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เรื่องยอ

(Synopsis)

เมื่อนางฟา ราตรี พบรักกับมนุษย ผานกระจกปริศนา เปนเหตุใหเธอตองสูญเสียความรัก และเก็บ
ความแคนนั้นไว แลวระบายมันออกมา ผานมนตสาปของกระจก. เกงการ กับ ณชาติ และ พระสงฆ ทั้ง
สามถูกดูดเขาไปในมนตสาปกระจกนั้น. นําพาใหบุคคลทั้งสาม เขาไปพัวพันกันในดินแดนสนธยา อันนา
กลัว. เมื่อพวกเขาพบกัน ก็รูวาปริศนาในอดีตกาลของพวกเขา มีที่มาจากสิ่งเดียวกัน คือ กระจกใบนั้น.
พวกเขาจึงออกตามหามันจนพบ และพาใหเรื่องราวของพวกเขา พัวกันกันอีกครั้ง ขณะที่เหตุการณวุนวาย
ก็เกิดขึ้นบนสวรรค สาเหตุมาจาก การละเมิดกฏสวรรคของนางฟา ราตรี นั่นเอง. จึงทําใหทุกอยางวุนวาย
และเปนตนเหตุใหชีวิตบนสวรรคของเธอ ตองสิ้นสุดลง.

โครงสรางเรื่อง (Plot Outline)
กระจกใบนั้น (Back mystery)
องก 1
บนสวรรค มีกลุมนางฟา 3 นาง ชื่อ ขวัญฤดี ราตรี และ มีนา เดินเที่ยวเลนชมความงามของ
พฤกษานานาพรรณ ราตรี พบกับกระจกใบหนึ่ง (กระจกไอแพด) ที่ถูกซุกซอนไวในซอกของพุมพฤกษ. เธอ
พิจารณามัน และพบมนตเสนหเขา ปรากฏเปนภาพเหตุการณบนโลกมนุษย เธอเริ่มหลงใหลมัน ขณะที่
ขวัญดี และ มีนา มีความสุข และรายรําไปรอบๆ ไมหางจาก ราตรี.
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นางฟา ราตรี รูสึกวามันเปนของวิเศษ เธอจึงใชสองดูเหตุการณบนโลกมนุษย และพาใหเธอพบกับ
ชายหนุมผูหนึ่ง บนโลกมนุษย และเกิดอารมณรักขึ้นมาทันที. เธอควากระจกกุมไวในมือ และตั้งจิต ไปเกิด
เปนมนุษยผูหญิง พรอมกับเอากระจกติดตัวไปดวย (โดยการกดสต็อป ภาพชายหนุมไว เพื่อใหจดจําใบหนา
ได). เธอไปเกิดเปนหญิงสาวผูมีเรือนรางงดงาม และพบกับชายคนรัก.
แตเรื่องไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง เธอถูกคนรักหักอก เสียใจถึงกับฆาตัวตาย แลวไปจุติบนสวรรค.
ณ จุดเดิม เวลาเพิ่งผานไปชั่วครู นางฟา ขวัญฤดี และ มีนา ยังคงรายระบําอยูเชนนั้น และตางก็รองเรียก
ใหเธอ ไปรวมสนุกดวยกัน แตนางฟา ราตรี ปฏิเสธ เพราะธุระของเธอยังไมเสร็จ.
ดวยความแคน นางฟา ราตรี สาปกระจกบานนั้นวา ถาชายใด สองกระจกใบนี้เขา เขาจะถูกดูด
วิญญาณ เขาไปสูดินแดนสนธยา พบกับฝนรายตลอดกาล. เมื่อคําสาปสิ้นสุดลง กระจก ก็อันตรธานหาย
วับไปในทันที.
องก 2
ในชายปาอันหางไกล มีชายหนุมคนหนึ่ง ชื่อ เกงการ เดินทางมาจากตางถิ่น เขาพกพาความเศรา
มาดวย เขาพบกระจกบานหนึ่งเขาโดยบังเอิญ ทุกอยางเปนไปตามคําสาป เขาหลุดเขาไปในดินแดนสนธยา
นั้น มันคือสุสานปาชาอันกวางใหญไพศาล เขาตองเผชิญกับศพคนตายมากมาย ซึ่งเปนศพหญิงสาวลวน
เขารูสึกกลัว สะอิดสะเอียน รีบเดินผละไป แตเขาก็ยังไมหายจากความเศราโศก เขาเดินไป จนกระทั่งพบ
ศพอีกศพหนึ่ง เขารองไหเสียใจกับศพนั้นอยูนาน คงเปนศพของคนที่เขารัก เขาพูดพร่ําพรรณาอยูนาน ใน
ที่สุด เขาก็ถอดเสื้อของเขา แลวคลุมที่ศพนั้น แลวเดินจากไป ทิ้งความวังเวง และกาลเวลาไวเบื้องหลัง
ไมมีใครทราบไดวา ปาสนธยาแหงนั้น ไดกลืนกินเวลาไปนานเทาไรแลว ปรากฏชายหนุมอีกคนหนึ่ง
ชื่อ ณชาติ นั่งรองไหเศราโศกเสียใจ กับศพหญิงผูหนึ่ง ซึ่งมีเสื้อคลุมอยู เขานั่งเศราโศกอยูเชนนั้น นาน
จนกระทั่ง ศพนั้นเนาเปอย แตเขาก็ยังไมลุกไปไหน
มีพระธุดงครูปหนึ่ง เดินเขาปา พบกระจกปริศนาบานนั้น ทานจึงสองดู และถูกดูดเขาไปในดินแดน
สนธยานั้นดวย. แตทานไมไดตกใจประการใด เพราะทานก็เคยธุดงคผานปาทุกประเภทมาแลว ทานยังคง
เดินไปเรื่อยๆ อยางสงบ
ทานเดินไปพบ เกงการ ซึ่งอยูในสภาพทรุดโทรมมาก ทั้งเหนื่อย ทั้งกลัว และหิวโหย เสื้อผาขาดรุง
ริ่ง. เกงการ ดีใจ ที่พบพระ เพราะตลอดเวลาอันยาวนาน เขาไมเคยพบใครเลย และอยากกลับบาน พระก็
ไมสามารถชวยบอกทางได ทั้งคูเดินสทนากันไปเรื่อยๆ อยางไรจุดหมาย
จนกระทั่งไปพบ กับ ณชาติ ซึ่งยังคงนั่งรองไหอยูที่เดิม กับเศษซากกระดูก. พระรูปหนึ่ง กับ ชาย
หนุม รวมกันสามคน จึงนั่งสนธทนา สอบถาม ทวนความจําของแตละคน.
ทุกคน จดจําประวัติของตนเองไดแคชีวิตการแตงงานเทานั้น นอกนั้นจําอะไรไมไดเลย และเมื่อเลาถึง
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เหตุการณ ก็เลาไดตรงกัน สรางความประหลาดใจใหกับบุคคลทั้งสาม
เกงการ เคยแตงงาน กับหญิงผูหนึ่ง ชื่อ ปารวี เธอเปนคนดี แตเธอก็เปนคนหึงหวงหนัก และเปน
คนไรเหตุผล จนเขารูสึกเบื่อหนาย และออกไปนอกบานบอยๆ จนภรรยาเขาใจผิดคิดวา เขาไปมีหญิงอื่น
เธอจึงหนีออกจากบาน พรอมกับพกพาเอาความรูสึกนอยอกนอยใจไปดวย และไมกลับมาอีกเลย เขาจึง
ออกตามหาภรรยา นานหลายป จนกระทั่งมาพบกับกระจกใบหนึ่ง
ณชาติ ก็เคยแตงงานกับหญิงสาวผูหนึ่ง ชื่อ พีรพรรณ เธอเปนคนดี ปรนเปรอทุกอยางใหเขา แต
เขากลับเปนฝายนอกใจภรรยากอน จนมีปากเสียงกัน และเกิดอุบัติเหตุจากการทะเลาะกัน เธอตกจาก
บันไดบาน คอหักตาย ณชาติ เสียใจมาก ที่เปนตนเหตุใหภรรยาตาย เขารูสึกผิดตอภรรยา เขาจึงออกจาก
บานไป ทองเที่ยวไปตามปาเขา จนกระทั่งมาพบกับกระจกใบหนึ่ง
พระเลาวา สาเหตุที่มาบวช ก็เพราะทานเคยมีภรรยามากอน ภรรยาของทาน ชื่อ ญาณี ทานเปนคน
ซื่อสัตย และขยัน สรางครอบครัว และตามใจภรรยาทุกอยาง เนื่องจากเธอเปนลูกสาวคนเดียวของเศรษฐี
จึงมีทรัพยและเพื่อนมากมาย เขาสังคมบอย จนทําใหทานเขาใจวา ภรรยามีชายอื่น วันหนึ่งทานกับภรรยา
ทะเลาะกันอยางหนัก ภรรยาตัดรําคาญ จึงโกหกสามีไป วาไดคบกับชายอื่นแลว ทานรูสึกเสียใจ และแคน
ใจ มีทางเลือกสองทาง คือ ฆาเธอทิ้งซะ หรือไมก็ออกบวช. ทานตัดสินใจออกบวช และเดินธุดงคไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งมาพบกับกระจกใบหนึ่ง
และบุคคลทั้งสาม ก็หมดสติ และมารูสึกตัวอีกครั้ง ก็อยูในปาลึกลับและนากลัว โดยไมทราบสาเหตุ
วาเพราะอะไร เขามาอยูในปาแหงนี้ไดอยางไร
มีความคิดโผลเขามาในสมองของเกงการ คือ ปริศนาของกระจกใบนั้น. ณชาติ ออกความเห็นวา
ควรชวยกันออกตามหากระจก. พระเห็นดวย และบอกวาใหแยกยายกันเดินหา. แตความนากลัวและเวิ้ง
วาง ทําให เกงการ และ ณชาติ ตัดสินใจรวมกลุมกันออกตามหา และขอรองใหพระไปดวยกัน พระก็เห็น
ดวย.
ในที่สุด โชคก็เขาขาง พวกเขาทั้งสามคน. เกงการ เปนผูพบกระจกใบนั้น มันซุกซอนอยูในซอกหินใบ
หนึ่ง แตรอบๆ กระจก เต็มไปดวยอสรพิษราย เจาอสรพิษรายตัวใหญตัวหนึ่ง ไดสงกระแสจิต ไปยังพระ
เพื่อบอกพวกมนุษยใหรูวา มันคือเจาของทุกสิ่งทุกอยางที่นี่ รวมทั้งกระจกใบนั้นดวย. พวกมันครอบครอง
กระจกนี้มีนานจนจําไมไดวานานเทาไร พระสื่อสารกับอสรพิษ ไดความวา หากพวกเขาตองการกระจกใบนี้
มันอนุญาตใหแคไดสองดูเทานั้น โดยแลกกับหนึ่งชีวิต. เกงการ ออกอุบายวา ใหคนใดคนหนึ่ง ลอใหงูยักษ
นั้นไปทางอื่น แตมันก็รูทัน ผานคําสั่งหามของพระ. พระจึงอาสาเปนคนแลกชีวิตกับงู แต ณชาติ หามไว
เขาตัดสินใจเดินตรงเขาไปที่กระจก เพื่อเอาตัวเองเปนสิ่งแลกเปลี่ยน. เมื่อไดจังหวะ เขาจึงควากระจก โยน
ให เกงการ. เกงการ รับไว เขากับพระ จึงรีบสองกระจกทันที ทามกลางความแคนของอสรพิษ ที่เสียรู
มนุษย และมันก็สายเกินไป กระจก หลนลงบนกอนหิน แตกกระจาย พรอมกับ การหายตัวของ เกงการ
กับ พระ.
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ในขณะที่ นางฟา ขวัญฤดี กับ นางฟา มีนา ยังเริงระบํากันอยูนั้น พวกเธอก็ไดยินเสียงกระจกแตก
เพรง! พรอมกับเสียงหวีดรองของ นางฟา ราตรี นางฟาทั้งสอง จึงรีบวิ่งไปหาเพื่อน พบวา ที่มือของ
นางฟาราตรี มีเลือดและรอยแผล ที่เกิดจากกระจกบาด เศษกระจก ยังแตกกระจายอยูที่นั่น.
ขณะนั้น มีเทพผูมีฤทธิ์องคหนึ่ง ผานมา พบเห็นเหตุการณอันนาประหลาดเขา เพราะตั้งแตมีสวรรค
ไมเคยมีเลือดของมนุษยปรากฏใหเห็นเลย องคเทพ จึงเขาไปสอบถามนางฟาทั้งสาม. นางฟา ราตรี แสดง
อาการพิรุธ เทพองคนั้น จึงหยั่งรูดวยญาณวิเศษ และรูความจริง ทานจึงใชอิทธิฤทธิ์ ทําใหกระจกที่แตก
เปนเสี่ยงๆ นั้น ประกอบกันเปนบานกระจกอีกครั้งหนึ่ง และชี้ใหนางฟาทั้งสามดูภาพที่ปรากฏในนั้น.
ในปาชา ดินแดนสนธยาอันมืดมน นาสะพรึงกลัว ซึ่งเต็มไปดวยซากศพมากมาย มีศพหนึ่ง เปนศพ
ของมนุษยผูหญิง นอนตายบนพื้น ตอมามีชายคนแรก (เกงการ) เดินมา เห็นศพนั้นเขา หลังจากพิจารณา
ชั่วครู เขาก็รองไห ตอมา เขาก็ถอดเสื้อคลุมปดรางของเธอ เสร็จแลวจากไป. ตอมาไมนาน ก็มีชายอีกผู
หนึ่งกําลังเดินเสาะหาศพของคนที่เขารัก และเมื่อพบกับศพที่ถูกปดรางดวยเสื้อคลุม เขาพิจารณาดู แลว
เขาก็รองไหฟูมฟาย เสียใจ พรรณาถึงอดีตความสัมพันธกับศพผูหญิงนั้น ขณะที่เบื้องหลังของเขา ก็
ปรากฏรางเงาทะมึนของ พระรูปหนึ่ง ยืนอยูดานหลัง.
องคเทพ เปดเผยความจริง ใหนางฟาทั้งสามฟงวา ศพที่เห็นนั่น ก็คือ อดีตของนางฟาราตรี สวน
ผูชายคนนั้น และพระ คือบุคคล ที่นางฟาเคยสมสูดวย นางฟาราตรี ประพฤติเชนนี้มาแลว 2 วาระ และ
วาระนี้ เปนวาระที่ 3 ซึ่งผิดจรรยาบรรณของสวรรค หามนางฟา สมสูกับมนุษย. ไมเพียงแคนั้น นางฟา
ราตรี ยังไดละเมิดกฏสําคัญของเทพธิดา นั่นคือ การเปนนางฟา หามสาปใครเด็ดขาด เพราะคําสาปของ
นางฟา ไมอาจลบลางได. แตนางฟาราตรี ก็ไดทําไปแลว.
องก 3
นางฟาราตรี รูความผิดของคน จึงรองไห เสียใจ นางฟาขวัญฤดี กับ นางฟามีนา จึงเขาไปประคอง
เพื่อน และขอรองเทพองคนั้น ใหละเวนโทษ ที่นางฟาราตรีทําผิดไปเพราะรูเทาไมถึงการณ. ทานเทพ ตวาด
วา เปนถึงนางฟา ไมมีคําวารูเทาไมถึงการณ เพราะเทพเปนผูหยั่งรูกิเลสมนุษยอยูแลว ไมมากก็นอย จะมา
แกตัวใหพนผิด จากการลดตัวใหต่ําเทามนุษยนั้น ไมสมควร ผิดวิสัยของเหลาเทพบุตร และ เทพธิดา.
ทานเทพ จึงประกาศวา กระจกใบนี้ เปนสื่อใหเกิดความหลงผิดไดงาย เต็มไปดวยมายา ถือวาเปน
สิ่งอัปมงคลสําหรับสวรรค ทานจะทําลายกระจกนั้นใหแตกสลายอีกครั้ง นางฟาราตรี ยังเสียดายกระจกใบ
นั้นอยู เธอจึงเพงมองกระจกใบนั้นอีกครั้ง และรางของเธอก็ถูกดูดเขาไปในกระจก พรอมๆ กับ สิ้นสุดคํา
ประกาศของทานเทพ. กระจกแตกสลายอีกครั้ง ทามกลางความตื่นตระหนกของ นางฟาขวัญฤดี และ
นางฟามีนา เธอทั้งสองตางอาลัยรัก นางฟาราตรี ซึ่งยากนักที่จะกลับคืนสวรรคได.
บานหลังหนึ่ง ในชุมชนชานเมืองแหงหนึ่ง. สองสามีภรรยา กําลังทะเลาะกันเรื่องลูก เรื่องงาน เรื่อง
หนี้สิน เรื่องญาติ ดูสับสนวุนวายไปหมด. ภรรยา (ใบหนาคลาย นางฟาราตรี) กับ สามี (ใบหนาคลาย
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ณชาติ) และลูกหญิงลูกชายอีก รวม 5 คน ทําใหบานหลังนี้ ไรระเบียบ โกลาหล และเสียงดัง. เหตุการณนี้
มันเกิดขึ้นแทบทุกวัน จนเพื่อนบานรูสึกรําคาญ ตางตะโกนดากันใหแซด. คํากนดาของเพื่อนบาน ทําให
เหตุการณวุนวายของครอบครัวนี้ หยุดไปไดชั่วขณะ เพื่อรออารมณปะทุขึ้นมาอีกรอบ.
จบ.
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