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เวหานคร

ผงฝุน่สีแดงลอยคลุ้งเป็นทางยาวหลายสบิกโิลเมตร ปกคลมุ

เทอืกเขาที่ทอดตวัยาวจากเวหานครลงสูพ่ื้นดนิเบื้องล่างซึ่งเป็นถนนมุง่สู่

ปฐพีนคร หากมองจากระยะไกลจะดูคล้ายแผ่นดินสไลด์ซึ่งเกิดขึ้นได้

ทั่วไปตามแนวเทอืกเขาสูงชนั แต่เมื่อมองในระยะใกล้จะรู้ว่าต้นเหตขุอง

ผงฝุน่นั้นเกดิจากฝีเท้าม้านบัหมื่นตวัที่ถกูต้อนลงสูห่บุเขาเบื้องล่างอย่าง

เร่งรบี 

บนเทือกเขาฝั่งตรงข้าม หญิงสาวร่างบางในชุดสีด�าค่อยๆ ดึง 

ผ้าคลมุหน้าสดี�าขึ้นปิดบงัใบหน้า เผยให้เหน็เพยีงดวงตากลมโตคู่หนึ่งที่

สุกสกาวราวกับดวงดารา เธอควบม้าออกจากจุดสังเกตการณ์ไปอย่าง

รวดเรว็ ด้วยฝีเท้าม้าศกึสนี�้าตาลยงัต้องกนิเวลาเกอืบสองชั่วโมงกว่าจะ

มาถงึเทอืกเขาอกีด้านหนึ่งซึ่งมองเหน็เวหานครได้อย่างชดัเจน หญงิสาว
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หยดุม้าไว้ใต้ต้นสนที่สงูจนมองไม่เหน็ยอด ก่อนจะเดนิไปหยดุที่รมิหน้าผา 

เพ่งมองภาพตรงหน้าด้วยอาการตกตะลงึ 

บนพื้นที่ราบหลังพระราชวังของกษัตริย์ปภังกร เจ้าผู้ครองเวหา

นคร ทหารนบัหมื่นนบัแสนก�าลงัฝึกซ้อมการสูร้บอย่างแขง็ขนั ปลายดาบ

สะท้อนแสงสนธยาส่องประกายวบิวบัราวกบัคลื่นน�้าในทะเล เสยีงโห่ร้อง

เป็นจงัหวะกระแทกกระทั้นจติใจ สะกดคนขวญัอ่อนให้เข่าทรดุลงได้ง่ายๆ 

หญิงสาวเดินกลับมายังม้าที่ผูกไว้ เธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสัมภาระ 

หยบิกระดาษแผ่นเลก็กว้างไม่ถงึนิ้ว ยาวครึ่งคบืออกมาพร้อมกบัปากกา

ขนนก เธอเขยีนข้อความบางอย่างลงไป ก่อนจะม้วนกระดาษแผ่นเลก็ๆ 

นั้นเป็นวงกลม เธอห่อปากเป่าลมออกเป็นเสียงเล็กแหลม เรียกเหยี่ยว

ตวัผู้ที่บนิวนอยู่ด้านบนให้โฉบลงมาเกาะบนอานม้า หญงิสาวบรรจงผูก

กระดาษตดิกบัขาเหยี่ยว ตรวจสอบจนมั่นใจว่าจะไม่ร่วงหลดุ จากนั้นจงึ

จับเหยี่ยวโยนขึ้น เหยี่ยวสีน�้าตาลส่งเสียงร้องเล็กแหลมคล้ายบอกลา 

ผู้เป็นเจ้าของ ก่อนจะบนิหายลบัไป

ในคืนเดือนมืด เงาร่างสีด�าสายหนึ่งกระโดดขึ้นเกาะบน

ก�าแพงของบ้านหลงัใหญ่ซึ่งดบัไฟมดืสนทิ ร่างนั้นไต่ไปตามสนัก�าแพงที่

มคีวามกว้างไม่ถงึคบือย่างคล่องแคล่วรวดเรว็ราวกบัแมวตวัหนึ่ง เมื่อเหน็

ยามรักษาการณ์สองคนเดินถือคบเพลิงผ่านมา มันจึงไต่ขึ้นบนต้นไม้ที่

อยู่ใกล้ ใช้สมุทมุพุ่มหนาเป็นที่ก�าบงั ยามรกัษาการณ์ทั้งสองเดนิผ่านไป

โดยไม่รูส้กึผดิปกตแิม้แต่น้อย เมื่อเหน็ว่าปลอดคน เงาสดี�านั้นจงึกระโดด

ลงจากต้นไม้และไต่ไปตามแนวก�าแพง ก่อนจะแฝงตวัอยู่ใต้ร่มไม้อกีต้น

ที่อยู่ใกล้กับตัวบ้าน จากนั้นก็ร้องเป็นเสียงนกราตรีออกมาได้อย่างไม่ 

ผดิเพี้ยน

หน้าต่างบนชั้นสองบานหนึ่งเปิดออกอย่างเงยีบเชยีบ เงาร่างสดี�า
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ร่างนั้นจ้องที่ขอบหน้าต่างครูห่นึ่ง เมื่อไม่เหน็มคีวามเคลื่อนไหวใด มนัจงึ

โยนเชอืกขึ้นไป ที่ปลายเชอืกตดิตะขอสามง่ามเอาไว้ มนัออกแรงดงึจน

แน่ใจว่าปลายตะขอเกี่ยวขอบหน้าต่างไว้แล้วอย่างมั่นคง จึงโหนตัวขึ้น

เหยยีบตวับ้าน ไต่ไปตามเชอืกอย่างรวดเรว็และเงยีบเชยีบ เมื่อกระโดด

ผ่านหน้าต่างเข้าไปกม็้วนเชอืกเกบ็ไว้ในกระเป๋าหลงัตามเดมิ ในห้องนั้น

มเีงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งยนืรออยู่

“สถานการณ์ที่โน่นเป็นไงบ้าง” เงาตะคุ่มนั้นเอ่ยปากถาม เป็น

เสยีงของผูช้ายที่อยูใ่นวยัชรา ส่วนคนที่อยูใ่นชดุสดี�ารายงานด้วยน�้าเสยีง

ก้องกงัวาน ฟังออกว่าเป็นเสยีงผู้หญงิ

“ปฐพีนครก�าลังวุ่นวายหนัก กองทัพของราชินีกุลสินีถูกโค่นล้ม

โดยแม่ทัพพลชา และตอนนี้กองทัพของเขาส่วนหนึ่งได้บุกโจมตีวัดไร้

นวิรณ์ อกีส่วนเตรยีมบกุเวหานคร เป้าหมายของแม่ทพัพลชาคอืยดึครอง

นครบงับดทั้งหมด”

“เขาจะท�าได้รึ” เงาตะคุ่มนั้นเอ่ยถาม น�้าเสียงสั่นสะท้านคล้าย 

ตื่นตระหนกต่อข่าวที่ได้รบัทราบ หญงิสาวในชดุสดี�ารายงานต่อว่า

“แม่ทัพพลชาได้รับอนุภาคมารต่อจากกษัตริย์ชยานันท์โดยตรง  

ที่ผ่านมาเขาเก็บตัวเงียบเพื่อดูดซับอนุภาคมารที่เคยแตกสลายไปให ้

กลบัคนืสูร่่าง จนบดันี้ แม้กระทั่งวดัไร้นวิรณ์ยงัยากที่จะหาใครต่อต้านได้ 

ว่าแต่ ที่นี่เป็นยงัไงบ้าง” ผูห้ญงิชดุด�าถามกลบั เธอได้ยนิเสยีงถอนใจของ

ชายชราที่ยนือยู่เบื้องหน้าอย่างชดัเจน

“กษัตริย์ปภังกรเองก็ก�าลังเตรียมทัพเพื่อบุกปฐพีนครเช่นกัน  

หากสงครามระหว่างสองนครเกดิขึ้นจรงิ ผูค้นคงล้มตายเป็นจ�านวนมาก 

และไม่ว่าใครเป็นผู้ชนะ นครบงับดกถ็งึคราวอวสานแล้ว” 

“ท�าไมม้ากบัทหารถงึไม่เดนิทางพร้อมกนั” ผู้หญงิชดุด�าเอ่ยถาม

เรื่องที่เธอสงสยัมาทั้งวนั
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“ข้อนั้นข้าไม่รู้ รู้แต่ว่าพวกเขามีสถานที่ลับแห่งหนึ่งในเขตติดต่อ

ระหว่างเวหานครกบัปฐพนีคร ม้าจะถูกต้อนไปรออยู่ในสถานพีกัม้าเพื่อ

ให้พวกมนัมเีวลาพกัผ่อนเตม็ที่ ส่วนทหารจะเดนิทางวนัไหนหรอืยงัไงนั้น

ยงัไม่มขี่าวออกมา”

“ท่านจะหยุดสงครามนี้ยังไง” ผู้หญิงในชุดด�าถามต่อ ชายชรา

ส่ายหน้าเบาๆ ก่อนว่า

“แม้สงัหารกษตัรย์ิปภงักรลงได้กใ็ช่ว่าสงครามจะยตุ ิเวหานครยงั

มแีม่ทพักระหายสงครามอกีหลายคน ข้าแก่แล้วคงไม่สามารถท�าอะไรได้ 

ทั้งหมดขึ้นอยูก่บัคนแปลกหน้าสองคนนั้น มเีพยีงดวงจติแห่งธาตเุท่านั้น

ที่จะก�าจดัอนภุาคมารได้ และน�าความสงบสขุกลบัคนืมา”

“เฮอะ” ผู้หญงิในชดุสดี�าแค่นเสยีงออกมาอย่างไม่พอใจ จากนั้น

จงึว่า “ข้าไม่เชื่อว่าสองคนนั้นจะมนี�้ายาอะไร จนป่านนี้ยงัรวบรวมดวงจติ

แห่งธาตไุม่ส�าเรจ็”

“สองคนนั้นผ่านบาดาลนครมาแล้ว” ชายชราบอก หญงิสาวชดุ

ด�าหนัหลงัมองออกนอกหน้าต่าง ยามรกัษาการณ์สองคนเดนิผ่านไปอกี

รอบ โชคดทีี่พวกเขาไม่ได้แหงนหน้าขึ้นมองและพบว่าหน้าต่างบานหนึ่ง

ถูกเปิดออก

“ข้าจะไม่รอพวกนั้นแล้ว ข้าจะจัดการเอง” หญิงสาวบอกอย่าง 

มุ่งมั่น

“บปุผาวาย ุข้ารูว่้าเจ้ามคีวามสามารถ แต่เจ้าไม่สามารถฝืนชะตา

ลขิติได้หรอก” ชายชราพูดเตอืน หญงิสาวที่ถูกเรยีกว่า บปุผาวาย ุหนั

กลบัมาเผชญิหน้ากบัชายชรา

“ข้าจะท�าให้ท่านดู ท่านอ�ามาตย์ แล้วพบกนัใหม่” พูดจบ เธอก็

ดึงเชือกออกจากกระเป๋าหลัง โยนเกี่ยวกับกิ่งไม้ จากนั้นกระโดดขึ้นยืน

บนขอบหน้าต่าง เมื่อเห็นว่าข้างล่างปลอดคนจึงกระโดดลงไป กิ่งไม ้
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ไหวยวบเมื่อรบัน�้าหนกัตวัของเธอ ร่างสดี�าหายวบัเข้าไปในสมุทมุพุ่มไม้ 

ก่อนจะจมหายไปกับความมืด ชายชราถอนใจเฮือกใหญ่ขณะเอื้อมมือ

ปิดหน้าต่างอย่างแผ่วเบา

เวหานคร ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของบาดาล

นคร ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ถูกห้อมล้อมด้วยเทือกเขาสูงชันและสลับ 

ซับซ้อน จึงเป็นเรื่องยากที่กองทัพจากนครอื่นๆ จะขึ้นมารุกราน และก็

เป็นเรื่องยากเช่นกันที่เวหานครจะยกทัพลงไปรุกรานดินแดนอื่น ดังนั้น  

นับตั้งแต่อนุภาคมารแพร่กระจายมาถึง เวหานครจึงเผชิญกับปัญหา

แก่งแย่งอ�านาจภายในจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองอยู่บ่อยครั้ง แต่

กษตัรย์ิปภงักร เจ้าผูค้รองนครทรงใช้พระราชอ�านาจเข้าจดัการกบักลุม่คน

ที่คิดโค่นล้มราชบัลลังก์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่เกิดการแพร่กระจาย

ของอนุภาคมาร เวหานครจึงเป็นเพียงนครเดียวที่อยู่ภายใต้ความสงบ 

แต่ทุกคนรู้ดีว่า ภายใต้ความสงบที่เคลือบฉาบอยู่นั้นเต็มไปด้วยความ

หวาดระแวงและตื่นกลัวต่อพระราชอ�านาจสูงสุดของกษัตริย์ที่ไม่มีใคร

ทดัทานได้

ในศาลาไม้หลังเล็กซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระธัญรด ี 

พระภกิษวุยัห้าสบิเศษก�าลงัรนิน�้าชาร้อนๆ ลงในถ้วยดนิเผาสามใบที่จดั

เรยีงไว้อย่างเป็นระเบยีบ ไอร้อนสขีาวลอยอ้อยอิ่งอยูเ่หนอืขอบถ้วยอย่าง

เกยีจคร้าน รอเวลาให้ผู้คนมาปัดเป่าและจบิชาหอมกรุ่น พระธญัรดวีาง

กาน�้าชาลงบนฐานรอง ก่อนเพ่งมองไปตามบนัไดดนิที่ทอดลงสู่แนวป่าสน

ที่ขึ้นคลมุเทอืกเขาเอาไว้จนมดืครึ้ม อกีไม่นาน แขกที่ท่านรอคอยจะมา

ถงึ และน�้าชาที่รนิไว้จะอุ่นพอดี

พระธัญรดี คือหนึ่งในสี่พระภิกษุที่หนีรอดมาได้จากเหตุการณ์ที่

กษตัรย์ิชยานนัท์ยกก�าลงัเข้าปิดล้อมท�าลายวดัไร้นวิรณ ์ทา่นได้รบัค�าสั่ง
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จากพระมหาเมธีชัย เจ้าอาวาสคนเก่าให้เดินทางมายังเวหานครเพื่อรอ

คอยการกลบัมาของบรุษุหนุ่มผู้มดีวงจติแห่งธาตดุนิสถติอยู่ในกาย แล้ว

วนัที่ท่านรอคอยมาตลอดยี่สบิปีกม็าถงึ

บนบันไดดินที่ทอดจากศาลาลงสู่พื้นเบื้องล่าง ปรากฏร่างก�าย�า

ของชายหนุม่คนหนึ่งก�าลงัเดนิตรงขึ้นมา ที่กลางหลงัเหนบ็ดาบคูห่นึ่ง ซึ่ง

พระธัญรดีคะเนว่าคงเป็นดาบเหล็กไหลคู่ที่พระปุริศธรรมน�าออกไปจาก

วดัไร้นวิรณ์ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากพระมหาเมธชียั 

เมื่อมาถึง...ชายหนุ่มคนนั้นได้ก้มตัวลงกราบอย่างนอบน้อม  

พระธัญรดีพยุงให้เขาลุกขึ้น จ้องมองสบตาพร้อมกับรอยยิ้มที่ระบาย 

เตม็หน้า

“ภูรนิท์ ในที่สดุเจ้ากม็าแล้ว” พระธญัรดเีอ่ยขึ้น ชายหนุ่มคนนั้น

ก้มศรีษะค�านบัอย่างอ่อนน้อม พระธญัรดกีวาดตามองลงไปตามทางเดนิ

ก่อนขมวดคิ้วด้วยความสงสยั

“แล้วเพื่อนของเจ้าล่ะ” ยังไม่ทันจบค�า พลันปรากฏแสงสีขาว

วาววามขึ้นจากคมดาบกระทบกบัแสงแดด ดาบนั้นรวดเรว็ยิ่งและอยู่ใน

ระยะประชดิเกนิกว่าที่พระภกิษจุะหลบหลกีได้ทนั 

อีกด้านหนึ่งของหุบเขา 

ตลอดยี่สิบวันนับตั้งแต่เดินทางออกจากพรรคหมอกขาวของ 

แม่ม่ายไฉไล ภูรนิท์ สนิ และแม่ชญีาตาวตี่างรู้สกึว่าเส้นทางนั้นลาดชนั

ขึ้นตลอดราวกับไม่มีวันสิ้นสุด โชคดีที่ยิ่งสูงอากาศยิ่งเย็นสบาย เมฆ 

สีขาวลอยเรี่ยอยู่บนยอดสนซึ่งสูงจากพื้นไม่ถึงยี่สิบเมตร เสียงนกร้อง 

ขับขานให้ความรู้สึกปลอดโปร่งและปลอดภัย แต่ทั้งสามรู้ดีว่า สถานที่

แห่งนี้ไม่ได้ปลอดภัยจริงๆ อย่างที่รู้สึก เพราะภัยอันตรายยังคงซุกซ่อน

อยู่ในทกุหนทกุแห่ง
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ม้าสามตัวที่ได้รับมอบจากตาณ หรือกษัตริย์ตารกาแห่งบาดาล

นครยงัคงก้าวเดนิอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะบกุฝ่าล�าธารไหลเชี่ยวหรอืเดนิไป

ตามโขดหนิสูงชนั พวกมนัล้วนไม่เคยแสดงอาการอ่อนล้าออกมาให้เหน็ 

นับเป็นม้าชั้นดีที่หาได้ยากยิ่ง ภูรินท์จึงตั้งชื่อม้าที่เขาขี่ด้วยความรักว่า 

เจ้าอัคคี เนื่องจากมันมีสีน�้าตาลอมแดงทั้งตัว ขนเรียบงามเมื่อต้อง

แสงแดดดคูล้ายกองเพลงิกองหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ สนิเองกต็ั้งชื่อม้าสเีทา

ของเขาว่า เจ้าวาย ุ เพราะในม้าสามตวั หากประลองความเรว็กนั ไม่มี

ม้าตวัใดวิ่งได้เรว็เท่าม้าสเีทาตวันี้อกีแล้ว ส่วนแม่ชญีาตาวกีต็ั้งชื่อม้าของ

เธอว่า เจ้าธารา เพราะมนัมขีนสขีาวปกคลมุทั้งตวั ท่วงท่าการเดนิกง็าม

สง่าและดูเยือกเย็นราวกับสายน�้า แต่เมื่อถึงคราวควบตะบึง ขนสีขาว

กลบักระเพื่อมฟูออกราวกบัระลอกคลื่น 

เพราะมีม้าทั้งสามตัวนี้ การเดินทางสู่เวหานครจึงสะดวกและ

รวดเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้ จนถึงวันนี้ภูรินท์ยังไม่อยากจะเชื่อว่า 

เรื่องราวที่ประสบพบมานั้นเป็นความจริงไม่ใช่ภาพฝัน นับตั้งแต่ออก 

เดนิทางจากบ้านท่าแร้ง ภูรนิท์กบัสนิต้องพบเจอกบัชมุชนที่ซกุตวัอยู่ใน

แดนสนธยาอย่างบ้านหบุผเีสื้อ บ้านสนต้านลม บ้านดอกไม้หอม และ

บ้านจันทร์กระจ่าง นอกจากนั้นยังพบกับฝูงผีกองกอยที่เคยแต่ได้ยินได้

ฟังมาสมยัยงัเป็นเดก็ กองทพัเสอืสมงิในพยคัฆ์นครนั้นกม็อียู่จรงิ ไม่ใช่

เพียงนิทานขู่ขวัญที่ผู้ใหญ่ใช้หลอกเด็กก�าลังงอแง ภูรินท์ยังระลึกถึง

ใบหน้าสวยซึ้งขององค์หญิงวศินี รวมถึงชะตาชีวิตที่พลิกตลบของตาณ 

จากเดก็หนุม่ที่ไม่มหีวันอนปลายเท้ากลบักลายเป็นรชัทายาทผูม้สีทิธอินั

ชอบธรรมในการขึ้นครองบลัลงัก์ของบาดาลนคร 

และจนถงึวนันี้ ภูรนิท์กลบัมแีม่ชญีาตาว ีหญงิสาวที่เขาหลงรกัอยู่

เคยีงข้างตลอดเวลา และยงัมสีนิ เพื่อนที่ไว้วางใจได้ที่สดุคอยอยู่ขนาบ

ข้าง แม้ค�าพูดบางค�าของสินจะสร้างความขุ่นเคืองบ้างแต่ก็เป็นเพราะ
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นิสัยประจ�าตัวที่ภูรินท์คุ้นชินเป็นอย่างดี ถ้าสินไม่พูดกระแนะกระแหน 

นั่นสถิงึจะเป็นเรื่องแปลก

ชวีติคนนั้นลกึลบัซบัซ้อนเกนิจะหยั่งได้จรงิๆ ภรูนิท์ข่มใจพยายาม

ไม่คิดถึงชาติก�าเนิดของตัวเอง แต่ยิ่งเดินทางเข้าใกล้ปฐพีนครเท่าไหร่ 

ความอยากรู้ยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้น ซึ่งภูรินท์พยายามปัดความคิดนั้นทิ้งไป 

เพราะมแีต่จะสร้างความวุ่นวายใจให้เท่านั้น 

“นั่นน่าจะเป็นส�านักธรรมของพระธัญรดี ตามที่พระฉันทิตบอก

มา” แม่ชญีาตาวบีอกพร้อมกบัชี้ปลายนิ้วเรยีวงามไปนอกทวิป่าสน ภรูนิท์ 

เพ่งตามองตามจึงเห็นศาลาไม้หลังเก่าซอมซ่อหลังหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา

สูง มบีนัไดดนิหลายสบิขั้นทอดขึ้นไป ทั้งสามผกูม้าไว้กบัต้นสน ก่อนเดนิ

ตามกนัขึ้นไปอย่างเงยีบเชยีบ

“ในที่สดุกม็ากนัจนได้” พระธญัรดบีอกเมื่อคนทั้งสามก้มลงกราบ

ท�าความเคารพ ดวงตาของพระภกิษจุ้องมองอย่างพนิจิพเิคราะห์ ปราด

แรกที่เหน็ พระธญัรดเีพ่งความสนใจไปที่สนิเป็นพเิศษ ไม่ใช่เพราะดวง

หน้าที่หล่อเหลา บคุลกิที่โดดเด่น และกไ็ม่ใช่เพราะกรชิเล่มเลก็ที่เหนบ็

อยู่ข้างเอว หากแต่เป็นดาบเหล็กไหลคู่ที่เหน็บอยู่กลางหลังต่างหากที่

ดงึดดูสายตาของท่าน สนิมโีครงร่างสมส่วน พลงัฝีมอืน่าจะคูค่วรกบัการ

ใช้ดาบเหลก็ไหลของวดัไร้นวิรณ์ได้ แต่ภายใต้ดวงตาด�าคล�้าและใบหน้า

หมองหม่นนั้นกลบับ่งบอกว่าเขาหมกมุ่นกบัสรุานารมีากเกนิไป จนเป็น

เหตใุห้ร่างกายอ่อนโทรมและจติใจพลอยมวัหม่นไปด้วย 

พระภกิษเุบอืนสายตามองภูรนิท์ ชายหนุม่ที่มบีคุลกิเงยีบขรมึหาก

แต่งามสง่า มคีนัธนเูป็นอาวธุ มคีมแฝกเหนบ็อยูท่ี่ข้างเอว ท่าทางองอาจ

ผ่าเผย ใบหน้าอิ่มเอิบเป็นสุข และภายในกายเนื้อนั้นยังบรรจุพลังของ

ดวงจติแห่งธาตดุนิ พระธญัรดยีิ้มออกมาอย่างพงึพอใจที่ได้เหน็โฉมหนา้

ที่แท้จรงิของชายหนุม่ที่ถกูคดัเลอืกโดยพระมหาเมธชียั จากนั้นจงึเพ่งมอง
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แม่ชีญาตาวี หญิงสาวที่งามพิสุทธิ์ราวกับดอกบัวเพิ่งโผล่พ้นจากผิวน�้า 

เธออาจเป็นตัวแทนของคุณงามความดีหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในโลก

ใบนี้ จากนั้นจึงทอดสายตามองดวงอาทิตย์ที่ก�าลังลับเหลี่ยมเขาและ 

ถอนใจออกมาเบาๆ 

“พวกเจ้าเสยีเวลาไปแล้วหนึ่งวนั” พระธญัรดเีอ่ย สร้างความงนุงง

สงสยัให้กบัคนทั้งสามจนต้องหนัมองสบตากนั

“หลวงพ่อหมายถงึอะไรครบั” สนิเอ่ยถาม พระธญัรดจีงึพูดขึ้น

“ส�าหรบัการตามหาดวงจติแห่งธาตลุมในเวหานคร พวกเจ้ามเีวลา

เพยีงเจด็วนัเท่านั้น และนี่กจ็ะหมดไปแล้วหนึ่งวนั ดื่มน�้าชาให้หายเหนื่อย

ก่อน แล้วอาตมาจะเล่ารายละเอยีดให้ฟัง” พระธญัรดบีอกพลางผายมอื

ไปยงัถ้วยน�้าชาที่ก�าลงัอุ่นได้ที่ คนทั้งสามจงึยกขึ้นมาจบิ น�้าชาหอมกรุ่น

ช่วยดบักระหายได้เป็นอย่างด ี

“คนแถวนี้ไม่จดัผ้าป่ามาทอดให้วดับ้างเหรอครบั โทรมเชยีว” สนิ

เอ่ยถามขณะกวาดตามองหลงัคาไม้เก่าผ ุเช่นเดยีวกบัผนงัที่เตม็ไปด้วย

รอยแตก พระธญัรดยีิ้มที่มมุปากก่อนว่า

“เวหานครหาคนที่นับถือศาสนาได้ยากยิ่ง ดีแค่ไหนแล้วที่สถาน

ปฏบิตัธิรรมแห่งนี้ยงัด�ารงอยู่ได้ ที่ส�าคญั ทกุประการต้องใช้เงนิ อาตมา

ไม่มเีงนิมากพอจะซื้อวสัดมุาปรบัปรงุศาลานี้ได้หรอกนะ” 

สนิพยกัหน้า ก่อนหนัไปคยุกบัภูรนิท์ “ถ้าฉนัต้องบวช ฉนัไม่บวช

เป็นพระเดด็ขาด จนกจ็น”

“แล้วแกจะบวชเป็นอะไรวะ” ภูรนิท์เอ่ยถาม สนิยิ้มกริ่ม

“บวชเณรรวยกว่า ครึ้มอกครึ้มใจขึ้นมายังขับเครื่องบินออก

บิณฑบาตแก้เซ็งได้” ภูรินท์ท�าตาเหลือกมองสินก่อนขยับเข้าไปนั่งชิด 

กบัแม่ชญีาตาวแีล้วกระซบิ

“ถ้ามใีครถามให้บอกว่าพวกเราไม่รู้จกัมนันะ” 
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แม่ชีญาตาวีขมวดคิ้วด้วยความงุนงง ก่อนหันไปถามพระธัญรด ี

“ที่ว่าพวกเรามเีวลาเพยีงเจด็วนันั้นคอือะไรเจ้าคะ” 

“เรื่องนี้พูดไปแล้วยดืยาวยิ่ง” พระธญัรดวี่า สนิจงึสอดค�า

“นมินต์ขอแบบสั้น”

“ถ้าแบบสั้นโยมจะไม่เข้าใจน่ะส”ิ พระธญัรดบีอก ภูรนิท์ขึ้งตาใส่

เพื่อนให้หบุปาก จากนั้นจงึถามต่อ 

“พวกเราพร้อมที่จะฟังแล้วครบั” 

พระธัญรดีพยักหน้าช้าๆ แววตาสะท้อนอาการหวนร�าลึกครู่หนึ่ง

จงึว่า

“นบัตั้งแต่อนภุาคมารแพร่กระจายครอบคลมุเวหานคร ผู้คนกเ็กดิ

อาการวปิรติคลุม้คลั่ง พลทหารยกดาบฟาดฟันนายตวัเอง แม่ทพันายกอง

ลกุฮอืขึ้นเพื่อช่วงชงิอ�านาจ เหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างแสวงหาพรรคพวกเพื่อ

โค่นล้มราชบลัลงัก์ แต่กษตัรยิ์ปภงักรผู้ครองเวหานคร ทรงได้รบัอนภุาค

มารมากยิ่งกว่าผูใ้ด พระองค์จงึทรงมพีลงัอ�านาจสะกดข่มคนอื่นๆ ให้อยู่

ภายใต้พระราชอ�านาจได้ และยงัทรงรวบรวมทหารสงัหารเข่นฆ่าแม่ทพั

ที่คดิขบถจนหมดสิ้น ในเบื้องต้น พญามารที่ครอบง�าพระองค์เหน็ว่า ดวง

จิตแห่งธาตุลมที่บรรจุอยู่ในแท่งคริสตัลนั้นเป็นภัยคุกคาม จึงทรงใช้

พระแสงฟาดฟันจนแท่งครสิตลันั้นแตกออก ขณะที่พระองค์ทรงได้รบัผล

สะท้อนถงึขั้นเกอืบสิ้นพระชนม์”

“หลวงพ่ออย่าบอกนะครับว่า ดวงจิตแห่งธาตุลมถูกท�าลายไป

แล้ว” ภูรนิท์ตกใจจนหน้าขาวซดีขณะถามออกมา ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิๆ 

ความพยายามทั้งหมดของเขาไม่ใช่สูญสิ้นไปแล้วหรอื

“เบื้องต้นทกุคนต่างคดิว่าเป็นเช่นนั้น แต่ดวงชะตาของนครบงับด

ยงัไม่สิ้น ตอนนั้นกลบัปรากฏเหตกุารณ์ประหลาดขึ้น เมื่อหิ่งห้อยฝงูหนึ่ง

ที่วนเวยีนอยู่แถวนั้นได้โฉบเข้ามากลนืกนิดวงจติแห่งธาตลุมเข้าไป”
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“แล้ว...พวกมนัเป็นยงัไงครบั” สนิเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้น พระ

ธญัรดจีงึว่า

“หิ่งห้อยที่กลนืกนิดวงจติแห่งธาตลุมมทีั้งหมดห้าตวั หลงัจากได้

รับพลังจากดวงจิตแห่งธาตุลม หิ่งห้อยทั้งห้าก็ขยายล�าตัวใหญ่ขึ้นจนมี

ขนาดเท่าก�าปั้นก่อนจะสิ้นใจตายในที่สดุ ร่างของพวกมนักลายเป็นผลกึ

แข็งยิ่งกว่าก้อนหินภูเขาเสียอีก” ค�าบอกเล่าของพระธัญรดีท�าให้คน 

ทั้งสามมองหน้ากันด้วยความแปลกใจ ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์

พลิกึพลิั่นเช่นนี้เกดิขึ้นกบัดวงจติแห่งธาตลุมได้

“จากนั้นเกดิอะไรขึ้นเจ้าคะ” แม่ชญีาตาวเีอ่ยถาม

“ในระหว่างที่กษตัรย์ิปภงักรรกัษาพระอาการอยู ่มแีม่ทพัที่ใกล้ชดิ

คนหนึ่งพยายามลอบสังหารพระองค์ แต่แม่ทัพคนนั้นกลับถูกพลังแห่ง

ธาตลุมท�าลาย อนภุาคมารถกูพดัเป่าสญูสลายจนหมดสิ้น กษตัรย์ิปภงักร

จงึทรงด�ารวิ่า ดวงจติแห่งธาตลุมที่เป็นภยักบัพระองค์ย่อมเป็นภยักบัผู้ที่

คิดร้ายต่อพระองค์เช่นกัน จึงทรงเก็บรักษาหิ่งห้อยทั้งห้านั้นไว้จน

กระทั่ง...”

“จนกระทั่งอะไรครบั” ภูรนิท์เอ่ยถาม ความหวงัที่คดิว่าดบัวูบไป

แล้วพลนัส่องสว่างขึ้นใหม่ แม้จะยงัเลอืนรางอยู่กต็ามที

“จนกระทั่งพวกเจ้าทั้งสามออกเดินทางจากบาดาลนคร กษัตริย์

ปภงักรจงึเรยีกอาตมาเข้าพบ”

“หอื...” สนิครางออกมาแต่ไม่สามารถคดิหาค�าพูดต่อไปได้ พระ

ธญัรดจีงึพูดว่า

“พระองค์เรียกอาตมาเข้าพบเพื่อท�าความตกลงเงื่อนไขในการ 

ตามหาดวงจติแห่งธาตลุมของพวกเจ้า” 

“เงื่อนไขอะไรครบั” ภูรนิท์ถาม ที่ผ่านมาพวกเขาต้องเอาชวีติเข้า

แลก ทั้งต้องท�าศกึสงครามเพื่อแย่งชงิดวงจติแห่งธาต ุแต่ที่นี่ไม่มสีงคราม 
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แล้วพวกเขาต้องท�ายงัไง พระธญัรดไีม่ปล่อยให้ทกุคนรอนาน ท่านอธบิาย

ว่า

“กษตัรย์ิปภงักรทรงตดิตามข่าวสารของพวกเจ้าอย่างใกล้ชดิ เรื่อง

ที่เกดิขึ้นในพยคัฆ์นครและบาดาลนครนั้นอยูใ่นสายพระเนตรของพระองค์

ตลอดมา พระองค์ทรงวเิคราะห์ว่าพยคัฆ์นครผดิพลาดที่ไม่เหน็พวกเจ้า

อยู่ในสายตา และมุ่งหวงัที่จะชงิอ�านาจกนัจนลมืเรื่องดวงจติแห่งธาตไุป 

เป็นเหตใุห้พญามารถูกท�าลายลง ขณะที่บาดาลนครจดัการกบัพวกเจ้า

อย่างผิดวิธี การส่งนักฆ่าศักดิ์สิทธิ์ออกจัดการกับพวกเจ้านั้นเป็นการ

ประมาท กว่าที่พราหมณ์ราฆพจะตั้งตวัได้กส็ายเกนิไป พระองค์จงึคดิหา

วิธีใหม่จัดการกับพวกเจ้าทั้งสาม โดยอาศัยจุดเด่นที่ดวงจิตแห่งธาตุลม

แตกออกเป็นห้าชิ้น อยู่ในหิ่งห้อยทั้งห้าตวั”

“หากสะสมดวงจติแห่งธาตไุม่ครบ พลงัแห่งธาตจุะอ่อนโทรมจน

ไม่สามารถท�าลายอนุภาคมารทั้งหมดได้ พวกเราจ�าเป็นต้องหาหิ่งห้อย

ทั้งห้าตวันั้นให้พบ” แม่ชญีาตาวพูีดขึ้น พระธญัรดพียกัหน้าเหน็ด้วย ก่อน

ว่า

“กษตัรย์ิปภงักรทรงรบัทราบเรื่องนี้ด ีจงึทรงมอบหิ่งหอ้ยทั้งหา้ตวั

นั้นให้คนที่พระองค์ไว้วางพระทยัเกบ็รกัษา ทางเดยีวที่พวกเจ้าจะสะสม

ดวงจติแห่งธาตลุมให้ครบ คอืต้องเอาชนะคนทั้งห้านั้นให้ได้” 

“เอาชนะยังไงครับ” ภูรินท์เอ่ยถาม พระธัญรดีถอนหายใจยาว 

ก่อนว่า

“กฎที่กษัตริย์ปภังกรทรงตั้งขึ้นก็คือ คนทั้งห้านั้นจะเป็นคนตั้ง

กตกิาในการแข่งขนั พวกเจ้ามหีน้าที่ท�าให้พวกมนัยอมแพ้ทั้งกายและใจ 

มันถึงจะยอมบอกว่า คนต่อไปที่พวกเจ้าจะไปพบนั้นเป็นใคร แต่หาก 

พวกเจ้าแพ้ ถ้าไม่ตายกต็้องกลบับ้านมอืเปล่า” 

“อย่างนี้ไม่แฟร์นี่นา...ครับ” สินโวยวาย แต่เมื่อรู้สึกตัวว่าก�าลัง
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สนทนาอยู่กบัพระจงึรบีสงบท่าท ีพระธญัรดพียกัหน้าแล้วว่า

“เป้าหมายของการแข่งขนัคอืจดัการกบัพวกเจ้า หรอือย่างน้อยก็

ขัดขวางไม่ให้พวกเจ้ารวบรวมดวงจิตแห่งธาตุลมได้ครบทั้งห้าชิ้น แต ่

พวกเจ้าไม่มทีางเลอืกอื่น” 

“ถ้ากลัวพวกเราขนาดนั้นท�าไมไม่ยกกองทัพมาจัดการซะเลยล่ะ

ครบั” สนิถามต่อ รู้สกึโกรธกษตัรยิ์ปภงักรขึ้นมา

“รอบๆ วดัตอนนี้กม็กีองก�าลงัซุ่มซ่อนอยู่กว่าสองพนัคน พวกเจ้า

มทีางเลอืกสามทาง หนึ่ง กลบัไปตามทางเดมิที่พวกเจ้ามา สอง ท�าตาม

กฎที่กษัตริย์ปภังกรตั้งขึ้น สาม บุกฝ่ากองก�าลังทหารเข้าไปอย่างโง่งม

โดยไม่รู้ว่าหิ่งห้อยทั้งห้าตวันั้นอยู่ที่ใด” ภูรนิท์กบัแม่ชญีาตาวไีด้แต่พยกั

หน้ารบั ขณะที่สนิยงัคงขดัเคอืงใจอยู่จงึว่า

“กษตัรย์ิปภงักรน่าจะสั่งลกูน้องให้จดัการกบัพวกเราในทเีดยีวเลย 

ท�าไมต้องท�าให้มนัวุ่นวายด้วย”

“กษตัริย์ปภงักรนบัเป็นบคุคลที่คาดเดาได้ยาก บางครั้งพระองค์

ก็ซุกซนเหมือนเด็ก บางครั้งกลับอ�ามหิตยิ่งกว่าพญามัจจุราช พวกเจ้า

จ�าเป็นต้องเลอืกทางเดนิหนึ่งในสามที่พระองค์ก�าหนดให้” 

“นั่นเท่ากบัเดนิเข้าไปหาที่ตาย” สนิว่า พระธญัรดพียกัหน้าช้าๆ 

ก่อนเพ่งมองภูรนิท์

“ความตายคือทางรอดเดียวของพวกเจ้า” ค�าพูดนั้นท�าให้คนทั้ง

สามถึงกับมองหน้ากันด้วยความงุนงง แต่ไม่มีใครคิดจะถามถึงราย

ละเอยีด ครู่ใหญ่แม่ชญีาตาวจีงึเอ่ยถาม

“พวกเราจะรู้ได้ยงัไงคะว่าคนทั้งห้านั้นเป็นใคร” 

“กษตัริย์ปภงักรบอกให้อาตมารู้จกัแค่คนเดยีว”

“มนัเป็นใครครบั” ภูรนิท์เอ่ยถามด้วยความกระตอืรอืร้น

“มนัชื่อเหมรตัน เป็นเซยีนพนนัอนัดบัหนึ่งของเวหานคร พวกเจ้า
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เดนิทางจากที่นี่ไปทางทศิเหนอือกีสบิกโิลเมตร จะเจอชมุชนหงส์ร่อน ที่

นั่นมบ่ีอนพนนัเพยีงแห่งเดยีวตั้งอยู ่และเหมรตันคอืเจ้าของบ่อน เมื่อเจอ

ตวัมนั มนัจะบอกเองว่าพวกเจ้าต้องท�ายงัไงบ้าง” 

“ที่ว่ามีเวลาเจ็ดวันคืออะไรเจ้าคะ” แม่ชีญาตาวีถามต่อ พระ 

ธญัรดจีงึว่า

“กฎอีกข้อหนึ่งก็คือ ทันทีที่พวกเจ้าเหยียบย่างเข้าสู่เวหานคร 

หิ่งห้อยทั้งห้าตวัจะถกูเผาไหม้ด้วยไฟที่ก่อจากหนิน�้ามนัจากภเูขาไฟซึ่งให้

ความร้อนยิ่งกว่าไฟใดๆ ใช้เวลาในการเผาไหม้หิ่งหอ้ยทั้งสิ้นเจด็วนั หาก

ภายในเจด็วนันี้พวกเจ้าไม่สามารถแย่งชงิมนัมาได้ กจ็ะไม่มวีนัได้ดวงจติ

แห่งธาตลุมมาครอบครองตลอดกาล”

“นี่ก็จะมืดแล้ว” ภูรินท์ว่าพลางหันมองดวงอาทิตย์ที่ก�าลังลับ

เหลี่ยมเขาทางทศิตะวนัตก

“ใช่ พวกเจ้าเสียเวลาไปแล้วหนึ่งวัน เท่ากับว่าอีกหกวันที่เหลือ 

พวกเจ้าต้องเอาชนะคนทั้งห้าคนให้ได้ หนึ่งคนใช้เวลาหนึ่งวนักบัอกีไม่กี่

ชั่วโมงเท่านั้น” พระธญัรดบีอก ก่อนจะถอนใจยาวด้วยความกงัวล

“เป็นไงล่ะ มวัแต่ชมนกชมไม้กนั” สนิหนัมาต่อว่าภูรนิท์กบัแม่ชี

ญาตาวทีี่ตลอดทางเอาแต่ดื่มด�่ากบัธรรมชาตริาวคูแ่ต่งงานใหม่ออกเดนิ

ทางฮนันมีูน ภูรนิท์เหลอืกตามองเพื่อนแต่กอ็บัจนถ้อยค�า พระธญัรดจีงึ

ว่า

“เวหานครไม่เหมาะกบัการเดนิทางตอนกลางคนื พวกเจ้านอนพกั

ที่นี่ก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดนิทางกนั” 

“ครบั” ภรูนิท์รบัค�าขณะลอบทอดถอนใจ กษตัรย์ิปภงักรท�าให้เขา

รูส้กึว่ายากจะรบัมอืยิ่งกว่าพราหมณ์ราฆพกบันกัฆ่าศกัดิ์สทิธิ์ทั้งห้า ไม่ใช่

เรื่องฝีมอืในการต่อสู ้แต่เป็นความเจ้าเล่ห์และวธิกีารที่พระองค์ใช้จดัการ

กับพวกเขาต่างหาก ยังมีค�าพูดของพระธัญรดีที่ว่า “ความตายคือทาง
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รอดเดยีวของพวกเขา” ค�าพูดนั้นหมายถงึอะไร และท�าไมท่านต้องจ้อง

หน้าเขาขณะพูดค�านี้ออกมา



2
เซียนพนันอันดับหนึ่ง

บ่อนหงส์เหิน ยิ่งดึกยิ่งคึกคักด้วยเซียนพนันที่หลั่งไหลมา

จากทั่วสารทศิ เนื่องจากต�าบลหงส์ร่อน เป็นชมุชนใหญ่ที่มผีูค้นอาศยัอยู่

หลายหมื่นคน ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและค้าขายตามแนวชายแดน

ของบาดาลนครกับเวหานคร ต�าบลหงส์ร่อนจึงเป็นเมืองหน้าด่านที่มี

ความเจรญิรุง่เรอืงมานาน ในยามค�่าคนืผูค้นมกัออกมาดื่มกนิ ท่องเที่ยว 

และจบลงด้วยการเสี่ยงโชคที่บ่อนพนันซึ่งเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่

ชั่วโมง

เถ้าแก่เหม คือชื่อที่ผู้คนทั่วไปใช้เรียกขาน เหมรัตน ซึ่งเป็นชาย

ร่างผอมสงู อายปุระมาณสี่สบิปี เจ้าของบ่อนหงส์เหนิผูม้ั่งคั่ง ด้วยดวงตา

เล็กหรี่คล้ายมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่าง ใบหูแหลมเรียวมีความสามารถ

พิเศษในการฟังเสียงที่หาใครเทียบได้ยาก นิ้วมือเรียวยาวและมีความ
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เคลื่อนไหวรวดเร็วท�าให้มันกลายเป็นนักพนันผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ ในยามที่

บ้านเมอืงวุน่วายเพราะอนภุาคมาร ผูค้นต่างเข่นฆ่าแย่งชงิอ�านาจกนัและ

กนั แต่เหมรตันกลบัใช้ความสามารถพเิศษในด้านนี้สร้างฐานะจนร�่ารวย 

มนัตระเวนเล่นการพนนัไปทั่วทกุเมอืงจนมทีรพัย์สนิเงนิทองมากมายพอ

จะเปิดบ่อนของตวัเองได้ จงึเลอืกต�าบลหงส์ร่อนเป็นที่ลงหลกัปักฐาน 

เหมรตันนบัเป็นนกัพนนัที่รูเ้รื่องการเมอืงเป็นอย่างด ีมนัไม่เสยีดาย

เงินทองที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนับตั้งแต่ระดับล่างสุด

จนถงึระดบัสูงสดุ สร้างฐานอ�านาจขึ้นมาจนมั่นคงแขง็แรง แน่นอนว่าใน

แหล่งชมุชนเช่นต�าบลหงส์ร่อน ย่อมมหีลายคนที่คดิอยากจะเปิดบ่อนเพื่อ

ขอส่วนแบ่งรายได้บ้าง แต่เหมรตันมวีธิจีดัการอยูส่องแบบซึ่งได้ผลตลอด

มา หนึ่งคอืส่งลกูน้องมอืดเีข้าไปเล่นพนนัจนเจ้ามอืหมดตวัต้องปิดกจิการ

ไปเอง และสอง ขอแรงจากเจ้าหน้าที่บ้านเมอืงให้จดัการ ซึ่งวธิหีลงันี้นบั

เป็นวธิชีั้นต�่าที่ไม่จ�าเป็นจรงิๆ จะไม่ใช้ 

ลกูน้องฝีมอืดขีองเหมรตันมอียูห่ลายคน แต่ที่ถกูจดัให้เป็นมอืวาง

อนัดบัหนึ่งคอื กนธ ีหญงิสาววยัสามสบิปี ซึ่งมรีปูโฉมงดงามสะกดสายตา

ทุกผู้คนให้หันมามองเธอได้ไม่ยาก และด้วยการแต่งกายวาบหวิว เสื้อ

คอกว้างคว้านลึกจนถึงเนินอก กระโปรงแหวกสูงจนถึงต้นขา อวดเนื้อ

หนงัที่อดัแน่นของวยัสาวท�าให้เซยีนพนนัไม่ว่าจะเก่งกล้ามาจากไหนย่อม

เสียสมาธิทุกครั้งที่เธอขยับตัว กนธีนับเป็นเซียนไพ่ที่หาตัวจับยาก เธอ

ถนัดการเล่นไพ่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นป๊อกเด้ง รัมมี่ เก้าเก หรือแม้แต่ 

เปิดไพ่กนิแต้มสูงต�่า ที่ส�าคญัคอืวธิจีดัการกบัคู่แข่งที่ไม่ว่าใครเมื่อพ่ายแพ้ 

ให้เธอมกัจะจากไปด้วยความยนิยอมมากกว่าโกรธขึ้ง

มอืวางอนัดบัสองคอื เวทศิ ชายหนุ่มร่างใหญ่วยัสามสบิห้าปี ผู้มี

ความสามารถในการเขย่าลูกเต๋าเพื่อให้ได้แต้มตามต้องการ เขาจึงเป็น

เซยีนไฮโลที่ยากจะต่อกรด้วย นอกจากนี้ยงัเป็นเซยีนถั่ว โป กุ้ง ไก่ ไป
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จนถึงกระทั่งการเล่นปั่นแปะ ทุกอย่างที่มีการเดิมพัน เวทิศมักจะเป็นผู้

ชนะอยู่เสมอ 

เอาเข้าจริงแล้วทั้งกนธีกับเวทิศแทบจะไม่ได้ลงสนาม เพราะ

นอกจากสองคนนี้แล้ว เหมรัตนยังเพาะสร้างเซียนพนันรุ่นใหม่ขึ้นมา 

เสริมเรื่อยๆ นอกจากจะเจอคู่ต่อสู้ที่เหลือบ่ากว่าแรงหรือเซียนพนัน

กระเป๋าหนกัจรงิๆ เขาจงึส่งมอืวางอนัดบัหนึ่งและสองลงสนาม ส่วนตวั

เขาเองนั้น นับตั้งแต่เปิดบ่อนหงส์เหินขึ้นมายังไม่เคยพบพานคู่ต่อสู้ที่มี

ฝีมอืใกล้เคยีงเลยสกัคน ที่ผ่านมาเหมรตันจงึเพยีงเข้าบ่อนเพื่อตรวจตรา

ความเรียบร้อย และเก็บรวบรวมเงินกลับไปซุกเก็บไว้ในบ้านของตัวเอง

เท่านั้น

เหมรัตนรู้ดีว่าความมั่งคั่งของบ่อนหงส์เหินเป็นที่อิจฉาริษยาของ

ผู้คนเป็นจ�านวนมาก รวมถงึผู้มอีทิธพิลบางกลุ่มต้องการฮบุกจิการบ่อน

พนนัของเขาไปเป็นของตวัเอง แต่เขาหาได้หวั่นเกรงไม่ เพราะนอกจาก

จะมเีจ้าหน้าที่บ้านเมอืงในท้องถิ่นคอยหนนุหลงัแล้ว เขายงัมสีายสมัพนัธ์

ที่ดกีบักษตัรยิ์ปภงักรเจ้าผู้ครองนคร ในแต่ละปี เหมรตันส่งเงนิเข้ากอง

คลังของกษัตริย์ปภังกรมากกว่าใครๆ จึงกลายเป็นที่โปรดปรานและยัง

ทรงไว้วางพระทยัให้เข้าร่วมประชมุเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกจิของบ้านเมอืง

อยู่เนอืงๆ ล่าสดุ พระองค์ยงัทรงมอบหิ่งห้อยที่บรรจดุวงจติแห่งธาตลุม

ตัวหนึ่งให้เขาดูแล พร้อมบอกเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนที่ก�าลังเดิน

ทางเข้าสู่เวหานครให้รบัรู้เพื่อเตรยีมตวัรบัมอื 

เหมรตันเกบ็หิ่งห้อยตวันั้นไว้ในที่ลบัตา โดยไม่บอกใครแม้กระทั่ง

ลูกเมยี เขาจดุไฟเผาหิ่งห้อยตวันั้นตั้งแต่เมื่อวาน ทั้งที่กษตัรย์ิปภงักรรบัสั่ง

แล้วว่าให้เริ่มจดุได้ในวนันี้ แต่เซยีนพนนัอย่างเขาอยู่ได้ด้วยการโกง ไม่

ว่าจะท�าอะไร เขาต้องคดิหาวธิโีกงให้ได้ก่อนเสมอ ที่เหลอืกเ็พยีงรอให้คน

สองคนนั้นมาถงึ เขามแีผนรบัมอืไว้เรยีบร้อยแล้ว รบัรองทั้งสองคนต้อง
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หนัหลงักลบัโดยไม่มอีะไรตดิตวัไปแม้แต่ชิ้นเดยีว

“เถ้าแก่ เวทศิลงสนามแล้ว” เดก็รบัใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกด้วย

ท่าทางตื่นเต้นสดุขดี เพราะนบัตั้งแต่มนัมาท�างานที่นี่ยงัไม่เคยเหน็เวทศิ

หรอืกนธลีงสนามสู้กบัคู่ต่อสู้เลยสกัครั้ง เหมรตันที่ก�าลงัตรวจสอบบญัชี

รายรบัรายจ่ายอยูถ่งึกบัขมวดคิ้วด้วยความสงสยั ใครกนันะที่มฝีีมอืพอที่

จะดงึความสนใจของเวทศิได้

“เดี๋ยวข้าออกไปดู” เหมรัตนบอก เด็กรับใช้คนนั้นจึงรีบจากไป

ท�างานของตวัเองต่อ เหมรตันเกบ็สมดุบญัชไีว้ในโต๊ะและลอ็กกญุแจ ก่อน

จะเดนิตามไป

บรรยากาศบนโต๊ะไฮโลคึกคักเป็นพิเศษ นับตั้งแต่นักพนัน 

แปลกหน้าชายหญงิคู่หนึ่งเข้ามาถงึ ทั้งสองทุ่มแทงบนตารางตวัเลขโดย

ไม่ผิดพลาดมาตลอดจนกอบโกยเงินใส่กระเป๋าไปแล้วมากมาย บรรดา

เซยีนเจ้าประจ�ากบัขาจรต่างหนัไปทุม่แทงตาม ดงันั้นไม่ว่าทั้งสองคนนั้น

แทงเลขอะไร ผู้คนจะเฮโลแทงตามจนเจ้ามอืควกัเงนิจ่ายไม่ทนั 

ไฮโล เป็นการเล่นพนนัโดยใช้ลูกเต๋าสามลูก แต่ละลูกมแีต้ม 1-6 

เหมอืนกนั เจ้ามอืจะเอาลกูเต๋าทั้งสามวางไว้ในจาน ใช้ฝาครอบก่อนเขย่า 

ลกูค้ามหีน้าที่แทงแต้มตามที่คาดว่ามนัจะออกบนหนา้ลกูเต๋า กตกิาการ

จ่ายเงนิของบ่อนหงส์เหนิระบวุ่า หากแทงแต้มหรอืเรยีกว่า แทงเตง็ จะ

จ่ายในอัตรา 1:1 คือแทงหนึ่งบาท ถ้าถูกจะได้เงินหนึ่งบาทไม่รวมทุน 

ยกเว้นกรณีที่มีลูกเต๋ามากกว่าหนึ่งลูกออกแต้มเดียวกัน ก็จะได้เงินเพิ่ม

ตามจ�านวน 

แทงโต๊ด คอืแทงแต้มสองแต้มควบคู่กนั ลกูเต๋าสองในสามลกูต้อง

ออกแต้มตามที่แทงไว้จงึได้เงนิในอตัรา 1:5 นั่นคอืแทงหนึ่งบาท ถ้าถูก

จะได้ห้าบาทไม่รวมทนุ 

แทงสงู-ต�่า วธินีี้ต้องนบัแต้มลกูเต๋าทั้งสามลูกรวมกนั ถ้าได้สบิแต้ม
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ลงมาถอืว่าต�่า ถ้าได้สบิสองแต้มขึ้นไปถอืว่าสูง อตัราการจ่ายอยู่ที่ 1:1 

เช่นกนั 

สดุท้ายคอื แทง 11 ไฮโล วธินีี้ใช้การนบัแต้มลูกเต๋าทั้งสามรวม

กนั หากได้สบิเอด็แต้มพอดถีอืว่าแทงถูกและจะได้เงนิในอตัรา 1:11 ซึ่ง

บ่อนหงส์เหนิก�าหนดราคาสูงไว้เพื่อล่อใจลูกค้า และได้ผลดมีาตลอด 

ไฮโลเป็นการพนันที่ท�าก�าไรให้เหมรัตนสูงที่สุด เพราะโอกาสที่

เซยีนพนนัจะแทงถูกนั้นมโีอกาสเพยีง 1:216 นั่นคอื ลูกเต๋าทั้งสามลูกมี

โอกาสออกได้ทั้งหมดหกหน้าตามแต้มของมนั เมื่อมทีั้งหมดสามลูก มนั

กส็ามารถออกได้ตามสูตร 6 x 6 x 6 = 216 ถ้าเซยีนพนนัเลอืกแทงเตง็ 

จะมโีอกาสถกูสงูถงึ 42 เปอร์เซน็ต์ แต่ถ้าเลอืกแทงโต๊ด โอกาสถกูมเีพยีง 

14 เปอร์เซน็ต์ ขณะที่การแทงสูง โอกาสถูกม ี37.5 เปอร์เซน็ต์ แทงต�่ามี

โอกาสถูกสูงถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ ขณะที่การแทง 11 ไฮโลมโีอกาสถูกเพยีง 

12.5 เปอร์เซน็ต์เท่านั้น แต่เซยีนพนนัส่วนใหญ่เลอืกแทงโต๊ดเพราะใหผ้ล

ตอบแทนที่สูงกว่านั่นเอง 

หวัใจหลกัของการเล่นไฮโลคอืการฟังเสยีง ผู้เล่นส่วนใหญ่สามารถ

ฟังออกได้ว่าเสยีงไหนแต้มจะออกสูง หรอืเสยีงไหนที่แต้มจะออกต�่า แต่

น้อยคนนกัที่จะแยกแยะได้อย่างแม่นย�าว่าเสยีงไหนเป็นเสยีงของแต้ม ห้า 

สอง สาม หรอืหก ดงันั้นพวกเขาจงึมกัยดึเสยีงที่ฟังได้เป็นหลกั จากนั้น

แทงโต๊ดกับตัวอื่นๆ ที่คาดว่าจะออก แม้กติกาการเล่นไฮโลจะเอื้อ

ประโยชน์ให้เจ้ามอืมากกว่า แต่เหมรตันยงัคดิหาวธิกีารโกงไฮโลเอาไว้ใช้

เมื่อถงึคราวจ�าเป็น เช่น ให้เจ้ามอืทาน�้ามนั ยาหม่อง หรอืน�้าเปล่าลงบน

หน้าลูกเต๋าลูกหนึ่งเพื่อยดึมนัให้ตดิกบัจานรอง เมื่อเขย่า ลูกเต๋าสองลูก

จะกระเด็นกระดอนไปตามแรง ส่วนลูกที่ทาน�้ามันไว้จะอยู่กับที่ สร้าง

ความสบัสนให้กบัคนฟัง และเจ้ามอืยงัสามารถก�าหนดแต้มที่จะออกครั้ง

ต่อไปได้ แต่ไฮโลมขี้อเสยีอยู่ตรงที่เจ้ามอืต้องเขย่าก่อน คนแทงค่อยแทง
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ตามทหีลงั ดงันั้นเมื่อเขย่าไปแล้วกย็ากที่จะแก้ไขได้ 

เวทิศก้าวเข้าไปยืนแทนต�าแหน่งเจ้ามือคนก่อน ใช้มือลูบทรงผม

ที่ชโลมน�้ามนัไว้จนเรยีบแปล้ จากนั้นเชด็น�้ามนัเข้ากบัลูกเต๋าเบาๆ หาก

ใครไม่สงัเกตคงคดิว่าเขาแค่เชด็ฝุน่ออกจากลกูเต๋าเท่านั้น แต่ถงึจะสงัเกต

กค็งดูไม่ทนัว่าเวทศิป้ายน�้ามนับนลูกเต๋าที่แต้มอะไร จากนั้นเรยีงลูกเต๋า

ให้เผยหน้าสี่แต้มขึ้นมาทั้งสามลูก ใช้ฝาครอบและเขย่าเบาๆ ดูแล้วไม่

ต่างจากเจ้ามอืคนก่อนสกัเท่าไหร่ แต่เสยีงที่ออกมานั้นแผ่วเบาและสบัสน

จนเซยีนพนนัต่างหนัมองหน้ากนัด้วยความสงสยั 

เหมรัตนจ้องมองชายหญิงแปลกหน้าคู่นั้นตาไม่กะพริบ พวกมัน

ต่างขมวดคิ้ว ก่อนที่ผูช้ายจะแทงโต๊ดที่แต้มสี่กบัสามด้วยเงนิจ�านวนน้อย

กว่าทกุครั้งที่ผ่านมา เหมรตันรู้ทนัทวี่าทั้งสองไม่แน่ใจจงึลองเสี่ยงแทงดู 

บรรดาเซียนพนันต่างทุ่มแทงตามจนกองเงินล้นกระดาน เมื่อแทงครบ 

ทกุคน เวทศิจงึเปิดฝาออก แต้มที่ปรากฏอยู่เป็น 1,6,5 ซึ่งไม่มใีครแทง

เลยสกัคน เจ้ามอืกนิเรยีบ เหมรตันยิ้มที่มมุปาก อย่างน้อยคนแปลกหน้า

ทั้งสองก็ไม่ได้เก่งกาจจนเวทิศไม่อาจรับมือได้ ขณะนั้น พนักงานร้าน 

คนเดมิกเ็ข้ามากระซบิบอก

“เถ้าแก่ กนธกี�าลงัลงสนามแล้ว”

“หอื” เหมรตันครางออกมาด้วยความแปลกใจ คนืนี้เกดิอะไรขึ้น 

ท�าไมศษิย์เอกทั้งสองของเขาถงึได้ลงสนามพร้อมๆ กนั แต่ก่อนที่เหมรตัน

จะเดินไปดูคู่ต่อสู้ของกนธี คนรับใช้ที่บ้านก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา 

ใบหน้าของมนัซดีเผอืดราวกบักระดาษ ทนัททีี่พบเหน็เขามนักฟ็บุตวัลง

กบัพื้นอย่างคนไร้เรี่ยวแรง

“เกดิอะไรขึ้น” เหมรตันเอ่ยถาม ชายร่างผอมซึ่งเป็นคนรบัใช้เงย

หน้าขึ้นมา เหมรตันจงึพบว่ามนัก�าลงัร้องไห้ อกีทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นก็

เต็มไปด้วยเลือดเป็นด่างดวง มันคว้ามือเขาไว้ ที่ท่อนแขนปรากฏรอย
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บาดแผลใหญ่ลกึจนเหน็กระดูก

“ช่วยคณุนายกบัคณุชายด้วย มโีจร...บกุเข้าบ้าน...” มนัพดูได้แค่

นั้นกส็ิ้นสตไิป เหมรตันจงึสั่งเดก็รบัใช้ในบ่อนให้พาตวัเข้าไปรกัษาที่ด้าน

หลงั ส่วนเขารบีรดุไปยงัคอกม้าโดยไม่สนใจเสยีงโห่ร้องของเซยีนพนนัที่

โต๊ะไฮโลอกีต่อไป

จากบ่อนพนันกลับมาถึงบ้านเป็นระยะทางกว่าสองกิโลเมตร  

เหมรตันควบม้าเตม็ฝีเท้า ลมดกึพดัปะทะใบหน้าให้ความรูส้กึเยน็ยะเยอืก

แต่ไม่ได้ท�าให้จติใจเขาสงบลง ตรงกนัข้ามกลบัรูส้กึว่าระยะทางกลบับ้าน

คนืนี้ดูช่างห่างไกลกว่าทกุคนืที่ผ่านมา ตลอดทางเหมรตันเฝ้าครุ่นคดิถงึ

สาเหตุที่มีโจรบุกรุกบ้าน พวกมันเป็นโจรปล้นทรัพย์ธรรมดาหรือมีจุด

ประสงค์อื่น เหมรัตนอดที่จะคิดเชื่อมโยงถึงเซียนพนันแปลกหน้าหลาย

คนที่เข้ามาในบ่อนคนืนี้ พวกมนัจะเป็นพวกเดยีวกนัหรอืไม่ยงัต้องรอการ

พสิูจน์ ถ้าเกดิเป็นพวกเดยีวกนั พวกมนัต้องการอะไร หากมองถงึความ

ขัดแย้งด้านอื่นๆ เหมรัตนมั่นใจว่าไม่มี ถึงเขาจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่ง

ของต�าบลหงส์ร่อน แต่ไม่เคยประพฤตตินนอกลู่นอกทาง ไม่เคยยุ่งเกี่ยว

กบัลกูเมยีใคร เขามคีรอบครวัแล้วและรกัครอบครวัยิ่งกว่าสิ่งใด ที่ผ่านมา

เหมรัตนไม่เคยน�าครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจบ่อนพนัน หากมี

ปัญหากม็กัจะเกดิที่บ่อนและจบที่บ่อน ไม่เคยลกุลามถงึที่บ้านเลยสกัครั้ง

หรอืว่า...

เหมรัตนรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาทันทีเมื่อคิดถึงหิ่งห้อยที่บรรจุพลัง

ดวงจติแห่งธาตลุม ซึ่งเขาเกบ็ซ่อนเอาไว้ในช่องลบัภายในบ้าน และมนั

ก�าลงัถูกเผาไหม้ด้วยอคัคจีากหนิภูเขาไฟ หากหิ่งห้อยตวันั้นถูกขโมยไป

ก่อนที่คนสองคนนั้นจะมาถงึเขาต้องมโีทษตายเจด็ชั่วโคตร แต่นอกจาก

เหมรตัน กษตัรยิ์ปภงักร และพระธญัรดแีล้ว ไม่มใีครรู้ว่าเขาได้รบัหน้าที่

ให้ดูแลหิ่งห้อยตัวนั้น หรือว่าเป็นฝีมือของพระธัญรดีกับคนแปลกหน้า 
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ทั้งสอง เหมรัตนส่ายหน้าให้กับความคิดนี้ พวกนั้นไม่มีทางท�าอย่างนี้ 

เดด็ขาด เพราะหากไม่ได้รบัความยนิยอมจากเขา พวกนั้นจะไม่มทีางรู้

ได้เลยว่าหิ่งห้อยตวัที่สองนั้นอยู่กบัใคร

ขณะที่จิตใจของเหมรัตนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องโจรปล้นบ้านอยู่นั้น 

ก็บังเกิดความเคลื่อนไหวบางอย่างปรากฏขึ้นทางหางตา ยังไม่ทันที่จะ

เหน็ชดัเจนว่ามนัคอือะไร เงาสดี�ากพ็ุง่ตดัหน้าม้าที่เขาควบขี่อย่างรวดเรว็ 

ประกายสขีาวตวดัวบู ม้ากรดีเสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดก่อนจะล้มคว�่า

หน้าทิ่มดนิ ส่งร่างเหมรตันให้ลอยคว้างกลางอากาศ แม้แตกตื่นแต่เหม-

รัตนไม่ถึงกับลนลาน ระหว่างที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศเขาถือโอกาสชัก

ดาบออกจากฝัก เมื่อร่างใกล้กระทบกบัผนืดนิกต็ลีงักาม้วนหน้าสองรอบ

เพื่อลดแรงเหวี่ยง จากนั้นจงึลกุขึ้นยนืในท่าเตรียมพร้อม 

เหมรัตนพบว่าเขาถูกล้อมด้วยคนชุดด�าถึงสี่คน พวกมันโผล่มา

จากทศิทางใดนั้นเขาไม่อาจรู้ได้ แต่เหมรตันเป็นนกัเลงเก่าผู้ช�่าชอง จงึดู

ออกว่าแต่ละคนนั้นเป็นนกัฆ่าฝีมอืดทีี่ไม่อาจประมาทได้

“พวกเจ้าเป็นใคร” เหมรตันเอ่ยถาม คนทั้งสี่ไม่ตอบค�า แต่คนหนึ่ง

กลับพุ่งเข้าหาพร้อมตวัดดาบฟาดฟันอย่างหนักหน่วง เหมรัตนยกดาบ

ต้านทานไว้ แรงปะทะท�าให้สะท้านไปทั้งตวั ง่ามมอืแทบฉกีขาด ยงัไม่ทนั

ที่เขาจะสลดัหลดุจากการคกุคาม คนชดุด�าคนที่สองกพ็ุง่เข้ามาประสาน 

ดาบที่ควงเข้ามาราวกับจักรผันนั้นรวดเร็วจนมองเห็นเป็นวงกลมสีขาว

ราวกบัร่มคนัหนึ่ง เหมรตันแทงดาบออกไปหมายท�าลายคลื่นดาบวงกลม

นั้น แต่กลบัถูกคนชดุด�าคนที่สามถบีเข้ากลางหลงั ร่างเขาล้มคว�่าลงไป 

เหมรตันอาศยัแรงส่งนั้นกลิ้งตวัหลบรอดจากการโจมตขีองสองคนแรกไป

ได้ แต่ต้องเผชญิหน้ากบัคนชดุด�าคนที่สี่ที่แทงดาบเข้าใส่โดยไร้ลลีาหรอื

ท่วงท่าใดๆ ดาบนั้นทื่อด้านแต่มุ่งเป้ามาที่เขาอย่างชดัเจน เหมรตันฟาด

ดาบออกในแนวขวาง มคิาด ดาบนั้นกลบัหดคนืปล่อยให้ดาบของเหม-
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รัตนฟาดฟันอากาศจนเซเสียหลัก ยังไม่ทันที่เหมรัตนจะตวัดดาบคืนมา 

ดาบทื่อนั้นกจ็ี้จ่อที่คอหอยของเขาแล้ว

“มีสองทางให้เลือก” เจ้าของดาบในชุดด�าเอ่ยขึ้น เสียงนั้นเป็น

เสยีงของผู้ชาย

“หนึ่งคอืตายที่นี่ สองคอืตดิตามพวกเราไปแต่โดยด”ี ไม่ต้องเป็น

นกัพนนัผูย้ิ่งใหญ่กร็ูว่้าสถานการณ์เช่นนี้ต้องท�าอย่างไร เหมรตันทิ้งดาบ

ลงพื้น ยกมอืทั้งสองข้างขึ้นแสดงอาการยอมแพ้ พร้อมๆ กบัที่ท้ายทอย

ถูกทบุอย่างหนกั เขาสิ้นสตไิปก่อนที่ร่างจะล้มลงกระแทกพื้น

ภูรินท์ สิน และแม่ชีญาตาวีอ�าลาพระธัญรดีก่อนจะควบม้า

ออกจากสถานปฏบิตัธิรรมตั้งแต่เช้ามดื ทั้งสามรูส้กึโชคดทีี่ไม่ได้เดนิทาง

ตอนกลางคืน เพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นล้วนเป็นหุบเหวและ

หนา้ผาสูงชนั ถนนบางแห่งถกูน�้าป่าซดัขาดจนต้องอ้อมไปเป็นระยะทาง

ไกลก่อนจะวกกลบัมาได้ ทั้งสามต้องใช้เวลานานเกอืบสองชั่วโมงในการ

เดินทางสิบกิโลเมตร ก่อนจะมาถึงต�าบลหงส์ร่อน ซึ่งเป็นที่ตั้งบ่อนหงส์

เหนิของเซยีนพนนัเหมรตัน

ทั้งสามเข้านั่งพักในร้านอาหารข้างทางก่อนจะสั่งอาหารเช้ามา 

รับประทาน ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงชาวบ้านหลายคนก�าลังโจษจันถึง

เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อคนือย่างออกรส 

“ข้าเหน็กบัตา ดาบของมนัตวดัเพยีงครั้งเดยีวกต็ดัขาม้าทั้งสี่ข้าง

ขาดเป็นสองท่อน ม้าเนี่ยนะตลีงักาสองตลบก่อนที่หลงัจะฟาดพื้นสิ้นใจ

ตาย ส่วนคนขี่ตลีงักาม้วนหน้าสองตลบชกัดาบออกมาต่อสู้ แต่ไม่ถงึห้า

นาทกีถ็กูคนร้ายจบัตวัไปได้” ชายร่างผอมบางในชดุผ้าฝ้ายคยุกบัเพื่อนๆ 

จนน�้าลายแตกฟอง เพื่อนคนหนึ่งรบีถามต่อด้วยความสนใจ

“จากนั้นเป็นไงต่อ” 
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“จะเป็นไงล่ะ เถ้าแก่เหมโดนฟาดที่ท้ายทอยจนสลบเหมอืด จาก

นั้นก็ถูกคนร้ายเอาถุงด�าคลุมหัวลากตัวหายไปน่ะสิ” ชายคนเดิมพูดต่อ 

เพื่อนอกีคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามชงิพูดขึ้นว่า

“นั่นยงัไม่เท่าไหร่ บ่อนหงส์เหนิที่ไม่เคยเสยีเงนิให้ใคร เมื่อคนืถูก

ถล่มเละ พวกแกไม่เห็นเหรอว่าป้ายบ่อนถูกถอดลงเปลี่ยนชื่อบ่อนใหม่

แล้ว” 

“เปลี่ยนเป็นอะไร” ชายคนที่สี่ซึ่งมีสภาพเหมือนคนเพิ่งตื่นนอน

เอ่ยถาม ชายคนเดมิจงึต่อว่า

“แกเนี่ย ตั้งแต่มเีมยีเดก็แล้วไม่ยอมลกุจากเตยีงเลยนะ รู้ไหมว่า

ตอนนี้บ่อนหงส์เหนิเปลี่ยนชื่อเป็นบ่อนมงักรทองแล้ว” 

“แล้วเถ้าแก่เหมยอมเหรอ” ชายคนที่เหมือนเพิ่งตื่นนอนถามต่อ 

ชายคนแรกจงึว่า

“จะไม่ยอมกไ็ม่ได้ เพราะตอนนี้ไม่มใีครรูว่้าเถ้าแก่เหมยงัมชีวีติอยู่

หรอืเปล่าน่ะส”ิ 

“แล้วเวทศิกบักนธลี่ะ” ชายคนที่เพิ่งตื่นนอนถามต่อ

“ไม่มใีครรู้ว่าเกดิอะไรขึ้น ทั้งสองคนนั้นเล่นจนหมดตวั ข่าวว่าตา

สดุท้ายทั้งสองเอาบ่อนหงส์เหนิเป็นเดมิพนั สดุท้ายกแ็พ้เรยีบ”

“หา!!!”

“ไม่ต้องหาหรอก บ่อนยงัอยู่ที่เดมิ แต่เปลี่ยนเจ้าของแล้ว” คนทั้ง

สี่ยงัคงพดูคยุกนัต่อไป ขณะที่ภรูนิท์ สนิ และแม่ชญีาตาวไีด้แต่สบตากนั

ด้วยความงนุงง จากนั้นชายคนแรกกพ็ูดต่อ

“ยงัมขี่าวร้ายอกีนะ เมื่อคนืมโีจรเข้าปล้นบ้านเถ้าแก่เหม จบัตวั

คุณนายกับลูกชายของเถ้าแก่เหมไป คนรับใช้ที่มาบอกข่าวก็สิ้นใจตาย

ในบ่อน ตอนนี้ยงัไม่มใีครรู้ว่าครอบครวัเถ้าแก่เหมเป็นตายร้ายดยีงัไง” 

“ตายละหว่า ขนาดเวทิศกับกนธียังอยู่พวกเรายังเอาชนะไม่ได้ 
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แล้วนี่ยงัมเีซยีนคนใหม่ที่เก่งกว่าเข้ามา พวกเราไม่หมดตวักนัเหรอคราว

นี้” ชายที่เพิ่งตื่นนอนสบถ ท�าเอาเพื่อนๆ ทั้งสามส่ายหน้าเออืมระอาและ

รมุต่อว่า

“ไอ้บ้า แทนที่แกจะสนใจความเป็นตายร้ายดขีองเถ้าแก่เหม แก

กลบัคดิถงึแต่ตวัเอง” 

“สนใจท�าไม ตอนมนัอยู่มนักไ็ม่เหน็จะมาสนใจฉนัเลยนี่” ชายที่

เพิ่งตื่นนอนต่อว่า สนิทนฟังไม่ไหวจงึเดนิเข้าไปร่วมวง เมื่อคนทั้งสี่หนัมา

มอง สนิจงึยิ้มให้และเอ่ยขึ้น

“ขอถามพี่ชายทั้งสี่ เถ้าแก่เหมที่ว่านี่คอืเหมรตัน เจ้าของบ่อนหงส์-

เหนิหรอืเปล่า” 

“ก็ใช่นะสิ” ชายร่างผมตอบพร้อมกับมองส�ารวจสิน จากนั้นจึง 

หนัมามองภูรนิท์กบัแม่ชญีาตาวทีี่ยงันั่งอยู่บนโต๊ะตวัเดมิ ก่อนจะถามว่า

“พวกเจ้าคงเป็นคนต่างถิ่น” 

“ใช่ พวกเราเพิ่งมาถงึ ตั้งใจจะมาเสี่ยงโชคในบ่อนหงส์เหนิ” สนิ

ตอบ ชายร่างผอมถอนใจแล้วว่า

“ท่าทางพวกเจ้าจะเอาทรพัย์สมบตัมิาทิ้งเสยีแล้วละ ขนาดเซยีน

อนัดบัหนึ่งยงัถูกถล่มจนราบคาบแล้ว” 

“สรุปแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเถ้าแก่เหมกันแน่” สินถาม ชาย

ทั้งสี่มองหน้ากันครู่หนึ่ง ก่อนที่ชายร่างผอมท่าทางชอบโม้จะยิ้มอย่างมี

เลศนยั

“ข้าจะเล่าให้ฟังกไ็ด้ แต่ของทกุอย่างมรีาคาค่างวดของมนันะ” 

“งั้นข้าขอเป็นเจ้ามอืเลี้ยงข้าวพวกท่านแล้วกนั” สนิว่า ชายทั้งสี่

พยกัหน้าอย่างพอใจ ชายร่างผอมจงึพูดว่า

“สรปุแล้วมสีามเรื่อง หนึ่ง มโีจรปล้นบ้านเถ้าแก่เหมจบัตวัลกูเมยี

ไป สอง มีเซียนพนันต่างถิ่นเข้ามาเล่นที่บ่อน เอาชนะศิษย์เอกทั้งสอง
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ของเถ้าแก่เหมจนได้ครองบ่อนหงส์เหนิ เปลี่ยนชื่อเป็นบ่อนมงักรทอง และ

สาม เถ้าแก่เหมถูกลอบท�าร้ายและถูกจบัตวัไป” สนิพยกัหน้ารบัฟัง เขา

เหลอืบตามองภูรนิท์ที่ลอบทอดถอนใจ พวกเขามเีวลาจ�ากดัอยูแ่ล้วยงัมา

เจอเหตกุารณ์พลกิผนัเข้าอกี เป็นใครกต็้องหนกัใจเป็นธรรมดา

“บ้านเถ้าแก่เหมไปทางไหน” แม่ชญีาตาวเีอ่ยถาม คนทั้งสี่คล้าย

เพิ่งจะมองเหน็เธออย่างชดัเจนเป็นครั้งแรก พวกมนัต่างตกตะลงึในความ

งามจงึพลอยชี้มอืไปยงัถนนเบื้องหน้าอย่างเลอะเลอืน ก่อนว่า

“สี่แยกข้างหน้า เลี้ยวขวา บ้านหลงัที่สาม หลงัใหญ่ที่สดุ” 

“ขอบคุณพวกท่านมาก” สินบอกก่อนเดินกลับไปยังโต๊ะของตัว

เอง ชายที่คล้ายเพิ่งจะตื่นนอนจงึว่า

“ไหนล่ะ ค่าอาหารของพวกข้า” 

“ข้าไม่มีเงิน” สินตอบพร้อมปลิ้นกระเป๋ากางเกงออกให้ดูเพื่อ

ยนืยนัความบรสิทุธิ์ใจ 

“อ้าว...ไอ้นี่” คนทั้งสี่ต่างมองหน้าสนิด้วยความไม่พอใจ พวกมนั

ท�าท่าจะลกุขึ้นมาเอาเรื่อง แม่ชญีาตาวจีงึพูดว่า

“ข้าพอมีเครื่องประดับติดตัวอยู่บ้าง น่าจะพอจ่ายค่าอาหารให้

พวกท่าน” พร้อมกบัพูด เธอหยบิปิ่นปักผมที่ท�าจากทองค�าชิ้นหนึ่งส่งให้ 

คนทั้งสี่ต่างเป็นนักเลงเก่าที่เดินเข้าออกบ่อนพนันและโรงรับจ�าน�าอยู่

เสมอจงึดอูอกว่าป่ินชิ้นนี้มรีาคาค่างวดมากพอที่พวกเขาจะใช้เป็นทนุรอน

ได้อกีนานจงึรบีรบัไว้ แต่ไม่วายที่จะหนัมาต�าหนสินิทเีล่นทจีรงิ

“เจ้านี่ลกูเล่นเยอะเหลอืเกนินะ หวงัว่าลกูเล่นนี้จะช่วยให้เจ้าไม่ถงึ

กบัหมดตูดออกมาจากบ่อนมงักรทอง”

“ขอบคณุที่อวยพร” สนิว่า ก่อนจะหนัมาขมวดคิ้วใส่แม่ชญีาตาว ี

อกีฝ่ายจงึชงิตอบว่า

“กษตัริย์ตารกามอบให้ข้า” 
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“แล้วยงัเหลอือยู่ไหม” สนิถาม

“นดิหน่อย” 

“แล้วไม่บอกแต่แรก ปล่อยให้ข้าเดนิหาตู้บรจิาครอบวดัอยูไ่ด้” สนิ

ว่า ภูรนิท์ถงึกบัสะอกึเพราะพยายามกลั้นหวัเราะ ก่อนจะถามว่า

“แล้วเจอไหม” 

“อย่าว่าแต่ตูบ้รจิาคเลย พระพทุธรปูองค์เดยีวยงัไม่ม ีวดัอะไรไม่รู้ 

จนชิบ ทีนี้เอาไงต่อ” สินเอ่ยถาม ภูรินท์กับแม่ชีญาตาวีสบตากันด้วย

ความหนกัใจ ก่อนที่แม่ชญีาตาวจีะเอ่ยขึ้น

“สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว พวกเราได้แต่หวงัว่าเหมรตันจะยงัมี

ชวีติอยู่ เพราะนอกจากถามมนั เรากไ็ม่รู้จะตามหาหิ่งห้อยได้ที่ไหน” 

“พวกเราเริ่มต้นค้นหาจากบ้านของเขาดูแล้วกัน เผื่อมีเบาะแส

อะไรบ้าง” ภรูนิท์บอก ทั้งสามรบีรบัประทานอาหารที่พนกังานยกมาเสร์ิฟ 

ก่อนควบขี่ม้ามุ่งตรงไปยงับ้านของเหมรตันอย่างเร่งรบี

ขบวนม้าของทางการเพิ่งเคลื่อนออกไปเมื่อภูรินท์ สิน และ

แม่ชญีาตาวมีาถงึ รอบบรเิวณบ้านของเหมรตันจงึเหลอืแต่ชาวบ้านที่ยนื

โจษจนักนัอยู่ พวกเขาล้วนแปลกใจที่ทางการเพยีงแค่เข้ามาตรวจสถานที่

อย่างฉาบฉวย ไม่มกีารสอบปากค�า ซกัถามชาวบ้านผูเ้หน็เหตกุารณ์ หรอื

แม้แต่เข้าตรวจค้นที่เกิดเหตุให้ละเอียด ทุกอย่างกระท�าอย่างลวกๆ 

ราวกบัการหายตวัไปของเถ้าแก่เหมไม่ใช่เรื่องสลกัส�าคญัอะไร ทั้งที่ผ่าน

มา เหมรตันถูกจดัให้เป็นบคุคลต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการ

หรือชาวบ้านร้านถิ่นต่างไม่สามารถแตะต้องเถ้าแก่เจ้าของบ่อนคนนี้ได้ 

เพราะแรงเงินที่เขาทุ่มยัดให้กับนายอ�าเภอนั่นเอง หลังจากซักถาม 

ชาวบ้านได้สกัพกั สนิกล็งความเหน็ว่า ในต�าบลหงส์ร่อนมเีศรษฐรีายใหม่

เข้ามาแทนที่เหมรตันแล้ว และเศรษฐคีนนั้นยงัยดึครองทรพัย์สนิรวมทั้ง
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อ�านาจทั้งหมดจากเหมรัตนไปโดยที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้แต่ปิดตาข้าง

เดยีว ดไีม่ดอีาจถงึขั้นรู้เหน็เป็นใจเสยีด้วยซ�้า 

“เอาไง” สนิเอ่ยถามภูรนิท์ที่เพ่งมองบ้านเหมรตันอย่างครุ่นคดิ

“เข้าไปดูข้างในกนั” ภูรนิท์ว่าก่อนกระโดดลงจากหลงัม้า ทั้งสาม

ผกูม้าไว้กบัเสาเรอืนก่อนเดนิดุม่เข้าบ้านที่เกดิเหตโุดยไม่มใีครห้ามปราม 

ชาวบ้านหลายคนอยากเข้ามาดูด้วยความอยากรู้อยากเหน็ บางคนอาจ

มีเจตนาแอบแฝงเข้ามาเพื่อขโมยทรัพย์สินจึงถูกสินไล่ออกไป และเอา

เชอืกบงัเหยีนม้ามาผูกกั้นประตูทางเข้าไว้

“พวกเราเป็น FBI ได้รบัมอบหมายให้มาตรวจสอบสถานที่เกดิเหต ุ

ดงันั้นห้ามทกุคนผ่านเชอืกกั้นเข้ามาเดด็ขาด เพราะรอยเท้าของพวกท่าน

จะเหยยีบย�่าวตัถพุยานจนเสยีหายได้” ค�าพูดของสนิสร้างความงนุงงให้

กบัชาวบ้านที่มงุดูอยู ่พวกเขาไม่รูว่้า FBI คอือะไร และไม่รูว่้า ‘วตัถพุยาน’ 

ที่สินบอกนั้นคืออะไร แต่เมื่อเห็นคนแปลกหน้าทั้งสามมาหลังจากเจ้า-

หน้าที่เพิ่งจากไปไม่นานจงึไม่เอะใจสงสยัและท�าตามค�าสั่งอย่างเคร่งครดั

ภายในบ้านไม้สองชั้นของเหมรัตนเต็มไปด้วยร่องรอยการรื้อค้น 

ทรพัย์สนิมค่ีาถกูกวาดไปจนเกลี้ยง และยงัมรีอยเลอืดกระจายอยูต่ามจดุ

ต่างๆ แสดงให้เห็นว่ามีการต่อสู้กันอย่างดุเดือด ศพของหญิงรับใช้คน

หนึ่งยังนอนนิ่งอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องนอนชั้นล่าง ภูรินท์ก้าวขึ้นไปตาม

ขั้นบนัไดไม้ที่ถกูชโลมด้วยคราบเลอืดเหนยีวเหนอะ ตรงระเบยีงบนัไดยงั

มศีพคนรบัใช้ชายคนหนึ่งนอนขวางอยู ่เมื่อเปิดประตหู้องนอนใหญ่เข้าไป 

ภรูนิท์จงึเหน็สภาพภายในที่ผนืผ้าห่มถกูฉกีขาด ตูเ้สื้อผ้าล้มคว�่า ของเล่น

เด็กกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น รอยเท้าสับสนจนแยกแยะไม่ออกว่ามี

คนร้ายกี่คนและจบัคนในบ้านไปทั้งหมดกี่คน 

ภูรินท์เดินออกจากห้องนอนใหญ่กลับลงสู่ชั้นล่างสมทบกับแม่ชี

ญาตาวีที่มองส�ารวจห้องครัวครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินออกไปทางประตูหลัง
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บ้าน ทั้งสองเห็นรอยเท้าผู้คนบนก�าแพงจึงชะโงกหน้ามองไปยังฝั่งตรง

ข้าม หลังบ้านของเหมรัตนเป็นที่ดินรกร้าง พื้นดินแข็งมีต้นหญ้าสีเขียว

ขึ้นเป็นหย่อมๆ คนร้ายคงมาจากทางหลงับ้านและปีนข้ามก�าแพงเข้ามา

ตรงจดุนี้ขณะที่ผูค้นในบ้านก�าลงันอนหลบัสนทิ ภูรนิท์เดนิไปดทูี่ประตอูกี

ครั้งพบว่ากลอนประตูถูกฟันจนเสยีหาย 

“ถ้าอ�ามาตย์ภรัญยูอยู่ที่นี่ด้วยก็คงจะดี” สินเอ่ยขึ้นเมื่อเดินมา

สมทบคนทั้งสอง 

“นั่นสนิะ แกคดิว่าถ้าอ�ามาตย์ภรญัยูอยู่ที่นี่ ท่านจะท�าอะไรก่อน 

เป็นอนัดบัแรก” ภูรนิท์ถามกลบั สนิแบมอืทั้งสองข้างแทนค�าตอบว่าไม่รู้ 

แม่ชญีาตาวทีี่อยู่ในอาการครุ่นคดิมาตลอดจงึเอ่ยขึ้น

“สิ่งแรกที่ท่านอ�ามาตย์มกัจะท�าคอืตั้งค�าถาม” 

“ค�าถามอะไร” สนิถาม แม่ชญีาตาวจีงึว่า

“ค�าถามเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ เช่น ท�าไมคนร้าย

จงึเจาะจงมาที่บ้านหลงันี้” 

“ข้อนี้ข้าตอบได้ เพราะเหมรัตนเป็นคนที่ร�่ารวยที่สุดในต�าบลไง

ล่ะ” สนิตอบ แม่ชญีาตาวฝีืนยิ้มแล้วว่า

“ค�าตอบนี้ชี้น�าไปที่การปล้นชงิทรพัย์” 

“ไม่ใช่รไึง” สนิถามกลบั

“ไม่รู้สิ ข้าอาจจะตั้งค�าถามผิดไป อาจจะมีค�าถามอื่นๆ อีกเช่น 

เหมรตันไปเตะขาหลงัใครเข้า จงึถูกฆ่ายกครวัเช่นนี้”

“ค�าตอบคงน�าไปสูเ่รื่องการแก้แค้นส่วนตวั” ภรูนิท์ว่า แม่ชญีาตาวี

พยกัหน้าเหน็ด้วย เขาจงึพูดต่อ “ถ้าเราน�าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นมาเชื่อมโยง

กนัล่ะ เริ่มจากมเีซยีนพนนัแปลกหน้าเข้าไปเล่นในบ่อน โจรบกุเข้าปล้น

บ้าน เหมรัตนโดนลักพาตัวกลางถนน สามอย่างนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา

เดยีวกนัจนไม่น่าจะเป็นเรื่องบงัเอญิ”
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“นั่นสินะ งั้นท�าไมเราไม่เอาผลที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นตัวตั้งล่ะ 

เพราะล่าสุดบ่อนหงส์เหินถูกยึดไปและเปลี่ยนชื่อเป็นบ่อนมังกรทอง 

แสดงว่า คนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ย่อมเป็นเจ้าของบ่อนมังกร

ทอง” ค�าพูดของสนิท�าให้ภูรนิท์ถงึกบัใช้ก�าปั้นทบุหน้าผากตวัเอง

“นั่นส ิท�าไมเราไม่คดิเรื่องนี้ตั้งแต่ทแีรก” 

“มาอีกแระ พวกเซียนหลังเกม” สินเบะปากใส่เพื่อน ภูรินท์ไม่

สนใจท่าทางของสนิ แต่หนัไปคยุกบัแม่ชญีาตาววี่า

“นี่เป็นแผนการยึดครองบ่อนหงส์เหินโดยไม่ต้องสงสัย คิดดูส ิ 

หากเราต้องการถล่มบ่อนพนนั ต้องหลกีเลี่ยงการเผชญิหน้ากบัเซยีนพนนั

อนัดบัหนึ่ง วธิทีี่จะล่อเหมรตันออกจากบ่อนได้ดทีี่สดุกค็อืท�าให้เกดิเรื่อง

ที่บ้าน หากเหมรตันยงัอยู่ต่อกย็่อมไม่มสีมาธพิอที่จะเล่นพนนัต่อไป แต่

เมื่อเขาออกมาจากบ่อน พวกมนัจงึดกัจบัเขากลางทาง” 

“แล้วท�าไมต้องท�ารนุแรงถงึขนาดฆ่าคนด้วย” แม่ชญีาตาวแีย้ง

“เพราะถ้าต้องการยดึครองแบบเบด็เสรจ็ จงึต้องขดุรากถอนโคน

ให้สิ้น” 

“อ้าว! งั้นเหมรตันไม่ตายไปแล้วเหรอ” สนิพดูดกั ภรูนิท์ถงึกบัหน้า

เจื่อนลงไป

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิ ความหวงัของเรากพ็ลอยดบัไปด้วย” 

“น่าจะมใีครรอดสกัคน ทไีอ้ตาณ เอ๊ย! กษตัรย์ิตารกายงัรูจ้กัหลบ

ภัยในบ่อน�้าเลย” ค�าพูดทีเล่นทีจริงของสินท�าให้ภูรินท์กับแม่ชีญาตาวี

กวาดสายตามองหาบ่อน�้าทนัที

“นั่น” ทั้งสองพูดออกมาอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมาย  

จากนั้นไม่นาน ทั้งสามกม็าหยดุยนืที่ขอบบ่อน�้าที่ก่อหนิเป็นวงกลมล้อม

รอบ ที่ปากบ่อยงัมแีผ่นไม้วงกลมปิดเอาไว้

“หวงัว่าจะมคีนเป็นๆ อยู่ข้างในนะ” สนิเน้นค�าว่า ‘เป็นๆ’ เป็น
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พเิศษ ภูรนิท์ไม่รอช้า รบียกแผ่นไม้ออก แล้วพวกเขากพ็บดวงตาคู่หนึ่ง

กะพรบิปรบิๆ อยู่ลกึลงไปราวสามเมตร ร่างของคนคนนั้นยงัจมอยู่ในน�้า 

มแีต่ศรีษะเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมา

“เฮ้ย! ตายยงั” สนิร้องเรยีกเสยีงดงั คนคนนั้นสะดุ้งเฮอืกคล้าย

เพิ่งได้สตกิลบัมา

“ช่วยข้าด้วย ช่วยข้าด้วย” คนคนนั้นร้องบอกเสียงสั่น ฟังจาก 

น�้าเสยีงกร็ูแ้น่ว่าเป็นผูช้าย ภูรนิท์จงึคว้าผ้ามาผกูต่อกนัก่อนโยนปลายผ้า

ลงในบ่อ

“จบัไว้แน่นๆ” เขาร้องบอก เมื่อชายคนนั้นจบัผ้าจนมั่นแล้ว ทั้ง

สามจึงออกแรงดึงขึ้นมา ชายคนนั้นนั่งขดตัวอยู่ริมบ่อ ตัวสั่นสะท้าน

เพราะความหนาวเยน็ ภูรนิท์จงึคลี่ผ้าออกคลมุตวัให้ 

“เจ้าคงเป็นคนรับใช้ที่นี่” สินเอ่ย ชายคนนั้นจามสามครั้งติดต่อ

กนัก่อนพยกัหน้าแทนค�าตอบ

“เจ้าเห็นอะไรบ้าง” สินถามต่อ ชายคนนั้นนั่งนิ่งคล้ายรวบรวม

ความคดิ จากนั้นจงึว่า

“พวกมนั พวกมนัเป็นทหาร” 

“อะไรนะ” ภูรนิท์ สนิ และแม่ชญีาตาวอีทุานออกมาพร้อมๆ กนั 

ชายคนนั้นจงึพูดต่อ

“ข้าได้ยินพวกมันคุยกัน คนหนึ่งออกค�าสั่ง คนที่เหลือรับค�าว่า 

ครบัผม และยงัเรยีกคนที่เป็นหวัหน้าว่านายกอง”

“เดี๋ยว ตอนนั้นเจ้าอยู่ไหน ท�าไมถึงรอดมาได้” ภูรินท์เอ่ยถาม  

ชายคนนั้นมที่าทลีงัเล สนิจงึพูดขู่ว่า

“หากไม่บอกความจริงออกมา เจ้าอาจโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับ

คนร้ายนะ” 

ชายคนนั้นส่ายหน้าเรว็ปรื๋อ ใบหน้าแสดงความว้าวุ่นใจ
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“ข้า...คอื”

“ยงัไง” สนิเร่ง ชายคนนั้นจงึบอก

“ข้ากบันจิ เอ่อ หญงิรบัใช้ลกัลอบพบปะกนัที่หลงับ้าน”

“ไอ้นี่” สินว่า ภูรินท์จึงยกมือปรามสินไว้เพื่อให้คนรับใช้พูดต่อ  

คนรบัใช้คนนั้นจงึว่า 

“จู่ๆ ก็มีคนปีนก�าแพงเข้ามา นิจตกใจวิ่งกลับเข้าบ้านแล้วล็อก

ประตู ข้าเข้าไม่ได้จงึกระโดดลงบ่อ”

“เดี๋ยว ท�าไมพวกเจ้าไม่วิ่งเข้าบ้านพร้อมกนั” สนิขดัขึ้น คนรบัใช้

หน้าเจื่อนขณะมองแม่ชญีาตาว ีจากนั้นกม็องสนิสลบักบัภูรนิท์แล้วว่า

“ข้ามวัแต่...ใส่กางเกง” 

“ไอ้...นี่!!!” สินอุทานและนึกออกทันทีว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็น 

อย่างไร

“เล่าต่อ” ภูรนิท์บอกด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย ขณะที่แม่ชญีาตาวมีอง

เมนิไปทางอื่น

“ข้ากระโดดลงบ่อแล้วนกึขึ้นได้จงึปีนขึ้นมาดงึแผ่นไม้ปิดไว้”

“โห...ยงัอตุส่าห์มสีต ิแล้วท�าไมไม่ปีนขึ้นมาหลงัจากที่พวกมนัจาก

ไปแล้วล่ะ” สนิพูดประชด 

“ข้ากลวัและไม่มแีรงเหลอืแล้ว” ชายคนนั้นบอก แม่ชญีาตาวจีงึ

พูดขึ้น

“เจ้าคงไม่เหน็ว่าเกดิอะไรขึ้นในบ้าน”

“ข้าไม่เหน็ แต่ได้ยนิเสยีง” 

“เสยีงอะไร” ภูรนิท์ถาม

“เสยีงร้องของนจิ เธอเป็นไงบ้าง” ชายรบัใช้เอ่ยถาม ภูรนิท์คดิถงึ

สภาพหญงิรบัใช้ที่นอนตายอยู่หน้าห้องนอนคนนั้นแล้วไม่พูดอะไร แม่ชี

ญาตาวจีงึว่า
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“บ้านนี้อยู่กนักี่คน”

“พวกท่านยงัไม่ตอบข้า พวกเขาเป็นยงัไง”

“ตายหมด” สนิบอก ค�าพูดนั้นท�าให้ชายคนนั้นนิ่งเงยีบไปราวกบั

คนใบ้ แม่ชญีาตาวนีั่งยองๆ ลงข้างๆ เขา จ้องสบตาแล้วว่า

“ตอนนี้เถ้าแก่เหมของเจ้าถกูจบัตวัไป บ่อนหงส์เหนิถกูยดึเปลี่ยน

ชื่อเป็นบ่อนมังกรทอง เราพบศพคนสองคนในบ้านชายหนึ่งหญิงหนึ่ง  

ข้าขอถามเจ้า ในบ้านนี้มคีนอยู่กี่คน” 

จู่ๆ ชายคนนั้นกร้็องไห้สะอกึสะอื้นขึ้นมา ครูห่นึ่งจงึรวบรวมสตไิด้

และพูดว่า

“พวกเราอยู่กนัหกคน คณุนาย คณุหนู และคนรบัใช้สี่คน” 

“คุณนายกับคุณหนูของเจ้าคงถูกจับตัวไป อีกคนหนีไปถึงบ่อน 

แต่ข่าวตอนนี้บอกว่าตายแล้วเช่นกนั” แม่ชญีาตาววี่าก่อนจะลกุขึ้นยนื 

“ข้าเสียใจด้วยนะ แต่เจ้าจะมานั่งคร�่าครวญอยู่นี่คงช่วยอะไร 

เจ้านายของเจ้าไม่ได้ ท�าไมเจ้ามั่นใจว่าคนร้ายเป็นทหาร นอกจากค�าที่

พวกมันใช้เรียกกัน” ภูรินท์เอ่ยถาม น�้าเสียงแสดงความเห็นอกเห็นใจ

อย่างแท้จรงิ คนรบัใช้เงยหน้ามองคนทั้งสามผ่านม่านน�้าตาแล้วว่า

“ข้าจ�าเสยีงของคนที่ถูกเรยีกว่านายกองได้” 

“ท�าไมถงึจ�าได้” สนิซกั คนรบัใช้จงึว่า

“ทกุเดอืน เถ้าแก่เหมจะให้ข้าเป็นคนเอาเงนิไปให้นายอ�าเภอ และ

คนที่มารบัเงนิแทนนายอ�าเภอคอืนายกองคนนั้น”

“เจ้ามั่นใจมากแค่ไหน” ภูรนิท์เอ่ยถาม คนรบัใช้กดัฟันกรอด

“ข้ามั่นใจ ต้องเป็นมนัแน่ๆ” พูดจบ คนรบัใช้กพ็ยายามยนัตวัลกุ

ขึ้น จากนั้นเดนิโซซดัโซเซเข้าบ้าน ทั้งสามได้แต่มองตามด้วยความสงสาร 

เพราะต่อจากนั้นไม่นาน เสยีงร�่าไห้ปิ่มจะขาดใจกด็งัขึ้น

“วุ่นวายชิบ” สินบ่น ทั้งที่สายตายังจับจ้องอยู่ที่ประตูหลังบ้าน 
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เมื่อไม่มใีครพูดแทรก เขาจงึโวยวายว่า

“เรามีเวลาเหลือแค่หกวัน แต่หิ่งห้อยตัวแรกก็เล่นเอาเรามึนตึ้บ

แล้ว ไม่รู้ต้องใช้เวลากี่วนัถงึจะตามมนัมาได้” 

“ใจเยน็ไว้ก่อนน่า” ภูรนิท์บอก สนิถอนหายใจฟืดฟาดพลางส่าย

หน้า แม่ชญีาตาวจีงึว่า

“เราต้องจดัอนัดบัสิ่งส�าคญัที่ต้องท�าให้ได้ก่อน เรื่องอื่นๆ ค่อยว่า

กนั”

“แล้วอะไรล่ะที่ส�าคญัอนัดบัหนึ่ง” สนิถามเสยีงแขง็ เมื่อนกึขึ้นได้

จงึรบีว่า “ข้าขอโทษ ข้าคงเครยีดไปหน่อย” 

แม่ชญีาตาวยีิ้มให้ก่อนหนัไปหาภูรนิท์คล้ายจะปรกึษา ชายหนุ่ม

จงึว่า

“สิ่งส�าคญัอนัดบัหนึ่งคอืตามหาตวัเหมรตันให้เจอ ไม่ว่ามนัจะเป็น

หรอืตาย” 

“งั้นกบ็กุที่ว่าการอ�าเภอกนัเลย เอาไอ้ไก่แจ้นั่นไปด้วย” สนิหมาย

ถงึคนรบัใช้ที่พวกเขาเพิ่งช่วยชวีติขึ้นมาจากบ่อน�้า ภรูนิท์กบัแม่ชญีาตาวี

พยกัหน้าเหน็ด้วย จากนั้นคนทั้งสามจงึพยงุคนรบัใช้หนึ่งเดยีวที่รอดชวีติ

เดนิออกจากบ้านท่ามกลางสายตาสงสยัใคร่รู้ของผู้คนที่มงุดู

การบกุทีว่่าการอ�าเภอตอนกลางวนัแสกๆ นบัเป็นการกระท�า

ที่โง่เขลาและขาดสต ิซึ่งภรูนิท์ สนิ และแม่ชญีาตาวต่ีางรู้ถงึอนัตรายที่รอ

อยู่เบื้องหน้า แต่ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดจึงท�าให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น

นอกจากดบัเครื่องชน แต่กใ็ช่ว่าจะเข้าไปโดยไม่มแีผนการซะทเีดยีว สนิ

ฝากดาบเหลก็ไหลคู่ไว้กบัภูรนิท์ก่อนพาตวัจนั คนรบัใช้ผู้รอดชวีติเข้าไป

แจ้งความต่อนายอ�าเภอ โดยให้ภูรินท์กับแม่ชีญาตาวีคอยดูลาดเลาอยู่

ข้างนอก ซึ่งสินคาดว่า เมื่อจันกล่าวโทษเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งว่าเป็น



44 คู่ป่วนสะท้านภพ เล่ม 4

หวัหน้าคนร้าย เจ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องมคีวามเคลื่อนไหวบางอย่าง ซึ่ง

ทั้งหมดปรารถนาให้มนัตื่นตูมจนน�าไปสู่ที่ซ่อนตวัของเหมรตัน

สินกระหน�่าตีกลองร้องทุกข์ซึ่งตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอ�าเภอจนเจ้า-

หน้าที่สองคนต้องมาน�าตวัเขากบัจนัเข้าไปข้างใน 

ที่ว่าการอ�าเภอหงส์ร่อนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกสูงจากพื้น

ประมาณเมตรครึ่ง เสาไม้สักขนาดใหญ่ขัดมันจนเลื่อมพราย เช่นเดียว

กับพื้นไม้ที่ผ่านการขัดถูจนมันวับ บนอาคารมีทหารแต่งกายเต็มยศยืน

ถอือาวธุเรยีงแถวสองแถว แถวละสบิคนขนาบทางเดนิที่น�าไปสู่โต๊ะของ

นายอ�าเภอ ดูไม่ต่างจากฉากละครเรื่องเปาบุ้นจิ้น

“คุกเข่าลง” นายอ�าเภอตวาดเมื่อสินกับจันเดินเข้าไปถึงโถงทาง

เดนิ ทหารสองนายที่ท�าหน้าที่ควบคมุตวัพวกเขามาเตะเข้าที่ขาพบัอย่าง

แรง ต่อให้สนิไม่อยากคกุเข่ากต้็องคกุเข่าเพราะทนทานไม่ได้ เมื่อเงยหน้า

ขึ้นมอง สินจึงเห็นว่านายอ�าเภอคนนี้มีอายุประมาณห้าสิบปี รูปร่าง 

อ้วนท้วนอยู่ในชุดผ้าไหมสีครามขลิบทองเป็นลายมังกร ใบหน้ากลมมี

หนวดหยุมหยิมอยู่เหนือริมฝีปาก ดวงตาเล็กตี่ ผิวขาวและไม่มีรูป

พระจันทร์เสี้ยวแปะอยู่กลางหน้าผาก จึงมั่นใจได้ว่าเขาไม่ใช่เปาบุ้นจิ้น 

และคนที่ยนืขนาบคอยอารกัขาอยูท่างซ้ายและขวากข็ี้ริ้วขี้เหร่เกนิกว่าจะ

เป็นจั่นเจา หวงัเฉา หรอืหม่าฮั่น คนใดคนหนึ่ง

“มีเรื่องอะไร ท�าไมต้องตีกลองร้องทุกข์” นายอ�าเภอตวาดถาม

เสยีงดงั สนิสงัเกตเหน็ว่านบัตั้งแต่เดนิเข้าที่ว่าการอ�าเภอ จนักส็ั่นสะท้าน

ราวกบัลูกสนุขัที่ก�าลงัหวาดกลวั จนัจ้องมองชายฉกรรจ์ที่ยนือยู่ด้านขวา

ของนายอ�าเภอและหลบตาเป็นระยะ ท�าให้สินมั่นใจว่า ชายคนนั้นคือ

นายกองที่จนัพูดถงึนั่นเอง เมื่อจนัไม่มคีวามกล้าพอที่จะเอ่ยปากพูด สนิ

จงึท�าหน้าที่เป็นทนายร้องทกุข์แทน เขาลกุขึ้นยนืแล้วว่า...

“คกุเข่า!” 
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สนิยงัไม่ทนัจะเอ่ยปากพูดกโ็ดนนายอ�าเภอตวาดสั่ง จงึต้องคกุเข่า

ลงนั่งตามเดมิ

“ยืนพูดก็ไม่ได้ รัยแว้...” สินบ่นงึมง�า จากนั้นจึงเงยหน้าผสาน

สายตากบันายอ�าเภอแล้วว่า

“ข้าชื่อสนิ เป็นญาตกิบัเถ้าแก่เหม ข้ามาเพื่อแจ้งความต่อทางการ

ว่า เมื่อคนืเหมรตันถูกคนร้ายจบัตวัไป ที่บ้านถูกปล้นชงิทรพัย์ คนรบัใช้

ถูกฆ่าตายสองคน อกีคนหนึ่งหนไีปที่บ่อนได้แต่ตอนนี้กต็ายแล้วเช่นกนั 

ลูกเมยีของเขาหายสาบสูญ คาดว่าจะถูกลกัพาตวัไป” 

“ที่ว่าเจ้าเป็นญาติกับเถ้าแก่เหม เจ้าเป็นญาติทางไหน” นาย

อ�าเภอตวาดถาม ใช้น�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยอ�านาจสะกดข่มทกุผู้คน แต่ใช้

ไม่ได้กบัสนิผู้ไม่กลวัฟ้าไม่กลวัดนิ

“เหมรตันเป็นญาตทิางพ่อ” สนิตอบโดยไม่ตดิขดั นายอ�าเภอจงึ

ถามต่อ

“เป็นอาหรอืลงุของเจ้า”

“เป็นอาของหลานเขยพี่สะใภ้น้องสาวของเพื่อนสนิท” สินตอบ

หน้าตาเฉย นายอ�าเภอถงึกบัตบโต๊ะดงัปัง

“เหลวไหล! ที่นี่เป็นที่ว่าการอ�าเภอนะไม่ใช่โรงละครที่จะยอมให้

เจ้าพูดจาเล่นหวัได้” 

สนิยกมอืยอมแพ้แล้วว่า “เขาเป็นน้องร่วมสาบานกบัพ่อข้า” 

“งั้นกไ็ม่ใช่ญาต”ิ

“ประเดน็ไม่ได้อยูต่รงนั้น แต่อยูท่ี่ครอบครวัเขาถกูฆ่าและลกัพาตวั

ต่างหาก” สินเถียงและเริ่มหงุดหงิดขึ้นมา นายอ�าเภอพยักหน้าช้าๆ 

พยายามรกัษาท่วงท่าสขุมุของตวัเองเอาไว้

“เรื่องนี้ข้ารบัรูแ้ล้ว และยงัส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่เกดิเหตแุล้ว เอา

เป็นว่าข้าจะรบัแจ้งความไว้ จบัคนร้ายได้เมื่อไหร่ข้าจะส่งข่าวถงึพวกเจ้า
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แล้วกนั”

“แล้วเมื่อไหร่ล่ะ ท่านถงึจะจบัคนร้ายได้” สนิย้อนถาม นายอ�าเภอ

ถงึกบัขมวดคิ้วด้วยความหงดุหงดิ

“เรื่องนี้ต้องใช้เวลาสอบสวน คนร้ายเป็นใครกย็งัไม่รู้ ข้าบอกเจ้า

ไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่ถงึจะจบัมนัได้” 

“แต่ข้ารู้ว่าคนร้ายเป็นใคร” สนิบอก ทกุคนในที่ว่าการต่างหนัมา

จ้องมองเขาเป็นจุดเดียว สินฉีกยิ้มอย่างมีเลศนัยก่อนหันไปมองชาย

ฉกรรจ์ในชดุทหารที่ยนือยู่ด้านขวาของนายอ�าเภอ ทกุสายตาพลางมอง

ตามไปด้วย ขณะนั้นนายอ�าเภอกต็วาดว่า

“ถ้าเจ้ารู้ก็บอกออกมา แต่ข้าขอบอกก่อนว่าหากไม่มีหลักฐาน

เพยีงพอ เจ้าจะใส่ความใครสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้” 

“ข้ามพียานบคุคลที่ยงัรอดชวีติอยู่ ให้เขาเป็นคนบอกเองแล้วกนั

ว่าใครเป็นคนร้าย” สนิว่าพร้อมกบัปรายตามาที่จนั อกีฝ่ายเอาแต่ก้มหน้า

งดุ ไม่กล้าสบตากบัใคร 

“ไหนล่ะ พยานบุคคลของเจ้า” นายอ�าเภอตวาดอีก จันรู้ว่าทุก

สายตาก�าลงัมองมาที่เขา จงึตวัสั่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลวั สนิจงึต้อง

กระตุ้นเตอืนว่า

“ถงึตาเจ้าพูดแล้ว” 

“ข้า...ข้า...” จนัพูดอะไรไม่ออก สนิจงึกระซบิว่า

“คิดถึงหน้าคนรักของเจ้าไว้ คิดดูสิว่าเธอถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม

ขนาดไหน ถูกตบ ต ีเตะ ถบี”

“พอแล้ว” จนัรบีห้าม แต่ยงัก้มหน้างดุ สนิจงึพูดต่อ

“ถ้าเจ้ายงัเป็นเต่าหวัหดอยูใ่นกระดองอย่างนี้จะแก้แค้นใหเ้ธอได้

ยังไง ถ้าเธอเห็นเจ้ามีสภาพอย่างนี้ คิดว่าเธอยังจะรักเจ้าได้ลงเหรอ”  

ค�าพูดนั้นมพีลงัมากพอที่จะงดัใบหน้าจนัให้เงยขึ้นได้ แต่ไม่มากพอที่จะ
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ง้างปากของจนัให้อ้าปากพูด สนิจงึกระซบิต่อ

“เฮอะ เสียแรงที่ผู้หญิงเขาอุตส่าห์มอบกายมอบใจให้ เจ้ามัน 

ขี้ขลาดไม่คูค่วรจรงิๆ กลบัไปอยูใ่นบ่ออย่างเดมิเถอะ” ค�าพดูนี้เองที่ท�าให้

จนัโพล่งออกมา

“เป็นนายกองชยตุที่ฆ่าทกุคน” จนัว่าพร้อมกบัชี้นิ้วไปที่ชายฉกรรจ์

ที่ยืนอยู่ด้านขวาของนายอ�าเภอ ทันทีที่จันพูดจบ นายอ�าเภอก็ตบโต๊ะ 

ดงัปัง! พร้อมกบัตวาดเสยีงดงั

“เหลวไหล นายกองชยุตเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมือง จะกระท�าการ

เยี่ยงโจรได้อย่างไร เจ้ามหีลกัฐานอะไรถงึมากล่าวหาเขาได้” 

สนิสงัเกตเหน็นายกองชยตุกดัฟันกรอด แต่ครู่เดยีวกป็รบัใบหน้า

ให้กลบัมาสงบนิ่งได้ดงัเดมิ

“ข้า...ข้าได้ยนิเสยีงนายกองออกค�าสั่งกบัคนอื่นๆ” จนัพูดตะกกุ-

ตะกกั

“เจ้าได้ยนิเสยีง แล้วเหน็หน้าหรอืไม่” นายอ�าเภอเอ่ยถาม

“ข้าไม่เหน็” จนัตอบพร้อมกบัก้มหน้าลงด้วยความหวาดกลวั นาย

อ�าเภอจงึตะคอกซ�้า

“ในตอนที่เกดิเหต ุเจ้าอยู่ที่ไหน” 

“ข้า...อยู่ในบ่อน�้า”

“บ่อน�้านั้นอยู่ที่ไหน” 

“หลงับ้าน” 

“เจ้าอยูใ่นบ่อหลงับ้าน ห่างไกลจากที่เกดิเหต ุเจ้าจะแยกแยะออก

ได้ยงัไงว่าเสยีงใครเป็นเสยีงใคร” นายอ�าเภอถามย�้า จนัอกึอกัพูดอะไร

ไม่ออก สนิจงึยกมอืและพูดแย้งว่า

“ข้าขอค้าน นายอ�าเภอรูไ้ด้ไงว่าบ่อน�้าอยูไ่กลจากที่เกดิเหต”ุ นาย

อ�าเภออกึอกัครู่หนึ่ง ก่อนตวาด
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“แล้วมีใครขุดบ่อไว้กลางบ้านบ้างล่ะ อย่างน้อยมันต้องอยู่หลัง

บ้าน” สนิถงึกบันิ่งงนั กจ็รงิอย่างที่เขาว่า แต่สนิยงัไม่ยอมแพ้

“นายกองอาจจะออกค�าสั่งตอนยนือยู่ข้างบ่อกไ็ด้นี่” 

“เจ้าไม่ต้องพูด ข้าขอถามเจ้า” นายอ�าเภอชี้นิ้วไปยังจันที่เริ่ม 

ตวัสั่นขึ้นมาอกีครั้งแล้วถาม

“เจ้าสนิทกับนายกองชยุตขนาดไหน ถึงจดจ�าน�้าเสียงเขาได้โดย

ไม่เหน็หน้า”

“ข้า...” จันพยายามจะเงยหน้ามองนายกองชยุต แต่เมื่อรู้ว่าอีก

ฝ่ายจ้องมองตวัเองอยู่จงึก้มหน้าตามเดมิ

“เจ้าเคยพบปะกบันายกองชยตุกี่ครั้งกนั” นายอ�าเภอถามต่อ จนั

จงึตอบเสยีงแผ่ว

“เดอืนละครั้ง” 

“เดอืนละครั้ง ในหนึ่งเดอืนเจ้าพบปะกบัใครอกีบ้าง” นายอ�าเภอ

ถามต่อ จนัถงึกบัอ้าปากค้าง ครู่หนึ่งจงึว่า

“หลายคน ข้าจ�าไม่หมด” นายอ�าเภอพยักหน้าด้วยความพอใจ

แล้วว่า

“ในหนึ่งเดอืนเจ้าพบปะผู้คนมากมาย แต่พบปะกบันายกองชยตุ

เพยีงครั้งเดยีวแล้วมาอ้างว่าจ�าเสยีงเขาได้ พูดไปกไ็ม่มใีครเชื่อเจ้าหรอก” 

สนิเหน็ว่าได้เวลาพอสมควรแล้วจงึชงิพูดขึ้นว่า

“โอเคๆ ถอืว่าพวกข้าหลกัฐานออ่นไม่พอที่จะมดัตวัคนร้ายได้ งั้น

ข้าไม่แจ้งความเอาผดิกบันายกองชยตุแล้วกนั” 

“พวกเจ้าปรกัปร�าคนอื่นโดยไม่มหีลกัฐานแล้วจะถอนค�าพดูง่ายๆ 

ได้เหรอ คนอื่นได้รบัความเสยีหายไปแล้ว ต่อให้ถอนค�าพดูกส็ายเกนิไป” 

นายอ�าเภอต่อว่า

“อ้าว แล้วจะยงัไง พวกข้าเป็นเจ้าทกุข์นะ” สนิเถยีง
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“แต่ตอนนี้ นายกองชยตุกก็ลายเป็นเจ้าทกุข์แล้วเช่นกนั ข้าขอจบั

พวกเจ้าในข้อหาปรกัปร�าเจ้าหน้าที่โดยไม่มหีลกัฐานที่แน่ชดั เจ้าหน้าที่!” 

นายอ�าเภอตวาดเตรยีมออกค�าสั่ง สนิยนัตวัลกุขึ้นยนืพร้อมว่า

“เดี๋ยวก่อน” 

เจ้าหน้าที่ทกุคนที่ท�าท่าจะชกัดาบพลนัหยดุชะงกั สนิจงึชี้หน้านาย

อ�าเภอแล้วว่า

“ท่านเป็นนายอ�าเภอยงัไง ไม่สนใจความเดอืดร้อนของประชาชน 

เอาแต่ปกป้องลูกน้องอย่างไม่ลืมหูลืมตา อย่างนี้จะเป็นที่พึ่งของ

ประชาชนได้ยงัไง” 

“บงัอาจ!” นายอ�าเภอตวาดดงัลั่น ใบหน้าแดงก�่าเพราะโกรธจดั 

สนิไม่สนใจท่าทางนั้น เขาดงึแขนจนัให้ลกุขึ้นยนืแล้วว่า

“ขอสามค�า ให้กบันายอ�าเภอห่วยๆ คนนี้” จนัถงึกบัอ้าปากค้าง 

ไม่เข้าใจว่าสนิต้องการอะไรแต่กย็งัเค้นค�าพูดออกมาได้ว่า

“นายอ�าเภอบ้า” จนับอกเสยีงแผ่ว สนิถงึกบัส่ายหน้า ก่อนย�้าด้วย

เสยีงลอดไรฟันว่า

“ขอสามค�าเจ็บๆ ใช้เรียกนายอ�าเภอห่วยๆ คนนี้ที” จันสูดลม

หายใจลกึ เพ่งสายตาโกรธแค้นไปที่นายอ�าเภอกบันายกองชยตุแล้วว่า

“ผทีะเล!!!” 

สนิถงึกบัใช้ฝ่ามอืตบหน้าตวัเองด้วยความผดิหวงั จากนั้นจงึลาก

ตวัจนัเดนิออกไป

“หยดุเดี๋ยวนี้ ที่นี่เป็นที่ว่าการอ�าเภอ พวกเจ้าคดิจะมากม็า คดิจะ

ไปกไ็ปได้เหรอ เจ้าหน้าที่จบัตวัไว้” นายอ�าเภอออกค�าสั่ง เจ้าหน้าที่ต่าง

ชกัดาบออกมาเตรยีมพร้อม วนิาทนีั้นเอง ลกูธนปูรศินากพ็ุง่เข้ามาปักลง

บนโต๊ะห่างจากข้อมอืของนายอ�าเภอไม่ถงึนิ้ว ปลายลูกธนยูงัสะบดัเพราะ

ความแรงที่ถกูยงิออกมา นายอ�าเภอถงึกบัหน้าซดีเผอืด ขณะที่เจ้าหน้าที่
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ต่างงนุงงกบัทศิทางที่มาของลูกธนู 

“คุ้มกนันายอ�าเภอ” นายกองชยตุออกค�าสั่งพร้อมถลาเข้ามายนื

บงัหน้านายอ�าเภอไว้ เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จงึกรเูข้ามาล้อมโต๊ะที่นายอ�าเภอ

นั่งอยู่จนไม่มีช่องโหว่ให้จู่โจมได้ สินส่งเสียงหัวเราะดังลั่นขณะหันกลับ

ไปพูดว่า

“หากคิดว่าข้าเข้ามาแล้วจะออกไปไม่ได้ ท่านก็ประเมินข้าต�่าไป

แล้ว” 

“เจ้าคิดว่าลูกธนูแค่ดอกเดียวจะรักษาชีวิตของเจ้าไว้ได้เหรอ” 

เสียงของนายอ�าเภอดังลอดออกมาจากวงล้อม วินาทีนั้นเอง ลูกธนูห้า

ดอกก็พุ่งเข้ามา มันลอยฉวัดเฉวียนอยู่เหนือกลุ่มคนที่ห้อมล้อมนาย

อ�าเภอไว้ก่อนปักฉึกลงบนโต๊ะอย่างพร้อมเพรียง ทุกผู้คนต่างปากอ้า

ตาค้างราวกบัถูกผหีลอกกลางวนัแสกๆ สนิส่งเสยีงหวัเราะดงัขึ้น 

“ถ้าเปลี่ยนเป็นลูกธนูห้าดอกล่ะ ยงัจะมใีครกล้าขวางข้าอกีไหม” 

ไม่มีเสียงตอบจากนายอ�าเภอ สินจึงกอดบ่าจันเดินออกจาก 

ที่ว่าการอ�าเภออย่างสง่าผ่าเผย แม้จะไม่สามารถเอาผดินายกองชยตุได้ 

แต่เท่านี้กม็ากพอแล้ว 

ดกึสงดั เงาร่างหนึง่กระโจนออกจากหน้าต่างจวนนายอ�าเภอ 

ลดัเลาะไปตามแนวก�าแพง ก่อนจะกระโดดข้ามอย่างรวดเรว็ไม่ต่างจาก

แมวตัวหนึ่ง แต่ไม่ว่ามันจะรวดเร็วและปราดเปรียวปานใดก็ไม่อาจ

รอดพ้นจากดวงตาสามคู่ที่จ้องมองอยู่ ภูรินท์พยักหน้าให้สินกับแม่ช ี

ญาตาวเีป็นสญัญาณ ก่อนจะรดูตวัลงจากต้นไม้และตามไปอย่างรวดเรว็ 

ทั้งสามน�าตวัจนัไปกบดานอยูก่บัญาตขิองเขาในต�าบลอื่น ก่อนวกกลบัมา

คมุเชงิที่จวนนายอ�าเภอเพื่อรอคอยความเคลื่อนไหว แล้วเวลาที่พวกเขา

รอคอยกม็าถงึ
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เงาร่างนั้นสวมใส่ชดุสดี�ารดัรูป มผี้าด�าปิดหน้า เจาะช่องดวงตา

ทั้งสองข้างออกเพื่อให้มองเห็น มองแต่ไกลสินก็คาดเดาออกว่านั่นเป็น

นายกองชยุตซึ่งก�าลังร้อนรนเพราะความผิดพลาดที่ก่อเอาไว้ เงาด�า 

สายนั้นลัดเลาะไปตามแนวป่าก่อนจะหยุดที่หน้าประตูบ้านหลังหนึ่งซึ่ง

ถูกทิ้งร้างไว้อย่างโดดเดี่ยว มันเคาะประตูเป็นสัญญาณ ครู่หนึ่งประตู

บ้านกเ็ปิดออก เงาด�าถลนัวูบเข้าไปก่อนประตูจะปิดตามหลงั

“ไม่รูม้นัมพีวกมากเท่าไหร่” ภรูนิท์เอ่ยขึ้น ทั้งสามหลบซ่อนตวัอยู่

หลงัพุ่มไม้ห่างจากตวับ้านไม่ถงึห้าสบิเมตร

“ไม่ว่าจะมากจะน้อย ยงัไงเราต้องลยุเข้าไปอยู่ด”ี สนิว่า ทั้งสาม

ลงความเหน็กนัก่อนหน้านี้แล้วว่า เหตผุลเดยีวที่โจรกลุ่มนี้ยงัไม่ฆ่าเหม-

รัตนทิ้ง เพราะพวกมันต้องการทรัพย์สินทั้งหมดที่เหมรัตนซุกซ่อนไว้  

การจบัตวัลกูเมยีมากเ็พื่อขูใ่ห้อกีฝ่ายยอมบอกที่ซ่อนทรพัย์สมบตัอิอกมา

“ข้างในอาจจะมกีบัดกั” แม่ชญีาตาวเีอ่ยขึ้น จนถงึตอนนี้เธอยงั

เป็นคนเดยีวที่รกัษาความสงบเยอืกเยน็เอาไว้ได้

“ท่านรู้ได้ยงัไง” ภูรนิท์เอ่ยถาม แม่ชญีาตาวจี้องมองฝ่าความมดื

ไปยงับ้านหลงันั้นแล้วว่า

“มนัง่ายเกนิไป นายกองชยตุเมื่อรูต้วัว่ามพียานชี้ตวัเขาได้ แทนที่

จะเกบ็ตวัเงยีบแต่กลบัแอบออกมาพบกบัพวกพ้อง ราวกบักลวัว่าพวกเรา

จะไม่ตามมา” 

“นั่นสนิะ เอาไงด”ี สนิเอ่ยถาม ภูรนิท์นิ่งคดิครู่หนึ่งก่อนว่า 

“โยนหนิถามทาง” 

“แก...พูดให้มนัเข้าใจง่ายๆ กว่านี้ได้มั้ย ไอ้ค�าเปรยีบเปรยนั้นน่ะ 

เกบ็ไว้ก่อน” สนิต่อว่า ภูรนิท์จงึอธบิายว่า

“ให้แกลยุเข้าไปก่อน ดูซวิ่าข้างในมเีหมรตันอยู่หรอืเปล่า และมี

กบัดกัอะไรรอพวกเราอยู่”
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“อ้าว แล้วแกล่ะ” สนิถามกลบั

“คอยดูลาดเลาอยู่ข้างนอก” ภูรนิท์ตอบหน้าตาเฉย สนิท�าเสยีง

ล้อเลยีนเหมอืนคนขายสนิค้าทางทวีไีดเรก็

“โอ้ว...มนัเยี่ยมมากเลยจอร์ช ใช่ไหมซาร่า” 

“ให้ข้าไปเอง พวกท่านทั้งสองคอยอยู่ข้างนอกแล้วกนั” แม่ชญีา-

ตาวเีอ่ยขึ้น ก่อนเดนิออกจากที่ซ่อนโดยชายหนุม่ทั้งสองไม่ทนัจะเอ่ยปาก

ทดัทาน ภูรนิท์กบัสนิสบตากนัด้วยความงนุงง ครู่หนึ่งภูรนิท์จงึดงึลูกธนู

ออกมาพาดสายในท่าเตรยีมพร้อม สนิกช็กัดาบเหลก็ไหลคูอ่อกมาพร้อม

แผ่พลงัใส่จนมนัทอประกายแสงสทีองวูบวาบ

“รู้ไหม บางทฉีนักน็กึว่าตวัเองเป็นอศัวนิเจได” สนิว่า ภูรนิท์มอง

หน้าสนิก่อนจะยิ้มให้และว่า 

“เหรอ เจไดยคุนี้ฟาดฟันผู้หญงิเป็นว่าเล่นเลยนะ” 

“ไอ้บ้า อย่างน้อยฉนักไ็ม่ฟันใครจนตายหรอกน่า” 

“อย่ามวัคยุอยู่เลย เพ่งสมาธดิูข้างในสวิ่าจะเกดิอะไรขึ้น” ภูรนิท์

ก�าชบั ทั้งสองจงึเงยีบเสยีงลงพร้อมส่งสายตามองตามหลงัแม่ชญีาตาวี

ในชดุสขีาวบรสิทุธิ์เดนิใกล้จะถงึบ้านร้างหลงันั้นเตม็ท ี

“หุ่นเซยีะดนีะ” สนิพูดขึ้น

“หอื” ภูรนิท์หนัมามองเพื่อนด้วยความสงสยั สนิจงึพยกัพเยดิไป

ยงัแม่ชญีาตาว ีภูรนิท์อดไม่ได้จงึเอาคนัธนูเขกหวัเพื่อนดงัโป๊ก

“หน้าสิ่วหน้าขวานขนาดนี้ยงัจะหมกมุ่นอกี” 

สนิยกมอืลบูหวัป้อยๆ แล้วว่า “เออน่า ชวีติพวกเราจะตายวนัตาย

พรุ่งกไ็ม่รู้ ซเีรยีสอยู่ได้ ถามจรงิ จูบปากยงั” 

“อารายยย” ภูรนิท์ลากเสยีงยาวท�าท่าเบื่อหน่าย สนิจงึว่า

“อย่ามาท�าเฉไฉ จูบยงั”

“ไอ้นี่”
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“แน่ะ หน้าแดง” 

“แค่จบัมอื” 

“สารภาพแล้ว ไอ้อ่อนเอ๊ย” สนิว่า ภูรนิท์ส่ายหน้าให้เพื่อนอย่าง

เบื่อหน่าย ก่อนจะมุ่งความสนใจไปยงัแม่ชญีาตาวทีี่เดนิไปหยดุอยู่หน้า

ประตูทางเข้าพอด ีหญงิสาวเอื้อมมอืเคาะประตูเบาๆ ครู่หนึ่งประตูบ้าน

กถ็กูเปิดออก มคีนชดุด�ายนืบงัประตเูอาไว้ เขาถอดผ้าคลมุหน้าออกแล้ว 

ทกุคนจงึเหน็ว่าเป็นนายกองชยตุนั่นเอง

“เจ้าเป็นใคร” นายกองชยตุเอ่ยถาม แม่ชญีาตาวจีงึว่า

“ข้าเป็นแม่ชี เดินทางผ่านมาทางนี้เห็นว่ามืดค�่าแล้วจึงอยากจะ

ขออาศัยค้างแรมที่บ้านท่านสักคืน” นายกองชยุตจ้องมองส�ารวจแม่ชี 

ญาตาวคีรู่หนึ่งก่อนจะกวาดสายตามองพื้นที่รอบๆ อย่างระแวดระวงั

“ข้าไม่สะดวกต้อนรบั” เขาบอกเสยีงแขง็ 

“ถ้างั้นข้าต้องขอโทษด้วยที่รบกวน” พูดจบ แม่ชีญาตาวีจึงหัน

หลงักลบั

“เดี๋ยว” นายกองชยตุเปลี่ยนใจ แม่ชญีาตาวหียดุเดนิและหนักลบั

ไปเผชญิหน้า นายกองชยตุจงึเอ่ยถาม

“เจ้ามาคนเดยีว” 

“ท่านเห็นคนอื่นอีกไหมล่ะ” แม่ชีญาตาวีย้อน นายกองชยุต 

พยกัหน้าเบาๆ แล้วว่า 

“ถ้างั้นกเ็ชญิ” มนัพูดพร้อมขยบัตวัออก แม่ชญีาตาวยีิ้มให้ก่อน

เดินผ่านประตูบ้านเข้าไป ทันทีที่ผ่านซุ้มประตู แม่ชีญาตาวีก็เห็นชาย 

วัยกลางคนในชุดสีทองถูกมัดติดกับเสา ถัดไปไม่ไกลนัก หญิงสาวกับ 

เดก็ชายอายปุระมาณสบิขวบถกูมดัให้นั่งอยูบ่นเก้าอี้โดยมคีนสวมใส่ชดุด�า

สี่คนถอืดาบคุม้กนัไว้ แม่ชญีาตาวที�าท่าผงะคล้ายคดิจะหนัหลงักลบั แต่

นายกองชยตุกลบัชกัดาบออกมาในท่าเตรยีมพร้อม
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“จะรบีไปไหนเล่า ไหนๆ ท่านกม็าแล้ว”

“แต่ท่าทางท่านคงไม่สะดวกในการต้อนรับจริงๆ” แม่ชีญาตาวี

บอกด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ นายกองชยตุยิ้มกริ่มขณะส่งสายตาลวนลาม

มองมาที่เธอ

“ข้ามเีวลาต้อนรบัท่านเหลอืเฟือ” 

ยงัไม่ทนัที่นายกองชยตุจะได้ก้าวเข้ามา แม่ชญีาตาวกีช็กัดาบออก

จากเอวพุ่งเข้าหาพร้อมกบัฟาดฟันอย่างรวดเรว็ นายกองชยตุถงึกบัผงะ 

คิดไม่ถึงว่าหญิงสาวที่ดูอ่อนช้อยงดงามจะมีเพลงดาบดุดันขนาดนี้ แต่

เขาเองก็มีฝีมือไม่เบา หลังจากถอยหลังได้ไม่กี่ก้าวก็ยกดาบขึ้นป้องกัน

และตอบโต้กลบัอย่างดเุดอืด คนชดุด�าทั้งสี่ต่างยนืนิ่ง ไม่มใีครคดิจะสอด

มอืเข้ามายุง่เกี่ยว แต่เสยีงการต่อสูข้องคนทั้งสองกลบัเรยีกบรรดานกัฆ่า

ซึ่งซุ่มซ่อนอยู่บนหลงัคาให้เปิดเผยตวัออกมา 

ภูรินท์กับสินที่แอบมองอยู่ไกลๆ สามารถมองเห็นเงาตะคุ่มของ 

คนห้าคนบนหลังคาได้อย่างชัดเจน ภูรินท์ดึงลูกธนูจากกระบอกมาเพิ่ม

เป็นห้าดอก เลง็และยงิออกไปในคราวเดยีว ลูกธนูพุ่งปักเป้าหมายอย่าง

แม่นย�า ส่งร่างนักฆ่าทั้งห้าล้มกลิ้งตกกระทบหลังคาทะลุลงไปข้างล่าง 

ท่ามกลางความตื่นตะลงึของทกุคน แม่ชญีาตาวเีหน็ความเปลี่ยนแปลง

ที่เกดิขึ้นจงึเปลี่ยนเป้าหมายจากนายกองชยตุมุง่ตรงเข้าหาเหมรตัน หวงั

จะตดัเชอืกที่พนัธนาการเขาให้ขาด แต่คนชดุด�าทั้งสี่ที่ระวงัตวัอยูก่่อนได้

โถมเข้ามาสกดัไว้ 

ขณะที่แม่ชีญาตาวีถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มนักฆ่า ภูรินท์กับสินก็

กระโจนพรวดเข้ามาในบ้าน สินใช้ดาบเหล็กไหลเข้าต่อสู้ด้วยเพลงดาบ

ไร้นิวรณ์ ขับไล่คนชุดด�าทั้งสี่ให้กระจายตัวออกไป ขณะที่ภูรินท์ซุกเก็บ

คันธนูไว้ด้านหลังและใช้คมแฝกเข้าต่อสู้กับนายกองชยุตอย่างสูสี แต่

เพยีงครูเ่ดยีว ภรูนิท์กฟ็าดดาบให้หลดุจากมอืของคูต่่อสูแ้ละใช้เท้าถบีจน
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นายกองชยุตกระเด็นชนผนังและทรุดนั่งลงกับพื้น คนชุดด�าทั้งสี่ขยับ 

เข้ามาคุ้มกนัเอาไว้ แต่ละคนต่างกวดัแกว่งดาบในท่าเตรยีมพร้อม นาย-

กองชยตุยนัตวัลกุขึ้นยนื คว้าจบัดาบมาถอืไว้มั่น ขณะที่สายตายงัจบัจ้อง

อยู่ที่คนทั้งสาม

“พวกเจ้าคดิว่าจะหนรีอดไปได้เหรอ” พูดจบกห่็อปากเป่าออกเป็น

เสยีงเลก็แหลมราวกบันกหวดี ภูรนิท์กบัสนิสบตากนั คาดเดาไม่ออกว่า

อกีฝ่ายยงัจะมลูีกเล่นอะไรอกี ขณะนั้นเอง ที่เบื้องนอกกป็รากฏเสยีงฝีเท้า

คนนับร้อยวิ่งกรูเข้ามาล้อมบ้านร้างไว้รอบทิศทาง แม่ชีญาตาวีไม่สนใจ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เธอเดินไปตัดเชือกที่ผูกมัดตัวเหมรัตนกับ 

ลูกเมยีออก คนทั้งสามเมื่อได้รบัอสิรภาพต่างโผเข้ากอดกนัร้องไห้เป็นที่

น่าเวทนา

“หากเดาไม่ผดิ ข้างนอกคงเป็นนายอ�าเภอคมุก�าลงัมาด้วยตวัเอง” 

สินพูดเสียงดังจนเล็ดลอดออกไปถึงนอกตัวบ้าน ครู่ต่อมาก็บังเกิดเสียง

หวัเราะชอบใจที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี

“เจ้าคาดเดาได้ไม่เลว แต่จะมปีระโยชน์อะไร ในเมื่อพวกเจ้าต้อง

ตายกันทุกคน” เสียงของนายอ�าเภอดังขึ้นจากเบื้องนอก ภูรินท์เหน็บ 

คมแฝกไว้ที่เอวตามเดิม ก่อนจะคว้าคันธนูขึ้นมาเล็งออกไปยังนอก 

ตวับ้าน โดยไม่มป่ีีไม่มขีลุย่ ลกูธนกูพ็ุง่ฉวิออกทางประตบู้านแล้วหายวบั

ไป ครู่หนึ่งเสียงร้องโอ๊ย! ก็ดังขึ้น ก่อนที่เสียงของทหารจะร้องบอกกัน

อย่างสบัสนวุ่นวาย

“นายอ�าเภอถูกยงิๆ” 

“ไม่ต้องห่วงหรอก ข้าแค่ยงิโดนขาเขาเท่านั้น” ค�าพูดของภูรนิท์

สะกดนกัฆ่าทกุคนที่อยู่ในบ้านให้ปากอ้าตาค้าง 

ภูรินท์ดึงลูกธนูออกมาพาดสายอีกครั้งแล้วพูดเสียงดังให้คนที่อยู่

ข้างนอกได้ยนิ
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“หากพวกเจ้าบกุเข้ามา ข้าจะสงัหารนายอ�าเภอเดี๋ยวนี้” ข้างนอก

บงัเกดิความเงยีบราวกบัป่าช้า ภูรนิท์แสยะยิ้มก่อนหนัไปสบตานายกอง

ชยตุ

“ธนูดอกนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้า” นายกองชยุตถึงกับ

ยกมอืปาดเหงื่อบนหน้าผาก ก่อนส่งเสยีงถามอย่างตะกกุตะกกั

“พวกเจ้าต้องการ...อะไร” 

ภูรนิท์จงึว่า “ปล่อยพวกข้ารวมถงึครอบครวัของเหมรตันออกไป” 

ขณะที่นายกองชยุตก�าลังอับจนถ้อยค�าอยู่นั้น ก็มีเสียงหนึ่งดัง

แทรกขึ้น

“ไม่ต้อง” ทกุคนหนัไปมองที่ต้นเสยีงด้วยความแปลกใจ เมื่อพบ

ว่าเหมรัตนผละออกจากอ้อมกอดของลูกเมียเดินเข้ามามองภูรินท์สลับ

กบัสนิแล้วว่า

“พวกเจ้าสินะ คนแปลกหน้าที่ต้องการพบข้า” เขาไม่บอกเรื่อง

หิ่งห้อยที่ได้รับมอบมาจากกษัตริย์ปภังกรออกมาเพราะไม่ต้องการให้

นายกองชยตุและทหารทกุคนรบัรู้ ภูรนิท์พยกัหน้ารบั เหมรตันจงึว่า

“ถ้างั้น พวกเจ้ากต็้องรู้ว่าคนที่ออกกฎคอืข้า ไม่ใช่พวกเจ้า” 

“ยงัจะพูดมากอกี พวกข้ามาช่วยเจ้านะ” สนิต่อว่า เหมรตันยิ้มที่

มมุปากก่อนเหลอืบตามองนายกองชยตุ

“พวกเจ้าต้องการเงนิเท่าไหร่ เพื่อไถ่ตวัข้ากบัลูกเมยี” 

นายกองชยตุถงึกบังงงนั เขาหนัมองนกัฆ่าทั้งสี่แล้วว่า

“หนึ่งแสน ก่อนฟ้าสาง” 

เหมรตันฉกียิ้ม ก่อนหนัมามองภรูนิท์ สนิและจบลงที่แม่ชญีาตาว ี

“เพื่อให้พวกเจ้าได้ในสิ่งที่ต้องการ ข้าขอท้าพนนักบัพวกเจ้าสาม

ข้อ หากท�าได้ ข้าจะมอบสิ่งที่พวกเจ้าต้องการให้” 

“พนันอะไร” สินถาม เขาเองก็งุนงงไม่แพ้นายกองชยุตกับพวก 
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สกัเท่าไหร่ เหมรตันหนัมองหน้าสนิตรงๆ แล้วว่า

“ข้อแรก พวกเจ้าต้องหาเงินหนึ่งแสนบาทมาเป็นค่าไถ่ตัวข้ากับ

ครอบครวัให้ได้ก่อนฟ้าสาง ถ้าท�าไม่ได้กไ็สหวักลบัไปเถอะ” 

“จะบ้ารึไง นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว” สินตะคอกใส่ เหมรัตนหันไป

มองนายกองชยตุ อกีฝ่ายจงึว่า

“เที่ยงคนื” 

“เจ้ามเีวลาหกชั่วโมง ยงัไม่รบีไปอกี” 

สินกัดฟันอย่างแค้นเคือง นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน เขาอุตส่าห์หยิบ

ยื่นทางรอดให้ แต่อีกฝ่ายกลับเลือกที่จะเอาชีวิตตัวเองพร้อมลูกเมียมา

เสี่ยงเดมิพนั

“หากสว่างแล้วข้าไม่กลบัมา ท่านโดนพวกมนัฆ่าตายอย่ามาโทษ

กนันะ” 

“ข้าย่อมมทีางเลอืกของข้า พวกเจ้าต่างหากที่ไม่มทีางเลอืก อ้อ! 

ถ้าอยากจะหาเงนิได้เรว็ พวกเจ้าต้องไปที่บ่อนพนนัเท่านั้น” เหมรตันบอก

ราวกับใจดีเสียเต็มประดา สินจ้องมองภูรินท์กับแม่ชีญาตาวีเป็นเชิง

ปรกึษา เมื่อเหน็คนทั้งสองพยกัหน้าให้ จงึหนัไปบอกกบัเหมรตัน

“อย่าเพิ่งตายก่อนแล้วกนั” จากนั้นหนัไปบอกนายกองชยตุ

“หากข้ากลบัมาพบว่าพวกมนัตายแล้ว ข้าจะเผาที่ว่าการอ�าเภอ

ให้ราบ ไม่เชื่อกล็องดู” แล้วสนิจงึเดนิน�าภูรนิท์กบัแม่ชญีาตาวอีอกจาก

บ้านร้างไป

บ่อนมังกรทองยังคึกคักไม่ต่างจากคืนก่อนๆ แม้ว่าเพิ่งจะ

เกิดเหตุร้ายขึ้นกับเจ้าของคนเดิมและเปลี่ยนเจ้าของคนใหม่ก็ตาม แต ่

สิ่งเดยีวที่นกัพนนัสนใจคอืเงนิทอง ไม่ใช่ความเป็นความตายของผู้คน 

แม่ชญีาตาวนี�าสมบตัทิกุชิ้นที่ได้รบัมาจากกษตัรย์ิตารกาไปขึ้นเงนิ
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ได้ทั้งหมดห้าพนับาท สนิถงึกบับ่นอบุเมื่อรูว่้าแม่ชญีาตาวปีฏเิสธทรพัย์สนิ

ที่กษตัรยิ์ตารกามอบให้อย่างมากมาย และอดที่จะด่าทอกษตัรยิ์ตารกา

ไม่ได้ที่ดนัมอบให้คนที่ไม่รู้ค่าอย่างเธอ

“ถ้าเป็นข้านะ ข้าจะโกยมาให้มากเข้าไว้ ดไีม่ดเีราอาจไม่ต้องเล่น

พนนักม็เีงนิไถ่ตวัเหมรตันแล้ว”

“เอาเถอะน่า ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น” ภูรินท์ออก 

รบัแทน สนิรบัเงนิจากแม่ชญีาตาวมีานบัแล้วแจกจ่ายให้ทกุคน

“แกเอาไปสองพนั แม่ชเีอาไปพนันงึพอ เล่นไม่เป็นกอ็ย่าเล่น เกบ็

ไว้ซื้อหนงัสอืธรรมะแจกเดก็ๆ หรอืไม่กเ็อาไว้เผื่อเป็นทนุส�ารอง ส่วนฉนั

เกบ็ไว้สองพนั เราจะเล่นถงึตหี้าพอ เวลาที่เหลอืใช้ส�าหรบัเดนิทางกลบั

ไปยงับ้านร้างหลงันั้น” สนิบอก

“มีเงินคนละพันสองพัน ต่อให้เล่นทั้งคืนก็ไม่มีทางได้เงินแสน

หรอก” ภูรนิท์ว่า สนิกวาดตามองรอบๆ บ่อนพนนัแล้วว่า

“เดี๋ยวเมพจะท�าให้ดู” พูดจบก็เดินน�าคนทั้งสองเข้าไปหยุดที่วง

ไพ่ป๊อกเด้ง ขณะที่เจ้ามอืก�าลงัสบัไพ่ สนิกพ็ูดขึ้น

“เพิ่มอกีขาหนึ่ง พนันงึ” สนิบอกพร้อมกบัทิ้งแบงก์พนัลงไป เซยีน

ไพ่รวมถงึเจ้ามอืต่างหนัมามองที่สนิเป็นตาเดยีว เพราะแต่ละคนที่เล่นอยู่

อย่างมากก็ลงแค่หลักสิบหรือหลักร้อย เจ้ามือจึงให้ความสนใจสินเป็น

พเิศษ

“ลงเยอะขนาดนี้ เกดิเจ้ามอืป๊อกเด้งขึ้นมา จะเอาเงนิไหนซ่อมวะ” 

ภรูนิท์กระซบิถาม แน่นอนว่าหากเจ้ามอืป๊อกธรรมดาคอืได้แปดแต้มหรอื

เก้าแต้ม เจ้ามอืย่อมกนิเงนิลูกขาไปทนัท ีแต่ถ้าเกดิเจ้ามอืเด้งขึ้นมา นั่น

คือได้แปดแต้มหรือเก้าแต้มโดยที่ไพ่สีเดียวกัน ลูกขาต้องจ่ายเพิ่มหรือ

ซ่อมอกีหนึ่งเท่าตวั สนิกระซบิกลบัว่า

“อยากรวยมันต้องเสี่ยง” เจ้ามือแจกไพ่ให้ลูกขาที่มีอยู่เกือบสิบ
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คนจนครบ คนละสองใบ สนิจงึหยบิไพ่ขึ้นมาเปิดลุน้ ใบแรกเป็นสี่ดอกจกิ 

ใบสองเขาค่อยๆ เปิดโดยมภูีรนิท์กบัแม่ชญีาตาวช่ีวยลุน้ ไพ่ใบที่สองกลบั

เป็นห้าดอกจกิ เท่ากบัสนิมเีก้าแต้ม

“ป๊อกเด้ง” สินร้องลั่นด้วยความดีใจขณะหงายไพ่โชว์ ลูกขาคน

อื่นๆ ถงึกบัร้องครางร่วมแสดงความยนิด ีคนที่ได้ไพ่แต้มสงูต่างหมอบไพ่

ไว้รอ ส่วนคนที่แต้มน้อยยงัร้องเรยีกขอไพ่เพิ่มอกีใบ เจ้ามอืซึ่งเป็นชายหนุม่

หน้าอ่อน อายไุม่เกนิยี่สบิห้าปีลุ้นไพ่ของตวัเองก่อนว่า

“ป๊อกแปด” เจ้ามอืมแีปดแต้ม กนิเงนิลูกขาคนอื่นแต่ต้องจ่ายให้

สินถึงสามพันบาทรวมทุน ถือว่าขาดทุนย่อยยับ สินหยิบเงินขึ้นมากรีด

โชว์ภูรนิท์กบัสนิแล้วว่า

“เล่นอย่างนี้กว่าจะถงึเช้ามสีทิธิ์รวยเป็นล้าน”

“หวงัว่าแกจะโชคดตีลอดไปนะ” ภูรนิท์ว่า สนิยกัคิ้วให้แล้วว่า

“แน่นอนอยู่แล้ว แกพาแม่ชีของแกไปเล่นอย่างอื่นเถอะ จ�าไว้  

เราจะเล่นถึงแค่ตีห้า และอย่าให้เสียเด็ดขาด” พูดจบก็หันกลับไปวาง 

เดิมพันอีกหนึ่งพันบาทเช่นเดิม เจ้ามือแจกไพ่อย่างรวดเร็ว ภูรินท์กับ 

แม่ชีญาตาวีจึงอยู่ช่วยลุ้นต่ออีกตา ไพ่ใบแรกเป็นแจ๊กโพธิ์ด�า สินจึงลุ้น

ใบที่สอง

“เก้าโพธิ์ด�า เก้าโพธิ์ด�า” สินพูดไปเปิดไพ่ไปพลอยท�าให้ภูรินท์ 

กบัแม่ชญีาตาวลีุ้นไปด้วย แต่ไพ่ใบหลงักลบัเป็นแหม่มโพธิ์ด�า แต้มบอด

สนทิ

“ขอไพ่” สินบอกกับเจ้ามือที่ทยอยจ่ายไพ่ใบที่สามให้กับลูกขาที่

แต้มน้อย สินหยิบใบไพ่ขึ้นมาโดยมีไพ่สองใบทับเอาไว้ เขาเป่าปาก

พยายามลุ้น จากนั้นค่อยๆ คลี่ไพ่ออก ก่อนจะร้องลั่นด้วยความสะใจ

“โอ้โหยว...ไม่จั่วตานี้แม่รู้แม่ตมีอืหกัเลย” พูดจบกท็ิ้งไพ่ลงบนผ้า

“แจ๊ก แหม่ม คิง สามเด้ง ฮ่าฮ่า” ขณะที่ลูกขาคนอื่นๆ ก�าลัง 
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ตื่นเต้นอยู่กบัสนิ เจ้ามอืกว็างไพ่ตวัเองลง

“เจด็แต้ม” ลกูค้าบางคนแต้มเท่าเจ้ามอืกเ็จ๊ากนัไป คนที่แต้มน้อย

กต็้องจ่ายไปตามธรรมเนยีม ส่วนสนิได้เพิ่มมาอกีสี่พนับาทรวมทนุ เขา

นบัเงนิปึกใหญ่ในมอืก่อนหนัมาหาภูรนิท์

“ที่จริงพวกแกไม่ต้องเล่นก็ได้นะ ไปนั่งจิบน�้าปานะรอเลยก็ได้  

อ้อ! เลยหกทุม่แล้ว ชวนแม่ชกีนิก้อยดกึกไ็ม่ถอืว่าผดิศลีนะ” ภรูนิท์ถงึกบั

ส่ายหน้าเออืมระอา ทกุครั้งที่เข้าบ่อนพนนั สนิจะกลายเป็นคนขี้โม้ไม่มี

ใครเทยีบ แต่นี่คอืตวัตนที่แท้จรงิของสนิที่ภูรนิท์คุน้เคยเป็นอย่างด ีเขาจงึ

ชวนแม่ชีญาตาวีเดินออกไปยังวงไฮโลที่มีผู้คนยืนห้อมล้อมกันอยู่กว่า 

สบิคน

“ข้าเล่นไม่เป็น” แม่ชญีาตาวเีอ่ยขึ้น ภูรนิท์ไม่แปลกใจเลยสกันดิ

เพราะรู้ว่า ตลอดชวีติของเธอนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุมาก่อน นี่คง

เป็นการเข้าบ่อนพนนัครั้งแรกในชวีติของเธอ

“ข้าพอจะเล่นเป็น แต่ไม่เก่งนกั ไฮโลเป็นการละเล่นที่ต้องใช้หูฟัง

เสยีงเป็นหลกั” 

“แต่เสยีงมนักเ็หมอืนๆ กนั” แม่ชญีาตาวว่ีา ภรูนิท์ส่ายหน้าพลาง

ยิ้มให้

“ไม่หรอก ลองฟังดีๆ ” ทั้งสองหยดุคยุกนัเพื่อฟังเสยีงขณะเจ้ามอื

เขย่าลูกเต๋า จากนั้นภูรนิท์จงึว่า “ในชั่วโมงเรยีนวชิาฟิสกิส์ อาจารย์เคย

สอนว่า หน้าสัมผัสของลูกเต๋าระหว่างหนึ่งแต้มกับหกแต้มมีความแตก-

ต่างกนั” 

“ยงัไง” แม่ชญีาตาวเีอ่ยถามด้วยความสนใจ ภูรนิท์จงึอธบิายว่า

“หน้าหนึ่งแต้มมชี่องโพรงเพยีงช่องเดยีว หน้าสมัผสัจะเยอะกว่า 

เสยีงที่ออกมาจงึทุม้กว่า ส่วนหน้าหก จะมช่ีองโพรงมาก หน้าสมัผสัน้อย 

เมื่อลกูเต๋ากระทบกบัจานรองจงึให้เสยีงที่แหลมกว่า” แม่ชญีาตาวพียกัหน้า
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อย่างเชื่อมั่น

“อย่างนั้นอาจารย์ของท่านคงรวยเพราะไฮโลแล้วส”ิ 

ภูรนิท์ส่ายหน้า “ไม่รู้ส ิอาจารย์สอนได้เทอมเดยีวกห็ายตวัไป”

“อ้าว ท�าไมล่ะ” 

“ได้ข่าวว่าโดนเจ้าหนี้อุ้ม” ภูรนิท์บอก เมื่อเหน็แม่ชญีาตาวกี�าลงั

จะหวัเราะ เขาจงึพูดต่อ

“ตอนเรยีนอยู่พวกเราเคยพาอาจารย์ไปเล่นพนนัในงานศพ ตอน

ไปนั่งแทก็ซี่ ขากลบัต้องโบกรถแดง พวกเราเสยีหมดตูด”

“อ้าว งั้นอาจารย์ท่านกห็ลอกลวงท่านน่ะส”ิ เธอว่าพลางหวัเราะ

“ทฤษฎขีองอาจารย์ถกูต้อง แต่เจ้ามอืกม็วีธิหีลอกลวงพวกเราจน

สบัสนเช่นกนั ลองฟังเสยีงอกีทสี”ิ ทั้งสองเงยีบเสยีงเพื่อฟังเจ้ามอืเขย่า

ไฮโลครั้งใหม่

“เสยีงอย่างนี้ไม่ห้ากห็กแต้ม” ภรูนิท์ว่า ก่อนจะวางเงนิเดมิพนัลง

แทงโต๊ดห้าหก หนึ่งร้อยบาท ขณะนั้นก็มีมือของใครคนหนึ่งหยิบเงินที่ 

ภูรนิท์เพิ่งวางลงไปแทงโต๊ดห้าสี่

“ท�าไมเขาหยบิเงนิท่านไป” แม่ชญีาตาวเีอ่ยถามด้วยความสงสยั 

และไม่พอใจชายคนนั้น

“เขาเรยีกว่ายกั เขาคงเชื่อว่าไฮโลจะไม่ออกห้าหก แต่น่าจะออก

ห้าสี่ ถ้าเขาถูกเขากไ็ด้เงนิไปโดยไม่ต้องควกัทนุตวัเอง แต่ถ้าเราถูก เขา

ต้องจ่ายให้เราแทนเจ้ามือ” แม่ชีญาตาวีพยักหน้าแสดงว่าเข้าใจ เมื่อ 

เจ้ามอืเปิดฝาครอบออก แต้มที่ปรากฏกลบัเป็น สอง สี่ หก

“ไม่มใีครถูก” แม่ชญีาตาววี่า ภูรนิท์ได้แต่ยกัไหล่จ�านน

“ถ้างั้นท�าไมเราไม่ยักของคนอื่น เมื่อไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียเงินของ 

ตวัเอง” 

“ถ้าเกดิเขาแทงถกูล่ะ เรากไ็ม่มจ่ีายเช่นกนั” ภรูนิท์ว่า แม่ชญีาตาวี
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คิ้วขมวดเข้าหากนั ขณะนั้นเจ้ามอืกเ็ริ่มเขย่า

“แทงตรงไหนได้เงินเยอะที่สุด” แม่ชีญาตาวีเอ่ยถาม เจ้ามือซึ่ง

เป็นชายหนุ่มวยัยี่สบิต้นๆ บอกว่า

“11 ไฮโลไงเจ๊ แทงหนึ่งได้ 11 ไม่รวมทนุ” 

แม่ชญีาตาวไีม่ถอืสาที่อกีฝ่ายเรยีกเธอว่า เจ๊ เธอวางเงนิหนึ่งพนั

บาทลงบนเลข 11 ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนไม่เว้นแม้แต่ 

ภูรนิท์

“นั่นมโีอกาสที่จะถูกน้อยที่สดุนะ” ภูรนิท์ว่า แม่ชญีาตาวยีิ้มแล้ว

ว่า

“ไม่แน่หรอก” 

เมื่อลูกขาลงเงนิกนัครบทกุคน เจ้ามอืจงึเปิดฝาครอบออก แต้มที่

ปรากฏอยู่คือ ห้า สาม สาม 11 แต้มพอดี แม่ชีญาตาวียิ้มกริ่มขณะ 

ยกัคิ้วข้างหนึ่งให้ภูรนิท์

“จะไปนั่งจบิกาแฟรอกไ็ด้นะ” เธอว่า ภูรนิท์ถงึกบัหวัเราะร่วน

“เฮ้อ กลายเป็นแมงโม้อกีคนแล้ว นี่ไม่สมกบับคุลกิของท่านเลย

นะ” แม่ชญีาตาวโีบกเงนิต่อหน้าภูรนิท์แล้วว่า

“อย่าตงึจนเคร่งกบัชวีติตวัเองนกั คนเราดชีั่วอยู่ที่ตวัท�า”

“ใช่ สูงต�่าอยู่ที่เราแทง” ภูรนิท์พูดต่อ แม่ชญีาตาวหีวัเราะร่วน 

“ท่านพูดถูก ดีชั่วอยู่ที่ตัวท�า สูงต�่าอยู่ที่เราแทง” พูดจบก็หันไป

วางเงนิเดมิพนัโต๊ดสองหกโดยไม่ได้ฟังเจ้ามอืเขย่าด้วยซ�้า

“นั่น ท่านลงเดิมพันเท่าไหร่” ภูรินท์ถามด้วยความตกใจ แม่ชี 

ญาตาวยีกัไหล่

“เท่าไหร่กเ็ท่านั้น” เนื่องจากกองเงนิที่แม่ชญีาตาววีางเดมิพนันั้น

สูงเกนิไปจงึไม่มใีครกล้ายกั เมื่อลกูขาลงเดมิพนัจนครบ เจ้ามอืจงึเปิดฝา

ครอบออก
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“หก หก สอง” ลกูขาขานแต้มเสยีงดงั แม่ชญีาตาวดีใีจจนกระโดด

ตวัลอย

“เหน็ไหม ข้าแทงถูกอกีแล้ว” 

ภูรินท์แทบไม่อยากจะเชื่อว่า การพนันจะเปลี่ยนหญิงสาวที่สงบ

เรยีบร้อยให้กลายเป็นสดใสร่าเรงิขึ้นมาได้ ที่จรงิเขากร็ูส้กึว่าแม่ชญีาตาวี

ในยามนี้ดูเหมอืนผู้คนปกตมิากกว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นไหนๆ แต่

เมื่อคิดอีกแง่หนึ่งกลับเสียดายช่วงเวลาที่เธออุตส่าห์บ�าเพ็ญเพียรมาทั้ง

ชวีติไม่ได้

“นี่ คิดอะไรอยู่ ไม่ดีใจเหรอ” แม่ชีญาตาวีใช้ศอกกระทุ้งสีข้าง 

ภรูนิท์เบาๆ เธอไม่เคยหยอกล้อเขาเช่นนี้มาก่อน จงึสร้างความประทบัใจ

ให้กบัภูรนิท์จนเลอะเลอืน

“ไม่รู้ส ิท่านแทงพนนัราวกบัรู้ว่ามนัจะออกแต้มอะไร” 

“ท่านสอนข้าให้รู้จกัฟังเสยีงเองไม่ใช่เหรอ” 

“แต่ท่านไม่ได้ฟัง”

“ใครว่า” พูดจบ เธอกห็นัไปทุ่มแทงโดยกระจายเงนิออกแทงโต๊ด 

หกสี่ หกเอี่ยว (หนึ่งแต้มเรยีกว่า เอี่ยว) และสี่เอี่ยว จากนั้นเงนิที่เหลอื

ทั้งหมดทุ่มลงที่ 11 ไฮโลอกีครั้ง เซยีนพนนัน้อยใหญ่ที่อยู่ข้างๆ หนัมา 

ทุ่มแทงตามบ้าง เมื่อเจ้ามอืเปิดฝาครอบ แต้มที่ออกคอื หก สี่ เอี่ยว 11 

ไฮโลจรงิๆ ทกุผู้คนที่ยนืล้อมอยู่รอบวงไฮโลต่างเฮลั่น ไม่เว้นแม้แต่ภูรนิท์

กบัแม่ชญีาตาว ี ทั้งสองกมุมอืกนักระโดดตวัลอย เมื่อเจ้ามอืจ่ายเงนิให้ 

เธอกก็�าเงนิปึกใหญ่ส่งให้ภูรนิท์พร้อมกบัว่า

“ไม่น่าเกนิชั่วโมง เราน่าจะได้เงนิครบแล้วนะ ท่านกบัสนิคงมเีงนิ

ไปไถ่ตวัเหมรตันแล้ว”

“อ้าว แล้วท่านล่ะ” 

“ข้าก�าลังสนุก” ค�าตอบของเธอท�าเอาภูรินท์ถึงกับอ้าปากค้าง  
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แม่ชญีาตาวหีนัมาหวัเราะสดใสแล้วว่า

“ข้าล้อเล่นหรอกน่า” ขณะนั้นทางฝ่ายเจ้ามอืกม็กีารเปลี่ยนแปลง 

เมื่อเจ้ามือคนเก่าถอยออกนอกวง หลีกทางให้ชายฉกรรจ์อายุสามสิบ 

กว่าปีเข้ามาเขย่าแทน

“เฮ้ย ท่านเวทศิมาเองแล้ว พวกเราหมดตูดแน่” เสยีงใครคนหนึ่ง

ดงัขึ้น ภูรนิท์ถงึกบัขมวดคิ้วด้วยความสงสยั ในเมื่อเปลี่ยนเจ้าของบ่อน

คนใหม่แล้ว ท�าไมเวทศิถงึยงัอยู่ที่นี่อกี แม่ชญีาตาวเีหมอืนจะได้คดิเช่น

เดียวกัน ทั้งสองต่างพุ ่งความสนใจไปที่เวทิศเป็นตาเดียว จากนั้น

สถานการณ์ทั้งหมดกเ็ปลี่ยนไป

อกีด้านหนึ่ง สนิก�าลงัหน้านิ่วคิ้วขมวดเมื่อต้องเผชญิหน้ากบัเจ้ามอื

สาวสวยที่มีชื่อว่า กนธี นับตั้งแต่เธอก้าวเข้ามาเป็นเจ้ามือแทนไอ้หนุ่ม

หน้าอ่อนคนนั้น เงนิหน้าตกัของสนิกบ็างลงเรื่อยๆ จนแทบจะไม่มเีหลอื 

แต่ถงึกระนั้น สนิกไ็ม่คดิจะจากไปเพื่อลองการละเล่นอย่างอื่น ทั้งนี้เพราะ

ใบหน้าที่สวยซึ้ง รอยยิ้มที่เตม็ไปด้วยเสน่ห์มดัใจ มดัมอืมดัเท้าจนก้าวขา

ไม่ออก รวมถงึน�้าเสยีงอ่อนหวานที่ชวนให้ผู้คนหลงใหล สนิจ้องมองมอื

เรยีวงามของหญงิสาวที่กรดีไพ่ สบัและแจกอย่างอ่อนช้อยสวยงาม ทกุ

ท่วงท่าของเธอสะกดนกัพนนัให้ดื่มด�่าจนแทบลมืหายใจ 

“เทหมดหน้าตกัเลย” สนิยิ้มให้เธอก่อนจะวางเงนิเดมิพนัทั้งหมด

ลง กนธฉีกียิ้มยั่วยวนก่อนกล่าว

“ไม่เผื่อไว้ซ่อมบ้างเหรอ ท่านกเ็หน็แล้วว่าข้าชอบสองเด้ง” 

สินหัวเราะให้เธออย่างมีเลศนัย “ข้าเองก็ชอบเด้งไม่น้อยไปกว่า

ท่าน ต้องดูว่าใครจะได้เด้งก่อนกนั” 

กนธีไม่ตอบโต้ เธอแจกไพ่ให้กับลูกขาทุกคน เมื่อถึงคราวที่ต้อง

แจกให้สนิ เธอเพยีงช้อนสายตามองพลางยิ้มยั่วยวน แค่นั้นกม็ากพอแล้ว

ที่จะท�าให้สนิยอมแพ้เธอทั้งกายและใจ 
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“ท่านจะเรยีกไพ่เพิ่มหรอืไม่” กนธเีอ่ยถาม เมื่อลกูขาที่ได้แต้มน้อย

คนอื่นๆ เรยีกไพ่จนถงึควิของสนิบ้าง สนิไม่ยอมแม้แต่จะเปิดไพ่ของตวั

เองออกดู ขณะนั้น ภูรนิท์กบัแม่ชญีาตาวกีเ็ดนิหน้าเหี่ยวเข้ามาหา

“ไง ได้เงนิครบยงั” สนิถาม ภูรนิท์ส่ายหน้า 

“หมดตูด” เขาบอก สินจึงหันไปมองหน้าแม่ชีญาตาวี อีกฝ่าย 

ยกัไหล่เป็นสญัญาณว่าหมดเช่นกนั สนิจงึเบอืนสายตาไปมองที่วงไฮโล

แล้วว่า

“ใครเป็นเจ้ามอื”

“เวทศิ” ภูรนิท์ตอบ สนิหนัไปมองหน้ากนธแีล้วว่า

“ข้าแปลกใจนะ ในเมื่อบ่อนแห่งนี้เปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้ว ท�าไม

ศษิย์เอกทั้งสองคนของเถ้าแก่เหมยงัอยู่ที่นี่ได้อกี” 

“บ่อนพนันเปิดรับคนมีความสามารถเสมอ” กนธีตอบโดยไม่มี

ท่าทางวติกกงัวลแม้แต่น้อย สนิถงึกบัหวัเราะออกมา

“นบัว่าพวกเจ้าร้ายกาจ บ่อนพนนัจะเสยีท่าได้อย่างไร ถ้าคนใน

ไม่รูเ้หน็เป็นใจด้วย อย่างนี้นี่เอง เซยีนพนนัอนัดบัหนึ่งถงึได้สิ้นเนื้อประดา

ตวั แม้แต่ชวีติยงัแทบจะรกัษาไว้ไม่ได้” 

“เจ้าพดูอะไรของเจ้า คนอื่นเขารอเรยีกไพ่อยูน่ะ” กนธต่ีอว่าอย่าง

ไม่พอใจ นี่เป็นครั้งแรกที่รอยยิ้มสลายไปจากใบหน้าของเธอ สนิหยบิไพ่

สองใบขึ้นมาดู เหน็เป็นแต้มสองดอกจกิ กบัสองโพธิ์ด�า หากหวงัลกัไก่

เขาจะไม่เรยีกไพ่ เพราะถ้าเจ้ามอืแต้มต�่ากว่าสี่แต้ม สนิจะได้เงนิเดมิพนั

เป็นสองเท่า แต่สี่แต้มถอืว่าน้อยและเสี่ยงเกนิไปจงึเรยีกไพ่เพิ่ม

“นี่เงนิแกเหลอืแค่นี้เองเหรอ” ภูรนิท์กระซบิถาม

“อมื” สนิตอบ เขาก�าลงัเพ่งสมาธไิปที่ไพ่ใบที่สาม ลุ้นให้เป็นสอง

หรอือะไรกไ็ด้ที่น้อยกว่าหก แต่ไพ่ใบสดุท้ายกลบักลายเป็นหกโพธิ์ด�า สาม

ใบรวมเป็นสบิแต้ม บอดสนทิ
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“จรงิๆ แล้วไพ่ฉนัสวยนะ แต่คนดวงซวยดนัมานั่งข้างนี่ส”ิ สนิบ่น

“อ้าว เกี่ยวไร” ภูรนิท์ว่า ขณะนั้นกนธกีฉ็กียิ้มออกมา

“เจ้ามอืป๊อก” เธอว่าพร้อมกบัหงายไพ่ เจ้ามอืมสีี่โพธิ์แดงกบัห้า

ดอกจกิ รวมแล้วเก้าแต้ม กนิเรยีบ สนิลกุออกจากที่นั่งอย่างหวัเสยี

“ท่านจะไปไหนเสยีล่ะ” กนธเีอ่ยถามเสยีงใส

“หมดตูดแล้ว ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะกินข้าวต้มสักถ้วย” สินตอบ

กลบั พยายามรกัษาความเยอืกเยน็เอาไว้ กนธหียบิเงนิหนึ่งร้อยบาทออก

จากหน้าตกัแล้วยื่นส่งให้

“ถอืว่าข้าเลี้ยงข้าวต้มท่านแล้วกนั”

“กย็งัด”ี สนิรบัเงนินั้นมาโดยไม่สนใจสายตาเหยยีดหยามของผู้คน 

เขาเดินน�าภูรินท์กับแม่ชีญาตาวีออกจากวงไพ่ เมื่อเห็นเก้าอี้ว่างจึงชวน

กนัไปนั่ง

“มอียูร้่อยเดยีว จะไถ่ตวัเหมรตันออกมายงัไง” ภรูนิทเ์อ่ยขึ้น รูส้กึ

สิ้นหวงัอย่างบอกไม่ถูก สนิจงึร้องถามชายคนหนึ่งที่เดนิผ่านมา

“พี่ชาย ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว” ชายคนนั้นไม่มนีาฬิกา แต่เพิ่ง

เดนิเข้ามาจากข้างนอกจงึบอก

“ตสีี่แล้ว” 

“หา...ตสีี่ ท่านรู้ได้ไง” สนิถามเหมอืนไม่อยากจะเชื่อว่า เวลาใน

การเล่นพนนันั้นช่างผ่านไปรวดเรว็เหลอืเกนิ

“ยามเคาะเกราะบอกเวลาเพิ่งผ่านไปเมื่อครู่นี่เอง ท่านมวัแต่เล่น

อยู่ข้างในนี้ไม่ได้ยนิหรอก”

“ขอบคณุพี่ชาย” สนิบอกจากนั้นหนัมามองภรูนิท์กบัแม่ชญีาตาวี

“เวลาหนึ่งชั่วโมง เงนิหนึ่งร้อยบาทจะกลายเป็นหนึ่งแสนได้ไหม” 

คนทั้งสองส่ายหน้าขึ้นพร้อมๆ กนั สนิจงึหนัไปพจิารณาเวทศิที่ก�าลงัเขย่า

ไฮโล ครู่หนึ่งจงึว่า
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“ฉนัจะกอบกู้ชื่อเสยีงเจ้าพ่อกาสโินแห่งบ้านท่าแร้งคนืมาให้ได้” 

“ใครวะ” ภูรนิท์เอ่ยถามด้วยความสงสยั

“ฉนันี่แหละ” สนิว่า ภูรนิท์ยกัไหล่อย่างไม่เชื่อถอื แม่ชญีาตาวจีงึ

เอ่ยถาม

“ที่บ้านพวกท่านมบี่อนพนนัด้วยเหรอ”

“อย่างมากกแ็ค่บ่อนงานศพ” ภูรนิท์ตอบ ขณะนั้น สนิกล็กุเดนิน�า

คนทั้งสองไปยงัโต๊ะไฮโลอกีครั้ง การกลบัมาของแม่ชญีาตาวกีบัชายหนุม่

ทั้งสองสร้างความสนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกคนต่างคิดว่า

นกัพนนัหญงิคนนี้คงกลบัไปเอาเงนิมาเล่นใหม่ หลงัจากทุ่มแทงอย่างไม่

ยั้งจนหมดตัวในครั้งก่อน เซียนพนันต่างขยับเปิดทางให้ บางคนถึงกับ

ยอมสละเก้าอี้ให้กบัคนทั้งสาม

“ในที่สดุ ท่านกก็ลบัมาแล้ว” เวทศิเอ่ยขึ้นพร้อมส่งสายตากรุม้กริ่ม

ให้แม่ชญีาตาวี

“การพนันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ผู้ใดเมื่อได้ลองแล้วก็ยากจะ

ถอนตวั” แม่ชญีาตาวพีูด เวทศิถงึกบัหวัเราะด้วยความชอบใจก่อนตวดั

สายตามองภรูนิท์ซึ่งเขาเหน็แล้วว่าไม่มฝีีมอือนัใด จากนั้นจงึสบตากบัสนิ

ซึ่งนั่งบนเก้าอี้ตวัหน้าและดูคล้ายจะเป็นผู้น�ากลุ่มในครั้งนี้

“ไม่ว่าท่านจะเป็นเซยีนพนนัมาจากสารทศิใด โปรดออมมอืด้วย” 

เวทศิกล่าวทกัทายสนิอย่างสภุาพ

“เมื่อข้าเดนิเข้าบ่อน สิ่งที่ข้าต้องการย่อมเป็นเงนิทอง หวงัว่าท่าน

จะไม่ท�าให้ข้าผดิหวงั” สนิตอบกลบั ทั้งสองสบตากนันิ่ง บรรดาเซยีนไฮโล

ที่ยืนมุงดูอยู่ต่างคาดการณ์ไปต่างๆ นานา พวกเขาเห็นแล้วว่าแม่ชี 

ญาตาวมีฝีีมอือยูพ่อตวั แต่ที่เธอต้องเสยีเงนิจนหมดเป็นเพราะขาดสมาธิ

และหลงเชื่อภรูนิท์มากเกนิไป ดงันั้น การที่เธอกลบัมาพร้อมกบัผูช้ายอกี

คน พวกเขาจงึมั่นใจว่า คนหน้าใหม่จะต้องเป็นเซยีนที่ยากจะต่อกรด้วย 
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ขณะนั้น สนิกว็างเงนิแบงก์ร้อยลงบนโต๊ะและว่า

“ร้อยแลกร้อยสบิ” 

“หอื!!!” ทกุคนต่างครางออกมาพร้อมๆ กนั ไม่เว้นแม้แต่เวทศิซึ่ง

ถงึกบัถอืฝาครอบชะงกัค้างไว้กลางอากาศ

“ท่านว่าอะไรนะ” เวทศิเอ่ยถาม ทั้งโต๊ะไฮโลตกอยู่ในความเงยีบ

เป็นครั้งแรก สนิหวัเราะเสยีงดงัก่อนตอบค�าถาม

“ท่านได้เงินจากพวกเราไปเยอะแล้ว ข้าน�าเงินหนึ่งร้อยบาทมา

แลกเงนิหนึ่งร้อยสบิบาทจากท่าน แค่นี้คงไม่ท�าให้ก�าไรของท่านหดหาย

หรอกน่า”

“ท่านคงพูดเล่นกระมงั” 

“แน่นอน ข้าพูดเล่น ข้าแค่อยากจะเหน็น�้าใจจากเจ้ามอื กเ็ท่านั้น” 

“ได้ ถอืว่าเป็นของขวญัต้อนรบัท่าน” เวทศิว่าก่อนจะหยบิแบงก์

สิบบาทสิบเอ็ดใบส่งให้สินและเก็บแบงก์ร้อยคืนมา จากนั้นจึงวางฝา

ครอบลง ใช้ผ้าเชด็จานรองและลกูไฮโลทั้งสาม เขาเอื้อมมอืลบูผมตวัเอง

ให้เข้าทรง ก่อนจะจบัลูกไฮโลเรยีงเป็นทรงสามเหลี่ยม หงายหน้าสี่แต้ม

ขึ้นข้างบนทั้งสามลูก

“เดี๋ยว” สนิร้องบอกก่อนที่เวทศิจะใช้ฝาครอบปิดจานรองเอาไว้

“มีอะไร” เซียนพนันบางคนที่รอแทงอยู่เริ่มหงุดหงิดกับท่าทาง

วางมาดของสนิเพราะท�าให้พวกเขาเสยีเวลามากขึ้น สนิยิ้มให้เวทศิแล้ว

ว่า

“เรือนผมของท่านชโลมน�้ามันเอาไว้ เมื่อท่านแตะน�้ามันกับลูก

ไฮโลลูกหนึ่ง ไฮโลลูกนั้นก็จะติดตรึงอยู่บนจานรอง ท�าให้ท่านสามารถ

ก�าหนดแต้มที่จะออกครั้งต่อไปได้ ข้าพูดถกูหรอืไม่” ค�าพดูของสนิท�าเอา

เซยีนไฮโลถงึกบัครางฮอื พวกเขาไม่เคยสงัเกตมาก่อนและไม่คดิว่าจะมี

เรื่องเช่นนี้ด้วย เวทศิยงัคงรกัษาความเยอืกเยน็เอาไว้ได้ขณะตอบ
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“เพื่อความสบายใจของทกุคน ให้ท่านเชด็ลกูเต๋าอกีครั้งกไ็ด้” เขา

เลื่อนจานรองไฮโลมาตรงหน้า สนิจงึหยบิลูกไฮโลทั้งสามขึ้นมาเชด็ บาง

ครั้งกเ็ขย่าลูกไฮโลฟังเสยีง

“ข้าสงสยัว่าในลูกไฮโลเหล่านี้ อาจจะฝังแม่เหลก็เอาไว้” 

“ถ้าฝังแม่เหลก็แล้วจะเป็นยงัไง” เซยีนไฮโลคนหนึ่งเอ่ยถาม สนิ

จงึอธบิายว่า

“หากลกูไฮโลมแีม่เหลก็ฝังอยู ่และที่นิ้วมอืของเจ้ามอืกม็แีม่เหลก็

ฝังอยู ่เขาย่อมสามารถใช้แม่เหลก็ดูดกนัหรอืผลกักนัเพื่อพลกิเปลี่ยนแต้ม

ของไฮโลได้” 

“จะต้องพสิูจน์ยงัไงท่านถงึจะเชื่อว่าข้าไม่ได้ใช้กลโกงนี้ หรอืต้อง

ผ่านิ้วมอืของข้าออกด”ู เวทศิเอ่ยถาม น�้าเสยีงแสดงอาการขุน่เคอืงอย่าง

ชดัเจน สนิแบมอืทั้งสองข้างพร้อมกบักวาดยิ้มไปทั่ววง

“ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก แค่วางลูกไฮโลในถ้วยที่มีน�้าอยู่ก็จะรู้

แล้ว” บรรดาเซยีนพนนัเริ่มเอนเอยีงมาที่สนิบ้างแล้ว พวกเขามคีวามเชื่อ

ลกึๆ ว่าเจ้ามอืเล่นโกง แต่ไม่รูว่้าโกงด้วยวธิใีด เมื่อมคีนมาเปิดโปงพวกเขา

ย่อมสนใจใคร่รู้เป็นธรรมดา

“เอาถ้วยใส่น�้ามา” เวทศิหนัไปสั่งลูกน้องเสยีงแขง็ ครู่หนึ่ง ถ้วยที่

มนี�้าอยู่เตม็กถ็ูกวางลงบนโต๊ะใกล้ๆ กบัสนิ

“ลูกไฮโลเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมด้านเท่า เมื่อวางลงน�้า มันย่อมตั้ง

ตรง ไม่เอนเอยีงไปทางใดทางหนึ่ง หากว่ามนัเอยีง กแ็สดงว่าภายในมี

แม่เหลก็ฝังอยู่” สนิอธบิาย ทกุคนต่างเพ่งมองด้วยใจจดจ่อ เมื่อสนิวาง

ลูกไฮโลทั้งสามลงในถ้วยน�้า ลูกไฮโลกล็อยไปตามแรงกระเพื่อม ครู่หนึ่ง

จงึสงบนิ่งและตั้งตรงโดยไม่เอนเอยีงแม้แต่น้อย 

“เฮอะ” เวทิศแค่นเสียงออกทางจมูกขณะมองสินด้วยแววตา

เหยยีดหยาม
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“ทนีี้ท่านพร้อมจะเล่นรยึงั” เวทศิเอ่ยถาม ที่ผ่านมาเขาไม่เคยยอม

ให้ใครแตะต้องลูกไฮโลของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียว แต่เพราะบุคลิกที่น่า

เชื่อถอืบวกกบัความงามของแม่ชญีาตาวที�าให้เขาต้องการพสิจูน์ต่อหน้า

เธอว่า การที่เขามายนือยู่จดุนี้ได้นั้นเป็นเพราะความสามารถล้วนๆ 

“เชญิเขย่า” สนิบอกราวกบัไม่มเีรื่องราวใดเกดิขึ้น เวทศิหยบิลูก

ไฮโลลงบนจานรอง ใช้ฝาครอบและเขย่า

“นี่เป็นการแทงไฮโลที่แฟร์ที่สุดนับตั้งแต่เคยเล่นมา เชิญครับพ่อ

แม่พี่น้อง” สนิบอกกบัทกุคน จากนั้นใช้เงนิทั้งหนึ่งร้อยสบิบาทแทงโต๊ด

หกสี่ ขณะที่เซยีนคนอื่นๆ หนัไปแทงแต้มต�่ากนัทั้งหมด

“ท�าไมเราถึงสวนกระแสขนาดนั้น” แม่ชีญาตาวีเอ่ยถาม สินยัก

ไหล่

“คนพวกนี้มใีครได้บ้างไหมล่ะ ถ้าเราตามเขา เรากจ็ะเสยีตามเขา” 

แม่ชญีาตาวพียกัหน้าหงกึหงกั ตั้งแต่เหน็สนิเริ่มจบัผดิเจ้ามอื เธอกเ็กดิ

ความมั่นใจในตวัสนิอย่างเตม็เปี่ยม 

“มใีครจะลงอกีไหม เจ้ามอืจะเปิดแล้วนะ” เวทศิเอ่ยถาม เมื่อไม่มี

ใครตอบเขาจงึเอื้อมมอืมากมุที่ฝาครอบ

“เดี๋ยว” สนิร้องห้าม ทกุคนต่างหนัมามองที่สนิเป็นตาเดยีว

“ขอรนิฟังเสยีงหน่อย”

“หอื!!!” ทกุคนครางฮอื สนิตมีอืเจ้ามอืออกจากฝาครอบ แล้วจบั

ฝาครอบกบัจานรองเอยีงเบาๆ พร้อมกบัเงี่ยหูฟัง เสยีงไฮโลกระทบจาน

รองดงักริ๊ก สนิยิ้มออกมา

“เสยีงนี้ไม่มพีลาด เปิดได้” 

“มียังงี้ด้วยเหรอ” เซียนพนันหลายคนเริ่มซุบซิบกัน จากนั้น 

ก้มหน้ามองถาดรองลูกเต๋าซึ่งเวทิศก�าลังเปิดฝาครอบ ทุกคนรวมทั้งสิน 

ภูรินท์และแม่ชีญาตาวีต่างกลั้นหายใจ ลุ้นแต้มไฮโลที่ก�าลังเผยโฉม 
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ออกมา 

“สอง สอง สี่ แต้มต�่า” บรรดาเซยีนไฮโลต่างเฮลั่นด้วยความดใีจ 

มเีพยีงสนิ ภูรนิท์ และแม่ชญีาตาวเีท่านั้นที่ยนืหน้าเจื่อนมองลูกไฮโลบน

จานรองราวกบัเป็นภูตผี

“เฮ้ย มันแอบกดรีโมตเปลี่ยนแต้มหรือเปล่าวะ” สินยื่นหน้าไป

กระซบิกบัภูรนิท์ เขายงัไม่เชื่อว่าตวัเองจะแทงพลาด

“เมืองนี้ถ่านไฟฉายสักก้อนยังไม่มี มันจะเอารีโมตมาจากไหน”  

ภูรนิท์ย้อน 

“หมดตูดอย่างแท้จริง” สินว่า ก่อนจะหันไปสบตากับเวทิศที่ส่ง

รอยยิ้มเย้ยหยนัมาให้

“ถอืว่าท่านชนะ” สนิบอกก่อนเดนิน�าคนทั้งสองออกจากวงไฮโล 

เมื่อถงึประตูทางออกของบ่อนจงึหนักลบัไปมองอกีครั้ง ดวงตาวาวโรจน์

ขึ้นมาด้วยความโกรธแค้น

“ฉนัรู้แล้ว จะหาเงนิแสนได้ยงัไง”

ร่างของชายเคราะห์ร้ายคนหนึ่งลอยข้ามศีรษะผู้คนก่อน

ตกลงกลางวงไฮโลจนโต๊ะนั้นหกัลง เงนิเดมิพนัพร้อมแผ่นกระดานรวมถงึ

ถาดใส่ลกูเต๋าล้วนตกกระจายเกลื่อนพื้น ผูค้นแตกฮอืออกด้วยความตกใจ 

พร้อมกันนั้นก็ปรากฏร่างคนสามคนบุกตะลุยเข้ามา คนหนึ่งใช้ดาบคู่ที่

ยังไม่ถอดจากฝักทุบตีผู้คนที่ขวางทาง คนหนึ่งใช้คมแฝกซึ่งเป็นท่อนไม้

สี่เหลี่ยมเป็นอาวธุ ขณะที่อกีคนที่มรีปูร่างบอบบางกวา่กลบัใช้ดาบเพยีง

เล่มเดยีวและยงัไม่ยอมถอดออกจากฝักเช่นกนั พวกมนัทั้งสามต่างใช้ผ้า

คลุมปิดใบหน้าอย่างมิดชิด เหลือเพียงช่องดวงตาที่เปิดออกพอให้มอง

เหน็เท่านั้น 

“หยุด! นี่คือการปล้น พวกเราต้องการเพียงแค่เงิน ไม่ต้องการ 
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ชวีติ” ชายคนแรกที่ถอืดาบคู่ร้องบอกให้ได้ยนิกนัทกุคน บรรดาเซยีนพนนั

ต่างแตกตื่นหวาดกลวั แต่กไ็ม่มใีครกล้าขยบัลกุหน ีชายคนเดมิจงึพดูต่อ

“วางเงนิทั้งหมดไว้บนโต๊ะ และอย่าท�าตวัเป็นฮโีร่ ข้าไม่ต้องการ

ฆ่าคน” 

ค�าพดูนั้นท�าให้บรรดาเซยีนพนนัผูก้ลวัตายรบีล้วงกระเป๋าวางเงนิ

ทั้งหมดที่ได้จากการเสี่ยงโชคลงบนโต๊ะพนนัที่ก�าลงัเล่นอยู ่อกีสองคนรบี

เข้ามาโกยเงินเหล่านั้นใส่ถุงผ้าที่เตรียมมา ขณะที่คนหนึ่งยืนถือดาบคู ่

คมุเชงิอยู ่แล้วสิ่งที่ไม่มใีครคาดคดิกเ็กดิขึ้น เมื่อจู่ๆ  กนธไีด้ล้วงมอืเข้าใต้

โต๊ะไพ่และดึงดาบที่ซุกซ่อนอยู่ออกมา เธอกระโจนเข้าหาคนสองคนที่

ก�าลงัเกบ็กวาดเงนิอยูอ่ย่างรวดเรว็ ประกายดาบแตกกระจายออกราวกบั

ห่าฝน เป้าหมายแรกของเธออยู่ที่คนซึ่งใช้คมแฝกเป็นอาวุธ ทุกคนต่าง

เหน็ว่าดาบนั้นคงปลดิชวีติโจรร้ายได้อย่างง่ายดาย แต่ใครจะคาดคดิว่า 

ภายใต้ท่วงท่าปลอดโปร่งของชายคนนั้นกลบัแฝงไว้ด้วยความตื่นตวัเป็น

พเิศษ มนัเพยีงฟาดคมแฝกออกต้านรบัทหีนึ่ง เพลงดาบอนัร้ายกาจของ 

กนธกีถ็ูกท�าลายจนย่อยยบั ดาบหกัออกเป็นสองท่อน ร่างของหญงิสาว

ถูกยนักลบัหลงัด้วยแรงฟาด 

วนิาททีี่ทกุคนต่างตกตะลงึอยู่นั้น เวทศิกก็้มล้วงดาบของมนัออก

จากโต๊ะไฮโล มันพุ่งเข้าคนที่ถือดาบคู่ไว้ในมือ หากเทียบดาบของกนธี

เป็นห่าฝนคลุม้คลั่ง ดาบของเวทศิกลบัแขง็กร้าวราวกบัอสนบีาต มนัฟาด

ใส่โจรร้ายอย่างหักโหมหวังพิชิตชัยในดาบเดียว แต่โจรร้ายนั้นเตรียม

พร้อมอยูก่่อนแล้ว มนัตวดัดาบวบูเขี่ยปัดดาบของเวทศิให้เปลี่ยนทศิทาง 

พลอยท�าให้เวทศิเสยีหลกัพุ่งชนโต๊ะอกีตวัจนล้มคว�่า ครู่ต่อมา คนกลุ่ม

หนึ่งก็วิ่งฮือออกมาจากด้านหลังของบ่อน พวกมันมีกันประมาณสิบคน 

แต่ละคนต่างถอืดาบไว้มั่น โถมเข้าตะลมุบอนกบัโจรร้ายอย่างอาจหาญ

จนเกิดความชุลมุนวุ่นวาย บรรดาเซียนพนันรู้ดีว่าถ้าไม่หนีตอนนี้ก็ไม่มี
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โอกาสอกีแล้วจงึวิ่งฮอืออกไปทางประตหูน้า ไม่ถงึนาท ีภายในบ่อนพนนั

ก็เหลือแต่โจรร้ายสามคนกับคนของบ่อนมังกรทองนับสิบที่ต่อสู้กันจน 

ข้าวของพงัพนิาศ

โจรร้ายทั้งสามย่อมเป็นสิน ภูรินท์ และแม่ชีญาตาวี หลังจากที่

เห็นว่าหมดหนทางที่จะหาเงินไปไถ่ตัวเหมรัตนได้ สินก็เสนอทางเลือก

เดยีวที่เหลอือยู ่นั่นคอืปล้น ภูรนิท์กบัแม่ชญีาตาวคีดัค้านในตอนแรก แต่

เมื่อสนิอธบิายว่า บ่อนพนนัเป็นที่มั่วสมุของผูค้น และเจ้าของบ่อนกร็�่ารวย

ขึ้นมาได้จากการโกง ดังนั้น หากพวกเขาจะปล้นคนโกงสักครั้งย่อมไม่

ถอืว่าเป็นเรื่องผดิคณุธรรมแต่ประการใด ในที่สดุ ภูรนิท์กบัแม่ชญีาตาวี

กเ็หน็ด้วย เพยีงมขี้อแม้ข้อหนึ่ง นั่นคอืห้ามฆ่าคน เมื่อตกลงกนัได้ ทั้ง

สามจงึหาผ้ามาปิดบงัใบหน้าและตะลยุเข้าบ่อนอย่างครกึโครม

คนของบ่อนมงักรทองแม้จะมจี�านวนมากกว่า แต่ถ้าเทยีบฝีมอืใน

การต่อสู้กับคนทั้งสามแล้ว พวกนั้นย่อมเป็นเพียงอันธพาลข้างถนนที่

อาศัยพวกมากเข้าว่าโดยปราศจากฝีมือ การต่อสู้จึงยุติลงอย่างรวดเร็ว 

คนของบ่อนมังกรทองกองเกลื่อนอยู่เต็มพื้น พวกมันหากไม่ถูกเตะหรือ

ต่อยจนสิ้นสตกิโ็ดนฝักดาบฟาดจนไม่อาจลกุยนืได้อกี ไม่เว้นแม้แต่กนธี

กับเวทิศ ซึ่งจัดว่ามีฝีมือสูงส่งกว่าทุกคน สินฉุดดึงกนธีให้ลุกขึ้น ใช้ฝัก

ดาบพาดผ่านล�าคอพร้อมกบัเค้นถาม

“ตู้เซฟอยู่ไหน” กนธซีึ่งแตกตื่นอยู่ก่อนแล้วถงึกบังงงนักบัค�าถาม

นั้น 

“ข้าถามว่าตู้เซฟอยู่ไหน” สนิตะคอกซ�้า 

“เจ้าหมายถงึอะไร” กนธถีามกลบั 

“พวกเจ้าเกบ็เงนิไว้ไหน” สนิเปลี่ยนค�าถาม กนธไีม่ตอบทนัท ีแต่

จ้องมองเวทศิคล้ายขอความเหน็ชอบ เมื่ออกีฝ่ายพยกัหน้า เธอจงึบอก

“อยู่ด้านหลงั” 
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“พาข้าไป” สนิผลกักนธใีห้เดนิน�า หญงิสาวจงึเดนิไปยงัหลงัร้าน 

เมื่ออยู่กนัสองต่อสองกนธจีงึเอ่ยขึ้น

“ข้าคุ้นกบัเสยีงของเจ้า”

“ไม่ต้องนอกเรื่อง รบีน�าเงนิทั้งหมดออกมา” สนิตดับท แต่กนธี

กลบัคล้ายเปลี่ยนเป็นคนละคน เธอหนัมายิ้มให้สนิอย่างยั่วยวน ขณะที่

มอืเริ่มแกะกระดมุเสื้อออก สนิไม่คาดคดิมาก่อนว่าจะเกดิเหตกุารณ์อย่าง

นี้ขึ้น ครั้นจะร้องห้ามกไ็ม่คุ้นชนิ เขาไม่เคยห้ามผู้หญงิไม่ให้ถอดเสื้อต่อ

หน้ามาก่อน สดุท้าย กนธกีแ็กะกระดมุเสื้อเมด็สดุท้ายออก เผยให้เหน็

หน้าอกเต่งตูมราวกบัดอกบวัคู่หนึ่ง

“ท่านว่าข้างดงามหรอืไม่” กนธเีอ่ยถาม สนิกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก 

ไม่อาจละสายตาจากดอกบวัตูมคู่นั้นได้

“งดงามยิ่ง” สนิตอบ กนธเีดนิกลบัเข้ามาหา ใช้สองมอืโอบรดัรอบ

คอสนิไว้พร้อมเบยีดเรอืนร่างให้แนบชดิ ก่อนจะยื่นรมิฝีปากประกบติ่งหู

และว่า

“เงินอยู่ในโต๊ะด้านหลังข้านี่เอง ท่านหยิบเงินแล้วพาข้าไปด้วย 

ได้หรอืไม่” 

“ท�าไมข้าต้องพาเจ้าไปด้วย” สินแม้จะผ่านพบหญิงสาวมา

มากมาย แต่ยามนี้กลบัถูกกนธกี่อกวนจนหวัหมนุ หญงิสาวดูออกว่าอกี

ฝ่ายก�าลงัไขว้เขวจงึกระซบิต่อ

“ข้าไม่อยากท�างานที่บ่อนอกีแล้ว หากมเีงนิสกัก้อน มคีนรู้ใจสกัคน

พาข้าหนอีอกไป ข้ากพ็ร้อมที่จะไป”

“แต่เจ้าไม่รู้จกัข้า” สนิว่า 

“เรายังมีเวลาเหลือเฟือที่จะท�าความรู้จักกัน ท่านไม่ต้องการข้า

หรอื” สนิดนัร่างเธอออกห่าง จ้องสบตาก่อนว่า

“หากพวกเราหนไีปในลกัษณะนี้ เจ้าของบ่อนต้องออกตามล่าแน่ๆ 
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ไหนเลยจะมเีวลาท�าความรู้จกักนัได้” 

“เฮอะ พวกนั้นจะมีปัญญาอะไร” กนธีแค่นเสียงออกมาอย่าง

เหยยีดหยาม สนิเกดิปฏภิาณวูบ จงึเลยีบเคยีงถามว่า

“เจ้าของบ่อนมงักรทองเป็นใคร” 

“ย่อมเป็นคนที่มอี�านาจสูงสดุในพื้นที่นี้” กนธบีอก 

“นายอ�าเภอ” 

“ย่อมเป็นนายอ�าเภอ พวกเจ้านบัว่าปล้นผดิที่แล้ว แต่ข้ารูจ้กัพื้นที่

แถบนี้ด ีหากพาข้าหนไีปด้วย โอกาสรอดของพวกเจ้าจะมมีากขึ้น” พร้อม

กับพูด กนธีก็เอื้อมมือสยายผมออกราวกับนางแบบโฆษณายาสระผม 

จากนั้นเอื้อมมือโอบรัดรอบคอสินอีกครั้ง ท่าทางที่ไม่มีพิษสงนั้นกลับ

สะกดิใจสนิขึ้นมา เขาสงัเกตเหน็ประกายสเีงนิปรากฏขึ้นวบูหนึ่งแล้วหาย

ไปในซอกนิ้วของหญงิสาว ก่อนที่ฝ่ามอืของเธอสมัผสัถกูต้นคอ สนิกค็ว้า

จบัข้อมอืขาวนวลนั้นพร้อมออกแรงบดิเบาๆ เขม็เล่มหนึ่งร่วงหล่นลงพื้น 

“คิดจะใช้อาวุธลับกับข้า ไม่ง่ายนักหรอก” สินว่าพร้อมผลักเธอ

ให้เซออกไปจนทรดุล้มลงกบัพื้น ดาบเหลก็ไหลถกูชกัออกจากฝักจี้จ่อไป

ยงัหญงิสาว กนธใีบหน้าซดีเผอืดด้วยความตกใจ ที่ผ่านมาเธอมั่นใจใน

ฝีมอือนัรวดเรว็ของตวัเองมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการดงึเขม็พษิจากเรอืน

ผม เสน่ห์ที่ใช้ยั่วยวนฝ่ายตรงข้าม จนถงึการแทงเขม็พษิใส่ศตัรูผู้งมงาย 

เธอไม่เคยพลาดมาก่อน ในเสี้ยววนิาทนีั้นเอง สนิกห็นัหลงักลบั ฟันดาบ

ลงบนโต๊ะไม้สดุแรง โต๊ะแยกออกเป็นสองท่อน เงนิปึกหนึ่งหล่นกระจาย

เกลื่อนพื้น สนิกวาดเงนินั้นใส่ถงุผ้าจนเตม็ จากนั้นจงึหนัมาหากนธทีี่ยงั

ไม่ยอมลกุจากพื้น

“ข้าอยากจะเล่นกับเจ้าให้นานกว่านี้ เสียดายที่ไม่มีเวลามาก

ขนาดนั้น” พูดจบ สนิกแ็บกถงุเงนิออกไป 

“พวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าก�าลงัตอแยอยู่กบัใคร สกัวนัเจ้าจะเสยีใจ” 



76 คู่ป่วนสะท้านภพ เล่ม 4

เสยีงกนธดีงัไล่หลงัมา แต่สนิไม่สนใจฟัง เขาพยกัหน้าให้สญัญาณภรูนิท์

กบัแม่ชญีาตาว ีก่อนที่คนทั้งสามจะกระโจนออกจากบ่อนพนนัและหาย

ไปอย่างลกึลบั

ม้าสามตัวควบตะบึงผ่านแนวป่ามุ่งสู่บ้านร้างซึ่งตั้งอยู่อย่าง

โดดเดี่ยว บนหลงัม้าประกอบไปด้วยภูรนิท์ สนิ และแม่ชญีาตาว ีทั้งสาม

ไปถงึบ้านหลงันั้นก่อนฟ้าสางตามที่ได้ตกลงกนัไว้ ภายในบ้านยงัคงมคีน

ชุดด�าสี่คน นายกองชยุต รวมถึงเหมรัตนและลูกเมีย แต่กองก�าลังที่

ห้อมล้อมบ้านหลงันั้นกลบัไปแล้ว สนิโยนถงุผ้าลงพื้นดงัโครมก่อนว่า

“นี่เงนิค่าไถ่ ข้าหามาให้แล้ว” 

“หนึ่งแสนบาท” นายกองชยตุย�้า

“ข้าไม่ได้นบั แต่คงมากกว่านั้น ส่วนเกนิถอืว่าเป็นก�าไรของท่าน” 

สนิตอบกลบั เหมรตันจ้องมองคนทั้งสามอย่างไม่เชื่อสายตา ครู่หนึ่งจงึ

ว่า

“พวกเจ้าเล่นพนนัชนะจรงิๆ หรอื” 

สินยิ้มให้กับเหมรัตนแล้วว่า “ท่านจะสนใจท�าไมว่าข้าหาเงินมา

ได้ด้วยวธิไีหน ข้อแรกถอืว่าฝ่ายข้าชนะการเดมิพนัแล้ว ท่านยงัมข้ีอเสนอ

อะไรอกี” 

เหมรัตนพยักหน้าช้าๆ ขณะจ้องมองนายกองชยุตที่ก�าลังเปิดถุง

ผ้าเพื่อนบัเงนิ

“นบัว่าพวกเจ้ามคีวามสามารถอยู่บ้าง เดมิพนัข้อที่สองของข้าก็

คอื...” เหมรตันหยดุพูดครู่หนึ่งเพื่อกวาดตามองคนชดุด�าทั้งสี่ที่ยงัคงถอื

ดาบกระชบัไว้ในมอื จากนั้นจงึว่า

“คนพวกนี้เข่นฆ่าคนในบ้านของข้า จับลูกเมียข้าเป็นตัวประกัน 

ซ�้ายงัอยู่เบื้องหลงัการยดึครองบ่อนหงส์เหนิของข้า พวกเจ้าว่าข้าควรจะ



77Kula

จดัการกบัพวกมนัยงัไงด”ี 

สินกวาดตามองคนทั้งสี่ตามเหมรัตน จากนั้นจึงว่า “อยากให้

จดัการยงัไงกว็่ามาเถอะ” 

เหมรตันฉกียิ้มเจ้าเล่ห์ออกมา “เดมิพนัขอ้ที่สองกค็อื ใหค้นใดคน

หนึ่งในหมู่ของพวกเจ้าจดัการกบัคนพวกนี้ จะท�ายงัไงกไ็ด้ให้พวกมนัไม่

กล้ามาตอแยกบัข้าอกี” 

“ข้าไม่เกี่ยวนะ ข้าท�าตามค�าสั่งของนายอ�าเภอเท่านั้น” นายกอง

ชยตุรบีออกตวั เหมรตันยิ้มให้มนัแล้วว่า

“ข้าเข้าใจด ี และข้ายงัไม่อยากมปีัญหากบัทางการ ท่านกลบัไป

เถอะ และบอกนายอ�าเภอด้วยว่า ข้าต้องการบ่อนของข้าคืนพร้อมกับ

ศรีษะของศษิย์ทรยศทั้งสองคนนั้น” 

“ดะ...ได้” นายกองชยตุรบัค�าอย่างยากล�าบากก่อนจะแบกถงุเงนิ

วิ่งหายออกไป เหมรตันหนักลบัมามองคนทั้งสามแล้วว่า

“ว่าไง ใครจะเป็นคนเล่นเกมในครั้งนี้” ภูรินท์ก้าวออกไปยืนอยู่

เบื้องหน้าสนิกบัแม่ชญีาตาวแีล้วว่า

“เรื่องเลก็น้อยอย่างนี้ข้าจดัการเองได้” พูดจบกด็งึคมแฝกออกจาก

เอว ชี้ปลายไม้ไปยงัคนชดุด�าทั้งสี่

“พวกเจ้าได้ยนิแล้วใช่ไหม ถงึข้าไม่อยากลงมอื ข้ากต็้องลงมอื” 

“เจ้าไม่รู้หรอกว่าก�าลังตอแยกับใครอยู่” เสียงของชายชุดด�าคน

หนึ่งเอ่ยขึ้น สนิที่จ้องคมุเชงิอยูอ่ดที่จะสอดค�าไม่ได้ เพราะก่อนหน้านี้ เขา

กไ็ด้ยนิค�าพูดนี้จากกนธมีาแล้วครั้งหนึ่ง

“งั้นกบ็อกมาส ิว่าพวกเจ้าเป็นใคร” 

“คนตายรู้ไปกเ็ท่านั้น” คราวนี้เป็นเสยีงหญงิสาวที่สวมชดุด�า ซึ่ง

ทนัททีี่พูดจบ เธอกป็ราดเข้าใส่ภูรนิท์อย่างรวดเรว็ราวกบัสายลม ภูรนิท์

ที่เตรยีมพร้อมอยูก่่อนเพยีงเบี่ยงตวัออกด้านข้างกส็ามารถหลบปลายดาบ
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ที่ทิ่มแทงมาได้ แต่ดาบนั้นกลบัเปลี่ยนทศิทางกลางอากาศ มนัตวดัฟัน

ขวางเข้าใส่ล�าตวัภูรนิท์อย่างรวดเรว็ แต่คนที่รวดเรว็กว่ากลบัเป็นภูรนิท์

ที่ยกคมแฝกขึ้นมาต้าน แรงปะทะท�าให้ภรูนิท์ผงะถอยหลงัไปถงึสองก้าว 

เขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่า ดาบแบนที่พุง่จากมอืหญงิสาวอย่างแผ่วพลิ้ว

จะแฝงไว้ด้วยพละก�าลงัมหาศาลเช่นนี้ 

ยังไม่ทันที่ภูรินท์จะตั้งตัวได้ คนชุดด�าอีกคนก็ฟันดาบหนาเข้าใส่ 

ภรูนิท์ก้มตวัหลบ เมื่อเงยหน้าขึ้นกพ็บปลายดาบของหญงิสาวจี้จ่อเข้ามา 

เขากระโดดฉกีออกทางขวางพร้อมฟาดคมแฝกเข้าปะทะ ในครั้งนี้เขาพุง่

พลงัจกัรวาลส่งไปกบัท่อนคมแฝก ทนัททีี่อาวธุทั้งสองปะทะกนั หญงิสาว

ในชุดด�าถึงกับร้องโอยขึ้นมาคราหนึ่ง ร่างเธอกระเด็นไปชนผนัง เลือด 

สแีดงสดไหลออกจากมมุปาก คนชดุด�าคนหนึ่งรบีเข้าไปพยงุเธอให้ลกุขึ้น 

ภรูนิท์หนัไปรบัมอืชายฉกรรจ์ที่กระโจนเข้ามาพร้อมดาบหนาหนกั โดยยก

คมแฝกขึ้นต้านรบัและถบีเข้าใส่หน้าท้องเขาทหีนึ่ง ชายคนนั้นล้มฟบุลง 

ดาบกระเด็นหลุดจากมือ นอนขดตัวไปมาไม่สามารถลุกยืนขึ้นได้อีก  

ภูรินท์วาดคมแฝกแหวกอากาศเสียงดังหวือ สะกดคนชุดด�าสองคนที่

เตรยีมกระโจนเข้ามาให้หยดุชะงกั 

“หากพวกเจ้ารับปากว่าจะไม่มารังควานเถ้าแก่เหมอีก ข้าจะ

ปล่อยพวกเจ้าไป” ภูรนิท์บอก สายตาคมกล้าจ้องหน้าคนชดุด�าทั้งสอง

สลับไปมา คนชุดด�าหันมองหน้ากันด้วยอาการลังเล ก่อนที่คนหนึ่งจะ

พยกัหน้ารบั

“ได้ ข้าจะไม่มาที่ต�าบลนี้อกี” พูดจบมนักเ็ข้าไปประคองหญงิสาว

ให้ลกุขึ้นยนื ขณะที่ชายชดุด�าอกีคนกเ็ข้าไปพยงุร่างของคนที่นอนกลิ้งอยู่

บนพื้นให้ลกุขึ้น จากนั้นจงึพากนัออกจากบ้านร้างไปอย่างทลุกัทเุล

“นบัว่าพวกเจ้าเป็นคนมฝีีมอื” เถ้าแก่เหมบอกขณะที่ทอดสายตา

มองส่งคนชดุด�าทั้งสี่ที่จากไปพร้อมกบัแสงแรกของวนั
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“ยงัเหลอืเดมิพนัอกีข้อหนึ่ง” สนิเปรยขึ้น เหมรตันฉกียิ้มแล้วว่า

“ข้ายังคิดไม่ออก ขอกลับบ้านอาบน�้าอาบท่าให้สดชื่นก่อนแล้ว

ค่อยว่ากัน แต่เช้านี้ข้าขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพวกเจ้าสักมื้อ เพื่อ

ขอบคณุที่ช่วยชวีติครอบครวัข้าไว้” 

“นกึว่าจะไม่พูดค�านี้ซะแล้ว” สนิว่า เหมรตันไม่อยากอยูใ่นบ้านร้าง

นานเกนิไปจงึรบีชวนทกุคนกลบับ้านทนัที

เหมรตันจดัให้คนทัง้สามนัง่รออยูบ่นระเบยีงรบัแขกซึง่สามารถ

มองเหน็ทวิทศัน์ของต�าบลหงส์ร่อนในมมุกว้าง และเป็นสถานที่เดยีวของ

ตัวบ้านที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังที่มันเคยเป็น เนื่องจากลูกเมียของ 

เหมรัตนยังอยู่ในสภาพเสียขวัญและตื่นกลัวกับการตายของคนรับใช้จึง

ขอตัวไปพักผ่อน ซึ่งภูรินท์มั่นใจว่าพวกเขาไม่มีทางหลับตาลงได้ แต่ก็ 

ไม่กล้ารบกวน 

อาหารที่เหมรตันสั่งซื้อมาล้วนเป็นอาหารชั้นดทีี่มขีายอยูใ่นต�าบล

หงส์ร่อน ด้วยฐานะเศรษฐอีนัดบัหนึ่งของต�าบล ภูรนิท์เชื่อว่าเหมรตันคง

ฟื้นฟูสถานะทางครอบครัวได้โดยง่าย แต่อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่า เขาจะ

จดัการยงัไงกบับ่อนพนนัที่ถูกยดึไป 

“ท่านรู้หรอืยงัว่าเป็นฝีมอืของใคร” ภูรนิท์เอ่ยถาม ขณะที่ทกุคน

ก�าลงัรบัประทานอาหาร

“ก่อนหน้านี้ไม่รู้ แต่ตอนนี้รู้แล้ว” เหมรตันตอบ จนถงึตอนนี้เขา

ยงัคงรกัษาบคุลกิของเซยีนพนนัอนัดบัหนึ่งเอาไว้ได้ นั่นคอืไม่ตื่นตระหนก

กบัเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น

“พวกมนัเป็นใคร” สนิถาม 

“ย่อมไม่ใช่คนของทางการ” เหมรัตนไม่ได้ตอบตรงๆ ซึ่งท�าให้ 

ทกุคนสงสยัยิ่งกว่าเดมิ
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“ข้าคดิว่าเป็นฝีมอืของนายอ�าเภอเสยีอกี” แม่ชญีาตาวเีอ่ย แม้จะ

ไม่ได้นอนทั้งคืนแต่แววตาของเธอยังสุกใสราวกับเด็กทารก ซึ่งแตกต่าง

จากภูรินท์กับสินที่แสดงความอ่อนล้าออกมาทางดวงตาอย่างไม่อาจ

ปิดบงั

“นายอ�าเภอกบัข้ารูจ้กักนัเป็นอย่างด ีที่ผ่านมาข้ากส่็งมอบเงนิให้

ไม่ได้ขาด อีกอย่างนายอ�าเภอคนนี้ขี้ขลาดตาขาวเกินกว่าที่จะท�าเรื่องนี้

ได้” เหมรตันตอบ

“แต่เขากับคนของเขาอยู่ที่บ้านร้างหลังนั้น ท่านก็เห็น” แม่ช ี

ญาตาวเีอ่ย 

“มคีนชกัใยอยู่เบื้องหลงั”

“คนประเภทไหนกันถึงสามารถชักใยเจ้าหน้าที่ของทางการได้”  

ภูรนิท์ถาม เหมรตันฉกียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนตอบ

“คนที่มาพร้อมกบัผลประโยชน์มหาศาลยงัไงล่ะ นายอ�าเภอคนนี้

เป็นคนโลภ เมื่อมีคนเสนอให้เขาเป็นเจ้าของบ่อนหงส์เหินที่มีรายได ้

คนืละหลายหมื่นบาท เขาย่อมไม่ปฏเิสธ” 

“ทั้งที่รู้ว่าจะต้องล่วงเกินท่านอย่างนั้นหรือ” แม่ชีญาตาวีถาม  

เหมรตันพยกัหน้า

“ต่อให้ต้องฆ่าข้า เขากจ็ะท�า” 

“แล้วท�าไมเขาถงึไม่ฆ่าท่าน ในตอนที่มโีอกาส” สนิถามบ้าง 

“เพราะข้าบอกว่าก�าลงัท�างานให้กบักษตัรยิ์ปภงักรอยู่ ต่อให้เขา

ขวัญกล้าหรือละโมบเพียงใดย่อมไม่เห็นทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของ 

ตวัเอง” 

“ท�าไมท่านไม่บอกเขาแต่แรก” ภูรนิท์ถาม

“เพราะเรื่องนี้เป็นความลบัสูงสดุ ข้าจะบอกใครง่ายๆ ได้อย่างไร 

ล่ะ” 
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คนทั้งสามต่างพยกัหน้าเหน็ด้วย ก่อนที่สนิจะถามต่อ

“กนธกีบัเวทศิล่ะ ท่านจะจดัการกบัพวกเขายงัไง” 

เหมรัตนยิ้มอย่างขมขื่นขณะทอดสายตามองไปยังทิศทางที่บ่อน

หงส์เหนิตั้งอยู่ ครู่หนึ่งจงึว่า

“ข้าย่อมมวีธิจีดัการกบัพวกเขา ยงัไงซะบ่อนหงส์เหนิต้องกลบัมา

เป็นของข้าอยู่ด”ี 

“ทั้งกนธกีบัผูห้ญงิชดุด�าต่างพูดว่า พวกเราไม่รูว่้าก�าลงัเล่นกบัใคร

อยู่ คนคนนั้นเป็นใคร” สนิถามต่อ

“อกีหน่อยเจ้าจะได้รู้” 

ภูรินท์ สิน กับแม่ชีญาตาวีมองสบตากันโดยไม่ได้นัดหมาย 

แน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ ที่มาที่นี่เพราะต้องการ

หิ่งห้อยที่มดีวงจติแห่งธาตลุมอยู่ในตวัเท่านั้น

“การเดิมพันข้อที่สามคืออะไร” สินเอ่ยถาม เหมรัตนยิ้มให้เขา 

อกีครั้ง จากนั้นจงึว่า

“พวกเจ้ารบัประทานอาหารให้อิ่มก่อน แล้วข้าจะบอกเอง” ค�าพดู

นั้นท�าให้ทกุคนเงยีบเสยีงลง ต่างก้มหน้าก้มตากนิอาหารที่อยู่เบื้องหน้า 

แม้จะรู้สึกฝืดคอเพราะร่างกายยังอ่อนล้า แต่ด้วยความหิวโหยจึงไม่ใช่

เรื่องยากที่จะกลนืกนิมนัลงไป จนกระทั่งอิ่มกนัถ้วนหน้า เหมรตันจงึพูด

ขึ้น

“เดิมพันข้อสุดท้ายของข้าก็คือ หากพวกเจ้าหาหิ่งห้อยที่บรรจ ุ

ดวงจติแห่งธาตลุมไว้เจอ พวกเจ้ากเ็อาไปเถอะ” 

“หอื” คนทั้งสามครางออกมาพร้อมๆ กนั ก่อนที่สนิจะเอ่ยขึ้น

“ท่านจะเล่นซ่อนหาหรอืไง” 

เหมรตันแบมอืออกทั้งสองข้างแล้วว่า

“ข้าไม่ได้เล่นซ่อนหา ที่จรงิข้าเตรยีมการรบัมอืกบัพวกเจ้าไว้ในอกี



82 คู่ป่วนสะท้านภพ เล่ม 4

รูปแบบหนึ่ง แต่กลบัเกดิเหตแุทรกซ้อนขึ้นเสยีก่อน เดมิพนัข้อที่หนึ่งกบั

สองนั้นเพียงเพื่อช่วยชีวิตตัวเองและครอบครัว แต่เดิมพันข้อที่สาม 

เป็นการช่วยเหลอืพวกเจ้า”

“ช่วยเหลอืยงัไง” สนิถามต่อ เหมรตันกวาดตามองคนทั้งสามแล้ว

ว่า

“หิ่งห้อยที่บรรจดุวงจติแห่งธาตลุมที่กษตัรยิ์ปภงักรมอบให้ข้านั้น

หายไปแล้ว” 

“หายไป!!!” ภรูนิท์ สนิ และแม่ชญีาตาวอีทุานออกมาพร้อมๆ กนั 

เหมรตันพยกัหน้า

“ใช่ มันถูกขโมยไปแล้วโดยฝีมือของคนที่ชักใยนายอ�าเภอให ้

ยดึครองบ่อนของข้า” เมื่อเหน็คนทั้งสามยงัเงยีบอยู่ เหมรตันจงึลกุจาก

เก้าอี้และว่า

“ตามข้ามา” พดูจบกเ็ดนิน�าลงไปสูช่ั้นล่าง ภรูนิทพ์ดูอะไรไม่ออก

จงึได้แต่เดนิตามหลงัเหมรตันไปด้วยความรูส้กึร้อนรุม่ เรื่องราวที่ดเูหมอืน

จะเรยีบง่ายกลบัเพิ่มความซบัซ้อนขึ้นมาอกีขั้น นี่เขาควรจะท�ายงัไงดี

เหมรตันเดนิน�าคนทั้งสามลงมาจนถงึห้องเกบ็ของชั้นล่าง เขากด

ปุ่มกลไกที่ผนังเผยให้เห็นประตูสู่ห้องลับที่ถูกปิดบังไว้อย่างมิดชิด เหม-

รตันเปิดประตูและเดนิน�าเข้าไป ภายในห้องลบัมดืทบึจนกระทั่งเจ้าของ

ห้องจดุคบเพลงิขึ้น พวกเขาจงึเหน็ว่าภายในห้องสี่เหลี่ยมขนาดสบิตาราง

เมตรนั้นมีกล่องเก็บทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งเงินทองจ�านวนมากเรียงซ้อน

กนัอยู่หลายชั้น

“มเีงนิมากมายขนาดนี้ ท�าไมไม่ฝากไว้ในธนาคารนะ” ภูรนิท์ว่า 

เหมรตันยงัไม่ทนัได้ตอบ สนิกพ็ูดแทรกขึ้น

“มแีต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ฝากเงนิไว้กบัธนาคาร” 

เหมรัตนจ้องมองชายหนุ่มทั้งสองด้วยความสงสัยก่อนถาม “โง ่
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ยงัไง เจ้าอธบิายได้ไหม” 

สินยิ้มเยาะก่อนว่า “หากท่านฝากเงินกับธนาคาร หนึ่งปีได้

ดอกเบี้ยร้อยละสองถงึสามบาท แต่ถ้าท่านกู้เงนิ ท่านต้องจ่ายดอกเบี้ย

สูงถึงสิบหรือยี่สิบบาทแล้วแต่เขาจะเรียกเอาจากท่าน ยังมี หากท่าน 

เดินทางออกนอกพื้นที่และเบิกเงินต่างพื้นที่ ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม

สบิห้าบาทหรอือาจถงึยี่สบิห้าบาท ทั้งที่เงนิที่เบกิกเ็ป็นเงนิของเราเอง ซึ่ง

ต่อให้ท่านฝากเงนิทั้งปียงัไม่ได้ดอกเบี้ยขนาดนั้น” 

“แล้วข้าควรจดัการกบัเงนิทองของข้ายงัไง”

“น�าไปลงทนุอย่างอื่น ซื้อที่ดนิ เปิดบ่อน เปิดร้านอาหาร หรอืใส่

ไหฝังดนิเอาไว้กแ็ล้วแต่ท่าน อย่างที่ท่านเกบ็ไว้ในบ้านนี้กไ็ม่ถอืว่าผดิ” 

เหมรตันพยกัหน้าคล้ายจะเหน็ด้วย เขากวาดตามองทรพัย์สนิของ

ตวัเองที่ยงัอยู่ที่เดมิอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อยก่อนว่า

“ถ้าเงนิพวกนี้ถูกโจรกวาดไปหมด ข้าจะเรยีกร้องกบัใครได้” 

“ถอืว่าเป็นคราวซวยของท่าน เงนิท่านเองท่านต้องดูแลให้ได้ส”ิ 

“มนัไม่แตะต้องเงนิทองของข้าแม้แต่บาทเดยีว แต่กลบัเลอืกที่จะ

หยิบฉวยหิ่งห้อยที่บรรจุดวงจิตแห่งธาตุลมไป” เหมรัตนพูดขึ้น เขาเลิก

สนใจเรื่องเงนิเรื่องธนาคารแต่มุง่สนใจเรื่องหิ่งห้อยที่บรรจดุวงจติแห่งธาตุ

ลมแทน เหมรัตนชี้ให้ทุกคนดูกล่องเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายตู้เซฟใบ

หนึ่งที่เปิดอ้าอยู่ ในกล่องนั้นมีแท่งหินติดไฟสีน�้าเงินลุกโชน แต่สิ่งที่มัน

เผาไหม้นั้นหายไปแล้วจรงิๆ ที่ข้างกล่องเหลก็มกีระดาษแผ่นหนึ่งแปะอยู่ 

เหมรตันดงึออกมาส่งให้ภูรนิท์ 

“ข้าอ่านไม่ออก” ภูรนิท์บอก เพราะข้อความที่เขยีนอยูใ่นกระดาษ

นั้นเป็นภาษาของเวหานคร เหมรตันจงึว่า

“มนัเขยีนว่า ขอบคณุส�าหรบัดวงจติแห่งธาตลุม จากบปุผาวาย”ุ

“บปุผาวาย”ุ ภูรนิท์ทวนชื่อนั้นเบาๆ เหมรตันจงึอธบิายว่า
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“บปุผาวาย ุเป็นชื่อของหวัขโมยอนัดบัหนึ่งแห่งเวหานคร ไม่มใีคร

รู้ว่ามนัเป็นใคร อยู่ที่ไหน เป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิ ทกุคนรู้เพยีงแต่ว่าสิ่งใด

ที่มนัหมายตาไว้ย่อมตกเป็นของมนัในที่สดุ” 

“แต่ท่านบอกเองไม่ใช่เหรอว่า คนที่รู้ว่าท่านมีหิ่งห้อยตัวนี้อยู่มี

เพยีงท่านกบักษตัรย์ิปภงักร แล้วกพ็ระธญัรด”ี แม่ชญีาตาวเีอ่ยถาม เหม-

รตันพยกัหน้า สหีน้าแสดงความว้าวุ่นใจอย่างชดัเจน

“ใช่ ข้าไม่สงสัยพระธัญรดี แต่ก็ไม่อาจสงสัยกษัตริย์ปภังกรเช่น

กนั” 

“แล้วบุปผาวายุมันรู้เรื่องนี้ได้ยังไง” สินเอ่ยถาม น�้าเสียงแสดง

ความพลุ่งพล่านในใจอย่างชดัเจน

“ข้าไม่รู้ว่ามนัรู้เรื่องนี้ได้ยงัไง ซ�้ายงัวางแผนสร้างความวุ่นวายขึ้น

อกี พวกเจ้ากเ็หน็แล้วว่าคนชดุด�าทั้งสี่นั้นมฝีีมอืตดิตวัแค่ท่าสองท่าเท่านั้น 

หากมันต้องการฆ่าข้าหรือฆ่าพวกเจ้า ย่อมต้องหานักฆ่าอาชีพที่มีฝีมือ

มากกว่านี้มาจดัการ” เหมรตันว่า ภูรนิท์อดที่จะถามไม่ได้

“ในเมื่อมนัขึ้นชื่อว่าเป็นหวัขโมยอนัดบัหนึ่ง ท�าไมมนัไม่ย่องเข้ามา 

ขโมยของในบ้านทา่นเงยีบๆ ท�าไมต้องฆา่คนและตดิตอ่คนมากมาย นั่น

ไม่เท่ากบัเปิดเผยตวัตนแล้วหรอื” 

“นั่นแหละคอืสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจ เรื่องการตดิต่อคนมนัย่อมมวีธิปิีดบงั

ตัวตนของมันไว้ อาจบางทีมันไม่ต้องการสร้างความวุ่นวายให้กับข้า

เท่ากบัพวกเจ้า” 

“ท่านหมายถึงว่า เป้าหมายของบุปผาวายุอยู่ที่พวกเรา” แม่ช ี

ญาตาวถีาม เหมรตันยิ้มอย่างอบัจนปัญญา

“ข้าคดิว่าเป็นเช่นนั้น” ทั้งสี่คนต่างเงยีบงนัไปราวกบันดักนัไว้ ใน

ห้องจงึมเีพยีงเสยีงของไฟที่ก�าลงัเผาไหม้เชื้อบนคบเพลงิ 

“มเีบาะแสอะไรเหลอือยูบ้่างไหม” ภูรนิท์เอ่ยถาม เขาไม่อาจปิดบงั
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ความรู้สกึท้อแท้สิ้นหวงัเอาไว้ได้อกี ขณะนั้นเอง แม่ชญีาตาวกีเ็อื้อมมอื

มากมุมอืเขาไว้ พลอยท�าให้ภูรนิท์รู้สกึอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างประหลาด

“ไม่มีเบาะแสอะไร ข้าถึงเดิมพันกับพวกเจ้า หากหาไม่เจอพวก

เจ้าก็ได้แต่กลับบ้านมือเปล่า หากหาเจอก็สุดแต่พวกเจ้าจะใช้วิธีการใด

ช่วงชงิมา ข้าช่วยได้แค่นี้” เหมรตันบอก

“ท่านกร็ู้ว่าพวกเรามเีวลาจ�ากดั” สนิถาม 

“ใช่ หิ่งห้อยตวัอื่นๆ ก�าลงัถูกเพลงิเผาไหม้ จนถงึตอนนี้ พวกเจ้า

มเีวลาอกีห้าวนัเท่านั้น” 

“หิ่งห้อยตวัที่สองอยูไ่หน” ภูรนิท์ถาม การที่แม่ชญีาตาวกีมุมอืเขา

ไว้นั้นเท่ากระตุ้นเตอืนให้รู้ว่า เขาไม่มทีางให้ถอยหลงักลบัโดยเดด็ขาด

“อยู่กับเฒ่าเปศล ในต�าบลห่านฟ้า ห่างจากที่นี่ไปทางเหนือ

ประมาณห้าสบิกโิลเมตร พวกเจ้าสามารถเดนิทางไปพบกบัเขาได้” เหม-

รตันบอก

“เส้นทางเป็นยงัไง” สนิถาม

“เป็นภูเขาสูงชัน หากพวกเจ้าออกเดินทางตอนนี้ น่าจะถึงที่นั่น

ตอนเย็นพอดี ที่นั่นเป็นต�าบลใหญ่ แม้จะไม่เท่าต�าบลหงส์ร่อน แต่ก็มี

โรงแรมที่พกักบัร้านอาหารคอยบรกิารผู้คน เมื่อไปถงึที่นั่นแล้ว ถามใคร

กย็่อมรู้ว่าเฒ่าเปศลพกัอยู่ที่ใด” 

“เขาดงัมากเหรอ” สนิถามต่อ เหมรตันจงึว่า

“เฒ่าเปศลถูกจัดว่าเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน แม้จะแก่ชราแต่ก็

เปี่ยมด้วยภูมปิัญญารอบรู้ ยากที่ใครจะทดัเทยีม เมื่อไปถงึเฒ่าเปศลจะ

บอกเองว่าพวกเจ้าต้องท�าอะไรบ้าง เกรงแต่ว่า...” เหมรตันหยดุพูด แต่

ทกุคนรู้ดวี่าเขาจะพูดอะไรต่อ

“หวงัว่าเราจะไม่ถูกเจ้าบปุผาวายตุดัหน้าไปเสยีก่อน” สนิพูดต่อ

ให้ เหมรตันพยกัหน้าแล้วว่า
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“หากมนัมุง่หวงัจะขโมยหิ่งห้อยที่บรรจดุวงจติแหง่ธาตลุมใหค้รบ 

มนัย่อมพุง่เป้าไปที่เฒ่าเปศลเช่นกนั ทางที่ดพีวกเจ้าควรรบีออกเดนิทาง” 

ภูรนิท์หนัสบตากบัแม่ชญีาตาว ีครู่หนึ่งเธอจงึพูดว่า

“หาหิ่งห้อยตัวอื่นๆ ให้ครบก่อน ส่วนเรื่องบุปผาวายุ ข้าเชื่อว่า

พวกเราต้องได้เผชญิหน้ากบัมนัสกัวนั” 

“งั้นพวกเราเดนิทางต่อ” ภูรนิท์บอก เหมรตันจงึจดัเตรยีมเสบยีง

อาหารและมอบเงนิทองส่วนหนึ่งให้คนทั้งสามไว้ใช้จ่าย 

“ขอให้พวกเจ้าสะสมหิ่งห้อยได้ครบตามที่ตั้งใจไว้” เหมรตันบอก

เมื่อคนทั้งสามขึ้นบนหลงัม้าเรยีบร้อยพร้อมจะออกเดนิทาง

“ขอบคุณท่านมาก และก็หวังว่าเมื่อข้ากลับมาที่นี่อีกครั้ง บ่อน

หงส์เหนิคงได้กลบัมาเป็นของท่านแล้ว” สนิว่า 

เหมรตันพยกัหน้าก่อนถอยออกมาเพื่อเปิดทางให้ภูรนิท์ สนิ และ

แม่ชญีาตาวคีวบม้าจากไป

กษตัรย์ิปภังกรทรงละสายพระเนตรออกจากเปลวไฟทีก่�าลงั

กัดกินเนื้อหิ่งห้อยอย่างช้าๆ อีกไม่กี่วัน ผิวด้านนอกที่ห่อหุ้มอยู่จะถูก

ท�าลาย ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ภายในจะถูกเผาผลาญจนหมดสิ้น กษัตริย ์

ปภงักรทรงถอนพระทยัออกมาด้วยความเสยีดาย ดวงจติแห่งธาตลุมเป็น

อันตรายส�าหรับพระองค์ แต่พระองค์กลับทรงต้องการครอบครองไว้  

ไม่ต่างจากทารกที่อยากเล่นปืน ทั้งที่รูว่้ามนัอาจจะลั่นใส่ตวัเองได้ทกุเมื่อ

กษตัรยิ์ปภงักรเสดจ็จากห้องบรรทมออกมารบัลมบนระเบยีงของ

พระราชวงัซึ่งสร้างบนยอดเขาที่สูงที่สดุ ท�าให้ทอดพระเนตรทวิทศัน์ของ

เวหานครได้ทั้งสามร้อยหกสบิองศา ขณะนั้นอ�ามาตย์รชยากข็ออนญุาต

เข้าเฝ้า 

“มีความคืบหน้าอะไร” กษัตริย์ปภังกรตรัสถามด้วยพระสุรเสียง
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นุ่มนวล พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบหกสิบพรรษาในอีกสองเดือน

ข้างหน้าแล้ว ถงึแม้จะมอีายมุากขนาดนั้น แต่บนพระพกัตร์กลบัไม่ปรากฏ

รอยเหี่ยวย่นแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะอากาศที่บรสิทุธิ์ พระกระยาหาร

ที่ทรงเลอืกเสวยอย่างพถิพีถินั หรอืเป็นเพราะอ�านาจของอนภุาคมารซึ่ง

ยากที่ใครจะรู้ได้

“คนพวกนั้นออกเดินทางจากต�าบลหงส์ร่อนแล้วพ่ะย่ะค่ะ”  

อ�ามาตย์รชยาในวยัเจด็สบิปีรายงาน กษตัรย์ิปภงักรแย้มพระสรวลอย่าง

พอพระทยั ทองพระเนตรมองร่างกายงองุม้ของอ�ามาตย์ผูถ้วายการรบัใช้

มายาวนาน

“พวกนั้นได้หิ่งห้อยตวัแรกแล้วหรอื” พระองค์ตรสัถาม

“ยงัไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ” ค�าตอบของอ�ามาตย์ชราท�าให้กษตัรย์ิปภงักร

ทรงมสีพีระพกัตร์ที่เตม็ไปด้วยความตื่นเต้นสงสยั

“ไฉนยงัไม่ได้” 

“มรีายงานว่าหิ่งห้อยตวันั้นถกูบปุผาวายขุโมยไปเสยีก่อนพ่ะย่ะค่ะ”

ค�าตอบนั้นท�าให้กษตัรย์ิปภงักรสรวลออกมาด้วยความพอพระทยั

ยิ่ง ครู่หนึ่งจงึว่า

“บปุผาวาย ุบปุผาวาย”ุ กษตัรยิ์ปภงักรตรสัชื่อนั้นซ�้าๆ “มนัเป็น

ใครกนั” 

“บุปผาวายุเป็นหัวขโมยที่อาละวาดอยู่ทั่วเวหานครมาช้านาน 

พระองค์น่าจะทรงเคยได้ยนิชื่อของมนั”

“แน่นอน ข้าเคยได้ยนิชื่อของมนั แต่นั่นท�าให้ข้ารู้จกัมนัมากกว่า

คนอื่นๆ หรอืไง พวกเจ้าท�างานกนัยงัไง มหีวัขโมยอยู่ในบ้านแท้ๆ แต่ข้า

ผู้เป็นเจ้าของบ้านกลบัรู้จกัแต่ชื่อของมนั”

“เรื่องนี้...เรื่องนี้” อ�ามาตย์รชยาเอ่ยออกมาด้วยความหวาดกลัว 

เพราะไม่มีใครรู้จักกษัตริย์ปภังกรมากกว่าเขาอีกแล้ว หากพระองค์
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ต้องการประหารใครกเ็พยีงตรสัออกมาง่ายๆ โดยไม่มกีารสอบสวน หรอื

อยากจะไว้ชวีติใคร หากคนคนนั้นท�าผดิมหนัต์กย็่อมกลายเป็นผู้บรสิทุธิ์ 

พระทัยของพระองค์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากยิ่งกว่าสภาพดินฟ้าอากาศ

เสยีอกี

“เจ้าไม่ต้องกงัวลไปหรอก ดเีสยีอกีที่หิ่งห้อยตวันั้นถกูขโมยไปเสยี

ก่อน” กษตัรยิ์ปภงักรตรสั อ�ามาตย์รชยาถงึกบัขมวดคิ้วด้วยความสงสยั 

แต่กไ็ม่กล้าเอ่ยปากทูลถาม กษตัรยิ์ปภงักรจงึตรสัต่อว่า

“นบัว่าบปุผาวายสุร้างความดคีวามชอบใหญ่หลวง หากคนแปลก-

หน้าพวกนั้นสะสมดวงจติแห่งธาตลุมได้ไม่ครบ มนัจะเอาอะไรมาท�าลาย

ข้าได้”

“แต่ข้าพระองค์ยงัสงสยัว่า เหตใุดบปุผาวายจุงึจงใจขโมยหิ่งห้อย

ที่บรรจุดวงจิตแห่งธาตุลม และมันรู้ได้ยังไงว่าหิ่งห้อยตัวนั้นอยู่กับเหม-

รตัน” อ�ามาตย์รชยาเอ่ยออกมา 

“หวัขโมยย่อมจบัตามองเศรษฐ ีเรื่องนี้ไม่น่าแปลกอะไร คนพวก

นั้นจะพบกบัเฒ่าเปศลวนัไหน” กษตัรย์ิปภงักรตรสัถงึคนที่มหีิ่งห้อยบรรจุ

ดวงจติแห่งธาตลุมคนต่อไป อ�ามาตย์รชยาจงึทูลว่า

“น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าพ่ะย่ะค่ะ”

“ดี จับตาดูพวกมันต่อไป และรีบรายงานให้ข้ารู้ทันทีเมื่อมีเรื่อง

ส�าคญั”

“พ่ะย่ะค่ะ” อ�ามาตย์รชยารบัค�า กษตัรย์ิปภงักรจงึทรงเปลี่ยนเรื่อง

คยุ

“กองก�าลงัวายเุตรยีมตวัไปถงึไหนแล้ว” 

“เรื่องจ�านวนพลและเสบยีงอาหารเตรยีมพร้อมแล้ว ขาดแต่อาวธุ

กบัชดุที่จะสวมใส่ซึ่งก�าลงัเร่งสร้างอยู ่อกีไม่กี่วนัน่าจะแล้วเสรจ็พ่ะย่ะค่ะ” 

“ด ีให้ข้าจดัการกบัคนแปลกหน้าทั้งสองนี้ก่อน แล้วข้าจะยกทพั
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บุกปฐพีนครด้วยตัวเอง” กษัตริย์ปภังกรตรัสออกมาด้วยพระสุรเสียง

แขง็กร้าวและมุง่มั่น อ�ามาตย์รชยาตวัสั่นเทาคล้ายกบัหวาดกลวัสงคราม

ที่ก�าลงัจะอบุตัขิึ้นในเรว็วนันี้ ชายชราก้มหน้าลงมองพื้นเพื่อปิดซ่อนความ

กลวั ก่อนเอ่ยรบัค�า

“พ่ะย่ะค่ะ”


