


“คือเดือนดาวดินฟ้าจักอาเพศ

อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน

มหาเมฆจักลุกเป็นเพลิงกาฬ

เกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมือง

พระคงคาจักแดงเดือดดั่งเลือดนก

อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจักเหลือง

ผีป่าก็จักวิ่งเข้าสิงเมือง

ผีเมืองนั้นจักออกไปอยู่ไพร๑”

นับจาก จุลศักราช ๑๐๕๐ หลังผลัดแผ่นดินเป็นราชวงศ์สุดท้ายแห่ง 

กรุงศรีอยุธยา บ้านเมืองยังไม่สงบราบคาบเท่าใดนัก เพราะมีการรบราฆ่าฟัน 

กันเองติดต่อมาหลายรัชกาล ขุนนางข้าคนมนตรีราชวงศ์เดิมต่างตกที่นั่งลำบาก  

เหลือบไรแห่งราชวงศ์ใหม่อาศัยช่วงจังหวะระส่ำระสายแสวงหาผลประโยชน์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปวงประชาราษฎร ตกอยู่ภายใต้ 

ความรับผิดชอบของขุนนางผู้มีใจรักแผ่นดินเพียงไม่กี่คน  นอกจากนั้นอีก 

มากหลายยังกระทำซ้ำเติม เกิดเป็นวิบากกรรมต่าง ๆ  นานา ประหนึ่งว่าดวงชาตา 

แห่งบ้านเมืองจะสมดั่งคล้ายถ้อยคำใน  เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา...

๑ เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช
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๑

คำ่คนืเยน็ยะเยอืก สายลมหนาวเหนบ็กรดีผวิ ถนนทัง้สาย 

เปลี่ยวร้างผู้คน มีเพียงแขกยามบอกเวลาพร้อมสำทับให้ระวังฟืนไฟ เพราะอากาศ 

แห้งเหลือเกิน

เรือนแถวแออัดเป็นโครงสร้างครึ่งอิฐครึ่งไม้ แต่ละห้องปิดตัวเงียบเชียบ  

บ้านใดมีลูกสาวถึงกับให้แอบซ่อนในหีบในตู้ หากมีช่องลับใต้พื้นก็จะให้สาวเจ้า 

ลงไปนอนซุก เพราะเภทภัยร้ายแรงขณะนี้คือคล้ายมีปีศาจมนตราออกไล่ล่า 

พร่าพรหมจรรย์หญิงสาวไปทั่ว

ท้องถนนนอกจากแขกยามบอกเวลาจึงยังมีพวกกรมนครบาลเพิ่มเติมระยะ 

ตรวจการณ์และเพิ่มกำลังคนในการสอดส่องดูแล หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นหัวหมื่น 

มีฝีมือ รูปร่างสูงสง่า ดวงหน้าคมคาย ขณะนี้สายตาเขม้นเพ่งเล็ง หากมีอะไร 

ผิดปกติในสายตาสักนิดก็ไม่อาจรอดพ้น

เสียงแกร๊กดังเข้าหู ชายหนุ่มหันขวับ เห็นเงาตะคุ่มกระโจนข้ามกำแพง  

เขาสั่งให้ติดตามทันที

ผู้แฝงเงานั้นรวดเร็ว โดดข้ามไปสามสี่กำแพงก็โผนขึ้นสันหลังคา ฝีเท้า 
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ชำนาญนัน่แลน่ไปไดร้าวดัน้เมฆ แตห่วัหมืน่หนุม่รปูงามกส็ามารถตามตดิไดก้ระทัง่ 

จะคว้าไหล่

คนในชุดดำมีผ้าคลุมหน้าชักดาบป้องกันตัว หันขวับแล้วฟาดใส่ตรง  ๆ... 

ทั้งหมดเพียงเพราะป้องกัน แต่หัวหมื่นหนุ่มเข้าใจว่าหมายจะห้ำหั่น เขาตวัดดาบ 

ปะทะดาบ แล้วแทงสวนจนอีกฝ่ายต้องป้องปัด สู้พลางหนีพลางจนแทบจนมุม

“พี่แสน อิฉันเอง!” เป็นเสียงหญิงสาวร้องบอกพร้อมรีบปลดผ้าคลุมหน้า

“แม่พลอย!” ชายหนุ่มตกใจนัก พลิกคมดาบเพลงสุดท้ายเฉียดผ่าน 

ปลายผมสตรีตรงหน้าไปนิดเดียว พอตั้งหลักได้ก็ต้องรีบดึงตัว  ‘แม่พลอย’  ให้ 

หลบซุ่ม แล้วเอ่ยถาม “แม่พลอย ทำกระไรเยี่ยงนี้”

“ก็ออกมาช่วยจับอ้ายโจรปีศาจนั่นยังไร”

“ตะแม่พลอยเป็นสตรี แล้วอ้ายนั้นมันปีศาจล่าสวาท! นี่มิใช่ป้อนเนื้อ 

เข้าปากเสือดอกรึ” แสนไม่พอใจ ส่ายหน้าระอากับการช่างสร้างเรื่องราวของ 

หญิงสาวตรงหน้า

“หากมิเอาเนื้อเข้าเป็นเหยื่อ มันจักโผล่หน้าออกมาฤๅไร มิทันข้ามพ้นเพ็ญ  

นางเนื้อนางสาวหลายสิบบ้านตกเป็นเหยื่อไปมิรู้เท่าไร!” เสียงหล่อนเด็ดเดี่ยว  

แสดงชัดว่าจะไม่ลดราวาศอกให้อีกฝ่ายแน่  ๆ “พวกพี่แสนมีตั้งหลายหมู่หลายนาย  

มิเห็นได้เรื่องได้ราวสักคน!”

“ตะก็มิใช่ธุระของแม่พลอย จักมาทำเยี่ยงนี้หามิได ้ หากคุณพระท่านรู้เรื่อง  

จักเดือดร้อนยุ่งยากกันไปหมด”

“ก็ผู้ใดจักให้ไปบอกเล่า เรื่องราวเยี่ยงฉะนี้กะอ้ายคนชั่วเลวทรามนั่น อิฉัน 

พอมีฝีมือก็อยากจักช่วย”

ก่อนจะทุ่มเถียงให้มากความกันต่อไป หางตาทั้งคู่ก็คล้ายเห็นเงาร่างหนึ่ง 

ราวเหาะเหินวูบผ่านบ้านรั้วใหญ่หลังหนึ่ง สองคนสบตากัน นั้นเรือนคหบดีมีชื่อ  

เวรยามต้องแน่นหนา หลังพยักหน้าให้แก่กันจึงทำได้เพียงซุ่มดูเหตุการณ์ แล้ว 

เสียงหวีดสั้น  ๆ  ก็ดังแผ่วจนยากที่ใครจะได้ยิน แต่คนเฝ้าสังเกตแน่ใจ เป็นเสียง 

ธิดาเจ้าของเรือนแน่  ๆ

สองหนุ่มสาวปฏิกิริยารวดเร็ว สองสามอึดใจก็ปราดขึ้นถึงต้นเสียง แต่ 
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ประตูหน้าต่างปิดแน่นหนา ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พอเสียงหวีดซ้ำดังชัดจากภายใน  

แม่พลอยจึงทลายหน้าต่างเข้าไป

ไอ้นั่นกำลังจะขย้ำคอเหยื่ออยู่แล้วตอนหญิงสาวบุกเข้ามา มันหันขวับและ 

โผนเข้าโจมตี หมัดมวยของมันนั้นแปลกประหลาด ทุกหมัดทุกท่าล้วนกร้าวแกร่ง  

มุ่งทำร้ายจุดตายเท่านั้น

หญิงสาวผู้ทะนงในฝีมือตนต้องต่อสู้เต็มที่ แม้ต้องรับมือเป็นส่วนใหญ่  

แต่ก็จัดว่าไม่ได้เพลี่ยงพล้ำ ทว่าชั่วอึดใจใหญ่หล่อนก็พลาดถูกมันคว้าข้อมือ  

แรงบีบดังคีมเหล็กทำดาบแทบหลุดมือ

แต่แสนมาทัน แทรกดาบแทงเข้ามา พลิกคมตวัดปาดจนไอ้ปีศาจล่าสวาท 

ต้องปล่อยมือหญิงสาว เหตุการณ์กลายเป็นสองรุมหนึ่ง ฝ่ายชั่วร้ายแม้ถูกลุย 

จากสองทางก็สู้ไม่ถอย อะไรมีให้ทุ่นแรงก็ใช้

จนแทบจะพ่ายแพ้...ก็สบโอกาสทอง

หญิงสาวตวัดดาบหนึ่งไม่เต็มท่า ถูกสันหมัดอีกฝ่ายกระแทกต้นแขนจน 

เสียหลักทรุดลงขวางทางดาบชายหนุ่ม เขาสุดจะยื้อกลับ คมดาบจึงปาดเนื้อ 

ตรงหลังไหล่ซ้ายของหล่อนเป็นแผลยาวเกือบคืบ

จังหวะที่สองคนชะงักงัน ไอ้โจรปีศาจก็รีบหนี พุ่งตัวพ้นหน้าต่างออกไป 

ทันที สองคนสบตากันอีกครั้ง แววตาเจ็บปวดของหญิงสาวปรากฏแค่พริบตา  

ก่อนพยักให้รีบตาม ทว่าแสนใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเสียแล้ว เพราะพลั้งมือทำลูกสาว 

ผู้เป็นนายตนให้ได้รับบาดเจ็บ พอไล่ได้กระชั้นก็ถูกมันตวัดสันเท้าถีบกระเด็น

ไอ้โจรคล้ายจะจนมุมอีกครั้ง คราวนี้แสนล้าหลังหญิงสาว และหล่อน 

ก็พลาด ถูกมันตะปบกลางแผล นิ้วหนึ่งกรีดจิกลงไม่ปรานี หล่อนเจ็บจนทรุด  

แสนตามทันอีกครั้ง เข้าประฝีมือกับมันอีกหน กระทั่งหญิงสาวตั้งตัวได้ เข้าช่วย 

โจมตี จากทั้งแรงเจ็บและแรงแค้น

การต่อสู้แบบสองรุมหนึ่ง ยิ่งนานไอ้โจรร้ายยิ่งอ่อนล้า สุดท้ายมันตะกุย 

ผงฝุ่นเหวี่ยงเข้าที่หน้าของสองคนแล้วรีบถือโอกาสหลบหนี สองหนุ่มสาวต้อง 

ปิดปากปิดจมูกถอยหลบฝุ่นผงนั้นเป็นพัลวัน เพราะรู้สึกคล้ายมันปล่อยผงพิษ 

ชนิดหนึ่งมาพร้อมกัน พอหลบพ้น ไอ้โจรปีศาจก็ลับหาย สองคนจึงรีบย้อนกลับ 
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มาดูอาการธิดาท่านคหบดี

ไม่รู้เหตุไรทั้งบ้านยังเงียบเชียบ หรือคนทั้งบ้านจะถูกสะดมยาให้สลบ  

แต่ยังไม่น่าห่วงเท่าผู้ตกในภัยร้าย

แสนและบุตรสาวผู้เป็นนายเร่งเข้ามาในห้องธิดาเจ้าของเรือน

“แม่วง...หายไปแล้ว” เป็นหญิงสาวที่โพล่งออกมา เพราะตนเห็นชัด  ๆ  

ตอนต่อสู้กับไอ้โจรปีศาจว่านางสลบอยู่กับพื้น เมื่อกวาดตาหาจนทั่วแล้วพบแต่ 

ตะกรุดอาคมเส้นหนึ่ง ทั้งคู่ก็ยิ่งหวาดวิตก

“ต้องรีบตาม อ้ายนั่นอาจเป็นพวกเสือสมิง”

หล่อนออกความเห็น แต่ชายหนุ่มรีบขัดแย้ง

“แม่พลอยบาดเจ็บ รีบกลับเรือนไปก่อน ประเดี๋ยวเรื่องราวบ้านนี้คง 

เอิกเกริก หากคุณพระมิเห็นแม่พลอย เรื่องจักยุ่งยาก ทางนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ 

ฉันเอง!”

เพราะบาดแผลยิ่งนานก็ยิ่งปวดแปลบ หญิงสาวจึงยอมตามคำแสน และ 

ด้วยว่าหลังผละจากพลอย ไอ้โจรปีศาจมันย้อนมาลักพาสตรี ชายหนุ่มจึงตาม 

ร่องรอยมันมาจนได้

ความเคลื่อนไหวของมันต้องช้าลง ทำให้แสนค่อยตามได้สะดวก ในหมู่ 

ชุมชนหนาแน่น บ้านเรือนหลายหลัง หลังคาก่ายเกยกัน แถวย่านตลาดก็มีเพิง 

แผงลอย แม้คล้ายจะทำให้การติดตามยากเย็นขึ้น แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ยอมให้ 

มันคลาดสายตา

สุดท้ายไอ้จอมโจรปีศาจโจนข้ามรั้วเข้าไปในเขตราชฐาน เป็นวังเจ้าต่างกรม  

ซึ่งชายหนุ่มไม่สามารถถือคำสั่งหรือยืนยันด้วยหน้าที่ใด  ๆ  เพื่อจะเข้าไปได้ง่าย  ๆ

แสนย้อนกลับไปรายงานคุณพระผู้เป็นนาย บิดาของพลอยไม่รอช้า เพราะคดีนี ้

เป็นที่โจษขานให้อกสั่นขวัญหายกันไปทั่ว เร่งพาเจ้าหน้าที่มาถึงหน้าวัง ซึ่งด้วย 

เกียรติยศและหน้าที่โดยตรง จึงได้รับเชิญให้เข้าไปภายใน

จางวางถ้วน ขุนนางคนสนิทออกมาต้อนรับ หน้าตางัวเงียไม่สบอารมณ์  

ไม่เรียกน้ำร้อนน้ำชาให้ผู้มาสู่หา
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“กล้าดียังไรพาผู้คนบุกเข้ามาในวังเยี่ยงนี้ทั้ง  ๆ  ยังกลางค่ำกลางคืน” แม้ 

เสียงสุภาพ แต่ท่วงทีสีหน้าแววตาล้วนหมิ่นหยามว่าผู้มาปฏิบัติหน้าที่ล้วนต่ำศักดิ ์

กว่าตน

“ตะนี้คือหน้าที่รักษาพระนคร แม้เสด็จในกรมประทับอยู่บนตำหนัก ฉัน 

ก็ต้องตรวจค้น”

พระนครารักษ์ ผู้มีตำแหน่งในกรมพระตำรวจ มีหน้าที่โดยตรงในการ 

ควบคุมความสงบในเขตเมือง ย้ำชัดถึงความสำคัญจำเป็น

“เฮอะ! ไปกินดีหมีดีเสือ ฤๅในหัวมีตะดินตะโคลน หาเรื่องใส่ตัวเยี่ยง 

กระนี้ คิดว่าจักคุ้มค่ากันดอกฤๅคุณพระ! นี่ดีอยู่หน่อยหนึ่งที่เสด็จท่านไม่อยู่  

มิเช่นนั้นเอ็งอาจถูกโบย”

ผูร้กัษาหนา้ทีเ่ขม้งวดถงึกบัพดูไมอ่อก ขดัใจนกั เหตใุดบรรดาเจา้ขนุมลูนาย 

ไม่เห็นความสำคัญของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาบ้างเลย

“โทษโบย ตีตรวน ฤๅจำตรุ อาจละเว้นได้ ตะเอ็งจักถูกปลดจากตำแหน่ง”  

จางวางถ้วนยังข่มขู่ต่อไป สีหน้าเวลานี้สะใจเป็นอย่างยิ่ง

“กราบประทานโทษเถิดขอรับพระคุณท่าน” แสนซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ต่ำต้อย 

นักในสายตาผู้มีบารมีตรงหน้าขยับกล่าวแทรก “พระกำหนดกฎพระราชอาญา  

ไม่ว่าใครก็ละเว้นมิได้มิใช่ฤๅขอรับ หากราชวังแห่งนี้ให้ที่ซ่อนตัวคนร้ายก็เท่ากับ 

กระทำผิดพระราชอาญา”

“ชะช้า! อ้ายหนุ่มนี้มันปากดีนัก มิรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ ปากยังมิสิ้นกลิ่น 

น้ำนม กล้าเผยอหน้ามาออกความคิดเห็น!”

“เถิดท่าน!” พระนครารักษ์ต้องรีบขัดคำ “การปกป้องรักษากฎหมาย ดูแล 

ทุกข์สุขเป็นหน้าที่โดยตรงของฉัน โดยเฉพาะเรื่องติดตามกุมตัวโจรผู้ร้าย ต่อให ้

เสี่ยงอันตรายแค่ไหน ฉันก็มิเคยหวาดหวั่น”

จางวางถ้วนตบเข่าฉาด ผุดลุกจากที่อย่างไม่สบอารมณ์ เดินลงส้นปึงปัง 

เลยนอกชานออกมาถึงหัวกระไดทางลงหน้าตำหนัก

“ธดิาเจส๊วัทีว่า่ถกูลกัพามานัน่ ถา้เอง็เกง่จรงิ เหตไุรมริูจ้กัปอ้งกนั ผดิพลาด 

อยู่เองแล้วจักมาเหวี่ยงแหใส่ไคล้ต่อผู้อื่น หากแค่ดูแลผู้หญิงสักคนยังกระทำ 
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มิได้ หากอ้ายโจรมันเก่งขนาดเข้ามาในนี้โดยมิมีผู้ใดรับรู้  เอ็งก็ลาออกจาก 

ราชการเสียเถอะ! อย่าเสียเวลาเปล่า ๆ อยู่ที่นี่!” แล้วคนพูดก็ถึงกับชี้หน้าอีกฝ่าย  

“อ้ายมหาโจรปล้นสวาทนั่นมันทำร้ายผู้หญิงมาแล้วนับสิบ  ๆ แต่เอ็งยังจับไม่ได้  

โทษานุโทษเรื่องนั้นก็ประมาณมิได้อยู่แล้ว!”

แม้จะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง แต่พระนครารักษ์ก็เกรงใจผู้มีอำนาจ 

ตรงหน้าอยู่มาก เนื่องจากในพระราชวงศ์เวลานี้ เสด็จในกรมวังนี้ก็แทบชี้เป็น- 

ชี้ตายให้ได้ทุกผู้ทุกคน โดยเฉพาะหากได้รับเพ็ดทูลจากจางวางถ้วนผู้นี้ หัวตน 

ก็อาจหลุดจากบ่าได้ง่าย  ๆ 

“ข้าให้เพลาสามวัน ต้องจับตัวอ้ายโจรร้ายมาให้ได้ มิเช่นนั้นจักปลดออก  

แล้วลงโทษขั้นสูงสุด!”

เมื่อคำสั่งชัดอันคล้ายเป็นประกาศิตออกมาเช่นนี้ พระนครารักษ์ก็ได้แต่ 

ก้มหน้ารับคำ

ที่เรือนคุณพระผู้ซื่อตรงต่อหน้าที่ หลังพลอยกลับมาแล้วแสนมาพาบิดาเร่งรีบ 

ออกไป หญิงสาวก็ให้แม่นมซึ่งตนเองนับถือเสมือนญาติผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูบาดแผล 

ที่ด้านหลังของไหล่ซ้าย

เมื่อปลดชุดรัดกุมเยี่ยงบุรุษออก ผู้มากวัยค่อยเผยเนียนไหล่หญิงสาวเพื่อ 

รักษาพยาบาล เมื่อเห็นรอยคล้ายถูกตะกุยด้วยกรงเล็บก็ตกใจใหญ่

“รอย...รอยนี้...เจ็บมากไหมคุณพลอย”

“มิกระไรมาก มิเจ็บเท่าไรดอกนม” แม้จะยังรวดร้าวอยู่มาก แต่หล่อน 

ก็ตอบไปดังนั้น

“อ้ายโจรผู้นี้มันร้ายกาจ แม้ตะคุณพลอยกับพ่อแสนยังจัดการมิได้... 

แล้ว...เห็นฤๅว่ามันใช้อาวุธอันใดเจ้าคะ”

“มิมีอาวุธอันใด แค่หมัดมวยมือเปล่ากับตะปบตะกุยอย่างรวดเร็ว”

จากนั้นแม่นมก็ระบายลมหายใจยืดยาว ทำแผลให้หญิงสาวเงียบ  ๆ  โดย 

ไม่พูดจาอะไรอีก หญิงชรารอจนกระทั่งธิดาของผู้เป็นนายเข้าที่นอนเรียบร้อย  

จึงค่อยออกตามล่าคลี่คลายสิ่งที่กังวล
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ที่แท้แม่นมของพลอยเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามาตั้งแต่วัยสาว เพราะ 

บุญคุณของบิดาคุณพระเรือนนี้ หล่อนจึงขอวางมือจากเรื่องราวที่เคย  ๆ ตั้งใจ 

เลี้ยงดูหญิงสาวมาจนโต โดยเก็บงำแผนการซับซ้อนบางประการเอาไว้อย่าง 

เงียบเชียบ แต่ตอนนี้ไม่เคลื่อนไหวอีกเห็นจะไม่ได้ เพราะเพลงหมัดมวยและ 

การตะปบเหยื่อนั้น หญิงชรารู้ดีว่าเป็นฝีมือของผู้ใด และหากประจวบเหมาะ 

ก็จะหมายถึงเวลาที่นางรอคอยได้มาถึงแล้ว

ระหว่างไอ้มหาโจรปีศาจลาดตระเวนจะล่าเหยื่ออีกราย หญิงชราก็ตามมา 

เจอ นางรีบร่ายอาคมปล่อยออกไปหมายควบคุมฝ่ายตรงข้าม

“ยงัมไิปผดุไปเกดิอกีเรอะนงัแพศยา!” มนัหนักลบัมาตวาดพรอ้มสง่กำลงัจติ 

ต่อต้านอานุภาพมนตรา

“หยุดก่อกรรมทำชั่วเสียทีเถิด ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไร้ปรานี”

พอพลังสองสายปะทะก็ดึงดูดกันไว้ไม่ยอมเพลี่ยงพล้ำ หญิงชราไม่อยาก 

เอ่ยถ้อยคำเท้าความ รีบตักเตือนให้อีกฝ่ายล้มเลิกการกระทำอันแสนป่าเถื่อน 

และโหดร้าย

“น้ำหน้าอย่างเอ็งน่ะเรอะจักทำอันใดข้าได้ อีนางสางเฒ่า เอ็งมันก็แค่พวก 

ทรยศเทือกเถาเหล่ากอ”

“ไอ้สางสารเลว เพราะข้ากลับตัวกลับใจ รู้จักบุญคุณข้าวแดงแกงร้อน  

เลิกทำผิดประพฤติชั่ว มิใช่ชาติเดรัจฉานอย่างเอ็งอีกแล้ว!” นางสางชราตวาดก้อง  

ขัดเคืองนักที่มันเท้าความถึงเพศพันธุ์ที่แท้จริง

การปะทะกำลังเป็นไปอีกสักพัก แต่ด้วยการได้รับเลือดสตรีพรหมจรรย์ 

มาหลายมื้อ ทำให้สางหนุ่มมีกำลังกล้าแข็งกว่ามาก ในที่สุดแม่นมของพลอย 

ก็ต้องล่าถอยออกมา

ล่วงเลยจนรุ่งวัน พระนครารักษ์เข้าหอศัสตราวุธตั้งแต่ฟ้าเพิ่งเริ่มสาง ตั้งใจว่า 

ต้องใช้ดาบอาคมที่เคยได้รับมอบจากอาจารย์มาช่วยกำจัดเภทภัยครั้งนี้

หวนนึกถึงครั้งยังเป็นวัยหนุ่ม ได้เข้าฝึกฝนเพลงอาวุธจากสำนักตักศิลา 

เมืองพริบพรี ความซื่อสัตย์มั่นคง ความซื่อตรงและรักษาวินัยยิ่งกว่าอื่นใด ทำให ้
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ผู้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้หมดเปลือก ทั้งยังมอบมรดกเป็นดาบเหล็ก 

น้ำพี้ มีฤทธีปราบมนตร์มารสารพัน

ตลอดมาคุณพระนครารักษ์เพียงเก็บไว้ในหอศัสตราคม กราบไหว้บูชาแทน 

ตัวครูบาอาจารย์แต่บรรพกาล ทว่าคราวนี้เห็นทีต้องนำออกมาใช้งานแล้วจริง  ๆ

หลังบริกรรมอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในดาบวิเศษ ก็เดินลงบันไดหลัง  

หลบเข้าไปละแวกสวนหย่อนใจท้ายเรือน แล้วเริ่มทบทวนเพลงอาวุธ

ในกาลก่อนการฝึกปรือเพลงดาบแม้ยากเย็น แต่ยังมีครูคอยช่วยเหลือ  

คราวนั้นเพื่อความเข้มขลังและบรรลุผลสำเร็จ  ระหว่างถ่ายทอดวิชาสำคัญ  

ยังถึงกับต้องถือศีลกินแต่พืชพรรณ

แต่คราวนี้แม้กระบวนท่าจะช่ำชองชำนาญ ทว่าคนกำลังทบทวนวิชาก็ 

ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลขนาดไหน

ในเพลงดาบที่ร่ายรำนั้นคล้ายฟาดฟันบุกฝ่าไปได้ทั้งสิบทิศ แต่ละท่วงที 

ล้วนหนักแน่นชัดเจน การจัดระเบียบร่างกายของคนใช้ก็รัดกุมหาที่ติมิได้ ทั้งหมด 

นั้นหมายถึงคนกำลังรำดาบต้องทุ่มเทสมาธิมหาศาล

นางสางเฒ่าได้รับกระแสกำลังการฝึกดาบวิเศษจึงลอบลงจากเรือนมาชมดู  

สักพักพอพระนครารักษ์ได้สมาธิแน่วนิ่ง  เพลงดาบเปล่งอานุภาพเต็มกำลัง  

สัญชาตญาณสางป่าก็ถูกกระตุ้น คล้ายถูกข่มเหงด้วยตบะเข้มขลัง จนนางทน 

อยู่อีกไม่ได้

พอมีมือมาแตะที่แขน นางสางแปลงก็สะดุ้งเฮือก

“นม...นมเป็นอันใด...” เป็นพลอยที่เห็นหญิงชราค่อย  ๆ  ลัดเลาะมาถึงนี้  

ก็ตามมาบ้าง

“ปละ...เปล่าเจ้าค่ะ ก็คุณพลอยมามิให้สุ้มให้เสียง คนแก่หัวใจจักวายสิ 

เจ้าคะ”

“แล้วนี่นมมา...”

“จักไปท้ายสวนเจ้าค่ะ ไปให้อา้ยทิดมันหามะพร้าวน้ำหอมสักทะลาย บ่าย ๆ  

คุณท่านกับคุณพลอยจักได้ไว้ดื่มให้ชื่นใจ ไปละนะเจ้าคะ...” หญิงชราไม่สนใจว่า  

เหตุผลจะมีช่องโหว่หรือไม ่ พูดจบก็รีบเดินจากไป ทั้งด้วยเพราะเกรงจะถูกซักถาม 
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เพิ่มเติม และกลัวว่าบารมีแห่งดาบวิเศษนั้นจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง

พอบ่าวคนเก่าแก่จากไป พลอยก็เริ่มมองหาต้นตอของเสียงฟาดฟันกับ 

อากาศดังเฟี้ยวฟ้าว ที่แท้เป็นบิดาหลบมาทบทวนเพลงดาบ มันเป็นท่วงทีที่ 

หญิงสาวไม่เคยเห็นมาก่อน แลดูทั้งทรงพลังและเข้มขลังจนหล่อนคันไม้คันมือ 

อยากจะลักจำ

หันหาไม้รวกเรียวเล็กได้ลำหนึ่ง ขนาดด้ามและตอนปลายกำลังพอดีมือ  

พอได้ที่จึงตั้งท่าทางแล้วรำดาบตามผู้เป็นบิดา

นี่เป็นอีกด้านของรั้วพู่ระหงหนาทึบ มีเพียงช่องโหว่นิดเดียวให้ลอบสังเกต 

ผู้คนภายใน แต่ตรงที่พลอยรำดาบล้อตามคนที่อยู่ภายในลานเรียบเต็มไปด้วย 

ฟอนหญ้าและใบไม้แห้ง ตวัดท่าเท้าตามไม่กี่ก้าว เสียงดังกรอบแกรบก็ทำให้ผู้เป็น 

บิดาหันขวับ

“ใคร!...” น้ำเสียงชายชราเข้มข้น หมายชัดว่าคนแอบดูต้องสารภาพและ 

ปรากฏตัว

“เป็นลูก เป็นอิฉันเองเจ้าค่ะคุณพ่อ”

“มาทำอันใดที่นี้”

“คือ...อิ...อิฉันว่าจักมาเก็บสายบัว วันนี้นึกถึงแกงกะทิสายบัวปลาใบไม้ 

เจ้าค่ะ”

“อย่างนั้นรึ! แต่งเนื้อแต่งตัวเยี่ยงนี้น่ะรึ! ไหนเล่าบ่าวไพร่ที่จักคอยงมเก็บ”

พลอยก้มลงสำรวจตัวเอง โจงกระเบนนั้นก็แลดูทะมัดทะแมงพอให้ลงน้ำ  

แต่สไบบางสีฉ่ำสดยังทิ้งชาย ไม่ได้รัดกระสันคาดอกหรือใช้ผ้าเก่าพร้อมลุย 

โคลนตม

หล่อนต้องรีบแก้ตัว “มิได้ลงเองดอกเจ้าค่ะ จักให้อีแสมันลง นี้ขอไป 

เปลี่ยนผ้าแล้วจักรีบตามมา”

ผูเ้ปน็บดิาทอดถอนใจยดืยาว สา่ยหนา้เปน็ทรีะอากบัพฤตกิรรมของบตุรสาว 

เหลือเกินแล้ว

“พอเถิดแม่พลอย...ไหนลองบอกพ่อซิ แม่พลอยเป็นลูกสาว พ่อเคยสอน 

เยี่ยงไรไว้บ้าง”
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“ก็...” หญิงสาวกลืนน้ำลายยากเย็น กว่าจะเริ่มบอกสิ่งที่ต้องทนถูกกรอกหู 

อยู่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยออกมา “ก็...เป็นลูกผู้หญิง ต้องประพฤติเป็นกุลสตรี อยู่ใน 

กรอบศีลธรรมประเพณี ฝึกฝนตนเป็นแม่เหย้าแม่เรือน เป็นลูกเจ้าขุนมูลนาย  

ต้องหัดอ่านเขียน เรียนรู้ตำรับตำรา หัดดนตรีปี่พาทย์ หัดร้องหัดรำ...เย็บปัก- 

ถักร้อย งานผ้างานใบตอง งานน้ำอบน้ำปรุง งานหุงหากับข้าวกับปลา ต้อง 

สำรวมเนื้อตัว มิลงจากเรือนโดยไม่จำเป็น...”

“ดี...ความจำยังดี แล้วยังไรแม่พลอยออกมาไกลเรือน มิมีบ่าวไพร่ติดตาม  

แม้มิเป็นอันตรายก็จริง แต่หากมีผู้ใดพบเห็นก็จักถูกครหา” พระนครารักษ์ 

ว่าไปตามธรรมเนียมสังคม ซึ่งก็สุดที่พลอยจะทุ่มเถียงใด  ๆ  ได้อีก “แล้วก็ดูเถิด  

ที่ท่องออกมาทั้งหมดนั่นเป็นนกแก้วนกขุนทองฤๅไร มีข้อไหนบ้างที่มิเข้าหูซ้าย 

ทะลุออกหูขวา มีข้อไหนบ้างที่กระทำได้เหมือนกับลูกสาวขุนน้ำขุนนางบ้านอื่น 

เรือนอื่น!”

“อิฉันก็...แค่นึกอยากรับประทานแกงกะทิสายบัวปลาใบไม้...” เมื่อโต้เถียง 

ในความบกพร่องของตนเองไม่ได้ หญิงสาวก็เฉไฉกลับมาที่เหตุผลดั้งเดิม

“มิต้องโยกโย้ กลับเรือนไปได้แล้ว ไปหัดสลักฟักแฟง เย็บปักถักร้อย 

เยี่ยงที่ควรจักทำเสียบ้าง”

นี้เป็นจังหวะดีในการปลีกตัว หล่อนจึงรีบรับคำแล้วสาวเท้าห่างจากมาทันที

พลอยมาถึงลานหญ้าหลังเรือน พอดีเห็นแสนกำลังชะเง้อชะแง้ไม่ทันระวังตัว  

จึงนึกสนุกถือโอกาสลองวิชาล่าสุด คว้าได้เบ็ดตกปลาคันหนึ่ง หักเป็นท่อนยาว 

พอเหมาะแล้วก็จู่โจมเข้าไป

แต่ปฏิกิริยาของหัวหมื่นหนุ่มนั้นรวดเร็ว ได้ยินเสียงแปลก  ๆ  แหวกอากาศ 

มาด้านหลังก็ผวาหลบ ยกดาบทั้งฝักป้องกัน เห็นหญิงสาวโจมตีเข้ามาหนักหน่วง  

ก็ตอบรับ เพราะเคยแอบฝึกเพลงดาบด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง

คราวนี้แสนเองก็แปลกใจ เพราะหญิงสาวรับได้เกินกว่าห้าเพลง ตัวเขา 

จ้องจะหยุดมืออยู่แล้ว เมื่อถึงจังหวะที่พลอยกระตุกเพราะยอกแปลบที่หัวไหล่  

ก็ถือโอกาสจบการประลอง
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“เก่งขึ้นฤๅหาไม่ แม่พลอย”

“นั่นซี นี่รับพี่แสนได้ตั้งนาน นานกว่าที่เคย...ใช่ไหมเล่า”

“แสดงว่าแผลที่หัวไหล่มิกระไรแล้วใช่ฤๅหาไม ่ นี้ฉันเป็นห่วง นึกว่าบาดเจ็บ 

หนักหนา เลยจักมาเยี่ยมดูอาการ”

“มิเป็นไรแล้ว...ออ!...แล้วเมื่อคืน หลังจากบุกไปที่วังนั้นแล้วเป็นยังไรบ้าง”

“ก็ได้ตะเจ็บใจไปน่ะซี ฉันเห็นชัด  ๆ  ว่าอ้ายโจรปีศาจนั่นมันพาแม่วงเข้าไป 

ในนัน้ ตะไอจ้างวางหมามริบัประทานนัน่โจษดา่เสยียกใหญ ่ นีแ้ทนจกัไดต้วัคนรา้ย  

กลับได้มาแค่กลิ่นสาบสางเยี่ยงไรก็มิรู้”

“กลิ่นสาบสาง กลิ่นสาบสางอันใดรึ”

“ก็กลิ่นคล้ายเสือสิงห์น่ะซีเล่า สัตว์ล่าเนื้อพวกนี้มันเหม็นสาบ สาบมันแรง 

จนพวกเนื้อได้กลิ่นตะไกล นี้มันคล้ายจักทิ้งไว้ตะกลิ่นอย่างนั้น...”

“พี่แสนจักหมายถึงอ้ายนั่นอาจเป็นเสือสิงห์ ครึ่งคนครึ่งปีศาจกระไร  ๆ  

เยี่ยงนั้นน่ะฤๅ...ก็นั่นซีนะ นมแมวบอกอิฉันถูกกรงเล็บตะกุย ฤๅมันจักเป็น 

เสือสมิงอันใดจริง  ๆ”

“เรื่องเสือสมิง สาง หรือโขมดกระไรนั่น ยากนักจักเป็นเรื่องจริงนะ 

แม่พลอย”

“ก็ช่างเถิดพี่แสน จักเป็นคนฤๅปีศาจ เราก็ต้องจับมันให้ได้อยู่ดีฤๅมิใช่”

พูดจบหญิงสาวก็หันหลังหนี รู้ดีว่าพูดต่ออีกสักสองสามประโยค แสน 

ต้องบอกหล่อนไม่ต่างจากบิดา คือให้สตรีอยู่ส่วนสตรี อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน  

ปล่อยหน้าที่นอกบ้านให้เป็นเรื่องของลูกผู้ชาย

แสนมองตามธดิาผูเ้ปน็เจา้นาย เหน็เลอืดซมึจากหลงัไหลจ่งึเอย่ทกั “นัน่เลอืด 

ซึมสไบออกมา...”

คนถูกทักไม่หันกลับ คว้าหมับข้ามไหล่ตัวเอง ความเจ็บปวดแล่นปลาบ 

จนทั้งร่างชาวูบไปครึ่งซีก แล้วพอหล่อนเผยสไบเปิดดูบาดแผล แสนก็ต้อง 

รีบหันไปทางอื่น ได้ยินแต่เสียงหญิงสาวบอกเบา  ๆ  ว่า

“บาดแผลเพยีงนีเ้ทา่นัน้ คงเคน้เลอืดออกมาตอนประลองกนันีเ้อง ประเดีย๋ว 

ให้นมแมวช่วยใส่ยาก็ดีขึ้น”
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“ยังจักพูดอยู่ตะว่ามิเป็นไร  ๆ...นี้แค่มองผ่าน  ๆ  ก็ยังเห็นเลือดตกอยู่มิหยุด  

ฉันคิดว่าตามหมอมาดูอาการจักดีกว่า” พร้อมกับที่พูดไปดังนั้น ชายหนุ่มชำเลือง 

ดูอีกแวบเดียวแล้วก็หลบตา “หากแม่พลอยดื้อดึง บาดแผลเกิดลุกลามกลายเป็น 

ทั้งเนื้อตัว ทั้งหน้าตา ดูบอบช้ำเหมือนรอยแผลนี้ไปทั้งหมดจักกระทำเยี่ยงไร”

คนฟังหันกลับ ฟาดไหล่ชายหนุ่มให้เผียะหนึ่ง “พี่แสนมาขู่กันเล่นทำไม”

“ก็มันจริง  ๆ ฉันพูดเพราะเป็นห่วง หากมิตามหมอมาดูเพราะกลัวคุณพระ 

จักรู้เรื่อง ฉันก็ได้ยินว่าที่ริมกำแพงวัดท้องคุ้งมีหมอยาดี รักษาอาการบาดแผล 

ได้ชะงัดนักละ ว่ากันว่าเคยได้เข้ารักษาพระอาการขุนหลวงในพระราชมณเฑียร  

ตะหากว่าฉันพาไปเองก็จักเป็นขี้ปากชาวบ้าน แม่พลอยลองปรึกษากับนมแมว 

ดูทีแล้วกัน”

จากนั้นเมื่อแสนเห็นว่าหญิงสาวยังไม่ได้บาดเจ็บถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อ  

ก็อวยชัยอวยพรให้หายวันหายคืนแล้วก็ขอตัวจากไป

พลอยรอนมแมวอยู่อีกพักใหญ่กว่าหญิงชราจะกลับมาจากทางท้ายสวน  

พอเห็นหน้าก็ไม่เสียเวลา ถามว่าหายไปไหนมา รีบปรึกษาเรื่องน่าจะไปทำแผล 

กับหมอยาคนที่แสนแนะนำให้ทันที

หญิงทั้งสองคนจูงกันมาใต้ศาลาด้านไกล รีบวางแผนการหลังจากพลอย 

เปิดแผลให้นมแมวดูอีกหน

“หากชักช้าร่ำไรไปอีกดูจักมิทันกาล เอาอย่างนี้เถิดเจ้าค่ะ นมจักหาเสื้อผ้า 

ทนายเลือกให้คุณพลอยนุ่งห่มเป็นชายให้มิดชิด คงต้องลอบออกไปคนเดียว  

ทางนี้นมจักได้คอยรับหน้าคุณท่าน”

แม้จะฟังดูไม่รอบคอบเท่าใดนัก แต่เวลาไม่คอยใคร อีกเป็นครึ่งค่อนวันนี ้

เท่านั้นที่ผู้เป็นบิดาจะฝึกอาวุธอยู่ตรงสวนหย่อมรโหฐานนั่น แล้วจากนี้ก็คงยาก 

จะมีโอกาส

“ตกลงตามนี้แล้วกัน...เร็วเข้าเถิด...วัดท้องคุ้งไปกลับก็มิใช่เพียงสองสาม 

อึดใจ”
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ย่านวัดท้องคุ้ง  อยู่ทางทิศใต้ของพระนคร แต่ก่อนสมัย 

แผ่นดินขุนหลวงในพระบรมโกศ เป็นที่สำหรับชาวต่างชาติเข้ามาแวะเวียนค้าขาย  

เป็นแหล่งวิชาความรู้ สรรพวิทยาทันสมัยมากมาย และแม้ขณะนี้ก็ยังได้รับ 

ความนิยม

ดว้ยความทีม่ผีูค้นเดนิขวกัไขวห่ลากหลาย สารพดัเพศพนัธุน์ีเ้อง การปลอม 

เป็นชายของพลอยจึงไม่ได้เด่นสะดุดตาใคร  ๆ

เวลานีพ้ลอยแตง่ตวัทะมดัทะแมง มผีา้รดัอกซอ่นอยูด่า้นใน ซอ้นคลมุดว้ย 

เสื้อมีสาบคอจีน ติดดุมสี่เม็ด เพราะเป็นเสื้อตัวหลวมทรงตรงกับโจงกระเบน 

ผืนยาว ทำให้หญิงสาวแลคล้ายหนุ่มน้อยเพิ่งหัดแต่งตัว ส่วนเรือนผมยาวสลวย 

นั่นก็รวบเก็บมิดชิดไว้ในผ้าโพกภายใต้หมวกญวนใบเหมาะอีกชั้นหนึ่ง

หล่อนตรงมายังร้านขายยาใหญ่โต ด้วยการแต่งตัวแปลก  ๆ  กับรูปร่าง 

กะทัดรัดและผิวหน้าเนียนนวลคล้ายผู้มีอันจะกินแฝงตัวมา เสมียนซึ่งกำลัง 

จัดยาใส่ห่อจึงเอ่ยถาม

“อ้ายหนุ่ม ไปยังไรมายังไร มาหายาฤๅว่ามาหาหมอ”

๒
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“หลวงเวทเภสัช...” พลอยคล้ายรำพึง อ่านชื่อที่ติดไว้เด่นหราตรงผนัง 

ด้านหลังคนถาม

“มาหาหลวงเวทเรอะ ท่านมิใคร่สบาย วันนี้ไม่มาที่ร้าน”

“อาไร้! เป็นหมอไม่สบายได้ด้วยเรอะ! เยี่ยงนั้นก็หมดธุระ!” คนพูดทำท่า 

จะหันหลังกลับจริง  ๆ จนเสมียนวัยกลางคนต้องออกมารั้งไว้

“พ่อหนุ่ม หมอก็คน ก็ต้องเจ็บต้องไข ้ ตะร้านนี้ยังเปิดก็เพราะมีหมออื่น ๆ”

“ตะฉันมาหาหมอเวท...”

“คนนี้ก็ศิษย์เอก”

“ตะหมอเวทเป็นหมอหลวง แค่ลูกศิษย์ฤๅจักเทียบ”

ที่จริงเพราะพลอยรู้สึกเก้อเขินขึ้นมา ที่อยู่  ๆ  อาจต้องเปิดเผยเนื้อตัว  

ให้ใครก็ไม่รู้ตรวจดูบาดแผลที่ยังปวดตุบอยู่ตลอดเวลา

“ก็...” ชายกลางคนพยายามหว่านล้อม “จริงอยู่ที่หมอเวทเป็นหมอหลวง  

ตะว่าลูกศิษยค์นนีก้็อนาคตกนิตำแหนง่หมอหลวงนั่นละ เถิดหนา...ไหน ๆ ก็มาถึงนี ่ 

หน้าตาแปลกถิ่นแปลกที่ ต้องมาไกล  ๆ  อย่าให้เสียเที่ยวเลย”

พูดพลางก็ทำท่าจะคว้าข้อมือพาไปยังห้องหลังประตูซึ่งมีลับแลบานพับ 

ขวางอยูอ่กีชัน้ ภายในหอ้งนัน้คงเปน็ทีต่รวจอาการ แตพ่อพลอยขยบัพน้ไดร้วดเรว็  

เขาจึงได้แต่ผายมือเชื้อเชิญเข้าไป

พลอยทำสีหน้าขัดใจให้เห็นชัด ๆ ถอนหายใจหนัก ๆ แล้วเดินเข้าไปอย่างเสีย 

ไมไ่ด ้ ภายในหอ้งมเีพยีงชายหนุม่คนหนึง่ เรอืนผมดกหนา ผวิพรรณสะอาดสะอา้น  

คิ้วเข้มและขนตายาวเป็นแพ ขณะนี้ยังก้มหน้าก้มตาบรรจงอยู่กับถุงผ้าและกอง 

ดอกไม้หอม

“บุหงารำไปมันงานของสตรี มีอย่างฤๅเป็นชายแท้  ๆ  ต้องมานั่งเสียเวลา”  

หญิงสาวเอ่ยลอย ๆ แต่ก็ทำให้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาได้ทันที คราวนี้หล่อนเป็น 

ฝ่ายเขินวูบ เพราะดวงตาสดใสช่างพราวเสน่ห์  เขาอมยิ้มนิด  ๆ  แบบที่ไม่คิด 

ถือสาหาความอะไร

“เจ็บไข้ได้ป่วยยังไรฤๅขอรับ...” เขาเอ่ยทัก แววตาเพ่งพิศคนตรงหน้าอย่าง 

ละเอียดถี่ถ้วน
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“ท่านหมออยู่ฤๅหาไม่ ข้างหน้าบอกว่าหลวงเวทไม่สบาย แล้วคนที่จักให้ 

ฉันเข้ามาพบ...”

“เป็นฉันเอง...ฉันชื่อภูอิน คนแถวนี้เรียกหมอภู พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเรียก 

ทิดภู” พูดพลางรีบรวบรวมถุงผ้าแพรจีนลงไว้ในกระจาดใบย่อม ส่วนกลีบบุหงา 

หอมรื่นที่อยู่บนกระดาษฟางก็ห่อเก็บ ปัดเป่าเศษเล็กเศษน้อยให้พ้นที่ แล้วเชิญ 

ผู้มาเยือนให้นั่งลง

แต่พลอยเพียงแค่เดินใกล้เข้ามา สายตายังจดจ่ออยู่กับถุงแพรบรรจุ 

เครื่องหอม

“นี่มันงานผู้หญิง...”

“นีง่านของฉนัดว้ย บหุงารำไปสตูรนีป้รงุเพิม่ดว้ยแกน่ไมห้อม หากกลางคนื 

วางไว้ใกล้หมอนจักช่วยให้นอนหลับสบาย” พูดจบภูอินก็คว้าถุงเครื่องหอมขึ้นมา 

สองห่อ สูดกลิ่นด้วยสีหน้าชื่นใจยิ่ง ท่าทางนั้นทำให้พลอยยิ่งไม่อยากจะศรัทธา

“เอ่อ ที่จริง...ฉันก็มิได้ป่วยไข้กระไรหนักหนา แค่รู้สึกวิงเวียนเหมือน 

เลอืดลมเดนิมสิะดวก ประเดีย๋วไปเจยีดยาบำรงุกค็งดขีึน้ มติอ้งเสยีเพลาตรวจตรา 

อันใด”

ที่พลอยปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก็เนื่องจากสีหน้า แววตา ความหล่อเหลา 

ของเขานั่นเอง หากได้ตรวจกันจริง ๆ เขาต้องรู้แน่ ๆ ว่าจิตใจหล่อนกำลังหวั่นไหว 

ผิดปกติ

“รอก่อนเถิดน้องชาย ไหน  ๆ  ก็เข้ามาแล้ว ตรวจดูอาการสักหน่อยก็มิ 

เสียหลาย” พอเห็นว่าคนตรงหน้ายังนิ่ง ภูอินเลยรีบพูดต่อไป “คืออย่างนี้... 

ธรรมดาคนเลือดลมมิดี ใบหน้ามักซีดเซียว ปากลิ้นซีดขาว อ่อนเพลีย มิมีแรง  

ตะว่าฉันเห็นแก้มน้องชายมีเลือดฝาด อารมณ์พลุ่งพล่าน มิใช่เลือดลมมิดีแน่ ๆ”

ไดย้นิดงันัน้พลอยกห็นักลบั อยากรูเ้หมอืนกนัวา่คนพดูจะพรำ่เพอ้ไปทางไหน

“หากดูมิผิด ฉันคิดว่าหัวไหล่ซ้ายของน้องชายน่าจักบาดเจ็บ และแผล 

คงอักเสบจวนเป็นหนองแล้วละ”

“รู้ได้ยังไร!” หญิงสาวหลุดปากถาม ทั้งที่ไม่อยากพูดกับภูอินอีกแล้ว

“ดูมิยากดอก คนทั่วไปนั้นเวลาเดินสองมือจักแกว่งหน้าหลังสลับกับการ 
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ก้าวเท้า ตะว่าตอนน้องชายเดินไปมาอยู่นี้ ไหล่ซ้ายแข็งเกร็ง สะโพกก็บิด ๆ ขัด ๆ  

ฉันจึงมั่นใจว่าหัวไหล่ซ้ายของน้องชายบาดเจ็บมาแน่  ๆ อีกอย่างหนึ่ง ตอนที่พูด  

สังเกตเห็นว่าลิ้นน้องชายเป็นสีคล้ำ หมายถึงต้องบาดเจ็บภายนอก ตะมีการ 

อักเสบเพราะเลือดลมเดินมิใคร่สะดวก”

“ก็...ถูกต้อง...นี่แสดงว่าพอมีฝีมืออยู่บ้าง” พลอยยังไม่ยอมจำนนง่าย  ๆ  

แต่อีกฝ่ายยังยิ้มกริ่ม

“เยี่ยงนั้นน้องชายอย่าเพิ่งรีบไปเจียดยา ให้ฉันดูบาดแผลสักหน่อยดีกว่า”

“ตะว่า...”

“เชิญ  ๆ มานั่งตรงนี้ก่อน” ภูอินเดินนำมาที่ตั่งสำหรับนั่งตรวจอาการ

พอหญิงสาวซึ่งปลอมเป็นชายขยับมานั่งลงตามที่บอก เขาก็พูดต่อไป

“ถอดเสื้อออกเสียก่อน”

“ว่ากระไรนะ” พลอยตวาดถามและเผลอค้อน

“ก็แผลอยู่ตรงหัวไหล่ มิถอดเสื้อจักดูแผลได้เยี่ยงไร”

“เออ ๆ...” พลอยต้องจำใจเบี่ยงไหล่หันข้างให้เขา ก่อนค่อย  ๆ ปลดดุมบน 

เพียงสองเม็ด แล้วขยายคอเสื้อให้เพียงแค่เผยไหล่จนเห็นบาดแผล

“เอาเสื้อลงอีกสักหน่อย...ต่ำลงอีก...”

คำเขาเหมือนแกล้งจนหล่อนรู้สึกร้อนผ่าวไปท้ังใบหน้าเพราะความกระดากอาย

“นี่ก็มากแล้ว ยังมิเห็นบาดแผลอีกรึ!”

“แผลอักเสบนี่เห็นแล้ว ตะจักดูว่ามันลุกลามไปทางไหน ทำไมฤๅ น้องชาย 

กับฉันต่างก็เป็นชาย จักเหนียมอายกระไรเล่า ตัวฉันเองนี้ก็มินิยมชมชอบ 

เพศเดียวกันอยู่แล้ว เพียงเปิดเผยเนื้อหนังนิดหน่อยจักเป็นกระไร”

คราวนี้คนบาดเจ็บไม่ตอบคำ นั่งรอนิ่ง  ๆ  จนภูอินตัดสินใจ ค่อยเป็นฝ่าย 

ขยับปกเสื้อให้เคลื่อนต่ำลงเอง

“แผลลึกมิน้อยเลย ดูจากอาการกลัดหนองนี้คงสองสามวันมาแล้ว”

พูดจบหมอหนุ่มก็บีบบนหัวไหล่อย่างเต็มมือ หญิงสาวสะดุ้งเฮือก

“นั่นจักทำอันใด!” หล่อนตะคอกถาม

“ก็แค่จักดูว่า เอ็น ข้อต่อ กระดูก ได้รับบาดเจ็บด้วยฤๅหาไม่”
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แล้วเขาก็ใช้ทั้งสองมือจับหัวไหล่ทั้งสองข้าง สำรวจการเคลื่อนไหวของ 

กระดูกช่วงหลังด้านบน ก่อนรำพึงด้วยความพอใจ

“มิเป็นไร กระดูก เอ็น ข้อต่อ ปกติดี”

“ไหนว่าเก่งนักหนา ถ้าลึกถึงกระดูกคงแทบตายไปแล้วกระมัง จักมาถึงนี ้

ได้ยังไร”

แต่ภูอินไม่เสียเวลาต่อล้อต่อเถียงด้วย หันไปเตรียมผ้าชุบน้ำอุ่น บิดหมาด 

แล้วนำมาเช็ดรอบบาดแผล พลอยรู้สึกแสบ  ๆ  คล้ายนั่นไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดา

“น้ำเกลือ...อาจแสบนิดหน่อย”

“อยา่บอกนะวา่ตามดว้ยการใชส้รุาราด” หลอ่นรบีดกัคอ รูด้วีา่สรุากส็ามารถ 

ฆ่าเชื้อโรคในบาดแผลได้

“มิใช้ดอก สุราจักใช้เข้ายา ตำพอก ปิดผ้าทับเอาไว้ นี้ฉันจักใช้ดินสอพอง  

เหล้าขาว กับใบเหงือกปลาหมอสดพอกปิดไว้ แรก  ๆ  อาจตึง  ๆ  ขัด  ๆ  นิดหน่อย  

ตะว่าจากนั้นจักดีขึ้น”

แล้วเขาก็ใช้ผ้าพิเศษอะไรอย่างหนึ่ง คล้ายมียางเหนียวรอบ  ๆ ช่วยประคอง 

และป้องกันยาพอก ปิดทับรอบบาดแผลอย่างบรรจง

“เย็น  ๆ  ดีเหมือนกัน ขอบใจมาก”

พอพลอยจะลาออกมา ภูอินก็ยื่นกระปุกยาเล็ก  ๆ  ส่งให้

“นี่ยาลูกกลอน รักษาเส้นเอ็น บำรุงกระดูก ช่วยให้เลือดลมเดินสะดวก  

แผลภายนอกก็จักหายเร็วขึ้น”

หญิงสาวเพิ่งยิ้มให้เขาได้ก็ตอนนี้ “แล้วแผลพอกยานี้เล่าต้องทำยังไรต่อ”

“ก็ต้องดูอาการ”

“อาการอันใด...”

ไมท่นัไดถ้ามจบ นายเสมยีนจากขา้งหนา้กว็ิง่เขา้มาพรอ้มละลำ่ละลกัเรยีกชือ่ 

ชายหนุ่ม

“หมอภู! หมอภู! พระยารัตนภักดีส่งคนมาตามหมอเวท อาการของลูกสาว 

ท่านคงกำเริบอีกแล้ว หมอเวทมิอยู่ หมอภูเอาล่วมยาหมอเวทไปเถิด ไปเร็ว  

รีบไป...รีบไป”
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อาการร้อนรนย่อมหมายถึงท่านพระยาผู้นั้นต้องมีอำนาจวาสนา และไม่ชอบ 

เสียเวลารออะไรแน่  ๆ 

ภูอินก็ตื่นเต้นตาม เพราะรู้กิตติศัพท์กันดี ปกติได้เพียงติดตามอาจารย์ 

ไปรออยู่เพียงแค่ชานเรือน ไม่เคยได้เข้าไปจนได้เห็นหน้าค่าตาบุตรีของท่านผู้มี 

ยศถาเลยสักครั้ง

ชายหนุ่มคว้าล่วมยาได้ก็ทำท่าจะรีบไป จนพลอยต้องรั้งไว้ก่อน

“ประเดี๋ยวซี แล้วอัฐเฟื้องค่ายาค่ารักษานี้เล่า”

“บอกเสมียนไปว่าฉันจัดยากระไรให้บ้าง แล้วคิดอัฐฬสกันไป...”

จากนั้นเขาก็ผลุนผลันจากลา ไม่สนใจจะตอบคำถามใด ๆ ของหล่อนอีกเลย

เขตนวิาสสถานของพระยารตันภกัดนีัน้กวา้งขวาง มรีัว้รอบขอบชดิ เปน็ทำเลไกล 

จากพระราชวังหลวง แต่ก็ไปราชการได้สะดวก เพราะมีคลองลัดตัดตรงไปยัง 

คลองท่อข้างทิศตะวันออกเป็นการเฉพาะ

ส่วนเรือนไม้เสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ใหญ่โตโอ่โถง เรือนประธานมีเก้าห้อง  

มีโถงชานและระเบียงแล่นรอบ ยังไม่นับหมู่เรือนที่รายล้อม ประดับและแสดง 

อำนาจบารมีผู้เป็นเจ้าของตำแหน่งพระน้ำพระยา

แต่บนเรือนนั้นกลับเงียบเหงา ตอนภูอินก้าวพ้นบันไดขั้นสุดท้ายขึ้นมา  

ก็ได้ยินเสียงดังเพล้ง เขามองตาม แล้วก็เห็นถ้วยชามแตกกระจายพ้นประตูห้อง 

หนึ่งออกมา

“มิกิน ข้ามิกินแล้ว มิกินยาอันใด  ๆ  ทั้งสิ้นอีกแล้ว” เสียงนั้นเกรี้ยวกราด  

แต่สำเนียงหวานเสนาะยังรับรู้ได้ “ออกไป จักไปไหนก็ไป ไสหัวไปให้หมด!”

เป็นเสียงของหญิงสาว ซึ่งน่าจะเป็นบุตรีเจ้าของเรือนนั่นเอง

อึดใจต่อมา ท่านพระยารัตนภักดีก็ก้าวพ้นธรณีประตูห้องตรงข้าม เดิน 

ตัดโถงชานตรงไปยังห้องต้นเสียง นางบ่าวซึ่งคงอยู่สู้หน้าคนภายในไม่ได้อีกแล้ว  

หน้าตาตื่นออกมา พอเจอท่านเจ้าของเรือนก็รีบหมอบกราบกราน

“คุณท่านเจ้าขา ให้อภัยบ่าวด้วยเจ้าข้า นี่ชามที่สามแล้วที่คุณวาดเหวี่ยงทิ้ง 

ออกมาเยี่ยงนี้”
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“ช่างเถิด  ๆ เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปก่อน”

พระยารัตนภักดีย่อมรู้จักอารมณ์ของบุตรีเป็นอย่างดี จึงไม่ได้โมโหโกรธา 

อะไรกับนางบ่าว ได้แต่ระบายลมหายใจยืดยาวแล้วก้าวเข้าไปในห้อง

ภูอินเห็นผู้เหย้ายังวุ่นวายจึงได้เพียงนั่งรอเงียบ  ๆ  ตรงหอนก ชมวิหคสีสัน 

สดสวยไปพลางก็นึกไปว่า ขนาดหล่อนโกรธเกรี้ยวน้ำเสียงยังแว่วหวานขนาดนี้  

แล้วหากอารมณ์ดี  ๆ  อยู่เล่า...

แค่เพียงได้ยินเสียงก็อยากเห็นหน้าเสียแล้ว

“กินยาเสียหน่อยสิแม่วาด...” เสียงอาทรของบิดาแว่วผ่านเข้ามาจนชายหนุ่ม 

ต้องตั้งใจฟัง

“พ่อจ๋า โรคประจำตัวของอิฉันนี้เป็นมาตั้งแต่จำความได้ มิเคยมีวี่แววเลย 

ว่ามันจักหายฤๅทุเลาลง อิฉันมิอยากทรมานอีกแล้ว อยากจักตายไปเสียให้ 

พ้นเจ็บพ้นไข้”

“แม่วาด แม่วาดเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อ พ่อจักยอมให้เป็นไปเยี่ยงนั้น 

ได้ฤๅ เถิดนะ หมอเวทเขาก็ชะงัดนัก เราเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยาไปเรื่อย พ่อเอง 

ยังมิยอมหมดหวัง แม่วาดก็อย่าคิดตัดช่องน้อยตะพอตัวไปเลย...”

บ่าวชายผู้หนึ่งก้าวพ้นบันไดเรือนขึ้นมา พยักหน้าให้ภูอินนั่งรอก่อน แล้ว 

เขาก็ตรงหายเข้าไปในห้องที่พ่อลูกอยู่นั้น

“ท่านเจ้าคุณขอรับ ท่านหมอมาแล้วขอรับ...”

“ไม่นะ! มิหาหมอคนไหน  ๆ  อีกแล้วนะคุณพ่อ”

“ใจเย็นก่อนซีแม่วาด ฟังพ่อ...แม่วาดต้องใจเย็น”

แลว้กม็เีสยีงตดัพอ้ปลอบโยนกนัอกีมากมาย กวา่ทีน่ายบา่วคนนัน้จะออกมา 

ตามภูอิน

ชายหนุ่มสังเกตเห็นสีหน้าไม่เชื่อใจของพระยารัตนภักดี จึงรีบออกตัวว่า

“กระผมหมอภู เป็นศิษย์เอกหลวงเวทเภสัช ครูท่านไม่สบาย กระผม 

เลยมาแทน ครูท่านว่า ไว้อาการทุเลาจักรีบมาอีกครั้งขอรับ”

“เออ! จักทำเยี่ยงไรก็แล้วแต่ เชิญ ๆ” ผู้มากวัยมากยศถาสบตาหมอหนุ่ม 

ครั้งเดียวแล้วก็เมินหนี
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ยาหม้ออีกถ้วยถูกยกเข้ามา เพียงได้กลิ่น ภูอินก็รู้ว่าถูกขนานเป็นยาบำรุง 

เลือดลม เหมาะสำหรับอาการเหนื่อยหอบหรืออ่อนเพลียแบบไม่รู้สาเหตุ

หญิงสาวหลังม่านบางนั่นก็คงได้กลิ่น รีบพูดขึ้นว่า “ท่านหมอ...ท่านหมอ 

มียาพิษฤๅหาไม่ ยากระไรก็ได้ ให้อิฉันกินแล้วตาย  ๆ  ไปเสียที”

“พูดกระไรเยี่ยงนั้นเล่าแม่วาด” ผู้เป็นบิดาเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อย “เพลา 

เยี่ยงนี้อย่ามาพูดเรื่องเป็นเรื่องตาย”

“คุณท่านจักตายได้เยี่ยงไรเล่าขอรับ อณูพระแม่จุติลงมา ยังไรก็ตายมิได้”  

ภูอินกล่าวแทรก ถ้อยคำนั้นสร้างความฉงนใจให้กับทั้งผู้มากวัยและบุตรสาว

“พูดเรื่องอันใด ท่านหมอพูดเรื่องอันใด...”

หญิงสาวได้มองชายหนุ่มตรง  ๆ การได้สบตากันครั้งแรกทำให้หล่อนเขิน 

สะท้านขึ้นมาทันที ซึ่งเขาก็เช่นกัน บอกกับตัวเองได้ว่า น้ำเสียงหวานเสนาะ 

ที่ได้ยินนั้นช่างเหมาะเจาะหมดจดดีเหลือเกินกับดวงตาสุกสกาว ยังดวงหน้างดงาม 

ราวกับวาดนั่นอีกเล่า ช่างสมชื่อสมนามเป็นยิ่งนัก

แต่พระยารัตนภักดีค้อนควัก จนชายหนุ่มต้องรีบแนะนำตัวกับหญิงสาว

“ขออภัยขอรับคุณท่าน กระผมหมอภู หมอเวทให้มาตรวจดูอาการของ 

คุณท่าน”

“ใช่  ๆ ขออภัยขอรับ กระผมมิทราบว่านี้เป็นแค่ศิษย์หลวงเวท จักให้มัน 

กลับไปบัดเดี๋ยวนี้ มิปล่อยให้มันพูดจาเลอะเทอะอีก” 

นายบ่าวซึ่งน่าจะเป็นพ่อบ้านดูแลความเรียบร้อยรีบกล่าวประจบท่านเจ้าเรือน

“ฉันมิได้พูดจาเพ้อเจ้อเลอะเทอะ ฉันเคยอ่านตำนานเทพปกรณัม มีเรื่อง 

ว่าไว้เช่นนั้นจริง  ๆ...”

ภูอินไม่ชอบให้ใครมาแทรกซ้ำ สบตาผู้เป็นเจ้าของเรือนแล้วลอบมองดู 

ปฏิกิริยาของหญิงงามอีกครั้ง เมื่อเห็นว่าหล่อนมองมาอย่างตั้งใจ ก็รีบกล่าว 

ต่อไป

“เคยได้ยินฤๅหาไม่ขอรับ” คำนี้ไม่ระบุว่าถามผู้ใด “บรรดาอิสตรีสวยสด 

งดงาม จนเขาขนานนามว่า งดงามปานหยาดฟ้ามาสู่ดิน  ที่จริงก็เป็นดั่งนั้น  

คือต้องลงมาชดใช้บางสิ่งบางอย่างบนโลกมนุษย์ พวกเธอทั้งหลายเกิดมาแล้ว 
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มักอ่อนแอ มีโรคภัยไข้เจ็บสุมรุม รักษาด้วยหยูกยาอันใดก็แทบไร้ประโยชน์  

การจุติลงมาดังนี้จึ่งเป็นการชดใช้...”

เขาหยุดเพื่อดูปฏิกิริยาของคนฟังอีกครั้ง ธิดาท่านพระยาเหมือนจะเอ่ยถาม  

แต่ยังยั้งคำเอาไว้

“และว่ากันว่า แม้พวกเธอจักงดงามปานใด ตะพระแม่จักทรงทำตำหนิ 

เอาไว้เป็นไฝเม็ดเล็ก  ๆ  บนใบหน้า ตรงตำแหน่งที่มิได้ทำให้ความสวยงามลดลง 

แม้แต่นิดเดียว ฤๅหาไม่บางทีก็แกล้งจิ้มเบา ๆ  ไว้ข้างแก้ม เกิดเป็นรอยบุ๋มเล็ก ๆ  

ที่เราเรียกว่าลักยิ้ม...”

เป็นอีกครั้งที่สองหนุ่มสาวได้สบสายตากันตรง  ๆ และคราวนี้ภูอินบอก 

ตัวเองได้ชัดแจ้งว่า เขาตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เข้าแล้ว...มันเป็นรักครั้งแรก เป็น 

รักแรกพบ...

ส่วนหญิงสาวที่ยังจดจ้องไม่วางตา เขาไม่อยากจะคิดเข้าข้างตัวเองดอกว่า  

เธอเองก็มีใจ

และทั้งหมดนี้ มีหรือที่จะเล็ดลอดสายตาของผู้เป็นใหญ่ในบ้านไปได้

“อิฉันมิเคยได้ยินเรื่องเล่าเยี่ยงนี้มาก่อน” เสียงเสนาะใส ในที่สุดก็ถามกับ 

เขาออกมาตรง  ๆ “คิดว่าท่านพูดเพ้อเจ้อไปเองมากกว่ากระมัง”

“อย่างที่บอก กระผมอ่านมาจากตำราเทพปกรณัม หลายครั้งพวกเธอ 

พลั้งเผลอทำผิดพลาด ฤๅต้องรับกรรมที่มิได้ก่อ จำต้องจุติลงมา ฤๅบางครั้ง 

หากผู้เป็นเจ้าเป็นนายจุติลงมา บรรดานางอัปสรเหล่านั้นก็อาจขอลงมารับกรรม 

แทนกัน”

“แล้วที่บอกว่าจักมิตาย...”

“ก็เพราะต้องรับทุกข์ตรม รับความทรมานต่าง  ๆ  นานาทั้งกายใจจนกว่า 

จักหมดเคราะห์ หมดทุกข์หมดโศก จักตัดช่องน้อยฆ่าตัวตายนั้นเป็นไปมิได้”

“แล้วมีบ้างฤๅหาไม่ที่พวกเธอทนความทุกข์ทรมานพวกนั้นมิไหว หาทางตาย 

จนสำเร็จ”

คราวนี้ภูอินไม่ตอบคำ กระทำเพียงสบตากับหญิงสาวแน่วนิ่งผ่านม่าน 

ผืนบางโปร่งแสง
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“ยังไรกันเล่า พูดออกมาสิ”

“กระผมจักยังมิตอบคำฤๅเล่าเรื่องราวอันใดต่อไปทั้งนั้น ยกเว้นคุณท่าน 

จักกินยา”

“เยี่ยงนี้มันโกงกันนี่เล่า”

“จักว่ากระนั้นก็ได้ขอรับ”

“แลว้ถา้อฉินัยอมกนิยาจกัตอบคำถามฤๅ แลว้ถา้มติอบจกัมผีูใ้ดรบัประกนั”

“กระผมรับประกันตัวเอง”

เมื่อท่านพระยาเห็นบุตรสาวทำท่าไม่สบใจ จึงต้องรีบสำทับกับภูอิน “อ้าย 

หนุ่ม หากเอ็งมิทำตามที่พูด รับรองเลยว่าเอ็งได้หลังลาย ซ้ำมิเหลือที่จักเงยหน้า 

อ้าปาก”

“ใช่เจ้าค่ะคุณพ่อ แล้ว...หากตอบมิตรงคำถามฤๅเล่าได้มิสนุกเยี่ยงเมื่อกี้  

ก็ต้องลงโทษให้หนัก” หญิงสาวเหมือนได้ทีเลยช่วยเพิ่มเงื่อนไข สบสายตา 

กับชายหนุ่มอีกครั้ง คราวนี้เห็นชัดว่า การรีบหลบตานั่นเพราะความระคางเขิน

“ใช่! พ่อจักทวนหลังมันด้วยหวายสักสามยกสี่ยก แล้วหาคนอื่นมาเล่า  

ให้แม่วาดฟังเอง มาเถิด  ๆ  แม่วาด ดื่มยาเสียก่อน” ผู้เป็นบิดาถึงกับประคอง 

ถ้วยยาส่งให้บุตรสาวด้วยตนเอง และหล่อนก็เชื่อฟัง ยอมดื่มยาแต่โดยดี

สูตรยานั้นทั้งขมทั้งขื่น ขนาดภูอินเองยังอดเบ้หน้าไม่ได้ แต่ยาก็คือยา  

อย่างที่เขาว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยานั่นละ

บุตรท่านเจ้าของเรือนฝืนกลืนอึก ๆ  รวดเดียวหมด รีบเช็ดปากเช็ดคอแล้ว 

หันมาทวงสัญญา

“ครานี้บอกได้ฤๅยัง มีฤๅหาไม่ นางอัปสรที่ว่าจักทนทุกข์ทรมานอยู่ มิได ้ 

หาทางตัดช่องน้อยไปจนสำเร็จ”

ชายหนุ่มกระแอมนิดหนึ่ง ก่อนทำสำเนียงเป็นจริงจังเพื่อพูดจากันต่อไป

“ในตำราเทพปกรณัมนั้นมิปรากฏ ตะกระผมเคยอ่านรามเกียรติ์หลายตอน  

ในนั้นมีนางฟ้านางสวรรค์ต้องสาปมิใช่น้อย ส่วนใหญ่ก็ได้รับพรประกอบลงมา  

นั้นคือ เมื่อใดได้ช่วยเหลือพระรามผู้เป็นอวตารขององค์วิษณุ ก็จักพ้นทุกข์ 

พ้นโศก...”
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“เห็นฤๅหาไม่เล่าว่าท่านโป้ปด พลิกลิ้นได้เสียยิ่งกว่าน้ำกลิ้งบนใบบอน”

“คุณท่านอย่าเพิ่งว่ากระผมดั่งนั้นขอรับ กับบางนางได้สมรสสมรักกับ 

ทหารพระรามก็ยังมี”

ที่พูดอยู่ตอนนี้ ภูอินถึงกับเผลอนึกไปว่า ได้นั่งสบหน้า กระซิบเสียงสู่กัน 

อย่างใกล้ชิด

“ก็...เรื่องรามเกียรติ์นี้ อิฉันเคยได้ยินมาเหมือนกัน เอาเถิด...ถึงท่าน 

จักบ่ายเบี่ยง ก็นับว่าทำให้สนุกขึ้นได้บ้าง”

“ตะกระผมรบัรองวา่จกัไปคน้หาเพิม่เตมิเพือ่มาตอบคำถามทีต่ดิคา้งเอาไวน้ัน้”

สายตาสบกันอีกแล้ว และหญิงสาวรีบหลบตาไปด้วยความสะเทิ้นอาย

“เรื่องนางอัปสรต้องสาปน่ะฤๅ...ดีจริง” ถึงตรงนี้ท่านพระยาก็ตามทันอุบาย 

ของหมอหนุ่ม รีบเสริมขึ้นว่า “ถ้าเช่นนั้น หากแม่วาดชอบเรื่องของพ่อหนุ่มคนนี้  

พรุ่งนี้พ่อจักเชิญเขามาอีกดีฤๅหาไม่”

“กระผมยินดีเล่าเรื่องสนุก ๆ  ให้คุณท่านฟังนะขอรับ เพียงแต่วันนี้รบกวน 

มานาน คุณท่านอาจเหน็ดเหนื่อยเกินไป คงต้องขอลา...”

เขาสบตากับท่านพระยาเป็นเชิงปรึกษาว่าควรจะพูดต่อไปดีหรือไม่ พอเห็น 

ผู้มากวัยพยักหน้าให้ก็ต่อคำว่า 

“วันนี้คุณท่านควรพักผ่อนให้มาก  ๆ แล้ววันพรุ่ง...กระผมจักมาใหม่”

“ตะอิฉันรู้สึกสบายดีขึ้นแล้ว เล่าต่ออีกสักนิดมิได้ฤๅ”

“จากโทสะกอ่นทีก่ระผมจกัไดเ้ขา้มา คดิวา่คณุทา่นควรพกัผอ่นเสยีกอ่นขอรบั  

และนี่...” เขายื่นถุงผ้าแพรส่งผ่านให้กับนางบ่าวคนเดิมที่กลับเข้ามาประจำการ 

อยู่เงียบ  ๆ “...คือถุงผ้าหอม เป็นบุหงาปรุงเยี่ยงทางปักษ์ใต้ แต่เพิ่มส่วนผสม 

ของกลิ่นที่ทำให้สมองผ่อนคลาย นอนหลับสบาย อยากฝากให้คุณท่านวางไว้ 

ใกล้หมอน จักได้หลับสนิทสบาย”

ตอนนางบ่าวรับไปแล้วเผยม่านนั้นเองที่ภูอินเพิ่งได้เห็นผิวพรรณนวลเนียน 

ของหญิงสาว เขารู้สึกผ่าวร้อนไปทั้งตัว ใจเต้นตึ้กตั้กคล้ายอยากกระเด็นพ้นร่าง 

ออกไปซบอยู่แนบอกนวลสล้างนั้น

แม้จะได้เห็นกันเพียงแค่พริบตา แต่คล้ายเวลาของชายหนุ่มหยุดนิ่งไป 
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ชั่วกาล กระทั่งได้ยินเสียงธิดาท่านพระยาค่อยเอ่ยขึ้นว่า

“หอมจริงเชียว ชื่นใจ...ขอบใจมาก...”

จากนั้นก็ไม่มีคำพูดจาอื่นใดแก่กันอีก มีเพียงสายตาที่สบส่งให้กัน แสดง 

ชัดถึงมนตร์เสน่หาที่ต่างประสบพบเจออย่างกะทันหัน

หญิงสาวยิ้มให้กับถุงเครื่องหอม แต่หางตายังชำเลืองมาทางชายหนุ่ม  

ขณะท่าทางสำรวมกิริยาของเขาก็ยังไม่วายช้อนสายตามอง หาช่องว่างระหว่างที่ 

ม่านบางพลิ้วลม เพื่อจะได้ยลผิวเนียนผ่องพรรณนั้นอีกสักครั้ง

ท่านพระยากระแอมขึ้นครั้งหนึ่ง นั่นละภูอินจึงได้เอ่ยลาอย่างเป็นทางการ

“วันพรุ่ง เพลานี้ กระผมจักมาเยี่ยมดูอาการคุณท่านนะขอรับ คิดว่า 

พ่อครูหลวงเวทคงทุเลา แลน่าจักมาด้วยกันได้”

“ก็ว่ากันตามนั้นละอ้ายหนุ่ม ขอบใจเอ็งมากที่ช่วยให้ข้าผ่านวันนี้ไปได้”

“กระผมเพียงทำตามหน้าที่ขอรับ เป็นแค่มือแทน ตะก็อยากทำให้ดีที่สุด  

ยาหม้อที่คุณท่านรับประทานเป็นขนานเอกแล้วขอรับ เพียงให้คุณท่านได้ดื่ม 

ต่อเนื่อง...”

“เถิด ค่าใช้จ่ายอัฐเฟื้องเท่าไรก็ว่ามาแล้วกัน วันนี้เอ็งกลับไปก่อน”

“ขอรับท่าน วันนี้กระผมขอกราบลาเลยนะขอรับ”

เขาไม่กล้าเหลียวกลับไปมองในห้องน้อยนั้นอีก จึงไม่เห็นว่าหญิงสาวถึงกับ 

เผยม่านออกมามองตาม ภูอินได้แต่เดินดุ่มจะลงบันได ในที่สุดก่อนลับสายตา 

ลงมาก็อดไม่ได้จริง  ๆ

เขาหันกลับ แล้วก็ได้เห็น

แม่วาด...ธิดาท่านพระยารัตนภักดี ยืนแอบกรอบประตู ส่งสายตาอาวรณ ์

และเอื้ออาทรมาถึงยังหัวใจอันเคยแห้งผากของเขาเลยทีเดียว


