆ ด้วยความรู้สึกสลด

สังเวช...จะมีใครบ้างหนอที่ไม่ต้องสูญเสีย ไม่มีบาดแผลในจิตใจอัน

เนื่องจากสงคราม...

จากนั้นสายตาของเขาจึงเลื่อนมองไปที่อาวุธประจ�ากายซึ่งนอน

ซ่อนคมอยู่ในปลอก บนที่วางลักษณะคล้ายเขากวาง ตั้งอยู่บนตู้เตี้ยสีด�า

ระดับเอว มันคืออาวุธที่เขาใช้ต่อสู้กับพวกเมยาดิคเมื่อคืน

อสกิร คอืชือ่ของอาวธุนัน้ เป็นอาวธุทีศ่ษิฎีใช้กวดัแกว่งเข้าประหตั

ประหารกับพวกเมยาดิคมาแต่ครั้งบรรพกาล หลายคนเชื่อว่าอาวุธนี้เป็น

อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมาจากเทพเจ้าแห่งแสง หลังสิ้นสุดยุคของศิษฎี 

อาวุธนี้ก็ได้สืบทอดสู่ผู้น�ากองก�าลังเสตาลัญฉน์แต่ละรุ่น ซึ่งทั้งหมดล้วน

แล้วแต่เป็นคนตระกูลเสตาลัญฉน์ทั้งสิ้น

อสิกรจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมจิตวิญญาณของผู้น�าอันกล้า

หาญแห่งตระกลูเสตาลญัฉน์ทัง้หมด จนกระทัง่ถงึยคุของกาเยน เขาสละ

ต�าแหน่งให้จริภัจซึง่ไม่ใช่คนของตระกลูเป็นผูน้�ากองก�าลงัแทน ทว่าจริภจั

กลับไม่ยอมรับ เขาเพียงยินยอมรักษาการแทนต�าแหน่งผู้น�าเท่านั้น และ

ไม่เคยแตะต้องอสิกรเลยแม้สักครั้งเดียว

จวบจนกระทั่งสิบสามปีก่อน คีตาซึ่งมีอายุเพียงยี่สิบสองปี ทว่า

ก็ได้แสดงความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในกองก�าลังเสตา-

ลัญฉน์นับครั้งไม่ถ้วน ในคราวนั้นเขากับผู้ติดตามจ�านวนสี่ห้าคนสืบเสาะ

ค้นหาแหล่งกบดานของชาวเมยาดิคกลุ่มหนึ่งจนพบ แล้วจึงส่งผู้ติดตาม

มาขอก�าลงัเสรมิจากจริภจัจ�านวนหนึง่เพือ่เข้าท�าลายเมยาดคิกลุม่นัน้จน

เป็นผลส�าเร็จ เหตุการณ์นี้ ท�าให้คีตาเป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงแต่เฉพาะ

คนในกองก�าลงัเท่านัน้ แม้แต่ราชาภควาน ผูป้กครองแคว้นยงัเหน็สมควร

แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้น�ากองก�าลังเสตาลัญฉน์หลังจากที่กองก�าลังต้อง 

ว่างเว้นผู้น�ามานานเกือบสามสิบปี

ดงันัน้คตีาจงึเป็นผูน้�ากองก�าลงัเสตาลญัฉน์คนแรกทีไ่ม่ได้มาจาก

ตระกูลเสตาลัญฉน์
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เมือ่เป็นผูน้�ากองก�าลงัแล้ว เขาย่อมต้องได้รบัสบืทอดอสกิรมาด้วย 

ส�าหรับคีตา นั่นคือความภาคภูมิใจอย่างเหลือล้น เป็นความยินดีที่สุดใน

ชีวิตของเขา เพราะนั่นเท่ากับว่า เขาบรรลุความมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต 

เป็นในสิ่งที่อยากจะเป็น...เป็นเช่นเดียวกับศิษฎี

“จริงสิ ที่ค่ายเป็นอย่างไรบ้างท่านลุง” คีตาเอ่ยถามขึ้น พร้อมกับ

ถอนสายตาจากอาวุธประจ�ากาย มองกลับมาที่ชายชราอีกครั้ง

“เมือ่เช้าข้าไปด ูเหน็ฝึกซ้อมกนัเข้มแขง็ด ีไม่ต้องห่วง” จริภจัตอบ

เสียงเนิบ เขารู้ว่าค่ายฝึกซ้อมของกองก�าลังนั้นคือชีวิตของคีตา หากไม่มี

เหตุจ�าเป็นแล้ว เขาก็จะไปที่นั่นไม่ขาด ไปฝึกซ้อมให้นักรบในกองก�าลัง

ด้วยตนเอง

“พรุ่งนี้ข้าจะไปดูเสียหน่อย” ชายหนุ่มเปรยขึ้นเบาๆ

“ไม่ได้! แผลเจ้ายังไม่หาย จะไปได้อย่างไร” อัยยาร้องห้ามด้วย

ความเป็นห่วง ดวงตากลมโตเบิกขึ้นเล็กน้อย

คีตาเป็นเหมือนน้องชายนาง แม้ไม่ได้มีสกุลเดียวกัน แต่เมื่ออยู่

ในบ้านเดียวกันแล้วย่อมเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ย่อมมีความห่วงใย

เฉกเช่นญาติพี่น้อง อย่าว่าแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยร่วมต่อสู้ด้วยกัน

หลายครั้งหลายคราว ความผูกพันย่อมไม่คลอนคลายไปโดยง่าย

“ข้าไม่เป็นไรแล้ว อัยยา” คนเจ็บตอบ เสียงปลอบโยน “วันนี้ข้า

จะพัก แล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปที่ค่าย”

“แต่...” หญิงวัยกลางคนจะเอ่ยห้ามอีก ทว่าเมื่อเห็นแววมุ่งมั่นใน

ดวงตาสีด�าสนิทคู่นั้นแล้วนางก็รู้ว่า ไม่อาจห้ามเขาได้ ไม่มีครั้งไหนที่นาง

จะห้ามเขาได้เลย

อัยยาถอนหายใจยาว “เอาละ ถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนเถอะ พักเสีย

ให้เต็มที่...พิฆาน มานี่!” สองค�าหลังกล่าวกระแทกเล็กน้อย คล้ายกับ

ต้องการเตือนตนเองว่า แม้จะไม่สามารถบังคับผู้เป็นดั่งน้องชายได้ แต่

นางยังมีอ�านาจสั่งหลานชายของตนอยู่

เมือ่ทัง้หมดออกจากห้องไปแล้ว ชายหนุม่จงึวางมอืลงบนบาดแผล
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ซึ่งบัดนี้อยู่ภายใต้ผ้าพันแผลสีขาว

...เล็บของค้างคาวนั่น เหตุใดจึงต้องอาบพิษอีก



บทที่ 3

ศัตรูที่เปิดเผย

กว่าห้าศตวรรษแล้วที่คฤหาสน์เสตาลัญฉน์ต้ังตระหง่านอยู่ทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอุษณบุรีอันเป็นราชธานีแห่งแคว้นอากัณห์

คฤหาสน์หลังนี้เป็นอาคารโบราณขนาดใหญ่ สูงสามชั้น หันหน้า

ไปทางทศิตะวนัออก วสัดทุีใ่ช้ก่อสร้างล้วนเป็นหนิแกรนติจงึมคีวามคงทน 

แม้จะผ่านการบูรณะบ้างเป็นครั้งคราว หากแต่ความแข็งแกร่งที่มองเห็น

จากภายนอกนั้นสะท้อนถึงความเข้มแข็งองอาจของผู้ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน

ได้เป็นอย่างดี

คฤหาสน์แห่งนี้มีผังอาคารที่ค่อนข้างซับซ้อน แบ่งเป็นปีกอาคาร

ทิศต่างๆ ทางเดินภายในก็ค่อนข้างลึกลับวกวน หากไม่ได้อยู่จนคุ้นเคย 

ก็อาจหลงทางได้ง่ายๆ

ความจริงอาคารแห่งนี้มีห้องหับกว่าห้าร้อยห้อง ทว่าที่ใช้งานจริง

กลับไม่ถึงหนึ่งในสี่

หลังสิ้นสุดยุคของกาเยน เสตาลัญฉน์ ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่จ�านวน

หนึ่งได้แยกย้ายออกไป ยิ่งหลังวิกฤตการณ์ราดิศเมื่อยี่สิบปีก่อน คน
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จ�านวนไม่น้อยก็เห็นว่าคฤหาสน์เสตาลัญฉน์ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอย่าง

แท้จริง จึงแยกย้ายไปเสียเป็นจ�านวนมาก

คีตาก�าลังแต่งตัวอยู่ภายในห้องของตนซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของปีก-

อาคารด้านทิศใต้ หนึ่งวันหนึ่งคืนที่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ท�าให้

อาการปวดแผลทุเลาลงมาก และคาดว่าคงหายสนิทภายในหนึ่งสัปดาห์

...บาดแผลที่เขาได้รับจากการต่อสู้กับชาวเมยาดิค ไม่ว่าจะมีพิษ

หรือไม่ ล้วนแล้วแต่จะหายสนิทภายในหนึ่งสัปดาห์ทั้งสิ้น

ร่างกายซึง่ฟ้ืนคนืสภาพได้เรว็เช่นนีเ้องทีพ่ฆิานชืน่ชมหนกัหนา เหน็

ว่ามันเป็นของขวัญจากเทพเจ้าแห่งแสง เทพเจ้าที่พวกเขา...ชาวอุตตรา-

ศูร นับถือบูชาอย่างสูงสุด

คตีาเปิดประตหู้องออกมา ก้าวไปตามทางเดนิด้วยฝีเท้าหนกัแน่น

มั่นคง ผนังห้องซึ่งกั้นปิดทางเดินทั้งสองด้านนั้นเรียบง่ายตามแบบ

สถาปัตยกรรมโบราณ ไม่ได้มกีารสลกัลวดลายอย่างสถาปัตยกรรมสมยั

ใหม่ ทว่าก็ท�าให้ทางเดินดูมืดทึบ แม้จะมีคบไฟตามทางเป็นระยะก็ตาม

เสียงรองเท้าหนังสีด�ากระทบพื้นหินดังเป็นจังหวะสม�่าเสมอ คีตา

ยังคงอยู่ในชุดสีด�าล้วน บนหน้าผากคาดผ้าสีด�าอันเป็นสัญลักษณ์ของ 

กองก�าลังเสตาลัญฉน์ ที่ผ้าคาดเอวของเขาเสียบอสิกรซึ่งซ่อนคมทั้งสอง

ด้านอยู่ในปลอกหนังสีด�า

ครัน้ออกมาถงึลานหน้าคฤหาสน์ เขากพ็บพฆิานรออยูท่ีน่ัน่พร้อม

กับผู้ติดตามอีกสี่ห้าคน ทุกคนคาดดาบยาวไว้ที่ผ้าคาดเอว จูงม้าพันธุ์ดี

จากคอกเสตาลัญฉน์ คอกม้าซึ่งอยู่ทางด้านหลังของคฤหาสน์

พวกเขาทัง้หมดขึน้ม้าแล้วควบขบัออกจากคฤหาสน์ ด�าเนนิไปตาม

เส้นทาง มุ่งสู่ค่ายฝึกของกองก�าลังเสตาลัญฉน์ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในเขตของกองทัพ

กองก�าลังเสตาลัญฉน์ ก่อตั้งขึ้นโดย ศิษฎี เสตาลัญฉน์ ตั้งแต่เมื่อ

สีร้่อยปีก่อน เชือ่กนัว่าเขาได้รับพรจากเทพเจ้าแห่งแสงพร้อมกบัรบัอสกิร

เพื่อปกป้องชาวอุตตราศูร ต่อต้านการโจมตีอย่างหนักหน่วงของปิศาจ 
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เมยาดิคในเวลานั้น

เสตาลญัฉน์เป็นเพยีงกองก�าลงัพเิศษซึง่ไม่สงักดักองทพั ไม่ขึน้กบั

หน่วยงานใด ไม่มีกฎระเบียบอย่างทหาร ไม่มีเครื่องแบบ มีเพียงผ้าคาด

หน้าผากสีด�าเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น ในระยะแรกพวกเขาใช้พื้นที่ว่าง 

ในเขตของคฤหาสน์เสตาลัญฉน์เป็นค่ายฝึก แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า 

กองก�าลังมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงจ�าเป็นต้องขยับขยายออกไปใช้พื้นที่ของ 

กองทัพ และหยิบยืมม้ากับอาวุธบางส่วนจากกองทัพด้วย

นอกจากนี้ในเมืองที่ห่างไกลจากกรุงอุษณบุรีออกไปยังมีหน่วย

ย่อยของกองก�าลังที่จะคอยช่วยเหลือหรืออพยพชาวบ้านได้ในยามที่ถูก

จู่โจมโดยไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตผู้น�าอีกด้วย อีกทั้งยังมีม้าเร็วคอย 

ส่งข่าวรายงานสถานการณ์เป็นระยะ หากต้องการก�าลังเสริมเมื่อใดก็

สามารถส่งไปได้ทันที

กระนั้นกองก�าลังเสตาลัญฉน์ก็ยังคงเป็นหน่วยงานอิสระ ทว่ามี

ความส�าคญัถงึขัน้ทีร่าชาผูป้กครองแคว้นในสมยัก่อนรบัสัง่ให้เข้าร่วมใน

การประชมุทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงของบ้านเมอืงอยูเ่สมอจนกลายเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

ในยคุสมยัหนึง่ ราวสามร้อยปีก่อน ราชาผูป้กครองแคว้นมนีามว่า 

อติราช ทรงเห็นความส�าคัญของกองก�าลังเสตาลัญฉน์ จึงคิดจะให้ 

กองก�าลังเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกองทัพ ทว่าผู้น�ากองก�าลังใน

สมัยนั้นซึ่งเป็นคนตระกูลเสตาลัญฉน์ทูลว่า พวกเมยาดิคมักท�าสงคราม

แบบกองโจร จึงจ�าเป็นต้องมกีองก�าลงัอสิระทีม่คีวามคล่องตวั หากกอง-

ก�าลังเสตาลัญฉน์ไปขึ้นอยู่กับกองทัพก็จะเป็นการรวมศูนย์อ�านาจ ท�าให้

กองก�าลังขาดความคล่องตัว ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่สะดวก การช่วยเหลือ 

ชาวบ้านก็จะท�าได้ไม่รวดเร็ว

ราชาอติราชทรงสดับแล้วก็เห็นด้วย กองก�าลังเสตาลัญฉน์จึงยัง

คงเป็นหน่วยงานอิสระเรื่อยมา

ทว่าก็มีบางคราวที่เสตาลัญฉน์ดูจะมีความส�าคัญมากเกินไป...
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หลังจากราชาอติราชสวรรคต ราชาอติรัชต์ขึ้นครองแคว้นสืบต่อ 

พระองค์มีจติรษิยาตระกลูเสตาลญัฉน์มาแต่แรกจึงมรีบัสัง่ให้ยบุกองก�าลงั

เสตาลญัฉน์เสยี และให้ตระกลูเสตาลญัฉน์ยตุคิวามเคลือ่นไหวใดๆ กต็าม

ทีล่่วงล�า้หน้าท่ีพลเมอืงสามญั ทัง้นีเ้พราะองค์ราชาเกรงกลวัว่าเสตาลญัฉน์ 

จะท�ารัฐประหาร ยึดอ�านาจชิงราชบัลลังก์ของพระองค์

ทว่าเนื่องจากเสตาลัญฉน์มีประชาชนหนุนหลัง การยุบกองก�าลัง

จึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจนกลายเป็นเหตุการณ์จลาจล ราชาอติรัชต์จึง

ต้องยกเลิกค�าสั่ง และไม่ทรงกระท�าการเป็นปฏิปักษ์ต่อเสตาลัญฉน์อีก

จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในอีกไม่กี่ปีต่อมา

บทเรียนครั้งนั้นท�าให้ไม่มีราชาองค์ใดคิดล้มล้างเสตาลัญฉน์อีก

เลย อย่าว่าแต่เสตาลัญฉน์ก็ได้พิสูจน์ความสัตย์ซื่อด้วยการท�าหน้าที่

ปกป้องชาวอุตตราศูรอย่างดีที่สุด

อกีสาเหตหุนึง่ทีเ่สตาลญัฉน์ได้รบัการสนบัสนนุจากชาวบ้านอย่าง

มากมายก็เพราะนักรบในกองก�าลังทั้งชายและหญิงโดยมากเป็นผู้คนที่

สูญเสียบ้าน สูญเสียญาติมิตรจากการโจมตีของพวกเมยาดิค บางคน

อาสาเข้ามาเอง บางคนได้รบัความช่วยเหลอืจากเสตาลญัฉน์ พกัพงิอาศยั

อยูใ่ต้ปีกเสตาลญัฉน์ พวกเขาจึงต้องการท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่ทดแทน

บุญคุณนี้และเพื่อความอยู่เป็นสุขของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ไม่ว่าจะมี

ก�าลังมากเพียงใด พวกเขาก็ยังไม่อาจก�าจัดปิศาจเมยาดิคให้หมดไปได้

ปิศาจเมยาดิค...ค�าที่ชาวบ้านต่างเรียกขานชนเผ่าพื้นเมืองอัน

ลึกลับและดุร้าย พวกมันไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ทราบแต่ว่าพวกมันเปลี่ยน

ร่างเป็นสตัว์ได้ เปลีย่นเป็นสตัว์ร้ายทีม่ขีนาดใหญ่ พวกมนัเข้าท�าลายชวีติ 

ท�าลายบ้านเรือน เป็นปิศาจร้ายที่ต้องก�าจัด

นบัแต่อดตีมา ชาวอตุตราศรูต้องอกสัน่ขวญัหายจากการโจมตขีอง

ชาวเมยาดิค แม้แต่ในกรุงอุษณบุรีเองซึ่งน่าจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุด

เพราะเป็นเมอืงหลวงทีม่ทีหารคุม้กนัแน่นหนา กย็งัมพีวกเมยาดคิเลด็ลอด

เข้ามาก่อความวุ่นวายให้ชาวเมืองต้องแตกตื่นหลายต่อหลายครั้ง
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หลายคนกล่าวว่า แคว้นอากัณห์คงเป็นแคว้นที่สงบมากหาก

ปราศจากปิศาจเหล่านี้ เนื่องเพราะแคว้นเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณซึ่ง

เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีความอุดมสมบูรณ์และหาสงครามได้ยาก 

ด้วยมีปราการทางธรรมชาติกั้นขวางอยู่ทุกทิศทาง คือ มีทะเลกว้างใหญ่

โอบล้อมตลอดรอบด้าน ส่วนที่ติดกับแผ่นดินคือทิศเหนือก็มีเทือกเขาสูง

กั้นขวางไว้ เรียกว่าเทือกเขาเสียดฟ้า

ทว่าแม้จะมเีทอืกเขาสงูใหญ่ปานนัน้ ในอดตีกาลราวหกร้อยปีล่วง

มากย็งัมกีลุม่คนบกุฝ่าลงมาได้ บคุคลกลุม่นีเ้รยีกตนเองว่า ชาวอตุตราศรู 

ซึ่งแปลว่า นักรบผู้กล้าจากแดนเหนือ พวกเขามีความเข้มแข็ง กล้าหาญ 

และอดทน ด้วยถูกเคี่ยวกร�าจากภูมิประเทศที่เคยอยู่ซึ่งเป็นดินแดน

ที่ราบสูงอันกันดารและหนาวเย็น พวกเขาอพยพลงมาทางใต้ ลัดเลาะ

ผ่านเทือกเขาสูงนั้น จนกระทั่งมาพบดินแดนอันอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์

ทีแ่หลมแห่งนีจ้งึพากนัตัง้บ้านตัง้เมอืง จวบจนกลายมาเป็นแคว้นอากณัห์

ในปัจจุบัน

ส่วนพวกเมยาดิค ชนเผ่าพื้นเมืองก็ถูกผลักดันให้ถอยร่นจนต้อง

หลบลีเ้ข้าไปอาศยัในป่า โดยเฉพาะป่ากว้างใหญ่ทีอ่ยูท่างตอนใต้ของแคว้น

อันเป็นจุดใต้สุดของแหลม เป็นป่าอันด�ามืดท่ีไม่มีผู้ใดกล้าเฉียดกราย 

เข้าใกล้ ผู้คนต่างเรียกป่าแห่งนั้นว่า...ป่าปิศาจ

กองก�าลังเสตาลัญฉน์เคยส่งคนไปส�ารวจที่ป่าแห่งนั้นหลายคร้ัง 

ทว่าพวกเขาได้แต่ส�ารวจเพยีงแนวชายป่า ไม่สามารถเข้าไปลกึถงึภายใน

ได้เนื่องจากถูกดักซุ่มโจมตีจนต้องถอยร่นกลับออกมาเสียทุกครั้ง

มีเพียงคีตาเท่านั้นที่เคยเข้าไปลึกถึงข้างใน...มีเพียงคีตาเท่านั้น...

ชายหนุ่มตวัดเท้าลงจากหลังม้าหน้าอาคารไม้หลังหนึ่งซึ่งใช้เป็น

ศูนย์บัญชาการของกองก�าลัง แปลกใจเล็กน้อยที่เห็นม้าสีขาวถูกผูกให้

กินหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าอาคาร แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจ คิดว่าอาจเป็น

ของใครสักคนที่แวะผ่านมาก็ได้

คตีาส่งสายจงูม้าให้ผูต้ดิตามแล้วจงึก้าวเท้าขึน้บนัไดอาคาร ได้ยนิ
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เสยีงฝึกซ้อมดงัมาจากทางด้านหลงั สุม้เสยีงมพีลงัฮกึเหมิ แสดงถงึจติใจ

องอาจห้าวหาญ พร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูได้ทุกเมื่อ

หากแต่เมื่อก้าวขึ้นไปได้เพียงสองก้าว ชายหนุ่มก็ต้องยั้งเท้าไว้ 

ทั้งนี้เพราะที่หัวบันได หน้าประตูทางเข้า มีคนผู้หนึ่งยืนอยู่

คีตาถอนเท้า ถอยกลับลงมายืนบนพื้น ยกมือขวาก�าขึ้นทาบอก

ซ้าย ค้อมกายลงแล้วนิ่งอยู่ พิฆานกับผู้ติดตามเห็นเช่นนั้นก็แลมองตาม 

และต้องท�าความเคารพเฉกเช่นเดียวกัน

“ข้ารูว่้าท่านจะต้องมาทีน่ี ่คตีา” เสยีงนุม่นวลของชายผูห้นึง่ดงัขึน้

เหนอืศรีษะ ตามด้วยเสยีงฝีเท้าก้าวลงบนัไดไม้มา แล้วหยดุอยูท่ีบ่นัไดขัน้

สดุท้าย “ท่านไม่ต้องนอบน้อมต่อข้าเช่นนีก้็ได้ ข้าไม่ใช่ท่านพ่อ และไม่ใช่

ท่านพี่ ตรงกันข้าม คนที่นอบน้อมควรเป็นข้า”

คีตายดืกายขึน้พร้อมกบัลดแขนลง เบือ้งหน้าของเขาเป็นชายหนุม่

ผมสนี�า้ตาลอ่อน ยามต้องแสงอาทติย์ดคูล้ายมปีระกายสทีอง ดวงตาของ

เขาก็เป็นสีเดียวกัน อีกทั้งยังมีแววอ่อนโยนและเป็นกันเอง ริมฝีปากบาง

ที่แฝงรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลานั้นแลดูเป็นคนช่างเจรจา ลักษณะโดยรวม

คล้ายนักการทูตมากกว่าเป็นนักรบ

การแต่งกายของเขาไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบทหารของกองทัพใด 

แต่เป็นชุดสีเหลืองอ่อนที่ดูเรียบง่าย และมีผ้าคลุมยาวสีเข้มกว่าเล็กน้อย 

ที่ผ้าคลุมกลัดด้วยเข็มสีทองซึ่งสลักเป็นรูปดวงอาทิตย์แปดแฉกอันเป็น

เครื่องหมายของราชตระกูล

“เจ้าชายนริมนั ท่านต้องการพบข้า ไฉนไม่ให้คนมาตาม ไยจงึต้อง

เสด็จมาด้วยองค์เอง”

“ข้าอยากมาเอง” เจ้าชายแย้มสรวล “อยากมาดูอาการท่าน เห็น

ว่าบาดเจ็บ เป็นอย่างไรบ้าง”

“ดีขึ้นมากแล้ว ฝ่าบาท” คีตาตอบ พลางก้าวถอยหลังเล็กน้อย 

เพือ่ไม่ให้เกดิการเปรยีบเทยีบกบัเจ้าชาย แม้พระองค์จะไม่ใช่คนร่างเลก็ 

แต่เวลาที่ประทับยืนอยู่บนบันไดขั้นแรกก็ยังสูงไม่เท่าเขา
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เจ้าชายทรงโบกหัตถ์ห้ามปราม “ไม่ต้องฝ่าบงฝ่าบาทหรอกคีตา 

ข้าบอกหลายครั้งแล้ว ท่านเป็นเหมือนพี่ชายของข้า อย่าพิธีรีตองเลย”

ชายหนุ่มรับค�า เขาจ�าได้ ครั้งแรกท่ีพบกับเจ้าชายนิรมันใน 

พระราชฐาน คือ วันที่เขาเข้ารับต�าแหน่งผู้น�ากองก�าลัง เวลานั้นเจ้าชาย

มีพระชันษาเพียงสิบปี ซุกซน ช่างซักช่างถาม และไม่ถือองค์เลย แม้แต่

กบัมหาดเลก็รบัใช้กท็รงเหน็ว่าเป็นผูท้ีค่อยให้ความสะดวกมากกว่า ดงันัน้

สิง่ใดทีท่รงท�าเองได้กจ็ะทรงท�าเอง และบ่อยครัง้ทีไ่ม่โปรดให้มผีูต้ดิตาม

...วันเวลาผ่านไป จากเจ้าชายน้อยที่ช่างสงสัยใคร่รู้เจริญวัยเป็น

เจ้าชายหนุ่มผู้งามสง่า ช่างคิดและช่างเจรจา

เจ้าชายเห็นเขานิ่งเงียบไป จึงหันไปทางเด็กหนุ่มด้านข้างบ้าง

“พฆิาน วนัก่อนเจ้าก็ไปกบัคตีาด้วยไม่ใช่หรอื ได้ยนิว่าสูก้บัหมาป่า

ยกัษ์ด้วยนี”่ เจ้าชายตรัสพลางกอดอก แลมองด้วยสายตาชืน่ชม เนือ่งจาก

พระองค์ไม่ใช่นักรบ และแทบไม่มีทักษะในการใช้อาวุธเลย

คนถูกถามยิ้มออกมาเมื่อเห็นสายตาเช่นนั้น แต่แล้วยิ้มนั้นกลับ

เจื่อนลง

“แต่ที่คีตาบาดเจ็บก็เพราะช่วยข้าไว้” เขาทูลตอบ

เจ้าชายยิม้นดิหนึง่ แล้วจึงก้าวลงจากบนัไดขัน้สดุท้าย ตรงมาทาง

เด็กหนุ่ม

อันที่จริงเขารู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้ว รู้เหตุการณ์ทั้งหมดจากค�าบอก

เล่าของทหารหลวงที่ส่งมาจับตาดูคนในกองก�าลัง

...องค์ยุพราชไม่เคยไว้ใจเสตาลัญฉน์!

“เจ้าท�าดีแล้ว ขาดแต่เพียงประสบการณ์” เจ้าชายปลอบ พลาง

เอื้อมหัตถ์วางลงบนบ่าของพิฆาน “ศึกษาจากคีตาให้มากไว้สิ” ตรัสแล้ว

จึงเดินไปปลดม้าสีขาวที่ใต้ต้นไม้ใหญ่

“อีกสักครู่ท่านพ่อจะเรียกประชุมเสนาบดี คงอยากรู้เรื่องเมื่อคืน

ก่อน” ในที่สุดเจ้าชายก็บอกจุดประสงค์ของการมา แล้วจึงหยุดนิดหนึ่ง 

หันกลับไปทางคีตา “ข้าเองก็อยากรู้ เหตุใดพวกเมยาดิคจึงต้องโจมตีเรา
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อยู่เป็นนิจ เราสูญเสีย พวกมันก็สูญเสีย แล้วจะท�าเพื่ออะไร”

คีตาไม่ทราบค�าตอบ จึงนิ่งเสีย เจ้าชายเห็นดังนั้นจึงถอนหายใจ

เบาๆ

“เรารบีไปกนัเถอะ” เจ้าชายตรัส คตีารับค�าแล้วจงึหนัไปบอกกล่าว

ผู้ติดตามให้อยู่ควบคุมการฝึกซ้อมแทน ส่วนเขากับพิฆานพากันขึ้นม้า 

ควบขับตามเจ้าชายไป

พระราชวงัแห่งแคว้นอากณัห์ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของกรงุอษุณบรุี 

มีลักษณะเป็นปราสาทหินทรายที่ได้รับการสลักตกแต่งผนังอาคารอย่าง

สวยงามตามสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ทัง้นีเ้พราะพระราชวงัเดมิถกูไฟไหม้

ในการจลาจลครั้งใหญ่ จึงต้องมีการสร้างใหม่เมื่อราวสามร้อยปีก่อน

บรเิวณทางเดนิสูท้่องพระโรงค่อนข้างโปร่ง ด้วยมช่ีองหน้าต่างสงู

จากเอวจดเพดาน เรียงรายติดกันเป็นพืด...พิฆานเห็นเช่นนี้แล้วก็มักนึก

ขึน้ในใจ ไฉนไม่ท�าเป็นทางเดนินอกอาคารเสยีเลย จะได้ไม่ต้องเสยีเวลา

ก่อหินให้เป็นช่อง

เขาเดินตามเจ้าชายนิรมันและคีตามาตามทาง เมื่อถึงมุมอาคาร

ก่อนเลี้ยวไปยังหน้าท้องพระโรง เจ้าชายนิรมันก็หยุดรั้งอยู่ ปล่อยให้เขา

และคีตาเดินไปก่อน เพราะถ้าถึงด้านหน้าประตูแล้ว มหาดเล็กจะต้อง

ประกาศพระนาม ซึ่งไม่เป็นการอันควรหากจะมีผู้อื่นที่ไม่ใช่ทหารหลวง

หรือมหาดเล็กประจ�าพระองค์ติดตามเข้าไปในเวลานั้น

เมือ่ก้าวผ่านประตทู้องพระโรงเข้ามาแล้ว สิง่แรกทีเ่หน็เด่นอยูต่รง

กลางห้องด้านในสุดคือแท่นยกสูงสองระดับท�าเป็นขั้นบันได บนแท่นนั้น

มเีก้าอีต้วัใหญ่สลกัจากหนิอ่อนทัง้ก้อน ตามพนกั ทีเ่ท้าแขน และขาเก้าอี้

มีลวดลายสลักสวยงาม ประดับด้วยอัญมณีหลากชนิด บนเก้าอี้มีเบาะ

ก�ามะหยี่สีแดงวางอยู่ส�าหรับนั่งและพิง

สิง่นีเ้องทีเ่รยีกว่าบลัลงัก์...บลัลงัก์กค็อืเก้าอีห้รหูราตวัหนึง่เท่านัน้

ถัดจากบัลลังก์ลงมาระดับหนึ่งมีเก้าอี้ที่มีการประดับตกแต่ง 
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น้อยกว่าอกีสองตวัวางอยูท่างด้านซ้ายและขวาของบลัลงัก์ เป็นทีป่ระทบั

ส�าหรับเจ้าชายทั้งสองพระองค์ และถัดลงมาจากแท่นนั้นก็มีเก้าอี้วาง 

เรียงรายอยู่สองฟาก หันหน้าเข้าหาด้านใน เป็นที่นั่งประจ�าต�าแหน่งของ

เสนาบดีและข้าราชการอื่นๆ ลดหลั่นกันลงมาตามต�าแหน่งหน้าที่

ต�าแหน่งของคีตาอยู่เกือบท้ายแถวทางฝั่งขวาของบัลลังก์ ทั้งนี้

เพราะเขาเป็นเพยีงผูน้�ากองก�าลงัทีไ่ด้รับบญัชาให้มาเข้าร่วมการประชมุ

เท่านัน้ หาได้มตี�าแหน่งทางราชการไม่ ทว่าเขากลบัได้รบัความสนใจจาก

ผู้หลักผู้ใหญ่มากมาย

คีตากล่าวทักทายเสนาบดีอาวุโส ผู้บัญชาการกองพลราบ ผู้

บัญชาการกองพลเรือ และข้าราชการท่านอื่นๆ อีกจ�านวนหนึ่ง พวกเขา

ก็ทักทายตอบ ชวนกันพูดคุยเรื่องต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องถึง

ราชการงานเมือง เร่ืองการวางแผนต่อสู้กับพวกเมยาดิค รวมทั้งเร่ือง

อาการบาดเจ็บของคีตา

ส�าหรบัพฆิาน เวลานีค้อืการเรยีนรู้งาน เรยีนรูว่้าคตีาพดูอะไรบ้าง 

ความลับใดที่เขาเก็บไว้ ความจริงใดที่เขาเปิดเผย แม้แต่สีหน้าท่าทาง 

อาการที่ควรแสดงออกต่อหน้าผู้อื่น พิฆานก็สังเกตทั้งหมด

คีตาเคยบอกเขาว่า กับคนบางคน เรารู้ว่าเป็นมิตรแท้และเชื่อถือ

ได้ ส่วนคนบางคนที่แสดงออกว่าเป็นศัตรู นี่ก็เชื่อได้สนิทใจเช่นกัน เชื่อ

ว่าคนผูน้ัน้จะปองร้ายแน่ๆ หากแต่คนบางคนเราไม่รูว่้าเปน็มติรหรอืศตัรู 

แม้ฉากหน้าจะเป็นมิตร แต่ฉากหลังอาจก�าลังหาทางเล่นงานเราอยู่ก็ได้ 

ดังนั้นจึงอย่าได้วางใจ

คตีายงัเคยบอกอกีว่า แม้จะรู้ว่าใครเป็นมติรใครเป็นศตัรกูอ็ย่าได้

แสดงออกมากนัก ความลับบางอย่างควรเก็บง�าไว้ แม้แต่กับมิตร เพราะ

บางครั้งมิตรก็อาจคิดต่างกับเรา หรือเผลอเปิดเผยความลับของเราต่อ

ศัตรูเช่นกัน

พิฆานเคยทบทวนค�าพูดนี้หลายครั้ง แม้คีตาไม่ได้บอกว่ามิตรอาจ

ทรยศกลับกลาย แต่เขาทราบดีว่าความหมายเป็นเช่นนั้น
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เขายนืมองคตีาพดูคยุกบัผูบ้ญัชาการกองพลราบทีอ่ยูใ่นเครือ่งแบบ

สีน�้าตาลและผู้บัญชาการกองพลม้าในชุดสีแดงด�า คนเหล่านั้นมีเรื่อง 

คุยกันมาก เพราะโดยปกติผู้บัญชาการทหารทั้งหลายจะอยู่หัวเมือง

ชายแดนสักเดือนหรือสองเดือนจึงเข้าเมืองหลวงมาเพื่อร่วมประชุม

เสนาบดีเสียทีหนึ่ง

เด็กหนุ่มฟังพวกเขาคุยกันอีกสักครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงประกาศ

พระนามเจ้าชายนิรมัน เจ้าชายทรงก้าวเข้ามาในท้องพระโรง รับการ

ค�านบัทกัทายจากเหล่าข้าราชการแล้วกท็รงก้าวไปประทบัทีเ่ก้าอีท้างด้าน

ซ้ายของบัลลังก์

พฆิานเหน็แล้วอดรูส้กึนยิมในพระองค์ไม่ได้ แม้จะทรงเป็นกนัเอง

กับผู้คนทั่วไป แต่ก็ยังไว้องค์ตามฐานะได้อย่างเหมาะสม แตกต่างจาก

พระเชษฐาลิบลับ

ความคิดของพิฆานยังไม่ทันเลยไปไหน เสียงประกาศพระนามก็

ท�าให้เขาแทบสะดุ้ง

เจ้าชายนรบด ีองค์ยพุราชแห่งแคว้นอากณัห์ เดนิลิว่เข้ามาภายใน

ห้องท้องพระโรงจนผ้าคลุมปลิว

พระองค์มรีปูร่างสงูโปร่ง หน้าตาละม้ายคล้ายเจ้าชายนริมนั กล่าว

คอืมผีมสนี�า้ตาลอ่อนประกายทอง แม้ดวงตาเรียวเลก็กว่า แต่นยัน์ตาเป็น

สีน�้าตาลอ่อนเช่นเดียวกัน ทว่าแววตานั้นต่างกันอย่างยิ่ง ทรงมีแววตา

อย่างคนเย่อหยิ่งถือตัว มักมองเลยผ่านศีรษะไปเสียทุกคน

เจ้าชายนรบดีอยู่ในชุดสีน�้าเงินอันเป็นเครื่องแบบของกองทหาร

รกัษาพระนคร หรือทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่าทหารหลวง ผ้าคลมุก�ามะหยีย่าวกเ็ป็น

สีน�้าเงิน มีลายเดินทองตามชายผ้าคลุม กลัดเข็มแสดงฐานะราชตระกูล 

และเหรียญตราแสดงฐานะผู้น�ากองทหารรักษาพระนคร พร้อมทั้งคาด

ดาบประดับอัญมณีไว้ที่เอว

พิฆานเห็นผ้าคลุมของเจ้าชายนรบดีครั้งใดก็ให้อดนึกข�าไม่ได้...

เหตุใดจึงเอาผ้าม่านมาท�าเป็นผ้าคลุม
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ความจริงตอนที่ด�าเนินลิ่วเข้ามาพร้อมกับทหารในสังกัดนั้น  

องค์ยุพราชไม่ได้ทรงเหลือบพระเนตรแลใคร ไม่สนพระทัยทักทายใคร 

สายพระเนตรของพระองค์นิ่งตรง แต่เพียงก้าวผ่านคีตาเท่านั้น ก็ทรง

ช�าเลืองหางพระเนตรมองมา สายตาไม่ได้เป็นมิตรแม้แต่น้อย

...นี่เอง ศัตรูที่ประกาศตนเป็นศัตรู

เจ้าชายก้าวขึ้นไปบนแท่นสูง ประทับลงที่เก้าอี้ทางด้านขวาของ

บัลลงัก์ พฆิานมองตาม จากนัน้สายตาจึงกวาดไปทีบ่ลัลงัก์อกีครัง้...ต่อไป

ภายหน้าเจ้าชายนรบดจีะเป็นผูข้ึน้นัง่บนบลัลงัก์นี.้..คดิแล้วกอ็ดรูส้กึขนลกุ

ไม่ได้

เขาเคยถามคีตาว่า ถ้าเจ้าชายนรบดีขึ้นเป็นราชาแล้วคีตาจะท�า

อย่างไร ทว่าคีตาเพียงหันมายิ้มแล้วตอบสั้นๆ...ท�าตามหน้าที่

เพราะท�าตามหน้าที่นี้เอง องค์ยุพราชจึงไม่สามารถท�าอะไรคีตา

ได้ แม้จะไม่โปรดที่ผู้น�ากองก�าลังเล็กๆ กลับมีสิทธิเข้าประชุมร่วมกับ

เสนาธิการ แต่เพราะคีตาท�าตามหน้าที่ ท�าตามพระบัญชาขององค์ราชา 

เจ้าชายนรบดีจึงไม่อาจโต้แย้งอันใด

พิฆานคิดถึงตรงนี้แล้วลอบยิ้มออกมานิดหนึ่ง ใครๆ ก็รู้ว่าเจ้าชาย

นรบดทีรงเอาแต่พระทยั เย่อหยิง่ ขีอ้จิฉา เมือ่เหน็คตีาได้รบัความไว้วางใจ

จากองค์ราชา เหล่าเสนาบดีและข้าราชการทั้งหลายก็ให้ความส�าคัญกับ

เขา ผู้คนก็นับถือชื่นชมเขา เจ้าชายเองย่อมไม่พอพระทัย

...คงเป็นเช่นเดียวกับราชาอติรัชต์ในสมัยก่อนกระมัง

ได้ยินมหาดเล็กประกาศพระนามอีกครั้ง ครานี้เป็นพระนามที ่

ทุกผู้คนต้องยืนขึ้น ก�ามือขวาขึ้นทาบอกซ้าย และค้อมกายแสดงความ

เคารพอย่างสูงสุด

“พระราชาภควานเสด็จ!”



บทที่ 4

ศัตรูที่ปกปิด

แคว้นอากัณห์แบ่งการปกครองเป็นเมอืงต่างๆ โดยมกีรงุอษุณบรุี

เป็นเมืองหลวง

ราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ปัจจุบันมีพระนามว่า ราชาภควาน  

พระชนัษาล่วงเลยจากวยักลางคนเข้าสูว่ยัชราแล้ว พระองค์มลีกัษณะของ

ผู้น�าที่นิ่งขรึมส�ารวม พระพักตร์เอิบอิ่มทว่าไม่ใคร่แย้มสรวล หากแต ่

ดวงพระเนตรมีแววปรานี

พระองค์มโีอรสสองพระองค์ องค์แรกคอืเจ้าชายนรบด ีพระชนัษา

ยี่สิบเจ็ดปี นอกจากจะเป็นรัชทายาทแล้ว องค์ราชายังให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระนครด้วย ทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่าเจ้าชาย

ทรงศึกษาด้านการทหารมา

ส�าหรบัเจ้าชายองค์รอง คอื เจ้าชายนริมนั ทรงมนีสิยัรกัการเรยีนรู้ 

ทรงรู้กว้าง เนื่องจากพระองค์ชอบหาความรู้ มักไถ่ถามจากผู้เชี่ยวชาญ

อยู่เสมอ แต่โดยมากพระองค์มักจะพูดคุยกับเหล่าผู้ติดตามของเสนาบดี 

ทั้งนี้เพราะเจ้าชายทรงทราบว่าเสนาบดีทั้งหลายล้วนมีงานล้นมือจึง 
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ไม่อยากรบกวน นอกจากนี้ยังมักทูลขออนุญาตองค์ราชาเพื่อติดตาม 

คณะทูตหรือคณะพ่อค้าไปยังต่างแดนด้วย

ดังนั้น ในยามเสนาบดีฝ่ายการคลังรายงานเรื่องผลผลิตทางการ

เกษตรในไตรมาสทีผ่่านมา เจ้าชายนริมนัจงึให้ความสนใจเป็นพเิศษ ทรง

ทราบว่าผลผลิตที่ดี มีปริมาณมาก ย่อมส่งออกได้มาก เงินตราไหลเข้า

มามาก ก็น�ามาพัฒนาประเทศได้มาก

ส่วนองค์ราชานั้นประทับฟังรายงานด้วยอาการสงบ ไม่ว่าเป็น

รายงานในด้านดหีรอืร้าย แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เพยีงฟังแล้ว

เลยผ่านไป พระองค์ย่อมด�าริ เพียงแต่ไม่แสดงออก ไม่ตรัสสิ่งใดออกมา

หากยังไม่ถึงเวลา

“การเคลื่อนไหวของพวกเมยาดิคระยะน้ีเป็นอย่างไรบ้าง” องค์

ราชาตรัสขึ้นช้าๆ หลังจากการรายงานของเสนาบดีฝ่ายการคลังจบลง

และไม่มีวาระใดเพิ่มเติม

คตีาก้าวออกมา ถวายความเคารพ ก่อนเอ่ยขึน้ “ยงัคงมกีารโจมตี

ประปราย ส่วนมากจะเป็นในหมูบ้่านตามแนวชายป่า ล่าสดุกเ็มือ่คนืก่อน 

เกิดนอกกรุงอุษณบุรี ห่างไปทางใต้ประมาณหกโยชน์”

“หกโยชน์...” องค์ราชาตรัส “นั่นนับว่าใกล้มาก เจ้าคิดหาทาง

ป้องกันบ้างหรือยัง”

“ข้าเหน็ว่าระยะนีพ้วกเมยาดคิมกีารเปลีย่นรปูแบบการโจมต ีอาจ

มีแผนอะไรอยู่ ดังนั้นจึงคิดจะไปส�ารวจที่ชายป่าปิศาจ คงพอมีเบาะแส

อะไรบ้าง” เขาตอบเรียบๆ แต่ในใจยังคงลังเลสงสัยถึงเรื่องพิษที่อาบบน

เล็บค้างคาวในคืนนั้น

ราชาภควานพยักพระพักตร์เล็กน้อยเป็นการยอมรับความคิดนั้น 

แต่เสียงหนึ่งกลับแย้งขึ้น

“พระบิดา เสตาลัญฉน์ท�าศึกกับปิศาจเมยาดิคมาช้านาน ยังไม่

อาจปราบพวกมันลงได้ ข้าเห็นว่าในเมื่อกองก�าลังเสตาลัญฉน์สู้พวกมัน

ไม่ได้ เราควรส่งทหารไปก�าจัดพวกมันในป่าปิศาจเสียให้สิ้นซาก”
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องค์ราชาน่ิงเฉยอยูช่ัว่วนิาทหีนึง่ แต่เป็นวนิาททีีผู่บ้ญัชาการพลราบ

และผู้บัญชาการพลเรือต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก และหันมองคีตาด้วย

อาการเดียวกัน เห็นคีตายืนนิ่งด้วยท่าทีผ่อนคลาย พวกเขาก็เบาใจลง

“อย่าเลย นรบดี” องค์ราชาตรัส “พลราบจากทางเหนือกว่าจะลง

ไปถึงป่าปิศาจก็ใช้เวลาเป็นวันๆ ทหารจะอ่อนล้าเสียก่อน ส่วนพลเรือก็

ไม่ช�านาญการสู้รบในป่า และที่ส�าคัญที่สุด พวกเมยาดิคใช้วิธีซุ่มโจมตี 

ทหารเราเข้าไปกม็แีต่ตายเท่านัน้ เสตาลญัฉน์ต่อสูก้บัพวกเมยาดคิมานาน 

ย่อมรู้ชั้นเชิงของพวกมันและมีวิธีรับมือที่ดี”

“แต่...” องค์ยุพราชท�าท่าจะแย้งขึ้นอีก องค์ราชาจึงยกพระหัตถ์

ห้ามไว้

“นี่เป็นงานของเสตาลัญฉน์...คีตา เจ้าจงท�าตามที่ว่ามานั่นเถิด”

ผูน้�ากองก�าลงัเสตาลญัฉน์รบัค�าเข้มแขง็ ก่อนจะแสดงความเคารพ

องค์ราชาและก้าวกลบัไปยงัทีข่องตน ในขณะทีอ่งค์ยพุราชได้แต่กระแทก

หลังพิงเก้าอี้อย่างขุ่นเคือง

เนนิเตีย้ปกคลมุด้วยหญ้าเขยีวทีน่อกพระราชฐานทางทศิตะวนัตก 

มีไม้ใหญ่ยืนต้นโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเนินเพียงล�าพัง

ม้าก�าลังดีวิ่งควบขึ้นเนินมาด้วยความเร็วสูงจนเกรงว่าจะหยุดไม่

อยู ่แต่เมือ่ถงึยอดเนนิแล้วมนักย็กขาหน้าขึน้ตะกยุอากาศก่อนจะหยดุลง 

แสดงถึงความช�านาญของผู้บังคับขับขี่

ม้ายังไม่ทันวางขาหน้าทั้งสอง คนก็กระโดดลงจากหลังของมัน 

ก้าวกระแทกกระทั้นตรงไปยังต้นไม้ใหญ่โดดเดี่ยวบนเนินนั้น เขาหวด

แส้ม้าในมือฟาดใส่ล�าต้น เตะใส่ต้นไม้นั่นราวกับมันเป็นศัตรูคู่อาฆาต

เบือ้งหลงั ห่างไปอกีเลก็น้อยมม้ีาอกีสามสีต่วัควบตดิตามมา ผูค้น

บนหลังม้าเมื่อเห็นม้าตัวแรกหยุดอยู่ก็พากันรั้งบังเหียนหยุดม้าของตน 

เช่นกัน จากนั้นต่างคนจึงต่างลงจากหลังม้า น้อมกายแสดงความเคารพ

“เอ่อ...เจ้า...เจ้าชาย...” คนหนึ่งรวบรวมความกล้าเรียกขึ้น
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“ไป!” เจ้าชายตะคอก

“เอ่อ...แต่...”

“บอกว่าใหไ้ป!” คราวนี้เจา้ชายทรงหนัมาตวาดพร้อมหวดแสฟ้าด

ลงบนพื้นตรงหน้าคราหนึ่ง เหล่าทหารผู้ติดตามจึงได้แต่ขึ้นม้าที่ก�าลัง 

กระสับกระส่าย ควบกระเจิงไปคนละทิศละทาง

เจ้าชายนรบดีหันกลับมากระแทกส้นเท้าใส่ล�าต้นอีกครา สีหน้า

เคียดขึ้ง กัดฟันกรอดด้วยความเดือดดาล

การประชุมเมื่อครู่ พระบิดาปฏิเสธข้อเสนอของเขา แต่กลับทรง

เห็นด้วยกบัข้อเสนอของคตีา พระบดิาเข้าข้างคตีาโดยไม่ไว้หน้าเขาแม้แต่

น้อย...ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น!

รอก่อนเถดิ รอให้เขาเถลงิราชย์เสยีก่อน ถงึเวลานัน้เขาจะยบุกอง

ก�าลังเสตาลัญฉน์ ท�าในสิ่งที่ราชาอติรัชต์ท�าไม่ส�าเร็จ เขาจะปลดคีตาลง

มาเป็นข้ารับใช้ จะทรมานคนโอหังเช่นนั้นเสียให้หน�าใจ

คิดเช่นนั้นแล้วจึงฟาดโบยแส้ม้าใส่ล�าต้นไม้อีกหลายครั้ง ปรากฏ

แนวยาวไขว้สลับไปมาในเนื้อไม้

“ต้นไม้ท�าอะไรให้พระองค์หรือเจ้าชาย” เสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือ 

พระเศียร

องค์ยพุราชพลนัรู้สกึใจสัน่อย่างบอกไม่ถกู แต่เลก็มาเขาได้รบัการ

ปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีในฐานะเจ้าชายองค์โต ผู้ที่จะเป็นรัชทายาท 

ผู้ที่จะครองบัลลังก์ เขาย่อมไม่เคยรู้สึกตื่นตระหนกมาก่อน แต่นี่...เสียง

หนึ่งดังขึ้นโดยที่เขาไม่เห็นตัวผู้พูด เสียงอยู่ใกล้แค่นี้ อีกทั้งยังอยู่เหนือ

ศีรษะเพียงนี้

เจ้าชายพลนัสะบดัแส้ม้า หวดใส่กิง่ก้านเบือ้งบน พลางหมนุตวัออก

ไปอยู่นอกแนวร่มไม้ ชักดาบจากข้างกายขึ้นคุ้มกันองค์

“ไม่ต้องตกใจไป เจ้าชาย” เสียงนั้นดังขึ้นอีก คนยังอยู่ในต้นไม้ 

“ข้าไม่ได้จะท�าอะไรท่าน แต่ข้ามีข้อเสนอ”

“เสนออะไร เจ้าเป็นใคร ออกมา!” เจ้าชายตวาด สายตาเพ่งมอง
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ไปในกิ่งใบของต้นไม้หนาทึบ

ชั่วครู่ ร่างหนึ่งกระโดดตุบลงมาจากต้นไม้แล้วยืนนิ่งอยู่ตรงหน้า

พระองค์ เจ้าชายมองคนตรงหน้าอย่างไม่ไว้ใจ...เขาเป็นชายลักษณะดี  

รูปร่างสมส่วน ผมสีเทานั้นท�าให้ดูคล้ายคนมีอายุ ทว่าใบหน้ากลับเป็น

ชายหนุ่ม คะเนอายุอาจจะน้อยกว่าพระองค์เสียด้วยซ�้า ริมฝีปากมีรอย

ยิ้มที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ดวงตาเรียวสีอ�าพันก็หลุกหลิกกล้ิงกลอก 

หาความน่าเชื่อถือไม่ได้แม้แต่น้อย

“เจ้าชาย” คนผู้นั้นก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

“หยุด! ถอยออกไป!” องค์ยุพราชตวาดสั่ง ยังคงขวางดาบอยู่ตรง

หน้า

ชายผมเทายกมอืทัง้สองข้างขึน้ในท่ายอมแพ้และเพือ่แสดงให้เหน็

ว่าตนไม่ได้พกพาอาวุธแต่อย่างใด เจ้าชายจึงค่อยๆ ลดดาบลง แต่ยัง 

ไม่ยอมเก็บคืนฝัก

“ข้าชื่อ อารัญ” ชายผมเทาแนะน�าตนเอง “ข้ารู้ว่าเหตุใดพระองค์

จึงโกรธแค้นเช่นนี้”

“ข้าโกรธแค้น...” เจ้าชายทวนค�าอย่างไม่ไว้ใจ จ้องมองคนตรงหน้า 

ตาไม่กะพริบ

“ใช่ ท่านโกรธแค้น...ท่านโกรธแค้นคีตาแห่งเสตาลัญฉน์”

เขาพูดตรงจุด เจ้าชายโกรธแค้นคีตาจริง มิใช่เพียงโกรธแค้น ยัง

รงัเกยีจอย่างทีส่ดุ...ไฉนผูน้�ากองก�าลงัเลก็ๆ จงึได้เข้าร่วมประชมุเสนาบดี

เสียทุกครั้งไป ไฉนคนที่ไม่มีต�าแหน่งหน้าที่ใดในราชการจึงได้รับการ

ยอมรับถึงเพียงนั้น

“ฝ่าบาทต้องการก�าจดัคตีาไม่ใช่หรอื” อารญักล่าวต่อ “ข้าสามารถ

ช่วยท่านได้นะ”

“เจ้าจะช่วยข้า...เหตุใดจึงจะช่วยข้า คีตาท�าอะไรให้เจ้า” องค์

ยุพราชตรัสถาม

“เขาไม่ได้ท�าอะไร ข้าเพียงแต่ต้องการ...” หยุดนิดหนึ่ง พลาง 
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จ้องมองเจ้าชาย ยิ้มในดวงตา “ต้องการต�าแหน่งหน้าที่อันมั่นคงเท่านั้น”

ต�าแหน่งหน้าที่อันมั่นคง...เจ้าชายคิด ที่แท้คนผู้นี้มีความละโมบ 

ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์นั่นเอง

เขาช�าเลืองมองอีกฝ่าย เห็นอารัญยังคงยิ้ม ดวงตาพราวไปด้วย

ประกายแห่งเล่ห์เพทุบาย

“เจ้าจะช่วยข้าอย่างไร”

อารัญยิ้มกว้างขึ้น “ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไร หากในเสตาลัญฉน์

มีชาวเมยาดิคแฝงตัวอยู่”

องค์ยุพราชนิ่งไปเล็กน้อย จากนั้นรอยยิ้มจึงปรากฏขึ้นบนใบหน้า 

และสดุท้ายกลายเป็นหวัเราะ...หากพบหนอนแมลงในอาหาร คนกนิย่อม

ต้องโยนอาหารจานนั้นทิ้ง หากในเสตาลัญฉน์มีพวกเมยาดิค ความ 

น่าเชื่อถือจะอยู่ที่ใด

เจ้าชายเหลือบมองอารัญอีกครั้ง คนผู้นี้แม้จะไว้ใจไม่ได้ แต่คงมี

ประโยชน์อยูบ้่าง อย่ากระนัน้เลย กองทหารทัง้กองพระองค์ยงัควบคมุได้ 

จะนับอะไรกับคนโลภเพียงคนเดียว

“เอาเถิด อารัญ” เจ้าชายตรัส “ข้าจะให้โอกาสเจ้าพิสูจน์ หากเจ้า

สามารถท�าให้เสตาลัญฉน์หมดความหมาย ท�าให้คีตากระเด็นออกจาก

กรุงอุษณบุรีหรือถูกอัปเปหิออกนอกแคว้นไปได้ ข้ามีต�าแหน่งให้เจ้าแน่” 

ตรัสแล้วก็ทรงพระสรวลด้วยความสมใจยิ่งนัก

อารญัยกมอืทาบอกซ้าย ค้อมหลงัแสดงความเคารพอย่างสงูพร้อม

กบัรอยยิม้ ทว่าดวงตากลบัมเีพยีงแววหยามหยนั หาความนอบน้อมจรงิใจ

ไม่ได้แม้แต่น้อย

คีตาควบม้าเหยาะย่างมาตามถนนสายหลักของเมืองหลวง ถนน

ซึ่งจะพาเขามุ่งตรงจากพระราชวังไปยังจัตุรัสกลางเมือง

เมื่อครู่หลังจากการประชุม เขาก็ให้พิฆานกลับไปยังค่ายฝึกก่อน

ส่วนตนเองขี่ม้าตรงมาทางนี้ ความรู้สึกไม่สบายใจน�าพาเขามาทางนี้
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ในที่ประชุม รับสั่งขององค์ราชาท�าให้เจ้าชายนรบดีเสียหน้า 

ไม่น้อย ไม่ต้องสงสัยเลย เจ้าชายคงโยนความผิดทั้งหมดมาที่เขาอย่าง

แน่นอน

...แต่เขาท�าตามหน้าที่ รับผิดชอบหน้าที่อย่างดีที่สุดก็ควรจะเพียง

พอแล้วไม่ใช่หรือ

ในเวลาบ่ายเช่นนี ้ท้องถนนยงัคงพลกุพล่านไปด้วยผูค้น ชายหนุม่

หยุดม้าเมื่อถึงที่หมาย เขาลงจากหลังม้าแล้วจึงจูงมันก้าวผ่านซุ้มประตู

เข้าไปในบริเวณสวนกว้าง ผูกม้าไว้ที่เพิงข้างก�าแพงหินแกรนิต จากนั้น

จึงค่อยเดินไปตามทาง ผ่านสนามหญ้าและสระน�้ากว้างขวาง ตรงไปยัง

อาคารหลงัใหญ่โตซึง่ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางสวน เขาหยดุยนือยูท่ีห่น้าประตู

ไม้ พลางป้องตามองขึ้นไปตามความสูงของอาคาร เห็นยอดแหลมที่มี

วัตถุกลมท�าจากโลหะสะท้อนแสงอาทิตย์ บังเกิดเป็นรัศมีจ้าสว่างไสว

ที่นี่คือวิหารแห่งแสง...วิหารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ ณ จัตุรัสกลางกรุง

ความจริงวิหารแห่งแสงมีอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่น้อย ทว่าวิหาร

แห่งแสงในกรุงอุษณบุรีนี้เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งประวัติ-

ศาสตร์ของแคว้นนับแต่ครั้งชาวอุตตราศูรอพยพลงมาตั้งถิ่นฐาน ครั้ง

สงครามกับพวกเมยาดิค มีรายพระนามของราชาตั้งแต่ปฐมราชาจนถึง

รัชกาลก่อนหน้าองค์ปัจจุบัน รวมถึงพงศาวดาร ต�านาน และความเชื่อ

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งแสง

วิหารแห่งนี้มีขนาดใหญ่โต สร้างจากหินแกรนิต สถาปัตยกรรม

อยู่ในยุคสมัยไล่เลี่ยกับคฤหาสน์เสตาลัญฉน์ อาจจะเก่ากว่าเล็กน้อย 

ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออกอันเป็นทิศรับแสงแรกแห่งวัน

ความเชือ่ในการสร้างบานประตทูางทศิตะวนัออกนีม้มีาแต่โบราณ

แล้ว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเทพเจ้าแห่งแสงจะเดินทางจากทิศตะวันออก เข้า

สูบ้่านเรอืนในยามเช้า อวยพรให้คนในบ้านท�าการงานราบรืน่ ประสบแต่

สิ่งดีๆ ตลอดวัน ดังนั้นแทบทุกบ้าน แม้แต่พระราชวังก็สร้างบานประตู

ทางทิศตะวันออก
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คีตาค่อยๆ ผลักประตูไม้ซึ่งทั้งสูงทั้งหนาทั้งหนักออกช้าๆ บานพับ

ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดชวนวังเวง แม้ภายนอกจะดูเก่า แต่ภายในได้รับการ

ปรับปรุงตกแต่งใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นจึงไม่ดูโบราณมากนัก

โถงใหญ่ของวิหารหินนั้นสูงและกว้างขวางราวกับจะสร้างขึ้นเพ่ือ

จุคนทั้งเมือง รอบด้านท�าเป็นสามชั้น แบ่งเป็นห้องจ�านวนมากส�าหรับให้

ชาวเมอืงมาท�าพธิกีรรมอนัเป็นส่วนของครอบครวั ตามผนงัของชัน้ทีส่อง

และสามยงัตกแต่งด้วยภาพเขยีนส ีบอกเล่าเร่ืองราวเกีย่วกบัต�านานต่างๆ 

ริมผนังหรือมุมห้องซึ่งเป็นที่ว่างก็ยังมีตู้แสดงสิ่งของและอาวุธโบราณ 

คล้ายพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเลยทีเดียว

เลยไปทางด้านหลงัของโถงใหญ่กย็งัมห้ีองอกี เอาไว้ส�าหรบัรบัรอง

แขกส�าคัญที่มาร่วมงานพิธีใหญ่ๆ ซึ่งมักจะจัดที่ห้องโถง ลึกเข้าไปตาม

ทางเดนิอนัซบัซ้อนเป็นส่วนของห้องต�าราส�าหรบัเกบ็ต�าราประวตัศิาสตร์

และต�านานต่างๆ ทีม่จี�านวนมากมาย และส่วนมากจะอยูใ่นรปูของใบลาน

จารอกัษร ผกูตดิกนัแล้วพบัเข้าเป็นเล่ม บางส่วนกเ็ป็นแผ่นหนงัเขยีนด้วย

หมึก เคลือบทับด้วยน�้ายา ทว่าห้องเก็บต�าราเหล่านั้นกลับไม่ค่อยมีคน

สนใจเหลียวแล ปล่อยให้รกร้างเต็มไปด้วยฝุ่นผงจับหนา

ส�าหรบัโถงใหญ่นัน้มเีพดานสงู จึงให้ความรูส้กึโปร่ง ด้านในมแีท่น

พธิ ีเหนอืแท่นพธิมีดีวงอาทติย์จ�าลองดวงโต ท�าจากโลหะส�ารดิ ประกอบ

ด้วยรัศมีสีทอง ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมใดก็เห็นเป็นแปดแฉก เพดานเหนือ 

ดวงอาทิตย์จ�าลองนั้นเป็นกระจกใสเพื่อปล่อยให้แสงอาทิตย์จากดวงจริง

สาดส่องเข้ามาในยามกลางวัน ให้แสงจันทร์แสงดาวลอดผ่านเข้ามาใน

ยามกลางคืน

คตีาก้าวมายนือยูต่รงหน้าแท่นพธิ ีเขาชอบมองดวงอาทติย์จ�าลอง

อนัเป็นสญัลกัษณ์แทนเทพเจ้าแห่งแสง ยามมองดวงอาทติย์นัน้แล้ว จติใจ

ของเขาก็แจ่มใสขึ้นราวกับต้นไม้ได้อาบแสงตะวัน

ที่นี่...นอกจากเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวอุตตราศูรแล้ว ยังเป็น

แหล่งพักพิงใจของคีตาด้วย
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เขาก้าวจากบริเวณหน้าแท่นพิธีกลับมายังเสาต้นที่สามทางด้าน

ขวาของแท่นพิธีนั้น...ที่นั่นมีหุ่นส�าริดตัวหนึ่ง

ความจรงิแล้วในโถงใหญ่นีม้หีุน่ส�ารดิขนาดเท่าคนจรงิหลายตวั อยู่

ในอากัปกิริยาแตกต่างกัน ที่ฐานหุ่นจะมีแผ่นโลหะสลักชื่อของหุ่นนั้นๆ 

ไว้ บ้างเป็นบุพราชาแห่งแคว้นซึ่งมักจะตั้งอยู่บนแท่นสูงอีกชั้นหนึ่ง บ้าง

ก็เป็นบุคคลส�าคัญผู้ท�าคุณประโยชน์

คีตาไล่ดูหุ่นเหล่านั้น ตั้งแต่องค์ปฐมราชา หุ่นราชาอติราช ราชา

อติรัชต์ ซึ่งเขาคิดว่ามีเค้าลักษณะคล้ายเจ้าชายนรบดีอยู่บ้าง ผ่านหุ่น

ราชาองค์อื่นๆ บุคคลส�าคัญคนอื่นๆ จนกระทั่งมาหยุดยืนตรงหน้าหุ่น 

ตัวหนึ่ง

หุ่นตัวนี้มีรูปร่างสูงใหญ่ เค้าโครงใบหน้าเคร่งขรึม ผมยาว สวม

เสื้อผ้ารัดกุม อยู่ในท่ายืนเข้มแข็งองอาจ มือซ้ายก�าไว้ข้างล�าตัว มือขวา

ถืออาวุธ ยกขึ้นมาขวางไว้ระดับอก อาวุธที่ถือนั้นมีลักษณะเป็นดาบสอง

ด้าน ใบมีดยาวโค้งเป็นหยัก มีด้ามจับตรงกลาง...ลักษณะคล้ายอสิกร

ที่ฐานของหุ่นนั้นก็สลักชื่อซึ่งคีตาคุ้นเคยเป็นอย่างดี...ศิษฎี เสตา-

ลัญฉน์ วีรบุรุษในดวงใจของคีตา ผู้ที่เขาเทิดทูนบูชาเหนือกว่าผู้ใด

แต่เนื่องจากหุ่นส�าริดไม่มีการลงสีแต่งลายจึงขาดรายละเอียด 

บางอย่างไป คีตาได้แต่มองหุน่ตรงหน้า จินตนาการลกัษณะของศษิฎตีาม

ที่เคยได้ยินได้ฟังมา...หากศิษฎีตัวจริงยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็คงเป็นชาย 

ร่างสูงใหญ่ มีเส้นผมสีด�า และนัยน์ตาสีด�า อันเป็นลักษณะเด่นของคน

ตระกูลเสตาลัญฉน์

แต่ใช่ว่าเฉพาะตระกลูเสตาลญัฉน์เท่านัน้จึงจะมลีกัษณะเด่นเช่นนี้ 

ตระกูลอะคีราของเขาก็มีลักษณะเด่นแบบเดียวกัน คนในตระกูลอะคีรา

ล้วนแล้วแต่มีเส้นผมสีด�าและนัยน์ตาสีด�าด้วยกันทั้งนั้น

เพียงแต่เวลานี้ ตระกูลอะคีราเหลือเขาเพียงคนเดียว...เขาเป็น 

สายเลือดอะคีราเพียงคนเดียว

คิดถึงตรงนี้แล้ว คีตาก็ได้แต่ลดสายตาลงด้วยความสลดหดหู่... 
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เสตาลัญฉน์กับอะคีรา ความจริงก็มีชะตากรรมแทบไม่ต่างกัน ตระกูล 

เสตาลัญฉน์จบสิ้นลงเมื่อยี่สิบปีก่อนพร้อมกับค�าสาปและความตายของ 

ราดิศ เสตาลัญฉน์ ทายาทคนสุดท้ายของตระกูล

เวลานี้ตระกูลอะคีราก็เหลือเพียงเขาซึ่งทั้งชีวิตมีแต่การต่อสู้ ไม่รู้

ว่าจะพลาดพลั้งถูกฆ่าสังหารลงเมื่อใด

ความรู้สึกปวดปลาบขึ้นนิดหนึ่งที่บาดแผลตรงอกขวา...ครั้งนี้เขา

พลาด ดีว่ายังไม่ถึงกับตาย หากครั้งหน้าพลาดอีก จะเป็นเวลาตายของ

เขาหรือไม่

คีตาถอนหายใจยาว...พรุ่งนี้เขาต้องออกเดินทางไปส�ารวจแนว 

ชายป่าปิศาจ บางทีเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็เป็นได้



บทที่ 5

ป่�ปิศ�จ

นักรบแห่งกองก�าลังเสตาลัญฉน์ควบขับม้าออกจากค่ายฝึกแต ่

เช้าตรูมุ่ง่หน้าลงสูท่ศิใต้ พวกเขาใช้เวลาวนัคร่ึงกบ็รรลถุงึเมอืงซึง่มหีน่วย

ย่อยของกองก�าลังประจ�าการอยู่

คีตาสั่งให้ทั้งหมดตั้งค่ายพักแรมอยู่นอกเมืองเพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวนชาวบ้าน พวกเขาหงุหาอาหาร พกัเอาแรงเสยีหนึง่คนื วนัรุง่ขึน้จงึ

จัดแบ่งกองก�าลังออกเป็นเจ็ดสาย ให้แต่ละสายกระจายกันออกเดินทาง

ต่อไปยังป่าปิศาจเพื่อส�ารวจแนวชายป่าตามจุดที่ได้ก�าหนดไว้

เขากับพิฆานและนักรบอีกสิบแปดคนขี่ม้าไปทางทิศตะวันตก-

เฉียงใต้ เส้นทางนั้นแม้จะอุดมสมบูรณ์ดี แต่ยิ่งเข้าใกล้ป่าปิศาจเท่าไร 

ก็ยิ่งหาบ้านเรือนได้ยากเข้าไปทุกที จนกระทั่งแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆ ก็ไม่มี

ให้เห็นอีก

เดนิทางอยูค่่อนวนั พวกเขาจงึหยดุพกั ตัง้ค่ายห่างจากแนวชายป่า

ออกไปราวครึง่โยชน์ เป็นการรักษาระยะห่างเพือ่ความปลอดภยัจากการ

โจมตีของพวกเมยาดิค



ตรีพันธ์   45

คืนนั้นพวกเขาพักที่ค่ายโดยมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกๆ สอง

ชั่วโมง ทว่าคีตากลับไม่ได้นอน เขาใช้เวลาตลอดคืนในกระโจมที่พัก 

ศึกษาภูมิประเทศบริเวณป่าปิศาจจากแผนที่และบันทึกซึ่งได้เตรียมมา

ก่อนแล้ว

ป่าปิศาจกินอาณาบริเวณกว้างใหญ่จากชายฝั่งสุดปลายแหลมลึก

เข้ามาในแผ่นดินถึงกว่ายี่สิบโยชน์ มีลักษณะเป็นป่ารกชัฏ ค่อนข้างชื้น 

ต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี ชัยภูมิเช่นนี้จึงเหมาะแก่การซ่อนตัวและง่ายต่อ

การซุม่โจมต ีนีเ่ป็นสาเหตสุ�าคญัหนึง่ทีท่�าให้พวกเขาไม่สามารถบกุเข้าป่า

ก�าจัดพวกเมยาดิคให้หมดไปได้

อีกประการหนึ่ง ป่าแห่งนี้ยังมีสภาพคล้ายกับดัก นอกจากสภาพ

แวดล้อมที่ชวนให้หลงวกวนอยู่ในป่าแล้ว บางแห่งยังมีบ่อโคลนดูด มีดง

หนามอันเป็นพิษ และยังมีสัตว์ร้ายต่างๆ นอกเหนือจากพวกเมยาดิคเอง 

ดังนั้นหากไม่ศึกษาเส้นทางให้ช�านาญแล้วก็ยากยิ่งที่จะเดินทางเข้าออก

ได้

ทิศตะวันตกของป่าเป็นจุดอันตรายที่สุด เข้าใจว่าฐานที่มั่นส�าคัญ

ของพวกเมยาดิคอยู่ในบริเวณนี้ ทั้งนี้ก็เพราะคีตาเคยเข้าไปที่นั่นแล้ว 

ครั้งหนึ่ง...

ยี่สิบปีก่อน...ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ ช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย

คีตาในวัยเพียงสิบห้าปีกลับหาญกล้าเดินทางเข้าสู่ป่าปิศาจเพียง

ล�าพัง เขาลอบบุกเดี่ยวไปที่นั่นเพื่อตามหา จิณณา ลูกสาวเพียงคนเดียว

ของจริภจั และราดศิ ทายาทคนสดุท้ายแห่งตระกลูเสตาลญัฉน์ ผูม้เีลอืด

ครึง่หนึง่เป็นเสตาลญัฉน์ แต่อกีคร่ึงหนึง่เป็นเมยาดคิ ผูซ้ึง่สามารถเปลีย่น

ร่างเป็นหมาป่า

...ราดิศผู้ซึ่งมีชะตาดั่งค�าสาปในต�านาน...ค�าสาปที่ว่า เขาจะเป็น

ผู้น�าพาชาวเมยาดิคมาท�าลายล้างชาวอุตตราศูร!

ทว่าส�าหรับจิณณานั้น นางเป็นเพียงหญิงสาวผู้หนึ่ง เป็นคนสวย
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น่ารัก อ่อนโยนและอ่อนหวาน นางมีอายุไล่เลี่ยกับอัยยา เป็นเพื่อนสนิท

ที่สุดของอัยยา ทยุต พี่ชายของอัยยาก็เห็นนางเป็นน้องสาว คีตาเองก็รัก

นางดั่งพี่สาวคนหนึ่งเช่นกัน

นางไม่ใช่นกัรบอย่างอยัยา นางบอบบางและอ่อนแอเกนิกว่าจะจบั

อาวุธท�าร้ายใครได้ แต่เพราะความอ่อนหวานนี้เอง นางจึงเป็นที่รักของ

คนทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่ราดิศ

เพราะความรักที่มีต่อจิณณา หลังจากเปลี่ยนร่างเป็นหมาป่าครั้ง

แรก ราดิศก็ลักพาจิณณามายังป่าปิศาจ โดยมีนีซา ผู้ปกครองของชาว 

เมยาดิคในเวลานั้นอ้าแขนรอต้อนรับพวกเขาอยู่

ตอนนัน้จริภจัเสยีใจมาก เขาเป็นห่วงลกูสาว ความรกัความห่วงใย

กัดกร่อนจิตใจ ท�าให้ร่างกายไม่อาจทนรับได้ ในที่สุดเขาก็ล้มป่วยลง

คีตาไม่อาจอยู่นิ่งเฉย เวลานั้นเขาคิดเพียงว่า จะต้องท�าอะไร 

สักอย่างเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกที่บีบเค้นหัวใจของชายผู้เป็นด่ังบิดา 

ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังป่าปิศาจ คิดจะสืบเสาะข่าวคราวของ

จิณณาเพื่อน�ากลับไปบอกจิรภัจให้ได้คลายทุกข์โศก

ทว่าในป่าหาได้มีเพียงจิณณาและราดิศ...

แม้จะรูว่้ามอีนัตรายแต่คตีาก็ไม่หวัน่ไหว สิง่ใดทีเ่ขาเหน็ว่าสมควร

ท�า แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรเขาก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ แม้อัยยาจะ

ห้ามปรามข่มขู่อย่างไร เขาก็ยังยืนยันที่จะไป

สดุท้ายเมือ่อยัยาเหน็ว่าไม่อาจห้ามได้จงึแนะน�าเรือ่งป่าปิศาจตาม

ที่ทราบมาจากทยุตซึ่งไปเป็นสายในกลุ่มพวกเมยาดิค เตือนให้เขา

ระมัดระวัง และอวยพรให้เขาปลอดภัย

คีตายังจ�าความรู้สึกเมื่อย่างเท้าเข้าเขตป่าเป็นครั้งแรกได้ ความ

รูส้กึอดึอดัราวกบัร่างกายถกูบบีรัดจนหายใจล�าบากช่างปลกุเร้าความกลวั

ให้ตื่นขึ้น ความหวาดผวาก็ปลุกปั่นความคิดให้สับสนวุ่นวาย

แต่คีตาไม่กลัว ไม่คิดว่าจะต้องกลัว เขารู้ว่าตนเองต้องท�าตาม 

ค�าแนะน�าของอัยยาทุกอย่าง เปิดรับประสาทสัมผัสทุกส่วน สายตาต้อง
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ปราดเปรียว หูต้องว่องไว แต่ละก้าวที่เหยียบย่างลงบนพื้นดินซึ่งปกคลุม

ด้วยหญ้าและเฟิร์นนัน้ต้องมคีวามระมดัระวงัเป็นพเิศษ เพราะเขาไม่อาจ

คาดเดาได้เลยว่าที่ใดเป็นบ่อโคลน บริเวณใดมีพืชหรือสัตว์พิษแฝงตัวอยู่ 

ในป่าปิศาจมีแต่อันตราย เขาต้องตื่นตัวตลอดเวลา

ทว่าแม้คีตาจะรอดพ้นจากกับดักทางธรรมชาติมาได้ แต่กลับ 

ไม่อาจรอดพ้นจากการซุ่มโจมตีของพวกเมยาดิค...

หลงัจากก้าวเข้าในป่าเป็นระยะทางไกลพอสมควร เขากถ็กูแมงมมุ

ร่างยกัษ์สามตวัจูโ่จม แม้คตีาจะสามารถหลบหลกีคมเขีย้วของพวกมนัได้ 

และกวัดแกว่งดาบยาวที่เป็นอาวุธประจ�ากายในเวลานั้นฆ่าฟันมันไปได้

สองตัว แต่ก็ยังไม่อาจหลบหลีกใยเหนียวที่พวกมันถักทอไว้อยู่ทั่วบริเวณ

จะเป็นเพราะความโชคดีของเขาหรืออย่างไรไม่ทราบได้ ขณะที่

แมงมมุตวัทีเ่หลอือยูจ่ะฝังเขีย้วฉดีพษิลงในร่างเขานัน้ ทยตุกเ็ข้ามายบัยัง้

มันไว้ เขาเจรจากับแมงมุมยักษ์ บอกว่าคีตาเป็นผู้ที่มาจากเสตาลัญฉน์ 

เป็นผูท้ีจ่ณิณารักดัง่น้องชาย หากเขาเป็นอนัตราย จณิณาจะไม่พอใจมาก 

อกีอย่างหนึง่ การทีค่ตีาบกุฝ่าเข้ามาเช่นนีก้อ็าจมข่ีาวคราวจากจริภจั บดิา

ของจิณณาด้วย

เหตผุลเหล่านีท้�าให้แมงมมุยกัษ์นัน้ไม่กล้าท�าร้ายคตีา แต่ป่ันใยห่อ

ร่างเขาไว้ราวกับดักแด้ อีกทั้งยังพันปิดตาเขาไม่ให้มองเห็นอะไร จะรู้สึก

ก็เพียงแสงสว่างที่ส่องผ่านเส้นใยละเอียดเข้ามากระทบหนังตาของเขา

เท่านั้น

คีตารู้สึกว่าตนเองถูกแบก ไม่ทราบว่าไปยังสถานที่ใด บางคร้ัง

ได้ยนิเสยีงผูค้นพดูคยุกนั ครัง้หนึง่เขาได้ยนิใครคนหนึง่ห้ามทยตุไว้ไม่ให้

เดนิล่วงไปไกลกว่านี ้ส่วนตวัเขายงัคงถกูแบกต่อไป เข้าไปในสถานทีแ่ห่ง

หนึ่ง มืดมิดและอับชื้น เขาถูกโยนลงบนพื้นดินเฉอะแฉะ จากนั้นจึงได้ยิน

เสียงไม้ขัดกัน เสียงโซ่ขยับ และเสียงฝีเท้าก้าวจากไป

เขานอนจมพืน้ดนิเปียกชืน้นัน้เป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้...อาจ

เป็นวัน ในที่สุดจึงมีคนมาแบกเขาออกไป คราวนี้น�าไปโยนลงบนพื้นหิน
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แข็ง เมื่อแรกที่ถูกโยนลงไปนั้นเขาไม่รู้สึกเจ็บเท่าใดนัก แต่แรงกระแทก

ก็ท�าให้ระบมไปทั่วตัวในเวลาต่อมา

ได้ยนิเสยีงลกึต�า่ของชายผูห้นึง่สัง่ให้ปล่อยเขา เมือ่ดวงตาถกูเปิด

และปรบัรบักบัแสงได้แล้ว เขากม็องไปทัว่บริเวณ จงึเหน็ว่า ทีน่ัน่เป็นห้อง 

มีแสงสลัวราวกับอยู่ในถ�้า แต่พื้นดินถูกเกลี่ยจนเรียบเสมอกัน

รอบตัวเขามีคนยืนล้อมอยู่ ในจ�านวนนั้นบางคนมีสีผิวประหลาด 

แต่บางคนก็มีลักษณะไม่ต่างจากชาวอุตตราศูร หากคนเหล่านี้จะปะปน

เข้ามาในกลุ่มชาวอุตตราศูรหรือแม้แต่ออกมาเดินจ่ายตลาดกลางกรุง 

พวกเขาก็จะไม่เป็นที่สะดุดตาแต่อย่างใด

นีซา ผู้ปกครองชาวเมยาดิคนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ บนแท่นหินหน้าคีตา

ซึ่งสูงจากพื้นขั้นหนึ่ง เขาเป็นชายชราผมขาวโพลน เค้าหน้าดูขึงขัง การ

แต่งกายภูมฐิานต่างจากชาวเมยาดคิคนอืน่ในทีน่ัน้ เขาสวมเสือ้ยาวสขีาว

ทบักางเกงและสวมเสือ้คลมุยาวสนี�า้ตาลทบัอกีชัน้หนึง่ ตามชายเสือ้คลมุ

และขอบแขนเสื้อขลิบด้วยด้ายสีทอง

ลกัษณะโดยทัว่ไปของนซีาดไูม่ต่างจากชายชราชาวอตุตราศรู เว้น

แต่สีผิวที่ซีดขาว เล็บมือทั้งสิบก็เป็นสีขาว ทว่าสายตาเดียดฉันท์ที่มอง 

คีตานั้นดูราวจะเปล่งแสงสีแดงเรือง

ข้างนีซามีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ ดูจากหน้าตาคาดว่าอายุไม่เกิน

ยี่สิบห้าปี นางมีเส้นผมและดวงตาสีด�า ริมฝีปากก็เป็นสีคล�้าจนเกือบด�า 

ทว่าผิวของนางเป็นสีเทาซีดจนคล้ายผิวคนตาย...

คีตาจ�าได้ ทยุตบอกว่านางผู้นี้คือ นาอิน หลานสาวของนีซา

นางไม่ได้มองคตีา หากแต่เชดิมองไปทางอืน่ ไม่เหลอืบแลราวกบั

เขาไม่มีคุณค่าให้นางสนใจแม้แต่น้อย

ถัดจากแท่นหินลงมา คีตาเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่ ชายผู้นี้มีผม

สีด�า นัยน์ตาสีด�าสนิทอันเป็นลักษณะของคนเสตาลัญฉน์ ชายผู้นั้นคือ

ราดศิ เขาสวมเสือ้ผ่าหน้าปักลาย ทบัเสือ้แขนยาวสขีาว และสวมกางเกง

รัดข้อเท้าซึ่งเป็นการแต่งกายอย่างชายชาวเมยาดิค
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“พาจณิณาเข้ามา” ราดศิหนัไปสัง่หญงิสาวอกีผูห้นึง่ทีด้่านข้าง นาง

ออกไปสักครู่ก็กลับเข้ามาพร้อมกับคนที่คีตาต้องการพบ

จิณณาอยู่ในชุดเสื้อผ่าหน้าไม่มีแขน ปักลายสวยงาม เสื้อตัวใน

เป็นสีขาวแขนยาวโปร่ง สวมกระโปรงยาวกรอมเท้าเข้ารูปอย่างชาว 

เมยาดิค

ครั้นเห็นคีตาเท่านั้น นางก็ถลาเข้ามา ใบหน้าสวยงามน่ารักอาบ

นองไปด้วยน�้าตา

“เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง คีตา เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร ท่านพ่อเล่า ท่าน

พ่อเป็นอย่างไรบ้าง” ค�าถามพรั่งพรูออกจากปากเรียวสวย น�้าตาพราว

อาบสองข้างแก้ม

เขาบอกนางไปตามความจริง บอกว่าจิรภัจล้มป่วยเพราะกังวล

คิดถึงนาง บอกว่านางควรกลับไปหาพ่อ ทว่านางกลับสั่นศีรษะ

“ข้าไปไหนไม่ได้ ข้าต้องอยู่ที่นี่...” ว่าแล้วนางก็ยิ่งสะอื้นหนัก เงย

หน้ามองไปทางราดศิ จากนัน้จึงหนักลบัมากระซบิ “ข้าต้องอยูก่บัเขา เพือ่

เป็นประกันว่าเขาจะไม่น�าคนไปท�าร้ายชาวอุตตราศูรอีก”

เมือ่ทราบเช่นนีแ้ล้วคตีาจึงไม่คะยัน้คะยอขอให้นางกลบั เขารูด้ว่ีา

นั่นเป็นสิ่งที่นางต้องเลือก...เลือกเพื่อชาวอุตตราศูร แม้ส่วนหนึ่งในใจนั้น

นางเองก็รักราดิศเช่นกัน

หลังจากนั้นราดิศจึงให้คนน�าเขามาส่งที่ชายป่า มาอย่างไรก็กลับ

ออกไปอย่างนั้น ดีที่เมื่อกลับออกจากป่าแล้ว พวกคนที่แบกเขามาช่วย

ตัดใยแมงมุมที่ห่อตัวออกให้ เขาจึงไม่ถึงกับต้องคลานไปอย่างหนอน

ทว่าหลงัจากวนันัน้ สิง่ทีไ่ม่คาดหมายกเ็กดิขึน้ เป็นความผดิพลาด

อย่างใหญ่หลวง...

“กรี๊ด!”

เสียงกรีดร้องฉุดดึงคีตากลับมาในเวลาปัจจุบัน เขารีบลุกพรวด

ออกจากกระโจม รุดไปถามนักรบซึ่งท�าหน้าที่เป็นยามว่าเกิดอะไรขึ้น
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“มีเสียงผู้หญิงร้อง คาดว่าจะมาจากทางทิศตะวันตก” นักรบผู้นั้น

ตอบ คีตาจึงสั่งเรียกระดมก�าลัง ระหว่างนั้นพิฆานก็ออกจากกระโจมมา

สมทบด้วย เขาให้นักรบสี่คนเฝ้าอยู่ที่ค่าย ส่วนที่เหลือพากันขึ้นม้า ควบ

ขับออกไปในความมืดแห่งรัตติกาล


