
“มนัหนไีปทางนั้นแล้ว! อ้อมไปทางซ้าย เรว็!”
เสียงตะโกนและเสียงฝีเท้าที่ดังกระชั้นเข้ามาทุกทีบังคับให้อภิราม

ต้องออกวิ่งสุดก�าลัง อุ้งเท้าทั้งสี่ข้างถูกหินแหลมคมต�าเจ็บไปหมด แต่

กระนั้นก็ยังหยุดวิ่งไม่ได้ การคงสภาพอยู่ใน ‘ร่างนี้’ ท�าให้เด็กน้อยวัย 

แปดปีเหนื่อยจนแทบขาดใจ แม้หตูาของเขาจะไม่ฝ้าฟางยามอยูใ่ต้แสงแดด

จ้าดงัเช่นที่มารดาเป็น ทว่าเลอืดมนษุย์ครึ่งหนึ่งที่ได้รบัจากฝ่ังบดิาท�าให้เขา

ไม่แข็งแกร่งเหมือนพวกสายเลือดบริสุทธิ์แบบลุงพลรามหรือลุงวิศวนาถ 

แต่เขาจะหยุดไม่ได้ เพราะถ้าหยุดย่อมหมายถงึอนัตรายต่อชวีติ!

“โมฮัน!” อภิรามค�ารามขณะหันไปหาเสือขาวคู่ใจของมารดาที่เป็น

เพื่อนเล่นกนัมาแต่เลก็แต่น้อย “ไปหาลุงพลราม บอกว่ามคีนบุกรุกเข้ามา

ในเขตพยคัฆบถ!”

ฮื่อ...

เสอืขาวค�ารามตอบ มนัยงัคงวิ่งตามนายน้อยอย่างไม่ลดละ ดวงตา

ของมนัทอประกายวาววบัอย่างโกรธเกรี้ยว

บทน�ำ
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“อย่าดื้อได้ไหม แกเป็นเสอืขาวนะ หนงัแกมรีาคา ถ้าพวกมนัเหน็เข้า 

แกถูกถลกหนังก่อนฉันแน่!” เด็กน้อยในร่างเสือขู่ฟ่อ แต่ดูไม่น่ากลัวเสีย

เลยเมื่อมีขนาดตัวกระจ้อยร่อยเหมือนแมวอ้วนป้อมเช่นนี้ “รีบไปตามลุง 

พลรามมา ฉนัจะตามไปช่วย ‘เดก็ๆ’ ตวัอื่น ถ้าไม่เชื่อฟังกนั ฉนัจะเลกิคบ

กบัแก ฉนัจะไม่เล่นกบัแกอกีเลย!”

โมฮันหน้าจ๋อย มันชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเผ่นโผนโจนทะยานไป 

อกีทางอย่างว่องไว อภริามกดัฟันวิ่งต่อไป นกึถงึสิ่งที่พ่ออภมินัยขุองเขาเคย

บอก ห้ามแปลงร่างต่อหน้ามนุษย์เป็นอนัขาด หากมใีครเหน็วนิาททีี่เขากลาย

ร่างเป็นเสอื หรอืเปลี่ยนจากเสอืเป็นคน เขาจะต้องลงเอยด้วยการถูกน�าไป

กักขังในห้องทดลองแบบคุณยายเมฮาล และนั่นหมายถึงเขาจะไม่มีวันได้

พบหน้าแม่มนีาหรอืคุณตาประกาศอกีเลยจนชั่วชวีติ!

“เจอตวัแล้ว!”

ทุกความคิดค�านึงสะดุดลงทันทีที่ตาข่ายขนาดใหญ่ถูกเหวี่ยงลงมา

คลุมบนร่าง อภิรามพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างบ้าคลั่ง แต่ยิ่งดิ้น 

ตาข่ายนั้นกย็ิ่งพนัรอบกายแน่นจนอนีงุตงุนงัไปหมด เพยีงเสี้ยววนิาทต่ีอมา

ร่างของเขากถ็กูรวบยกจนลอยขึ้นจากพื้น เสอืน้อยตวดักรงเลบ็ไปมาพร้อม

กบัส่งเสยีงขู ่แต่สิ่งที่ได้รบักลบัมามเีพยีงเสยีงหวัเราะฮาป่าของกลุม่คนที่ถอื

ปืนไรเฟิลอยู่ในมอื

“แน่ะ ท�าเป็นเก่งเสียด้วย ไอ้ลูกเสือตัวนี้สวยเป็นบ้า เพิ่งเคยเห็น 

ลูกเสอืสอี่อนขนาดนี้ แล้วดูตามนัส ิสฟี้าใสแจ๋วเลย ไม่ใช่เสอืขาวแต่มสีตีา

แบบนี้หายากนะ ต้องเพิ่มราคาอกีสกัหน่อยแล้ว”

อภิรามตัวสั่น เขามองใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเครารุงรังของคน

ตรงหน้าด้วยความรูส้กึรงัเกยีจระคนหวาดหวั่น เสอืน้อยส่งเสยีงค�ารามดงั

กกึก้องเป็นครั้งสดุท้าย หวงัว่า ‘ผูพ้ทิกัษ์พยคัฆ์’ จะได้ยนิและมาช่วยเขาได้

อย่างทนัท่วงทเีช่นทุกครั้งที่เขาเผชญิกบัปัญหา

ลุงพลราม...ช่วยด้วย! ช่วยรามด้วย!



มนตร์ที่ ๑

ฉนัเกลยีดเครื่องบนิโว้ย!
พลรามกัดกรามกรอด เรือนกายใหญ่โตประหนึ่งยักษ์ปักหลั่น 

สั่นเทา เหงื่อกาฬแตกพลั่กจนชุ่มโชกไปทั้งตัวยามที่พนักงานต้อนรับบน 

เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดให้แน่นหนา ก่อนที่เครื่อง

จะเทกออฟเพื่อบนิตรงลดัฟ้าไปสู่ประเทศไทยในอกีไม่กี่นาทขี้างหน้า

“ฉบิหาย...”

เสือหนุ ่มสบถเสียงโหยเมื่อล้อเริ่มหมุนพาเครื่องบินเคลื่อนไป 

ด้านหน้า สองมอืจกิแน่นบนพนกัวางแขนอย่างหวาดผวา เขาพยายามอย่าง

หนกัหน่วงที่จะเกบ็กรงเลบ็เอาไว้ไม่ให้งอกยาวออกมาอย่างสดุความสามารถ 

ณ ตอนนี้เขานึกสีหน้าแววตาถากถางของวิศวนาถ...ไอ้ลูกพี่ลูกน้องใจโฉด

ออกราวกบัตาเหน็ 

‘โถ ไอ้เสอืบ้านนอก ในชวีติไม่เคยขึ้นเครื่องบนิเลยสกัครั้งเหรอวะ’

ก็ไม่เคยน่ะสิโว้ย! ถ้าไม่ใช่เพราะอภิรามหลานรัก ต่อให้ประเคน 

เนื้อววัชั้นเลศิให้สวาปามบนเครื่องบนิ จ้างให้เขากไ็มม่วีนัขึ้นมาเป็นอนัขาด!
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“เอ่อ...คุณคะ...คอื...มอืคุณ” เสยีงกงัวานใสของหญงิสาวดงัขึ้นจาก

ทางด้านข้าง เรียกให้พลรามต้องหันกลับไปมองก่อนจะต้องเลิกคิ้วอย่าง

ประหลาดใจเมื่อพบว่าเจ้าของเสียงนั้นมีใบหน้าหวานละมุนไม่แพ้เสียง 

ดวงตาของเธอกลมโตน่ารกัและเป็นสนี�้าตาลอ่อนแบบคนมเีชื้อสายโกราผสม 

เรอืนผมสนี�้าตาลเฉดเดยีวกบัชอ็กโกแลตนมนั้นเสรมิให้วงหน้าเรยีวรรูีปไข่

ดูโดดเด่นชวนมองยิ่งนกั “คุณ...บบีมอืฉนัจนเจบ็ไปหมดแล้วค่ะ”

หญิงสาวพูดตะกุกตะกักเมื่อถูกจ้องกลับด้วยดวงตาสีอ�าพันทองดู

งดงามแปลกตา

“ขอ...ขอโทษ...ผม...ผมไม่เคยขึ้นเครื่องบนิมาก่อน กเ็ลย...”

พลรามเอ่ยได้เท่านั้นกห็ยุดพูด แล้วบบีมอืเลก็บางที่วางอยู่บนพนกั

วางแขนแน่นเข้าไปอกีเมื่อเครื่องบนิเริ่มเพิ่มความเรว็เพื่อทะยานขึ้นสูฟ่ากฟ้า 

มือใหญ่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเสียจนหญิงสาวอดสงสารเขาไม่ได้จึงวางมือ 

อกีข้างแนบลงไปบนหลงัมอืเขาเบาๆ อย่างอ่อนโยน ไออุน่จากมอืน้อยๆ คู่นี้

ท�าให้หวัใจที่เต้นรวัด้วยความกลวัของพญาเสอืขนทองแห่งป่าซุนดาร์บานส์

สงบร�างบัลงอย่างน่าพศิวง

“ไม่ต้องกลวันะคะ ใจเยน็ๆ ไม่มอีะไรหรอกค่ะ” 

น�้าเสยีงนุม่นวลและรอยยิ้มชวนมองของเธอท�าให้เสอืหนุม่ไม่อาจละ

สายตาไปจากเธอได้ เขาเหมอืนตกอยูใ่นภวงัค์บางอย่าง จวบจนเมื่อเครื่องบนิ

ลอยอยู่กลางเวหาแล้ว เขากย็งัไม่ยอมปล่อยมอืเธอง่ายๆ 

“อะ...เอ่อ...ฉนั...ฉนัมลีูกอมด้วยนะคะ ลองกนิอะไรหวานๆ หน่อย

ไหมคะ เผื่อ...เผื่อจะดขีึ้น” หญงิสาวเสท�าเป็นหาข้ออ้างในการดงึมอืคนืแล้ว

ควานหาลูกอมในกระเป๋าเสื้อแจก็เกตยนีของตนเอง

“ผม...ชื่อพลราม”

ดวงตาสีทองยังคงจับจ้องดวงหน้าหวานเจี๊ยบไม่วางตา...ถ้ากินอะไร

หวานๆ แล้วจะไม่กลวัเครื่องบนิละก ็สงสยัต้อง ‘กนิ’ เธอนี่ละ ดทู่าจะหวาน

ที่สุดแล้ว
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“ฉนัชื่อเจลกาค่ะ เพื่อนๆ ชอบเรยีกเยลลี่ แต่ฉนัชอบให้เรยีกว่าจลิล์

มากกว่า”

เจลกายื่นลกูอมให้ชายหนุม่แปลกหน้าอย่างเป็นมติร เขารบัลกูอมมา

แล้วฉีกกระดาษห่อออกอย่างรวดเร็ว ก่อนจะส่งลูกกวาดสีหวานเข้าปาก 

เคี้ยวกร้วมๆ เสยีงดงัเสยีจนคนให้อดข�าไม่ได้ พลรามยิ้มตอบ เขาไม่รู้ว่า

ความกลวัในตอนแรกหายไปไหน รูแ้ต่เพยีงสมองเริ่มคดิวนเวยีนอยากจะชมิ 

‘เยลลี่’ แทนเสยีแล้ว 

น่ารกั...อยากได้...

เขาเสท�าเป็นหนัหน้าออกไปมองนอกหนา้ต่างแลว้ร่ายมนตร์สั้นๆ ใน

ใจ เพยีงครูผ่เีสื้อเรอืงแสงกโ็บยบนิจากปลายนิ้วแล้วแทรกหายเข้าไปในเรอืน

ผมยาวสลวยของหญิงสาวผู้ไม่รู้ชะตากรรมว่าตนถูกเสือหมายตาอย่าง

เงยีบเชยีบ

รอให้เสรจ็ธุระก่อน แล้วค่อยแวะไปคาบ ‘เยลลี่’ กลบัเข้าไปกนิใน

ป่ากแ็ล้วกนั...

อกึ!

ความคิดชั่วร้ายที่ผุดวาบขึ้นมาในสมองพลันเลือนหายไปราวหมอก

ต้องไอแดด เมื่อความเจ็บปวดแล่นปราดจากหัวใจผ่านเส้นเลือดไปสู่ส่วน

อื่นๆ ของร่างกาย พลรามขบกรามแน่น ดวงตาหลุบลงมองเส้นเลอืดที่เริ่ม

กลายเป็นสีด�าและแผ่ออกเป็นวงกว้างคล้ายใยแมงมุมบนผิวกายที่โผล่พ้น

แขนเสื้อออกมา เขารบีสดูหายใจเข้าลกึๆ แล้วก�าหนดจติใช้อ�านาจมนตร์ข่ม 

‘พษิ’ ให้คลายฤทธิ์ลงทลีะนดิอย่างที่ท�ามาตลอดระยะเวลา ๘ ปี...พษิที่ได้

รบัจากการกลนืกนิหวัใจของศวินิ ผูพ้ทิกัษ์พยคัฆ์คนก่อน เพื่อจะได้รบัพลงั

มนตร์และสบืทอดหน้าที่ผู้พทิกัษ์อย่างเตม็ตวั

‘ไอ้ฆาตกร!’

เสยีงกรดีร้องของธษิณามตยีงัคงหลอกหลอนทกุคราที่พษิก�าเรบิ สิ่ง

ที่หญงิสาวพูดนั้นไม่ผดิเลยแม้แต่นดิ เขาเป็นฆาตกรจรงิๆ นั่นละ ฆาตกร
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ที่ควักหัวใจของศิวินกินต่อหน้าต่อตาเธอผู้เป็นลูกสาว กลิ่นคาวเลือดและ

รสชาตอินัเข้มข้นของหวัใจที่เต้นตุบๆ นั้นยงัคงตดิอยู่ที่ปลายลิ้น เป็นรสที่

พาให้รู้สึกขมขื่นและปวดร้าวเสียยิ่งกว่าพิษร้ายที่สะสมอยู่ในหัวใจดวงนั้น

เสยีอกี 

ศิวินถูกทรมานมายาวนานนับสิบปีด้วยพิษสารพัดสารพันปริมาณ

มหาศาล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่ในร่างกายและอวัยวะทุกส่วน 

อัดแน่นไปด้วยพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อเผ่าพันธุ์ของชาวพยัคฆปุระ แต่ด้วย

พลังอ�านาจของผู้พิทักษ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยองค์ดักคิน รายยังทรง

ชพี ศวินิจงึยงัคงมชีวีติอยู่ได้จนถงึวนัที่ได้พบหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย...

ก่อนที่จะถูกผู้สบืทอดสารเลวเช่นเขาปลดิชวีติ

แม้ในภายหลังเมื่อธิษณามตีตั้งสติได้และคลายความโกรธลง แล้ว

เข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นบีบบังคับให้เขาต้องกระท�าเรื่องที่ท�าให้เขา

เกลยีดตนเองไปตลอดชวีติ แต่กไ็ม่อาจลบล้างความจรงิที่วา่เขาสงัหารบดิา

ของเธอเพื่อรักษาชีวิตของวิศวนาถ พญาเสือโคร่งด�าผู้สืบเชื้อสายขององค์

ดกัคนิ รายได้อยู่ด ีดงันั้นเขาจงึไม่เคยเสยีใจเลยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก

พษิที่ไหลเวยีนอยู่ในร่างเช่นนี้ ด้วยถอืว่าเป็นการลงโทษที่สาสมแล้ว

หลงัจากโศกนาฏกรรมในครานั้นยุต ิพลรามจงึตดัสนิใจกลบัเข้าป่า

ซุนดาร์บานส์และไม่เหยียบย่างมาที่มุมไบอีกเลยหากไม่มีเหตุจ�าเป็นจริงๆ 

ไม่ว่าวิศวนาถจะพยายามคะยั้นคะยอแกมบังคับขู่เข็ญอย่างไรก็ตามที เขา

ไม่อาจทนสู้หน้าธิษณามตีหลังจากท�าเรื่องต�่าช้าเช่นนั้นลงไปได้ แม้เธอจะ 

เอ่ยปากระหว่างการพดูคยุผ่านโทรศพัท์ดาวเทยีมว่าเธอเข้าใจสิ่งที่เขาท�าเป็น

อย่างดแีละให้อภยัทุกอย่าง ขอให้เขามาเยี่ยมกนับ้าง อย่าเอาแต่เกบ็ตวัอยู่

ในป่าเลย แน่นอนว่าพลรามรับปากเพื่อความสบายใจของหญิงสาว แต่ก ็

ไม่ได้กลบัไปเผชญิหน้ากบัเธอตรงๆ เพื่อความสบายใจของตนเอง

จากที่เคยชอบเข้าไปท�าตวัส�ามะเลเทเมา ดื่มเหล้าเคล้านารอียูใ่นแดน

ซิวิไลซ์ เขากลับเก็บตัวอยู่แต่ในเขตแดนพยัคฆบถ ยิ่งตั้งปณิธานว่าจะไม่
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แตะต้องหญิงสาวชาวพยัคฆปุระในปกครองด้วยแล้ว ใครต่อใครก็พากัน

เข้าใจว่าเขาบ�าเพ็ญพรตเลิกสนใจสตรีเพศไปเสียแล้ว แต่ในความเป็นจริง 

เขายงัไม่พบ ‘เหยื่อ’ อนัโอชะเพยีงพอที่จะปลกุเสอืร้ายในตวัให้ตื่นขึ้นมาเริ่ม

ออกล่าอกีครั้งต่างหากเล่า

จนกระทั่ง...วนันี้...

ดวงตาสทีองละจากผวิสแีทนที่กลบัสู่สภาวะปกตขิองตนเอง แล้วลอบ

มองผวิขาวอมชมพขูองคนที่นั่งข้างๆ ช้าๆ อย่างเงยีบเชยีบ กลิ่นกหุลาบจางๆ 

ของครมีทาผวิที่ลอยกรุ่นมาจากกายของเธอนั้นบางเบา ทว่าชดัเจนส�าหรบั

ประสาทสมัผสัเหนอืธรรมดาของเสอือย่างเขาเหลอืเกนิ ชดั...จนก่อให้เกดิ

ความรู้สึกหิวกระหายที่ท�าให้เขาไม่อาจควบคุมคมเขี้ยวที่ก�าลังงอกเลย 

รมิฝีปากออกมาทลีะน้อยได้

ให้ตาย...แม่คุณเอ๋ย...หอมหวานเป็นบ้า...

นานแล้วที่เขาไม่เคยได้สมัผสัผวินุม่ๆ ของสตรเีลย ใช่ว่าผวิของเหล่า

หญงิงามในพยคัฆปุระจะไม่ชวนมอง เพยีงแต่พวกหล่อนแขง็แกร่งเกนิไป

จนเรยีกได้ว่าแขง็กร้าว ไม่อ่อนหวานหรอืบอบบางน่าทะนุถนอมแบบมนุษย์

สาวๆ แบบนี้ ที่จรงิ...เวลาหน้ามดืขึ้นมา เสอือย่างเขากไ็มเ่คยเลอืกหรอกวา่

จะผวิขาวหรอืผวิสนี�้าผึ้ง จะนุ่มถูกใจหรอืว่าสากมอื เพยีงแต่เขาไม่ได้รู้สกึ

ปั่นป่วนจนเกอืบตบะแตกเพราะดวงหน้าหวานฉ�่าและผวิหอมๆ ของผู้หญงิ

มานานมาก...นานจนจ�าไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ขย�้าเหยื่อจนสมใจอยากนั้น

เกดิขึ้นเมื่อใด

ต้องได้...ไม่ว่ายงัไงกต็้องได้...

“เอ่อ...” เจลกาหนักลบัมายิ้มเจื่อนๆ ให้คนที่จ้องตนเองเป๋งจนรู้สกึ

อยากย้ายที่นั่งอย่างไรชอบกล “คุณรู้สกึดขีึ้นแล้วใช่ไหมคะ”

“ดขีึ้นแล้วครบั ต้องขอบคุณมากคุณจลิล์ ถ้าไม่ได้คุณผมคงแย่”

ส�าเนยีงภาษาองักฤษของเขาแปร่งปร่า แต่ไม่ใช่แบบที่คนอนิเดยีทั่วไป

พูด น�้าเสียงของเขาไพเราะคล้ายพราหมณ์สาธยายมนตร์จึงให้ความรู้สึก
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สูงส่ง ศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่โบร�่าโบราณอย่างน่าพิศวง เสียงนั้นชักน�าให้ 

เจลกาเริ่มมองชายหนุ่มเจ้าของดวงตาสีอ�าพันทองอย่างพินิจพิเคราะห์เป็น

ครั้งแรก เขาจัดว่ารูปงามไม่น้อย ทว่าเป็นความงามที่แฝงความดุดันและ

แกร่งกร้าวเอาไว้ทุกอณูกาย ใบหน้าของเขาเคร่งขรึมประหนึ่งรูปปั้นเทพ

นกัรบที่สถติอยู่ตามวหิาร ยิ่งรวบเรอืนผมยาวหยกัศกเป็นมวยต�่ารดัด้วย

เครื่องประดบัสทีองแปลกตาเช่นนี้ด้วยแล้ว ยิ่งดเูหมอืนหลดุออกมาจากยคุ

บรรพกาลครั้งที่เทพเจ้ายงัคงเดนิปะปนอยู่กบัเหล่ามนุษย์อย่างไรอย่างนั้น

“ฉนักแ็ค่ปลอบคณุเฉยๆ เอง ไม่ได้ท�าอะไรมากมายเสยีหน่อยนะคะ” 

เจลกากระดากเกนิกว่าจะเอ่ยถงึเรื่องที่เขากุมมอืเธอเอาไว้เป็นนานสองนาน 

“นี่คุณจะไปเที่ยวเมอืงไทยเหรอคะ”

หญิงสาวรีบเปลี่ยนเรื่องพูดด้วยท่าทางขัดเขิน ไออุ่นผิดปกติที่แผ่

ออกมาจากกายเขาท�าให้เธอรู้สกึใจเต้นแปลกๆ พกิล

“ผมจะไปเยี่ยมญาตนิ่ะ”

พลรามเลอืกตอบสั้นๆ ภารกจิในครั้งนี้ของเขาไม่ควรแพร่งพรายให้ 

‘มนุษย์’ ล่วงรู้ เรื่องที่อภิรามหายไปนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ของพยัคฆปุระ 

ทีเดียว ถึงมีเชื้อสายของมนุษย์ปะปน แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นทายาทของ

นางพญาเสือโคร่งเผือกตนแรกในรอบพันปี อีกทั้งยังเป็นที่รักใคร่ของ 

ทกุคนในเมอืงลบัแลกลางป่าซนุดาร์บานส์ หากวศิวนาถตดิใจแสงสเีสยีงของ

บอลลีวูดจนไม่ยอมกลับไปนั่งบัลลังก์พยัคฆ์ขึ้นมาจริงๆ ละก็ อภิรามคือ

ทายาทอนัดบัต้นๆ ที่จะได้ขึ้นรั้งต�าแหน่งเจ้าเมอืงเชยีวละ 

ที่ส�าคญัที่สดุ...อภริามคอืหลานรกัที่เขาเลี้ยงมากบัมอื การที่ไอ้มนษุย์

สารเลวพวกนั้นกล้าเข้ามาล้วงคอเสอืถงึถิ่นเท่ากบัหยามหน้ากนัชดัๆ!

พญาเสอืขนทองแค้นใจนกัที่ไม่อาจช่วยอภริามได้ทนั กว่าโมฮนัที่ถกู

ยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจะกระเสือกกระสนพาร่างอันบอบช�้ามาหาเขาได้ 

ไอ้พวกลกัลอบล่าสตัว์กห็ลบลี้หนหีายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว เขาพยายาม

ตามกลิ่นของหลานชายไปจนถงึหมูบ้่านชายป่า แต่ดเูหมอืนว่ามนุษย์ใจทราม
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พวกนั้นจะเป็นมอือาชพี ปกปิดร่องรอยของตนเองได้อย่างแนบเนยีน พวก

มนัไม่เสยีเวลารั้งรออยูใ่นหมูบ้่านนานนกั รบีลกัลอบล�าเลยีงบรรดาสตัว์ป่า

ที่ล่าได้ขึ้นเรอืหนหีายไปทนัท ีพลรามไม่อาจตามกลิ่นในน�้าได้และไม่ได้เสก

มนตร์ตดิตามอภริามไว้ ด้วยไม่เคยคดิว่าจะมมีนุษย์หน้าโง่อาจหาญเข้ามา

ลกึถงึเขตพยคัฆบถเช่นนั้น แต่ดูเหมอืนองค์ดกัคนิ รายจะยงัเมตตาอยู่บ้าง

ตรงที่เหล่าพราหมณ์ในหมูบ้่านช่วยสบืเบาะแสให้จนรูว่้าพวกมนัเป็นใครและ

ส่งสตัว์ที่ล่าได้ไปที่ไหน ไม่อย่างนั้นกค็งมดืแปดด้านเป็นแน่

และเพราะเหตุนี้เขาถงึต้องถ่อสงัขารมาขึ้นเครื่องบนิเป็นครั้งแรกใน

ชวีติ ไม่ว่าอย่างไรโมฮนัจะต้องไม่เจบ็ตวัเปล่าและเขาจะต้องช่วยอภริามกลบั

สู่พยคัฆปุระให้จงได้!

“แล้วคุณไปท�าอะไรที่อนิเดยีครบั ไปเที่ยว?”

“อ๋อ...ฉันไปงานแต่งงานของเพื่อนรุ่นพี่น่ะค่ะ ฉันก็เพิ่งเคยไปงาน

แต่งงานแบบอนิเดยีเป็นครั้งแรกเหมอืนกนั สนุกดนีะคะ เต้นร�ากนัทั้งคนื

เลย”

ส�าหรบัหญงิสาวแล้ว คนตรงหน้าเป็นเพยีงคนแปลกหน้า เธอจงึเลอืก

ที่จะพูดสั้นๆ อย่างสุภาพเพื่อรกัษามารยาท 

“อินเดียมีอะไรน่าสนุกให้คุณดูอีกเยอะ ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวบ่อยๆ 

สคิรบั”

หรอืไม่กอ็ยู่เลยกไ็ด้ ไม่ต้องกลบั...

“ถ้ามโีอกาสฉนัต้องไปเที่ยวอกีแน่ๆ ค่ะ” 

เจลกาตอบด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร แต่เสือที่ก�าลังหมายตาเหยื่อนั้น

อยากเป็นมากกว่ามิตรแทบทุกขณะจิต แต่ต้องเก็บกดอาการเสือหิวเอาไว้

อย่างสดุความสามารถ ถ้าปล่อยตวัเองให้ตบะแตกเสยีตั้งแต่ตอนนี้ ภารกจิ

ที่ต้องไปท�าคงพงัพนิาศหมดแน่

อดทนไว้กอ่น พลราม แกจะเล่นสนกุกบัเหยื่อไดก้ต่็อเมื่อจบภารกจิ

แล้วเท่านั้น ถงึอย่างไรเจ้าหล่อนกไ็ม่มทีางรอดพ้นกรงเลบ็เสอือยู่แล้ว!
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“จะตื่นเต้นอะไรนกัหนา ฮ ึกรีณั”
การัณหันไปมองน้องสาวฝาแฝดที่ดูกระวนกระวายด้วยแววตาติด

จะร�าคาญนดิๆ ดวงหน้าสวยคมตามแบบฉบบัคนที่มเีชื้อสายของบรรพบรุษุ

จากอินเดียเข้มข้นประพิมพ์ประพายคล้ายเขาอยู่ไม่น้อย เพียงแต่ดูหวาน

ละมุนกว่า ในขณะที่เขามใีบหน้าเป็นเหลี่ยมเป็นสนัประสาชายชาตร ีแม้จะ

เป็นแฝดกนั แต่เขากลบัสูงกว่ากรีณัอย่างเหน็ได้ชดั

“จะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเล่าการัณ นี่เราก�าลังจะได้เจอผู้พิทักษ์พยัคฆ์

ตวัเป็นๆ เลยนะ ผู้พทิกัษ์นะ ผู้พทิกัษ์!” สหีน้าและแววตาของกรีณัยงัคง

ปรากฏร่องรอยของความตื่นเต้นที่ไม่อาจซกุซ่อนได้มดิเมน้ “ขนาดคนอยูท่ี่

อินเดียยังแทบไม่มีโอกาสได้พบเลย แต่นี่พวกเราได้มารับท่านให้ไปพักที่

บ้านเชยีวนะ”

ดวงตาคมหวานมองตรงไปยังกลุ่มคนที่ก�าลังทยอยเดินออกมาจาก

ด้านใน พลางกระชบัป้ายกระดาษที่เขยีนด้วยภาษาฮนิดแีน่นเข้า กรีณัเป็น

สาวสวย ตาคม ผมยาว มผีวิสนี�้าผึ้งนวลเนยีน แม้จะสูงเกนิมาตรฐานสตรี

ทั่วไปอยู่บ้าง แต่เมื่อเทยีบกบัขนาดของผู้คนใน ‘เผ่าพนัธุ์’ เดยีวกนักถ็อืว่า

ปกตอิย่างที่สุด

“ไม่ใช่แค่นั้นมั้ง” การัณเบ้ปาก พอเข้าใจความรู้สึกของแฝดผู้น้อง

ของเขาอยู ่หรอก บิดาและมารดาของพวกเขาย้ายมาตั้งรกรากอยู ่ที่

ประเทศไทยนานกว่าสามสบิปีแล้ว พวกเขาเองกเ็กดิและเตบิโตที่นี่ ไม่เคย

มีโอกาสได้ย่างกรายกลับไปยังพยัคฆปุระแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นเรื่องราว

ต่างๆ ของเมืองลับแลกลางป่าซุนดาร์บานส์จึงเป็นเพียงนิทานก่อนนอนที่ 

ไม่รู้ว่ามคีวามเป็นจรงิอยู่สกักี่เปอร์เซน็ต์เท่านั้น “เธอน่ะอยากเหน็หน้าว่าที่ 

เจ้าบ่าวจนตวัสั่นละไม่ว่า ถ้าเขายอมแต่งด้วยละกน็ะ...”

“พูดจาน่าเกลยีด”

กีรัณหยิกต้นแขนการัณแก้เขิน แก้มทั้งสองข้างซับสีเลือดจนแดง 

ระเรื่ออย่างน่าหมั่นไส้ที่สุด ปีนี้เธออายุย่างเข้ายี่สบิสองปีเตม็แล้ว สมควร
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แก่การเริ่มมองหาคู่หมายที่เหมาะสมเพื่อออกเรือนและมีครอบครัวตาม
ธรรมเนียมของพยัคฆปุระ แต่ด้วยเชื้อสายของเสือพราหมณ์ชั้นสูงที่ไหล
เวียนอยู่ในร่าง จึงจ�าเป็นต้องเลือกผู้ที่มีฐานะและตระกูลสูงเทียมกันหรือ 
สูงกว่าเพื่อศักดิ์ศรีของครอบครัว การมาเยือนของผู้พิทักษ์พยัคฆ์ถือเป็น
โอกาสอนัดทีี่จะได้พบปะชายหนุม่ผูเ้หมาะสมที่สดุ...ไม่ส ิว่ากนัตามจรงิแล้ว
เขาอาจสูงเกินศักดิ์ของเธอเสียด้วยซ�้า แต่แล้วอย่างไรเล่า บิดากับมารดา
ของเธอเล่าว่าสมัยนี้ชาวพยัคฆปุระไม่ได้เคร่งครัดเรื่องยศศักดิ์หรือชาติ
ตระกูลมากเท่าครั้งบรรพบุรุษอีกแล้ว มิเช่นนั้นราชกุมารีมีนา นางพญา 
เสอืโคร่งเผอืกแห่งซนุดาร์บานส์จะได้ววิาห์กบัมนษุย์แท้ๆ ที่เป็นชาวกรุข่าหรอื

“ขอโทษที่ต้องดบัฝันเธอนะ ไม่เคยเหน็หน้าค่าตากนัเลยสกัหน รู้ได้

ยงัไงว่าผูพ้ทิกัษ์พยคัฆ์ที่ว่าจะไม่ได้เป็นตาแก่หน้าตาอปัลกัษณ์ หรอืไม่กอ้็วน

เตี้ยม่อต้อเหมอืนเพื่อนพ่อน่ะฮ”ึ

“ท่านผู้พทิกัษ์เป็นญาตกิบั วศิวนาถ ปาเทล นะ วศิวนาถหล่อระเบดิ

ขนาดนั้น แล้วท่านจะอปัลกัษณ์ไปได้ยงัไงกนัเล่า” 

กรีณัย่นจมูก เรื่องที่วศิวนาถ พญาเสอืโคร่งด�าตดิใจแสงสเีสยีงใน

ป่าคอนกรตีจนไม่ยอมกลบัป่าโกงกางอนัลี้ลบัไม่ใช่ความลบัของจกัรวาลแต่

อย่างใด ไม่ว่าประกาศจะยื่นค�าขาดให้เจ้าชายผูเ้ย่อหยิ่งกลบัไปครองบลัลงัก์

หลายต่อหลายครั้ง วศิวนาถกไ็ม่สนใจ เขาโลดแล่นอยู่ในจอเงนิระดบัโลก

ต่อไปอย่างท้าทาย แถมโด่งดงัมากเสยีด้วย ขนาดการณั พี่ชายฝาแฝดของ

เธอยงัเป็นแฟนคลบัเหนยีวแน่นของวศิวนาถเลยเชยีว

“อย่าเพิ่งแน่ใจนกั เป็นญาตกินักไ็ม่ได้หมายความว่าจะหน้าตาเหมอืน

กนัเสยีหน่อย เป็นแฝดกนัแบบเรากว็่าไปอย่าง” การณัแค่นหวัเราะ แล้วชี้

นิ้วไปยงัประตทูางออกส�าหรบัผูโ้ดยสารที่คลาคล�่าไปด้วยผูค้น “โน่น ดูโน่น 

เผลอๆ อาจจะเตี้ยหลงัค่อมแบบลุงคนนั้นกไ็ด้...”

ประโยคที่เหลือกลืนหายเข้าไปในล�าคอทันทีที่เขาเห็นร่างสูงใหญ่ผิด

ธรรมดาเดินฝ่าฝูงชนตรงมาทางตนเอง เจ้าของร่างนั้น...เป็นชายหนุ่มผู้มี

ใบหน้าหล่อคม เรือนผมยาวหยักศกถูกรวบเป็นมวยต�่าหลวมๆ รัดด้วย
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เครื่องประดับสีทองดูแปลกตาเผยให้เห็นโครงหน้ากร้าวกระด้างประหนึ่ง

นกัรบโบราณ ดวงตาของเขาคมกล้าและเป็นสทีองสุกปลั่งอนัเป็นส่วนผสม

ของสีอ�าพันทองและบรั่นดีรสเข้ม ขับให้เครื่องหน้าส่วนอื่นๆ ดูดุดันและ

ทรงอ�านาจอย่างยิ่ง

การณัรูใ้นวนิาทนีั้นเองว่าเสอืสายเลอืดบรสิทุธิ์แตกต่างกบัพวกตนที่

มเีชื้อสายมนุษย์เจอืปนอย่างไร

ชายหนุม่ที่ก�าลงัเยื้องย่างตรงมาอย่างเนบิช้าทว่ามั่นคงนั้น ตรงึการณั 

และกีรัณเอาไว้ด้วยกลิ่นอายอันน่าเกรงขามที่แผ่ออกมาจากทุกอณูกายจน

พวกเขาไม่อาจขยบัเขยื้อนได้ ลมืกระทั่งวธิหีายใจเสยีด้วยซ�้า! ยิ่งเขาก้าวเข้า

มาใกล้มากเท่าใด การณักย็ิ่งรูส้กึเหมอืนเนื้อตวัแขง็ทื่อด้วยความหวาดกลวั

มากเท่านั้น กระไอของพญาพาฬร้ายนั้นทรงอานภุาพนกั แทบท�าให้ประสาท

สมัผสัไวเหนอืมนุษย์ของเขาปั่นป่วนจนไม่อาจควบคุม ‘เสอื’ ในกายของตน

ไว้ได้

‘รูปถ่ายสักใบก็ไม่มีให้ดู แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนคือคุณพลราม

ของพ่อ’

‘ไม่จ�าเป็นหรอก เดี๋ยวเจอแล้วกจ็ะรูเ้องว่าคนไหนคอืผูพ้ทิกัษ์พยคัฆ์’

การณัเพิ่งเข้าใจสิ่งที่บดิาพดูอย่างแจ่มชดัในตอนนี้เอง ต่อให้รายล้อม

ด้วยคนนบัพนักย็งัรู ้กลิ่นสาบเสอืแรงออกปานนี้ เหน็ปุ๊บกแ็ยกออกป๊ับเลย

เชยีวว่าเป็นเสอืไม่ใช่คน!

“เกบ็เขี้ยวด้วยเจ้าหนู เดี๋ยวคนกแ็ตกตื่นกนัหมดหรอก”

ประโยคแรกที่พลรามเอ่ยเมื่อเดนิมาถงึท�าเอาการณัสะดุ้งโหยง รบี

ยกมือขึ้นแตะคมเขี้ยวที่งอกเลยริมฝีปากออกมาก่อนจะตะปบซ่อนเอาไว้

อย่างรวดเรว็ ดวงตาสนี�้าตาลเข้มเต้นระรกิด้วยความสบัสนระคนหลากใจ

เจ้า...เจ้าหน?ู เจ้าหนอูย่างนั้นหรอื...ไม่เคยมใีครเรยีกเขาด้วยค�าที่ฟัง

ดูหลงยุคขนาดนี้มาก่อน

“ไม่เคยเจอเสอืตวัอื่นนอกจากพ่อกบัแม่มาก่อนเลยละสท่ิา ถงึควบคุม
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ตวัเองไม่ได้แบบนี้”

ถ้าจะพูดให้เจาะจงตรงประเดน็จรงิๆ กค็อื...เสอืรุ่นกระเตาะทั้งสอง

ตนนี้ไม่เคยเจอกับเสือเชื้อสายบริสุทธิ์จากพยัคฆปุระมาก่อน กลิ่นอาย 

เข้มข้นของเขาจงึมผีลต่อสญัชาตญาณดบิในตวัของพวกเขาอย่างรุนแรง ถ้า

สตสิตงัไม่มั่นคงละก ็รบัรองว่าได้กลายร่างเป็นเสอืกลางสนามบนิแน่!

“เอ้า เป็นใบ้หรอืไร หรอืว่าพูดภาษาคนไม่เป็น”

ริมฝีปากหยักลึกที่ล้อมกรอบด้วยไรหนวดสีเขียวจางๆ ยกขึ้นเป็น

รอยยิ้มขบขนัแกมหยนันดิๆ น�้าเสยีงของเขาทุ้มต�่าน่าฟังดงัเสยีงพราหมณ์

สาธยายมนตร์ และพาให้หัวใจของสาวน้อยอีกคนที่ก�าลังจ้องมองเขาด้วย

แววตาหวานฉ�่าเคลบิเคลิ้มจนเกบ็อาการไม่อยู่ 

“พูดเป็น...ครบั”

ดวงตาสทีองของคนตรงหน้าท�าเอาการณัที่ตั้งใจจะพดูห้วนๆ ใส่ต้อง

รบีใส่ค�าลงท้ายอย่างสุภาพในประโยคทนัใด เขาสูดลมหายใจเข้าลกึๆ เพื่อ

ปรับระดับอารมณ์ของตนเองลงและพยายามตั้งสติให้มั่น เขี้ยวแหลมคม

จงึหดกลบัเข้าที่เรยีบร้อย

“ก็ดี” พลรามเบนสายตาไปยังป้ายกระดาษในมือของหญิงสาว เขา

พอเดาได้ว่าชื่อของเขาที่เขยีนด้วยลายมอืประณตีบรรจงนี้น่าจะเป็นลายมอื

ของผูห้ญงิ บางท.ี..อาจจะเป็นแม่สาวที่ถอืป้ายนี่ละที่เป็นคนเขยีน “พวกเธอ

เป็นลูกของซานจติกบัอมติาใช่ไหม”

ค�าถามนั้นเพยีงเพื่อย�้าให้แน่ใจ ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ 

การัณนิ่วหน้าอย่างไม่พอใจนิดหนึ่งเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกบิดาและ

มารดาด้วยชื่อเฉยๆ ทั้งที่อายุน้อยกว่า เอ...หรอืจะมากกว่ากนันะ เขาเคย

ได้ยินพ่อเล่าว่าหลังจากเข้าพิธีรับต�าแหน่งแล้ว อายุขัยของผู้พิทักษ์พยัคฆ์

จะยืนยาวกว่าชาวพยัคฆปุระทั่วไป ไม่แน่ว่าชายที่ชื่อพลรามผู้นี้อาจจะมี 

อายุมากกว่าที่ตาเหน็กเ็ป็นได้

“ใช่ค่ะท่าน” กรีณัรบีเอ่ยอย่างยนิด ี เธอช้อนตามองใบหน้าหล่อคม
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ด้วยความชื่นชม “พวกเราเป็นลูกของพ่อซานจิตกับแม่อมิตา ฉันชื่อกีรัณ 

ส่วนคนนี้เป็นพี่ชายของฉนัชื่อการณัค่ะ”

อ้อ...เป็นลูกแฝดของซานจิตสินะ...ดูเหมือน ‘อะไรๆ’ จะโตหมด 

แล้วนี่ ไม่ใช่เดก็ๆ แล้ว...

“ไม่ต้องเรยีกฉนัว่าท่านหรอก เรยีกพี่กไ็ด้”

รู้ว่าไม่ควรส่งสายตาให้สาวเจ้า แต่จะท�าอย่างไรได้เล่า กส็นัดานเดมิ

มนัเลกิยาก... 

เสยีงของพยคัฆ์หนุม่อ่อนลงในขณะที่ดวงตาทอประกายแพรวพราว

ในแบบที่การณัไม่คาดคดิว่าจะได้เหน็จากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเทวะเดนิดนิแห่ง

นครลับแล...เดี๋ยวก่อน! ผู้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพยัคฆปุระควรจะ

ส�ารวมและสุขุมคมัภรีภาพมใิช่หรอื 

“แล้วข้าวของกบักระเป๋าเดนิทางล่ะครบัพี่” การณัเอ่ยแทรกขึ้น เมื่อ

อกีฝ่ายขอให้เรยีก ‘พี่’ เขากไ็ม่ขดัศรทัธา ถงึจะไม่ได้บอกเขากเ็ถอะ “ท�าไม

มแีค่ย่ามใบเดยีว”

“มีของแค่นี้ก็พอแล้วนี่” พลรามปรายตามองเสือหนุ่มรุ่นกระเตาะ 

นดิหนึ่ง แล้วตบไปบนถงุย่ามเก่าๆ ที่สะพายอยูเ่บาๆ ในนั้นมชีดุสแีดงส�าหรบั

ออกรบอยู่หนึ่งชุดกบัสายประค�าหนึ่งเส้นซึ่งส�าคญัที่สุดส�าหรบัเขา “ฉนัรบี

ออกมาจากป่า ไม่มีเวลาเก็บข้าวเก็บของหรอก วิศวนาถเป็นธุระจองตั๋ว 

เรอืบนิให้แล้วกใ็ห้บตัรเหลก็ด�าๆ กบัเงนิฝรั่งโกรามาปึกหนึ่ง บอกว่าให้มา 

ซื้อหาเสื้อผ้ากบัข้าวของอย่างอื่นที่นี่”

“บตัรเหลก็ด�าๆ?” 

การณัพมึพ�าครูห่นึ่งก่อนจะท�าตาโต...ให้ตาย! หมายความว่าวศิวนาถ

ให้แบลก็การ์ด บตัรเครดติไม่จ�ากดัวงเงนิซึ่งท�าจากไทเทเนยีมแท้ๆ แก่ญาติ

ที่ดูหลงยุคจนไม่น่าจะใช้เป็นอย่างนั้นหรอื แถมยงัเรยีกเงนิดอลลาร์ว่าเงนิ

ฝรั่งโกราอกี อยากจะบ้าตาย!

“ตกลงเราจะยนืคุยกนัอยู่อย่างนี้จนถงึชาตหิน้าเลยไหม” 
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พลรามท�าเสียงจึ๊กจั๊กอยู่ในล�าคอ ประสาทหูอันดีเยี่ยมของเขาคอย

แต่จะจบัเสยีงขึ้นลงของเครื่องบนิแทบตลอดเวลา เขาเกลยีดเสยีงนี้ชะมดั-

ยาด ได้ยนิแล้วขนลุกฉบิ แต่กท็�าให้ไพล่นกึถงึมอืนุ่มๆ ของสาวน้อยอกีคน

ด้วย คิดถึงตรงนี้เสือหนุ่มก็หันกลับไปมองทางด้านหลัง ร่างเพรียวระหง

ของหญงิสาวเจ้าของเรอืนผมสนี�้าตาลหยกัศกเหมอืนขนมสายไหมรสคารา-

เมลก�าลังลากกระเป๋าเดินทางตรงไปยังทิศตรงข้าม ผีเสื้อสีขาวตัวน้อยที่

แทรกอยู่ในเส้นผมของเธอเปล่งแสงรบักบัแสงที่ปลายนิ้วของเขาเป็นจงัหวะ 

ตราบใดที่เขาไม่คลายมนตร์ ไม่ว่าเธอจะหนไีปซ่อนตวัที่ไหนเขากจ็ะหาเธอ

พบ 

แม่เยลลี่แสนหวาน...

“ถ้างั้นเรากไ็ปกนัเถอะค่ะ ป่านนี้พ่อกบัแม่คอยพี่พลรามแย่แล้ว เหน็

เตรยีมท�าอาหารไว้รอต้อนรบัเยอะเลย”

กรีณัเรยีกพลรามว่าพี่ด้วยกริยิาที่ป้ันให้ดเูคอะเขนิและไร้เดยีงสา แต่

เสือหนุ่มผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานักต่อนักก็พอมองออกว่านี่คือการทอด

สะพานเชื้อเชญิอย่างมจีรติและชั้นเชงิพอตวั

จะว่าไปเจ้าหล่อนก็สวยสะดุดตาดีอยู่หรอก อวบอัดน่าเคี้ยวแบบที่

เขาชอบ เพียงแต่เป็นสาวชาวพยัคฆปุระนี่ละ...แม่เสือพวกนี้ร้ายนัก ลอง

เผลอเขมอืบเข้าไปเมื่อไหร่ รบัรองว่าจะเกาะตดิหนบึไปทั้งชาต ิฉะนั้นต่อให้

หุ่นดนิระเบดิแบบ ฮนัน ี ซงิห์ นางเอกบอลลวีูดยอดขวญัใจ เขากไ็ม่มวีนั

แตะแม้แต่ปลายก้อย อย่างมากกแ็ค่กระเซ้าเย้าแหย่แก้เซง็นั่นละน่า หากนิ

เอาข้างนอกสบายใจกว่าเยอะ!

“กด็”ี พลรามส่งยิ้มให้หญงิสาวก่อนจะหนัไปหาการณั “เจ้าหน ูเดี๋ยว

ช่วยแวะซื้อของให้ฉนัสองอย่างได้ไหม”

เขาล้วงมอืลงไปในย่ามแล้วส่งธนบตัรใบละหนึ่งร้อยดอลลาร์ให้การณั 

ปึกหนึ่งเหมอืนเป็นเพยีงของไร้ค่า

“ของอะไรฮะ” 
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ชายหนุม่รบีคว้าเงนิปึกนั้นไว้ด้วยกลวัว่าเจ้าหน้าที่ในสนามบนิจะเหน็

เข้า แล้วเขาต้องมานั่งตอบค�าถามว่าพลรามน�าเงินจ�านวนมากมายขนาดนี้

เข้าประเทศมาได้อย่างไร...เขาเองเห็นแล้วยังตกใจเลย รู้ว่าผู้พิทักษ์มี

เวทมนตร์ท�าได้ทกุอย่างแม้แต่พรางตาเจ้าหน้าที่ของบ้านเมอืงไม่ให้เหน็สิ่งที่

ไม่อยากให้เหน็ แต่กไ็ม่ควรเสี่ยงให้ตกเป็นเป้าสายตาไม่ใช่หรอื

“อย่างแรกเลยก.็..โทรศพัท์แบบโทร. ผ่านดาวเทยีมได้” พลรามเดาะ

ลิ้นในปากอย่างครุ่นคดิ “อย่างที่สองคอืเบยีร์”

“หา...เบียร์?” ใบหูของการัณกระดิกรัวเร็ว รู้สึกเหมือนหูฝาดไป 

“หมายถงึเหล้าเนี่ยนะ”

“เหล้าด้วยกไ็ด้ ซื้อมาให้หมดนั่นละ ฉนัไม่ได้ดื่มนานแล้ว” พลราม

แสยะยิ้ม “ฉนัต้องย้อมใจสกัหน่อยก่อนจะออกศกึใหญ่!”

“พี่ก้อง”
เจลกายิ้มกว้างเมื่อเหน็หน้าคนคุ้นเคย เธอละมอืจากกระเป๋าเดนิทาง

ที่ลากอยู่แล้วโผเข้าไปกอดชายหนุ่มเจ้าของร่างสูงโปร่งอย่างสนิทสนม 

ใบหน้าขาวจัดของเขาแตะแต้มไปด้วยรอยยิ้มของความยินดี ดวงตายาว

เรยีวชั้นเดยีวแบบคนมเีชื้อสายจนีหยลีงทนัททีี่รมิฝีปากบางเฉยีบขยบัแย้ม

ยิ้ม เขาโอบสองแขนรอบร่างของหญงิสาวหลวมๆ 

“ว่าไงฮเึรา มาถงึกอ็้อนเลย จะเอาอะไรอกี”

ก้องเกยีรตกิดจูบบนกระหม่อมบางของหญงิสาวเรว็ๆ อย่างเคยชนิ 

พยายามกดความรู้สึกอยากจุมพิตริมฝีปากอวบอิ่มของเธอเอาไว้อย่างสุด

ความสามารถ 

“แหม...จลิล์ไม่ได้อ้อนขออะไรเสยีหน่อย จลิล์แค่ดใีจที่ได้เจอพี่ชาย

ของตัวเองเสียที ไม่เจอกันตั้งนาน คิดทึ้ง คิดถึง” เจลกาช้อนตาขึ้นมอง 

ชายหนุ่มอย่างน่ารกั 

สรรพนามเรียกขานของเธอท�าให้เขาชะงักไปนิดหนึ่ง ก่อนจะยิ้ม 
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กลบเกลื่อนเช่นทุกที

“อย่ามาท�าเป็นปากหวานหน่อยเลย ไม่เจอหน้ากันแค่อาทิตย์เดียว 

แถมวดิโีอคอลเหน็หน้ากนัทุกวนั เบื่อจะแย่” ก้องเกยีรตเิสท�าเป็นใช้นิ้วจิ้ม

หน้าผากหญงิสาวแล้วดนัเบาๆ 

“ใจร้าย พี่ก้องไม่คดิถงึจลิล์เลยเหรอคะ”

“ไม่เลย เราไม่อยู่นี่ดเีสยีอกี ไม่มใีครวุ่นวายกบัพี่เวลาท�างาน”

ปากพูดว่า ‘ไม่’ แต่ใจกลบัตอบสวนทางว่า ‘ใช่’...เขาคดิถงึเธอมาก 

ยามเจลกาไปต่างประเทศหรอืไปเที่ยวต่างจงัหวดักบัเพื่อนๆ ที่มหาวทิยาลยั

ทีละหลายๆ วัน เขารู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่าง...คิดถึงเสียง

หวัเราะ คดิถงึกลิ่นแชมพูหอมๆ และคดิถงึดวงตางามซึ้งที่ท�าให้ใจเขาเต้น

ไม่เป็นส�่าทุกครั้งที่เธอมองมา เมื่อรู้ว่าเธอจะกลับจากอินเดียวันนี้ เขาถึง

ขนาดเลื่อนการประชุมงานที่บรษิทัออกไปเป็นวนัพรุ่งนี้เพื่อทุ่มเวลาทั้งวนัที่

เหลอือยู่ให้แก่คนส�าคญั

“งานอกีแล้ว ท่าทางคณุพ่อจะใช้งานพี่ก้องหนกัเกนิไปแลว้นะคะเนี่ย 

พี่ก้องถงึได้หายใจเข้าออกกม็แีต่งานๆๆ ตลอดแบบนี้” 

เจลกาแสร้งท�าหน้าง�้า เธอรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่างานนั้นส�าคัญส�าหรับ 

ก้องเกยีรตมิากเพยีงไหน ตั้งแต่เรยีนจบปรญิญาโทจากต่างประเทศ เขาก็

กลบัมาช่วยงานธราเทพที่บรษิทัอย่างมุง่มั่น ใครต่อใครพากนัคดิว่าเขาขยนั

โหมงานหนกัชนดิหามรุ่งหามค�่าเช่นนี้เพื่อเอาหน้ากบับดิาของเธอ อกีทั้งยงั

ทะเยอทะยานอยากฮุบสมบตัทิั้งหมดของครอบครวัเธอ แต่หญงิสาวรูด้กีว่า

พวกปากหอยปากปูพวกนั้นว่าก้องเกียรติท�าทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ

บดิาของเธอต่างหากเล่า 

คดิมาถงึตรงนี้ เจลกาอดรู้สกึสงสารก้องเกยีรตไิม่ได้ เขาเกดิมาใน

ครอบครัวที่เพียบพร้อมทุกอย่าง ทั้งชาติตระกูล ทรัพย์สินเงินทองและ

ความรักจากพ่อแม่ แต่เป็นเพราะอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิบแปดปีก่อน

ได้พรากทุกสิ่งที่เขามีไป เขากลายเป็นเด็กก�าพร้าที่ไม่มีญาติพี่น้องคนใด
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ยอมรับไปดูแลด้วยกลัวว่าจะเป็นภาระ มีเพียงญาติห่างๆ อย่างธราเทพ

เท่านั้นที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ วินาทีที่บิดาจูงก้องเกียรติซึ่งในขณะนั้น

มอีายุสบิปีเข้ามาในเขตรั้วบ้าน คอืวนิาททีี่เธอบอกตนเองว่าต่อจากนี้เธอจะ

มพีี่ชายเป็นของตนเอง และจะรกัเขาให้เหมอืนกบัเป็นสมาชกิในครอบครวั

คนหนึ่ง

“คุณพ่อไม่ได้ใช้งานพี่หนักเสียหน่อย พี่อยากท�าของพี่เองต่างหาก” 

ชายหนุ่มยิ้ม “พูดถงึงานพี่กน็กึขึ้นมาได้ ลูกเสอืเบงกอลมาถงึสวนสตัว์แล้ว

นะ”

“อุย๊ มาถงึแล้วเหรอคะ” ดวงตาของเจลกาทอประกายตื่นเต้น “ท�าไม

มาเรว็จงั นี่เราเดนิเรื่องตามขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ”

“ทุกตัวมีเอกสารครบเรียบร้อยจ้ะ รับรองว่าไม่มีใครมาจับคุณพ่อ

หรอกน่า” ก้องเกยีรตขิยี้เรอืนผมของคนช่างซกัอย่างมนัเขี้ยว “ก่อนหน้านี้

เราเดินเรื่องกันมาเป็นปีแล้ว กว่าจะได้รับอนุญาตนี่เลือดตาแทบกระเด็น 

ยงัดนีะที่ทนัวนัเปิดตวัสวนสตัว์เดอืนหน้า ไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องเชยีวละ เป็น

สวนสตัว์แท้ๆ แต่ดนัไม่มเีสอื”

ชายหนุม่พดูตดิตลกที่ฟังไม่ตลกเสยีเลยส�าหรบัเจลกา เธอไม่เหน็ด้วย

เรื่องโครงการสวนสัตว์ซาฟารีของบิดากับพี่ชายคนละสายเลือดเท่าใดนัก 

ต่อให้สร้างขึ้นด้วยเจตนาดีที่จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากทั้งในไทยและเทศ

บวกกบัเหตุผลทางธุรกจิอกีนดิหน่อย เธอกย็งัคดิว่าสตัว์ป่ากค็วรอาศยัอยู่

ในป่าอยู่ดี...มนุษย์เรายังไม่อยากจากบ้านของตนเองไปไหนนานๆ หากไม่

จ�าเป็น แล้วสตัว์ในสวนสตัว์ที่ต้องทิ้งป่าดงพงไพรมาอยู่ในป่าคอนกรตีเล่า

จะรู้สกึเช่นไรกนัหนอ

“เอ...แต่จลิล์กเ็หน็มเีสอืตั้งหลายตวัแล้วไม่ใช่เหรอคะ”

หญงิสาวมองคนที่หนัมาคว้ากระเป๋าเดนิทางของเธอไว้มอืหนึ่ง ส่วน

อกีมอืจูงเธอให้ออกเดนิอย่างประหลาดใจ เท่าที่จ�าได้ เมื่อสองปีที่แล้วธรา-

เทพได้ติดต่อขอซื้อเสือเบงกอลโตเต็มวัยจากสวนเสือชื่อดังในประเทศไทย
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มาเกอืบสบิตวั แต่ไม่เป็นผลส�าเรจ็ จงึหนัไปท�าเรื่องขออนญุาตน�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศแทนซึ่งใช้เวลาเดนิเรื่องยาวนานกว่าที่คดิมาก กว่าจะผ่านขั้นตอน

ทั้งหมดมาได้ รวมไปถงึการฝังไมโครชปิในตวัเสอืตามระเบยีบของทางการ

กย็ดืเยื้อมาเป็นปี แต่กส็�าเรจ็ทนัเวลาในที่สุด

“พวกเสือโตเต็มวัยก็ให้อยู่ในกรง ส่วนลูกเสือก็เอาไว้ให้ลูกค้าที่มา

เป็นครอบครวัได้ศกึษามนัอย่างใกล้ชดิไง ให้เดก็ๆ ป้อนนมเสอื ถ่ายรูปคู.่..”

“แล้วก็เก็บเงินเพิ่มใช่ไหมคะ” เจลกาดักคออย่างรู้ทัน “พี่ก้องนี่คิด

ทุกเรื่องเป็นธุรกจิไปหมดเลย”

“ก็ไม่ทุกเรื่องหรอกน่า” ก้องเกียรติลอบถอนใจ...อย่างน้อยก็เรื่อง

ของเธอ “พี่รู้นะว่าจลิล์ไม่ชอบเรื่องที่พี่กบัคุณพ่อท�า แต่ถ้าเราจะหาเงนิทุน

มาหมุนเวียนเพื่อให้สวนสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ ก็ต้องหาวิธีเรียกแขกแบบนี้ 

นั่นละ”

“แต่เรากท็�าอย่างอื่นได้นี่คะ อย่างท�าของที่ระลกึขาย พวกพวงกญุแจ 

เสื้อยดื หรอืตุ๊กตาสตัว์ไงคะ”

หญิงสาวก้าวเท้าตามชายหนุ่มไปยังลานจอดรถที่มีผู้คนบางตาด้วย

สหีน้ากงัวล

“แหม หัวการค้าเหมือนกันนี่ สมเป็นลูกสาวคุณพ่อจริงๆ นะเรา” 

ก้องเกยีรตติรงไปยงัรถเก๋งคนังามแล้วกดรโีมตปลดลอ็ก จากนั้นจงึอ้อมไป

เปิดฝากระโปรงท้าย “ไอ้ของที่ระลึกพวกนั้น พี่จัดท�าไปบางส่วนแล้ว สั่ง

ออกแบบใหม่เป็นพเิศษเลยนะ หาซื้อได้จากที่สวนสตัว์เราที่เดยีวด้วย คดิ

ว่าก่อนงานเปิดตวัคงผลติเสรจ็หมด ดูๆ แล้วถ้าลงประชาสมัพนัธ์ตามสื่อ

ต่างๆ กน็่าจะขายถล่มทลายแน่”

“ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาลูกเสือมาป้อนนมก็ได้นี่คะ สงสารมันออก 

ถ้าคนมากนัเยอะๆ มนัคงกนิจนจุกพอด”ี

เธอยงัจ�าเรื่องครั้งที่ไปสวนสตัว์กบัเพื่อนๆ ได้ตดิตา ครั้งนั้นลูกเสอื

ตวัน้อย ดาวเด่นของทางสวนสตัว์กนินมจนอิ่มแล้ว แต่ยงัมนีกัท่องเที่ยวต่อ
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แถวถ่ายรูปอยู่ คนดูแลจงึให้ลูกเสอืกนินมจากมอืนกัท่องเที่ยวต่อไปอกีนดิ

ด้วยคิดว่าไม่น่าเป็นอะไร แต่เจ้าสัตว์น้อยที่น่าสงสารกลับส�าลักนมแล้ว

ส�ารอกที่กนิไปก่อนหน้านั้นออกมาจนหมด ดูแล้วรู้สกึเวทนาจบัใจ

“เราถึงต้องมีหลายตัวหน่อย ให้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นรอบไงจ๊ะ 

แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะ พี่จ้างผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลอยู่แล้ว เขาไม่

ปล่อยให้ลูกเสือกินจนส�าลักนมแน่ พี่ก�าชับทุกคนแล้วว่าต้องระมัดระวัง 

ให้ด ีเพราะน้องสาวของพี่รกัสตัว์มากกว่าคน ถ้าเกดิอะไรขึ้นมาพี่คงโดนเฉ่ง

จนหูชา”

เสยีงพูดกลั้วหวัเราะนั้นตดิจะล้อเลยีนอยู่นดิๆ ท�าเอาคนฟังท�าปาก

ยื่นอย่างแสนงอน

“แหม พี่ก้องก็ชอบล้อกันอยู่เรื่อย จิลล์ไม่ได้ร้ายกาจขนาดนั้นเสีย

หน่อย” แม้จะรู้ว่าพี่ชายเทยีมของเธอเป็นคนพูดค�าไหนค�านั้น แต่กย็งัรู้สกึ

กงัวลอยู่ด ี

“น้อยไปน่ะส ิเราน่ะชอบดพุี่จะตาย” ก้องเกยีรตยิกกระเป๋าใส่ท้ายรถ

แล้วหนักลบัมามองสหีน้าเจอืความกงัวลของหญงิสาว “ถ้าเป็นห่วงออกนอก

หน้าเสียขนาดนี้ จะไปแวะดูลูกเสือที่สวนสัตว์ไหมว่าสภาพความเป็นอยู่ 

ของพวกมนัเป็นยงัไง จะได้สบายใจ อ้อ แล้วกจ็ะได้เจอคุณพ่อด้วย ท่าน

อยู่ที่นั่นพอดี แต่ถ้าเหนื่อยจากการเดินทางก็ไม่เป็นไรนะ จะกลับบ้านไป 

พกัผ่อนก่อนกไ็ด้”

“จลิล์ไม่เหนื่อยค่ะ จลิล์อยากไปดูลูกเสอื” เจลกาส่ายหน้าเรว็จนผม

กระจาย 

ก้องเกยีรตมิองกลบัมาด้วยแววตาขบขนั เวลาอยูก่บัเขาและธราเทพ 

เธอชอบท�าตวัเหมอืนเดก็เลก็ๆ แต่ต่อหน้าคนอื่นชอบวางท่าเป็นผู้ใหญ่กว่า

อายุทั้งที่เพิ่งจะอายุครบยี่สบิปีไปเมื่อเดอืนก่อนนี่เอง

“สรปุว่าอยากเจอเสอืมากกว่าคณุพ่อว่าอย่างนั้นเถอะ เดี๋ยวพี่จะฟ้อง

คุณพ่อว่าจลิล์รกัเสอืมากกว่าท่าน”
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“ไม่ใช่เสยีหน่อย จลิล์ต้องรกัคุณพ่อมากกว่าอยู่แล้ว อ้อ แล้วกร็กั 

พี่ก้องด้วย” เจลกาฉกียิ้มกว้างอย่างฉอเลาะ 

ก้องเกยีรตนิิ่งไปชั่วอดึใจ...เขากร็กัเธอ แต่คงเป็นคนละแบบกบัที่เธอ

รกั...

“อ้อนยนัเตนะเรา อยากไปกต็ามใจ กด็เีหมอืนกนั จะได้ชวนคุณพ่อ

กนิข้าวด้วยเสยีเลย” ชายหนุม่แสร้งท�าเป็นย่นจมกูเพื่อกลบเกลื่อนความรูส้กึ

อันแสนอ่อนหวานกลับลงไปในอก “ว่าก็ว่าเถอะ มาถึงก็สนใจแต่เรื่องเสือ 

แล้วนี่ไปอนิเดยีมาเป็นยงัไงบ้าง ไม่เหน็เล่าให้ฟังเลย มเีรื่องอะไรน่าตื่นเต้น

บ้างไหม”

เรื่องตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอ...

คนที่ก�าลังจะก้าวขึ้นไปนั่งบนรถชะงักงัน ภาพใบหน้าหล่อคมและ

ดวงตาสีอ�าพันทองอันทรงอ�านาจของเพื่อนร่วมทางผุดวาบขึ้นมาในสมอง 

ทั้งที่นั่งข้างกันเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงแท้ๆ แต่ไม่รู้ท�าไมเธอถึงจ�า 

รายละเอยีดเครื่องหน้าของเขาได้ชดัเจนเพยีงนี้กนัหนอ

“เรื่องตื่นเต้นอะไร ไม่มีหรอกค่ะ” เจลกาหัวเราะเสียงแห้ง เธอ

พยายามสลัดภาพคนที่จับมือเธอเอาไว้แน่นทั้งตอนที่เครื่องขึ้นและตอน 

ลงจอดออกไปจากความคดิอย่างรวดเรว็ หากก้องเกยีรตริู้เข้าต้องเอด็เธอ

ใหญ่โตแน่ที่ยอมให้ผูช้ายแปลกหน้าแตะเนื้อต้องตวัแบบนั้น...บ้าชะมดั ขนาด

ตัวเขาไม่อยู่ตรงนี้ แต่ไออุ่นและกลิ่นอายของเขากลับยังประทับอยู่บนมือ

ของเธอไม่ยอมจางหายไปเสยีท ี“มแีต่เรื่องข�าๆ เสยีมากกว่า นี่ถ้าไม่ตดิว่า

ขอคุณพ่อไปได้แค่อาทิตย์เดียว จิลล์จะอยู่ต่อแล้ว เพื่อนๆ ก็ยังอยู่เที่ยว 

ต่อกนัทุกคนเลย”

“คดิแต่เรื่องเที่ยวเล่นนะเรา ไปแค่อาทติย์เดยีวกพ็อแล้วมั้ง จะสอบ

ปลายภาคอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ หนงัสอืน่ะอ่านบ้างหรอืยงั”

เขาแสร้งท�าเป็นดุอย่างไม่จรงิจงันกั รู้ว่าหน้าตายิ้มๆ ของตนเองไม่

เคยท�าให้แม่น้องน้อยของเขาเกรงกลวัแม้แต่เพยีงครั้ง
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“จิลล์เพิ่งกลับมาพี่ก้องก็มาไล่เบี้ยเรื่องอ่านหนังสือสอบเลยเหรอคะ 

เฮี้ยบเกนิไปแล้ว” เจลกาย่นจมูกใส่พี่ชาย “วนันี้งดคุยเรื่องเรยีนหนึ่งวนัค่ะ”

พูดจบก็รีบผลุบเข้าไปนั่งในรถทันที ทิ้งให้คนที่มีศักดิ์เป็นพี่ยืน

หัวเราะอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่รอยยิ้มจะจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อโทรศัพท์

มือถือเครื่องบางเฉียบซึ่งเปิดระบบสั่นไว้เต้นเร่าอยู่ในกระเป๋ากางเกง เขา

หยิบเครื่องมือสื่อสารออกมากดรับแล้วยกขึ้นแนบหูโดยไม่พูดอะไรแม้แต่

ค�าเดยีว ดวงตาที่เคยทอประกายอ่อนโยนแขง็กร้าวขึ้นราวเป็นคนละคน เขา

นิ่งฟังการรายงานจากปลายสายอย่างเงยีบเชยีบราวสองสามนาท ีจากนั้นจงึ

กรอกเสยีงราบเรยีบลงไปช้าๆ

“ดีแล้ว จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย อย่าให้มีปัญหาตามมาทีหลัง

เป็นอนัขาด”



มนตร์ที่ ๒

พลรามนั่งกอดอกอยู่บนเบาะหลังของรถ ดวงตาสีทองสุกปลั่ง
มองผ่านกระจกออกไปยังอาคารบ้านเรือนด้านนอก เขาพยายามข่มความ

เจบ็ปวดอนับางเบาจากพษิร้ายที่ก�าเรบิขึ้นอกีครั้งด้วยการสวดภาวนาถงึองค์

ดกัคนิ ราย องค์เทวะที่เหล่าเสอืแห่งพยคัฆปุระให้ความเคารพสูงสุด

สตัยมั ศวิมั สุนทรมั...

สตัยมั คอืสจัจะ ณ ที่แห่งใดมสีจัจะ...ที่แห่งนั้นมพีระเจ้า

ศวิมั คอืความด ีณ ที่แห่งใดมคีวามด.ี..ที่แห่งนั้นมพีระเจ้า

สนุทรมั คอืความงาม หวัใจและจติวญิญาณใดมคีวามงดงามภายใน

สถติอยู่...ณ ที่แห่งนั้นมพีระเจ้า

และหวงัว่า...ความศรทัธานี้จะน�าพาเขาไปพบกบัอภริามโดยไว...

เสือหนุ่มผู้ประกอบพิธีลอบถอนใจอย่างเงียบเชียบ ไม่รู้ว่าป่านนี้

หลานรกัของเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง แม้จะรูว่้าอภริามเป็นเดก็ฉลาด ไหวพรบิ

ด ีน่าจะพอเอาตวัรอดได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกา

ได้ในระยะยาวเสียเมื่อไหร่ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องตามหาหลานให้พบเร็ว



30  l  พ ร า ย พ น า ด ร

ที่สุด...อย่างน้อยกเ็พื่อมนีา

‘พี่พลราม พาลูกกลบัมาหาฉนันะ พาลูกฉนักลบัมา’

เสยีงร้องคร�่าครวญป่ิมว่าจะขาดใจ และดวงหน้าเปรอะเป้ือนไปด้วย

คราบน�้าตาของญาตผิูน้้องบบีรดัหวัใจเขาให้เจบ็ปวดเสยียิ่งกว่าพษิร้ายที่ไหล

เวยีนอยู่ในร่างเสยีอกี เขาสาบานต่อน�้าตาของเธอและองค์ดกัคนิ รายว่าจะ

ต้องพาอภริามกลบัพยคัฆปุระให้จงได้!

“ถงึแล้วค่ะ พี่พลราม”

เมื่อรถโฟร์วลีแล่นเข้าสู่เขตรั้วบ้าน กรีณัที่นั่งอยู่เบาะหน้ากเ็อี้ยวตวั

กลบัมาหาชายหนุ่มพลางส่งยิ้มหวานหยดมาให้ เขายิ้มตอบด้วยท่าทเีฉยชา

กว่าตอนแรกพบมากเสียจนหญิงสาวอดท�าหน้าม่อยไม่ได้ มิหน�าซ�้าตลอด

ระยะเวลาที่นั่งรถมาจากสนามบนิ เขายงันั่งเงยีบ ไม่พดูไม่จาเสยีจนเธอและ

พี่ชายพากนัรู้สกึเกรง็ไปหมด

“อื้อหอื อยู่กนัอู้ฟู่ดนีี่”

พลรามกวาดตามองไปรอบๆ ขณะก้าวลงจากรถ บ้านของซานจิต

และอมติาสองผวัเมยีใหญ่โตและกว้างขวางกว่าที่คดิไว้มาก ตวับ้านเป็นทรง

ยโุรปสขีาวสะอาดตาโอบล้อมด้วยรั้วสงูเกอืบสามเมตรซุกซ่อนอาณาบรเิวณ

โดยรอบจากสายตาของผู้คนภายนอกไว้ได้อย่างดี ผืนหญ้าเขียวขจีและ

ต้นไม้น้อยใหญ่ที่แข่งกันผลิดอกออกผลจนเกือบเต็มพื้นที่ทั้งที่อยู่ใจกลาง

กรงุเทพมหานครเช่นนี้บ่งชดัว่าได้รบัการบ�ารงุเอาใจใส่เป็นอย่างด ีแน่ละว่า

ไม่ใช่ฝีมอืของทั้งคู่หรอืลูกๆ หรอก แต่เป็นฝีมอืของคนสวนสองสามคนที่

ก�าลงัขุดดนิและตดัแต่งกิ่งกนัมอืเป็นระวงิอยู่นั่นต่างหาก

บ้านช่องใหญ่โต มคีนรบัใช้หลายคน แถมยงัมรีถราคาแพงหลายคนั

จอดอยู ่ดเูหมอืนกจิการค้าขายผ้าของสองผวัเมยีคูน่ี้จะได้ก�ารี้ก�าไรงามเสยี

จรงิ...

“ท่านเจ้าขา ท่านพลราม”

เสียงร้องอย่างตื่นเต้นดีใจของสตรีดังขึ้นพร้อมๆ กับร่างอ้วนป้อม
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ในชุดส่าหรปีักดิ้นเงนิสงีาช้างวิ่งพรวดพราดออกมาจากประตูบ้าน พลราม

ขยับก้าวถอยหลังด้วยกลัวว่าเจ้าหล่อนจะกลิ้งหลุนๆ ตกบันไดสูงห้าขั้น 

ด้านหน้าลงมาทบัตนเองเข้า แต่โชคดทีี่เจ้าตวัทรงตวัได้อย่างดเียี่ยม เขาจงึ

รอดตวัไปอย่างหวุดหวดิ

“ว่าอย่างไร สบายดนีะอมติา”

พลรามหลบุตามองคนที่โนม้ตวัลงแตะที่ปลายเท้าของเขาแลว้ยกมอื

ขึ้นแตะหน้าผากของตนด้วยแววตาที่ซ่อนความขบขนัไว้ไม่มดิ ขณะที่การณั

ตาค้างกบัภาพที่เหน็เบื้องหน้า ยิ่งเหน็ว่าบดิาที่กึ่งเดนิกึ่งวิ่งตามมาตดิๆ ท�า

เช่นเดียวกันด้วยแล้ว เขาก็ตะลึงจนพูดไม่ออก พวกท่านดูมีอายุมากกว่า

อาคันตุกะผู้นี้เกือบสองเท่า แต่กลับเป็นฝ่ายต้องท�าความเคารพเสียนี่ มิ

หน�าซ�้าพลรามยังยืนนิ่งอย่างงามสง่าประหนึ่งเคยชินกับการกราบไหว้บูชา

เช่นนี้มานานแล้ว

“สบายดเีจ้าค่ะ ครอบครวัเรารูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิ่งที่ท่านผูพ้ทิกัษ์

มาเยอืนและให้เราดแูลเช่นนี้” อมติาปรายตาไปทางลกูสาวคนงามของตนเอง

นดิหนึ่งแล้วหนักลบัมาฉกียิ้มกว้าง “การเดนิทางราบรื่นดใีช่ไหมเจ้าคะ ลกูๆ 

ของดฉินัดูแลท่านเป็นอย่างดหีรอืเปล่า ‘ถูกใจ’ ไหมคะ”

“กด็”ี ท่าทเีฉยชาของพลรามท�าเอาคนถามหน้าเจื่อน เขาไม่ได้โง่จน

มองไม่ออกว่าอีกฝ่ายก�าลังพยายามยัดเยียดลูกสาวให้ผ่านการพบปะอย่าง

ไม่เป็นทางการ ถ้าจะบอกว่าไม่ถูกใจเอาเสียเลยก็ถือเป็นการโกหกตนเอง

อย่างน่าทุเรศ ใครบ้างไม่ชอบสาวสวยหุ่นดินระเบิด แต่เมื่อคิดถึงความ 

ยุ่งยากที่อาจตามมาหลังจากนี้ เขาก็พร้อมโกยอ้าวจากทุกไมตรีที่อมิตา

พยายามหยบิยื่นให้ “แล้วเป็นอย่างไรบ้างซานจติ ค้าขายเจรญิรุง่เรอืงดสีนิะ

ถงึได้อยู่ดกีนิดแีบบนี้”

เสือหนุ่มหันไปสนใจเจ้าบ้านฝ่ายชายแทน ซานจิตมีผิวค่อนข้างขาว

เมื่อเทยีบกบัภรรยา เขามรีปูร่างสงูใหญ่ตามแบบฉบบัของทายาทองค์ดกัคนิ 

ราย เมื่อปล่อยเนื้อปล่อยตวัให้ท้วมแบบนี้ เขาจงึดูมขีนาดตวัเทอะทะอย่าง
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น่าขนั 

“กพ็อขายได้ครบัท่าน” ซานจติยิ้มอย่างภาคภมูใิจ ตอนที่ขออนญุาต

ประกาศย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อรับมรดกจากญาติชาวเบงกาลี

ทางฝั่งมารดาซึ่งเป็นมนุษย์ เขาได้รบัของขวญัเป็นทรพัย์สมบตัจิากหวัหน้า

หมู่บ้านเฒ่าเป็นจ�านวนอักโข เมื่อน�ามารวมกับเงินมรดก เขากับภรรยาก ็

ตั้งตวัได้ อกีทั้งขยนัท�ามาค้าขายจงึสร้างฐานะอนัมั่นคงได้ในเวลาไมน่านนกั 

“ต้องขอบคุณองค์ดกัคนิ รายที่ประทานพร”

“ช่างพดูเสยีจรงิ” พลรามหวัเราะเสยีงต�่าอยูใ่นล�าคอ...โถ ตอแหลได้

ไม่เนียนเอาเสียเลย เสือในพยัคฆปุระทุกตนล้วนรู้กันทั้งสิ้นว่าซานจิตเป็น

พ่อค้าหน้าเลือด ค้าขายไม่ตรงไปตรงมาเท่าใดนัก เล่นฟันก�าไรเหนาะๆ 

แม้แต่จากเพื่อนร่วมเผ่าพนัธุ ์แล้วจะไม่ร�่ารวยอย่างไรไหว “หวิแลว้ มอีะไร

กนิบ้าง ได้ยนิกรีณับอกว่าเตรยีมอาหารไว้เยอะแยะเลยไม่ใช่หรอื”

“อุ๊ย เตรยีมไว้หลายอย่างเลยเจ้าค่ะ มเีนื้อววัเกรดพรเีมยีม แล้วกม็ี

ขนมซานเดชกับขนมราสกุลลาแบบเบงกาลีแท้ๆ ด้วย ซานจิตบอกว่าเป็น

ของโปรดของท่านเลยใช่ไหมคะ” อมติาพูดประจบประแจงเตม็ที่ 

พลรามเลกิคิ้วนดิๆ แล้วหนักลบัไปมองซานจติด้วยแววตาประหลาด

ใจ “นานแล้ว ยงัจ�าได้อกีหรอื” 

เขาไม่คดิว่าซานจติจะจ�าขนมที่ท�าจากนมทั้งสองชนดิซึ่งเป็นของโปรด

ของเขาได้ โปรด...เพราะแม่ของเขาท�าได้อร่อยลิ้นยิ่งนกั เนื้อขนมสขีาวนวล

ที่ได้จากการต้มนมกับมะนาวจนได้ชีสเนื้อนุ ่มแล้วน�ามานวดจนเนียน

ละเอียดผสมกับน�้าตาล และแต่งด้วยพิสตาชิโอสับ ต�ารับของแม่ไม่ผสม

เครื่องเทศอื่นใดทั้งสิ้น แต่กลับส่งกลิ่นหอมฟุ้งชวนน�้าลายสอไปทั้งป่า น่า

เสยีดาย...ที่แม่ครวัหวัป่าไม่อยู่แล้วจงึไม่มผีู้ใดปรุงรสได้ถูกใจเขาอกี 

เหตุการณ์เมื่อครั้งที่ มุเคช มติา พาลูกน้องบุกเข้ามาในพยคัฆบถได้

พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขารวมไปถงึลมหายใจของพ่อกบัแม่ด้วย ซาน-

จิตไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์อันโหดร้ายครั้งนั้นเพราะอพยพย้ายถิ่นฐาน
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ออกมาก่อนเพยีงไม่ถงึเดอืน เมื่อรู้ข่าวว่าพ่อกบัแม่ของเขาเสยีชวีติ ซานจติ

ผู้เป็นเพื่อนรักกับพ่อของเขาถึงกับจับเครื่องบินเที่ยวที่เร็วที่สุดกลับไปช่วย

จดัการพธิศีพทนัท ีแม้จะเป็นพ่อค้าหน้าเลอืดในป่าคอนกรตี แต่นบัว่ายงัมี

น�้าใจกบัเพื่อนในป่าอย่างน่ายกย่อง 

เมื่อครั้งยงัเดก็ พลรามเคยเรยีกซานจติว่าท่านลุง แถมยงัเคยขี่คอ

อกีฝ่ายวิ่งเลน่รอบป่ามาแต่เลก็แต่น้อย ทว่า...เมื่อสบืทอดต�าแหน่งผูพ้ทิกัษ์

พยคัฆ์แล้ว เขากไ็ม่อาจเรยีกซานจติแบบเดมิได้อกีต่อไป รวมถงึไม่อาจก้ม

ลงแตะเท้าเพื่อแสดงความเคารพด้วย เขาต้องหยัดกายยืนตรงรอให้ผู้อื่น

กราบไหว้บูชาและให้พรกลบั ดงันั้นนอกจากองค์ดกัคนิ รายแล้ว คนที่เขา

ก้มหวัแสดงความเคารพได้มเีพยีงประกาศกบัวศิวนาถผู้มศีกัดิ์ทางสายเลอืด

สูงกว่าเขาเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีทางท�าความเคารพไอ้ลูกพี่ลูกน้อง 

กวนประสาทเป็นอนัขาด ลมืไปได้เลย!

“จ�าได้ส ิลุง...เอ่อ...ผมจ�าได้เสมอนั่นละครบั”

ซานจติค้อมศรีษะรบัอย่างนอบน้อม ไม่นกึไม่ฝันว่าเจอกนัอกีครั้งใน

รอบยี่สิบปี พลรามจะกลายเป็นเสือหนุ่มเต็มตัว แถมยังสง่างามและน่า 

เกรงขามเสยีจนชวนให้ขนอ่อนทั่วกายลุกชนั พลรามมใีบหน้าละม้ายคล้าย

บดิาของตนมาก แต่กลบัดทูรงพลงักว่ามากอย่างน่าสะพรงึ เหมอืนมอี�านาจ

บางอย่างไหลเวียนอยู่ในกาย...อ�านาจที่ท�าให้เสือด้วยกันต้องยอมค้อมกาย

ท�าความเคารพอย่างไม่กล้ากงัขา

เดก็น้อยที่เคยร้องให้เขาโอบอุม้เตบิใหญ่เสยีแล้ว เวลาผ่านไปเรว็ราว

ตดิปีกเสยีจรงิ...

“แล้วนี่ท�าไมกรุข่าที่เป็นพ่อของเดก็ถงึไม่มาด้วยล่ะเจ้าคะ เป็นลกูของ

ตวัเองแท้ๆ ท�าไมถงึปล่อยให้ท่านต้องล�าบากมาเอง”

“พูดอะไรน่ะอมติา!” 

ซานจิตเอ็ดภรรยาแล้วรีบหันกลับไปหาพลรามที่หยุดยืนนิ่งอยู่บน

บนัไดขั้นสุดท้าย เนื้อตวัของเสอืหนุ่มแขง็เกรง็จนกรีณักบัการณัที่เดนิตาม
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หลงัมายงัสงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจน 

“ต้องขอโทษด้วยนะครบั ภรรยาผมปากไวไปหน่อย”

“รูห้รอืไม่ว่าเดก็ที่ก�าลงัพดูถงึนั้นมศีกัดิ์เป็นราชกมุารของพยคัฆปรุะ 

เป็นทายาทของนางพญาเสือโคร่งเผือกตัวแรกในรอบหนึ่งพันปี ต่อให้มี 

เชื้อสายมนุษย์ปะปนก็ยังมีศักดิ์สูงกว่าเสือทุกตนที่ยืนรวมกันท�าหน้าโง่ๆ  

อยู่ตรงนี้” พลรามหันกลับไปหาอมิตาทั้งตัว เดิมทีเขาก็ตัวใหญ่เสียจนข่ม

ทุกสรรพชีวิตในโลกใบนี้อยู่แล้ว เมื่อยืนอยู่บนบันไดที่ยกตัวเขาให้สูงกว่า

ทุกคน เขาก็ยิ่งดูน่าหวาดกลัวราวเทวรูปเทพมารในวิหารไม่มีผิด “ตอนนี้ 

มนีาก�าลงัท้องแก่ใกล้คลอด ต่อให้ไอ้กุรข่ามนัอยากมาตามหาลูกใจจะขาด

แค่ไหนก็ทิ้งมาไม่ได้ มันถึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์แบบฉัน แต่ไม่ต้อง

ห่วงหรอก เดี๋ยวพอมนีาคลอดแล้วมนักจ็ะรบีจบัเรอืบนิเที่ยวแรกตามมาแน่ 

ไม่รู้อะไรกห็ุบปากให้สนทิ อย่าเที่ยวพูดพล่อยๆ แบบนี้อกีเป็นอนัขาด ไม่

อย่างนั้นอาจจะไม่เหลอืชวีติไว้พูดอะไรอกี”

ดวงตาสีทองแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานดุจเลือด บ่งบอกถึงแรง

อารมณ์คกุรุน่สวนทางกบัน�้าเสยีงเยอืกเยน็ของเจ้าตวัได้เป็นอย่างด.ี..อมติา

ตัวสั่น รีบค้อมตัวลงจนหน้าผากแนบพื้นแล้วเอ่ยละล�่าละลักด้วยน�้าเสียง

เตม็ไปด้วยความหวาดกลวั

“กราบขอประทานอภัยเจ้าค่ะ ดิฉันผิดไปแล้ว ขอท่านผู้พิทักษ ์

ได้โปรดเมตตาด้วย!”

“อยากให้คนอื่นเมตตากต็้องหดัมจีติใจที่เมตตาคนอื่นก่อน คนที่คดิ

รอรบัการให้อภยัทกุครั้งที่กระท�าผดิคอืคนเหน็แก่ได้ คนจ�าพวกนี้น่าชงันกั” 

พลรามเอ่ยช้าๆ ด้วยน�้าเสยีงเยน็เยยีบ “หวงัว่าแม่เฒ่าคงไม่ใช่คนแบบนั้น 

เพราะฉนัไม่เคยให้อภยัพวกที่ชอบท�าผดิซ�้าซาก”

“เรื่องนี้จะไม่เกดิขึ้นอกีครบั ผมสญัญา”

ซานจิตยืนยันด้วยน�้าเสียงสั่นนิดๆ...พลรามที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาใน 

วนันี้ไม่เหมอืนพลรามคนเก่าที่เขาเคยรู้จกัมานานแรมปี เสอืหนุ่มไม่เพยีงมี
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ศกัดิ์สงูกว่าพวกเขา แต่ยงัผ่าน ‘พธิกีรรมสบืทอด’ ต�าแหน่งอนัเป็นความลบั

ที่แม้แต่กษัตริย์ในอดีตของพยัคฆปุระยังไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม ซานจิต 

เองก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนของพิธีที่ว่านี้มีล�าดับอย่างไรบ้าง รู้เพียงเมื่อผู้พิทักษ์

พยคัฆ์คนใดได้ผ่านพธินีี้แล้วจะมอี�านาจมนตร์ล้นเหลอื สามารถดลบนัดาล

ให้เกดิได้สารพดัสิ่งทั้งดแีละร้าย ถงึแม้ผูพ้ทิกัษ์พยคัฆ์ทุกรุ่นจะได้รบัการฝึก

ให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ม ี

เลือดเนื้อ ไม่ใช่รูปปั้นเทวะ ฉะนั้นถ้ายังรักชีวิตก็ไม่ควรยั่วให้เสือร้ายที่มี

เวทมนตร์อนัทรงพลานุภาพระดบันี้โกรธเคอืงเป็นดทีี่สุด

“ได้อย่างนั้นกด็”ี ดวงตาสแีดงค่อยๆ คนืสภาพเป็นดวงตาสทีองตาม

เดมิ เขาปรายตามองไปทางการณัแล้วกระดกินิ้วเรยีก “ยกเบยีร์ตามฉนัมา

เจ้าหนู ฉนัอยากได้เพื่อนดื่มที่ไม่พูดมาก” 

พูดจบพลรามก็ก้าวฉับๆ เข้าไปในตัวบ้านโดยมีซานจิตวิ่งตามไป

อ�านวยความสะดวกไม่ห่าง 

การณัมองตามแผ่นหลงัของชายหนุ่มไปแล้วแบะปาก “ดุขนาดนี้ยงั

อยากได้เป็นลกูเขยอยูอ่กีเหรอแม่ ไม่ไหวมั้ง เกดิหงดุหงดิขึ้นมา กดัคอน้อง

ขาดจะท�ายงัไง”

“เบาหน่อยส ิเดี๋ยวท่านกไ็ด้ยนิหรอก!” อมติาเกาะแขนกรีณัที่โผเข้า

มาประคองตนไว้ แล้วขยบัลุกขึ้นยนือย่างทุลกัทุเล “ดุแบบนี้สดิ ี เขาเรยีก

ว่าทรงอ�านาจ เป็นผู้มบีารม!ี”

“ต�าแหน่งไฮโซโบใหญ่ขนาดนั้น ไม่มีอ�านาจบารมีก็ไม่รู้จะว่ายังไง

แล้ว” การัณยักไหล่หลังพูดจาด้วยศัพท์แสงสมัยใหม่ตามที่วัยรุ่นใน

ประเทศไทยชอบใช้กนั “จะยดัเยยีดน้องให้เขา ถามเขาหรอืยงัเถอะว่าอยาก

ได้คนของเราหรอืเปล่า”

แน่ละว่าความสมคัรใจของคน ‘ฝั่งเรา’ คงไม่จ�าเป็นต้องถาม กรีณั

เล่นมองเขาตาปรอยขนาดนั้น แม่คุณน่าจะพร้อมห่มส่าหรีสีแดงเดินรอบ

กองไฟกบัท่านผู้พทิกัษ์ตั้งแต่ที่สนามบนิแล้ว
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“ปากเสยี!” 

กีรัณขู ่ฟ่อ แต่การัณไม่ใส่ใจ เขาเดินตรงไปยกเบียร์ลังใหญ่ที่

กระโปรงหลังรถ แล้วเดินเข้าไปในตัวบ้านตามค�าสั่งของพลราม ถึงจะไม่

ชอบหน้าเสืออาคันตุกะเท่าใดนัก แต่อย่างน้อยก็ไม่จุกจิกน่าร�าคาญใจเท่า 

ผู้หญงิทั้งสองคนของบ้านเขาแน่!

“ไม่ต้องไปใส่ใจที่เจ้าการัณมันพูดนะกีรัณ เจ้านี่มันชอบท�าตัวขวาง

โลก” อมติาใช้สองมอืประคองใบหน้าสวยคมของลูกสาวเอาไว้อย่างรกัใคร่ 

“ว่าแต่ลูกไม่ได้กลวัท่านใช่ไหมจ๊ะกรีณั”

“ไม่ค่ะ ท่าน...สง่างามมากเลย” หญงิสาวยิ้มอย่างเอยีงอาย ความดดุนั

ของพลรามดึงดูดใจเธออย่างน่าพิศวง เธอไม่เคยพบเสือตนใดมีกลิ่นอาย

ดิบเถื่อนรุนแรงเช่นเขามาก่อน เพียงแค่สบประสานกับดวงตาสีทองคู่นั้น

ครั้งเดยีว เธอกต็กอยู่ในภวงัค์และลมืองค์ประกอบอื่นๆ ไปจนสิ้น ทั้งเรื่อง

ที่เขามีไอสังหารรุนแรงลอยอวลอยู่รอบกายและเรื่องการใช้ค�าพูดค�าจา 

น่าขนัราวหลุดออกมาจากยุคพระเจ้าเพิ่งสร้างโลก

“ถ้าอย่างนั้นกด็แีล้ว” อมติาหอมแก้มลกูซ้ายทขีวาทอีย่างถกูอกถกูใจ 

“ต่อจากนี้ไปลูกต้องเอาใจท่านให้มากเข้าไว้นะ กรีณั แต่งตวัสวยๆ พูดจา

หวานๆ คอยดูแลท่านให้ด ีที่เหลอืปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เอง”

ดวงตาของนางเสือเฒ่าวับวาวอย่างหมายมาด ได้ตัวมาเป็นลูกเขย 

เมื่อไหร่ คนที่ต้องก้มหวัให้เธอต้องเป็นเขานั่นละ ไอ้ผู้พทิกัษ์อวดด!ี

เจลกาแหงนหน้ามอง ‘ป่าจ�าลอง’ ด้วยแววตาตื่นเต้น เธอไม่นึกมา 
ก่อนว่าอาคารกระจกทรงโดมขนาดมหึมาที่เคยว่างเปล่าจะถูกเติมเต็มด้วย

ต้นไม้นานาพรรณจนมองคล้ายป่าดงดิบรกครึ้ม เพียงแต่เป็นป่าที่ได้รับ 

การจดัวางมาอย่างดวี่าจุดใดควรวางต้นไม้ชนดิใด อาจมพีรรณไม้ดอกไม้

ประดบัที่ไม่ใช่ไม้ป่าไม้ดงแทรกอยู่บ้างเพื่อความสวยงาม กึ่งกลางของโดม

มตี้นประดู่แดงขนาดยกัษ์ตั้งตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาประหนึ่งเป็นเจ้าแห่ง
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ป่าจ�าลองแห่งนี้

“คดิถงึละส ิตอนเดก็ๆ เคยปีนเล่นอยู่บ่อยๆ นี่”

ก้องเกียรติก้าวเท้าน�าไปตามสะพานไม้ที่สร้างรั้วกั้นไว้เป็นอย่างด ี

เพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมเดินลงไปเหยียบย�่าต้นไม้สองข้างทางและเพื่อความเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย

“คดิถงึสคิะ เหมอืนมาเยี่ยมเพื่อนเก่าเลย” หญงิสาวพูดตดิตลกทั้งที่

ในใจรู้สกึหดหู่นดิๆ 

ประดูแ่ดงต้นนี้มอีายเุหยยีบร้อยปี แต่มขีนาดมหมึากว่าอายุจรงิมาก 

เมื่อก่อนมนัเคยอยู่รมิล�าธารเลก็ๆ ท้ายสวนที่บา้นของคณุปูก่บัคณุย่าที่ต่าง

จงัหวดั ต้องใช้คนเกอืบหกคนถงึจะโอบล้อมล�าต้นเหยยีดตรงสวยของมนั

ไว้ได้ อีกทั้งยังมีพูพอนแผ่ขยายสวยงามเป็นที่พึ่งพิงแก่สัตว์เล็กสัตว์น้อย 

ทว่า...เพราะความงามนี้เอง มันจึงถูกก้องเกียรติเลือกมาประดับสวนสัตว์

แห่งใหม่นี้โดยไม่ลงัเลสกันดิ 

ดวงตากลมโตมองตรงไปยังไม้ค�้ายันรอบต้นไม้และร่องรอย

บาดแผลตามรากใหญ่ที่ถกูปิดบงัด้วยต้นไม้อื่นๆ แล้วถอนใจ...แม้จะใช้ช่าง

ผู้ช�านาญการขดุล้อมต้นประดูแ่ดงเพื่อย้ายมาที่นี่ แต่ไม่ว่าอย่างไรกย็งัสร้าง

ความบอบช�้าให้แก่ต้นไม้อยูด่ ีต้นไม้ที่มอีายมุากขนาดนี้ เมื่อถกูขุดล้อมและ

ย้ายถิ่นฐานก็จ�าเป็นจะต้องใช้ไม้ค�้ายันเอาไว้ตลอดเวลาเพราะมันก็เหมือน 

คนแก่ที่ไม่มีแรงงอกรากใหม่เพื่อยึดเกาะดินอีกแล้ว และพร้อมจะล้มคว�่า

ทุกเมื่อหากถูกลมพายุพัดหรือได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง พูพอน

หรือรากไม้ที่ขยายตัวขึ้นเป็นปีกเพื่อรับน�้าหนักของต้นเองก็ถูกตัดท�าลาย 

เสยีหายไปหลายส่วนจงึไม่อาจท�าหน้าที่ใดๆ ได้อกีนอกจากเป็นของประดบั

ฉากสวยงาม ว่ากนัตามจรงิ...มนัยงัคงมชีวีติอยูไ่ด ้ไม่แห้งตายไปเสยีตั้งแต่

ตอนถูกขนย้ายมากอ็ศัจรรย์มากแล้ว

“จะปีนเล่นอีกก็ได้นะ โตแล้วคงไม่ตกต้นไม้แล้วมั้ง” ก้องเกียรติ 

พูดกลั้วหัวเราะพลางแหงนหน้าขึ้นมองพุ่มใบเขียวขจีของต้นประดู่แดง 
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“เสยีดาย มนัคงแปลกที่กเ็ลยไม่ออกดอกสวยเหมอืนตอนอยู่ที่บ้านคุณปู่”

ตอนยังเด็ก เขาจ�าได้ว่ามันทิ้งใบจนสิ้น เหลือเพียงดอกสีแดงบาน

สะพรั่งเต็มต้นตัดกับสีฟ้าของท้องนภาเบื้องบน เป็นภาพอันสวยงามที่

ประทับแน่นอยู่ในความทรงจ�าชนิดไม่มีวันลืม เขาจึงพยายามน�าภาพแห่ง

ความหลังครั้งเก่ามาตั้งไว้ให้โลกได้เห็น แต่กลับกลายเป็นว่าเมื่ออยู่ผิดถิ่น 

ต้นประดูไ่ม่ยอมออกดอกเสยีนี่...เหมอืนจะบอกให้รูว่้ามนัโกรธเขามากเพยีง

ใดที่น�ามนัมาไว้ที่นี่

เจลกาได้แต่ยิ้มตอบแล้วเดินตามเขาไปเงยีบๆ ทางเดินนั้นเวียนเป็น

วงกลมและรายล้อมไปด้วยกรงสัตว์ซึ่งตั้งเรียงกันตามหมวดหมู่ของสัตว์

อย่างสวยงาม ด้านหน้าของทุกกรงกรุด้วยกระจกใสเพื่อให้ผู้ชมมองเห็น

ด้านในกรงได้อย่างชัดเจนและปิดกั้นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากมูลสัตว์  

อีกทั้งยังไม่ให้กลิ่นสัตว์ที่จัดแสดงไปรบกวนกันและกันอีกด้วย แต่ตอนนี้

ทุกกรงยังว่างเปล่า มีเพียงเหล่าคนงานเท่านั้นที่ก�าลังท�าความสะอาดและ

เตรยีมความพร้อมกนัอย่างขะมกัเขม้น ยิ่งมเีจ้านายมาเดนิตรวจงานกลายๆ 

เช่นนี้ พวกเขากย็ิ่งขยนัเกนิความจรงิขึ้นไปอกีเกอืบห้าสบิเปอร์เซน็ต์

ก้องเกยีรตพิาเจลกาเดนิตรงไปยงัประตทูางเข้า-ออกเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งเชื่อมกับสถานอนุบาลสัตว์ที่บัดนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสถานอนุบาล 

ลกูเสอืเสยีมากกว่า เนื่องจากมลูีกสตัว์ลายพาดกลอนชนดินี้อยูเ่กอืบยี่สบิตวั 

และแต่ละตวักด็ูเหมอืนจะซนระดบัพระกาฬเสยีด้วย ไล่กดักนัเองบ้าง ส่ง

เสยีงขู่ฟ่อใส่คนเลี้ยงบ้าง ดูแล้ววุ่นวายชวนปวดหวัพลิกึ

“อ้าว คุณก้อง สวสัดคี่ะ”

หญงิสาวผวิสนี�้าผึ้งเนยีนสวยเอ่ยทกัผูบ้รหิารหนุม่ดว้ยสหีน้าแววตา

ตื่นเต้นยนิดชีนดิออกนอกหน้า แต่เมื่อเหน็เจ้าของดวงหน้าสวยหวานที่เดนิ

ตามมาติดๆ ก็รีบเก็บซ่อนอาการแทบไม่ทัน ยิ่งเห็นดวงตาคมกริบของ 

ชายหนุ่มมองตรงมาเป็นเชงิต�าหน ิเธอกร็บียกมอืขึ้นไหว้เขาอย่างเก้ๆ กงัๆ

“นี่เจลกา น้องสาวของผม” ก้องเกยีรตเิอ่ยเรยีบๆ ขณะที่เจลการบี
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ยกมอืไหว้อกีฝ่ายก่อนอย่างสภุาพนอบน้อม “นี่คณุพตัราพร เป็นผู้ช่วยของ

พี่เอง จลิล์คงยงัไม่เคยเจอใช่ไหม”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัค่ะ” 

เจลกาเอ่ยทักทายเสียงใส กิริยาท่าทางไม่ถือเนื้อถือตัวและรอยยิ้ม

อ่อนหวานท�าให้พตัราพรยิ้มตอบโดยอตัโนมตั ิ

“โอ้โห คุณจลิล์ตวัจรงิสวยมากเลยค่ะ สวยกว่าในรูปบนโต๊ะท�างาน

ของคุณก้องเป็นสบิเท่าเลยนะคะ”

“หอื? พี่ก้องเอารูปจลิล์ตั้งไว้บนโต๊ะท�างานด้วยเหรอคะ” 

เจลกาท�าหน้าประหลาดใจ เธอหันกลับไปมองชายหนุ่มเพื่อขอค�า

ยนืยนั ในตอนแรกเขาตวดัตามองผู้ช่วยปากไวอย่างไม่ค่อยพอใจนกั แต่ก็

เปลี่ยนสหีน้าได้อย่างรวดเรว็เมื่อเหน็สายตาเตม็ไปดว้ยค�าถามของสาวนอ้ย

ในดวงใจ

“กต็ั้งไว้เป็นก�าลงัใจในการท�างานไงจ๊ะ ถ้าพี่รบัมอืกบัเดก็ดื้อเอาแต่ใจ

อย่างร้ายกาจแบบจลิล์ได้ อะไรๆ ในโลกนี้พี่กท็�าได้หมดนั่นละ”

“ใจร้าย!” เจลกาย่นจมกูใส่ก้องเกยีรตอิย่างแสนงอน “คอยดนูะ จลิล์

จะฟ้องคุณพ่อ พี่ก้องชอบหาเรื่องจลิล์อยู่เรื่อย”

“ฟ้องเลย แล้วดูซวิ่าคุณพ่อจะเข้าข้างใคร เชื่อสวิ่าคุณพ่อกค็ดิแบบ

เดยีวกบัพี่นั่นละ ถงึได้ตั้งรูปจลิล์ไว้บนโต๊ะท�างานเหมอืนกนั” 

ก้องเกียรติยีผมของหญิงสาวอย่างมันเขี้ยวก่อนจะถูกเธอหยิกเอว

หมบัเข้าให้ 

ภาพความสนิทสนมของคนทั้งคู่ตกเป็นเป้าสายตาของคนรอบด้าน 

เหลา่พนกังานแทบไม่เคยเหน็เจ้านายแสนเฮี้ยบพดูจาเลน่หวักบัใครแลว้ยิ้ม

กว้างอย่างนี้เลยสกัครั้ง ขนาดพตัราพรที่คดิว่าตนใกล้ชดิกบัเจ้านายที่สุดก็

ยังไม่เคยเห็นรอยยิ้มชนิดนี้จากเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียว...คิดแล้วผู้ช่วยสาว

กร็ู้สกึอจิฉาน้องสาวของก้องเกยีรตขิึ้นมาตงดิๆ 

“แล้ววันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับคุณพัต มีปัญหาอะไรหรือ
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เปล่า”

เสยีงของชายหนุม่เรยีกให้พตัราพรที่ก�าลงัตกอยูใ่นห้วงความคดิของ

ตนเองต้องรบีดงึสตกิลบัคนืสู่ร่าง ด้วยรู้ดวี่าเขาไม่ชอบถามซ�้า เธอก้มมอง

สมุดบนัทกึในมอืแล้วกวาดตามองไปตามตวัหนงัสอืที่ตนเขยีนไว้เรว็ๆ

“งานตอนนี้คบืหน้าไปตามเป้าดคี่ะ ลูกเสอืที่ได้มาใหม่ทุกตวัแขง็แรง

ด ีแต่ตวัที่มปีัญหาที่สุดคอืหมายเลข ๑๖ ค่ะ มนัค่อนข้างซมึแล้วกไ็ม่ยอม

กนิอาหารด้วย”

“หมายเลข ๑๖?” เจลกาเลกิคิ้วอย่างประหลาดใจ “ที่นี่เรยีกชื่อลกูเสอื

ตามหมายเลขเหรอคะ”

“จะได้ไม่สบัสนน่ะ” ก้องเกยีรตติดับท เขาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทกุคนเรยีก

สัตว์ที่เพิ่งได้มาตามหมายเลขจะได้ไม่เกิดความผูกพันแบบสัตว์เลี้ยงกับ

เจ้าของ อย่างน้อยก็จนกว่าจะคิดชื่อที่เหมาะสมส�าหรับการประชาสัมพันธ์

พวกมนัให้โด่งดงัได้ “แล้วตอนนี้หมายเลข ๑๖ อยู่ที่ไหน”

“อยู่ทางนี้ค่ะ” พตัราพรผายมอืแล้วเดนิน�าไปยงักรงที่อยูม่มุห้อง “มนั

ไม่ยอมเข้ากลุ่มกับลูกเสือตัวอื่นเลยค่ะ แล้วก็ไม่ตอบสนองเจ้าหน้าที่หรือ

สตัวแพทย์ของสวนสตัว์ของเราเลย”

พตัราพรพยายามพดูค�าว่า ‘ของเรา’ อย่างมนียัแอบแฝง แต่นอกจาก

คนที่เธออยากให้ฟังจะไม่ใส่ใจสักนิดแล้ว เขายังปรายตามองเธออย่างไม่

ค่อยสบอารมณ์นกั 

“ตายจรงิ มนัไม่กนิอะไรเลยเหรอคะ ไม่กนิมากี่วนัแล้วคะเนี่ย”

เจลกาเดินตรงไปที่กรงก็เห็นลูกเสือตัวน้อยนอนขดอยู่ที่มุมด้านใน

สุด สขีนของมนัอ่อนกว่าลูกเสอืทั่วไปที่เธอเคยพบมา สขีองมนัเข้มเกนิกว่า

จะเรยีกว่าเป็นเสอืขาว แต่กอ่็อนเกนิกว่าจะเป็นเสอืโคร่งธรรมดา สเีหมอืน...

งาช้างโบราณอย่างไรอย่างนั้น

“ถ้าไม่นับที่ถูกบังคับป้อนก็น่าจะสองสามวันแล้วค่ะคุณจิลล์ มันน่า

จะตื่นที่ ตื่นคนด้วยละค่ะ”
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น�้าเสียงของพัตราพรเจือความกังวลไม่น้อย ลูกเสือตัวนี้มีราคาสูง

กว่าลูกเสอืทุกตวัในห้องนี้เพราะสขีนและลกัษณะ ‘พเิศษ’ ของมนั ตอนที่

ได้มันมาจากเอเจนต์ในประเทศอินเดีย ก้องเกียรติก็หมายมั่นปั้นมือจะใช้

มนัเป็นส่วนหนึ่งในการโพรโมตสวนสตัว์ด้วย แต่ดูเหมอืนมนัจะไม่ให้ความ

ร่วมมอืเอาเสยีเลย ถ้ามนัยงัไม่ยอมกนิอะไรแบบนี้ต่อไป อกีไม่เกนิสองสาม

อาทติย์มนัอาจจะตายกเ็ป็นได้

“โถ หนนู้อย” เจลกาย่อตวัลงนั่งคกุเข่าข้างกรงด้วยความรู้สกึสงสาร

เจ้าเสือน้อยเป็นยิ่งนัก “แล้วแบบนี้มันจะเป็นอะไรไหมคะพี่ก้อง จิลล ์

เป็นห่วงมนัจงัเลย” 

“ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกจ้ะ ที่นี่มผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยดูแลมนั

อยูแ่ล้ว เดี๋ยวกค็งมวีธิแีก้ไขนั่นละ” ก้องเกยีรตพิยายามปลอบหญงิสาว “จะ

ลองเข้าไปดูมนัใกล้ๆ ไหม”

“คุณก้องคะ มนัไม่ค่อยแขง็แรง...”

พตัราพรตั้งท่าจะเอ่ยท้วง แต่ก้องเกยีรตกิย็กมอืขึ้นเป็นเชงิห้ามเสยี

ก่อน

“ได้เหรอคะ” เจลกาเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างตื่นเต้นเหมอืนเดก็ๆ 

“ได้สจ๊ิะ แค่อย่าไปกวนมนักพ็อ ถงึตวัมนัจะเลก็ แต่กเ็ป็นลกูเสอือยูด่ ี

ระวงัมนักดัเอานะ” 

ก้องเกียรติหันไปพยักหน้ากับพัตราพรให้เปิดกรง ซึ่งเธอก็ยอมท�า 

ตามอย่างเสยีไม่ได้ พนกังานคนอื่นๆ หนัมามองสาวน้อยผู้มอีภสิทิธิ์อย่าง

สนอกสนใจ ในตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าหากอยากประจบประแจงเจ้านาย

ให้เลื่อนเงนิเดอืนกใ็ห้เอาใจน้องสาวของเขาให้มากเข้าไว้

เจลกาก้าวเข้าไปในกรงเหลก็ช้าๆ เครื่องปรบัอากาศเยน็ฉ�่าท�าให้พื้น

กรงที่ปดู้วยกระเบื้องกนัลื่นค่อนข้างเยน็ ทางเจ้าหน้าที่ถงึต้องมเีบาะรองนอน

และผ้าห่มให้ลูกเสอืที่นอนสงบนิ่งอยู่ด้านใน 

พัตราพรสะกิดเจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งให้เดินตามหญิงสาวเข้าไปด้าน
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ในเพื่อคอยดูแลทั้งคนและเสืออีกต่อหนึ่ง...ที่จริงเธอไม่ค่อยห่วงเสือเท่าใด

นกัหรอก หากเกดิเหตุสุดวสิยัแล้วมนัตายขึ้นมาจรงิๆ ไม่นานกห็าตวัใหม่

มาทดแทนได้ เรื่องที่เธอห่วงกค็อืสวสัดภิาพของเจลกานี่ละ สิ่งที่เธอไม่กล้า

รายงานเจ้านายกค็อื เจ้าลูกเสอืตวันี้เฮี้ยวอย่าบอกใคร นอกจากจะไม่ยอม

กินอะไรแล้ว ยังขู่ฟ่อใส่ทุกคนที่พยายามเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวมันอีกด้วย 

หนกัเข้ากท็ั้งกดัทั้งข่วนสตัวแพทย์ที่คอยดูแลมนั หากมนัหนัมากดัน้องสาว

คนส�าคัญของเจ้านายเข้ามีหวังได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตแน่...คิดถึงตรงนี้ 

พัตราพรเริ่มรู้สึกว่าตนเองคิดผิดเสียแล้วที่ปิดบังปัญหานี้เอาไว้อย่างโง่ๆ 

เพยีงเพราะอยากได้รบัค�าชมจากก้องเกยีรติ

ทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้ามนุษย์ในระยะใกล้ เสือน้อยก็ลืมตาพร้อม

ผงกหวัขึ้นมองเขมง็ เจลกาอทุานเสยีงแผ่วเมื่อเหน็ดวงตาสฟ้ีาใสแจ๋วเหมอืน

พลอยอะความารนีของมนัอย่างชดัเจน เธอเคยเหน็ลูกเสอืมาบ้าง แต่ไม่มี

ตัวไหนที่มีดวงตาสวยงามขนาดนี้มาก่อน แถมยังทอประกายฉลาดเฉลียว 

รู้ความอย่างน่าพศิวง

“อย่าเข้าไปใกล้มนัมากนะครบัคุณ มนัยงัไม่ค่อยคุ้นกบัคนเท่าไหร่” 

เจ้าหน้าที่หนุ่มรบีเตอืนหญงิสาว เจลกาพยกัหน้ารบัแล้วย่อตวัลงนั่ง

โดยเว้นระยะห่างจากลูกเสอืพอสมควร

“เป็นยงัไงบ้างจ๊ะ เจ้าตวัน้อย”

ใบหขูองลกูเสอืกระดกิไหว ขณะที่ปลายจมูกขยบัคล้ายก�าลงัดมกลิ่น

ฟุดฟิด...พัตราพรกับพนักงานอีกจ�านวนหนึ่งพากันประหลาดใจไม่น้อยที่

มันไม่แม้แต่จะส่งเสียงขู่ แต่กลับลุกพรวดขึ้นนั่งบนขาหลังด้วยท่าทาง 

ตื่นเต้นเหมือนได้พบสหายเก่า และจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีมันก็ก้าวเท้ามาหา

หญงิสาวด้วยท่าทางกึ่งหวาดระแวงกึ่งอยากรู้อยากเหน็ ท่วงท่าเดนิของมนั

แช่มช้า ทว่าสง่างาม อย่างที่เธออดจนิตนาการไปไกลไม่ได้ว่าหากมนัเตบิโตขึ้น

เป็นเสือโตเต็มวัยละก็ จะต้องงดงามระดับเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้

แน่ๆ 
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“ระวงันะคะคุณจลิล์” 

พัตราพรร้องเตือนเจลกา เมื่อเห็นเธอยื่นหลังมือไปเบื้องหน้าแบบ

เดียวกับที่ท�าเวลาต้องการให้สุนัขดมเพื่อท�าความรู้จักกัน...แต่นี่มันเสือ 

นะยะ ไม่ใช่หมาหรอืแมวจะได้ท�าอย่างนั้นได้ ดไีม่ดมีนัจะงบัเอาน่ะส ิถงึจะ

เป็นลูกเสอืตวันดิเดยีวแบบนี้กเ็ถอะ! 

แล้วทกุความคดิของผูช่้วยสาวกต้็องหยดุชะงกัลงแต่เพยีงเท่านั้น ใน

วนิาททีี่ลกูเสอืจอมยโสยื่นจมกูชื้นๆ สชีมพแูตะเข้ากบัหลงัมอืของเจลกาแล้ว

ไล่ดมไปทั่วด้วยท่าทางตื่นเต้นระคนดใีจ มหิน�าซ�้ายงัยกสองขาหน้าขึ้นกอด

ข้อมอืของเธอเอาไว้แน่น หากทกุคนในที่นั้นอ่านใจของมนัได้กค็งได้ยนิเสยีง

มนัตะโกนลั่นว่า

‘ลุงพลราม! นี่มนักลิ่นของลุงพลราม!’

“ดูท่ามนัจะชอบจลิล์นะเนี่ย” ก้องเกยีรตหิวัเราะขณะก้าวเท้าตามเข้า

มาในกรง “ลองอุ้มมนัดูส”ิ

“ขออุ้มหน่อยนะจ๊ะ” เจลกาเอ่ยเสยีงหวาน แต่เมื่อยื่นอกีมอืออกไป

หมายจะช้อนตัวมันขึ้นอุ้ม มันกลับสะดุ้งแล้วผละถอยออกห่างไปสองก้าว 

“ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ เอ...หรือมันไม่เข้าใจภาษาไทยคะพี่ก้อง ถ้าพูดภาษา

องักฤษมนัจะเข้าใจมากกว่าไหม”

“มนัมาจากอนิเดยีนะ สงสยัจลิล์คงต้องพดูฮนิดซีะละมั้ง” ก้องเกยีรติ

กระเซ้า “เอาจรงิๆ พี่ว่ามนัไม่เข้าใจภาษามนุษย์หรอก”

“แหม...ไม่ลองไม่รู้หรอกค่ะ มันอาจจะรู้ภาษาอังกฤษก็ได้” เจลกา

หัวเราะแล้วหันไปพูดภาษาอังกฤษกับลูกเสือด้วยท่าทางทีเล่นทีจริง “จริง

ไหมเจ้าตัวน้อย เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหม ถ้าเข้าใจก็มาทางนี้เร็ว มาให้ฉันอุ้ม

หน่อย”

เป็นอกีครั้งที่ใบหูของลูกเสอืกระดกิรวัเรว็ ก่อนที่มนัจะเดนิตรงเข้า

มาหาเจ้าของรอยยิ้มอ่อนโยน จากนั้นจึงถูไถใบหน้ากับฝ่ามือของเธออย่าง

ว่าง่าย...พตัราพรกบัพนกังานคนอื่นๆ อ้าปากค้าง
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“ไม่จรงิ...มนัเชื่องกบัคุณจลิล์เหรอเนี่ย...”

“เด็กดี” เจลกายกตัวลูกเสือขึ้นอุ้ม มันหนักกว่าที่เธอคิดเอาไว้มาก 

แต่เมื่อมนัยนิยอมพร้อมใจท�าตวัสงบนิ่งอย่างแสนรู ้การอุม้มนักไ็ม่ต่างอะไร

กับการอุ้มแมวยักษ์เชื่องๆ ตัวหนึ่งเลยสักนิด “โอย มันน่ารักจังเลยค่ะ 

พี่ก้อง”

“จลิล์จะลองป้อนนมมนัดูไหม พี่จะได้ให้พนกังานเอาขวดนมมาให้”

นมส�าหรับลูกเสือนั้นจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อ มีอุณหภูมิพอเหมาะ

เหมือนดูดจากเต้าแม่เสือ ไม่อย่างนั้นลูกเสือที่ยังอายุน้อยอยู่อาจไม่คุ้นชิน

และไม่ยอมกนิได้ 

เจลกาพยกัหน้ารบัพลางเปลี่ยนท่านั่งเป็นขดัสมาธแิบบสบายๆ แล้ว

วางลูกเสือลงบนตัก “จิลล์ขอตั้งชื่อให้มันด้วยได้ไหมคะ ถ้าให้เรียกแต่

หมายเลข ๑๖ ตลอดเวลา สงสารมนัแย่เลย”

“เอาสจิ๊ะ ยงัไงมนักเ็หมอืนเป็นลูกเสอืของจลิล์ด้วยอยู่แล้ว” 

ค�าตอบรบัของชายหนุม่ท�าเอาพนกังานทกุคนที่อยู ่ณ ที่นั้นถงึกบันิ่ง

อึ้งไปชั่วขณะ ก้องเกยีรตเิคยบอกเองว่าจะตั้งชื่อลูกเสอืมั่วซั่วไม่ได้ ต้องคดิ

ชื่อที่มั่นใจว่า ‘ขาย’ และเพิ่มมูลค่าให้พวกมนัเท่านั้น แต่พอน้องสาวเอ่ยขอ

สั้นๆ ไม่กี่ประโยค เขากลับตกปากรับค�าอย่างง่ายดายโดยไม่หยุดคิดแม้ 

สกัวนิาทเีดยีว...นี่มนัสองมาตรฐานชดัๆ!

“แหม...ของจลิล์ที่ไหนกนัคะ” หญงิสาวยงัไม่ลมืความคดิที่ว่าสตัว์ป่า

กค็วรอยู่ในป่า แต่เจ้าตวัเลก็ในอ้อมแขนยามนี้อ่อนแอเกนิกว่าจะช่วยเหลอื

ตนเองได้ เธอจงึเหน็ความส�าคญัของการช่วยเหลอืมนัมากกว่า “เอ...เอาชื่อ

อะไรดนีะ ชื่อไทเกอร์ดไีหมจ๊ะ”

การตั้งชื่อแบบก�าปั้นทุบดินเหมือนตั้งชื่อให้สุนัขหรือแมวของเจลกา 

ท�าเอาพตัราพรต้องลอบกลอกตาอย่างขบขนั...ตั้งชื่อลกูเสอืว่าไทเกอร์ที่แปล

ว่าเสอืเนี่ยนะ เจ้านายผู้เรื่องมากของเธอคงยอมหรอก!

“อมื กน็่ารกัด ีเอาส ิพี่ชอบ”
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นบัเป็นอกีครั้งที่ค�าตอบของเจ้านายท�าให้พนกังานทุกคนพากนันิ่งอึ้ง 

นอกจากเขาจะไม่ตอกกลบัด้วยค�าพดูเหนบ็แนมว่าช่างเป็นชื่อที่ไร้จนิตนาการ

สิ้นดแีล้ว เขายงัเหน็ดเีหน็งามอกีต่างหาก ชกัเริ่มเชื่อที่ใครต่อใครลอืกนัว่า

ก้องเกยีรตริกัน้องสาวคนละสายเลอืดคนนี้มากจรงิๆ เสยีแล้ว!

ฮื่อ...

แม้แต่ลูกเสือก็ยังส่งเสียงครางอยู่ในล�าคอคล้ายจะบอกว่ายอมรับ 

ชื่อนี้อย่างเตม็ใจ 

“นั่นแน่ แกกช็อบชื่อนี้ใช่ไหม” เจลกาพูดกบัลูกเสอืเป็นภาษาองักฤษ 

“ต่อจากนี้ไปแกชื่อไทเกอร์นะ เจ้าตวัเลก็”

เหน็แก่รอยยิ้มสวยๆ จะยอมใช้ชื่อนี้ไปก่อนกไ็ด้...

เสอืน้อยเงยหน้าขึ้นมองคนพูดตาแป๋ว...เธอยิ้มสวยมากจรงิๆ แถม

ยังมีกลิ่นของลุงพลรามอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าลุงตามมาช่วยเขาจริงๆ 

และผู้หญิงคนนี้น่าจะรู้จักลุง หากอยู่ใกล้เธอเอาไว้ก็เท่ากับมีโอกาสได้พบ

ลุง...ได้กลบัพยคัฆปุระมากขึ้นเท่านั้น

ลุงครบั รบีมาช่วยรามเรว็ๆ เข้านะ!



มนตร์ที่ ๓

“คุณยงัโกรธพตัอยู่อกีเหรอคะ”
พัตราพรรวบผ้าห่มยับยู่ยี่ขึ้นพันกายเปลือยเปล่าไว้ เธอขยับตัวขึ้น

นั่งพิงหัวเตียงขณะมองคนที่ก�าลังนั่งติดกระดุมเสื้อเชิ้ตอยู่ที่ปลายเตียง 

เรือนผมยาวประบ่าของเธอยุ่งเหยิง ริมฝีปากที่บวมเจ่อจากพายุพิศวาสที่

เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ เม้มแน่นอย่างพยายามข่มกลั้นความน้อยเนื้อต�่าใจ

เอาไว้

“แล้วสมควรโกรธไหมเล่า” เมื่อก้องเกยีรตติดิกระดมุเสื้อเมด็สดุท้าย

เรียบร้อยก็หยัดกายขึ้นยืนพลางเสยผมไปด้านหลังอย่างไม่สบอารมณ์นัก 

เขาไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองหน้าหญิงสาวเสียด้วยซ�้าไป “บอกหลายครั้ง

แล้วใช่ไหมว่าอย่าท�าตัวสนิทสนมกับผมต่อหน้าคนอื่น แล้วก็หัดเก็บปาก 

เกบ็ค�าเสยีบ้าง ไม่ใช่เที่ยวพล่ามเรื่องส่วนตวัของผมให้คนอื่นฟังไปทั่ว” 

“พตัขอโทษไปแล้วนี่คะ” พตัราพรรูด้ว่ีาเขาหมายถงึเรื่องรปูถ่ายของ

เจลกาบนโต๊ะท�างาน “แต่คณุก้องกล็งโทษพตัไปแล้ว น่าจะหายโกรธได้แล้ว

นะคะ”
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ลงโทษ...ชนดิยาวนานและดเุดอืดกว่าทกุครั้งเสยีด้วย น้อยคนนกัจะ

รูว่้าภายใต้หน้ากากเยน็ชาของก้องเกยีรตไิด้ซกุซ่อนชายหนุม่อกีคนผูเ้ร่าร้อน

เตม็ไปด้วยแรงปรารถนายามอยูบ่นเตยีง ยามอยูก่นัล�าพงั เขาไม่เคยกระมดิ-

กระเมี้ยนที่จะพดูถงึความต้องการทางกายของตน แววตาที่อดัแน่นไปด้วย

ไฟพศิวาสของเขาหลอมละลายเนื้อตวัของเธอจนแทบมอดไหม้เป็นจุณ แต่

เมื่อทุกอย่างจบลง เขากพ็ร้อมกลบัเป็น ก้องเกยีรต ิกจิอนนัต์ ผู้เยอืกเยน็

เช่นเดมิ ชนดิไม่เหลอืเค้าของชายผู้เจนจดัในกามตณัหาเลยแม้แต่นดิ

“ผมจะออกไปข้างนอก คุณกลบัเองได้ใช่ไหม”

ก้องเกยีรตไิม่ชอบพดูอะไรยดืยาว เขาถอืวา่เตอืนแลว้ไมฟ่งักจ็บกนั

เท่านี้ ถึงอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพัตราพรก็เป็นแค่เรื่องสนุก

คลายเครยีด ไม่มกีารผกูมดัใดๆ ทั้งสิ้นมาแต่แรก ห้ามหงึหวง ห้ามแสดง

ตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ไม่มีการเอ่ยค�ารัก เมื่อจบเกมหรือเบื่อกันแล้วก็แค่

ต่างคนต่างไป เธอเองกย็อมรบัข้อตกลงนี้อย่างเตม็ใจ แถมยงัได้เงนิพเิศษ

ก้อนโต ถอืว่าสมประโยชน์ด้วยกนัทั้งคู่มใิช่หรอื

“ได้ค่ะ” พัตราพรเหลือบมองนาฬิกาที่ชี้บอกเวลาสามทุ่มเศษแล้ว

ระบายลมหายใจยาว ท่าทางเฉยเมยของชายหนุม่ที่เธอแอบรกัเขาข้างเดยีว

ท�าเอาหวัใจห่อเหี่ยว แม้จะมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งกนัมาเกอืบปี ก้องเกยีรตกิ็

ไม่เคยยอมให้เธอค้างแรมด้วยกันในคอนโดมิเนียมหรูที่เขาเป็นเจ้าของ 

แห่งนี้แม้แต่ครั้งเดยีว “คณุจลิล์เธอสวยมากเลยนะคะ สวยจนผู้หญงิด้วยกนั

ยงัต้องอจิฉาเลย”

“แต่งตวัได้แล้ว ผมรบี”

ก้องเกยีรตเิดนิตรงไปหยบิบหุรี่ในกระเป๋าเสื้อสทูที่กองอยูบ่นพื้นขึ้น

มาจุดสูบ ภาพดวงหน้าหวานละมุนของคนที่พตัราพรเอ่ยถงึลอยเด่นอยู่ใน

ห้วงความคิด จะว่าไป...ผู้ช่วยสาวของเขาก็มีส่วนคล้ายเจลกาอยู่บ้าง ทั้ง 

ส่วนสงู รปูร่าง และรมิฝีปาก ความคล้ายคลงึนี้เองที่ท�าให้เขาเลอืกเธอมาเป็น

ตัวแทนของสาวน้อยอีกคน...คนที่เขาไม่อาจกกกอดเธอด้วยแรงปรารถนา
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ได้ดงัใจ อย่างน้อยกจ็นกว่าจะถงึเวลาอนัเหมาะสม...

“พวกพนกังานกช็มกนัใหญ่เลยค่ะ ว่าคณุจลิล์สวยกว่านางเอกละคร

ที่คุณก้องเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ของสวนสัตว์เราอีก นิสัยก็น่ารักกว่า  

แม่นางเอกนั่นหยิ่งจะตายไป” พตัราพรสวมเสื้อผ้าทบัไปบนกายลวกๆ เธอ

ไม่ได้ชังน�้าหน้าพราวพิลาสเพราะอิจฉาหน้าตา ความร�่ารวย หรือชื่อเสียง

โด่งดงัคบัประเทศ ทว่าชงัเพราะเจ้าหล่อนเป็นผู้หญงิอกีคนของก้องเกยีรติ

ต่างหากเล่า! “พวกนั้นยังบอกกันเลยนะคะว่าคุณก้องน่าจะให้คุณจิลล์มา

ถ่ายโฆษณาแทนมากกว่า”

ผู้ช่วยสาวพยายามพูดด้วยน�้าเสียงที่เป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้อีกฝ่าย

จับกระแสแห่งความหึงหวงได้ ตราบใดที่เธอยังท�าตามข้อตกลง ไม่ท�าตัว 

งี่เง่า ความสัมพันธ์ลับๆ ระหว่างเธอกับก้องเกียรติก็ยังด�าเนินต่อไปได้

เรื่อยๆ บางท.ี..เขาอาจจะเปลี่ยนใจมารกัเธอเข้าสกัวนักเ็ป็นได้

“เหลวไหล” ก้องเกยีรตพ่ินควนัสเีทาหม่นออกทางจมกู “จลิล์ไม่ชอบ

ท�าอะไรแบบนั้น ปล่อยให้พวกดารามอือาชพีเขาท�ากนัไปน่ะดแีล้ว”

ที่จริงเขาต่างหากที่ไม่ชอบ เขาอยากเก็บความสวยของเธอไว้ชื่นชม

คนเดียวมากกว่าแบ่งปันแก่ผู้ชายทั้งประเทศ ล�าพังแค่ต้องถลึงตาใส่นิสิต

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยามไปรับไปส่งเจลกา เขาก็หงุดหงิดจนแทบบ้า 

แล้ว หากปล่อยให้เธออวดโฉมกบัคนอื่นๆ ในโฆษณาหรอืนติยสาร มหีวงั

เขาคงต้องคลั่งตายเสยีก่อนแน่!

“จดัการเรื่องเอกสารที่ผมสั่งให้เรยีบร้อยด้วยนะคุณพตั อ้อ พรุ่งนี้

อย่าลมืส่งของขวญัไปให้ท่านประภาสด้วย ท่านช่วยเราเรื่องเสอืไว้มาก”

หลังเกมรักจบลง ก้องเกียรติก็กลับไปเป็นเจ้านายผู้บ้างานตามเดิม 

ก�าแพงน�้าแข็งสูงชันที่พัตราพรเคยคิดว่าตนเองทลายมันลงได้ด้วยไออุ่น 

จากกายของตนกลับมาตั้งตระหง่านอีกครั้ง กดให้เธอกลับไปเป็นลูกน้อง 

ผูต้�่าต้อยเหมอืนตอนก่อนเริ่มบทรกั วนิาทหีนึ่งเธอคดิว่าได้เข้าใกล้หวัใจเขา

แล้ว แต่เขากลบัผลกัไสเธอให้ไกลห่างในวนิาทถีดัมา ช่างเป็นผู้ชายที่เข้าใจ
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ยากเสยีจรงิ 

“รับทราบค่ะคุณก้อง” พัตราพรโผเข้าไปกอดชายหนุ่มจากทางด้าน

หลงั เธอซบใบหน้าแนบกบัแผ่นหลงักว้างอย่างออดอ้อน “พตัจะท�าทุกอย่าง

ตามที่คุณสั่ง ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยค่ะ”

“ท�าให้ได้อย่างที่พดูกแ็ล้วกนั” ก้องเกยีรตเิอ่ยเสยีงเรยีบ เขาอดัควนั

เข้าปอดซ�้าๆ แล้วแกะมอืของหญงิสาวให้พ้นจากตวัอย่างไม่ไยด ีท�าเอาเธอ

หน้าม้าน “ถ้าคุณจะเอ้อระเหยลอยชายต่อกต็ามใจนะ ผมมนีดั”

พูดจบชายหนุ่มกผ็ละไปหยบิกระเป๋าสตางค์ยดัใส่ในกระเป๋ากางเกง

แล้วเดินออกจากห้องมาโดยไม่หันกลับไปมองพัตราพรอีก...เขาไม่เคยรัก

เธอ ไม่รกั และไม่มวีนัรกั ความสมัพนัธ์ระหว่างกนักเ็หมอืนกบัที่เคยมกีบั

ผู้หญิงคนอื่นๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นละ เมื่อถึงเวลายุติก็จบได้ง่ายดาย 

โดยไม่เหลอืความอาลยัอาวรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น อาจดูเหมอืนใจร้าย แต่ผู้หญงิ

พวกนี้กไ็ด้รบัสิ่งตอบแทนไปอย่างคุ้มค่าไม่ใช่หรอื เขาไม่เคยมองว่าตนเอง

เป็นฝ่ายเอาเปรยีบอยูฝ่่ายเดยีว พวกหล่อนกต็กัตวงจากเขาไปไม่น้อยเช่นกนั

ก้องเกียรติใช้เวลาราวสี่สิบนาทีเศษกว่าจะพาตนเองกับรถคันหรูฝ่า

การจราจรอนัตดิขดัของกรงุเทพมหานครมาถงึสถานเรงิรมย์เลื่องชื่อได้ เขา

ส่งกุญแจให้พนักงานรับรถที่กระพุ่มมือไหว้อย่างคุ้นเคยกันดี ก่อนจะก้าว

ขายาวๆ เข้าไปด้านในอาคารที่ตกแต่งอย่างหรูหราและทันสมัยอย่างไม่ 

เร่งร้อนนัก ทันทีที่พนักงานต้อนรับเห็นหน้าเขาก็รีบปราดเข้ามาหาด้วย

สหีน้าตื่นเต้นดใีจ

“คุณก้องคะ นกึว่าจะไม่มาเสยีแล้ว”

“พราวอยู่ที่ไหน” 

ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบ แววตาฉายชัดถึงความเหนื่อยหน่ายลึกๆ 

ทว่าพยายามกลบเกลื่อนเอาไว้เกอืบแนบเนยีน

“อยู่ในห้องวีไอพีค่ะ ก�าลังอาละวาดเลย” พนักงานต้อนรับในชุด

เครื่องแบบสไตล์สทูสดี�าท�าหน้าเหย “คณุพราวบอกว่าถ้าคณุก้องไม่มา เธอ
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กไ็ม่กลบัค่ะ”

“รู้แล้ว” ก้องเกยีรตพิยกัหน้ารบัก่อนจะเดนิขึ้นบนัไดไปยงัชั้นสอง 

เมื่อสองปีก่อนเขาร่วมหุน้กบัเพื่อนๆ เปิดผบัแห่งนี้ขึ้นมา ในตอนแรก

เขาเพยีงคดิอยากลองชมิลางดเูฉยๆ ไม่นกึเลยว่าเพยีงหกเดอืนแรก ‘อาระ-

เบยีนไนต์’ กลบัเป็นที่นยิมในหมู่นกัท่องราตรขีึ้นมาอย่างมาก ในแต่ละคนื

จงึมผีูค้นแวะเวยีนมาเที่ยวกนัแน่นขนดัชนดิต้องต่อแถวเพื่อจะเข้ามาด้านใน

กนัเลยทเีดยีว ก้องเกยีรตกิบัเพื่อนๆ จงึเริ่มขยบัขยายต่อเตมิส่วนอื่นๆ ของ

อาคารและจัดโซนเป็นห้องส�าหรับกินดื่มและเต้นร�าให้นักเที่ยวทั่วไป และ

จัดชั้นสองเป็นโซนวีไอพีส�าหรับนักเที่ยวกระเป๋าหนักหรือบรรดาเซเลบริตี

กับดาราที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการตกเป็นเป้าสายตาของ 

ปาปารซัซทีี่คอยตามตดิ แน่นอนว่ากจิกรรมที่พวกเขาท�ากนัในยามห่างไกล

สายตาผู้คนมักจะไม่โสภาเหมือนภาพลักษณ์ยามออกสื่อเอาเสียเลย โดย

เฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกบัสิ่งผดิกฎหมาย

ก้องเกียรติรู้ว่าเสี่ยงเพียงใดที่ยอมให้เหล่าคนดังตบเท้าเข้ามามั่วสุม

ท�าเรื่องท้าทายกฎหมายบ้านเมอืง ไล่ไปตั้งแต่เรื่องเหล้ายาปลาป้ิง สารเสพตดิ

ต้องห้ามไปจนถงึแลกคู่ฟรเีซก็ซ์กนัชนดิไม่อายฟ้าดนิ แต่คนเหล่านี้ถอืเป็น

ตัวเรียกแขกชั้นดี ที่ใดที่เหล่าดารานิยมไปเที่ยวก็มักมีพวกที่อยากกระทบ

ไหล่ใกล้ชิดตามมาเต็มไปหมด ยิ่งทางร้านขึ้นชื่อเรื่องรักษาความลับของ

ลูกค้าวีไอพีเป็นอย่างดี คนกระเป๋าหนักที่อยากปลดปล่อยด้านมืดก็แห่มา

กนัไม่ขาดสาย 

โง่ชะมดั...คดิฝากความลบัไว้ในมอืคนอื่นกเ็ท่ากบัเปิดเผยมนัไปครึ่ง

หนึ่งแล้ว...

และคนที่กุมความลับของคนดังรวมไปถึงลูกหลานคนใหญ่คนโต 

พวกนี้ก็มีโอกาสได้ใช้มันเป็นเครื่องมือโดยที่แทบไม่ต้องลงแรงใดๆ ให้

เหนื่อยเลย

“สวสัดคีรบัพราว”
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ก้องเกยีรตปัิน้ยิ้มโดยอตัโนมตัเิมื่อก้าวเข้ามาในห้องวไีอพ ีในขณะที่

สาวสวยในชดุเดรสรดัรปูสแีดงเพลงินั่งกอดอกท�าหน้าบึ้งตงึอยูบ่นโซฟาตวั

ยาวบหุนงัสดี�า ดวงหน้าเรยีวรรีปูไข่คล้ายเจลกาอยูม่ากหลายส่วนหากเจ้าตวั

ลดปริมาณเครื่องส�าอางที่ฉาบอยู่บนหน้าลงบ้าง เธอดัดปลายผมด�ายาว 

จดกลางหลงัเป็นลอนใหญ่ตามแบบสมยันยิมเสรมิให้บคุลกิดโูฉบเฉี่ยวชวน

มองอย่างยิ่ง

“คุณปล่อยให้พราวรอตั้งสองชั่วโมง โทร. ไปก็ไม่รับสาย คุณเห็น

พราวเป็นตวัอะไรคะ”

“ผมติดประชุมก็เลยมาถึงร้านดึกหน่อย ผมบอกคุณแล้วนี่ครับ” 

ชายหนุ่มโบกมือไล่พนักงานที่คอยดูแลห้องให้ออกไปคอยด้านนอกก่อนที่

จะนั่งลงเคยีงข้างนางเอกสาว “อยากดื่มอะไรเพิ่มอกีไหม เดี๋ยวผมสั่งเดก็ให้

ยกมาให้”

เขากวาดตามองแก้วเครื่องดื่มหลายขนานบนโต๊ะแล้วอดเยาะหยัน

อยู่ในใจไม่ได้ ใครเลยจะรู้ว่าตัวจริงของนางเอกผู้มีภาพลักษณ์แสนดี มี

รางวลับคุคลตวัอย่างจากสถาบนัต่างๆ การนัต ีจะเป็นนกัท่องราตร ีเมาหวั

ราน�้าไม่เว้นแต่ละคนื

“ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยค่ะ พราวยังโกรธคุณอยู่นะคะ” พราว-

พิลาสยังคงท�าหน้าคว�่าเป็นภควัม แต่ท่าทางอ่อนลงนิดหน่อยเมื่อได้เห็น

ใบหน้าหล่อเหลาแบบสะอาดสะอ้านของก้องเกยีรต ิ“อย่าคดิว่าพราวไม่รูน้ะ

ว่าคุณอยู่กบันงันั่น”

เธอหรี่ตามองชายหนุ่มอย่างคาดคั้น แต่นอกจากเขาจะไม่สะทก-

สะท้านแล้วยังมองตอบกลับมาด้วยแววตานิ่งสนิท ยากหยั่งถึงความรู้สึก

นกึคดิที่ซ่อนอยู่ภายใน นิ่ง...เสยีจนเธอต้องเป็นฝ่ายหลบตาเสยีเอง

“คุณพูดถึงใครกันฮึ” ก้องเกียรติวางมือลงบนต้นขาขาวเนียนของ 

หญงิสาวแล้วลูบไล้เบาๆ พร้อมกบัแนบรมิฝีปากบนแก้มเธออย่างเอาใจ ทกุ

การเคลื่อนไหวของเขาเป็นธรรมชาตแิละนุม่นวลตรงกนัข้ามกบัประกายตา
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เยน็ชาเหมอืนไม่รู้สกึรู้สมใดๆ กบัสิ่งที่ก�าลงัท�าอยู่โดยสิ้นเชงิ

“อย่ามาท�าเป็นตหีน้าตายไม่รูไ้ม่ชี้หน่อยเลย กน็งัผู้ช่วยของคุณไงคะ” 

พราวพลิาสดนัใบหน้าของเขาให้ออกห่าง “คุณมอีะไรกบัมนัใช่ไหม”

“เมื่อวานนี้น้องสาวผมกลับมาจากอินเดีย ผมอยู่กับน้องทั้งวันแทบ

ไม่ได้ท�างานเลย วันนี้ก็เลยต้องเคลียร์งานตั้งหลายอย่าง ใกล้วันเปิดตัว 

สวนสตัว์แล้ว ผมยุ่งจะตายคุณกร็ู้”

“คุณตอบไม่ตรงค�าถาม” 

พราวพลิาสหยกิเขาหมบั ท่าทางกระเง้ากระงอดของเธออาจดูน่ารกั

ส�าหรบัผูช้ายคนอื่น แต่ไม่ใช่ส�าหรบัก้องเกยีรต ิ เขามองความเอาแต่ใจของ

นางเอกสาวเป็นเรื่องน่าร�าคาญ

“คุณกถ็ามให้ตรงค�าตอบสคิรบั พราว” เป็นอกีครั้งที่ชายหนุ่มต้อง

ซ่อนความเหนื่อยหน่ายไว้ใต้รอยยิ้ม “อย่าท�าหน้าบึ้งสคิรบั นานๆ เราจะได้

เจอกนัทหีนึ่ง ยิ้มให้ผมดูหน่อยเรว็”

“ถ้าคณุยงัให้นงัผูช่้วยนั่นรบัโทรศพัท์แทนคณุอยูแ่บบนี้ เราคงได้เจอ

กันปีละครั้งเท่านั้นละมั้งคะ” พราวพิลาสท�าท่ากระเง้ากระงอดตามประสา

คนที่ได้รบัการพะเน้าพะนอจนเคยชนิ “พราวโทร. ไปทไีร นงันั่นพูดแต่ว่า

คุณตดิประชุม ไม่ว่างรบัโทรศพัท์ตลอดเลย”

“แต่ผมก็โทร. กลับทุกครั้งนี่ครับ แล้วพัตราพรก็ไม่ได้พูดผิดตรง

ไหน ช่วงนี้ผมประชุมแทบทุกวนั คุณกอ็ย่าไปโกรธผู้ช่วยผมนกัเลย เขาก็

แค่ท�าตามหน้าที่”

น�้าเสียงของเขายามเรียกชื่อผู้ช่วยสาวนั้นแสดงความเหินห่างท�าให้ 

คนฟังรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย ยิ่งเขาทิ้งวงแขนโอบรอบบ่าบอบบางของเธอไว้

หลวมๆ อย่างสนทิชดิเชื้อด้วยแล้ว เธอกแ็ทบจะหายโกรธเป็นปลดิทิ้ง ทว่า

ยงัท�าเป็นเชดิหน้าอย่างถอืดตี่อไปอกีหน่อยด้วยกลวัเสยีฟอร์ม

“ไม่รู้ละ พราวโกรธ คุณต้องชดเชยให้พราว”

“แล้วคณุอยากได้อะไรล่ะครบัคนด”ี ก้องเกยีรตทิอดเสยีงอ่อนหวาน 
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พราวพิลาสยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจของเขามากกว่าพัตราพร เขาย่อมต้อง

อดทนเอาใจเธอไว้ก่อน อย่างน้อยกร้็อยไว้ใช้จนกวา่งานเปิดตวัสวนสตัวจ์ะ

ผ่านพ้นไป “กระเป๋า? รองเท้า? หรอืว่าเสื้อผ้า?”

แน่นอนว่าทุกสิ่งที่พูดมาต้องเป็นของแบรนด์เนมราคาแพงระยับ  

ผู้หญิงวัตถุนิยมอย่างพราวพิลาสจะง้อด้วยข้าวของธรรมดาสามัญได้

อย่างไรกนัเล่า เธอช่างแตกต่างกบัเจลกาของเขาราวฟ้ากบัเหว รายนั้นมขีอง

แบรนด์เนมแทบนบัชิ้นได้ หากบดิาไม่บงัคบัมอบให้เป็นของขวญั เจ้าตวัก็

มกัเลอืกใช้กระเป๋าหรอืรองเท้าคุณภาพด ีราคาจบัต้องได้เสยีมากกว่า

“รถคันใหม่ค่ะ” พราวพิลาสหันกลับไปมองชายหนุ่มด้วยแววตา

หมายมาด “นะคะ พราวเบื่อบเีอม็ดบัเบลิยูที่คุณให้มาแล้ว พราวอยากได้

พวกซูเปอร์คาร์มากกว่า เอาคนันี้ไปเทริ์นกไ็ด้”

“อื้อหอื นี่กะจะสูบเลอืดสูบเนื้อผมให้หมดตวัเลยหรอืไงครบั”

ปากพดูกระเซ้าทเีล่นทจีรงิ แต่ในใจหมายความตามนั้นทกุค�า ตั้งแต่

เริ่มมีความสัมพันธ์กับดาราสาว เขาหมดเงินกับเธอไปไม่รู้เท่าไหร่ พราว-

พิลาสเหมือนหลุมด�าที่ถมเท่าใดก็ไม่มีวันเต็ม เรียกร้องไม่มีวันสิ้นสุด เขา

เองกป็รนเปรอเธอประหนึ่งราชนิจีนเธอหลงละเลงิ คดิเพ้อไปว่าเขาคงหลง

เธอหวัปักหวัป�าโดยไม่รูเ้ลยว่าเขาเริ่มเบื่อเธอแล้ว เบื่อ...ทั้งเธอและพตัราพร

นั่นละ

“แค่นี้ขนหน้าแข้งคุณไม่ร่วงหรอกค่ะ พราวรู้” พราวพลิาสจูบแก้ม

เขาอย่างออดอ้อน “นะคะ แล้วพราวจะเป็นเดก็ดขีองคุณ”

“ทุกอย่างมีราคาค่างวดของมันนะครับพราว ผมต้องดูก่อนว่าของ

ที่มาแลกเปลี่ยนคุ้มค่ากบัการลงทุนแค่ไหน ถ้าไม่...พราวอาจต้องจ่ายเพิ่ม” 

ก้องเกียรติผละออกห่างจากหญิงสาวนิดหนึ่งเพื่อมองดวงหน้าที่

ละม้ายคล้ายนางในฝันของเขาให้ชดัถนดัตา และเพราะความคล้ายคลงึนี้เอง

ที่ท�าให้เธอเป็นคนโปรดของเขานานกว่าผู้หญงิคนอื่นๆ

“พราวจ่ายเพิ่มให้กไ็ด้ จ่ายแบบที่ ‘พี่ก้อง’ ชอบ” 
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ดวงตาของนางเอกสาววับวาวอย่างสื่อความนัย เธอเรียกเขาแบบที่

เขาชอบให้เรียกในยามมีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันก่อนจะเลื่อนตัวลงจากเบาะไป

นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นปูพรมเนื้อหนา ปลายนิ้วเรยีวดุจล�าเทยีนที่ทายาทาเลบ็

สแีดงม่าเหมี่ยวเลื่อนขึ้นไปแตะหวัเขม็ขดัของชายหนุ่มแล้วปลดออกดงักริ๊ก

“พราวน่าจะรู้ว่าคนอย่างผมไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆ”

ก้องเกยีรตหิวัเราะเสยีงต�่าอยูใ่นล�าคอขณะเอนกายพงิพนกัโซฟา เขา

เพิ่งผ่านเกมรักกับผู้ช่วยสาวมาอย่างหนักหน่วงจึงไม่มีอารมณ์พิศวาสกับ

สาวงามที่อยูต่รงหน้าเท่าใดนกั แต่เมื่อมองเธอจากมมุนี้ ภาพใบหน้าของใคร

อกีคนกซ้็อนทบัเข้ากบัเธออย่างพอดบิพอด ีรมิฝีปากหยกัหนาจงึยกแย้มขึ้น

เป็นรอยยิ้มอ่อนโยนโดยอตัโนมตัิ

“พราวมวีธิค่ีะ” พราวพลิาสยิ้มหวาน “พี่ก้องไดจ่้ายให้พราวหมดตวั

จรงิๆ แน่”

ชายหนุ่มไม่ตอบ เขาปล่อยให้หญงิสาวท�าในสิ่งที่เธอบอก ดวงตาสี

ด�าสนิทเหมือนคืนเดือนดับเหลือบมองกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่ในโคมไฟ 

บนเพดานแล้วเบือนหน้าไปอีกทาง รู้...ทุกการเคลื่อนไหวคงถูกบันทึกไว้

เรยีบร้อยแล้ว เป็นอกีหนึ่งความลบัที่เขาอาจใช้ประโยชน์จากมนัได้เหมอืน

คลปิจากห้องอื่นๆ ที่เขาเกบ็ง�าไว้เพื่อรอเวลาน�าออกมาใช้

“มั่นใจขนาดนั้นเชยีว”

ก้องเกียรติเอื้อมมือไปลูบแก้มของหญิงสาวที่แนบซบลงบนหน้าขา

แล้วหลบัตา ปล่อยตวัปล่อยใจให้จมดิ่งลงสูห้่วงน�้าแห่งอารมณ์เสน่หาอนัด�า

มดื ภาพดวงหน้าของหญงิสาวต้องห้ามลอยเด่นอยูใ่นห้วงความคดิ ใจหนึ่ง

กร็ูส้กึละอายที่ต้องจนิตนาการภาพเธอระหว่างท�าเรื่องสกปรกโสมมกบัหญงิ

อื่น แต่อกีใจกลบัอยากท�าให้เธอแปดเป้ือนยามถกูเขาครอบครองเป็นเจ้าของ

อย่างน่ารงัเกยีจที่สดุ เขารูว่้าเธอคอืผลไม้ต้องห้ามในสวนอเีดนที่เขาไม่ควร

ปลิดลงมากัดกินก่อนถึงเวลาอันควร ทว่าการเฝ้ารอให้ผลไม้สุกงอมร่วง

หล่นลงมาสู่มือเขานั้นช่างทรมานใจเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ 
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ผลไม้แสนหวานเริ่มส่งกลิ่นหอมยั่วแมลงตวัอื่นให้แวะเวยีนมาเมยีงมองมาก

ขึ้นทุกท ี เธอสวยขึ้นทุกวนัจนเขาไม่อาจละสายตาได้ และท�าให้การใช้หญงิ

อื่นมากกกอดแทนตัวเธอไม่อาจทุเลาแรงปรารถนาที่อัดแน่นอยู่ในใจได้

เหมอืนเคย

“คุณก้องครบั”

ก๊อกๆ

เสียงเคาะประตูเรียกให้ก้องเกียรติหลุดออกจากห้วงอารมณ์

ด�าฤษณา เขาดนัพราวพลิาสให้ออกห่างแล้วจดัแจงแต่งกายด้วยสหีน้าสงบ

นิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆ มีเพียงลมหายใจหนักๆ ที่บ่งบอกว่าเจ้าตัวก�าลัง

ควบคมุอารมณ์ด้านมดืของตนเองให้สงบร�างบัลงอย่างเงยีบเชยีบ ดาราสาว

ค่อยๆ ขยบัตวัขึ้นนั่งบนโซฟาตามเดมิพลางจดัเสื้อผ้าทรงผมให้เข้าที่ นกึทึ่ง

ไม่น้อยที่คู่ขากึ่งผู้อุปถัมภ์ของเธอควบคุมตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมแทบ 

ทุกสถานการณ์ จนบางครั้งก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเขาเป็นมนุษย์หรือ 

หุ่นยนต์กนัแน่จงึเปิด-ปิดสวติช์ทุกอารมณ์ความรู้สกึได้ฉบัไวเช่นนี้

“มอีะไร”

ก้องเกียรติร้องถามคนที่อยู่ด้านนอกพลางหันไปมองพราวพิลาสที่

ก�าลงัใช้ทชิชูเชด็ลปิสตกิที่เปรอะเปื้อนรมิฝีปาก พอไม่ทาปากสเีข้มจดั เธอ

กด็ูอ่อนเยาว์ลงอกีหน่อย

“มคีนจากบรษิทัขนส่งมารบัเชค็ครบั”

สหีน้าของชายหนุม่เปลี่ยนไปเมื่อได้ยนิค�าตอบ เขาโน้มตวัไปจบูแก้ม

ของหญงิสาวเรว็ๆ แล้วลุกขึ้นยนื

“ผมต้องไปคุยธุระ ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จกี่โมง ถ้าพราวรอไม่ไหวจะ

กลับไปก่อนก็ได้” เขาเว้นจังหวะพูดนิดหนึ่งเพื่อรอดู สีหน้างอง�้าของเธอ

เปลี่ยนไปช้าๆ เมื่อได้ยนิประโยคถดัมา “แล้วพรุ่งนี้บ่ายผมค่อยไปรบัคุณ

ไปดูรถใหม่”

“จรงินะคะ!” พราวพลิาสกระโจนไปกอดก้องเกยีรตแิล้วหอมแก้มซ้าย
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ขวาอย่างฉอเลาะ “น่ารกัที่สุด คนดขีองพราว”

ก้องเกียรติแทบหลุดเสียงหัวเราะออกมา คนดีอย่างนั้นหรือ...เชื่อ

เถอะว่าหากเธอรู้ซึ้งถึงความคิดแท้จริงที่เขามีต่อผู้หญิงที่ร้อยไว้ใช้เช่นเธอ 

เธอจะกรดีร้องและรบีวิ่งหนจีากเขาให้ไกลที่สุดแน่!

“ผมขอถามอกีครั้งได้ไหมว่าเรามาท�าอะไรกนัที่นี่”
การณัมองชายหนุ่มที่ยนืจบิเบยีร์ เอนหลงัพงิเคาน์เตอร์บาร์แล้วท�า

หน้าเบ้ เพิ่งเข้ามาในผบัอาระเบยีนไนต์แห่งนี้ยงัไม่ทนัครบสบินาท ีพลราม

ก็ดื่มเบียร์ไปแล้วสองขวดรวด ถ้านับรวมกับเบียร์สองโหลที่ท่านผู้พิทักษ์

ดื่มไปตั้งแต่ตอนที่มาถงึบ้านของเขาด้วยละก ็ป่านนี้ในกระแสเลอืดคงมแีต่

เบยีร์ไหลเวยีนเสยีแล้วกระมงั ไม่รูไ้ปตายอดตายอยากมาจากไหน หรอืใน

ป่าในดงไม่มีให้ดื่มกันวะ...ที่น่าทึ่งที่สุดก็อาการคอแข็งชนิดทองแดงฉาบ

เพชร ซดเบยีร์เข้าไปตั้งขนาดนั้นยงัเดนิเหนิปกต ิไม่แสดงอาการมนึเมาให้

เหน็สกันดิ แม้แต่หน้ายงัไม่แดงเสยีด้วยซ�้า ผดิกบัเขาที่ดื่มไปแค่ขวดเดยีว

กแ็ดงไปทั้งหน้าทั้งตวัแล้ว

“มาหาเบาะแส” พลรามกระดกขวดเบียร์ขึ้นดื่มด้วยท่าทางสบายๆ 

เหมอืนนกัท่องราตรทีั่วไป ทว่าดวงตาคมกล้าค่อยๆ กวาดมองไปรอบดา้น

อย่างระแวดระวงั ใบหูของเขากระดกิฟังสรรพเสยีงรอบด้านเป็นระยะ 

ตามปกติแล้ว เสือที่สืบเชื้อสายจากพยัคฆปุระมีประสาทสัมผัส 

ทุกด้านเหนือกว่ามนุษย์เป็นร้อยเท่า ดังนั้นการัณจึงไม่ชอบแวะเวียนมายัง

สถานที่อโคจรเช่นนี้เท่าใดนัก เพราะทั้งเสียงดังอื้ออึงและกลิ่นคนผสมกับ

น�้าหอมเคล้าด้วยกลิ่นเหล้าพาให้เขาหงุดหงดิเจยีนบ้า ไม่น่าเชื่อว่าเสอืที่เกดิ

และเติบโตในป่าอย่างพลรามกลับดูคุ้นชินกับแสงสีเสียงจ�าพวกนี้ได้ แถม

ยงัท�าท่าเหมอืนจะชอบเสยีด้วยสิ

“ไม่เคยออกเที่ยวหรอืไงเจ้าหนู” 

น�้าเสียงที่ติดจะเยาะหยันนิดๆ ท�าเอาคนฟังหน้าม้าน...น่าแปลกที่
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เสียงทุ้มต�่าของพลรามกลับดังกว่าเสียงเพลงกระหึ่มรอบด้านแล้วพุ่งตรง

เข้ามาในโสตประสาทของการณัได้ทั้งที่เจ้าตวัพดูด้วยน�้าเสยีงเบาจนเกอืบจะ

เป็นกระซบิด้วยซ�้า

“ไม่ชอบ มนัวุ่นวาย หนวกหู” 

การณัขมวดคิ้วอย่างหงดุหงดิใจ เขาเหน็สาวน้อยสาวใหญ่ในผบัคอย

ส่งสายตาให้เสอืหนุม่จากอนิเดยีมาพกัใหญ่แล้ว ซึ่งกไ็ม่น่าแปลกแต่อย่างใด 

ในเมื่อพลรามโดดเด่นสะดดุตาออกเพยีงนี้ เรอืนกายของเขาก�าย�าประหนึ่ง

หลอมมาจากโลหะส�าริด กล้ามเนื้อบนร่างใหญ่โตนี้เห็นเป็นรูปรอยชัดเจน

ผ่านเสื้อยดืคอวสีกีรมท่าที่สวมอยู ่เมื่อบวกเข้ากบัใบหน้าหล่อคมและสขีอง

ดวงตาที่งดงามดุจอ�าพันทองแล้ว เขาก็ดูโดดเด่นเหมือนยืนอยู่ใต้แสง 

สปอตไลต์ตลอดเวลาเลยทีเดียว ขนาดรวบผมเป็นมวยหลวมๆ ประดับ

ด้วยที่รดัผมสทีองพลิกึพลิั่นแล้วกก็ลบักลายเป็นว่ายิ่งเสรมิให้เขาดนู่าสนใจ

มากขึ้นไปอกี

“ไก่อ่อนชะมดั” พลรามหวัเราะพลางยกขวดขึ้นตอบรบัการทกัทาย

จากกลุม่ของหญงิสาวสวยที่นั่งอยูห่่างออกไปไม่มาก “สดูลมหายใจเข้าลกึๆ 

ตั้งจติไว้ให้มั่น เดี๋ยวแกกจ็ะแยกแยะเสยีงรอบตวัได้เองนั่นละ”

“พูดง่ายแต่ท�ายาก” การณัท�าหน้ายุ่ง 

“นั่นเพราะแกไม่เคยฝึกฝน จะบอกให้นะ สถานที่แบบนี้นี่ละที่เหมาะ

กบัการฝึกฝนที่สุด” พลรามชี้ขวดเหล้าไปทางชายหนุ่มที่นั่งห่างออกไปราว

ห้าเมตรแล้วขยบัปลายจมกูฟดุฟิด “ไอ้หนุม่นั่นก�าลงัพยายามคั่วผู้หญงิที่นั่ง

ฝ่ังตรงข้าม แต่มนัดื่มวอดคาไปแล้วหลายเป๊ก กลิ่นหึ่งเชยีว ผูห้ญงิเลยหนั

ไปบอกกบัเพื่อนที่มาด้วยว่าร�าคาญเตม็ทน จะย้ายร้านหน”ี

พดูจบยงัไม่ทนัขาดค�า หญงิสาวที่พลรามเอ่ยถงึกผุ็ดลกุขึ้นยนือย่าง

อารมณ์เสียแล้วพากลุ่มเพื่อนเดินออกจากร้านไปทันทีตามที่เขาบอกทุก

ประการ

“สดุยอด” การณัอ้าปากค้างในขณะที่พลรามยกัคิ้วแผลบ็ “นี่เป็นหนึ่ง
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ในเวทมนตร์ของผู้พทิกัษ์ด้วยเหรอพี่”

“ใช่ที่ไหนกนัเล่า แค่ทกัษะที่เกดิจากการฝึกฝนธรรมดาเท่านั้น แก

เองกท็�าได้” พลรามดื่มเบยีร์จนหมดขวดในเวลาอนัรวดเรว็ จากนั้นจงึหนั

ไปสั่งจากบาร์เทนเดอร์อีกสองขวดด้วยภาษาอังกฤษติดส�าเนียงฮินดีสั้นๆ 

“ฉันว่าซานจิตกับอมิตาเลี้ยงแกแบบประคบประหงมเกินไปหน่อยแล้ว

กระมงั แกเลยลมืไปหมดแล้วว่าตวัเองเป็นเสอื”

“ผมไม่ได้ลมื แค่สถานที่อโคจรแบบนี้ไม่ใช่รสนยิมของผม” 

การณัท�าหน้าไม่ถกู...โอเค เขารูว่้าตนเองไม่ใช่พวกเลอืดบรสิทุธิ์หรอื

ลกูหลานสายตรงผูส้งูศกัดิ์ขององค์ดกัคนิ ราย แต่กม็สีายเลอืดเข้มข้นพอที่

จะเรยีนรู้วธิกีลายร่างเป็นเสอืได้อย่างไม่ยากล�าบาก การที่อกีฝ่ายพูดเช่นนี้

จงึเหมอืนเป็นการสบประมาทกนัซึ่งๆ หน้าชดัๆ!

“ถ้าอย่างนั้นกล็่าเหยื่อให้ดูหน่อยเป็นไรเล่า” 

พลรามผิวปากเบาๆ ขวดเบียร์หนึ่งในสองขวดก็เลื่อนไปตรงหน้า 

การณัราวมชีวีติจติใจเป็นของตนเอง

“ตลกแล้ว ที่นี่ไม่ใช่ป่าซุนดาร์บานส์ของพี่นะ จะให้ไปล่านกหนูงู

กระต่ายที่ไหนกนัเล่า”

“แล้วใครบอกให้แกไปล่านกหนูงูกระต่ายเล่า เจ้าโง่ โน่น...ฉนัให้แก

หดัล่าเหยื่อปากแดงแบบโน้นต่างหาก”

พลรามท�าท่าบุ้ยใบ้ไปทางหญิงสาวในชุดเดรสรัดรูปสีแดงที่เดิน

นวยนาดตรงมาที่เคาน์เตอร์บาร์ ใบหน้าของเธอสวยเด่นสะดดุตา สสีนัของ

เครื่องส�าอางอาจดเูข้มไปบ้าง แต่กเ็ข้ากบับคุลกิปราดเปรยีวทนัสมยัของเธอ

เป็นอย่างดี

“จะบ้าเหรอพี่ รู้หรือเปล่านั่นใคร นั่นน่ะพราวพิลาส นางเอกแถว

หน้าของไทยเชยีวนะพี่ ขนืสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปหา มหีวงัถูกตอกหน้าหงาย”

“เหรอ แล้วไง” พลรามจบิเบยีร์ก่อนจะหวัเราะเบาๆ “แคน่ี้กฝ่็อแลว้

เหรอวะ ไก่อ่อนจริงจริ๊ง ดาราก็แค่มนุษย์นั่นละ ไม่มีอะไรพิเศษนักหนา



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  59

หรอก ถ้าเป็นเสอืร้ายแบบวศิวนาถค่อยกลวักย็งัไม่สาย”

ส�าหรบัเสอืหนุ่มแล้ว วศิวนาถ ปาเทล คอืดาราดงัคบัอนิเดยี และ

แน่นอนว่าตอนนี้ดังระดับโลกไปเสียแล้วหลังจากได้เล่นภาพยนตร์ที่สร้าง

จากนยิายเลื่องชื่อของธษิณามตซีึ่งประสบความส�าเรจ็อย่างล้นหลาม กวาด

ทั้งรายได้และค�าชมจากบรรดานักวิจารณ์ไปเต็มกระเป๋า จากเดิมที่เข้าถึง

ตวัได้ยากอยูแ่ล้ว ยิ่งเข้าถงึยากมากขึ้นไปอกี ไอ้ตวัดไีม่สามารถออกไปเดนิ

เที่ยวเล่นตามท้องถนนได้ตามชอบใจอกีต่อไป เว้นแต่จะหอบเมยีบนิลดัฟ้า

ไปฮนันมีนูรอบที่ร้อยในสถานที่ห่างไกลหรอืไม่กห็นเีข้าป่านั่นละถงึจะไม่ถกู

คนรุมทึ้งเอา ถ้ายังสามารถมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์ได้แบบที่แม่สาวคนนี้ท�าก็

คงมอียูส่องเหตผุล หนึ่งคอืไม่ได้ดงัเท่าที่การณับอก หรอืสอง คงออกเที่ยว

บ่อยจนพวกนกัเที่ยวเหน็จนชนิตาเสยีแล้ว

“ผมไม่เข้าใจ ไหนว่ามาหาเบาะแส แล้วท�าไมจู่ๆ ถงึจะให้ผมออกล่า

เหยื่อ นี่คงไม่คดิจะให้ผมกนิเนื้อคนแบบเสอืในป่าซุนดาร์บานส์ใช่ไหม” 

“เสือในป่าซุนดาร์บานส์น่ะกินคนเป็นเรื่องปกติ ก็คนรุกล�้าเขตที่อยู่

อาศยัของพวกมนัขนาดนั้น แต่เสอืในเขตพยคัฆบถน่ะเลกิฉกีเนื้อคนกนิไป

หลายร้อยปีแล้ว ถ้าพูดแบบกระแดะหน่อยก็คงบอกว่าเป็นเพราะมันไร้

อารยธรรมเกนิไป แต่ถ้าตอบตามความจรงิกค็อื ‘กนิ’ กนัแบบอื่นมนัสนกุ

กว่า” 

พลรามพดูหน้าตาเฉย เขามองตรงไปยงัสาวงามที่เดนิไปสั่งเครื่องดื่ม

อยู่อกีด้านของเคาน์เตอร์ไม่วางตา เธอคล้าย...กบัสาวน้อยอกีคนมาก แต่

แววตาแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ คนในภาพจ�าของเขาดูอ่อนโยนและเป็นมติร

กว่า เสยีงหรอืกห็วานจบัใจ ไออุ่นของเธอกระตุ้นสญัชาตญาณสตัว์ป่าของ

เขาได้ตั้งแต่แรกพบ 

แม่เยลลี่แสนหวาน...

“พี่เป็นผู้พทิกัษ์พยคัฆ์จรงิๆ ใช่ไหม ไม่ใช่ตวัปลอมนะ” 

การณัหนัไปมองหน้าเสอืวายร้ายตรงๆ...ก่อนได้พบตวัจรงิ บดิากบั
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มารดาของเขาพร�่าเพ้อถงึความยิ่งใหญ่ทรงอ�านาจของเสอืผู้ประกอบพธิแีห่ง

พยัคฆปุระไว้มากมายจนเขาจินตนาการไปไกลว่าพลรามจะต้องเป็นเสือผู้

เคร่งขรมึ น่าเคารพเลื่อมใส และพูดจานุ่มนวลแบบพราหมณ์ที่เขาเคยพบ

ตามวิหารเทพเจ้าทั่วไป ทว่าตัวจริงของท่านผู้พิทักษ์กลับตรงกันข้ามกับ 

สิ่งที่คดิไว้แทบทุกประการ ทั้งดื่มเบยีร์แทนน�้าเปล่า ชอบท่องราตร ี คอย 

ส่งสายตาให้สาวๆ แถมยังพูดจาสองแง่สองง่ามไร้ความน่าเคารพนับถือ  

สิ่งเดยีวที่ยงัพอตรงกบัที่คดิเอาไว้อยูบ้่างคอืความน่าเกรงขามที่แผ่ซ่านออก

มาจากกายก�าย�าของเขา

“บางทกีอ็ยากจะเป็นตวัปลอมอยู่เหมอืนกนันั่นละ”

เป็นผู้ถูกเลอืก ไม่ได้หมายความว่าจะเตม็ใจให้เลอืกไม่ใช่หรอื...

“ถ้าให้ผมเดา จรงิๆ แล้วพี่ไม่ได้มาหาเบาะแสหรอก แค่หาเรื่องออก

นอกบ้าน จะได้ไม่ต้องถกูจบัคูก่บัน้องสาวผมใช่ไหม” การณัถอืขวดเบยีร์ไว้

ในมือเฉยๆ โดยไม่ยกขึ้นมาจิบด้วยไม่ชอบรสชาติของมันเอาเสียเลย ไม่

เข้าใจเลยวา่พลรามซดเอาๆ ประหนึ่งดื่มน�้าเปล่าเข้าไปไดอ้ย่างไรกนั “แม่ก็

ชอบวุน่วายแบบนี้ละ ถ้าพี่ท�าเฉยๆ เสยี เดี๋ยวกเ็ลกิ พี่ไม่ต้องใส่ใจนกัหรอก”

ประโยคหลังเสือรุ่นกระเตาะพูดไม่ค่อยเต็มปากเท่าใดนัก...อมิตา 

มารดาของเขาอยากได้พลรามเป็นลูกเขยจนตัวสั่น ย่อมไม่มีวันยอม 

เลกิราง่ายๆ แถมยงัพยายามงดัทกุกลเมด็เดด็พรายเพื่อยกน้องสาวคนงาม

ของเขาใส่พานให้เสอืป่า จงึไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าตวัจะรู้สกึอดึอดัจนต้อง 

หาทางอญัเชญิตวัเองออกมาหาความสบายใจข้างนอก

“ฉันไม่ใส่ใจเรื่องหยุมหยิมพวกนั้นหรอกน่า” เสือหนุ่มแค่นหัวเราะ 

เขาไม่เคยนึกรังเกียจสาวสวยอย่างกีรัณเลย เพียงแต่ไม่ชอบความเจ้ากี้- 

เจ้าการของอมิตาที่พยายามยัดเยียดลูกสาวให้เขา ต่อให้กีรัณเต็มใจถูก

ยดัเยยีดกเ็ถอะ เขากร็ู้สกึเหมอืนถูกบงัคบัฝืนใจทั้งคู่ 

หากเป็นเมื่อก่อน เขาคงกระโจนเข้าขย�้าแม่เสือตัวงามอย่างไม่รีรอ 

หลงัจากเคี้ยวจนจดืแล้วเขากพ็ร้อมคายทิ้งอย่างไม่ไยด ี ทว่า...เขาไม่ใช่เสอื
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ตวัเดมิกบัเมื่อแปดปีที่แล้วอกีต่อไป อารมณ์ดบิของสตัว์ร้ายที่เคยพลุง่พล่าน

ยามออกล่าเหยื่อโฉมสะคราญกลับถูกความรู้สึกผิดต่อศิวินและลูกสาวที่

บาดลกึอยู่ในใจท�าให้สงบร�างบัลงทุกครา

‘ไม่ต้องกลวันะคะ ใจเยน็ๆ ไม่มอีะไรหรอกค่ะ...’

น�้าเสยีงกงัวานน่าฟังของเจลกาดงัขึ้นในสมอง ดวงตากลมโตใสแจ๋ว

และรอยยิ้มอ่อนหวานผุดวาบขึ้นกลางหัวใจ น่าแปลกนักที่พลรามจดจ�า 

ทกุอย่างที่ก่อร่างสร้างรปูขึ้นมาเป็นเธอได้อย่างแมน่ย�า เขาหลบุตามองแสง

สวา่งเรอืงรองบนปลายนิ้ว เมื่อเหน็ความเคลื่อนไหวของหญงิสาวเป็นเงาวบู

ไหวผ่านผเีสื้อมนตร์ มมุปากหยกัลกึที่ล้อมด้วยไรหนวดสเีขยีวออ่นจางยก

ขึ้นเป็นรอยยิ้มในวนิาททีี่ภาพนมิติอนัรางเลอืนในห้วงจติค่อยๆ แจ่มชดัขึ้น 

บ่งบอกว่าสาวเจ้าอยู่ไม่ห่างออกไปนกั ไม่ส.ิ..ไม่ใช่ไม่ห่าง แต่อยู่ใกล้ๆ เลย

ต่างหาก! 

แม่เยลลี่น่าเคี้ยวของเขาอยู่ที่นี่!


