
1 
แม่ทัพจำเป็น

ในห้องใต้ดินลึกลับใจกลางพยัคฆ์นคร  

เสียงพูดคุยงึมงำของชายลึกลับสี ่คนดังสะท้อนไปมาราวกับ



ฝูงแมลงกำลังตีปีกบิน
 พวกเขาดูเคร่งเครียดกับแผนการร้ายที่ร่วมกัน



ก่อขึ้นแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
 แสงไฟจากคบเพลิงที่ปักอยู่บนผนัง



และเทียนอีกกว่าร้อยเล่มบนพื้นสะท้อนให้เห็นดวงหน้าเคร่งขรึมของ



แต่ละคนที่ล้วนแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในพยัคฆ์นครทั้งสิ้น
 ตลอดทั้งร่าง

ของพวกเขาล้วนอยูใ่นชุดคลุมสีดำไม่ต่างจากบรรดาพ่อมดกำลังประกอบ

พิธีกรรมชั่วร้าย
 ขณะที่พวกเขามีท่าทีกระวนกระวายอยู่นั้น
 ชายลึกลับ

ในชุดคลุมสีดำอีกคนก็เดินลงมาจากบันไดเวียน
 ร่างของเขาสูงใหญ่


ทรงพลังอำนาจแห่งผู ้นำ
 เสียงรองเท้าหนังกระแทกพื้นดังก้องตาม

จังหวะก้าวเดิน
 สะกดคนทั้งสี่ให้ยืนนิ่งราวกับปูนปั้น
 เสียงนั้นยังทำให้



10 คู่ป่วนสะท้านภพเล่ม2

เปลวไฟบนปลายเทียนและคบเพลิงวูบไหวราวกับต้นไม้ที ่ไม่อาจ

ต้านทานพายุร้าย
 ชายลึกลับทั้งสี ่พร้อมใจกันคุกเข่าลงบนพื้นและ



กราบกรานชายผู้มาใหม่อย่างนอบน้อม
หนึ่งในนั้นเปล่งเสียงออกมาว่า


“กลุ่มผู้ภักดีน้อมรับคำสั่งจากเจ้าชีวิตที่แท้จริง”



ชายที่เพิ่งเดินเข้ามายกมือขวาขึ้นเสมออก
 แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียง

ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจ


“ลุกขึ้น”
 ชายลึกลับทั้งสี่คนรีบลุกขึ้นยืนและถอยห่างจากชาย



ผู้มาใหม่ประมาณห้าก้าว


“ทำไมแม่ทัพรณกรถึงยังมีชีวิตอยู่”
 ชายที่ถูกเรียกว่า
 ‘เจ้าชีวิต

ที่แท้จริง’
เอ่ยถาม
หนึ่งในสี่คนนั้นจึงรีบรายงาน


“มันหลบหนีออกไปจากนครบังบดได้เพราะความช่วยเหลือจาก

นางตะเคียนสองนาง
 แต่กองกำลังของข้ายังติดตามมันออกไปยังเบื้อง

นอก”


“ขอแค่มันไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก
 ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว”
 เจ้า-

ชีวิตที่แท้จริงบอกก่อนจะพูดต่อ


“เมื่อไหร่จึงจะถึงวันตายขององค์หญิงวศินี”


“อีกยี่สิบห้าวัน”
หนึ่งในสี่คนลึกลับบอก


“ทำไมต้องรอนานขนาดนั้น”
 เจ้าชีวิตที่แท้จริงถามด้วยน้ำเสียง

กราดเกรี้ยว
 ชายทั้งสี ่คนตัวสั่นเทา
 ต่างคนต่างเกี่ยงให้คนอื่นตอบ

คำถาม
จนกระทั่งชายลึกลับที่ดูแก่ชราที่สุดรายงานว่า


“เราจำเป็นต้องหาเหตุอันชอบธรรมในการสังหารองค์หญิง
 เพื่อ

ไม่ให้ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านจนกระทบแผนการใหญ่
 และพิธีเซ่น

ดวงวิญญาณเสือสมิง
 คือโอกาสดีที ่สุดที่จะสังหารองค์หญิงได้โดย

ประชาชนไม่มีข้อโต้แย้ง”



เจ้าชีวิตที่แท้จริงพยักหน้าช้าๆ
 และทอดถอนใจ
 ก่อนเขาจะพูด
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ออกมาด้วยเสียงแหบพร่า


“องค์หญิงผู้เลอโฉมของข้า...เสียดายเหลือเกินที่ต้องมาตายใน

ลักษณะเช่นนี้
 หากจะโทษต้องโทษพระบิดาของนาง
 ที่ส่งมอบดวงจิต

แห่งธาตุไฟให้
 ดวงจิตแห่งธาตุไฟอันชั่วร้ายนั้นจะต้องถูกทำลาย”
 หลัง

จากนั้นจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว



“มีใครคิดจะขัดขวางพิธีกรรมนี้หรือไม่”



“นอกจากกษัตริย์ถิรพุทธิ์แล้ว
 ในพยัคฆ์นครคงเหลือแต่อำมาตย์

ภรัญยูเท่านั้น”
ชายลึกลับคนหนึ่งตอบ


“ใครที่คิดขัดขวางข้ามันต้องตาย”


“พวกข้ามีแผนจะจัดการกับอำมาตย์ภรัญยูอยู่แล้ว
 ท่านไม่ต้อง

ห่วง”
 ชายลึกลับคนหนึ่งบอก
 เจ้าชีวิตที่แท้จริงส่งเสียงหัวเราะดังก้อง

จนห้องใต้ดินนั้นแทบถล่มทลาย
 ชายลึกลับทั้งสี ่พร้อมใจคุกเข่าลง



อีกครั้งและยื่นมือออกมากุมกันไว้แน่น
 เจ้าชีวิตที่แท้จริงก้าวเดินเข้าไป

หา
เอื้อมมือขวาลงไปกุมมือของคนทั้งสี่ไว้



“ดี...พวกเจ้าทำได้ดี
 เกือบหนึ่งศตวรรษแล้วที่บรรพบุรุษของข้า

ต้องทนอยู่กับความอัปยศ
 ถึงเวลาแล้วที่ลูกหลานของกษัตริย์เทปาทิป

จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง”
สิ้นสุดคำพูดของเจ้าชีวิตที่แท้จริง
ชายทั้งสี่ก็

ตะเบ็งเสียงออกมาพร้อมๆ
กันว่า


“ค้ำชูราชบัลลังก์
 จงรักเผ่าพันธุ์
 เจ้าชีวิตที่แท้จริงจงเจริญ
 เจ้า-

ชีวิตที่แท้จริงจงเจริญ”
 ขณะนั้น
 อนุภาคมารสีดำก็หลั่งไหลออกจาก

ฝ่ามือของเจ้าชีวิตที่แท้จริง
 ผ่านเข้าสู่ฝ่ามือกลุ่มผู้ภักดีทั้งสี่ที่เกาะกุมกัน

อยู่
 ร่างของพวกเขาสั่นสะท้านเมื่ออนุภาคมารสีดำมุ่งเข้าสู่จิตใจ
 ใน

ห้องใต้ดินลึกลับตอนนี้กึกก้องไปด้วยเสียงหัวเราะของเจ้าชีวิตที่แท้จริง



ที่พร้อมจะกลับมาทวงราชบัลลังก์คืน


พิธีกรรมถ่ายเทพลังอำนาจจบสิ้นลงในลักษณะนั้น
 ชายลึกลับ
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ทั้งสี่ถูกสั่งให้กลับออกไปจากอุโมงค์ใต้ดิน
 ก่อนเจ้าชีวิตที่แท้จริงจะเปิด

ประตูลับในห้องใต้ดินนั้นและเดินเข้าไปยังอีกห้องที่อยู่ติดกัน
 ห้องใหม่

นั้นค่อนข้างอับทึบ
 อากาศเย็นชื้นเพราะน้ำใต้ดินที่ซึมออกมาจากผนัง

แต่ไม่มากพอจะท่วมขัง
 ภายในห้องนั้นมีเพียงโลงศิลาโลงหนึ่งตั้งอยู่

อย่างโดดเดี่ยว
 แสงไฟจากคบเพลิงบนผนังของอีกห้องทำให้เกิดเงาของ

เจ้าชีวิตทาบทับลงบนโลงศิลา
 เขาเอื้อมมือไปแตะมัน
 ก่อนจะพึมพำ

ออกมาอย่างแผ่วเบา


“น้องข้า
 เจ้าจงหลับให้เป็นสุข
 อีกเพียงย่ีสิบห้าวัน
ความเสียสละ

ของเจ้าจะบังเกิดผลแล้ว”







ชายแดนทางทิศใต้ของพยัคฆ์นคร 

พระธมนมุ่งตรงไปยังปากถ้ำของภูเขาพยัคฆ์
 เฒ่าธีมารีบวาง

เชือกที่ถักอยู่ลงและเดินนำพระภิกษุไปโดยไม่ยอมพูดจา
 จนกระทั่งถึง

ต้นตะเคียนคู่หนึ่งที่มีความสูงเกือบยี่สิบเมตร
 ห่างกันห้าเมตรและอยู่

ไกลจากปากถ้ำของภูเขาพยัคฆ์ประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้น
 เฒ่าธีมา

พนมมือพึมพำคาถาบางอย่างก่อนจะเป่าพรวดออกไป
 พลันบังเกิด

กระแสลมปั่นป่วน
 ยอดตะเคียนคู่โอนลู่ลมไปมาพร้อมๆ
 กับการปรากฏ

ตัวของหญิงสาวสองคนในชุดหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา
 คือผ้าถุงกับ

เสื้อคอกระเช้าสีเขียวอ่อน
 ใบหน้าไร้การตกแต่งแต่ยังดูมีเสน่ห์ลึกลับ


พวกเธอคือนางตะเคียนซึ่งมีหน้าที่เฝ้าดูแลแนวกำแพงของนครบังบด


ตามคำสั่งของพระมหาปิ่นผู้สร้างนครบังบดขึ้นมา



ในครั้งที่พระมหาปิ่นสร้างนครบังบด
 ท่านได้สร้างประตูเข้าออก

เพียงสี่บาน
 ใกล้กับหมู่บ้านหุบผีเสื ้อ
 บ้านสนต้านลม
 บ้านจันทร์-

กระจ่าง
 และบ้านดอกไม้หอม
 ส่วนผนังหรือกำแพงที่ล้อมรอบนคร



บังบดสร้างขึ้นโดยไพรชยนต์
 คืออาศัยลักษณะภูมิประเทศที่คนธรรมดา
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ไม่สามารถสัญจรผ่านอย่างหุบเหวหรือหน้าผาสูงชัน
 ในที่ราบบางแห่ง

ดัดแปลงธรรมชาติให้เกิดเขาวงกต
ส่วนในบริเวณล่อแหลมที่ง่ายต่อการ

บุกรุก
 ท่านจะใช้วิญญาณภูตผีเฝ้าระวังรักษาอย่างเข้มงวด
 เช่นเดียว

กับพื้นที่แห่งนี้
ที่ใช้ผีนางตะเคียนเป็นผู้ปกปักรักษา
นางตะเคียนทั้งสอง

ทรุดตัวลงนั่ง
ก้มกราบพระธมนสามครั้งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาว่า



“เป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าแล้วที่พวกเขาออกไป”



พระธมนหันมาสบตากับเฒ่าธีมาด้วยความตกใจ
 เฒ่าธีมาจ้อง

หญิงสาวทั้งสองเขม็งพร้อมตะคอกใส่


“แล้วทำไมป่านนี้ถึงเพิ่งมาบอก”
 หญิงสาวทั้งสองก้มหน้าด้วย

ความหวาดวิตก
พระธมนจึงเอ่ยถาม


“มีใครออกไปบ้าง
และมีจำนวนเท่าไหร่”



นางตะเคียนสบตากัน
ก่อนที่ตนหนึ่งจะบอก


“เป็นท่านรณกรที่อ้อนวอนให้เราทั้งสองยอมเปิดช่องทางให้เพื่อ

หลบหนีจากผู้ไล่ล่า
ซึ่งมีประมาณสองร้อยคน”


“ใครกันที ่ตามล่าเขา”
 พระธมนถามต่อ
 แต่ไม่มีใครตอบได้


พระธมนจึงหันไปบอกเฒ่าธีมา


“ท่านรีบซ่อมแซมผนังกำแพงส่วนนี้ให้แข็งแรง
 ส่วนเราจะส่งข่าว

ถึงพรานจั่นและผู้นำหมู่บ้านทั้งสี่ให้รีบติดตามหาคนกลุ่มนั้นให้พบ
ก่อน

ที่อนุภาคมารจะกระจายออกไปสู่โลกภายนอกมากกว่านี้”
 เฒ่าธีมา

พยักหน้ารับ
แต่เมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเอ่ยถาม


“แล้วไอ้แสบสองตัวนั่นล่ะ”
 เขาหมายถึงภูรินท์กับสิน
 พระธมน

ฝืนยิ้มก่อนตอบ


“สุดแท้แต่โชคชะตาเถอะ”
 จากนั้นจึงเดินออกไป
 ปล่อยให้เฒ่า



ธีมากับนางตะเคียนทั้งสองช่วยกันท่องคาถาซ่อมแซมผนังกำแพงของ

นครบังบดต่อไป
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แสงแดดแผดกล้า  

ภูรินท์กับสินถูกจับมัดมือไพล่หลังมายังค่ายทหารที่มีกระโจม

ผ้าใบสีขาวกว่าสิบกระโจมตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา
 รอบๆ
 บริเวณมี

แนวรั้วไม้ไผ่ปลายแหลมกั้น
 หลังรั้วไม้เป็นหลุมที่ขุดไว้ดักม้าศึกของศัตรู

หากถูกจู่โจมโดยไม่คาดฝัน
 ทั้งสองถูกนำตัวมาหน้ากระโจมหลังใหญ่


ก่อนถูกทหารที่ควบคุมตัวเตะขาพับจนต้องทรุดนั่งลง
 โดยมีทหารอีก

สองคนจ่อดาบจี้คอเอาไว้
 ทหารที่เหลือรายล้อมเป็นวงกลม
 ถือดาบ

กระชับไว้ในท่าเตรียมพร้อม
ภริูนท์เพ่ิงสังเกตเห็นว่า
 ในกลุ่มทหารเหล่าน้ี



มีเกือบสิบคนที่ใช้ผ้าดำคาดหน้าผาก
 ไม่ต่างจากชายลึกลับที่สินชอบ

เรียกว่า
 ไอ้ถั่วงอก
 หรือหนอนน้อย
 ทหารคนหนึ่งเดินเข้าไปรายงานใน

กระโจม
ครู่หนึ่งจึงเดินนำชายฉกรรจ์รูปร่างสูงใหญ่
หน้าตาดุร้ายเต็มไป

ด้วยหนวดเครา
 วัยประมาณสี่สิบปีซึ่งอยู่ในชุดทหารโบราณสีแดงฝาด

ออกมา


“พวกเจ้าเป็นใคร
 มาทำอะไรในป่านี้”
 ชายคนนั้นเอ่ยถามด้วย

เสียงระคายหูไม่ต่างจากมีคนเอาช้อนโลหะไปขูดกับแผ่นสังกะสี
 ภูรินท์

จ้องสบตากลมโตดุดันคู่นั้นก่อนตอบว่า


“ผมชื่อภูรินท์
คนนี้ชื่อสิน
พวกเรามาตามหา...ญาติ”
ภูรินท์บอก


เขาไม่กล้าเรียกพระปุริศธรรมเป็นพ่ออีกต่อไป
 และการคิดอย่างนั้นก็

ทำให้เขาปวดใจ


“ภูรินท์กับสิน...ญาติของเจ้าเป็นใคร”
 ชายคนนั้นถามต่อด้วย

เสียงอันดัง
ภูรินท์พบว่าเขาก็ใช้ผ้าดำคาดหน้าผากไว้เช่นกัน


“องค์หญิงวศินี”
 คำตอบของสินเรียกทุกสายตาให้หันไปมองที่

เขาได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เว้นแม้กระทั่งภูรินท์



“อะไรนะ”
ชายฉกรรจ์คนนั้นตะเบ็งเสียงถามเหมือนไม่อยากเชื่อ


“เราเป็นพระสหายขององค์หญิงวศินี
 ทีนี้จะปล่อยเราได้หรือยัง”




15Kula

สินบอกด้วยน้ำเสียงถือดี
 เขารู้ชื่อองค์หญิงวศินีจากการพูดคุยกับพระ



ธมนเพียงครั้งเดียว
 จากนั้นก็นำเรื่องเล่าต่างๆ
 มารวบรวมไว้ในสมอง


หากจำเป็นต้องโกหก
เขาก็จะทำเพื่อเอาตัวรอด


“เหลวไหล
 องค์หญิงจะมีสหายสารรูปอย่างพวกเจ้าได้อย่างไร”


ชายคนน้ันพดูต่อ
มีเสียงซุบซิบดังไปท่ัววงล้อมรอบๆ
บริเวณ
สินขมวดค้ิว

ขณะคิดทบทวนความจำเรื่องเสือสมิงพันธุ์แท้กับพันธุ์ผสม
 จากนั้นจึง

พูดขึ้น


“สารรูปอย่างข้าเป็นอย่างไร
 หรือเจ้าคิดว่าองค์หญิงจะคบหากับ

คนที่มีผ้าคาดหน้าผากอย่างพวกเจ้า”
 คำพูดนั้นทำให้ชายฉกรรจ์สะดุ้ง


จากน้ันจึงเพ่งมองหน้าผากของสินกับภริูนท์อย่างจริงจัง
 การท่ีคนท้ังสอง

ไม่มีรอยสักบนหน้าผาก
 บ่งบอกได้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นเสือสมิงพันธ์ุแท้


เป็นชนชั้นปกครอง
 หรือไม่ก็เป็นเพียงสามัญชนที่ไม่มีความหมายอะไร

เลย
 แต่ทหารชั้นผู้น้อยระดับนายกองอย่างเขาย่อมไม่กล้าเสี่ยงพิสูจน์

กับคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระสหาย
 จึงได้แต่นิ่งงัน
 ขณะนั้นทหารคนหนึ่ง

ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับยื่นห่อผ้าขนาดเล็กให้ชายฉกรรจ์คนนั้น


“ข้าค้นได้จากสัมภาระของพวก...เขา”
 ทหารคนนั้นบอกอย่าง

ลังเล
 ไม่กล้าเรียกว่า
“พวกมัน”
อีกต่อไป
 เมื่อชายฉกรรจ์ที่เป็นหัวหน้า

แกะห่อผ้าออก
 มือทั้งสองข้างถึงกับสั่นสะท้าน
 ใบหน้าซีดเผือดราวกับ

ไก่ต้ม
แล้วจู่ๆ
ก็คุกเข่าโครมลงกับพื้น


“ท่านแม่ทัพ
 ข้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
 ขอท่านอภัยด้วย”
 ท่าทางและ

คำพูดของชายฉกรรจ์ทำให้ทหารทุกคนพลอยคุกเข่าและร้องเรียก
“ท่าน

แม่ทัพ”
 ตามไปด้วย
 ภูรินท์กับสินสบตากันด้วยความมึนงง
 แต่เมื่อเห็น

หยกรูปพยัคฆ์และม้วนหนังในมือของชายฉกรรจ์
 ทั้งสองจึงเข้าใจถึง

ศักดิ์ฐานะของ
‘ไอ้หนอนน้อย’
ได้ทันที



ขณะนั้นทหารสองคนก็เข้ามาแกะเชือกที่มัดมือภูรินท์กับสินออก
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ทั้งสองจึงลุกขึ้นบิดขี้เกียจ
 ก่อนชายฉกรรจ์คนนั้นจะถือห่อผ้าเดินเข้ามา

คุกเข่าลงเบื้องหน้า



“เจ้าชื่ออะไร”
 สินเอ่ยถาม
 พยายามปรับน้ำเสียงให้ฟังดูดุดัน

และทรงอำนาจ



“ข้าชื่อ
 ดรัณ
 เอ๊ะ!
 ทางราชสำนักแจ้งว่า
 แม่ทัพที่จะมาประจำ-

การชื่อ
 รณกร
 ไม่ใช่เหรอ
 แล้วทำไมท่านชื่อสินล่ะ”
 คราวนี้เป็นสินบ้าง



ที่อึกอัก
ภูรินท์ที่คิดตามสถานการณ์มาตลอดจึงพูดขึ้น


“ท่านแม่ทัพเปลี่ยนชื่อตามหลักโหราศาสตร์
 เพื่อความเจริญ

ก้าวหน้า”



“ชื่อสินน่ะเหรอ
ข้าว่า
รณกร
ดูมีสง่ามากกว่านะ”



“หลักโหราศาสตร์บอกว่า
 เมื ่อชื ่อกับนามสกุลรวมกันแล้วมี

อักษรและพยัญชนะทั้งสิ้นสิบหกตัวจะเพิ่มบารมีให้เจ้าของชื่อได้เป็น

ใหญ่เป็นโต”
ภูรินท์บอก
ดรัณมีสีหน้าครุ่นคิด
เรื่องนี้เขาเคยรับรู้มาก่อน


และมีนายทหารหลายคนเปลี่ยนชื่อกับนามสกุลตัวเองตามที่โหรแนะนำ


ทหารบางคนก็เจริญก้าวหน้า
 ขณะที่บางคนยังย่ำอยู่ที่เดิม
 ดรัณเชื่อใน

สิ่งที่ภูรินท์บอกอย่างสนิทใจ
แต่ก็อดอยากรู้ต่อไม่ได้


“สิน...สอ-อิ-นอ
 มีสามตัว
 แล้วอีกสิบสามตัวที่เป็นนามสกุลท่าน

คืออะไร”



สินยังตามไม่ทันได้แต่หันมาสบตาภูรินท์
อีกฝ่ายจึงบอกว่า


“นามสกุลคือเอ่อ...เก่งสืบพันธุ์
 บนตัวธอธงมีไม้การันต์
 ข้างล่าง

มีสระอุด้วยถึงจะครบสิบหก”
ภูรินท์บอก


“อะไรนะ”
สินร้องประท้วงทันที



“สิน
เก่งสืบพันธุ์”
ดรัณว่าพลางนับนิ้วมือ


“สิบหกตัวพอดี
 มิน่า
 พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บท่านก็ได้เป็นใหญ่เป็นโต

ปั๊บ
 ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปราศจากข้าศึก...เอ่อ
 ท่านเปลี่ยนนามสกุล
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ให้ข้าบ้างได้ไหม
ข้าอยากจะเจริญก้าวหน้าบ้าง”
พูดจบ
ดรัณก็หัวเราะ

แหะๆ
สินจึงว่า


“ใช้นามสกุลเดียวกับข้าเลยแล้วกัน
สิบหกตัวเป๊ะ”
สินบอกก่อน

จะหันมาถลึงตาใส่ภูรินท์อย่างแค้นเคือง


“เอ่อ
 ท่านแม่ทัพ
 มันเกินไปหนึ่งตัว
 และอีกอย่าง
 ข้าไม่กล้าใช้

นามสกุลเดียวกับท่าน”
ดรัณพูดขึ้น



“งั้นก็เปลี่ยนเป็น
ดรัณ...สืบพันธ์เก่งแล้วกัน
เอาสระอุใต้ตัวธอธง

ออก
 จะได้ไม่เกินสิบหกตัว”
 สินว่าอย่างรำคาญ
 และรู้สึกหงุดหงิดกับ

นามสกุลใหม่
ดรัณนับนิ้วดู
แล้วเงยหน้าขึ้นมากล่าวด้วยความยินดี


“ขอบคุณท่านแม่ทัพ
ต่อไปข้าต้องเจริญก้าวหน้าแน่ๆ
ดรัณ
สืบ-

พันธ์เก่ง
 เป็นพี่เป็นน้องกับท่านแม่ทัพ
 สิน
 เก่งสืบพันธุ์
 ฮ่าๆ”
 จากนั้น

เหมือนนึกขึ้นได้
จึงหันไปสั่งลูกน้อง


“มัวยืนเซ่ออยูท่ำไม
 ท่านแม่ทัพเพ่ิงมาถึงเหน่ือยๆ
 รีบจัดหาอาหาร

และที่พักเร็วๆ
เข้าสิ”
จากนั้นหันมาหาแม่ทัพคนใหม่ทั้งสองแล้วว่า


“ท่านแม่ทัพกับสหายเชิญเข้ามาพักในกระโจมของข้าให้หาย

เหนื่อยก่อน
 รอให้ทหารพวกนี้สร้างกระโจมที่พักให้ใหม่แล้วค่อยย้าย

ออกไป”
จากนั้นจึงหันไปสั่งพลทหารให้เตรียมอาหารกับสุรามาต้อนรับ


“ก็ดีเหมือนกัน
 กินแต่ผลไม้มานานจนจะเป็นลิงอยู่แล้ว”
 สินพูด

ก่อนเดินตามดรัณเข้ากระโจม
 ภริูนท์มองตามหลังก่อนจะเป่าปากออกมา



ด้วยความโล่งอกที่เอาตัวรอดมาได้
แต่ก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่า
ถ้าเกิดความ

ลับแตก
พวกเขาจะมีสภาพอย่างไร





กระโจมที่พักชั่วคราวถูกสร้างขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว 

ภายในมีที่นอนที่ปูด้วยฟางข้าวหนานุ่ม
 ห่มทับด้วยผ้าผืนใหญ่
 ด้าน

หลังมีห้องน้ำส่วนตัวซึ ่งพลทหารคอยผลัดเปลี ่ยนเวรกันตักน้ำจาก
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ลำธารมาเติมให้เต็มอยู่เสมอ
นายกองดรัณยังจัดทหารรับใช้อีกสองนาย

ให้มารับคำสั่งที่หน้ากระโจม
 สินออกปากขับไล่ทหารทั้งสองให้ออกไป


ก่อนจะทิ้งตัวลงนอนอย่างขี้เกียจ
จากนั้นจึงหันมาคุยกับภูรินท์เบาๆ


“เอาไงดีต่อวะ
ท่าทางพวกนั้นจะเชื่อจริงๆ
ว่าเราเป็นแม่ทัพอะไร

นะ...รณกรใช่ไหม”



ภูรินท์พยักหน้า


“ตอนนี้ยังโชคดีที่ไม่เจอคนรู้จัก
 ถ้าเจอเมื่อไหร่
 ความแตกเมื่อ

นั้น”



สินทำหน้าสยองขวัญ
 ภูรินท์ขมวดคิ้วใช้ความคิดครู่หนึ่งแล้ว

บอก


“เล่นละครตามน้ำไปก่อน
 ถ้าเห็นว่าคับขันค่อยช่ิงหนียังทัน
 ตอนน้ี

เราสืบเรื ่องราวของพยัคฆ์นครจากดรัณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
้



จากนั้นค่อยว่ากันอีกที”


“ได้
ดูท่านายกองคนนี้เซ่อๆ
ซ่าๆ
อยู่ด้วย
น่าจะหลอกได้ไม่ยาก


ว่าแต่
แกคิดได้ไงวะเรื่องนามสกุลของฉัน”


“ฉันไม่ได้คิด
มันผุดขึ้นมาเอง”
ภูรินท์บอกเสียงสูง


“ไม่ได้คิดยังไง
 สิบหกตัวเป๊ะ
 แถมความหมายยังชัดเจนขนาด

นั้น
 แกเคยว่าแต่ฉันหมกมุ่น
 แล้วทีแกล่ะ
 คิดนามสกุลออกมาอย่างนี้


ไม่หมกมุ่นเลยนะ”
สินต่อว่ายาวเหยียด


“ฉันคิดแค่ว่าอะไรจะเหมาะสมกับแกที่สุดเท่านั้น
 เอาเถอะน่า


ยังไงก็ใช้ไม่นานหรอก”
ภูรินท์บอก



“แล้วไอ้ตำแหน่งแม่ทัพนี่อีก
 ที่จริงมันควรจะเป็นแกไม่ใช่ฉัน”


สินบอก
ภูรินท์ส่ายหน้าเร็วปรื๋อ


“สถานการณ์อย่างนี ้
 แกนั่นแหละเหมาะที่สุด
 ฉันโกหกใคร



ไม่เป็น”
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“แหม...พูดได้เต็มปากเต็มคำ
พ่อคนดี
มีคุณธรรม
เออ
ต่อไปแก

ไม่ต้องสุภาพ
พูดผมพูดครับอีกนะ
คนที่นี่พูดกันแต่ข้ากับเจ้า
แกกับฉัน

เท่านั้น”


“โอเค”
ภูรินท์บอก


“โอเคนี่ก็ไม่น่าจะได้
 มันทันสมัยเกิน”
 จากนั้นทั้งสองจึงร่วม

วางแผนเตรียมรับมือกับคำถามที่ไม่คาดคิดของดรัณเพื่อไม่ให้ตัวเอง

เปิดเผยพิรุธ
 ขณะเดียวกันก็คิดหาคำถามที่เหมาะสมเพื่อสืบความลับ

จากอีกฝ่าย
 จนกระทั่งมืดค่ำ
 ดรัณจึงให้ทหารมาเชิญทั้งสองไปร่วมงาน

เลี้ยงต้อนรับที่จัดขึ้นบนจุดรวมพล





งานเลี้ยงต้อนรับท่านแม่ทัพจัดขึ้นอย่างง่ายๆ อาหารหลัก

คือลูกวัวย่างทั้งตัว
 นอกจากนายกองดรัณแล้วยังมีทหารระดับนายสิบ

นั่งล้อมวงอยู่ประมาณสิบนาย
 พลทหารที่เหลือล้วนเฝ้าระวังเวรยาม




ภูรินท์กับสินถูกจัดให้นั ่งที ่โต๊ะประธานติดกับโต๊ะของนายกองดรัณ


ทหารรับใช้สองนายกุลีกุจอรินเหล้าข้าวโพดใส่ถ้วยดินเผาเสิร์ฟให
้ จาก

นั้นจึงไปแล่เนื้อลูกวัวย่างใส่จานมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด


ภูรินท์ยกเหล้าแตะปลายจมูก
 กลิ่นหอมแต่ก็ฉุนจัดชนจมูกจน

แทบหงายหลัง
 เขาวางถ้วยดินเผาลงบนโต๊ะ
 สั่งทหารคนหนึ่งหยิบ



ท่อนฟืนติดไฟมาจ่อใกล้ๆ
 ทันทีที่โดนประกายไฟ
 เหล้าข้าวโพดในถ้วย



ก็ลุกพรึบขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภูรินท์กับสินถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจ


“โอ้โห
 นี่มันกี่ดีกรีกันเนี่ย
 กินเข้าไปไส้ไม่ขาดเหรอ”
 สินถาม




นายกองดรัณหัวเราะร่วนด้วยความพอใจ


“เหล้าข้าวโพดพวกนี้ร้อนแรงไม่มีใครเปรียบ
 ท่านแม่ทัพดื่ม

เข้าไปจะรู้เลยว่าลำไส้ของท่านมีกี่ขด”


“ฆาตกรรมหมู่ชัดๆ”
 สินว่า
 นายกองดรัณถึงกับหน้าจืดขณะยื่น
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หน้ามาถาม


“อะไรครับ
ที่ว่า
ฆาตกรรมหมู่”



สินมองเหล้าข้าวโพดแล้วยิ้มแหย


“พยาธิตายเป็นเบือแน่
 มีที่มันซอฟต์ๆ
 กว่านี้ไหม”
 สินเอ่ยถาม


นายกองดรัณทำสีหน้างุนงง
ภูรินท์จึงพูดแทรกว่า


“ท่านแม่ทัพหมายถึงเหล้าที่มันไม่ร้อนแรงขนาดนี้”



นายกองดรัณมีสีหน้ายิ้มเยาะ
 เช่นเดียวกับทหารคนอื่นๆ
 สินจึง

รีบแก้สถานการณ์ว่า


“ปกติเมื่ออยู่ในกองทัพข้าจะไม่ยอมให้ใครดื่มเหล้าเป็นอันขาด


เพราะมันทำลายสุขภาพ
 ทำลายระเบียบวินัยจนทำให้กองทัพอ่อนแอ


แต่วันนี้จะอนุโลมให้วันหนึ่ง
 แต่เพียงให้จิบเบาๆ
 เท่านั้นไม่ใช่ดื่มจน

เมามาย”


“ขอบคุณท่านแม่ทัพที่อนุโลม”
 นายกองดรัณบอก
 ทหารจึงริน

เหล้าให้กับภูรินท์ใหม่
 พร้อมกับทำให้เจือจางด้วยน้ำเปล่า
 จากนั้น



นายกองดรัณจึงเชิญทุกคนดื่ม
 สินพยักหน้าให้เพื่อนก่อนที่ทั้งสองจะ

กล้ำกลืนดื่มสุรารสขมเฝื่อนลงไปอย่างยากลำบาก


หลายวันที ่ผ่านมา
 ภูรินท์กับสินกินแต่ผลไม้จนติดเป็นนิสัย


พอได้กินเนื้อและดื่มเหล้าเข้าไป
 ร่างกายเหมือนจะต่อต้านเล็กน้อย
 แต่

เมื่อดื่มถ้วยที่สามที่สี่ผ่านไป
 ร่างกายจึงปรับสภาพกลับไปเป็นผีสุรา

เหมือนสมัยเรียนในเมืองได้ดังเดิม
 ทั้งสองจึงดื่มกินอย่างเอร็ดอร่อย


และเหล้าข้าวโพดก็ไม่จำเป็นต้องเจือจางอีกต่อไป



ขณะที ่ภูร ินท์กับสินกำลังเพลิดเพลินกับการดื ่มกิน
 คำถาม



ชุดแรกก็เกิดข้ึน
 เม่ือดรัณเอ่ยถามถึงการเดินทางจากพยัคฆ์นครมาจนถึง

ที่นี่
 สินจึงแต่งเรื่องเล่าการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นขึ้นมาจนเกินจริง
 และ

ยังบอกว่าเขาพบเจอภูรินท์ระหว่างทาง
 ร่วมผจญภัยจนผูกพันน้ำใจ
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ฉันมิตรสหายร่วมเป็นร่วมตาย
จากน้ันออกคำส่ังกับดรัณว่า
ต่อไปถ้าพบ

ภูรินท์ก็เหมือนกับพบเขา
 งานราชการต่างๆ
 สามารถรายงานต่อภูรินท์

ได้เช่นเดียวกัน
 ดรัณรับคำและถ่ายทอดคำสั่งแก่ลูกน้องอย่างถ้วนหน้า


แล้วสินจึงเอ่ยถาม


“ทหารที่นี่มีกี่คน”



“มีร้อยคนครับ”
ดรัณตอบ


“ทำไมมันน้อยอย่างนี้”
สินอดพูดต่อไม่ได้
ดรัณขมวดคิ้วแล้วว่า


“พวกเราเป็นกองร้อยหน่วยลาดตระเวน
 คนก็เลยมีน้อยเพื่อให้

คล่องตัวเวลาเดินทาง”



“แล้วทัพใหญ่ตั้งอยู่ไหน”


“อยู ่บนยอดเขาหลังพยัคฆ์
 ห่างจากที ่น ี ่ไปประมาณยี ่ส ิบ

กิโลเมตร
เดินทางวันเดียวก็ถึง”


“ที่นั่นใครดูแลอยู่”


“เอ่อ
ท่านแม่ทัพไม่รู้เหรอ”
ดรัณถามกลับ
สินส่ายหน้า


“ข้าจะไปรู้ได้ไง
ข้าเพิ่งมาถึง”
สินบอก
แสร้งทำสีหน้ารำคาญ


“ตอนนี้ท่านตาราไต
 รองแม่ทัพดูแลอยู่
 ข้าได้ส่งทหารไปส่งข่าว

แล้วว่าท่านแม่ทัพมาถึง
พรุ่งนี้จะเดินทางไปสมทบที่ทัพใหญ่
ให้ทางนั้น

เตรียมการต้อนรับไว้”
 สินหันไปสบตากับภูรินท์ด้วยความหวั่นใจ
 เมื่อ

ไปถึงที่นั่น
พวกเขาจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้



“เมื่อตอนกลางวันท่านบอกว่าแม่ทัพโชคดีที่ถูกส่งมายังพื้นที่ไม่มี

สงคราม
 มันคืออะไร”
 ภูรินท์เอ่ยถามในเรื่องที่ค้างคาใจ
 ดรัณหันไป

สบตากับสินซึ่งรีบพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตให้พูด
ดรัณจึงตอบว่า


“ตอนนี้พยัคฆ์นครมีศึกทั้งภายในและภายนอก
 ศึกภายนอกคือ

เราต้องต่อสู้กับกองทัพของบาดาลนครที่ยกกำลังมารุกรานทั้งทางภาค

เหนือและภาคตะวันออก
 ส่วนศึกภายในท่านแม่ทัพคงรู้ดี”
 สินที่กำลัง
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ยกเหล้าขึ้นดื่มถึงกับชะงัก
ก่อนจะหันไปบอกดรัณว่า


“เจ้าพูดต่อเถอะ
 ข้ากระดากที่จะพูดเรื่องในบ้านให้เพื่อนฟัง
 เอา

ให้ละเอียดเลย
เดี๋ยวเลื่อนขั้นให้”



ดรัณที่ไม่รู้ว่าทั้งสองกำลังเล่นละครสืบความลับอยู่จึงรีบรับปาก

ด้วยความตื่นเต้น


“ครับท่านแม่ทัพ
ตอนนี้มีข่าวลือว่าท่านปุโรหิตครัษฐาคิดก่อการ

กบฏแต่ไม่มีใครกล้าพูด
กษัตริย์ถิรพุทธิ์ก็ทรงทราบ
แต่พระองค์ทำอะไร

ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน
 และทหารส่วนใหญ่อยู่ภายใต้คำสั่งของท่าน

ปุโรหิต
ไม่เว้นแม้กระทั่ง...”
ดรัณหันมามองสิน
อีกฝ่ายยักไหล่แล้วว่า


“เราเป็นผู้น้อย
ต้องปรับตัวตามสถานการณ์”



นายกองดรัณถึงกับอ้าปากค้างอย่างตกตะลึง



“แล้วองค์หญิงวศินีล่ะ”
 ภูรินท์รีบถามแทรก
 ดรัณมองสินด้วย

แววตาที่เต็มไปด้วยความว้าวุ่น
สินจึงชิงบอกว่า


“เจ้าตอบไปเถอะ
ไม่ต้องเกรงใจเรา
เอาให้ละเอียด”


“ครับท่านแม่ทัพ”
ดรัณรับปากแล้วพูดต่อ


“มีคำร่ำลือกันว่า
 ที่ท่านปุโรหิตครัษฐายังไม่ก่อการ
 เพราะเกรง-

กลัวองค์หญิงวศินี
ซึ่งทุกคนต่างสงสัยว่าทำไมต้องกลัว
เพราะองค์หญิง

เป็นเพียงหญิงสาวที่ไม่รู้วิชาการต่อสู้ด้วยซ้ำ”


“สวยไหม”
สินเอ่ยถาม
แต่เมื่อรู้สึกตัวจึงพูดต่อ


“ในสายตาของเจ้า
 องค์หญิงสวยไหม
 เพื่อนข้าคนนี้เป็นเสือ-



ผู้หญิง
เห็นสาวๆ
สวยๆ
ไม่ค่อยได้”



ภูรินท์ยื่นเท้าเตะขาเพื่อนที่ใต้โต๊ะ
แต่อีกฝ่ายทำเป็นไม่ใส่ใจ


“ข้าเป็นเพียงนายกองต่ำต้อย
 ไม่มีวาสนาได้พบหน้าองค์หญิง


แต่มีคำร่ำลือว่าพระองค์ทรงสิริโฉมงดงามนัก”



“แล้วที่ทัพใหญ่มีทหารกี่คน”
 ภูรินท์ถามต่อโดยไม่หันไปมอง
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หน้าสิน


“ปกติจะมีห้าหมื่น
แต่ถูกโยกย้ายไปสู้รบกับบาดาลนคร
จึงเหลือ

อยู่ที่นี่หนึ่งหมื่นคนเท่านั้น”



ภูรินท์กับสินถึงกับอ้าปากค้างเมื่อได้รับทราบจำนวนทหารใน

สังกัด


“คนที่นี่เขามาปฏิบัติธรรมหรือมา...เอ่อ
 มาผลิตลูกกันแน่
 ทำไม

มันเยอะอย่างนี้”
สินว่า
ภูรินท์สุดจะทนจึงกัดฟันกระซิบบอกเพื่อนเสียง

แข็ง


“ท่านแม่ทัพระวังคำพูดด้วย
เดี๋ยวถอดยศซะเลย”



สินยิ้มแหย
ภูรินท์จึงหันไปคุยกับดรัณต่อ


“พยัคฆ์นครมีทหารทั้งหมดกี่คน”
ดรัณหันมามองสินด้วยแววตา

สงสัยก่อนจะถาม


“ท่านเป็นเพื่อนสนิทกับท่านแม่ทัพ
 ท่านแม่ทัพน่าจะบอกราย-

ละเอียดได้ดีกว่าข้า”



สินรีบโบกมือแล้วว่า


“ก่อนหน้านี้
 ข้ากับภูรินท์เพียงคบหากันด้วยใจ
 คิดว่าไม่นานจะ

ต้องแยกย้ายจากกันจึงไม่ได้บอกกล่าวอะไรให้ฟัง
 แต่เมื่อครู่ที่อยู่ใน

กระโจม
 ข้ากับเขาสาบานเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกัน
 เขายืนยันจะ



สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับข้า
แต่ข้ายังไม่มีเวลาอธิบายสถานการณ์ให้เขา

ฟัง
 คนของท่านก็มาเชิญพวกข้ามาที่นี่เสียก่อน
 ไหนๆ
 ก็พูดเรื่องนี้แล้ว


เจ้าลองเล่าให้เขาฟัง
 หากผิดพลาดตรงไหนข้าจะแก้ไขให้
 แต่ถ้าพูดได้ดี

ได้ถูกต้อง
จะเลื่อนให้สองขั้นเลย”
สินบอกยาวเหยียด
แกล้งทำน้ำเสียง

อ้อแอ้เพื่อให้ดูว่าเมา



“สองขั้นแล้ว
 นามสกุลนี้ดีจริงๆ”
 ดรัณรับปากจากนั้นจึงอธิบาย


“พยัคฆ์นครมีทหารทั้งสิ้นสองแสนห้าหมื่นนาย
 แบ่งออกเป็นห้าทัพ
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ใหญ่
มีแม่ทัพห้าคนเป็นผู้คุมดูแล
ทัพของเรา
ท่านสิน
เก่งสืบพันธุ์
ดูแล

ความสงบทางด้านทิศใต้”


“เดี๋ยว”
 สินพูดขัด
 เมื่อนายกองดรัณหันมองเขาจึงพูดขึ้นด้วย



น้ำเสียงแข็งกร้าว


“ต่อไปเวลาเรียกข้า
ไม่ต้องพ่วงนามสกุลมาด้วย
นี่เป็นคำสั่ง”


“ครับ
ท่านแม่ทัพ”
ดรัณรับคำ
สินจึงอนุญาตให้พูดต่อ


“ทางทิศเหนือเป็นแม่ทัพวรงค์
 ทิศตะวันตกแม่ทัพสรวิศ
 ทิศ

ตะวันออกแม่ทัพการิน
 และกองกำลังรักษาพระนครเป็นท่านคณิศร


บุตรชายของท่านปุโรหิตครัษฐา”


“ในเมื่อคณิศรมีทหารในมือมากขนาดนั้น
 ทำไมไม่ปฏิวัติแย่งชิง

อำนาจไปเลย
มัวรีรออะไรอยู่”
ภูรินท์ถาม


“เพราะในพยัคฆ์นครยังมีท่านอำมาตย์ภรัญยู
 ผู้ควมคุมกอง

กำลังปกป้องประชาชนคานอำนาจอยู่
 กองกำลังนี้ไม่ใช่ทหารแต่ถูกฝึก

ให้มีฝีมือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
 ที่ผ่านมาท่านภรัญยูปกครองชาวบ้าน

โดยใช้หลักเมตตาธรรม
 ตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรม
 จึงเป็นที่

เคารพรักของผู้คน
 เมื ่อท่านประกาศตัวชัดเจนว่าสนับสนุนฝ่าบาท


ปุโรหิตครัษฐาจึงยังไม่กล้าลงมือทำอะไร”


“ท่านอำมาตย์คนนี้คงไม่ธรรมดาจริงๆ”



“ท่านเป็นอาจารย์ของท่านแม่ทัพเอง”
นายกองดรัณว่าพลางหัน

มามองที่สิน
ซึ่งอีกฝ่ายเพียงพยักหน้ายอมรับ


“ถูกต้อง
อาจารย์ข้าไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
เจ้าพูดต่อไป”



“นอกจากท่านจะเป็นอาจารย์ของท่านแม่ทัพแล้ว
 ยังสนิทสนม

กับท่านการินซึ่งเป็นแม่ทัพดูแลความสงบตามชายแดนทิศตะวันออก


นั่นเท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายมีกำลังทหารก้ำกึ่งกัน”



ภูรินท์พยายามคิดตาม
ครู่หนึ่งจึงเอ่ยถาม
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“ในเมื ่อที ่นี ่ไม่มีสงคราม
 ทำไมถึงคงกำลังทหารไว้มากมาย

ปานนี้”



“ถึงที่นี ่จะไม่มีสงคราม
 แต่ยังมีพวกสำนักนอกรีตมากมายที่

ก่อกวนทำร้ายชาวบ้าน
 ออกปล้นไม่หยุดหย่อน
 ท่านทีปกา
 แม่ทัพ



คนก่อนก็เพิ่งเสียชีวิตไปเพราะถูกสำนักนอกรีตเหล่านี้จู่โจมทำร้าย”



ภูรินท์รับฟังด้วยความตั้งใจและเริ่มเข้าใจแล้วว่า
 เมื่อแม่ทัพ



คนก่อนเสียชีวิต
ทางราชสำนักจึงส่งรณกร
แม่ทัพคนใหม่มาประจำการ

แทน
แต่โชคร้ายที่รณกรถูกลอบทำร้ายจนไปพบกับพวกเขาทั้งสอง
และ

ส่งมอบตราหยกประจำตำแหน่งให้
 คนที ่นี ่ไม่เคยเห็นหน้าแม่ทัพ



รณกรมาก่อนจึงหลงเชื่อคำลวงของสินโดยสนิทใจ


“ที่ทางการส่งแม่ทัพสินมาที่นี่เพื่อให้ปราบสำนักนอกรีตพวกนี้



เหรอ”
ภูรินท์เอ่ยถาม
ดรัณมองหน้าสินอย่างลำบากใจ
ก่อนจะพูดว่า


“คงมีภารกิจอย่างอื่นที่สำคัญกว่านี้
 เอ่อ
 ที่จริงแล้วกองทัพของ

เราเป็นกองกำลังที่กษัตริย์ถิรพุทธิ์ไว้วางพระทัยที่สุด
และท่านแม่ทัพเอง

ก็เป็น...เป็นที่วางพระทัยของพระองค์”



ภูรินท์กับสินเข้าใจทันทีว่าทำไมดรัณถึงเกิดอาการอึกอักลังเล


เพราะก่อนหน้านี้สินพูดเสมือนตอบรับว่าเขาเป็นคนของปุโรหิตครัษฐา


แต่ความจริง
 ทุกคนที่นี่พร้อมถวายชีวิตให้กษัตริย์ถิรพุทธิ์มากกว่า
 สิน

จึงรีบแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองด้วยการตวาดถามด้วยเสียงอันดังว่า


“แล้วเจ้าล่ะ
ภักดีกับใคร”


“ข้าเป็นผู้น้อย
 แล้วแต่แม่ทัพจะสั่งการ”
 นายกองดรัณตัวสั่น

งันงกขณะตอบ


“ดี...งั้นข้าก็ไม่ต้องเปลืองความคิดที่จะพิสูจน์น้ำใจพวกเจ้าอีก

แล้ว”
 สินว่าพร้อมกับชูถ้วยเหล้าขึ้น
 ทุกคนยกขึ้นมาดื่มพร้อมๆ
 กัน


จากนั้น
ดรัณจึงเอ่ยถาม
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“แสดงว่าท่านแม่ทัพแค่ลองใจพวกเรา
ท่านยังภักดีกับกษัตริย์ซึ่ง

เป็นนายที่แท้จริงของเราอยู่”


“มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว”
 สินว่า
 ทหารทุกนายเหมือนจะ

เป่าปากออกมาด้วยความโล่งอกพร้อมๆ
 กัน
 สินกับภูรินท์เองก็เช่นกัน


อย่างน้อยก็เริ่มจับทางถูกว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายไหนและคนที่นี่มีทัศนคติ

อย่างไร
 สินผายมือเชิญทุกคนให้ดื่มกินกันตามสบายจนกระทั่งอิ่มแปล้


จึงหันไปบอกนายกองดรัณว่า


“ข้าชักเมาแล้วสิ
 เจ้าบอกเล่าถึงสงครามภายในพยัคฆ์นครให้

เพื่อนข้าฟังหน่อย
คนคนนี้เก่งเรื่องการวางกลยุทธ์
เมื่อเขารู้สถานการณ์

ที่แท้จริงแล้ว
เขาจะช่วยเหลือพวกเราได้มาก”



นายกองดรัณหันไปมองภูรินท์ด้วยความชื่นชม
ก่อนว่า


“หากปุโรหิตครัษฐาคิดก่อการกบฏจริง
 กษัตริย์ถิรพุทธิ์ก็ตกอยู่

ในสถานการณ์คับขัน
 เพราะก่อนหน้านี้เหล่าเสนาอำมาตย์ที่จงรักภักดี

หลายท่าน
 ถ้าไม่ประสบภัยจนถึงชีวิตก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย


รอบกายของพระองค์นอกจากท่านภรัญยูแล้ว
 คนอื่นๆ
 ล้วนแต่เป็นคน

ของท่านปุโรหิตทั้งนั้น
 และที่สำคัญก็คือ
 องค์หญิงวศินีกำลังตกอยู่ใน

อันตรายถึงชีวิต”


“อันตรายยังไง”
 ภูรินท์ถามด้วยความตกใจ
 แม้จะยังไม่เคยเห็น

หน้ากันมาก่อน
 แต่เขากลับรู้สึกผูกพันกับองค์หญิงวศินีอย่างแปลก

ประหลาด
 อาจเป็นเพราะเขากับเธอล้วนมีดวงจิตแห่งธาตุสถิตอยู่
 และ

ที่เขาดั้นด้นมาถึงที่นี่ก็เพื่อร้องขอดวงจิตแห่งธาตุไฟจากเธอ


“ในคืนพระจันทร์เต็มดวงรอบหน้า
 ท่านปุโรหิตกำหนดให้เป็นวัน

ประกอบพิธีเซ่นสังเวยดวงวิญญาณเสือสมิง
 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของ

พยัคฆ์นครที่ทำสืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน”


“แล้วพิธีนี้มันเกี่ยวข้องกับองค์หญิงยังไง”
 สินถามด้วยความ
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สนใจ


“ประเพณีนี้มีข้อกำหนดไว้ว่า
 กษัตริย์ทุกพระองค์
 ต้องส่งมอบ

พระธิดาองค์โตเป็นเครื่องสังเวยวิญญาณบรรพบุรุษเสือสมิง
 ที่ผ่านมา

จะไม่เกิดปัญหาใดๆ
 เพราะกษัตริย์ทุกพระองค์จะมีพระธิดาพระโอรส

หลายพระองค์
 แต่กษัตริย์องค์ปัจจุบัน
 มีพระธิดาวศินีเพียงพระองค์

เดียวเท่านั้น”


“หมายความว่าถ้าเสียพระธิดาไป
 ก็จะสิ้นราชวงศ์”
 สินพูดขึ้น


นายกองดรัณพยักหน้ารับ
 สินนึกอะไรขึ้นได้จึงโยนแผ่นหนังในห่อผ้าให้

กับดรัณและออกคำสั่ง


“นี ่เป็นสาส์นลับจากกษัตริย์ถิรพุทธิ ์
 เจ้าอ่านให้เพื ่อนข้าฟัง

หน่อย”
 นายกองดรัณมีสีหน้าตื่นตกใจไม่กล้าหยิบม้วนแผ่นหนัง
 สินจึง

พูดกระตุ้น


“ข้าอนุญาตแล้ว
เจ้าไม่ต้องมากพิธี
เอาไปเลยสามขั้น”



“ครับ
 ท่านแม่ทัพ”
 นายกองดรัณรีบรับคำก่อนหยิบม้วนแผ่น

หนังออกมาคลี่อ่าน
 โดยไม่ระแคะระคายเลยว่าสินกับภูรินท์อ่านภาษา

ของพยัคฆ์นครไม่ออก
จึงใช้วิธีล่อหลอกให้เขาอ่านให้ฟัง


“วันขึ้น
 15
 ค่ำ
 เดือน
 8
 คือวันที่ปุโรหิตครัษฐาจะก่อการกบฏ


โดยจะใช้พิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณเสือสมิงเป็นเรื่องบังหน้าเพื่อช่วงชิง

ราชบัลลังก์
 ให้เจ้าหาทางช่วยเหลือองค์หญิงออกไปอย่างปลอดภัย


จากน้ันรวบรวมไพร่พลยกเข้าตีเมือง
ชิงราชบัลลังก์คืนให้แก่ธิดาของข้า”


“เรามีเวลาอีกกี่วัน”
 ภูรินท์ถามขึ้นทันทีที ่นายกองดรัณอ่าน

ข้อความจบ


“วันนี้วันแรม
 10
 ค่ำ
 เราเหลือเวลาเพียงแค่
 25
 วันเท่านั้น”


นายกองตอบ


“จากนี่ไปถึงพยัคฆ์นครใช้เวลากี่วัน”
ภูรินท์ถามต่อ




28 คู่ป่วนสะท้านภพเล่ม2

“หากใช้ม้าเร็ว
 จะเดินทางถึงภายในยี่สิบวัน
 แต่ถ้ายกขบวนไป

ทั้งกองทัพ
อาจใช้เวลานานกว่านั้น”



“ยังทัน”
ภูรินท์ว่า


“ท่านมีแผนยังไง”
นายกองดรัณถามต่อด้วยความร้อนใจ
ภูรินท์

คิดไม่ออก
เขาสบตากับสินก่อนที่ทั้งคู่จะถอนใจออกมาพร้อมๆ
กัน


“พรุ่งนี้หลังจากพบกับรองแม่ทัพตาราไต
 ข้าจะบอกแผนการให้

ทุกคนได้รู้”
 สินบอก
 จากนั้นจึงถามขึ้น
 “ในกองกำลังทั้งหมด
 ท่านคิด

ว่าใครที่ไม่ต้องการให้ข้าเดินทางมาถึงที่นี่บ้าง”



นายกองดรัณถึงกับอ้าปากค้าง
สินจึงพูดต่อ


“ระหว่างทาง
ข้ากับเพื่อนถูกลอบสังหารหลายครั้ง
ทำไมถึงมีคน

ไม่อยากให้ข้ามาถึงที่นี่”



“เอ่อ...ถ้าไม่มีท่าน
 ไม่มีหนังสือคำสั่ง
 ไม่มีตราประทับ
 ก็จะไม่มี

ใครช่วยเหลือองค์หญิงได้
 ท่านแม่ทัพฉลาดปราดเปรื่องกว่าข้าหลาย

ร้อยเท่า
น่าจะรู้ว่าใครที่ต้องการขัดขวางท่าน”



สินพยักหน้าก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเหี้ยมเกรียม


“ปุโรหิตครัษฐา
 ข้าจะทำให้ท่านไม่มีแผ่นดินอยู่”
 สินกำหมัด

แน่น
 ดวงตาวาวโรจน์ด้วยความแค้น
 ท่าทางของเขาสร้างความฮึกเหิม

ให้หน่วยสอดแนมทั้งกองได้อย่างไม่น่าเชื่อ
จะมีก็แต่ภูรินท์กับสินเท่านั้น

ท่ีรูว่้า
 น่ีเป็นเพียงการแสดงละครฉากหน่ึงเท่าน้ัน
 เพราะนักเรียนหลังห้อง

อย่างพวกเขาจะมีปัญญาเอาอะไรไปสู้ปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ได้



สินรู้ว่าสืบหาความลับได้พอสมควรแล้ว
 จึงสั่งนายกองนายสิบ

ทุกคนให้ดื ่มกินกันตามสบาย
 และเมื ่อเหล้าหมดไปหลายไห
 สิน



ในฐานะแม่ทัพใหญ่จึงเปิดคอนเสิร์ตและการแสดงรอบกองไฟขึ้น
 โดยมี

เขาเป็นนักร้องนำ
 ภูรินท์เป็นคอรัส
 ทำเสียงดนตรีประกอบ
 บางครั้งก็

หลุดไปเป็นหางเครื่อง
 ซึ่งต่อจากนั้นไม่นาน
 ทั้งกองร้อยก็เต็มไปด้วย
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หางเคร่ือง
และลานรวมพลก็กลายเป็นเวทีรำวงย้อนยุคไปอย่างไม่น่าเช่ือ





ภูรินท์กับสินตื่นขึ้นมาพร้อมอาการเมาค้าง เหล้าข้าวโพด

ทำให้ทั้งสองปวดหัว
 และเนื้อวัวย่างกับน้ำจิ้มรสเด็ดก็เล่นงานทั้งคู่จน

ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำ
 จนกระทั่งตะวันสายโด่ง
 หน่วยลาดตระเวนจึง

ออกเดินทางโดยมีนายกองดรัณซึ่งปัจจุบันได้เลื่อนขั้นเป็นรองแม่ทัพนำ

ขบวนเพื่อไปสมทบกับกองทัพใหญ่
 ภูรินท์กับสินนั่งหัวโยกหัวคลอนอยู่

บนหลังม้าแถวหน้าสุด
 แต่หลังจากที่เดินทางได้ไม่ถึงห้ากิโลเมตร
 สินก็

กระโดดลงจากหลังม้า
พุ่งเข้าป่าข้างทางและอ้วกออกมา



“ท่านแม่ทัพ
ท่านไม่สบายหรือเปล่า”
รองแม่ทัพคนใหม่เอ่ยถาม


สินรีบโบกมือห้าม


“ไม่เป็นไร
 ข้า...ข้าเมาม้า”
 รองแม่ทัพดรัณขมวดคิ้วด้วยความ

สงสัย
 นับตั้งแต่เกิดจนอายุสี่สิบปีเพิ่งจะเคยได้ยินว่ามีคนเมาม้า
 เขาจึง

เสนอความคิดขึ้น


“ให้ทหารทำเสลี่ยงแบกหามท่านไปดีหรือไม่”



“ไม่เป็นไร
 ข้ายังไหว”
 จากนั้นจึงเดินกลับมาเข้าขบวนและ

กระโดดขึ้นหลังม้าตามเดิม


“อ่อนว่ะ”
ภูรินท์เย้ย


“ไม่คิดเลยว่าเหล้าข้าวโพดจะส่งผลระยะยาวขนาดนี ้”
 สิน

สารภาพแทบไม่มีเสียงก่อนจะล้วงกระติกน้ำขึ้นมาบ้วนปาก


“เป็นถึงแม่ทัพ
คออ่อนอย่างกับผู้หญิง
น่าอายชะมัด”
ภูรินท์ว่า

ต่อ


“ใครบอกผู้หญิงคออ่อน
 ไปดูแถวสันติธรรมรึยัง”
 สินเถียงทันที


ภูรินท์โบกมือห้ามเป็นการตัดบท
จากนั้นจึงไสม้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมและ

กระซิบ
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“ระหว่างนี้แกควรจะคิดหาทางรับมือรองแม่ทัพตาราไต
 และก็

วางแผนว่าจะช่วยองค์หญิงวศินียังไง”



“ต่อให้คิดจนสมองแตกก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก
 เราไม่รู ้จักใคร



สักคน
 ไม่ว่าจะเป็นรองแม่ทัพโรคไตนั่น
 หรือองค์หญิงเสือสมิง
 คงมีแต่

พลิกแพลงเอาตัวรอดไปตามสถานการณ์การเท่านั้น”
สินว่า


“เรื ่องรองแม่ทัพแน่นอนว่าเราต้องพลิกแพลงเอาตัวรอด
 แต่

สำหรับแผนการช่วยเหลือองค์หญิง
 เราต้องคิดเผื่อไว้บ้าง
 อย่าลืมสิว่า

ดวงจิตแห่งธาตุไฟอยู่ที่เธอ”
ภูรินท์บอก
สินถอนใจยาว


“ที ่จริงแล้วนครบังบดไม่ได้เกี ่ยวข้องอะไรกับเราเลย
 มันจะ

ฉิบหายยังไงก็ช่าง
สู้เราดั้นด้นไปหาพระปุริศธรรม
สอบถามหาเทือกเถา

เหล่ากอของแกแล้วเดินทางกลับบ้าน
ไม่ดีกว่าเหรอ”



ภูรินท์จ้องหน้าสินด้วยความไม่พอใจ
 จากนั้นกระตุกม้าให้หยุด


เมื่อสินหันกลับมามองเขาจึงบอกด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่า


“ถ้างั้นเราก็กลับกันวันนี้เลย
 ฉันไม่สนหรอกว่าโคตรเหง้าศักราช

ของฉันเป็นใคร”



สินรีบยกมือทั้งสองข้างขึ้นเป็นเชิงยอมแพ้


“โอเคๆ
 งอนเป็นผู้หญิงไปได้
 ฉันขอโทษแล้วกันที่พูดไปอย่างนั้น


ฉันไม่ลืมหรอกน่าว่า
 พระธมนเคยบอกเอาไว้ยังไง
 เพียงแต่ตอนนี้ฉันยัง

คิดอะไรไม่ออกเท่านั้น
เข้าใจไหม
คนเมาค้างน่ะ”



“เอ่อ
 มีอะไรกันเหรอครับ
 ท่านแม่ทัพ”
 ดรัณเห็นท่าทางคนทั้ง

สองผิดปกติจึงไสม้าเข้ามาสอบถาม


“ไม่มีอะไร
 รีบนำทางไปเถอะ”
 สินบอก
 ดรัณรับคำก่อนกระตุ้น

ม้าเดินนำหน้า
ภูรินท์จึงหันมาบอกสิน


“แกตามมาห่างๆ
 แล้วกัน
 ฉันจะซักประวัติไอ้โรคไตนั่นดูก่อนว่า

มันเป็นคนยังไง”
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“โอเค
ตามสบาย
ถ้าเจอมะขามป้อมก็สั่งทหารเก็บมาให้ฉันด้วย

แล้ว...”
 พูดยังไม่ทันจบ
 สินก็อ้วกออกมาอีก
 ภูรินท์ส่ายหน้าให้เพื่อน

ก่อนกระตุ้นม้าตามรองแม่ทัพดรัณไปติดๆ



ตลอดการเดินทางที่ผ่านมา
 ภูรินท์สังเกตพบว่าสองข้างทางยัง

เต็มไปด้วยป่าไม้รกครึ้มสลับกับเนิน
 และทุ่งที่เกิดจากการถางป่าเพื่อ



ให้หญ้าขึ้นเป็นอาหารของสัตว์ป่าและม้าของกองทัพ
 พวกเขาเดินทาง



ลงหุบขึ้นเขาหลายเที่ยว
 แต่ในระยะหลัง
 ทางเดินลาดชันขึ้นสู่ที ่สูง



ตลอดเวลา
อากาศจึงเย็นสบายกว่าตอนที่อยู่ในค่ายหลายเท่า


“ท่านรอง
ข้าสงสัยว่ารองแม่ทัพตาราไตเป็นคนยังไง”
ภูรินท์เอ่ย

ถามเมื่อตามมาทัน
 นายกองดรัณหันกลับไปมองสินที่นั ่งบนหลังม้า

ไกลๆ
ก่อนเอ่ยว่า


“ท่านรองแม่ทัพเป็นคนที่มีความสามารถในการสู้รบ
เพียงแต่...”


“เพียงแต่อะไร”
ภูรินท์ถามต่อด้วยความสนใจ


“ท่านรองแม่ทัพมักจะถือตัว
 ไม่สุงสิงกับพลทหารเหมือนกับ



ท่านแม่ทัพ
และยังยึดถือกฎระเบียบเข้มงวด”


“ระเบียบวินัยเป็นเรื่องสำคัญ
 ถ้ากองทัพไร้วินัย
 ทหารก็มีสภาพ

ไม่ต่างกับโจร”
ภูรินท์ว่า


“เรื่องนั้นพวกข้าเข้าใจดี
 และที่ผ่านมาก็ยึดถือระเบียบวินัยอย่าง

เข้มงวด
 เพียงแต่การวางตัวของท่านทำให้พวกเราอึดอัด”
 จากคำบอก

เล่า
 ภูรินท์อดคิดไม่ได้ว่ารองแม่ทัพคนนี้ท่าทางจะเจ้ายศเจ้าอย่าง
 ถ้า

เขากับสินไม่แสดงให้เห็นถึงความสามารถก็ยากที่อีกฝ่ายจะยอมรับ


และถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ยอมรับก็ยากที่จะควบคุมสั่งการ


“ที่ว่ามีความสามารถด้านการสู้รบนั้นคืออะไร”
ภูรินท์ถามต่อ


“ก่อนที่ท่านจะย้ายมาอยู่ที่นี่
 ท่านรองแม่ทัพเคยทำสงครามกับ

กองทัพของบาดาลนครที่ยกทัพมาทางเหนือและได้รับชัยชนะหลายครั้ง
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แต่ด้วยการที่ท่านเป็นคนตรง
 ยอมหักไม่ยอมงอ
 ไม่อ่อนข้อให้กับแม่ทัพ

ที่เป็นนาย
จึงถูกโยกย้ายมายังดินแดนห่างไกลตรงนี้”



ภูรินท์ถึงกับขมวดคิ้วด้วยความสงสัย
 ถ้ารองแม่ทัพตาราไต



รบชนะหลายครั้ง
ทำไมถึงถูกโยกย้ายออกจากสมรภูมิ


“ท่านนายกอง
 เอ๊ย...ท่านรองดรัณพูดราวกับว่า
 การรบชนะเป็น

ความผิด”
ภูรินท์ถาม
ดรัณจึงตอบด้วยน้ำเสียงแค้นเคือง


“มีคำซุบซิบว่า
ท่านวรงค์กับปุโรหิตครัษฐา
สมคบคิดกับกองทัพ

ของบาดาลนคร
พยายามชักศึกเข้าบ้านเพื่อสร้างความวุ่นวาย”


“ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไร”



“ท่านปุโรหิตจะใช้สถานการณ์นี้ประกาศต่อประชาชนในพยัคฆ์-

นครว่า
กษัตริย์ถิรพุทธิ์ไม่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมือง
และ

อ้างเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษไม่พอใจจึงทำให้บ้านเมืองเข้าสู่กลียุค
 จะ

ต้องจัดพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อความสงบสุขของ

บ้านเมือง”


“ร้ายกาจจริง
 ถ้ากษัตริย์ถิรพุทธิ์ไม่ทำพิธีเซ่นดวงวิญญาณจะ

เกิดอะไรขึ้น”


“ผู้คนจะลุกฮือขึ้นต่อต้าน
 หาว่ากษัตริย์ถิรพุทธิ์ปกป้องพระธิดา

ของตัวเองมากกว่าประชาชน
พระองค์ถูกบีบให้ไม่มีทางเลือก”



ภูรินท์พยักหน้าแสดงว่าเข้าใจ



“กับเรื่องนี้
รองแม่ทัพตาราไตมีความเห็นอย่างไร”


“ท่านรองแม่ทัพไม่สามารถทำอะไรได้
 ด้วยตำแหน่งของท่านนั้น

ย่อมไม่มีสิทธิ์มีเสียงโต้แย้งกับแม่ทัพท่านอื่น”


“แล้วทำไมไม่ยกทัพเข้าไปตีเมืองเลยล่ะ”
ภูรินท์ถามต่อ


“ท่านปุโรหิตกลัวจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น
 จึงดึงกองกำลังมากกว่า

ครึ่งไป
 โดยอ้างว่าให้ไปต่อสู้กับกองทัพของข้าศึก
 ทำให้กองกำลังของ
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เราอ่อนแอลง
ไม่สามารถสู้กับทัพใหญ่ของปุโรหิตได้”


“เท่าที่ฟังดู
 รองแม่ทัพคนนี้จงรักภักดีกับกษัตริย์ถิรพุทธิ์
 แล้ว

ทำไมกษัตริย์ถิรพุทธิ์ถึงไม่ให้ความช่วยเหลือ”


“ในการรบครั้งล่าสุด
 ท่านรองแม่ทัพถูกนายของตัวเองปล่อย

ข่าวลวงให้พากองทัพไปสู่หลุมพรางของข้าศึกจนเกือบต้องทิ้งชีวิตไว้ใน

สมรภูมิ
แต่ยังโชคดีที่รอดมาได้
แต่บรรดาทหารที่ออกรบด้วยกันล้วนถูก

สังหารหมดสิ้น
 ท่านมีโทษถึงประหารชีวิตเช่นกัน
 แต่กษัตริย์ถิรพุทธิ์



ขอไว้
ท่านจึงถูกเนรเทศมาที่นี่”



“เขาคงแค้นน่าดู”



“ตอนนี้ท่านรองแม่ทัพแค้นทุกคน
ไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ถิรพุทธิ์”


“อ้าว!
ทำไมล่ะ”
ภูรินท์เอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ
ดรัณจึง

ตอบออกมาด้วยน้ำเสียงหมดอาลัยตายอยาก


“ทหารอย่างพวกเราล้วนมอบชีวิตให้ผู้นำ
แต่เมื่อผู้นำไม่สามารถ

ปกป้องหรือให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่
 ก็เท่ากับว่าพวกเราเอาชีวิต



มาทิ้งอย่างไร้ค่า”



ภูรินท์เข้าใจความรู้สึกของดรัณดี
 และยังเข้าใจความรู้สึกของ

รองแม่ทัพตาราไต
 ที่ทุ ่มเททั้งชีวิตให้กองทัพ
 แต่ได้รับผลตอบแทน

เป็นการถูกเนรเทศมายังดินแดนห่างไกลเช่นนี้
 เป็นใครก็ย่อมไม่พอใจ


ภูรินท์ตบบ่าดรัณเบาๆ
ขณะที่คิดถึงรองแม่ทัพตาราไต
หากเขาสามารถ

เอาชนะใจรองแม่ทัพคนนี้ได้
 พวกเขาก็จะมีคนดีมีความสามารถไว้ช่วย

งาน
รองแม่ทัพดรัณสบตากับภูรินท์แล้วบอก


“ทางที่ดี
 ท่านกับท่านแม่ทัพระวังตัวไว้ให้มาก
 เพราะข้าคิดว่า


ท่านรองแม่ทัพคงไม่ยืนถือป้าย
‘ยินดีต้อนรับ’
พวกท่านท่ีหน้าค่ายแน่ๆ”


“ข้าเข้าใจ
 ขอบใจมาก”
 ภูรินท์บอกก่อนจะชะลอม้าจนกว่าสิน

จะตามมาถึง
 จากนั้นจึงบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้เพื่อนฟัง
 และ
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กำชับให้ระวังรองแม่ทัพตาราไตให้มาก
ซึ่งสินก็รับปาก



ในช่วงบ่าย
 ขบวนของหน่วยลาดตระเวนจึงเดินทางมาถึงทัพใหญ่

ที่ตั ้งอยู่บนยอดเขาหลังพยัคฆ์
 ภูรินท์ซึ ่งถูกพระปุริศธรรมเคี่ยวเข็ญ



ให้อ่านตำราพิชัยสงครามมาตั้งแต่เด็กจนโตกวาดตามองพื้นที่อย่าง

รวดเร็วก็ดูออกว่า
 ชัยภูมิตรงนี้เหมาะแก่การตั้งรับ
 ไม่เหมาะที่จะจู่โจม


การเลือกทำเลที่ตั้งทัพของรองแม่ทัพตาราไต
 บ่งบอกถึงความสามารถ

ในการรบของเขาได้เป็นอย่างดี
 แล้วเขากับสินล่ะ
 มีคุณสมบัติอะไรถึง

จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาที่นี่



ขณะนั้น
 รองแม่ทัพตาราไตก็ปรากฏตัวขึ้น
 เขาเพ่งตามองภูรินท์

กับสินด้วยแววตาแข็งกร้าว
 รอยยิ้มเย่อหยิ่งถือดีปรากฏที่มุมปาก
 ไม่มี

การแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
 ทหารในกองทัพไม่ได้ตั้งแถวรอ


แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญกับการมาถึงของแม่ทัพคนใหม
่



แค่นี้ภูรินท์ก็รู้แล้วว่าหนทางข้างหน้าไม่มีความสะดวกสบายเลยแม้แต่

น้อย







2 
วางแผนปฏิบัติการ

รองแมท่พัตาราไตไมไ่ดก้ำยำบกึบนึหรอืมทีา่ทดีรุา้ยอยา่งที่

ภูรินท์คิดเอาไว้แต่อย่างใด
 เพราะบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้เป็น

เพียงชายหนุ่มวัยยี่สิบห้าปี
 รูปร่างบอบบางราวกับผู้หญิง
 ใบหน้าหล่อ-

เหลาเกลี้ยงเกลาราวกับคุณชายในละครหลังข่าว
 เขามีส่วนสูงระดับ

เดียวกับภูรินท์และสิน
 ชุดทหารโบราณสีแดงฝาดขับเน้นผิวขาวของเขา

ให้ดูเด่น
 ดาบที่สะพายอยู่ข้างเอวยาวแทบจดพื้นทำให้ดูน่าเกรงขาม


หากไม่นับท่าทางเย่อหยิ่งและแววตาดูแคลนคนอื่น
 รองแม่ทัพตาราไต

ย่อมเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนได้ไม่แพ้ภูรินท์กับสินอย่างแน่นอน


“ไม่ทราบมาก่อนว่าท่านแม่ทัพจะอ่อนเยาว์ขนาดนี้”
 รองแม่ทัพ

ตาราไตเอ่ยทักสินที่เพิ่งจะกระโดดลงจากหลังม้า



ภูรินท์ดูออกทันทีว่าอีกฝ่ายเริ่มเปิดศึกขึ้นแล้ว
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“อายุมากไม่ได้แปลว่าจะเก่งกว่า”
 สินว่าพร้อมกับทำเป็นสนใจ

การจัดตั้งค่ายของกองทัพ
 ภูรินท์แอบยิ้มอยู่ในใจ
 เรื่องการวางท่าวาง

อำนาจไม่มีใครทำได้แนบเนียนเกินกว่าเพื่อนของเขาคนนี้แล้ว


“ข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านแม่ทัพรณกรมานาน
 ไม่ทราบว่าเมื่อ

ท่านได้เห็นการตั้งค่ายของข้าแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง”
 รอง

แม่ทัพตาราไตเอ่ยถาม
 ฟังดูเหมือนเป็นการชวนคุยธรรมดา
 แต่แท้จริง

เป็นการลองภูมิความรู้ในเชิงการรบของแม่ทัพที่เยาว์วัยกว่าตัวเอง
 สิน

เหล่มองภูรินท์แวบหนึ่งเผื่อจะได้รับความช่วยเหลือ
 แต่อีกฝ่ายกลับทำ

เป็นกวาดตามองพื้นที่โดยรอบเป็นสัญญาณบอกว่า
 “ตัวใครตัวมัน”
 ที่

ทั้งสองรู้กันดี
สินได้แต่ลอบปาดเหงื่อก่อนจะหันมองไปรอบๆ
เห็นอะไรก็

พูดออกไปอย่างนั้น


“ก็ดี
 หลังพิงเขาทำให้ไม่ต้องห่วงพะวง
 ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ

โล่งมองเห็นข้าศึกแต่ไกล
 รั้วดูมั่นคงแข็งแรง
 หลุมลึกดักทางม้าศึกได้


แนวกระโจมตั้งเป็นรูปเดือนหงาย
 กระโจมแม่ทัพอยู่ตรงกลาง
 มีกอง

กำลังโอบเป็นปีกซ้ายขวา
 เห็นอย่างนี้ข้าก็ไม่แปลกใจแล้วที่ท่านทำศึก

ครั้งใดไม่เคยเพลี่ยงพล้ำ”
 การจบประโยคด้วยการเยินยออีกฝ่ายเป็น

ความตั้งใจของสินที่ต้องการประจบเอาใจและทำให้รองแม่ทัพตาราไต

รู้สึกเป็นมิตรกับพวกเขามากที่สุด
 แต่ดูท่าคงไม่ง่ายนัก
 เมื่อรองแม่ทัพ

คนนี้ยังคงซักถามต่อไป


“ในการศึกกับกลุ่มโจรชีปะขาวบนยอดภูหน่อไม้เหลือง
 ไม่ทราบ

ท่านรณกรใช้ยุทธวิธีใดถึงได้กำราบกลุ่มโจรกว่าห้าพันคนลงได้โดยที่

ทหารของท่านแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่คนเดียว”



สินหันสบตากับภูรินท์
ในใจคิดอยากเอ่ยถามว่า
“ไอ้โจรชีปะขาว

นั่นมันใครวะ”
 แต่รู้ดีว่าเพื่อนคงไม่มีคำตอบให้
 สินทอดถอนใจขณะ

แกล้งมองเหม่อไปยังที่ไกลแสนไกล
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“ในการศึกสงครามไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
ไฟมาก็สาดน้ำ
น้ำมาก็

สร้างเขื่อน
ข้าเพียงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เท่านั้น”
ภูรินท์ที่ยืน

ฟังอยู่อดที่จะกระซิบถามเพื่อนไม่ได้ว่า


“ที่เคยดูหนังจีนมาเขาว่า
 ทหารมาตั้งทัพสู้
 น้ำมาสร้างทำนบกั้น

ไม่ใช่เหรอ”


“ดูคนละเรื่อง”
 สินกระซิบกลับ
 ภูรินท์ได้แต่พยักหน้าหงึกหงัก


พลางนึกชมเชยสิน
 หากสถานการณ์นี้เป็นเขาที่ต้องรับมือ
 คงเผยพิรุธ

หรือไม่ก็ยอมแพ้ไปตั้งแต่คำถามแรกแล้ว
 ขณะนั้น
 รองแม่ทัพตาราไตก็

หัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจ


“คาดไม่ถึงว่าท่านแม่ทัพจะถ่อมตัวขนาดนี้
 ทั้งที่ประสบความ

สำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย
ขอถามท่านแม่ทัพอีกข้อ”


“เดี๋ยว!”
 สินรีบยกมือห้ามไว้
 เมื่อเห็นรองแม่ทัพหุบปากสลาย

รอยยิ้มจากใบหน้า
เขาจึงต่อว่าเสียงกร้าว


“จะถามอะไรกันนักกันหนา
 ไม่ได้มาสมัครงานนะไม่ต้องสอบ

สัมภาษณ์
 คนเพิ่งมาถึงเหนื่อยๆ
 รีบพาข้าเข้ากระโจม
 แล้วสั่งลูกน้อง

เตรียมสุราอาหารไว้
ข้ามีเรื่องด่วนที่จะต้องหารือกับท่าน”



รองแม่ทัพตาราไตถึงกับนิ่งงันทำอะไรไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่ง
 แม้จะยัง

ไม่เชื่อว่าเด็กหนุ่มอย่างสินมีตำแหน่งเป็นถึงแม่ทัพ
 แต่เขาก็สั่งทหารให้

นำสินกับภูรินท์ไปยังกระโจมหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางค่าย
ขณะที่คนทั้ง

สองหันหลังจะจากไป
ก็ได้ยินเสียงดรัณรายงานกับรองแม่ทัพตาราไตว่า


“ท่านรองแม่ทัพคงจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านแม่ทัพรณกรได้

เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่
ตอนนี้ท่านชื่อสิน
นามสกุลเก่งสืบพันธุ์ครับ”



สินกับภูรินท์ลอบสบตากัน
 นึกอยากฉีกปากนายกองดรัณออก

เป็นชิ้นๆ
แล้วสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวก็เกิดขึ้น
 เมื่อรองแม่ทัพตาราไตพูด

ขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า
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“เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนตัวกันแน่”



ภูรินท์กับสินหยุดเดิน
 สินล้วงหยิบห่อผ้าที ่มีหยกรูปพยัคฆ์



บ่งบอกตำแหน่งแม่ทัพกับแผ่นหนังที่มีคำสั่งของกษัตริย์ถิรพุทธิ์เขียน

เอาไว้ส่งให้รองแม่ทัพตาราไตเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาเป็นตัวจริง


รองแม่ทัพจ้องมองของทั้งสองสิ่ง
หากเป็นดรัณหรือทหารคนอื่นๆ
คงรีบ

คุกเข่าทำความเคารพ
 แต่รองแม่ทัพตาราไตกลับยิ้มที่มุมปากอย่างมี

เลศนัย


“นอกจากของสองสิ่งนี้
 มีอะไรบ้างที่ยืนยันว่าท่านเป็นแม่ทัพ



รณกรตัวจริง”
รองแม่ทัพตาราไตเอ่ยขึ้น



ดรัณถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจ
 เพราะว่าเขาเองที่เป็นคน

พาสินกับภูรินท์มาที่นี ่
 เป็นเขาเองที่ให้การยกย่องคนทั้งสองขึ้นเป็น

แม่ทัพเพียงเพราะเห็นหยกรูปพยัคฆ์กับพระราชสาส์น
 แต่เขาไม่เคย

พิสูจน์เลยว่าสินเป็นแม่ทัพรณกรตัวจริงหรือไม่
 เมื่อคิดทบทวนย้อนหลัง


ดรัณยิ่งพบข้อพิรุธมากมาย
 โดยเฉพาะการเลื่อนขั้นให้กับเขาทั้งที่ไม่ได้

สร้างผลงานอะไร
 ภูรินท์รู ้ดีว่าคำพูดของรองแม่ทัพตาราไตได้สั ่น

สะเทือนความเชื่อมั่นของดรัณและทหารในสังกัดที่เคยมีต่อสินลงไป


ทางเดียวที่จะกอบกู้สถานการณ์ได้คือต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา


แต่จะด้วยวิธีใดกัน
 สินหันกลับไปเผชิญหน้ากับรองแม่ทัพตาราไต



อีกครั้ง
ยิ้มให้อย่างถือดีและเอ่ยขึ้น


“แล้วในที่นี้มีใครบ้างที่กล้าบอกว่าข้าเป็นตัวปลอม”
 สินเอ่ยถาม

พร้อมกวาดตามองไปยังทหารที่อยู่รอบๆ
ค่ายจากนั้นจึงชี้หน้าดรัณและ

ทหารคนอื่นๆ
พร้อมกับเอ่ยถาม


“เจ้า
 หรือว่าเจ้า
 หรือว่าเจ้า”
 ทหารทุกคนที่ถูกชี้หน้าล้วนแต่



ก้มหน้ามองพื้นไม่กล้าสบตา
สุดท้ายสินจึงหันปลายนิ้วชี้มาที่รองแม่ทัพ

ตาราไตและเอ่ยถาม
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“หรือว่าเจ้า”



ดวงตาของแม่ทัพตาราไตทอแววหวาดหวั่นวูบหนึ่งก่อนเลือน

หาย
เขายังคงรักษาบุคลิกเยือกเย็นเอาไว้
ขณะพูดว่า


“ด้วยชื่อเสียงอันเกริกไกรของท่านแม่ทัพย่อมทำให้ผู้คนคิดว่า


ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก
 แต่เมื่อเห็นตัวจริงท่านอายุ

น้อยเพียงนี้
ย่อมสร้างความสงสัยให้ผู้คน”


“ก็อย่างที่บอก
 คนแก่กว่าใช่ว่าจะเก่งกว่า
 หรือข้าต้องพิสูจน์

อะไรพวกท่านถึงจะยอมเชื่อ”
 สินพูดเปิดช่องให้อีกฝ่ายเพราะรู้ดีว่า
 ถึง

แม้เขาจะใช้เล่ห์กลเอาตัวรอดไปได้
 แต่ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจาก



รองแม่ทัพตาราไต
 ก็เป็นการยากที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพ

ในการบุกพยัคฆ์นครเพื่อช่วยเหลือองค์หญิงวศินี
 รองแม่ทัพตาราไต



ฉีกยิ้มอย่างพอใจ
ก่อนจะเอ่ยขึ้น


“ถึงแม้ข้าจะไม่เคยเห็นหน้าท่าน
 แต่ก็เคยได้ยินถึงความร้ายกาจ

ของท่านที่ถูกยกย่องว่ามีเพลงดาบไม่แพ้ท่านจิลลา
 มือดาบอันดับหนึ่ง

ของพยัคฆ์นคร
 ข้าจึงคิดใคร่ขอชมเป็นบุญตาสักครั ้ง”
 รองแม่ทัพ

ตาราไตบอกเงื่อนไขออกมา
 ซึ่งเท่ากับเป็นการท้าประลอง
 ภูรินท์พยัก-

หน้าให้สิน
 เพราะมีทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะปราบพยศรองแม่ทัพ

คนนี้ลงได้



“เอาให้เต็มที่
 ชนะก็ดีไป
 แพ้ค่อยคิดหาทางแก้ตัว
 ยังไงพวกเขา

คงไม่ฆ่าเราง่ายๆ
 หรอก”
 ภูรินท์กระซิบ
 สินไม่มีทางเลือกจึงชักดาบ

เหล็กไหลเล่มหนึ่งออกมากวัดแกว่ง
แล้วหันไปหารองแม่ทัพตาราไต


“ท่านจะส่งใครมาประลองกับข้า”



รองแม่ทัพตาราไตฉีกยิ้ม
ก่อนรับดาบจากทหารคนหนึ่งมา


“ข้าเอง
ท่านแม่ทัพ
รับดาบ”
พร้อมกับพูด
รองแม่ทัพตาราไตก็

พุ่งเข้าจู่โจมสินด้วยการฟันดาบใส่ศีรษะสุดแรง
 สินรีบยกดาบเหล็กไหล
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ข้ึนมากันไว้พร้อมกับเบ่ียงตัวหลบรอดไปได้
 ท้ังสองจึงอยูใ่นสภาพเผชิญ-

หน้ากันอีกครั้ง
 แม้สินจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีฝีมือร้ายกาจแค่ไหน
 แต่คนที่มี

ตำแหน่งเป็นถึงรองแม่ทัพย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
 ดังนั้นจึงไม่สนใจกับ

สภาวะรอบข้างที่ทหารหลายร้อยนายกำลังกรูเข้ามาดูเหตุการณ์
 จิตใจ

ของเขามุ่งเข้าสู่ห้วงไร้นิวรณ์
 ปราศจากโลภะ
 โทสะ
 โมหะ
 ทุกสิ่งอย่าง

ล้วนเป็นอนัตตา
นั่นคือหลักการสูงสุดของเพลงดาบไร้นิวรณ์



รองแม่ทัพตาราไตสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสินที่เกิดขึ้น

ในบัดดล
จากเด็กหนุ่มท่าทางทะเล้นกลายเป็นคนเงียบขรึม
ดวงตาฉาย

แววมุ่งมั่นสวนทางกับท่าทางปลอดโปร่งราวกับไม่มีเรื่องราวใด
 แต่ใน

ท่าทางปลอดโปร่งนั้นกลับไม่เผยช่องว่างให้จู่โจมได้
 ทุกอย่างดูเวิ้งว้าง

ราวกับไร้ตัวตน
แม้สินจะยืนนิ่ง
ชี้ปลายดาบลงพื้นแต่รองแม่ทัพตาราไต

ยังรับรู้ได้ถึงสภาวะคุกคามที่อีกฝ่ายแผ่พุ่งมาจึงวาดกระบี่เตรียมพร้อม

โดยไม่ประมาท



แนวทางของดาบไร้นิวรณ์เน้นการตั้งรับมากกว่าจู่โจม
 ดังนั้นสิน

จึงยังคงรักษาความสงบนิ่งรอจนกระทั่งอีกฝ่ายทนไม่ไหวต้องเปิดฉาก

รุก
ที่สำคัญการประลองครั้งนี้รองแม่ทัพเป็นฝ่ายออกปากท้า
หากได้แต่

ยืนจดๆ
จ้องๆ
คนที่เสียเปรียบโดนโห่ฮาย่อมเป็นเขาเอง


ภูรินท์ที่สังเกตการณ์อยู่วงนอกกวาดตามองเหล่าทหารที่ว่างเว้น

จากหน้าที่และรายล้อมเข้ามาดูเหตุการณ์
 ในจำนวนนี้ต้องมีสายลับ

ของปุโรหิตครัษฐา
 ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่เขาเพิ่งนึกออก
 หากเขา

กับสินมายังกองทัพแห่งนี้เงียบๆ
 ย่อมสามารถปกปิดร่องรอยได
้ แต่นี่

พวกเขากลับมาเป็นขบวน
 แถมยังสร้างเหตุการณ์ครึกโครมขึ ้นอีก




จึงยากที่จะหลบรอดสายตาของสายลับที่แฝงตัวอยู่
 ไม่แน่ว่าป่านนี้




ข่าวคราวของเขากับสินอาจจะเดินทางถึงพยัคฆ์นครแล้วก็เป็นได้


เสียงเคร้ง!
 ดังขึ ้น
 ฉุดความคิดของภูร ินท์ให้กลับมาสนใจ
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เหตุการณ์ตรงหน้า
 สิ่งที่มองเห็นเป็นอันดับแรกคือ
 รองแม่ทัพตาราไต

กระโดดเข้าฟาดฟันด้วยท่วงท่าปราดเปรียวและดุดันไม่ต่างจากพยัคฆ์

เผ่นโผน
 ขณะที่สินยังคงรักษาความสงบเยือกเย็นไว้โดยการตวัดดาบ

ปัดป้องพร้อมถอยเท้าช้าๆ
 แต่ในการรับยังแฝงการรุกไว้อย่างแยบคาย


ทุกครั้งที่รองแม่ทัพตาราไตถอนดาบออก
 ดาบของสินมักจะตามไป

ราวกับเถาวัลย์พันเกี่ยวจนอีกฝ่ายไม่มีเวลาหยุดพักหายใจ
การปะทะยัง

คงยืดเยื้อต่อเนื่อง
 เสียงเฮจากทหารในกองทัพเริ่มดังขึ้นตามอารมณ์ที่

ถูกปลุกเร้า
 แทบจะทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์รองแม่ทัพตาราไตที่เป็น



เจ้านายโดยตรง
 แต่ถึงจะไม่มีใครร้องเชียร์สินที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับ

ตำแหน่งแม่ทัพ
 แต่ทุกครั้งที่สินชิงเป็นฝ่ายรุก
มักจะมีเสียงครางฮือออก

มาจากกลุ่มคนดู



เพลงดาบของสินอยู่เหนือความคาดหมายของรองแม่ทัพตาราไต

เป็นอย่างมาก
 เพราะทุกครั้งที่จู่โจม
 เขาล้วนเห็นชัดเจนว่าดาบของสิน

จะตวัดไปทางทิศใด
 แต่เมื่อปะทะกลับรู้สึกราวกับว่าดาบของเขาจมดิ่ง

ลงไปในปลักโคลน
 ไม่มีแรงดีดสะท้อน
 ยิ่งเขาทุ่มเทจู่โจมก็ยิ่งกินแรง



ตัวเอง
ขณะที่สินยังคงสงบนิ่งไม่เปลืองแรงเลยสักนิด



ฝ่ายสิน
 หลังจากที่ฝึกเพลงดาบไร้นิวรณ์จากพระธมนแล้วก็ไม่

เคยได้ใช้เลยสักครั้ง
 เริ่มแรกที่ปะทะเขาไม่มีความมั่นใจสักนิดว่าจะ

เอาชนะรองแม่ทัพคนนี้ได้
 แต่ยิ ่งเวลาผ่านไป
 เขายิ ่งพบเห็นความ

ร้ายกาจของเพลงดาบไร้นิวรณ์ที ่ซ่อนความแหลมคมเอาไว้ภายใต้

ท่าทางสงบนิ่ง
 และเมื่อความมั่นใจพุ่งถึงขีดสุด
 สินจึงตัดสินใจใช้

กระบวนท่า
 ‘ดาบไร้สำนึก’
 ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การจู่โจมอย่างรุนแรง
 ไม่

พะวงถึงความเป็นความตาย
 ไม่มีความเมตตาหรืออาฆาตมาดร้าย




ทุกอย่างเป็นอนัตตาหรือสุญญากาศ
 ดาบของสินหมุนควงราวจักรผัน

ก่อนจะจู่โจมใส่รองแม่ทัพตาราไตราวพายุฝน
 แม้อีกฝ่ายจะพยายาม
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ปัดป้องก็ไม่อาจทำได้
 ดาบในมือถูกกระแทกกระเด็นหลุด
 ร่างถูก

กระแทกเซล้ม
 เม่ือทะล่ึงตัวลุกข้ึนมากลับถกูดาบเหล็กไหลของสินจ่อท่ีคอ


ทั่วทั้งบริเวณเงียบกริบ
 ไม่มีใครกล้าส่งเสียงเชียร์
 จนกระทั่งรองแม่ทัพ

ตาราไตเอ่ยขึ้น


“ข้าแพ้แล้ว
 ถือว่าข้ามีตาแต่ไร้แวว
 ขอท่านแม่ทัพลงโทษตาม

ความผิด”
 พร้อมกับพูดก็ทิ้งดาบและหยิบตราหยกรูปพยัคฆ์และแผ่น

หนังที่เป็นราชสาส์นของกษัตริย์ถิรพุทธิ์คืนให้
 สินซึ่ง
 ‘เป็นงาน’
 อยู่แล้ว

จึงรีบพยุงรองแม่ทัพตาราไตให้ยืนขึ้น
 ก่อนรับตราหยกส่งต่อให้ภูรินท์


จากนั้นก็หันกลับไปหารองแม่ทัพแล้วว่า


“เรื่องเข้าใจผิดได้รับการคลี่คลายแล้ว
 ตอนนี้เรามีเรื่องด่วนต้อง

เร่งหารือกับท่าน
จะเสียเวลาอีกไม่ได้”



“ง้ันเชิญท่านแม่ทัพเข้าสูก่ระโจม”
 รองแม่ทัพตาราไตเดินนำภริูนท์



กับสินเข้ากระโจม
 จากนั้นจึงออกไปสั่งทหารรับใช้ให้เตรียมสุราอาหาร

มาต้อนรับแม่ทัพกับเพื่อน
 ระหว่างนั้น
 ภูรินท์ดึงแขนสินมายังโต๊ะที่จัด

วางแผนภูมิประเทศของพยัคฆ์นครไว้อย่างละเอียด
 มีการจำลองภูเขา


บ้านเรือน
 ปราสาทราชวัง
 ถนนหนทางและแม่น้ำสายสำคัญไว้อย่าง

ครบครัน
 ภูรินท์หันไปมองด้านหน้ากระโจม
 เมื ่อเห็นว่ารองแม่ทัพ

ตาราไตยังง่วนอยู่กับการสั่งการ
จึงกระซิบบอกสินว่า


“เราต้องบอกความจริงกับเขา”
 สินหันมามองเพื่อนด้วยความ

สงสัย


“ทำไมล่ะ
ตอนนี้มันเชื่อแล้วว่าฉันเป็นแม่ทัพรณกรจริงๆ”


“มันเชื่อเพราะไม่มีหลักฐานอื่นมาแย้ง
 แต่ทันทีที่เดินทัพเข้า

พยัคฆ์นคร
ย่อมมีคนรู้ว่าแกเป็นตัวปลอม”


“ถึงตอนนั้นเราคงทำอะไรสำเร็จและหลบหนีไปแล้ว”
 สินค้าน


เขายังรู ้สึกดีกับการที่มีทหารมาล้อมหน้าล้อมหลังคอยให้การรับใช้
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ภูรินท์ส่ายหน้าช้าๆ
แล้วว่า


“มันไม่ง่ายอย่างนั้นน่ะสิ
 ลืมแล้วเหรอว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ

พยัคฆ์นครเลย
 จะเอ่ยถามใครก็ไม่ได้เพราะเป็นการเผยพิรุธ
 และที่

สำคัญ
 การช่วยเหลือองค์หญิงครั้งนี้เราต้องต่อสู้กับคนมากมาย
 และ

ถ้าตาราไตมารู้ภายหลังว่าเราเป็นตัวปลอม
 เขาต้องหันดาบจัดการกับ

เราแน่
เรารับศึกรอบด้านไม่ไหวหรอกนะ”



พูดถึงตรงนี้สินค่อยพยักหน้าเห็นด้วย


“ตกลง
 แต่...ตำแหน่งแม่ทัพนี่
 ถ้าจะต้องทิ้งไปจริงๆ
 มันก็น่า

เสียดายเหมือนกันนะ”
 สินทำหน้าละห้อย
 ภูรินท์รู้ว่า
 อำนาจหากยังไม่

ลิ้มลองก็ไม่นับว่าเท่าไหร่
 แต่ถ้าได้สัมผัสแล้วก็ยากที่จะตัดใจ
 จึงตบบ่า

เพื่อนเบาๆ


“เอาน่า
ถ้าไม่ตาย
ค่อยต้ังกองกำลังของตัวเองก็ยังไม่สาย
ตอนน้ี

เรียนรู้งานจากตาราไตไปพลางๆ
 ก่อน
 จะได้ไม่ฝืนทำอะไรที่เกินความ

สามารถตัวเอง”



ทั ้งสองต่างหัวเราะออกมาด้วยความพอใจ
 ทำให้รองแม่ทัพ

ตาราไตที่กำลังเดินเข้ามาสมทบอดเกิดความสงสัยไม่ได้
 สินถือโอกาสที่

ในกระโจมมีพวกเขาเพียงสามคนบอกเล่าเรื ่องราวของแม่ทัพรณกร



ตัวจริงให้ตาราไตรับรู้อย่างละเอียด
 สีหน้าของรองแม่ทัพขาวซีดราวกับ

กระดาษเมื่อสินเล่าถึงตอนที่ขบวนม้าศึกไล่กวดเสือสมิงลึกลับตัวหนึ่ง

ผ่านบ้านหุบผีเสื้อเข้าป่าไป


“ถึงตอนนี้พวกเราไม่รู ้จริงๆ
 ว่าแม่ทัพรณกรยังมีชีวิตอยู่หรือ

เปล่า”
 สินจบเรื่องเล่าลงพร้อมกับประเมินท่าทีของตาราไต
 อีกฝ่ายถึง

กับขบกรามกรอดขณะพยายามควบคุมอารมณ์
ครู่หนึ่งจึงเอ่ยออกมา


“กองทัพลึกลับเป็นพวกของใครกันแน่
และถ้ามันมีมากขนาดนั้น


แม่ทัพรณกรคง...”
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“เขาอาจจะไม่รอด
 ดังนั้นพวกเราจึงต้องการมอบตราแม่ทัพให้

แก่ท่าน
ผู้ซึ่งมีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบธรรม”



ภูรินท์พูดขึ้น
 รองแม่ทัพตาราไตมองคนทั้งสองสลับกันไปมาด้วย

ความสับสน
ภูรินท์จึงพูดต่อ


“พวกเราเป็นคนนอกไม่รู้เรื่องของกองทัพ
 ยิ่งไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ

พยัคฆ์นคร
 แต่ด้วยเหตุผลที่ต้องตามหาพ่อ...ญาติคนเดียวให้เจอ
 และ

ต้องช่วยเหลือองค์หญิงวศินีให้รอดพ้นจากความตาย
 จึงจำเป็นต้องขอ

ความช่วยเหลือจากท่าน”


“ช่วยชีวิตองค์หญิงเป็นภารกิจของข้าอยู่แล้ว
 แต่ข้าไม่เข้าใจว่า

พวกท่านทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหน”
 รองแม่ทัพตาราไตเอ่ยถาม


ภูรินท์จึงตัดสินใจถอดสร้อยจตุรธาตุออกมาให้อีกฝ่ายดูและบอกเล่า

ถึงที่มาของมัน
 รวมทั้งเรื่องของดวงจิตแห่งธาตุไฟที่สถิตอยู่ในตัวของ

องค์หญิงวศินี
รองแม่ทัพตาราไตถึงกับอ้าปากค้าง
ก่อนอุทานออกมา


“มิน่าล่ะ
 ปุโรหิตครัษฐาถึงได้เกรงกลัวองค์หญิง
 เป็นเพราะดวง-

จิตแห่งธาตุไฟนี่เอง”
จากนั้นจึงหันมามองภูรินท์ด้วยความสนใจ
ภูรินท์

จึงชิงพูดขึ้นว่า


“ข้าไม่สามารถแสดงให้ท่านเห็นหรอกนะว่าดวงจิตแห่งธาตุดิน

มันเป็นยังไง”



รองแม่ทัพยิ้มให้คนทั้งสองก่อนว่า


“ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านรณกรถึงไว้เนื้อเชื่อใจพวกท่านทั้งสอง


ตกลง
 เราจะร่วมมือกันช่วยเหลือองค์หญิงวศินี
 กอบกู้ราชบัลลังก์ของ

กษัตริย์ถิรพุทธิ์คืนมา”
 คนทั้งสามจับมือกันเป็นคำมั่นสัญญา
 จากนั้น

จึงร่วมดื่มกิน
ศึกษาแผนที่
และวางแผน



“แกมีไอเดียยังไงบ้าง”
 สินเอ่ยถาม
 ภูรินท์นิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะ

หันไปหารองแม่ทัพตาราไตที่ตอนนี้ได้รับตราหยกและถูกเลื่อนขั้นให้เป็น
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แม่ทัพอย่างชอบธรรมแล้วโดยพวกเขานั่นเอง


“ท่านแม่ทัพลองคาดการณ์ดูว่า
 ในวันทำพิธีเซ่นสรวงดวง-

วิญญาณเสือสมิง
ในพยัคฆ์นครจะมีกำลังพลมากน้อยเพียงใด
เป็นของ

ใครบ้าง
 และแต่ละกองกำลังมีที่ตั้งตรงไหน”
 คำถามของภูรินท์ทำให้

ตาราไตต้องขยับเข้ามาใกล้แผนที่พร้อมกับอธิบาย



“ปกติแม่ทัพทั้งสี่คนที่ประจำอยู่ตามชายแดนจะต้องเดินทางเข้า

ร่วมพิธีทั้งหมด
 แต่เมื่อทางด้านตะวันออกมีสงครามติดพัน
 ท่านการิน

ต้องเฝ้าชายแดน
 ดังนั้นจึงเหลือแม่ทัพสามคนที่ต้องเดินทางมาร่วมงาน


แม่ทัพแต่ละนายจะมีทหารติดตามอยู่หนึ่งพันคน
 ถ้าไม่นับพวกเรากับ

ท่านการินด้วย
ก็จะมีทหารชายแดนเข้าร่วมงานสองพันคน
รวมกับกอง

กำลังของคณิศรอีกห้าหมื่นคน
 รวมเป็นห้าหมื่นสองพันคน
 พวกเขาจะ

พักอยู่ในจวนแม่ทัพของใครของมันอยู่แล้ว”


“แสดงว่าเรามีคนแค่หนึ่งพัน
จะสู้กับคนห้าหมื่นสองใช่ไหม”
สิน

พูดแทรกขึ้น
แม่ทัพตาราไตส่ายหน้าช้าๆ
แล้วว่า


“เราต้องติดต่อกับท่านภรัญยูซึ่งเป็นอาจารย์ของแม่ทัพรณกร


ท่านมีกองกำลังปกป้องประชาชนอยู่ห้าหมื่นคน
 เมื่อรวมกับพวกเราก็

จะเป็นห้าหมื่นหนึ่งพัน”



“ถ้าอยากได้เปรียบเรื่องกำลังพล
 เราต้องนำทหารที่นี่ไปทั้งหมด


แต่จะทำยังไงถึงจะตบตาปุโรหิตครัษฐาได้”



ภูรินท์ถาม
ทั้งสามหยุดครุ่นคิดครู่นึ่ง
ก่อนสินจะเสนอว่า


“ตบตาไม่ได้ก็ไม่ต้องตบ
 ให้ท่านแม่ทัพไปร่วมงานตามปกติ
 นำ

กำลังพลท่ีไว้ใจได้และมีฝีมือเข้มแข็งท่ีสุดไปด้วยหน่ึงพันตามกฎ
ทัพใหญ่

ให้ใครสักคนนำทัพไป
 ส่วนอีกทางหนึ ่ง
 เป็นข้ากับภูรินท์ลักลอบ



เข้าเมืองไป”



แม่ทัพตาราไตคิดตาม
ก่อนแย้งว่า
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“ถ้าทำอย่างนั้น
 แม่ทัพอีกสองนายที่เหลือจะตื่นตัว
 พานเรียก

กองกำลังของตัวเองเข้ามา
เราก็ยิ่งเสียเปรียบ”



“ภารกิจเราคือช่วยคนไม่ใช่ตีเมือง
ยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น”


สินว่า
 ภูรินท์พยักหน้าเห็นด้วย
 ก่อนจะชี้มือไปยังแผนที่บริเวณป่าซึ่งอยู่

ห่างจากพยัคฆ์นครทางทิศใต้ประมาณห้ากิโลเมตร


“ตรงนี้น่าจะใช้เป็นจุดนัดพบได้
 เมื่อข้ากับสินนำตัวองค์หญิง

ออกมาได้
 จะมุ่งไปยังจุดนัดพบ
 ท่านแม่ทัพมีหน้าที่ระวังหลังให้
 เมื่อ

เห็นว่าองค์หญิงปลอดภัยแล้วเราค่อยประสานงานกับกองทัพของท่าน

ภรัญยู
 จู่โจมพยัคฆ์นครทั้งจากภายนอกและภายใน
 แต่หากเห็นว่า

สถานการณ์เสียเปรียบ
เรายังล่าถอยกลับออกมาได้”



แม่ทัพตาราไตกับสินพยักหน้าเห็นด้วย
 ก่อนที่แม่ทัพตาราไตจะ

ถามว่า


“แล้วเราจะให้ใครนำทัพใหญ่ดีล่ะ”



สินเสนอขึ้นว่า


“ข้าแนะนำคนคนหนึ่งให้ท่านแม่ทัพ
รับรองคนนี้ไว้ใจได้”



เมื่อแม่ทัพตาราไตหันมามองด้วยความสนใจ
สินจึงว่า


“รองแม่ทัพดรัณ
ข้าเพิ่งเลื่อนขั้นให้เขาเมื่อคืนนี้เอง”



แม่ทัพตาราไตถึงกับอ้าปากค้างก่อนจะถามด้วยความตกใจ


“เขา...สร้างผลงานอะไร”


“รินเหล้าเก่ง
เอ๊ย...ไม่ใช่
พูดเข้าหู....เอ่อ
เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า

เขาจงรักภักดีต่อกษัตริย์ถิรพุทธิ์จริง
 เรื่องยศเรื่องตำแหน่งถ้าไม่ถูกต้อง


ท่านค่อยดัดแปลงแก้ไขทีหลังก็ได้...มั้ง”
 สินบอก
 รู้สึกผิดที่ใช้อำนาจ

จอมปลอมไปอย่างไม่ยั้งคิด


“แล้วท่านทั้งสองล่ะ
 จะทำอะไร”
 แม่ทัพตาราไตไม่ใส่ใจเรื่อง

ดรัณ
ภูรินท์ยิ้มให้อีกฝ่ายก่อนว่า
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“ข้ากับสินเป็นกองกำลังพิสดารที่ไม่มีใครรู้
พวกเราจะแอบเข้าไป

ในพยัคฆ์นครและลักพาตัวองค์หญิงออกมา”


“จะทำได้ยังไง
พระราชวังมีองครักษ์อยู่เต็มไปหมด
ยิ่งส่วนในซึ่ง

เป็นที่ประทับและห้องบรรทมขององค์หญิง
 ยิ่งจัดวางกำลังไว้อย่าง



แน่นหนา”
แม่ทัพตาราไตพูดขัดขึ้น
ภูรินท์ยักไหล่แล้วว่า


“แล้วแต่ดวงเถอะ
 เมื่อปุโรหิตครัษฐาไม่เลือกวิธี
 พวกเราก็จะทำ

แบบเดียวกัน
 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
 พวกเราได้แต่พลิกแพลงไปตาม

สถานการณ์เท่านั้น”



“ตกลงตามนี้
 พวกท่านจะเดินทางเมื่อไหร่”
 แม่ทัพตาราไตเอ่ย

ถาม
ภูรินท์หันไปมองหน้าสินก่อนจะตอบ


“พรุ่งนี้”



“ได้
 ข้าจะรีบจัดกองกำลังตามไป”
 ท้ังสามบรรลุข้อตกลง
 จากน้ัน

แม่ทัพตาราไตจึงอธิบายแผนที่อย่างละเอียดอีกครั้ง
 โดยเน้นไปที่จวน

ของแม่ทัพทั้งห้าซึ่งจะกลายเป็นจุดรวมพลของแต่ละหน่วย
 ปราสาท

ของกษัตริย์ถิรพุทธิ์
 ห้องบรรทมขององค์หญิงวศินี
 ภูรินท์หยิบกระดาษ

แผ่นเล็กมาวาดแผนที่ย่อส่วนลงไปคร่าวๆ
จากนั้นตกลงรหัสสัญญาณที่

ใช้ติดต่อกัน
 ก่อนที่หัวข้อการสนทนาจะเปลี่ยนเป็นเรื ่องอื่นๆ
 แทน


แม่ทัพตาราไตดูจะสนใจในเพลงดาบของสินเป็นพิเศษ
 ทั้งสามจึงตกลง

กันว่า
 หากทำงานสำเร็จลุล่วง
 จะหาเวลาศึกษาเพลงดาบของอีกฝ่าย

เพื่อพัฒนาฝีมือตัวเอง
 ก่อนแยกย้ายกันพักผ่อน
 ภูรินท์กับสินอดที่จะ



ตื่นเต้นไม่ได้เมื่อคิดว่า
 พรุ่งนี้
 พวกเขาจะย่างเท้าเข้าสู่พยัคฆ์นครอย่าง

เต็มตัวเสียที




3 
พยัคฆ์นคร

แสงจันทร์สาดส่องลงบนสนามหญ้าของอุทยานหลวง อาบ

ร่างหญิงสาวที่อยู่ในชุดคลุมสีขาวโปร่งแสง
 เผยให้เห็นทรวดทรงอรชร


ใบหน้าคมขำกำลังย้ิมแย้ม
 ประกายความงามเปล่งจรัสออกมาจากแวว-

ตาที่สุกสกาวราวกับดวงดารา
 หญิงสาวทอดสายตามองมวลดอกไม้ที่

เบ่งบานสะพรั่ง
 ทางเดินโรยกรวดในอุทยานดูมืดครึ้มด้วยต้นไม้ใหญ่


แต่ไม่น่ากลัวเมื่อมีหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงระยับประดับตามกิ่งไม้
 เมื่อ

มันโผบิน
 จึงไม่ต่างจากฝูงดาวร่ายรำ
 ฝ่าเท้าเปลือยเปล่าของหญิงสาว

ค่อยๆ
 เหยียบย่ำลงบนผืนหญ้าฉ่ำน้ำค้าง
 เธอติดตามฝูงหิ่งห้อยไปราว

ถูกสะกด
 แล้วก็พบกับแสงสีขาวนวลที่สวยงามยิ่งกว่า
 เมื่อในป่าเบื้อง

หน้า
 มีช้างพลายสีขาวตัวหนึ่งกำลังเคี้ยวใบไม้อยู่อย่างเพลิดเพลิน


หญิงสาวสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจรุงใจ
กลิ่นหอมละมุนอุ่นอ่อนที่ทำให้เธอ
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หลงใหล



ช้างพลายเหมือนจะรับรู้ได้ถึงการปรากฏตัวของหญิงสาว
 มัน

เพ่งมองมาที่เธอและหยุดเคี้ยวใบไม้
 มันค่อยๆ
 เดินเข้ามาใกล้และ



คุกเข่าลงศิโรราบให้กับความงามของเธอ
แสงสีขาวนวลที่เปล่งออกจาก

ผิวหนังให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับแสงแดดในฤดูหนาว
 เมื่อหญิงสาว

เอื้อมมือไปลูบหัวมัน
 ช้างพลายก็สะบัดงวงมารัดข้อมือเธอไว้อย่าง



แผ่วเบา



หญิงสาวยิ้มให้อย่างพึงใจกับสัมผัสอบอุ่นอ่อนละมุนนั้น
 ช้าง

พลายค่อยๆ
ยันตัวลุกขึ้น
สองชีวิตจ้องสบตาอย่างหลงใหลในความงาม

ของกันและกัน
แต่ในพริบตานั้นเอง
ดวงตาของช้างพลายที่เคยขาวนวล

กลับเปล่งประกายสีแดงกล้าราวกับถ่านไฟ
วินาทีเดียวกันนั้น
มันก็ไสงา

ทิ่มเข้ากลางอกด้านซ้าย
 ทะลุหัวใจของเธอ
 หญิงสาวหวีดร้องสุดเสียง


ชุดคลุมสีขาวชุ่มโชกไปด้วยเลือดสีแดงสด
 เสียงร้องแปร๋นๆ
 ของช้าง

พลายกระชากวิญญาณของเธอให้แตกสลาย


“ช่วยด้วย!”
 หญิงสาวตะโกนพร้อมกับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
 ใบหน้า

ชุ่มโชกเหงื่อ
เธอยกมือลูบอกที่กระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะหายใจกระชั้น


แล้วถอนใจเมื่อไม่พบรอยแผล...เธอฝันไป


“องค์หญิงวศินี...มีอะไรหรือเพคะ”
หญิงรับใช้นางหนึ่งวิ่งหน้าตา

ตื่นเข้ามา
และคุกเข่าลงเมื่อองค์หญิงทรงลุกออกจากแท่นบรรทม


“ข้า...ไม่มีอะไร
แค่ฝันร้าย
เจ้าออกไปเถอะ”
องค์หญิงวศินีรับสั่ง

ด้วยเสียงสั่นเครือ


“เพคะ”
 หญิงรับใช้รับคำก่อนจะหันหลังกลับออกไป
 เมื่อประตู

ปิดลง
องค์หญิงวศินีจึงเสด็จไปท่ีริมบัญชร
ทอดพระเนตรพระจันทร์เส้ียว

ฝั่งทิศตะวันตกที่กำลังจะลับหายก่อนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งด้านฝั่ง

ทิศตะวันออกตอนใกล้รุ่ง
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“อีกไม่กี่วันแล้วสินะ”
 พระองค์ทรงทอดถอนพระทัย
 ไม่สามารถ

ข่มตาให้หลับลงได้จึงเปิดประตูห้องบรรทมออกไป


“องค์หญิงจะเสด็จที่ใดหรือเพคะ”
 หญิงรับใช้นางเดิมเอ่ยถาม


ข้างตัวมีหญิงรับใช้อีกคนที ่ย ังดูง ัวเง ียเพราะถูกปลุกให้ตื ่นอย่าง

กะทันหัน



“ข้าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อย
 เจ้าไม่ต้องตามมาหรอก”
 องค์-

หญิงรับสั่งก่อนออกไป
 หญิงรับใช้ทั ้งสองได้แต่มองตามด้วยความ

สงสาร
นับตั้งแต่รู้ว่าจะต้องกลายเป็นเครื่องเซ่นสังเวยวิญญาณเสือสมิง


บางครั้งองค์หญิงวศินีก็ทรงตกอยู่ในอาการซึมเศร้า
 บางครั้งก็ทรงหาย

ออกไปจากปราสาทนานหลายวัน
 เธอทั้งสองต้องคอยโกหกทุกคน



ที่ถามถึง


แสงจันทร์รำไรส่องให้เห็นพื้นที ่อุทยานหลวงที่อยู ่ภายในเขต

ปราสาทของพยัคฆ์นคร
 มันไม่ได้สวยงามเหมือนกับภาพฝันเมื่อสักครู่


แต่ก็เงียบสงบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
ที่นี่ไม่มีหิ่งห้อย
ไม่มีช้างเผือก
ไม่มี

ดอกไม้มากมายเหมือนอย่างที่ฝัน
 มีแต่ทหารองครักษ์ที่แฝงตัวอยู่ใน

เงามืดราวกับพญามัจจุราชคอยดักคร่าชีวิตผู้คน
 ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่

ในความมืดก็ดูน่ากลัวไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดในเทพนิยาย
 องค์หญิง

วศินีทรงแค่นเสียงหัวเราะออกมาด้วยความขมขื่น
 โลกของคนใกล้ตาย

เป็นอย่างนี้เอง
พระองค์ไม่เห็นความสวยงามใดๆ
อีกแล้ว


องค์หญิงวศินีเสด็จกลับเข้ามาในปราสาทเมื่อรู้สึกว่าน้ำค้างเริ่ม

จะลงหนา
 แสงตะเกียงจากห้องทรงพระอักษรของพระบิดายังส่องสว่าง


พระองค์ทอดพระเนตรด้วยความสงสัยว่าดึกจนป่านนี ้แล้วทำไม



พระบิดาถึงยังไม่บรรทม
จึงก้าวไปทางห้องนั้นอย่างเงียบเชียบ
ไม่อยาก

ส่งเสียงใดๆ
 ให้เป็นการรบกวน
 แต่เมื่อไปถึงหน้าห้อง
 ก็ทรงชะงักเมื่อ

ได้ยินเสียงของพระบิดาสนทนาอยู่กับใครบางคน
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“นี่ข้าถิรพุทธิ์
 กษัตริย์แห่งพยัคฆ์นครถึงกับไม่มีทางเลือกเลยงั้น

หรือ
 ราชวงศ์ของข้าต้องส้ินสุดลงเพราะข้าไม่มีโอรสอย่างน้ันหรือ”
 พระ-

สุรเสียงของพระบิดาช่างขมขื่นเหลือเกิน
 องค์หญิงแนบองค์ชิดกับผนัง


เมื่อทอดพระเนตรลอดช่องหน้าต่าง
เธอจึงพบว่าพระบิดากำลังหารืออยู่

กับครัษฐา
ปุโรหิตผู้ทรงอำนาจนั่นเอง


“ข้าเสียใจฝ่าบาท
แต่นี่เป็นจารีตประเพณีที่เราปฏิบัติสืบทอดกัน

มากว่าสองศตวรรษแล้ว”
 ปุโรหิตครัษฐาบอกด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยว


ด้วยวัยที่สูงกว่าพระบิดาและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งนคร
 เขาจึงไม่

จำเป็นต้องคุกเข่าต่อหน้ากษัตริย์เมื่ออยู่กันตามลำพัง


“ถ้าเกิดข้ายกเลิกพิธีกรรมนี้ล่ะ
 ลบจารีตประเพณีอันโหดร้ายนี้

ออกไปจากประวัติศาสตร์ของพยัคฆ์นครล่ะ”
 พระบิดารับสั่งด้วยเสียง

แหบพร่าราวกับคนสิ้นแรง


“ไม่ได้นะพระองค์”
ปุโรหิตครัษฐาค้านทันที


“ทำไมจะไม่ได้
 ในเมื ่อข้าเป็นกษัตริย์
 ท่านรู ้ไหม
 มีกษัตริย์



กี่พระองค์แล้วที่ต้องเจ็บปวดเพราะสูญเสียบุตรีของตัวเองไป
 กี่พระองค์

แล้วที่ต้องมองพี่สาวน้องสาวของตัวเองถูกฆ่าเพราะพิธีกรรมป่าเถื่อนนี้”


กษัตริย์ถิรพุทธิ์ทรงกำหมัดแน่นด้วยความโกรธ
 พานคิดไปถึง

อำนาจของปุโรหิตที ่มีมากเกินไป
 มากเสียจนครอบงำกษัตริย์ทุก

พระองค์นับตั้งแต่ก่อตั้งพยัคฆ์นครขึ้นมา
 ไม่เว้นแม้แต่พระองค์
 แน่นอน

ว่าในสายตาของประชาชน
 กษัตริย์คือผู้ครองอำนาจสูงสุด
 สืบทอด

อำนาจตามสายโลหิต
 แต่กษัตริย์ทุกพระองค์กลับต้องทำตามคำสั่งของ

ปุโรหิต
 ที่สืบทอดตำแหน่งตามสายเลือดเช่นกันโดยไม่สามารถขัดขืนได้


โดยเฉพาะพิธีกรรมอุบาทว์นี้



“แต่นั ่นเป็นจารีต
 เป็นสิ ่งที ่ดวงวิญญาณของเสือสมิงของ

พระนางลือสายต้องการ”
ปุโรหิตครัษฐาบอก
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“พระนางลือสายสิ้นพระชนม์ไปนานแล้ว
 วิญญาณเสือสมิง
 มี

จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้”
 กษัตริย์ถิรพุทธิ์ทรงเบือนหน้าหนี
 ขณะที่ปุโรหิต



วัยชราตัวสั่นเทิ้มด้วยความตกใจ


“พระองค์...พระองค์กำลังท้าทายบรรพบุรุษอยู่นะ”



“แต่นี่เป็นลูกสาวของข้า
 ลูกสาวเพียงคนเดียวที่ข้ามี
 ข้าควรให้

ความสำคัญกับคนเป็นมากกว่าคนตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ”



องค์หญิงวศินีที่แอบฟังอยู่ด้านนอกรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของ

พระบิดา
 พระองค์เองก็เช่นกัน
 ปุโรหิตครัษฐาเงียบไปครู่หนึ่ง
 ก่อนพูด

ด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวเช่นเคย


“ดวงวิญญาณเสือสมิงมีจริง
 ตลอดสองศตวรรษที่นครแห่งนี้ถูก

สร้างขึ้นไม่เคยมีกองทัพของชนชาติใดรุกรานเราได้
 ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข
 ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
 เพราะบรรพกษัตริย์ปฏิบัติตาม

ประเพณี
 และอีกอย่าง
 ประชาชนก็เชื่อในเรื่องนี้สุดหัวใจ
 พระองค์จะ

ทรงทำให้พวกเขากลัว”


“แล้วข้าไม่กลัวหรือไง”
 พระสุรเสียงของพระบิดาแผ่วลง
 ก่อน

รับสั่งว่า
“ไม่มีพ่อคนไหนหรอกนะ
ที่จะทนเห็นลูกสาวของตัวเองตายไป

ต่อหน้าต่อตาได้”



“มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
หากไม่มีพิธีกรรมนี้
ประชาชนจะอยู่

ภายใต้ความหวาดกลัว
 และความหวาดกลัวนั้นจะลุกลามขยายออกไป

กลายเป็นความเกลียดชัง
 พวกเขาจะกล่าวโทษพระองค์ที ่ทรงรัก



พระธิดามากกว่าใส่ใจความเป็นความตายของประชาชน
 และในที่สุด


ความเกลียดชังนั้นก็จะย้อนกลับมาเล่นงานพระองค์จนอาจต้องสูญสิ้น

ราชวงศ์...ที่ข้าพูด
พระองค์น่าจะทรงเข้าพระทัย”



ความเงียบเกิดขึ้นครู่ใหญ่
ก่อนที่พระบิดาจะรับสั่งขึ้นอีก


“ราชบัลลังก์ของข้าล่ะ
 ใครจะมาสืบทอด
 ข้าละอายต่อบรรพ-
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บุรุษเหลือเกิน”



องค์หญิงวศินีทรงทอดถอนพระทัย
 มันไม่ใช่ความผิดที่พระองค์

เกิดเป็นหญิง
 แต่เป็นความผิดของบรรพบุรุษที่กำหนดให้กษัตริย์แห่ง

พยัคฆ์นครต้องส่งพระธิดาองค์โตไปเป็นเครื ่องเซ่นสังเวยแก่ดวง-

วิญญาณเสือสมิง
 ผู้เป็นบรรพบุรุษของประชากรในพยัคฆ์นครแห่งนี้


และที่ผ่านมา
 ไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดกล้าฝ่าฝืนกฎมาก่อน
 นั่นเป็น

เพราะกษัตริย์ในอดีตต่างมีโอรสและธิดาหลายพระองค์
 ผิดกับพระบิดา

ของพระองค์


“องค์ชายพศวีร์
 พระนัดดาของพระองค์ยังไงล่ะ
 เขาเป็นโอรส

ของพระนางอธิชา
 พระขนิษฐาแท้ๆ
 ของพระองค์”
 คำตอบของปุโรหิต

ครัษฐาทำให้กษัตริย์ถิรพุทธ์ิทอดพระเนตรอีกฝ่ายด้วยความเคลือบแคลง


จากนั้นจึงตรัสว่า


“พศวีร์เป็นคนดี
 เขาสามารถเป็นกษัตริย์ที่ดีมีคุณธรรมได้
 ข้า

ยอมรับ
 แต่พ่อของเขาเป็นเผ่าพันธุ์อื่น
 และเขาก็ไม่ได้ใช้นามสกุลเดียว

กับข้าแล้ว”



หากพูดถึงจารีตของพยัคฆ์นครที่สืบทอดกันมา
 จริงๆ
 แล้วมี

เพียงสองอย่างเท่านั้นที่สำคัญที่สุดคือ
 พิธีกรรมเซ่นสังเวยดวงวิญญาณ


กับการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของเสือสมิงเอาไว้
 กษัตริย์ถิรพุทธิ์จึงไม่

พอพระทัยที่พระขนิษฐาอภิเษกสมรสกับคนธรรมดาที่มีสายเลือดเสือ-

สมิงผสมอยู่ไม่ถึงครึ่ง


“แต่ประชาชนทุกคนรู้ว่าองค์ชายพศวีร์สืบเชื้อสายเดียวกันกับ

พระองค์
 หากพระองค์ทรงยกราชบัลลังก์ให้เขา
 ประชาชนมีแต่จะ

สรรเสริญท่าน
 ที่ทรงเสียสละพระธิดาเพื่อความสุขของปวงชน”
 คำพูด

ของปุโรหิตครัษฐาทำให้กษัตริย์แห่งพยัคฆ์นครเงียบไป
 ที ่ผ่านมา

พระองค์ทรงรับรู ้ว ่าปุโรหิตครัษฐาเตรียมก่อการกบฏเพื ่อแต่งตั ้ง
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คณิศรบุตรชายขึ้นเป็นกษัตริย์
 แต่เมื่ออีกฝ่ายกลับสนับสนุนองค์ชาย



พศวีร์
เรื่องนี้จึงอยู่เหนือความคาดหมายของพระองค์



“เอาไว้ข้าจะบอกท่านอีกที
 เมื่อตัดสินใจได้แล้ว
 ดึกแล้ว
 ท่าน

กลับไปพักผ่อนเถอะ”
กษัตริย์ถิรพุทธิ์รับสั่ง


ปุโรหิตครัษฐาจึงเดินออกไปด้วยใบหน้าที่แอบซ่อนไว้ด้วยรอยยิ้ม


เมื่อประตูปิดลง
 กษัตริย์ถิรพุทธิ์ทรงทอดถอนพระทัยและรำพึงออกมา

อย่างแผ่วเบา


“แม่ทัพรณกร
ท่านอยู่ที่ใดแล้ว
ทำไมป่านนี้ยังไม่มีข่าวคราวของ

ท่านอีก”



องค์หญิงวศินีเสด็จจากหน้าห้องทรงพระอักษรก่อนที่ปุโรหิต

ครัษฐาจะก้าวออกมา
 พระองค์ทรงหลบอยู่หลังมุมทางเดินของตัวปรา-

สาท
 เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของปุโรหิตครัษฐาเข้ามาใกล้
 จึงก้าวออกไป

สกัดเอาไว้



“องค์หญิง”
 ปุโรหิตครัษฐาอุทานพร้อมกับทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า

ถวายความเคารพ
 องค์หญิงวศินีแย้มพระสรวลให้มารยาทจอมปลอม

ของอีกฝ่าย
แต่ก็เข้าไปประคองไหล่ของขุนนางผู้ทรงอำนาจให้ลุกขึ้น


“ท่านปุโรหิตลุกขึ้นเถอะ”
องค์หญิงรับสั่งด้วยเสียงแผ่วเบา
ทันที

ที่พระหัตถ์สัมผัสถูกไหล่ของอีกฝ่าย
อนุภาคมารสีดำก็เคลื่อนผ่านลำตัว

ของปุโรหิตครัษฐาจูโ่จมเข้ามา
 แต่กลับถกูพลังลึกลับบางอย่างในร่างกาย

ขับไล่ออกไป
 อนุภาคมารกลุ่มนั้นปลิวกระจายไปในอากาศและเกิด

ประกายไฟเผาไหม้จนหมดสิ้น
 ปุโรหิตครัษฐาสะท้านไปทั้งร่างพร้อมกับ

ถอยห่างออกไปสองก้าวก่อนจะถามด้วยท่าทีระแวดระวังตัวเป็นพิเศษ


“ดึกดื่นป่านนี้ทำไมองค์หญิงยังไม่บรรทมอีก”



“ข้านอนไม่หลับ
 จึงออกมาเดินเล่น”
 องค์หญิงรับสั่งตอบและ

แสร้งขยับเข้าหา
 ปุโรหิตครัษฐารีบถอยออกไปเพื่อรักษาระยะห่าง
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อนุภาคมารที่เกาะกุมจิตใจและร่างกายของเขาเต้นเร่า
 รับรู ้ถึงภัย

คุกคาม


“ถ้าไม่มีเรื่องด่วนสำคัญอะไร
กระหม่อมทูลลา”



“เชิญ”
 องค์หญิงวศินีทรงอนุญาต
 เพราะทรงทราบดีว่า
 ต่อให้

กำจัดอนุภาคมารออกจากจิตใจปุโรหิตจนหมดสิ้นในวันนี้
 แต่พรุ่งนี้เขา

ก็จะได้รับมันใหม่
 และกลับกลายมาเป็นปุโรหิตผู ้โหดเหี ้ยมดังเดิม


ปุโรหิตครัษฐารีบเดินผ่านไปและไม่หันกลับมาอีก
 องค์หญิงวศินีทอด

ถอนพระทัยยาวขณะคิดถึงคำทำนายของอาจารย์หญิงที่ว่า
 อีกไม่นาน


จะมีบุคคลพิเศษเข้ามาช่วยเหลือ


“แล้วเมื่อไหร่กันล่ะ
 บุคคลพิเศษคนนั้นถึงจะปรากฏกายเสียที”


องค์หญิงวศินีทรงรำพึงออกมาอย่างแผ่วเบา
 แต่ก่อนที่จะหันหลังกลับสู่

ห้องบรรทม
 กลับทอดพระเนตรเห็นเงาของใครคนหนึ่งวูบไหวอยู่หลัง



พุ่มไม้
จึงหันไปหา


“ท่านออกมาเถอะ”



ร่างของชายคนหนึ่งก้าวเดินออกมาช้าๆ
พระพักตร์ขององค์หญิง

วศินีแดงเรื่อขึ้นมาทันทีที่เห็นอีกฝ่าย
 ขณะที่ชายคนนั้นก็ก้มหน้านิ่ง


คุกเข่าลงต่อหน้า


“ดึกแล้ว
 ทำไมองค์หญิงยังไม่บรรทมอีกพ่ะย่ะค่ะ”
 ชายหนุ่ม



คนนั้นถามอย่างสุภาพ
แต่ไม่กล้าเงยหน้าเผชิญกับพระองค์


“แล้วท่านล่ะ
 มาทำอะไรที่นี่”
 องค์หญิงวศินีตรัสถาม
 ความ

ว้าวุ่นทั้งหมดคล้ายถูกปัดเป่าออกไปทุกครั้งที่ได้พบเขา


“ข้า...ข้ามีหน้าที่คอยอารักขาองค์หญิง
ย่อมติดตามองค์หญิงอยู่

แล้ว”



“ขอบใจนะ
จิลลา
ข้า...ต้องกลับแล้ว”
องค์หญิงวศินีรับสั่ง
ก่อน

จะหันกายจากไป
 แม้จะรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับช่วงเวลาที่น้อยครั้งเหลือ
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เกินที่จะได้พูดคุยอยู่กับเขาตามลำพัง
 แต่เวลาเช่นนี้คงไม่เหมาะสม


องค์หญิงวศินีจึงได้แต่ตัดพระทัยจากไป
 จิลลาค่อยเงยหน้ามองตาม

หลังและอดทอดถอนใจออกมาไม่ได้
 หากต้องสูญเสียองค์หญิงไปจริงๆ


เขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร





หลงัจากเดนิทางดว้ยมา้เปน็เวลาสบิวนั ในทีส่ดุ ภรูนิทก์บัสนิ

ก็ย่างเหยียบเข้าสู่พยัคฆ์นคร
 เมืองที่เต็มไปด้วยอารมณ์และบรรยากาศ

ที่ยากจะบรรยาย
 ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวต่อภัยสงคราม
หวั่นเกรง

ว่าจะเกิดการกบฏ
 ระแวงคนรอบข้างว่าจะคิดร้าย
 โศกเศร้าที่รู้ว่าจะ

ต้องสูญเสียองค์หญิงผู้เป็นที่รักไปเพราะพิธีเซ่นสังเวยดวงวิญญาณเสือ-

สมิง
 รวมถึงความแห้งแล้ง
 อุทกภัย
 และความยากจนที่ประชาชนต้อง

เผชิญ
 ทุกอย่างประเดประดังเข้ามาจนทำให้พยัคฆ์นครเต็มไปด้วย

ความกดดัน
ไม่ต่างจากลูกโป่งพองลมรอเวลาระเบิด



ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อพยัคฆ์นครและนครบังบด
 ภูรินท์คิดถึงผู้คน



ที่สวมชุดขาวเดินปฏิบัติธรรมใต้ร่มเงาไม้ใหญ่
 มีสระน้ำให้ความร่มรื่น




มีหงส์ขาวสองตัวว่ายน้ำคลอเคลีย
 มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่านานาพันธุ์


มีสีสันสดใสของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
 แต่ความเป็นจริง



ที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นกลับตรงกันข้าม
 เมืองที่เคยวางผังไว้สวยงามกลับ

ถูกรุกล้ำด้วยสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบจนดูไร้เอกลักษณ์
ถนนถูก

บีบให้แคบลงและดูสกปรกไร้ระเบียบ
 ผู้คนสวมชุดหลากสีหลายทรงดู



ไร้วัฒนธรรม
ใบหน้าอมทุกข์ถึงขั้นบูดบึ้งไม่เป็นมิตร
ในตลาดมีแต่ความ

วุ่นวายของผู้คนที่ยื้อแย่งซื้อข้าวของไปกักตุน
นายทุนพยายามโก่งราคา

สินค้าทำกำไร
 ทหารถือดาบลงโทษผู้กระทำผิดกลางถนน
 ถึงตรงนี้



ภริูนท์ค่อยรับรูค้วามร้ายกาจของอนุภาคมารท่ีเปล่ียนจิตใจคนให้เลวร้าย

ไปได้อย่างง่ายดาย
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“ขี่ม้าจนตูดระบมแล้ว
 รีบหาที่พักเถอะ
 เดี๋ยวจะมืดเสียก่อน”


เสียงของสินดังขึ้น
 ทำให้ภูรินท์ละสายตาจากกลุ่มชาวบ้านในตลาด




หันไปมองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้า


“เหมือนเดิม
 นอนวัด”
 ภูรินท์บอกเพื่อน
 ตลอดเก้าคืนที่ผ่านมา


พวกเขาล้วนอาศัยหลับนอนในวัดร้างที่มีอยู่เกือบจะทุกหมู่บ้าน
 ทั้งสอง

ไม่แปลกใจ
 เพราะในเมื่อผู้คนเลิกปฏิบัติธรรม
 ย่อมไม่มีใครคิดบวชเป็น

พระ
 และวัดก็ถูกปล่อยร้างไร้คนดูแล
 แต่วัดร้างก็ให้ความรู้สึกสุขสงบ

จนทั้งสองสามารถทำสมาธิและฝึกซ้อมเพลงดาบไร้นิวรณ์ได้โดยไม่มี

ใครรบกวน
 แต่ที่สร้างความแตกตื่นให้คนทั้งสองเป็นพิเศษก็คือ
 หลัง

จากที่จิตใจปลอดโปร่งราวกระจกใส
 ดาบเหล็กไหลก็เปล่งประกาย



สีเหลืองทองออกมา
 เพิ่มอานุภาพทำลายล้างขึ้นอีกหลายเท่าตัวราวกับ

เป็นอาวุธวิเศษ
 แต่ประกายสีเหลืองทองนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยาม



ก็หายไป
เพราะจิตใจที่หลุดออกจากห้วงสมาธินั่นเอง


ภูรินท์ใช้เวลาเก้าคืนที่ผ่านมานั่งวิปัสสนาตามคำสอนของพระ



ธมน
 ที่สอนให้เขารวบรวมพลังดวงจิตแห่งธาตุดินซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่าง

ให้รวมเป็นหนึ ่งเดียว
 แม้จะยังทำไม่สำเร็จ
 แต่ภูร ินท์ก็ร ับรู ้ได้ถึง



การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
 เขารู้สึกว่า
 ร่างกายมีพลังแฝงซุกซ่อนอยู่

คล้ายกับหลับใหลมาเป็นเวลานาน
 การฝึกปฏิบัติของเขาเหมือนการไป

ปลุกให้พลังนั้นตื่นขึ้นมา
 เพียงแต่เขายังไม่สามารถรวบรวมมันให้เป็น

หนึ่งเดียวได้เท่านั้น



หลังจากควบม้าไปตามถนนนานกว่าครึ่งชั่วโมง
 จึงมาถึงหน้าวัด

แห่งหนึ่งซึ่งแผ่นไม้ป้ายชื่อเอียงกระเท่เร่
 แต่ยังพออ่านได้ว่า
 วัดพุธิตา


ทั้งสองสาดสายตามองลึกเข้าไปพบความโอ่อ่าของตัวโบสถ์
 ศาลา




หอระฆัง
 และพื้นที่โดยรวมของวัด
 ก็พอจะอนุมานได้ว่าที่นี่คงเคยเป็น

วัดหลวงแต่ถูกทิ้งร้าง
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“เข้าไปดู”
 สินบอกก่อนบังคับม้าให้ย่างเหยาะเข้าไปช้าๆ
 ภูรินท์

ขี่ม้าตามไปจนกระทั่งถึงศาลาไม้หลังใหญ่
 ทั้งคู่จึงผูกม้าไว้กับต้นไม้

ใหญ่ก่อนจะเดินขึ้นไปบนศาลา


“ไม่เหมือนวัดร้าง”
 สินกระซิบบอก
ภูรินท์พยักหน้าเห็นด้วย
 แม้

สภาพที่เห็นภายในวัดจะดูเสื่อมโทรม
 แต่ทั้งสองยังรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติ

คล้ายมีคนย่างกรายเข้ามายังวัดนี้อย่างสม่ำเสมอ
บางครั้งถึงกับรู้สึกว่า

มีบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นทางหางตา


“ไปไหว้พระกัน”
 สินออกปากชวนพร้อมกับเดินนำภูรินท์ไปยัง

ด้านในของศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลืองขนาดฐานกว้าง

หนึ่งวา
 ส่วนสูงบอกไม่ถูกเพราะองค์พระถูกทุบทำลาย
 แม้แต่เศียรยัง

ถูกตัดออกไป
 ภูรินท์กัดฟันกรอด
 คาดคิดไม่ถึงว่าผู้คนในพยัคฆ์นครจะ

ป่าเถื่อนได้ขนาดนี้
 สินกระตุกแขนเสื้อภูรินท์เบาๆ
 เป็นเชิงให้ระงับ

อารมณ์
 ก่อนจะทรุดนั่งคุกเข่า
 ภูรินท์ทำตาม
 ทั้งสองก้มกราบเศษ

พระพุทธรูปสามครั้งตามความเคยชิน
 แต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้น
 ที่ลำคอ



กลับมีคมดาบเย็นเยือกพาดเอาไว้



“พวกเจ้าเป็นใคร
 กล้าดียังไงถึงกราบไหว้พระ
 ซึ่งเป็นเรื่องต้อง-

ห้าม”
 เสียงของชายคนหนึ่งดังขึ ้นจากด้านหลัง
 ฟังจากน้ำเสียงก็

สามารถคาดเดาได้ว่าคนพูดน่าจะมีอายุเกินหกสิบปีไปแล้ว
 ภูรินท์กับ

สินถึงกับหลั่งเหงื่อเย็นเยียบ
 เพราะทั้งคู่ไม่รับรู้ถึงการมาของชายชรา

และเจ้าของดาบอีกสองเล่มนี้เลยสักนิด
 หากพวกเขาต้องการชีวิต




ภูรินท์กับสินคงไม่สามารถขัดขืนได้


“มีกฎหมายข้อไหนห้ามไม่ให้คนกราบพระ”
 สินถามโดยไม่หัน

กลับไปมอง


“กฎหมายไม่ได้ห้าม
แต่กฎของฝ่ายอธรรมเราไม่ยินยอมให้คนใน

นครบังบดกราบไหว้พระพุทธรูปอีก”
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“ไหว้พระเป็นเพียงการแสดงออกถึงความเคารพในศาสนา
 เมื่อ

เรามีศาสนาประจำใจ
 เราก็ย่อมเคารพเป็นธรรมดา
 ไม่ได้สร้างความ

เดือดร้อนให้ใคร”
 ภูรินท์ว่า
 ชายลึกลับคนนั้นแค่นเสียงในลำคออย่าง



ไม่พอใจ


“งั้นเจ้าลองบอกมาสิว่า
ทำไมคนถึงต้องมีศาสนา”



คำถามนั้นทำให้ภูรินท์นิ่งงัน
ครุ่นคิดครู่หนึ่งจึงตอบ


“ศาสนาเปรียบเสมือนกฎหมายบังคับความรู้สึกนึกคิดให้อยู่ใน

กรอบวินัย
 ให้มุ่งไปสู่ทางดี
 หากไม่มีศาสนา
 จิตใจไร้การควบคุม
 คนก็

จะมีสภาพไม่ต่างจากสัตว์”



สิ้นสุดคำตอบของภูรินท์
 ความเงียบอันน่าอึดอัดก็บังเกิดขึ้น
 ครู่

ใหญ่ค่อยมีเสียงทอดถอนใจ
 ก่อนดาบที่พาดผ่านลำคอของทั้งสองจะ

ถูกดึงกลับ
 ภูรินท์กับสินจึงมีโอกาสได้หันไปมองเจ้าของเสียง
 ซึ่งเป็น

ชายชราหนวดเคราขาวปกคลุมจนไม่เห็นริมฝีปาก
 ใบหน้าเหี่ยวย่น


ดวงตาทอแววอ่อนล้า
 ศีรษะล้านเลี่ยนเหมือนพระแต่ไม่ใช่พระ
 เพราะ

ใส่เสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไป
 นอกจากชายชราหัวโล้นแล้ว
 ยัง

มีคนแปลกหน้าอยู่อีกสิบคนทั้งชายหญิง
 และเด็กชายคนหนึ่งอายุ

ประมาณสิบสองสิบสามปี
 ทุกคนล้วนพกดาบเป็นอาวุธประจำกาย
 ที่

บ่ามีห่อสัมภาระคล้ายกับคนเดินทาง


“เจ้าทั ้งสองนับว่ากล้ามาก”
 ชายชราคนนั้นพูดต่อ
 สายตา



จับจ้องใบหน้าของภูรินท์กับสินสลับกัน


“แค่ไหว้พระ
 ไม่เห็นจะต้องใช้ความกล้าตรงไหน”
สินว่า
 เขาเอง

ก็กวาดตาประเมินคนกลุ่มนี้อยู่เช่นกัน



“เจ้าไม่รู้เหรอ
 ว่าพญามารออกกฎห้ามผู้คนกราบไหว้พระ
 ห้าม

นับถือศาสนา
 หากสายตรวจของพวกมันพบเห็นเข้า
 พวกเจ้าทั้งสอง

ต้องรับโทษถึงตาย”
คำบอกเล่าของชายชราทำให้ภูรินท์กับสินงุนงง
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“นี่มันเรื่องอะไรอีก
 เดี๋ยวเสือสมิง
 เดี๋ยวพญามาร
 เดี๋ยวสายสืบ”


สินบ่นจบก็หันไปสบตากับชายชราแล้วว่า


“แล้วพวกท่านเป็นใคร
ทำไมถึงกล้ากราบไหว้พระ”


“พวกข้าไม่ได้”
ชายชราพูดยังไม่ทันจบ
สินก็พูดสวนทันควัน


“อย่าปฏิเสธ
 กลิ่นธูปโขมงขนาดนี้”
 คำพูดของสินทำให้คนกลุ่ม

นั้นตื่นตัว
 ทุกคนชักดาบออกมาเตรียมพร้อมและขยับเข้าไปปกป้อง



ชายชราเอาไว้


“ข้าพูดอะไรผิด”
 สินถามต่อ
 เขาเองก็เพิ่มความระแวดระวัง


หากถูกจู่โจม
เขาก็พร้อมจะชักดาบออกมาป้องกันตัว


“บอกมาว่าพวกเจ้าเป็นใคร”
 ชายชราคนนั้นตวาด
 สินกับภูรินท์

ชักดาบออกมาเตรียมพร้อม
ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน


“พวกเราเป็นแค่คนผ่านทาง
 ไม่มีที่พักจึงเข้ามาอาศัยหลับนอน

ในวัดแห่งนี้
 พวกเรากราบไหว้พระเป็นปกติ
 ไม่มีใจลบหลู่และไม่กลัว



บทลงโทษใดๆ
 ถ้าหากวัดนี้เป็นพื้นที่ยึดครองของพวกท่าน
 ข้ากับเพื่อน

ก็พร้อมจะไป”
 ภูร ินท์บอก
 ชายชราคนนั ้นจ้องมองภูร ินท์ครู ่หนึ ่ง




ก่อนยกมือบอกผู้ติดตามทุกคนให้ลดดาบลง
 จากนั้นจึงพูดด้วยน้ำเสียง

อ่อนโยนกว่าเดิม


“เป็นการเข้าใจผิดกัน
 พวกข้าต้องขออภัย”
 เขาสั่งให้ทุกคน



เก็บดาบ
 และกระจายกันออกไปจัดเตรียมที่พัก
 ชายชราเดินผ่านภูรินท์

กับสินไปก้มลงกราบพระประธานสามครั้ง
 ก่อนจะชวนทั้งสองออกไป

เดินเล่นยังลานดินเบื้องล่าง


เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
 วัดพุธิตาก็ตกอยู่ในความมืด
 แตกต่าง

จากพื้นที่นอกกำแพงที่ยังคึกคักไปด้วยแสงไฟและเสียงเพลงจากร้าน

อาหารที่รายล้อมรอบวัด



“ข้าชื่อวรพรต
 นับถือท่านทั้งสองที่ไม่กลัวฟ้ากลัวดิน
 พวกท่าน



61Kula

มีชื ่ออะไรกันบ้าง”
 ชายชราคนนั้นแนะนำตัวพร้อมเอ่ยถาม
 ภูรินท์

สังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไป
 พร้อมกับสรรพนามที่ใช้เรียกพวกเขาก็ดูจะ

ให้เกียรติมากขึ้น
จึงแนะนำตัวให้รู้จัก
จากนั้นจึงถามบ้าง


“เมื่อกี้ท่านพูดถึงพญามาร
 และกฎห้ามไม่ให้กราบไหว้พระ
 มัน

คืออะไรกันแน่”
คำถามของภริูนท์ทำให้ชายชราขมวดค้ิวด้วยความสงสัย


“ท่านถามยังกับว่าไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่ในนครบังบด”


“พวกเรามาจากต่างถิ่น”
 สินบอก
 ชายชรามองชายหนุ่มทั้งสอง

ด้วยความสงสัย
แต่ไม่ได้ซักถามต่อ
เพียงแต่เล่าว่า


“นับตั้งแต่อนุภาคมารถูกทำลายโดยพระมหาเมธีชัย
 มันก็แพร่

กระจายไปตามแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 เข้ายึดครองจิตใจมนุษย์ในนครบังบด


ก่อให้เกิดสงครามและการเข่นฆ่าไปทั่ว
 ในครั้งนั้นวัดไร้นิวรณ์ที่เป็นเสา-

หลักของฝ่ายธรรมะก็ถูกทำลายจนย่อยยับเช่นกัน
 เหลือแต่เหล่าบรรดา

สาวกและผู้คนที่เห็นซึ้งในธรรมที่แตกกลุ่มออกไปทุกทิศทุกทาง
 การ

เผชิญหน้าระหว่างศิษย์เดนตายของวัดไร้นิวรณ์กับอนุภาคมารเกิดขึ้น

อยู่เสมอ
 ผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับว่าใครมีพลังอำนาจสูงกว่ากัน
 หากเป็น

พระหรือโยมท่ีเพ่ิงปฏิบัติธรรมก็มักพ่ายแพ้ต่ออนุภาคมาร
ในทางกลับกัน


หากอนุภาคมารที่เพิ่งเริ่มก่อตัวไม่นาน
 ก็มักพ่ายแพ้ให้แก่นักบวชที่มี

ญาณสมาธิขั้นสูง
 สงครามระหว่างฝ่ายอธรรมกับธรรมะดำเนินต่อเนื่อง

มานับตั้งแต่นั้น
จนถึงบัดนี้ฝ่ายที่กุมอำนาจกลับเป็นฝ่ายพญามาร”


“พญามารเป็นใคร”
สินถาม
เฒ่าวรพรตส่ายหน้าช้าๆ


“นับตั้งแต่ที่มันครอบงำกษัตริย์ชยานันต์แล้วถูกพระมหาเมธีชัย

ทำลาย
 พวกข้าก็ไม่รู้อีกเลยว่าอนุภาคมารที่มีอำนาจสูงสุดครอบงำร่าง

ของใครอยู่
และดูเหมือนว่ามันเองก็ยังไม่แสดงตัวให้ใครเห็น
ทุกวันนี้จึง

มีแต่ลูกน้องของมันเที่ยวอาละวาดเข่นฆ่าพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม


เพื่อตัดรากเหง้าของฝ่ายธรรมะเรา”
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“แล้วพวกท่านมาทำอะไรที่นี่”
ภูรินท์เอ่ยถาม


“เรามาดักรอสายสืบของพญามาร”
 ภูรินท์กับสินสบตากันด้วย

ความสงสัย
เฒ่าวรพรตจึงพูดต่อ


“ในขณะที ่พญามารส่งกำลังกวาดล้างพวกเรา
 พวกเราก็มี



กองกำลังเล็กๆ
 ไว้ตอบโต้เช่นกัน
 พวกเรากำลังติดตามสายสืบคนหนึ่ง

ของพญามาร
มันชื่อสารท”



“ไอ้สารททท”
สินลากเสียงยาว
เฒ่าวรพรตพยักหน้า


“ใช่
 มันนำพรรคพวกเข่นฆ่าพระสงฆ์
 ทำลายรูปสักการะในวัด

ทั่วพยัคฆ์นคร
 พวกเราสงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมันอาจเป็นปุโรหิต

ครัษฐา”



“คนคนนี้อีกแล้ว”
ภูรินท์ว่า
ขณะนั้นเฒ่าวรพรตก็พูดต่อ


“ตอนน้ีปุโรหิตครัษฐาเป็นผูกุ้มอำนาจในพยัคฆ์นคร
 เขามีข่าวลือ



เก่ียวกับการก่อกบฏและเป็นผูก้ระตุ้นให้เกิดพิธีนอกรีตอย่างการเซ่นสังเวย

ดวงวิญญาณ
 พวกเราสงสัยว่าปุโรหิตครัษฐาอาจจะเป็นพญามาร



เสียเอง”



“ท่านเลยต้องการจับไอ้สารทเพื่อเค้นหาความจริง”
 สินว่า
 ชาย-

ชราพยักหน้าช้าๆ



“ถ้ากำจัดปุโรหิตครัษฐาได้
 ก็เท่ากับกำจัดความวุ่นวายทั้งหมด

ได้
ทำไมพวกท่านไม่พุ่งเป้าหมายไปที่ปุโรหิตเลยล่ะ”
ภูรินท์ถาม



“เราไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าปุโรหิตเป็นพญามาร
 การจะกำจัดคน

ที่กุมอำนาจสูงสุดขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย”


“แต่ตอนนี้วัดไร้นิวรณ์ตั้งตัวได้แล้วนี่ครับ
 ได้ข่าวพระปุริศธรรม

เพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสคนใหม่”
 สินว่า
 พร้อมกับปรายตามอง



ภูรินท์ที่เพียงหลบตามองอย่างอื่น


“วัดไร้นิวรณ์อาจจะมีเจ้าอาวาสรูปใหม่
 แต่สิบกว่าปีมานี้
 วัด
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ไร้นิวรณ์แทบไม่มีบทบาทอะไร
 ผู้ที่ต่อต้านพญามารอย่างจริงจังกลับ

เป็นสำนักซ่อนธรรมของเรา”


“สำนักซ่อนธรรม”
ภูรินท์ทวนชื่อนั้นเบาๆ
ชายชราพยักหน้าช้าๆ


“ถูกแล้ว
 เมื่อสูญสิ้นวัดไร้นิวรณ์
 สำนักซ่อนธรรมจึงเป็นเพียง



คนกลุ่มเดียวที่กล้าตอบโต้กับพญามารอย่างเปิดเผย”


“ทำไมถึงใช้ชื ่อว่าซ่อนธรรม”
 ภูรินท์เอ่ยถามด้วยความสนใจ


ชายชราจ้องมองเขาครู่หนึ่งก่อนว่า


“ซ่อนธรรม
 คือธรรมที่ต้องหลบซ่อนจากอธรรมที่มีอำนาจมาก

กว่า
 ขณะเดียวกันก็รอเวลาตอบโต้
 เป้าหมายของพวกเราคือทำลาย

พญามารและนำสันติสุขที่แท้จริงคืนสู่นครบังบด
 เพียงแต่คนของเรามี

น้อยเกินไป
จึงไม่อาจจะไปต่อกรกับพวกมันได้”


“พวกท่านใช้อะไรต่อสู้กับอนุภาคมาร”
 สินถาม
 เฒ่าวรพรตมี

ท่าทีไม่มั่นใจ
แต่ในที่สุดก็ตอบออกมาว่า


“บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
 อะระหัง
 สัมมาสัมพุทโธ


ภะคะวาฯ
พวกท่านคงเคยได้ยิน”



ภูรินท์กับสินพยักหน้า
แต่ยังอดสงสัยไม่ได้


“บทสวดแค่นี้ถึงกับทำลายอนุภาคมารได้เลยเหรอ”
สินถาม


“ที่จริงแล้วคนที่ใช้คาถานี้ได้ผลจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอย่าง



ต่อเน่ือง
มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ
 เต็มเป่ียมไปด้วยเมตตา
คนท่ัวไปแม้นจะท่องได้

แต่ก็ไม่เกิดผลอะไร”


“ในเมื ่อนครบังบดถูกปกคลุมด้วยอนุภาคมาร
 ทำไมทุกคน



ไม่กลายเป็นคนชั่วทั้งหมด
 ทำไมถึงยังมีชั่วมากกับชั่วน้อยปะปนกันไป”


สินถาม
เฒ่าวรพรตอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้



“อนุภาคมารติดต่อกันโดยการสัมผัส
 การที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยน

เป็นชั่วมากกับชั่วน้อยนั้นมีอยู่สองปัจจัยคือ
หนึ่ง
ปริมาณอนุภาคมารที่
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รับเข้าไปและ
 สอง
 พื้นฐานทางจิตใจของคนคนนั้น
 หากเป็นคนดีมีสติ


เขาย่อมรู้วิธีที่จะขจัดอนุภาคมารที่แปดเปื้อนร่างกายออกไปได้”


“ใครเป็นเจ้าสำนักของพวกท่าน”
ภูรินท์ถามบ้าง



“แม่ชีญาตาวี”


“ทำไมท่านถึงเล่าเรื ่องนี ้ให้พวกข้าฟัง”
 ภูรินท์ถามต่อ
 เฒ่า



วรพรตมีสีหน้าลำบากใจ
ก่อนว่า


“เพราะเห็นท่านทั้งสองกราบไหว้พระ
 พวกเราจึงลองใจดูว่า



พวกท่านเป็นสายของพญามารหรือไม่
 จนเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่
 จึง

อยากจะชวนท่านทั้งสองเข้าร่วมกับสำนักของเรา”
 เฒ่าวรพรตเอ่ยชวน

ออกมาตรงๆ
ทำให้ภูรินท์กับสินรู้สึกลำบากใจ


“พวกข้าสนใจนะ
 แต่ตอนนี้มีภารกิจเร่งด่วนต้องไปทำ
 จึงยัง



ไม่อาจรับปาก”
สินบอก
ชายชราพยักหน้าด้วยความเข้าใจ



“เรื ่องนี้ไม่อาจบังคับกันได้
 ขอให้ท่านทั้งสองดูแลตัวเองให้ดี


อย่าให้ถูกอนุภาคมารครอบงำ”
จากนั้นจึงเชิญภูรินท์กับสินขึ้นบนศาลา

จัดหาที่หลับที่นอนกันตามสบาย
 ส่วนเขากับผู้ติดตามทั้งสิบไหว้พระ



สวดมนต์และนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปกันอย่างสงบ



ภูรินท์กับสินอาศัยโอกาสนี้นำภาพแผนที่ออกมากาง
 เน้นเฉพาะ

ในส่วนของพระราชวัง
 ทั้งสองตกลงใจว่าเที่ยงคืนของคืนนี้
 จะลักลอบ

เข้าไปสำรวจหาห้องบรรทมขององค์หญิงวศินีให้พบ
 ถ้าเป็นไปได้
 ก็จะ

พาเธอหลบที่หนีออกมาในคืนนี้เลย
 แต่ถ้ายังไม่สะดวก
 ก็จะนำข้อมูลที่

ได้มาวางแผนเพื่อปฏิบัติการครั้งต่อไป
 จากนั้นจึงผูกเปลนอนข้างๆ
 กัน


พวกเขาจำเป็นต้องนอนเอาแรง
เพื่อปฏิบัติการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า





“ท่านสิน ท่านภูรินท์ ตื่นๆ มีเรื่องแล้ว”  

เสียงเร่งเร้าของชายคนหนึ่งดังขึ ้นพร้อมๆ
 กับเปลที่ไหวยวบ
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ภูรินท์กับสินสะดุ้งตื่นกลางดึกและถูกลากแขนเข้าไปนั่งล้อมวงกลาง

ศาลาที่มีแสงตะเกียงวอมแวมให้ความสว่าง
 พอขยี้ตาปรับความรู้สึก


ภูรินท์กับสินจึงพบว่า
เฒ่าวรพรตกำลังสับไพ่อย่างคล่องมือ
ที่หน้าตักมี

เงินเหรียญกับแบงก์หลายใบวางซ้อนๆ
 กันอยู่
 เขาแบ่งให้ภูรินท์กับสิน

วางไว้ที่หน้าตักของตัวเองบ้าง
 ขณะที่ทั้งสองยังงุนงงอยู่นั้น
 ก็บังเกิด

เสียงม้าหลายตัวควบเข้ามาในเขตวัด
 ภูรินท์กับสินทำท่าจะลุกออกไปดู


เฒ่าวรพรตรีบห้ามไว้


“ไม่ต้องสนใจ
ทำเป็นว่าเราแอบมาเล่นไพ่ในวัด”
ชายชราบอก


“อ้าว!
 ถ้าเป็นตำรวจ
 เราไม่โดนจับกันหมดเหรอ”
 สินถามด้วย

ความตกใจ


“พวกมันไม่ใช่ตำรวจ
แต่เป็นสายสืบของพญามาร”


“เห็นเราอยู่ในวัด
มันไม่ฆ่าเราเหรอ”
ภูรินท์ถามบ้าง
 เสียงม้าดัง

ใกล้เข้ามาทุกขณะ
เฒ่าวรพรตจึงว่า


“มันฆ่าแน่ถ้าเห็นเราไหว้พระ
 แต่ถ้าเห็นเล่นไพ่
 พวกมันจะไม่ทำ

อะไร
ออกจะชอบใจด้วยซ้ำ”
จากนั้นหันมาบอกภูรินท์กับสิน


“เล่นดัมมี่นะ
เดิมพันเท่าไหร่”



“เอาจริงเหรอ”
สินถาม


“จริงดิ
 เดี๋ยวก็โดนจับได้หรอก”
 เด็กชายวัยสิบสองปีที่นั่งร่วมวง

ด้วยบอก
 สินจึงมองไปยังคนอีกกลุ่มที่เหลือ
 พวกนั้นกำลังเล่นป๊อกเด้ง

กันอยู่อย่างสนุกสนาน



“ได้
 เดิมพันหมดนี่แหละ”
 สินว่าพร้อมกับหยิบเงินที่หน้าตักวาง

ไว้กลางวง
แล้วกำหนดกติกาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว


“เล่นหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสีเล็ก
 สีใหญ่
 ตัวโจ๊ก
 เกิดหัว


ตีปี้
 ตีมี่
 คว่ำอีตัว
 เสียน้อยสองร้อย
 เสียกลางสามร้อย
 เสียเยอะสี่ร้อย


เดินสองร้อย
 มืดชนมืดคูณสอง
 น็อกสีคูณห้า
 โง่ละลาย
 น็อกขาด
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ไม่ต้องนับแต้ม”



เฒ่าวรพรตกับเด็กชายอีกคนถึงกับกลืนน้ำลายดังเอื๊อก
 รู้สึก

เหนือความคาดหมายที่สินดูจะเชี่ยวชาญ...เป็นพิเศษ
 ภูรินท์ทำตามโดย

ไม่คัดค้าน
 เฒ่าวรพรตกับหลานชายจึงต้องกวาดเงินที่หน้าตักมาไว้

กลางวงบ้าง
 จากนั้นแจกไพ่คนละเจ็ดใบ
 หลังจากที่เล่นไปไม่นาน


ขบวนม้าก็เข้ามาหยุดใต้ศาลา
 ชายชุดดำคนหนึ่งรูปร่างบึกบึน
 มีรอย

แผลเป็นพาดผ่านแก้มซ้ายเดินนำลูกน้องเกือบยี่สิบคนขึ้นมาบนศาลา



“พวกเจ้าทำอะไร”
ชายชุดดำที่เป็นหัวหน้าตวาดถาม
ทุกคนต่าง

ทำท่าตกอกตกใจราวกับเจอตำรวจ
เพียงแต่ไม่มีใครวิ่งหนีเท่านั้น


“เป็นมัน”
เฒ่าวรพรตกระซิบบอกภูรินท์กับสินซึ่งทั้งสองเข้าใจได้

ทันทีว่าชายชราหมายถึง
ไอ้สารท
สายสืบของพญามาร



“พวกข้า...”
 เฒ่าวรพรตตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคล้ายหวาด

กลัว


“หลักฐานคาตายังจะปฏิเสธอะไรอีก”
 ไอ้สารทตวาดพร้อมกับ

เดินเข้ามาใกล้
 ใช้ดาบในมือเขี่ยไปยังกองไพ่และเงินเดิมพัน
 รอยยิ้ม

เยาะปรากฏที่มุมปาก
 ภูรินท์จ้องมองชายชุดดำทั้งหมดไม่วางตา
 หาก

พวกมันคิดจะทำร้าย
 เขายังไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่
 ขณะนั้น

เอง
ไอ้สารทก็หัวเราะออกมาด้วยความพอใจ
แล้วว่า



“ข้างนอกมีบ่อนเยอะแยะ
ทำไมถึงมาเล่นในวัด”


“พวกข้าไม่มีเงินมากพอจะเข้าบ่อน
ก็เลยชวนกันมาน่ีเพราะไกลหู

ไกลตาเจ้าหน้าที่
 ท่านอย่าจับพวกข้าขังคุกเลยนะ”
 เฒ่าวรพรตบอก

เสียงสั่น
 ภูรินท์แทบไม่อยากจะเชื่อว่าชายชราจะเล่นละครได้แนบเนียน

ขนาดนี้


“ดี
 เล่นการพนันในวัดอย่างนี้ข้าชอบ
 ให้พวกเจ้ามั่วสุมกันต่อไป

เถอะ
 ว่าแต่พวกเจ้าอยากได้เงินเพิ่มไหม”
 คำถามนั้นทำเอาทุกคนหูผึ่ง
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ไอ้สารทยิ้มอย่างมีเลศนัยแล้วว่า


“ถ้าพวกเจ้าพบเห็นใครกราบไหว้พระ
 ปฏิบัติธรรม
 หรือแม้แต่มี

รูปสักการะไว้บูชาให้มาแจ้งข้า
ข้าจะให้เงินพวกเจ้าไว้ใช้”



“จะให้ข้าแจ้งท่านที่ไหน”
 ภูรินท์เอ่ยถาม
 ไอ้สารทสบตาเขาแล้ว

ว่า


“ช่วงนี้ข้าอาศัยอยู่ในปราสาทของท่านปุโรหิต
 แต่หลังจากวันขึ้น


15
 ค่ำที่จะถึงนี้
 ข้าจะย้ายไปอยู่ที่อื่น
 ถ้าอยากได้เงิน
 ก็รีบๆ
 ช่วยกัน

สืบหาแล้วมาแจ้งต่อข้า”


“ได้ๆ
พวกข้าจะทำตาม”



ไอ้สารทกวาดตามองทุกคนพร้อมกับยิ้มเยาะ
 ก่อนจะออกคำสั่ง

กับลูกน้องตัวเอง



“พวกเรา
 ไป”
 พูดจบ
 มันก็พาลูกน้องเดินลงไปข้างล่างและ



ควบม้าออกไปอย่างรวดเร็ว
ขณะนั้น
สินก็แบไพ่ในมือ


“น็อกแล้ว
มืดชนมืด”
 เขาบอก
พร้อมกับกวาดเงินทั้งหมดมาไว้

ที่หน้าตักตัวเอง
 และเมื่อเห็นไพ่ของเฒ่าวรพรตแบอยู่บนผืนผ้า
 สินจึง

รีบบอก


“ท่านผู้เฒ่าอมอีตัว”



“อะไรนะ”
เฒ่าวรพรตถามด้วยสีหน้างุนงง


“นี่ไง
ทั้งแหม่มโพธิ์ดำ
ทั้งสองดอกจิก”



“เลิกเล่นได้แล้ว
 พวกมันไปแล้ว”
 เฒ่าวรพรตว่าพร้อมดึงเงินคืน


แต่สินยื้อไว้


“ข้าชนะนะ
เงินนี่ต้องเป็นของข้า”



“อย่ามัวแต่เล่นน่า
 กี่ทุ่มแล้ว”
 ภูรินท์ว่าพร้อมกับดึงเงินจากสิน

คืนให้เฒ่าวรพรตเพื่อตัดรำคาญ
ขณะนั้นเหล่าผู้ติดตามทั้งสิบคนเก็บไพ่

เข้าสำรับและเตรียมเข้านอน
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“ห้าทุ่มครึ่ง”
สินว่า


“ไปเล่นกันต่อข้างนอกเถอะ
 อารมณ์ค้าง”
 ภูรินท์ว่า
 สินเข้าใจ

ทันที
 จึงหยิบดาบส่งให้ภูรินท์เล่มหนึ่ง
 ตัวเองสะพายอีกเล่มหนึ่ง
 จาก

นั้นจึงหันไปบอกกับเฒ่าวรพรต


“ข้าไม่เอาเงินท่านก็ได้
 แต่ท่านต้องดแูลข้าวของพวกน้ีให้ข้า
 คืนน้ี

พวกข้าจะออกไปทลายบ่อนข้างนอก
รับรองกลับมาก่อนสว่างแน่”



เฒ่าวรพรตรับคำอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ
 เมื่อคล้อยหลังคนทั้ง

สอง
 เฒ่าวรพรตจึงเรียกทุกคนมาประชุมลับ
 ก่อนท่ีท้ังหมดจะสวมชุดดำ



และแยกย้ายออกจากวัดหายไปกับความมืด





ทันทีที่ออกมาพ้นเขตกำแพงวัดพุธิตา ภูรินท์กับสินรู้สึก

ราวกับหลุดออกมาอยู่คนละโลก
เพราะรอบๆ
วัดนั้นเต็มไปด้วยร้านสุรา


เหล้าดอง
 ร้านอาหาร
ผับ
บ่อนที่เปิดอย่างเอิกเกริก
 รวมถึงซ่องโสเภณี

ที่มีหญิงสาวนุ่งน้อยห่มน้อยออกมายืนเรียกแขกหน้าประตูทางเข้า
ผู้คน

ของพยัคฆ์นครออกมาดื่มกิน
 ร้องรำ
 และเที่ยวกันสุดเหวี่ยง
 ขัดกับ

บรรยากาศตึงเครียดในตอนกลางวันกันคนละขั้ว
 พวกเขาคงต้องการ

ปลดปล่อยความอึดอัดกลัดกลุ ้มที ่เกิดจากภัยสงครามและความ

หวาดระแวงต่างๆ
 และดูเหมือนพยัคฆ์นครกำลังถูกมอมเมาด้วย

อบายมุขทุกรูปแบบ
 ซึ่งภูรินท์ไม่แน่ใจว่าเป็นนโยบายของผู้นำทางการ

เมืองหรือผู้นำฝ่ายอธรรมอย่างพญามารกันแน่


ทั้งสองหลบเลี่ยงจากการพบปะผู้คน
แฝงตัวเองในเงามืดมุ่งหน้า

สู่ตัวปราสาทของพระราชวัง
 ภูรินท์หยิบกระดาษแผ่นเล็กที่มีภาพวาด

แผนที่ตั้งห้องบรรทมขององค์หญิงวศินีออกมากาง
กำหนดทิศทาง
จาก

นั ้นจึงค่อยปีนป่ายข้ามกำแพงเข้าสู ่เขตอุทยานหลวงซึ ่งห่างจาก



ตัวปราสาทประมาณสามสิบเมตร
 พวกเขาอาศัยความมืดและเงาไม้
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ลัดเลาะมาจนถึงตัวปราสาททรงไทยสีขาวที่สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง




มีขนาดใหญ่โตกินพื ้นที ่เกือบสามไร่
 ตัวปราสาทออกแบบเป็นรูป

เครื่องหมายบวก
 และจากการบอกเล่าของแม่ทัพตาราไต
 ห้องบรรทม

ขององค์หญิงวศินีจะอยู่ในปราสาทด้านทิศตะวันออก
 ภูรินท์จึงหยิบ

กระดาษแผนที่มาดูอีกครั้ง


“สงสัยต้องงัดหน้าต่างเข้าไปดูแล้วละ”



“นับแล้ว
 มียี่สิบสองบาน
 จะงัดไหวเหรอ”
 สินท้วง
 ทั้งสองจ้อง

มองบานหน้าต่างซึ ่งปิดสนิททั ้งยี ่สิบสองบาน
 ลักษณะภายนอกดู

เหมือนกันจนไม่สามารถแยกแยะได้
 แต่ภูรินท์อาศัยการสังเกตเสา

โครงสร้างของตัวปราสาท
 หนึ่งช่วงเสาก็น่าจะเป็นหนึ่งห้อง
 แต่ละห้อง

มีหน้าต่างสองบาน
 แสดงว่าพวกเขาต้องเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดถึง



สิบเอ็ดห้อง


“เริ่มจากบานที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดก่อนแล้วกัน”
 ภูรินท์

หมายถึงหน้าต่างบานที่สามที่สูงจากพื้นเกือบสามเมตร
 ใกล้ๆ
 กันนั้นมี

ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมตัวหน้าต่างเอาไว้ทำให้สามารถปีนขึ้นไป

ถึงได้โดยง่าย
และเบื้องล่างยังอยู่ภายใต้เงามืดหลบรอดจากสายตาของ

เวรยามได้เป็นอย่างดี
 สินเสนอตัวเป็นทัพหน้าปีนขึ้นต้นไม้ไปอย่าง

คล่องแคล่ว
 ภูรินท์ไต่ตามไปติดๆ
 กิ่งไม้ไหวยวบเมื่อต้องรับน้ำหนักของ

คนทั้งสอง
สินยื่นเท้าเหยียบผนังห้องเพื่อแบ่งเบาน้ำหนัก
เอื้อมมือไปยัง

บานหน้าต่างและลองดึงดู
ขณะนั้นเอง
ภูรินท์ก็สะกิดบอกอย่างเร่งร้อน


“มีคนมา”



สินรีบชักเท้ากลับ
 ทั้งสองนั่งใจสั่นระทึกอยู่บนกิ่งไม้มีสภาพ



ไม่ต่างจากลิงตกใจ
 วินาทีต่อมา
 ก็ปรากฏร่างคนสองคนแต่งกายด้วย

ชุดดำมิดชิดวิ่งลอดต้นไม้ไปยังหน้าต่างบานที่สิบห้า
 พวกมันโยนตาขอ

ผูกเชือกขึ้นเกี่ยวกับขอบหน้าต่าง
 ทดลองดึงดู
 จากนั้นปีนป่ายขึ้นไป



70 คู่ป่วนสะท้านภพเล่ม2

อย่างรวดเร็วไม่ต่างจากแมว
 ภูรินท์กับสินได้แต่มองหน้ากันพลางนึก

ทุเรศสภาพของตัวเอง


“ห้องนั้นเป็นห้องใคร”
สินเอ่ยถาม



“รีบไปดูเร็ว
 เผื่อเป็นองค์หญิงถูกทำร้าย”
 ภูรินท์บอกด้วยความ

ตกใจ
 ทั้งสองจึงรูดตัวลงจากต้นไม้และพุ่งไปยังหน้าต่างบานนั้นอย่าง

รวดเร็ว





ในห้องบรรทมขององค์ชายพศวีร์ เงาดำสองสายกระโจน

ผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาอย่างแผ่วเบาและเงียบเชียบ
 ทั้งสองเดินตรงไป

ยังเตียงนอน
 จ้องมองร่างที่กำลังหลับใหลขององค์ชายรูปงามที่ไม่รู้ว่า

ภัยร้ายกำลังมาถึงตัว
เงาดำทั้งสองชักดาบออกจากฝัก
เสียงปลายดาบ

ขูดกับฝักดังกริ๊ก
 แม้จะแผ่วเบาแต่ก็มากพอที่จะปลุกองค์ชายให้ตื่น

บรรทม
 พระองค์ลืมพระเนตรขึ้นมองในจังหวะที่ปลายดาบทิ่มลงมา

พอดี



องค์ชายพศวีร์ทรงกลิ้งหลบ
 ปลายดาบปักฉึกลงบนแท่นบรรทม


พระองค์เตะพระบาทใส่ผู้บุกรุกคนแรกจนเซถลา
 ขณะที่ผู้บุกรุกคนที่

สองกระโจนเข้ามา
 องค์ชายทรงหยิบมีดสั้นจากใต้หมอนและใช้มันปัด

ปลายดาบออกให้พ้นตัว
 คนร้ายทั้งสองตั้งหลักได้จึงกระโจนเข้ามา

พร้อมๆ
 กัน
 องค์ชายพศวีร์ทรงปัดป้องไปพลางถอยไปพลาง
 จนถึง

ประตูหน้าห้องพระองค์จึงรู ้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่มีทหารองครักษ์

แม้แต่คนเดียวโผล่เข้ามาช่วย
 แต่แล้วคำตอบก็ปรากฏในไม่ช้า
 เพราะที่

หน้าประตูห้องบรรทม
 ทหารองครักษ์ทั้งสองนอนจมกองเลือดสิ้นใจอยู่

ตรงนั้น


ไม่มีเวลาให้องค์ชายพศวีร์ตื่นตกพระทัย
 เพราะผู้บุกรุกทั้งสอง

กระโจนเข้ามาพร้อมดาบที่มีความยาวมากกว่า
 พวกมันจึงคุมความ
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ได้เปรียบไว้ทั้งหมด
 แต่องค์ชายพศวีร์ทรงฝึกฝนวิชาการต่อสู้มาตั้งแต่

เยาว์วัย
 จึงรู้หลักหลบหลีกปัดป้องไม่ให้เสียเปรียบจนเกินไป
 ขณะที่



องค์ชายพศวีร์กำลังต่อสู้กับผู้บุกรุกทั้งสองคนอยู่นั้น
 พระองค์ทรงรู้สึก

ได้ว่ายังมีคนร้ายอีกคนซุกซ่อนอยู่ในเงามืด
 เป็นคนที่เพิ ่งปลิดชีวิต

องครักษ์ทั้งสองนั่นเอง
และมันกำลังจ้องมองพระองค์อยู่


“มีเหตุร้าย...มีเหตุร้าย!”
 เสียงร้องต่อๆ
 กันมาจากโถงทางเดิน

พร้อมกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นอย่างเร่งรีบของทหารในปราสาท
 เสียง

การต่อสู้คงปลุกพวกเขาให้ลุกตื่น
 แสงโคมไฟวับแวมมาจากทางเดิน

ไกลตา
 องค์ชายพศวีร์รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเมื่อทรงเห็นทางรอด
 แต่ในวินาที

ที ่เสียสมาธิ
 เงาดำสายหนึ ่งก็กระโจนลงมาจากคานด้านบนอย่าง

รวดเร็วราวกับภูตผีพร้อมกับปลายดาบที่แทงจากด้านหลังทะลุหน้าอก


องค์ชายพศวีร์ชะงัก
บาดแผลและความเจ็บปวดทำให้มีดสั้นหล่นลงพื้น


พระองค์ซวนเซก่อนจะล้มลงบนพื้นหินอ่อนเย็นเยือก



คมดาบค่อยๆ
 ถูกดึงออกจากด้านหลัง
 คนร้ายพลิกร่างพระองค์

ให้นอนหงาย
 ขณะที่เขาเอื้อมมือมาสัมผัสจมูกเพื่อตรวจสอบลมหายใจ


องค์ชายพศวีร์ทอดพระเนตรใบหน้าคนร้ายเต็มตา
 เขาไม่ได้ใช้ผ้าดำ



ปิดหน้าเหมือนคนร้ายอีกสองคน
 แต่จะปิดไปทำไม
 ในเมื่อพระองค์



ไม่มีสิทธิ์บอกใครได้อีกแล้ว



ร่างนั้นนำชายชุดดำทั้งสองวิ่งกลับไปทางหน้าต่างห้องบรรทม


แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อจู่ๆ
 ในห้องบรรทมกลับปรากฏชายแปลกหน้า



สองคนเดินเด๋อด๋าอยู่
พวกเขาทั้งสามจึงเงื้อดาบพุ่งเข้าหา



ภูรินท์กับสินที่เพิ่งจะปีนหน้าต่างขึ้นมาได้ต้องตกใจสุดขีดเมื่อจู่ๆ


มีคนชุดดำสามคนวิ่งสวนเข้ามาในห้องพร้อมกับเงื้อดาบฟาดฟันใส่
 ทั้ง

สองยกดาบขึ้นปัดป้องแต่กลับถูกกระแทกจนเสียหลักล้มลงกับพื้น



“ไป”
 เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้น
 วินาทีต่อมา
 ร่างของคนทั้งสามก็
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กระโจนออกทางหน้าต่างและหายไปในความมืด



ภูรินท์กับสินยันตัวลุกขึ้นมาได้
แต่กลับเต็มไปด้วยความสับสน


“เฮ้ย!
 มีคนตาย”
 สินว่าเมื่อกวาดตามองออกไปยังประตูหน้า

ห้องบรรทม


“ดูซิว่าใคร”
 ภูรินท์ใจสั่นสะท้าน
 ภาวนาขออย่าให้เป็นองค์หญิง

วศินี
ผู้ที่มีดวงจิตแห่งธาตุไฟสถิตอยู่


“เป็นผู ้ชาย”
 สินว่า
 เมื ่อทั ้งสองวิ ่งเข้ามาหยุดตรงหน้าของ



องค์ชายพศวีร์ที่กำลังรวบรวมเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายเขียนอะไรบางอย่าง

บนพื้น
ขณะนั้นเอง
ทหารหลวงก็วิ่งกรูออกมาจากมุมโค้งทางเดินพร้อม

กับส่งเสียงตะโกน


“มีคนร้าย!
มีคนร้าย
จับพวกมันไว้!”


“อ้าวชิบ”
สินอุทานขณะจ้องมองทหารรักษาการณ์ที่วิ่งเข้ามาใน

ระยะไม่เกินสิบเมตร


“เผ่นเถอะ”
 ภูรินท์บอกพร้อมกับวิ่งนำสินกลับเข้าไปในห้อง
 ทั้ง

สองกระโดดออกทางหน้าต่างวิ่งหายลับไปเช่นเดียวกับกลุ่มคนร้ายทั้ง

สามคน
 แต่เมื่อกลับมาถึงวัดพุธิตา
 ภูรินท์กับสินต้องแปลกใจที่ไม่เห็น

เฒ่าวรพรตและกลุ่มผู้ติดตามอยู่ในวัดแม้แต่คนเดียว







4 
เบาะแสฆาตกร

เกิดความวุ่นวายอย่างใหญ่หลวงในพยัคฆ์นคร เมื่อข่าว

องค์ชายพศวีร์ถูกลอบปลงพระชนม์แพร่กระจายออกไป
 กษัตริย์ถิรพุทธิ์

เรียกเสนา
อำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงเป็นการเร่งด่วน
เหล่า

ข้าราชบริพารต่างเดินกันขวักไขว่
 บางคนจับกลุ่มพูดคุยถึงเรื่องสะเทือน

ขวัญที่เกิดขึ้น
 ทุกคนต่างหวาดกลัวกับความสูญเสียซึ่งนับวันจะทวี

ความรุนแรงมากขึ้น


ปุโรหิตครัษฐาเดินนำคณิศรผู้เป็นบุตรชายวัยยี ่สิบสองปีเข้า

มายังโถงทางเดินสู่ห้องว่าราชการ
 ด้วยรูปร่างที่สูงสง่า
 ใบหน้าคมเข้ม



มีเสน่ห์
 ทำให้คณิศรเป็นที่นิยมของหญิงสาวในพยัคฆ์นคร
 นับตั้งแต่

หญิงรับใช้ไปจนถึงเชื้อพระวงศ์
 ส่วนผู้ชายที่พบเห็นล้วนเกรงกลัวบารมี

จนไม่กล้าตั้งข้อรังเกียจ
 ระหว่างทางเดินนั้นเอง
 ก็มีชายชราอายุเกือบ
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ร้อยปีในชุดคลุมสีน้ำตาลคนหนึ่งเดินถือไม้เท้าออกมาจากด้านหลัง



เสาหินขนาดใหญ่
และร้องเรียก



“ท่านปุโรหิต”



ปุโรหิตครัษฐากับบุตรชายหยุดถึงกับชะงัก
รีบคุกเข่าลงทำความ

เคารพ
ชายชราคนนั้นสั่งให้คนทั้งสองลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว


“ท่านพาทิศ”
ปุโรหิตครัษฐาเอ่ยชื่อของชายชราออกมา


“ข้ามีเรื่องสำคัญจะต้องบอกท่าน”
 ชายชราเอ่ยขึ้น
 แม้จะอายุ

มากแล้วแต่น้ำเสียงของเขายังแจ่มใสและร่างกายยังดูแข็งแรง
 สมกับ

เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของพยัคฆ์นคร


“ข้าต้องเข้าเฝ้าโดยด่วน
 เอาไว้คืนนี้ข้าจะไปหาท่านที่บ้าน”


ปุโรหิตครัษฐาบอก



“แต่เรื่องนี้สำคัญมาก”



“ยังจะมีอะไรสำคัญไปกว่าองค์ชายพศวีร์ถูกลอบปลงพระชนม์

อีกหรือ
 ท่านพาทิศ
 ข้าขอโทษด้วยที่ไม่อาจอยู่สนทนากับท่านได้”
 พูด

จบ
 ปุโรหิตครัษฐาก็เดินต่อไป
 คณิศรมองตามหลังผู้เป็นพ่อก่อนจะหัน

มาสบตากับชายชรา


“ท่านพาทิศมีเรื่องด่วนอะไรบอกกับข้าก็ได้
 ข้าจะหาทางเรียนให้

ท่านพ่อทราบเองเมื่อมีเวลา”



พาทิศจ้องตาคณิศรเขม็งราวกับต้องการเจาะลึกถึงความรู้สึก

ภายในใจ
จนชายหนุ่มต้องเบือนหน้าหลบ


“ข้าบอกกับเจ้าก็ได้
 เรื่องพิธีกรรมสังเวยดวงวิญญาณเสือสมิง


ข้าเห็นเค้าลางความวุ่นวายเกิดขึ้น”



“ตอนนี้มันก็วุ่นวายแล้วนี่”
 คณิศรแย้ง
 แต่พาทิศยังคงมีสีหน้า

ว้าวุ่นใจ


“การสิ้นพระชนม์ขององค์ชายพศวีร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น”
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พาทิศพูดจบก็จ้องหน้าคณิศรนิ่ง
 ทั้งสองฝ่ายจมอยู่กับความเงียบงัน

ก่อนที่พาทิศจะพูดต่อ



“บอกพ่อของเจ้าด้วยว่า
 คนแปลกหน้าจะทำลายพิธีสังเวยดวง-

วิญญาณเสือสมิง
อย่าปล่อยให้เรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด”
พูด

จบ
 เฒ่าพาทิศก็เดินจากไป
 ขณะที่คณิศรยืนนิ่ง
 ในใจครุ่นคิดถึงคำพูด

ของชายชรา


...ระวังคนแปลกหน้า





ห้องบรรทมขององค์ชายพศวีร์ถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนา 

เพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องย่างกรายเข้ามา
 ภายใน

ห้อง
 อำมาตย์ภรัญยู
 ผู้ดูแลกองกำลังปกป้องประชาชนวัยห้าสิบเศษ


กับจิลลา
 นักดาบอันดับหนึ่งของพยัคฆ์นครและเป็นลูกศิษย์คู่ใจกำลัง

ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างถี่ถ้วน
 สายตาดุจเหยี่ยวของเขามองหา

รายละเอียดเล็กๆ
 น้อยๆ
 ที่อาจหลงเหลืออยู่
 และอาจจะเป็นหลักฐาน

สำคัญที่ชี้ตัวคนร้ายได้



“เอาผ้าขาวมา”
อำมาตย์ภรัญยูออกคำสั่ง
 จิลลาจึงหยิบผ้าขาว

บางส่งให้
 อำมาตย์ภรัญยูย่อตัวลงหยิบผ้าขาวบางวางทาบรอยรองเท้า

ของคนร้ายที ่ปรากฏอยู ่บนพื ้นและออกแรงรีดเบาๆ
 รอยรองเท้าก็

ปรากฏอยูบ่นผืนผ้าขาว
 แม้ในท่ีเกิดเหตุจะดคู่อนข้างสับสน
 แต่อำมาตย์

ภรัญยูยังแกะรอยรองเท้าที่แตกต่างกันออกมาได้ทั้งหมดหกคู่ด้วยกัน


“แปลก”
 อำมาตย์ภรัญยูว่าขณะเดินตามรอยเท้าจากจุดพบศพ

ไปจนถึงหน้าต่างห้องบรรทม


“มีรอยเท้าสี่คู่เข้ามาทางด้านหน้าต่าง
 แต่กลับออกไปห้าคู่
 และ

สามในห้า
 ใส่รองเท้าของทหารหลวง”
 อำมาตย์ภรัญยูบอกขณะเพ่ง

มองรอยพิมพ์บนผืนผ้า
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“อาจารย์รู้ได้ยังไงครับว่าคนร้ายเป็นทหารหลวง”
 จิลลาเอ่ยถาม


เขาเป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบสองปี
เป็นบุตรของการิน
แม่ทัพรักษาชายแดน

ฝั่งตะวันออก
 เมื่อผู้เป็นพ่อประจำการอยู่ชายแดน
 พ่อจึงมอบหมายให้

เขากับน้องสาวดูแลครอบครัวที่อยู่ในเมืองแทน
 จิลลามีฝีมือดาบที่โดด-

เด่น
 จิตใจกว้างขวาง
 เฉลียวฉลาด
 และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 เขากับ

น้องสาวจึงฝากตัวเป็นศิษย์ของอำมาตย์ภรัญยู
 และเป็นศิษย์น้องของ

แม่ทัพรณกร



“ลวดลายบนพื้นรองเท้าบ่งบอกได้อย่างชัดเจน
 อีกอย่างชาว-

บ้านในพยัคฆ์นครแทบทั้งหมดจะใส่รองเท้าแตะซึ่งแทบไม่มีลวดลาย

ใดๆ
 บนพื้น
 ส่วนทหารซึ่งประจำการอยู่ตามชายแดน
 จะใช้รองเท้า



พื้นหนาและลวดลายลึกกว่า
 กว้างกว่าเพื่อประโยชน์ในการเดินในป่า”


อำมาตย์ภรัญยูบอกก่อนส่งผืนผ้าให้จิลลาเก็บไว้



“ทหารหลวงมีตั้งห้าหมื่นคน
 เราไม่ต้องเกณฑ์พวกเขามาวัดรอย-

เท้ากันหมดเหรอครับ”
 จิลลาเอ่ยออกมาด้วยความหนักใจ
 อำมาตย์

ภรัญยูยิ้มให้เขาด้วยความเอ็นดู


“ไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกจิลลา
 เรายังต้องหาหลักฐานอื่นๆ


เพิ่มเติมอีก
 เพื่อจำกัดวงให้แคบลงยังไงล่ะ”
 อำมาตย์ภรัญยูบอกขณะ

มองตามรอยรองเท้าไปยังเตียงนอน
 องค์ชายพศวีร์คงรู้สึกพระองค์ก่อน

จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น
 ผ้าปูที่นอนยับย่น
 หมอนถูกจับพลิก
 ใต้หมอนมี

คราบน้ำมันจางๆ
คงเป็นน้ำมันกันสนิมที่ใช้ทามีด
ดาบ
หรืออาวุธมีคม

ของทหาร
ในที่นี้คงเป็นมีดพกขององค์ชายที่ตกอยู่ใกล้ๆ
พระศพนั่นเอง


ร่องรอยการต่อสู้มุ่งไปทางประตูห้องบรรทม
 ที่ทหารองครักษ์คนหนึ่งถูก

เชือดคอเพียงครั้งเดียวก็สิ้นใจ
 อำมาตย์ภรัญยูทรุดตัวลงนั่งข้างศพ

ทหารองครักษ์และหยิบเศษผมเส้นยาวเส้นหนึ่งบนพื้นขึ ้นมาดูด้วย

ความแปลกใจ
 ก่อนจะใช้ผ้าขาวห่อไว้และยัดเก็บในกระเป๋า
 จากนั้น
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จ้องมองศพทหารองครักษ์อย่างละเอียด


“แปลก
 ทหารองครักษ์ต้องได้ยินเสียงการต่อสู้กันสิ”
 อำมาตย์

ภรัญยูเอ่ยขึ้น


“เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์
ที่คนร้ายจะสังหารองครักษ์ก่อนแล้ว

ค่อยเข้าไปในห้องบรรทม”
 จิลลาเสนอความเห็น
 อำมาตย์ภรัญยูส่าย

หน้าช้าๆ
แล้วว่า


“สี่คนนั้นปีนขึ้นมาจากด้านล่าง
 เท้าจึงเหยียบดินขึ้นมา
 แต่ใคร

สักคนไม่ต้อง
เขาเดินมาที่นี่และจัดการกับองครักษ์”



“แต่องครักษ์ไม่ได้ชักดาบออกจากฝักเลยนะครับ”
 จิลลาว่า


อำมาตย์ภรัญยูยิ้ม


“สายตาของเจ้าเริ่มจะใช้ได้แล้วจิลลา
 อีกไม่นาน
 เจ้าคงเก่งกว่า

ข้า”



“เอ่อ...ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอาจารย์
 ข้าแค่พูดตามที่เห็น”


จิลลาบอก
อำมาตย์ภรัญยูจึงถามต่อ


“การที่องครักษ์ไม่ชักดาบออกมา
 บ่งบอกอะไรได้บ้าง”
 จิลลา

ขมวดคิ้วครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้น


“มีสองทาง
 ทางแรกพวกเขาไม่รู ้ตัวว่ามีคนร้ายจึงถูกโจมตี

กะทันหัน...อีกทางก็คือ...ทหารองครักษ์รู ้จักกับคนร้ายเป็นอย่างดี




พวกเขาไว้ใจคนร้ายจึงถูกสังหารโดยง่าย”


“เก่งมาก
 มีความเป็นไปได้ท้ังสองอย่างตามท่ีเจ้าว่ามา”
 อำมาตย์

ภรัญยูตบบ่าจิลลาเบาๆ
 ก่อนเดินไปยังเสาต้นที ่ใกล้ที ่สุด
 บริเวณ



กลางเสาปรากฏรอยฝุ่นสีขาวรูปรองเท้าติดอยู่แต่ไม่ชัดเจน
 เขาเงยหน้า

ขึ้นมองบนคานที่อยู่สูงเกือบห้าเมตร
 เมื่อจิลลาตามมา
 อำมาตย์ภรัญยู

จึงออกคำสั่ง


“หาบันไดมาปีนสำรวจคานข้างบน
ดสิูว่ามีรอยรองเท้าหรือเปล่า”
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“ครับ”
 จิลลาเดินออกไปบอกทหารที่เฝ้าอยู่ให้นำบันไดเข้ามา


เขาปีนขึ้นไปดูครู่หนึ่งจึงร้องลงมา


“ท่านอาจารย์
มีรอยรองเท้าอยู่ข้างบนนี้จริงๆ
ด้วย”


“พิมพ์เอาไว้”
 อำมาตย์ภรัญยูออกคำสั่ง
 ขณะที่ในใจเริ่มลำดับ

เหตุการณ์คร่าวๆ
 คนร้ายสังหารทหารองครักษ์แล้วกระโดดขึ้นไปหลบ

บนคาน
เมื่อองค์ชายพศวีร์ต่อสู้กับคนร้ายอีกสี่คนมาถึงที่นี่
คนร้ายคนที่

ห้ากระโดดลงมาและแทงดาบใส่ด้านหลังขององค์ชายจนสิ้นพระชนม์


จากนั้นคนร้ายทั้งห้าวิ่งกลับเข้าห้องบรรทมและกระโดดหนีไป...อาจจะ

ไปไม่พร้อมกัน
 เพราะทหารที่มาถึงที่เกิดเหตุเป็นหน่วยแรกบอกว่าเห็น

คนร้ายเพียงสองคนเท่านั้น
 ซึ่งตอนนี้
 ทหารที่เห็นหน้าคนร้ายกำลังให้

ปากคำกับจิดตา
ลูกศิษย์คนเล็กของเขาเพื่อวาดภาพคนร้ายอยู่


“คนร้ายท่ีทหารองครักษ์รูจั้ก...จะเป็นใครกันนะ”
 อำมาตย์ภรัญย
ู


รำพึงกับตัวเอง
ขณะเดินกลับไปยังจุดพบพระศพขององค์ชายพศวีร์


“แล้วภาพที่องค์ชายเขียนไว้ด้วยพระโลหิต
 มันหมายถึงอะไร

ครับ”
 จิลลาเอ่ยถาม
 แม้พระศพขององค์ชายพศวีร์จะถูกเคลื่อนย้าย

ออกไปแล้ว
 แต่ทหารยังรักษาพื้นที่เกิดเหตุไว้ได้เป็นอย่างดี
 อำมาตย์

ภรัญยูเพ่งมองรอยเลือดยึกยือบนพื้นด้วยความสงสัย


“เอาผ้าขาวมาพิมพ์ภาพนี้ไว้”
 อำมาตย์ภรัญยูบอก
 จิลลาจึง

ทาบผ้าผืนใหม่ลงบนรอยเลือดและรีดเบาๆ
 จนได้ภาพพิมพ์ที่ชัดเจน


อำมาตย์ภรัญยูกำชับว่า


“นี่คือหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะนำเราไปหาตัวคนร้ายได้”


พูดจบก็เก็บผ้าขาวผืนนั้นไว้เอง
 ขณะที่จิลลาเพ่งมองรอยเลือดบนพื้น

ด้วยความสงสัย...องค์ชายพศวีร์ต้องการบอกอะไรกันแน่
 ขณะนั้น




จิดตา
น้องสาววัยสิบแปดปีก็เดินฝ่าแนวกั้นเข้ามา


“อาจารย์
 พี่จิลลา
 ข้าได้ภาพคนร้ายสองคนแล้ว”
 พร้อมกับพูด
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เธอก็กางแผ่นกระดาษออกให้อาจารย์กับพี่ชายดู


“ทหารคนอื่นๆ
ที่เห็นหน้าคนร้ายบอกว่าวาดได้เหมือนมาก”



“ดี
 งั้นให้จิตรกรวาดภาพคนร้ายทั้งสองคนนี้อีกหลายใบ
 เอาไป

ติดประกาศตามประตูเมือง
 ร้านค้า
 และแหล่งชุมชน
 พระราชาจะเป็น

คนตั้งราคานำจับพวกมันเอง
ข้าต้องเข้าเฝ้าแล้ว
พวกเจ้าไปทำงานได้”


ลูกศิษย์ทั ้งสองรับคำ
 อำมาตย์ภรัญยูจึงนำภาพวาดใบหน้า

คนร้ายทั้งสอง
ซึ่งก็คือภูรินท์กับสินติดมือไปเพื่อเข้าเฝ้าถวายรายงานแก่

กษัตริย์ถิรพุทธิ์





ภรูนิทก์บัสนินัง่จบิกาแฟโบราณกบัปาทอ่งโกในรา้นแหง่หนึง่

ใกล้กับประตูเมือง
 ขอทานสองสามคนแวะเวียนเข้ามาขอเงินและ

อาหารในร้านแต่กลับถูกพนักงานเสิร์ฟขับไล่ออกไป
 เมื่อลองสังเกตดีๆ


ภูรินท์พบว่าพยัคฆ์นครเต็มไปด้วยขอทานเต็มท้องถนน
 จึงอดไม่ได้ที่จะ

เอ่ยถามพนักงานเสิร์ฟที่เดินเข้ามา


“ท่านไม่รู้เหรอว่าเมืองของเราต้องคำสาป”
 พนักงานเสิร์ฟชาย

ร่างผอมบาง
 หน้าแหลมราวกับหนูบอก
 ภูรินท์สบตากับสินด้วยความ

แปลกใจก่อนถามว่า


“คำสาปอะไร
ใครสาป”


“วิญญาณเสือสมิงที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเราไง
 หากไม่ทำพิธี

เซ่นสรวง
 รับรองผู้คนที่นี่ต้องอดตายกันอย่างแน่นอน
 หลายปีมาแล้วที่

พวกชาวบ้านอย่างข้าไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เพราะความแห้ง

แล้ง”


“แต่ข้าเห็นคราบน้ำท่วมสูงถึงเอวตามบ้านต่างๆ”
 สินพูดสวน



ขึ้นมา
พนักงานเสิร์ฟคนนั้นพยักหน้า


“ใช่
 หน้าแล้งก็แล้งบัดซบ
 พอหน้าฝน
 ฝนก็กระหน่ำลงท่วมขัง

๋ 
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จนแทบจะต่อแพอยู่แทนบ้านกันแล้ว”



“แล้วเจ้าคิดว่าพิธีกรรมนี้มันจะล้างคำสาปได้เหรอ”
 ภูรินท์เอ่ย

ถาม


“ได้สิ
 นครของเราทำพิธีนี ้สืบเนื ่องกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ




ชาวบ้านถึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขไงล่ะ”


“แล้วพวกเจ้าไม่สงสารองค์หญิงเหรอ”
สินถาม
พนักงานเสิร์ฟมี

สีหน้าหม่นหมองลงทันที


“สงสารก็สงสารนะ
 แต่ทำไงได้
 องค์หญิงวศินีเป็นที ่รักของ

ประชาชนทุกคน
 พระองค์มีพระจริยวัตรที่งดงามมาโดยตลอด
พูดแล้ว

ข้าอยากร้องไห้
 แต่ชาวบ้านอย่างพวกข้าถ้าไม่สามารถเพาะปลูกได้ก็

ต้องอดตายสถานเดียว
ไหนจะเกิดสงคราม
ไหนจะโรคระบาด”



ทั้งสองพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจ
 พนักงานเสิร์ฟคนนั้นจึงไปบริการ

แขกโต๊ะอื่น
 ขณะนั้น
 แขกส่วนใหญ่ต่างพูดคุยกันถึงข่าวการลอบปลง

พระชนม์องค์ชายพศวีร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
 บ้างก็ว่าเป็นฝีมือของปุโรหิต

ครัษฐา
ที่จ้องล้มล้างราชวงศ์
บ้างก็บอกเป็นฝีมือของกองกำลังต่างๆ
ที่

เพิ่งจะยกทัพมา
 บางคนมองการณ์ไกลถึงกับบอกว่าเป็นนักฆ่าจาก

บาดาลนครลอบเข้ามาสังหารองค์ชายเพื่อข่มขวัญกองทัพของพยัคฆ์-

นครที่กำลังรบพุ่งกันอยู่
 แต่ไม่มีใครพูดถึงคนแปลกหน้าสองคนที่กำลัง

นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อ
เมื่อพนักงานเสิร์ฟกลับมา
สินจึงสะกิดถาม


“พวกชาวบ้านพูดถึงเรื ่องอะไรกัน”
 พนักงานเสิร์ฟทำสีหน้า



ตื่นเต้นขณะบอกว่า


“พวกท่านไม่รูเ้หรอ
เม่ือคืนมีคนร้ายลอบปลงพระชนม์พระนัดดา”


“คนร้ายเป็นใคร”
 สินถามต่อ
 นึกระแวงว่าจะมีคนเห็นเขากับ



ภูรินท์อยู่ในที่เกิดเหตุ
พนักงานเสิร์ฟส่ายหน้าช้าๆ


“ตอนนี ้ย ังไม่รู ้
 แต่อีกไม่นานหรอก
 ลองท่านภรัญยูลงมือ
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สอบสวนคดีด้วยตัวเองอย่างนี้
รับรองไม่เกินห้าวัน
จับคนร้ายมาลงโทษ

ได้แน่”


“ท่านภรัญยูเก่งขนาดนั้นเชียว”
สินทำท่าเหมือนไม่เชื่อถือ
พนัก-

งานเสิร์ฟมองสินด้วยแววตาเย้ยหยัน


“ท่านไม่รู้อะไร
 ท่านภรัญยูมีฉายาว่านักสืบเทวดา
 สืบคดีไหนไม่

เคยพลาด
ไม่เคยจับแพะ
ไม่เคยจัดฉากและไม่เกรงกลัวอิทธิพลของใคร


อีกอย่าง
 ท่านจิลลาที่เป็นศิษย์เอกของท่านก็เก่งกาจจนไม่มีใครกล้า

ประลองดาบด้วย
 ลองท่านทั้งสองร่วมมือกัน
 ต่อให้คนร้ายมาเป็น



กองทัพก็ไม่มีวันหนีพ้น”


“ป้าดดด”
 สินคราง
 พนักงานเสิร์ฟเดินไปบริการโต๊ะอื่น
 สินจึง

ยื่นหน้าเข้าไปกระซิบกับภูรินท์


“พระราชนัดดาเชียวนะ”
ภูรินท์พยักหน้าและตอบกลับเบาๆ


“ฉันว่าฉันจำหน้าคนร้ายคนหนึ่งได้นะ
 นับว่าพวกมันร้ายกาจ

มาก”


“ใช่
 แค่ดาบเดียวที่พวกมันฟันมา
 เล่นเอาเราหัวทิ่มหัวตำ
 แต่

ปัญหาก็คือทหารพวกนั้นมันเห็นหน้าพวกเราแทนที่จะเห็นหน้าคนร้าย

ตัวจริงน่ะสิ”



“มืดขนาดนั้นคงไม่มีใครจำเราได้หรอก”
 ภูรินท์ว่าทั้งที่ใจก็นึก

หวั่นเช่นกัน
 ขณะนั้นเอง
 ก็มีขบวนม้ากลุ่มหนึ่งวิ่งมาตามทางลูกรัง
 ทั้ง

ขบวนมีม้าอยู่สิบตัว
 ผู้คนบนหลังม้าแต่งกายในชุดทหารหลวงสีแดง

ฝาดพกพาดาบยาวเฟื้อยที่ข้างเอว
 ในขบวนนั้นยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่

อยู่ในชุดเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวสะอาด
 กระโปรงสีบานเย็นยาวคลุมถึงข้อเท้า


สินถึงกับอ้าปากค้างเมื ่อเห็นความงดงามบนใบหน้าของเธอ
 เมื ่อ



พนักงานเสิร์ฟคนเดิมเดินกลับมา
สินจึงเอ่ยถาม


“ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร”
พนักงานเสิร์ฟมองไปที่ขบวนม้าแล้วว่า
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“คุณหนูจิดตา
เป็นลูกศิษย์ของท่านภรัญยู”


“ประกวดนางสาวไทยได้เลยนะเนี่ย
บอกได้คำเดียวว่า
ฟิน”
สิน

ว่า
พนักงานเสิร์ฟมองสินตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วว่า


“ท่านอย่าได้เพ้อฝันไป
 คุณหนูสูงศักดิ์ท่านนี้เป็นบุตรีของท่าน



การิน
 เป็นน้องสาวของท่านจิลลา
 ผู้ชายในพยัคฆ์นครต่อให้ขวัญกล้า

แข็งเพียงใดก็ไม่มีใครกล้าจีบ”


“ทำไม”
สินถามกลับ


“ถามได้
 ก็กลัวหัวกุดเพราะดาบของพี่ชายเธอไง
 และอีกอย่าง


คุณหนูก็มีฝีมือไม่เบา
หรือว่าท่านจะลอง”


“อย่ามาท้า”
 สินว่าอย่างถือดี
 พนักงานเสิร์ฟยิ้มเย้ยก่อนเดินไป

บริการโต๊ะอื่น
 ภูรินท์มองไปยังประตูเมืองที่ขบวนม้าหยุดลง
 จิดตา

กระโดดลงจากหลังม้าด้วยท่วงท่าสง่างาม
 เธอส่งกระดาษสองแผ่นให้

ทหารนำไปแปะไว้ที่ประตู
 ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต่างเบียดเสียดเข้าไปดู

ด้วยความสนใจ


“สังหรณ์ไม่ค่อยดีเลย”
ภูรินท์ว่า



“ไปดูให้รู้เรื่องเลยดีกว่า
อยากเห็นหน้าใกล้ๆ
เหลือเกินว่าจะสวย

จริงหรือสวยยี่สิบเมตร”
 สินว่าพร้อมกับจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม


จากนั้นจึงเดินนำภูรินท์ไปจนถึงประตูเมือง
 หลังจากเบียดเสียดเข้าไป

จนใกล้ภาพที่แปะไว้
 ทั้งสองมองเห็นภาพวาดเพียงบางส่วนเพราะถูก

ชาวบ้านบัง
สินอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้น


“ศิลปินเกาหลีที่ไหนมาเปิดคอนเสิร์ตที่นี่นะ”
 คนที่อยู่ด้านหน้า

พอได้ยินเสียงจึงหันมามอง
 ทันทีที่เห็นภูรินท์กับสิน
 ชายคนนั้นถึงกับ



อ้าปากค้างวิ่งเบียดผู้คนออกไปอย่างตื่นตระหนกจนเกิดความวุ่นวาย


ผู้คนต่างหันมามองจากนั้นก็ชี้นิ้วมาที่คนทั้งสอง


“ผู้ร้าย!”
 เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้น
 จากนั้นผู้คนที่มุงดูภาพวาดอยู่
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ต่างแตกฮือออกไปราวกับผึ้งแตกรัง
 ภูรินท์กับสินยังไม่มีโอกาสเห็น



ภาพวาดตัวเองอย่างชัดเจนด้วยซ้ำ
 เสียงดาบถูกกระชากออกจากฝักก็

ดังขึ้นทั่วบริเวณ
 ทหารหลวงรายล้อมเข้ามาขับไล่ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้อง

ออกไป
ในพื้นที่วงกลมจึงมีเพียงภูรินท์
สิน
และจิดตา


“จับพวกมันไว้”
 จิดตาร้องสั่งพร้อมกระโดดฟาดดาบเข้าใส่
 สิน

ชักดาบเหล็กไหลออกมารับไว้
 ขณะที่ภูรินท์เข้าสกัดกั้นทหารหลวงที่

กระโจนเข้ามาจากทุกทิศทาง
 เสียงดาบปะทะกันดังเคร้งคร้าง
 ม้าร้อง

ด้วยความตกใจกระโจนหนีจนฝุ่นตลบ
 ชาวบ้านแตกตื่นกันอยู่พักใหญ่

ก่อนจะถกูความอยากรูอ้ยากเห็นบังคับให้ล้อมวงเข้ามาดอูย่างใจจดใจจ่อ

พร้อมกับส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และด่าทอฆาตกรด้วยถ้อยคำหยาบคาย


หลังการตะลุมบอนผ่านไปพักหนึ ่ง
 ภูร ินท์จึงร ับรู ้ถ ึงความ

ร้ายกาจของทหารกองกำลังปกป้องประชาชนทั้งเก้านายที่ผลัดกันจู่โจม

และตั้งรับอย่างเป็นระเบียบยากที่จะฝ่าฟันออกไปได้
 และดูเหมือน

ทหารเหล่านั้นจะแปลกใจไม่น้อยที่เห็นคู่ต่อสู้มีฝีมือไม่ธรรมดาเช่นกัน


พวกมันจึงไม่ผลีผลามจู่โจมเหมือนกับตอนแรกๆ
อีก


สินที่ประลองเพลงดาบกับจิดตาอยู่ก็ได้รับรู้ว่า
 หญิงสาวหน้าตา

สวยงามที่เบื้องหน้าคนนี้ยากจะตอแยจริงๆ
 ขณะนั้นภูรินท์ถอยกลับมา


ทั้งสองหันหลังชนกัน
ภูรินท์จึงกระซิบบอกสินว่า


“ทางเดียวที่เราจะรอด
ต้องจับคุณหนูคนนี้เป็นตัวประกัน”



“ได้
 เดี๋ยวจัดให้”
 พูดจบ
 สินก็เปิดฉากรุกโดยมีภูรินท์คอยระวัง

หลังให้
 ทั้งสองใช้เพลงดาบคู่ไร้นิวรณ์ตามที่พระธมนเคยสอนให้
 เพลง

ดาบคู่เมื่อใช้ออกพร้อมๆ
 กันก็ยากที่จะมีใครต้านทานได้
 ไม่เว้นแม้แต่

จิดตา
 เธอถอยร่นด้วยความตกใจ
 คล้ายกับเห็นดาบเหล็กไหลทั้งสอง

เล่มเปล่งประกายสีเหลืองทองออกมาอย่างแปลกประหลาด
 การ

เคลื่อนไหวของคนทั้งสองที่สลับกันรุกและรับไม่เปิดช่องว่างให้เธอกับ
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บรรดาทหารจู่โจม
 และยิ่งถอยห่าง
 ประกายดาบยิ่งติดตามพัวพัน

ราวกับใยไหม
 กว่าจะรู้สึกตัวว่าตกเป็นเป้าหมายหลักของคนทั้งสอง


ดาบในมือก็ถูกภูรินท์ฟาดกระเด็นหลุดไป
 ขณะที่สินอ้อมมาจากด้าน

หลังใช้มือรวบเอวเธอไว้แน่นราวกับถูกเหล็กหนีบ
คมดาบเย็นเยียบพาด

ผ่านลำคอ
พร้อมๆ
กับลมหายใจที่รวยรดใบหู


“อยู่นิ่งๆ
ถ้าไม่อยากเสียโฉม”


“ฆ่าข้าเลยสิ
ไอ้ฆาตกร”
หญิงสาวแค่นเสียงตอบโดยไม่เกรงกลัว


“ใครจะกล้าหักใจทำร้ายคนสวยๆ
อย่างเธอได้
และอีกอย่าง
ฉัน

ก็ไม่ใช่ฆาตกร”
 พูดจบ
 สินก็หอมแก้มเธอฟอดหนึ่ง
 จิดตาพยายามดิ้น

สุดแรงแต่ไม่สามารถหลุดรอดออกจากอ้อมแขนแข็งแกร่งได้
 เธอจึงได้

แต่หวีดร้องด้วยความโกรธ


“ฆ่าพวกมันสิ
 ยืนดูอยู่ได้”
 เธอออกคำสั่งแก่ทหารที่ยืนเก้ๆ
 กังๆ


อยู่
 สินจ้องมองเหล่าทหารครู่หนึ่งก่อนจะยื่นหน้ามากระซิบที่ข้างหู



หญิงสาว


“คุณหนูจะดิ้นให้มือของข้าสัมผัสกับทุกส่วนของร่างกายเลยรึไง”


“ไอ้ลามก!”


“ต่อให้เป็นพระเคร่งขนาดไหนก็ศีลขาดได้
 ถ้าได้กอดคนสวยๆ


ได้กลิ่นหอมๆ
จากแก้มของคุณหนูอย่างนี้”


“ไอ้บ้า
ไอ้โรคจิต
ไอ้หื่น
ไอ้กาม!”
จิดตาหวีดร้องออกมาอีกรอบ


สินสุดจะรำคาญจึงยื่นหน้าเข้าไปจูบปากเธอทีหนึ่ง
 จิดตาตาโตราวกับ

ไข่ห่าน
 ใจเต้นตูมตาม
 ใบหน้าร้อนผ่าวราวกับวางอยู่บนเตา
 ตั้งแต่เกิด

มาจนอายุสิบแปดปียังไม่มีผู้ชายคนไหนสัมผัสใกล้ชิดกับเธออย่างนี้มา

ก่อน
แถมมันยัง...ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นจนต้องหลั่งน้ำตาออกมา



“ปล่อยคุณหนูจิดตาเดี๋ยวนี้นะ”
 เสียงทหารคนหนึ่งดังขึ้นอย่าง

สุดจะทนเมื่อเห็นคุณหนูของตัวเองถูกรังแก
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“ถ้าไม่ปล่อยจะทำไม”
สินถามกลับ
ทหารคนนั้นอึกอัก
ทำอะไร

ไม่ถูก
 จะฝ่าเข้ามาก็กลัวจิดตาจะมีภัย
 พวกเขาไม่อยู่ในสถานะที่จะ



ต่อรองได้จริงๆ
ภูรินท์เห็นเหล่าทหารเงียบงันจึงพูดขึ้น


“ข้าขอยืนยันตรงนี ้เลยว่า
 พวกข้าไม่ใช่ฆาตกร
 ไม่มีส ่วน

เกี่ยวข้องกับการสังหารพระราชนัดดาแม้แต่น้อย
 พวกท่านหลีกทางไป


เมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วข้าจะปล่อยผู้หญิงคนนี้คืนให้”


“เราจะรู้ได้ยังไง
ว่าพวกแกจะรักษาคำพูด”
ทหารคนหนึ่งถาม


“ข้าชื่อ
ภูรินท์
พูดคำไหนเป็นคำนั้น”
ภูรินท์รับปาก
ขณะที่ทหาร

ลังเลอยู่นั้น
จิดตาก็พูดขึ้น


“อย่าไปเชื่อคำพูดของฆาตกร”
 พูดได้แค่นี้ก็โดนริมฝีปากของสิน

ประกบปิดไว้อีก
สินจึงถอนปากออกมาแล้วว่า


“ถ้าว่าพวกข้าเป็นฆาตกรอีก
ข้าจะข่มขืนท่านอยู่ตรงนี้”



จิดตาถึงกับหน้าซีดเผือด
 ตัวสั่นสะท้านราวกับลูกนก
 ปากปิด

เม้มเหมือนกับเป็นใบ้



“พวกแกไม่มีทางเลือก”
 สินบอกกับทหารทุกคน
 ขณะนั้นก็มี

เสียงทุ้มหนักของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้น


“ถ้าจะไป
ต้องถามดาบของข้าก่อน”
คำพูดนั้นทำให้ทหารหลวง

ทั้งเก้าคนหันกลับหลัง
 ภูรินท์กับสินหันไปมองที่ต้นเสียงด้วยความสนใจ


จิดตาอาศัยช่วงเวลาอันน้อยนิดที่สินเสียสมาธิกระทืบปลายเท้าเขาสุด

แรง


“โอ๊ย!”
 สินร้องลั่นพร้อมกับเอื้อมมือกุมปลายเท้า
 จิดตาผลัก

ดาบของสินออกก่อนกระโจนไปราวกับลูกธนู
 เมื่อสินเงยหน้าขึ้นมา
 จึง

เห็นเธอยืนอยู่ข้างๆ
 ผู้ชายคนหนึ่งที่มีเค้าโครงหน้าคล้ายกัน
 เขาอยู่ใน

ชุดผ้าฝ้ายสีครามดูทะมัดทะแมงและสง่างาม


“พี่จิลลา
 พวกมันคือคนร้ายที่ลอบปลงพระชนม์พระนัดดา
 และ
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ไอ้คนนั้นมันรังแกข้า”
 จิดตาชี้มือไปที่สิน
 จิลลาจ้องมองคนทั้งสองด้วย

สีหน้าถมึงทึงขณะที่มือค่อยๆ
 ชักดาบที่มีความยาวเกือบหนึ่งวาออกมา


การปรากฏตัวของจิลลา
 สร้างความฮึกเหิมให้กับทหารหลวงรวมท้ังชาว-

บ้านที่มุงดูอยู่
 พวกเขาต่างตะโกนร้องเรียกชื่อจิลลา
 เป็นจังหวะราวกับ

กำลังเชียร์มวย
 ภูรินท์กับสินกวาดตามองรอบบริเวณ
 หากพวกเขาล้ม

เมื่อไหร่คงโดนสหบาทารุมประชาทัณฑ์แน่


“ใครใช้ให้แกไปกัดปากน้องสาวมัน
 นี่มันจิลลา
 มือดาบอันดับ

หนึ่งของพยัคฆ์นครเชียวนะ”
 ภูรินท์กระซิบต่อว่าเพื่อนเสียงเข้ม
 สินจึง

สวนกลับทันที


“กะจะขู่ให้เยี่ยวเล็ดเลยรึไง”


“ตั้งใจหน่อย
 คราวนี้ของจริง”
 ภูรินท์กำชับ
 ทั้งสองจึงควงดาบ

ออกมาเตรียมตั้งรับ
จิลลาขยับเท้าเดินคุกคามเข้ามาใกล้
ปากก็พูด


“พวกแกกล้ามากที่ยังอยู่ในเมืองนี้
 ทั้งที่เพิ่งลอบปลงพระชนม์

พระราชนัดดาไปเมื่อคืน”



“พวกข้าไม่ได้ทำ”
ภูรินท์ตอบกลับทันที


“แต่ทหารเห็นพวกแกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จะอธิบายยังไง”



“ไม่ต้องไปถามมัน
 ฆ่ามันเลย”
 จิดตาสอดคำขึ้น
 จิลลายกมือ

ห้าม
และส่งสัญญาณให้ทหารหลวงถอยออกไป


“คนร้ายอีกสามคนเป็นใคร”
 จิลลาเอ่ยถาม
 ภูรินท์กับสินสบตา

กันด้วยความสงสัยที่จิลลารู้ด้วยว่านอกจากพวกเขาแล้ว
 ยังมีคนร้าย



ตัวจริงอีกสามคน


“พวกข้าไม่รู้”
ภูรินท์ยืนยันคำเดิม



“ถามดีๆ
 ไม่ตอบ
 ข้าจะจับพวกเจ้าไปรับทัณฑ์ทรมาน
 ดูสิว่าจะ

ปากแข็งไปถึงไหน”
 พร้อมกับพูด
 จิลลาก็วาดดาบเป็นวงโถมเข้ามา

ราวกับพายุ
 ภูรินท์กับสินที่เตรียมตั้งรับอยู่แล้วจึงไม่แตกตื่นลนลาน
 จน
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กระทั่งดาบทั้งสามเล่มปะทะกันส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณ


ภูรินท์กับสินจึงรับรู ้ถึงพลังแขนของอีกฝ่ายที่มากกว่า
 หากเป็นการ

ปะทะแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
พวกเขาคงต้านเอาไว้ไม่ได้แน่



กระบวนท่าจู่โจมของจิลลาแม้จะถูกสกัดกั้นแต่ยังต่อเนื่องไม่ขาด

สายเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
ทุกดาบที่ฟาดฟันลงมาเต็มไปด้วยพลัง

รุนแรงและรวดเร็ว
 ภูรินท์กับสินแม้จะพาจิตใจเข้าสู่ห้วงไร้นิวรณ์แต่ก็



ยังอดที่จะหวาดหวั่นไม่ได้
 นับตั้งแต่เกิดการปะทะ
 ทั้งสองตกเป็นฝ่าย



ตั้งรับมาโดยตลอด
 แม้ดาบไร้นิวรณ์จะเน้นตั้งรับเป็นหลัก
 แต่ในการรับ

ยังแฝงการรุกอยู่ในตัว
ทว่าเมื่อเจอกับเพลงดาบของจิลลา
พวกเขาแทบ

จะไม่มีโอกาสได้เป็นฝ่ายรุกเลยสักครั้งเดียว


สินเริ่มใช้กระบวนท่าที่เคยกำราบแม่ทัพตาราไตจนอยู่หมัด
 เขา

ควงดาบหมุนวนราวกับจักรผันจู่โจมใส่ปลายดาบของจิลลาที่โถมแทง

เข้ามา
จิลลาร้องเอ๊ะ!
คำหนึ่งด้วยความแปลกใจ
ที่ดาบของเขาพบเจอ

กับความเวิ้งว้างว่างเปล่าทั้งที่เห็นดาบของคู่ต่อสู้อยู่เบื้องหน้าแท้ๆ
 สิน

อาศัยช่วงเวลาที่จิลลาเสียจังหวะ
 จู่โจมตามด้วยเพลงดาบไร้สำนึกที่ไม่

พะวงกับความเป็นความตายของตัวเอง
การจูโ่จมท่ีดุดันน้ีหากเป็นนักดาบ

ธรรมดาคงต้านทานไม่ได้
 แต่จิลลาขึ้นชื่อว่าเป็นมือดาบอันดับหนึ่งของ

พยัคฆ์นครยังสามารถหมุนตัวออกมาใช้ดาบรับไว้ได้
พร้อมกับฟาดดาบ

จากบนลงล่างโดยมีเป้าหมายที่ศีรษะของอีกฝ่าย
 สินรีบยกดาบต้านรับ

แต่กลับหลงกลจิลลาที่ทำท่าจะโถมฟัน
 แต่อาวุธแท้จริงอยู่ที่ปลายเท้าที่

เตะสวนขึ้นมา
 สินยกแข้งขึ้นรับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทย
 แต่ยังช้าไปก้าว

หนึ่งจึงถูกจิลลาเตะล้มกลิ้ง


ภูรินท์รีบเข้ามาสกัดกั้นไม่ให้จิลลาตามเข้าไปซ้ำสินได้
 เสียงดาบ

ของทั้งสองปะทะกันอย่างรวดเร็วราวกับจุดพวงประทัด
 แรงกระแทก

ทำให้ทั้งคู่ผละจากกันก้าวหนึ่ง
 ภูรินท์ใช้ออกด้วยเพลงดาบไร้โมหะที่
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เน้นความเยือกเย็นสยบความร้อนแรง
 ทุกครั้งที่จิลลาโถมแทงเข้ามา


ดาบของเขาจะพันเกี่ยวนำดาบของคู่ต่อสู้ให้เบี่ยงเบนออกนอกทิศทาง


แต่จิลลาเป็นนักดาบอัจฉริยะ
 เมื่อเห็นเพลงดาบที่เปลี่ยนไปของคู่ต่อสู้


เขาก็เปลี่ยนแปลงตาม
 จากที่เคยโถมฟันอย่างรุนแรงก็เปลี่ยนมาใช้

ท่วงท่าที่แผ่วเบา
 แต่รวดเร็วและแม่นยำไม่ต่างจากแมลงปอโฉบแตะ

ผิวน้ำ
 แต่ในท่วงท่าที่อ่อนช้อยนั้นกลับหนักหน่วงไปด้วยพลังที่แฝงมา

กับคมดาบ
 ภูรินท์ต้านรับจนเหนื่อยหอบ
 แต่เมื่อสู้ความเร็วของอีกฝ่าย

ไม่ได้จึงถูกถีบเข้าที่ท้องล้มหงายลงไปนอนข้างๆ
สิน


จิลลาวาดดาบตั้งท่ารอ
 อาศัยจังหวะนี้สูดลมหายใจพักเหนื่อย


นอกจากรณกรผู้เป็นศิษย์พี่แล้ว
 นี่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่สามารถสยบ



คู่ต่อสู้ได้ภายในดาบเดียว
จึงประเมินความสามารถของคนทั้งสองใหม่


ภูรินท์สบตากับสินเป็นเชิงรู้กันว่า
ในสภาวะคับขันเช่นนี้
พวกเขา

ต้องใช้วิชาเพลงดาบคู่จู่โจมสิบทิศ
ซึ่งเป็นท่าไม้ตาย
ทั้งสองยันตัวลุกขึ้น

แล้วกระโดดถอยหลังออกไปคนละทิศละทาง
 ห่างจากจุดเดิมสองสาม

ก้าว
 จิลลาถึงกับหยุดชะงักเมื่อไม่รู้จะติดตามใครดี
 ในเสี้ยววินาทีนั้น


ภูรินท์กับสินก็พาจิตใจเข้าสู่ห้วงไร้นิวรณ์
 ปราศจากความรู้สึกรัก
 โลภ


โกรธ
หลง
ร่างกายหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดาบ
ดาบเหล็กไหลเปล่ง

ประกายแสงสีเหลืองทองออกมาสร้างความประหลาดใจให้จิลลาและ

ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์
 แล้วทั้งสองก็จู่โจมพร้อมๆ
 กันจากทุกทิศทาง


จิลลาที่ถือดาบอยู่เพียงเล่มเดียวจึงต้องปัดป่ายทั้งซ้าย
 ขวา
 หน้า
 หลัง


บนและล่าง
แทบจะในเวลาเดียวกัน


ตลอดเวลาที่ผ่านมา
 จุดเด่นที่สุดของจิลลาก็คือพลังรุนแรงและ

ความรวดเร็วในการใช้ดาบ
 จนหลายคนยกย่องว่าดาบของเขาไม่ต่าง

จากพายุโปรยที่ไม่มีทางปิดป้องได้
 แต่เมื่อเจอกับเพลงดาบคู่จู่โจมสิบ

ทิศ
 ซึ่งเป็นท่าไม้ตายของเพลงดาบไร้นิวรณ์
 เพลงดาบพายุโปรยกลับ
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กลายเป็นเพียงเกราะป้องกันตัวเท่านั ้น
 จิลลาสู ้พลางถอยพลาง


พยายามรักษาสภาพนี้เอาไว้เพื่อให้คนทั้งสองตายใจ
 จากนั้นจึงตีลังกา

กลับหลัง
 ทิ ้งช่วงห่างระหว่างกันไกลกว่าสามวา
 วาดดาบเป็นครึ ่ง

วงกลมเพื่อตั้งแนวป้องกัน
 และคิดว่าหากคนทั้งสองโถมเข้ามาอีก
 เขา

จะต้องใช้ออกด้วยท่าดาบฟ้าพิโรธซึ่งเป็นไม้ตาย
 ตั้งแต่ฝึกเพลงดาบมา


นอกจากจะใช้กับแม่ทัพรณกรที่มีฝีมือสูสีกัน
 แล้วเขาก็ไม่เคยใช้กับใคร

มาก่อน



แต่ขณะนั้นเองก็มีขบวนม้าลึกลับกลุ่มหนึ่งจู่โจมเข้ามา
 คนบน

หลังม้าต่างสวมชุดดำปกปิดใบหน้ามิดชิด
 พวกเขายิงธนูใส่ทหารและ

ผู้คนรอบข้างโดยไม่หวังชีวิต
 เพียงเพื่อก่อกวนให้เกิดความวุ ่นวาย

เท่านั้น
 ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ถึงกับแตกฮือเปิดช่องว่างให้ม้าทั้งเก้าตัวฝ่า

เข้าไป
 วินาทีนั้น
 ม้าตัวหนึ่งก็ควบเข้ามาใกล้
 คนขี่ดึงผ้าคลุมหน้าสีดำ

ออกเผยให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน
เฒ่าวรพรตนั่นเอง
ภูรินท์จึงคาดเดา

ได้ว่าคนอื่นๆ
ก็คงจะเป็นคนของสำนักซ่อนธรรม
เฒ่าวรพรตดึงผ้าขึ้นไป

คลุมหน้าตามเดิมแล้วร้องบอกคนทั้งสอง


“รีบขึ้นม้า”



ภูรินท์พยักหน้าให้กับสินเป็นเชิงบอกว่า
 ไม่หนีตอนนี้ก็ไม่มี

โอกาสอีกแล้ว
 ภูรินท์กระโดดขึ้นหลังม้าตัวเดียวกับเฒ่าวรพรต
 ขณะที่

สินกระโดดขึ้นม้าอีกตัวที่มีชายชุดดำกุมบังเหียนอยู่เช่นกัน
 ส่วนม้าตัว

อื่นๆ
คอยระวังป้องกันทหารไม่ให้ติดตามมา
จากนั้นไม่นาน
ขบวนม้าก็

พาภูรินท์กับสินหนีออกจากประตูเมืองได้สำเร็จ


จิลลายืนมองขบวนม้าที่ควบห่างออกไป
 เมื่อจิดตาสั่งทหารให้

ติดตาม
เขาจึงรีบยกมือห้ามเอาไว้


“ไม่จำเป็น”
 เขาบอกกับทุกคน
 ก่อนจะดึงผ้าขาวในกระเป๋าเสื้อ

ออกมา
 ซึ่งเป็นผืนผ้าที่ประทับรอยเท้าของคนร้ายทั้งห้าในที่เกิดเหตุ
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หลังจากที่ลองทาบเทียบขนาด
 เขาก็มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า
 ภูรินท์กับ

สิน
 คือสองในห้าคนร้ายที่ลอบปลงพระชนม์พระราชนัดดาอย่างไม่ต้อง

สงสัย
 และจากการที่คนในชุดดำคนหนึ่งเปิดเผยใบหน้า
 แม้จะเพียง

เสี้ยววินาที
เขาก็รู้แล้วว่าจะติดตามจับตัวภูรินท์กับสินได้จากที่ใด






