
หญิงสาวร่างบางหน้าตางดงามราวกับภาพวาดยืนเหม่อมองสายน�้า 

ที่ไหลเอื่อยอย่างเศร้าสร้อย เธอรู้สึกสิ้นหวังอย่างบอกไม่ถูกขณะก้มมองเงา 

ของตัวเองในน�้า ทว่าน�้าที่กระเพื่อมไหวไปมาท�าให้เธอไม่สามารถมองเห็น

ใบหน้าของตวัเองในยามนี้ได้ดงัต้องการ

อรนลินหวนนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก่อน 

หน้านี้เธอเป็นเพียงเด็กก�าพร้าที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ เมื่อเธออายุได ้

เจ็ดขวบ ก็มีสามีภรรยาที่จัดว่ามีฐานะร�่ารวยมาขอรับเลี้ยงเธอเป็นลูก ช่วง 

แรกๆ ชีวิตของเธอดูจะมีความสุขดีอยู่หรอก เพราะบุญตากับสมบัติ สามี 

ภรรยาผู้ใจบุญต่างกใ็ห้ความรกัและเอน็ดูเธออยู่ไม่น้อย แต่หลงัจากที่สมบตั ิ

ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ชีวิตของอรนลินซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 

สบิห้าปีกเ็ปลี่ยนจากหน้ามอืเป็นหลงัมอือย่างไม่น่าเชื่อ

การตายของสมบัติสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดแก่บุญตามาก 

มายนกั เธอต้องหาทางดบัทุกข์ด้วยการหนัไปพึ่งเหล้าและการพนนั จนกลาย 

เป็นหนี้เป็นสนิจ�านวนมาก เป็นเหตุให้บุญตาต้องขายคฤหาสน์ ที่ผ่านมา แม้ 

อรนลินจะพยายามห้ามปรามเรื่องเหล้ากับการพนันสักเท่าไร แต่ก็ไม่เป็นผล 

บทน�ำ
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มหิน�าซ�้าบญุตายงัหยบิยกเอาบญุคณุในการเลี้ยงดเูธอมาอ้าง และตบตที�าร้าย

เธอในยามที่เมามายควบคุมสตไิม่ได้

ความจริงแล้วอรนลินเป็นคนไม่ยอมคน หากเป็นคนอื่นมาท�าร้ายเธอ  

รบัรองว่าเธอสู้ขาดใจ แต่ในเมื่อบุญตาคอืผู้มพีระคุณที่เลี้ยงดูเธอมา อรนลนิ 

จงึอดทนและยอมให้ท่านหนึ่งคน 

หลังจากที่ขายคฤหาสน์ไปแล้ว บุญตาก็พาอรนลินย้ายไปอยู่บ้านหลัง 

เลก็ๆ แถวคลองเตย ซึ่งเป็นสมบตัเิก่าแก่ของบุญตา ที่ถูกทิ้งร้างมานบัตั้งแต่

แม่ของบุญตาเสียชีวิต และเธอเองก็ได้แต่งงานไปกับสมบัติ แต่นับว่ายังดีที่ 

บุญตามเีงนิเหลอืตดิตวัอยู่บ้าง แม้ไม่มากมายแต่กพ็อจะน�าไปลงทุนค้าขายได้  

เพราะจะว่าไปแล้ว ก่อนหน้าที่บุญตาจะแต่งงานกับสมบัติ เธอก็เป็นลูกสาว 

แม่ค้าขายข้าวแกงที่มฐีานะปานกลางเท่านั้น

ตอนนั้นชีวิตของอรนลินยังไม่ถึงกับแย่ เพราะไม่ว่าบุญตาจะล�าบาก 

อย่างไรก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งอรนลิน บุญตายังส่งเสียให้เธอได้เรียนหนังสือ

ต่อ แต่มข้ีอแม้ว่าจะต้องรบีกลบัมาช่วยงานหลงัจากเลกิเรยีนและห้ามเถลไถล 

เป็นอนัขาด

จนกระทั่งอรนลินจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย บุญตาจึงให้เธอมา 

ช่วยท�างานในร้านอย่างเตม็ตวัเตม็เวลา ซึ่งกห็มายความว่าหญงิสาวหมดโอกาส 

จะได้เรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยันั่นเอง

ชวีติความเป็นอยู่ของอรนลนิค่อนข้างล�าบาก หญงิสาวท�างานทุกอย่าง 

ในร้านแทนบุญตา ซึ่งเริ่มหันไปติดการพนันอีกครั้งหลังจากที่เลิกมาได้เป็น 

เวลากว่าสามปี เนื่องจากบุญตาปล่อยให้อรนลินท�าหน้าที่และรับผิดชอบ 

ทุกอย่างแทน เลยมเีวลาว่างมากขึ้น บุญตาจงึกลบัไปเล่นการพนนัอกี ปัญหา 

การเงนิฝืดเคอืงกต็ามมา

อรนลนิจดัว่าเป็นคนสวย ทว่าหญงิสาวไม่เคยปลาบปลื้มกบัความสวย 

ของตวัเองเลยแม้แต่น้อย อกีทั้งยงันกึร�าคาญอยูเ่สมอเมื่อมคีนมาคอยเกาะแกะ 

หรอืแทะโลม ที่ผ่านมาเธอต้องคอยระมดัระวงัเอาตวัรอดจากคนพวกนี้ และ 
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ถือว่าโชคยังเข้าข้างเธออยู่ไม่น้อยที่ไม่เคยมีสิ่งใดร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอ 

มาก่อน 

กระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเธอก็ได้ย่างกราย 

เข้ามา เมื่อบุญตาได้พบกับนายสมชัยในบ่อนการพนันและตัดสินใจอยู่กิน 

ฉนัสามภีรรยากนั

นายสมชยัเป็นนกัเลงการพนนัตวัยง และเป็นนายหน้าค้าผู้หญงิ สายตา 

ของนายสมชัยยามทอดมองมายังอรนลินตั้งแต่วันแรกที่พบกัน หญิงสาว 

กรู้็สกึสงัหรณ์ใจเสยีตั้งแต่วนันั้นแล้วว่า ผูช้ายคนนี้จะต้องน�าเรื่องร้ายๆ เข้ามา 

สู่ชีวิตของเธอเป็นแน่ และก็เป็นจริงดังที่เธอคิดไว้ไม่มีผิด เมื่อบุญตาติดหนี้ 

การพนันเสี่ยศักดิ์ชายเป็นจ�านวนเงินร่วมห้าล้านบาท และที่แย่ยิ่งกว่าก็คือ  

นายสมชัยยุยงให้บุญตาขายอรนลินให้แก่เสี่ยศักดิ์ชาย ตอนแรกบุญตา 

ไม่เหน็ด้วย แต่พอถูกบบีหนกัเข้ากย็อมตกลง ทว่าก่อนถงึวนัส่งเธอไปให้เสี่ย 

นายสมชยักห็าทางปลุกปล�้าเพื่อให้เธอตกเป็นเมยี

โดยวันเกิดเหตุนั้นอรนลินไม่สบาย เธอมีไข้เล็กน้อย นายสมชัยจึง 

แสร้งท�าเป็นใจดีช่วยพูดกับบุญตาให้ปิดร้านหนึ่งวันเพื่อให้เธอได้พักผ่อน  

หลงัจากนั้นช่วงสายนายสมชยักพ็าบุญตาไปเล่นการพนนัที่บ่อนเถื่อนของเสี่ย 

และเมื่อเห็นว่าบุญตาก�าลังเล่นติดพัน จึงคิดว่าคงไม่สนใจหากจะหายตัวไป 

สกัพกั

จากนั้นนายสมชัยก็วกกลับมาที่บ้าน แล้วฉวยโอกาสเข้าปลุกปล�้า 

อรนลิน ทว่าเหมือนฟ้ายังมีเมตตาต่อเธออยู่บ้างจึงดลใจให้บุญตาย้อนกลับ 

มาที่บ้าน จึงทันได้เห็นและขัดขวางไม่ให้นายสมชัยยัดเยียดความเป็นสาม ี

ให้แก่อรนลนิได้ทนัเวลา

แม้หญงิสาวจะรอดจากการถกูข่มขนืไปได้อย่างหวดุหวดิ แต่เธอกต้็อง 

รู้สกึเจบ็ช�้าน�้าใจจนเหลอืจะกล่าว เมื่อบุญตาโทษว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผดิ 

ของเธอ และเข้ามาตบตเีธอโดยไม่ยั้งมอื นายสมชยัทนไม่ไหว เข้ามาห้ามไว้  

เพราะกลวัสนิค้าที่จะส่งให้เสี่ยในวนัมะรนืนี้ช�้าไปเสยีก่อน แต่ด้วยความหงึหวง 
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ท�าให้บุญตายิ่งโกรธแค้น จึงหันไปตบตีสามีใหม่อีกคน ตอนแรกนายสมชัย 

ไม่ได้ตอบโต้ ยอมปล่อยให้บุญตาตบตีจนพอใจ แต่เมื่อบุญตาไม่มีทีท่าว่า 

จะหยุดลงง่ายๆ นายสมชัยจึงจัดการอุ้มไปที่ห้องนอนของตัวเอง ก่อนจะไป 

กม็วิายลอ็กกุญแจห้องขงัอรนลนิเอาไว้จากภายนอก

เมื่ออยู่เพียงล�าพัง หญิงสาวก็รีบคว้าเสื้อผ้าบางชิ้นที่ถูกนายสมชัย 

ถอดออกมาใส่ไว้ดังเดิม แล้วเอื้อมไปหยิบเงินที่แอบเก็บสะสมเอาไว้ออกมา 

จากใต้หมอนใส่กระเป๋ากางเกงอย่างเร่งรีบ หญิงสาวไม่เสียเวลาเก็บเสื้อผ้า 

หรือของใช้ที่จ�าเป็น ด้วยเกรงว่าหากเธอมัวชักช้าแม้เพียงสักวินาทีเดียว  

โอกาสที่จะหนรีอดไปจากที่นี่กจ็ะหมดลง

หญงิสาวค่อยๆ ถอดกลอนหน้าต่างห้องนอนออก แล้วผลกัเปิดอย่าง 

เบามือที่สุด จากนั้นก็รีบปีนออกไป เธอเลือกที่จะไม่ออกทางด้านหน้าเพราะ 

เกรงว่านายสมชยัจะรู้ตวั หากเกดิได้ยนิเสยีงเธอเปิดประตูรั้วบ้าน

อรนลินไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะวิ่งออกไปทางหลังบ้านโดยไม่สวม 

รองเท้า แล้วตดัสนิใจปีนรั้วออกไป จากนั้นกค็่อยๆ เดนิฝ่าพงหญ้าที่รกจน 

สูงท่วมเอวเพราะบรเิวณนั้นเป็นที่ดนิรกร้าง ไม่มผีู้คนอยู่อาศยั เมื่อผ่านที่ดนิ 

รกร้างไปแล้วเธอก็เดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ออกไปทางถนนใหญ่  

ก่อนจะเจอเข้ากบัรถแทก็ซี่ที่วิ่งผ่านมาพอด ีหญงิสาวรบีเรยีกเอาไว้ ซึ่งกโ็ชคด ี

ที่แท็กซี่ยอมจอดรับเธอโดยไม่ได้ถามอะไรให้ต้องล�าบากใจ นอกเสียจาก 

จุดหมายปลายทางที่เธอจะให้ไปส่งเท่านั้น



อรนลินบอกจุดหมายปลายทางของตัวเองออกไปโดยไม่ทันคิดเลย 

ด้วยซ�้า ทุกค�าพูดดูเหมอืนว่าจะออกมาจากปากของเธอเองโดยอตัโนมตั ิ เธอ

บอกให้คนขบัไปส่งที่ท่าเตยีน และเมื่อไปถงึท่าเรอือรนลนิกน็ั่งเรอืข้ามฟากไป

ยังวัดอรุณราชวราราม ระหว่างที่นั่งเรือเธอรู้ดีว่าตนเองตกเป็นเป้าสายตา 

ของคนบนเรอื เพราะในเรอืมเีพยีงเธอคนเดยีวที่เดนิทางมาด้วยเท้าเปล่า แต่

อรนลนิกไ็ม่มอีารมณ์ที่จะสนใจความรู้สกึนกึคดิของใครทั้งสิ้น

เมื่อถงึวดัอรณุราชวราราม จติใจของหญงิสาวดจูะเริ่มดขีึ้นมาบ้าง เธอ

ก้าวผ่านซุ้มประตูยอดมงกุฎ อนัเป็นประตูหน้าเข้าสู่พระอุโบสถ ซึ่งเป็นประตู

จตุรมุขหลังคาสามชั้น มียอดเป็นทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องสลับสี 

อย่างงดงาม ด้านหน้าประตูมรีูปปั้นยกัษ์ตั้งอยู่ โดยรูปปั้นยกัษ์กายสขีาวนั้น

มนีามว่า สหสัเดชะ และกายสเีขยีวมนีามว่า ทศกณัฐ์

ถดัจากซุม้ประตยูอดมงกุฎกจ็ะเป็นแนวพระระเบยีงคด หรอืพระวหิาร- 

คด ที่รายล้อมพระอุโบสถไว้ทั้งสี่ทิศ หญิงสาวก้าวเข้าไปภายในพระอุโบสถ 

แล้วนั่งลงเบื้องหน้าพระประธานพร้อมกับก้มลงกราบ ก่อนจะจ้องมอง 

พระประธานนิ่งนานอยู่อย่างนั้นราวกบัจะขอความเมตตา

๑



12   เ ส น่ ห์ น า ง อ้ ว น

‘เธอไม่มีทางกลับไปที่นั่นอีก แต่เธอจะหนีไปแห่งหนใดในโลกล่ะ’  

หญิงสาวคิดอย่างสิ้นหวัง เธอไม่อยากเจอนายสมชัย ไม่อยากเจอบุญตา  

ไม่อยากตกเป็นเมยีของเสี่ยบ้ากาม แต่เธอจะท�ายงัไงดล่ีะ จะมทีี่ใดในเมอืงไทย 

ที่เธอสามารถใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนใจร้าย 

พวกนั้นได้บ้าง

เวลานั้นอรนลินได้แต่ขอพรจากองค์พระให้ช่วยคุ้มครองเธอให้พ้น 

จากเภทภยั ก่อนก้มลงกราบพระประธานอกีครั้งแล้วคลานออกมาจากพระ- 

อโุบสถ จากนั้นอรนลนิกเ็ลอืกที่จะไปชมพระปรางค์ ที่เธอรูด้ว่ีามคีวามงดงาม 

มากเพยีงใด

อนัที่จรงิเธอเคยมาเที่ยววดัแห่งนี้แล้ว โดยมากบัเพื่อนนกัเรยีนด้วยกนั 

ในสมยัที่สมบตัยิงัมชีวีติอยู ่หญงิสาวเดนิมาถงึทางเข้าด้านหน้าของพระปรางค์  

ซึ่งบริเวณทางด้านขวาจะเป็นที่ตั้งของโบสถ์น้อย อันเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต ่

สมัยอยุธยา และได้มีการสันนิษฐานว่าโบสถ์น้อยนั้นเป็นโบสถ์หลังแรกของ 

วดัแห่งนี้เมื่อครั้งอดตีกาล

ภายในประดษิฐานพระบรมรปูหล่อของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  

เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะ และทางด้านซ้ายของพระบรมรูปหล่อก็เป็น 

ที่ตั้งของศาลสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์ ตรงข้ามพระบรมรูปหล่อ 

จะเป็นที่ตั้งของพระแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งอรนลินเคยได้ยิน 

ว่าหากใครได้ลอดใต้พระแท่นบรรทมของพระองค์ท่านแล้ว จะถือว่าเป็น 

การล้างอาถรรพ์ต่างๆ ให้หมดไปจากชวีติ คราวนั้นเธอกบัเพื่อนๆ กไ็ม่มใีคร 

เคยคิดหรือสนใจที่จะลอดพระแท่นบรรทมของพระองค์ท่านเลยสักคน แต่ 

คราวนี้อรนลินอยากจะลองท�าดูบ้าง หญิงสาวจึงเข้าไปภายในนั้นและนั่งลง 

เบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อ แล้วก้มลงกราบพร้อมตั้งจติอธษิฐาน

“ข้าแต่พระองค์ หม่อมฉนัมนีามว่า อรนลนิ เกดิบดนิทร์ ชาตนิี้ภพนี้ 

มีกรรมนักถึงได้มาพบเจอแต่เรื่องร้ายๆ เวลานี้หม่อมฉันได้หมดสิ้นแล้วซึ่ง 

หนทาง หากแม้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะเวรกรรมอันเกิดจากผลกรรมใน 
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ชาติปางก่อน ก็ขอให้หม่อมฉัน อรนลิน เกิดบดินทร์ จงมีโอกาสได้แก้ไข 

และหลุดพ้นไปจากบ่วงกรรมที่สร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่ตนเองใน 

ครั้งนี้ด้วยเถดิ”

สิ้นค�าอธษิฐาน ลมเยน็ๆ กไ็ด้พดัผ่านเข้ามาสมัผสัต้องกาย ราวกบัจะ 

บอกให้รู้ว่า ค�าอธิษฐานของเธอได้รับการตอบรับแล้ว จากนั้นหญิงสาวก็ 

ลอดพระแท่นบรรทมของพระองค์ท่าน เมื่อออกมาเธอกร็ู้สกึว่าจติใจเริ่มเกดิ 

ความว่างและโล่งเบาสบายขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก 

หลงัจากเที่ยวชมภายในวดัจนทั่ว อรนลนิกอ็อกมานั่งที่ศาลาท่าน�้าของ 

วดัอรณุราชวราราม ก่อนเธอจะเดนิออกมายนืบนสะพานที่ยื่นออกไปในแม่น�้า 

เจ้าพระยา ซึ่งเป็นสะพานอยู่ตดิกบัศาลาท่าน�้า

ภาพของหญิงสาวที่สวยสดงดงามราวกับนางในวรรณคดีก�าลังเหม่อ

มองท้องน�้านิ่งนาน โดยที่ไม่มใีครรู้เลยว่าเธอคดิอะไรอยู่ ดงึดูดให้ผู้คนที่พา 

กนัแวะมานั่งพกัในศาลาท่าน�้าต่างกห็นัมามองดูเธอด้วยความสนใจ ในขณะที่ 

อรนลินเหม่อมองพื้นผิวน�้านิ่งนานและเผลอคิดอะไรเรื่อยเปื่อย เวลานี้เธอ 

กอ็ดที่จะคดิขึ้นมาไม่ได้ว่า ในสมยักรุงศรอียุธยานั้น แม่น�้าสายนี้คงจะงดงาม

และดูสะอาดสะอ้านกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันี้มาก

อรนลนิไพล่คดิไปถงึนยิายย้อนยุคที่เธอเคยอ่าน พลางคดิไปว่า หาก 

มโีอกาสได้เป็นนางเอกย้อนยคุกบัเขาบ้าง กอ็ยากจะย้อนกลบัไปในสมยัอยุธยา 

ตอนต้นหรอืไม่กช็่วงยุคกลางๆ ดูสกัที

‘แต่คนเราจะย้อนเวลากลับไปได้จริงหรือ’ เมื่อคิดถึงตรงนี้พลันเสียง 

แปลกปลอม ทว่าฟังดูนุ่มทุ้มกด็งัขึ้นมาจากข้างๆ ตวัเธอ

“แม่อร!”

อรนลนิรบีหนัมองซ้ายมองขวาเลิ่กลั่ก เมื่อเหน็ว่าไม่มใีครยนือยู่ใกล้ๆ 

หญิงสาวก็บอกกับตัวเองว่าเธอคงจะหูฝาดไปเอง จึงหมดความสนใจแล้วก้ม 

มองสายน�้าเบื้องหน้าต่อ แต่แล้วจู่ๆ  เสยีงสวดมนต์ท่วงท�านองแปลกประหลาด 



14   เ ส น่ ห์ น า ง อ้ ว น

และไม่เคยได้ยินจากที่ใดมาก่อนก็พลันดังขึ้น แถมยังชัดเจนเสียจนไม่น่าจะ 

เป็นไปได้ว่าเสียงนั้นจะดังมาจากในโบสถ์หรือที่ใดสักแห่งในวัด ด้วยเสียง 

คล้ายจะดงัอยู่ในหวัของเธอนี่เอง

เสียงสวดมนต์ที่ได้ยินราวกับมีมนตร์สะกด พาให้จิตใจของอรนลิน 

ด�าดิ่งลึกลงไปทุกที ก่อนจะมีภาพแปลกๆ ปรากฏขึ้นมาบนผืนน�้าเบื้องหน้า 

จากนั้นสตขิองอรนลนิกค็่อยๆ ดบัวูบไป

ตูม!

“เฮ้ย คนตกน�้า”

“ช่วยด้วยเจ้าค่ะ...ช่วยด้วย”

“แม่นาย...แม่นายเจ้าขา ใครกไ็ด้ช่วยแม่นายด้วย” 

อรนลนิรู้สกึเบาโหวง เวลานี้ร่างของเธอคล้ายจะถกูคลื่นลมพดัพาไป 

ที่ใดสกัแห่ง จนหญงิสาวรูส้กึวงิเวยีนอยากจะอาเจยีน แต่ก่อนที่เธอจะอาเจยีน 

ออกมาจรงิๆ ร่างของเธอกพ็ลนัหยดุนิ่ง และรบัรูไ้ด้ถงึแสงแรงกล้าที่สาดส่อง 

มายงัเธอจนต้องหรี่ตาลง

จากนั้นหญิงสาวก็ลองหันมองส�ารวจไปรอบๆ แล้วพบว่าแสงที่เธอ 

คดิว่าสาดส่องมายงัเธอ จรงิๆ แล้วมนัส่องมาจากทกุทศิจนท�าให้เธอไม่สามารถ

มองเหน็สิ่งอื่นใดรอบตวั นอกจากแสงที่ส่องสว่างราวกบัแสงของสปอตไลต์

‘ที่นี่มันคือสวรรค์หรือนรกกันแน่ แต่นรกคงไม่สว่างขนาดนี้ หาก 

จะเป็นสวรรค์ท�าไมถงึได้ว่างเปล่านกั ไม่เหน็จะมมีวลบุปผาดอกไม้งามๆ อย่าง 

ที่ในหนังสือเขียนเปรียบเทียบเอาไว้เลยสักนิด เดี๋ยวก่อน...นี่เราตายไปแล้ว 

งั้นหรือ’ อรนลินตั้งค�าถามขึ้นในใจ ก่อนจะลองหยิกแขนตัวเองเพื่อเป็นการ 

พสิูจน์

‘ไม่เจ็บ โธ่...อรนลิน ท�าไมเธอถึงโชคร้ายอย่างนี้นะ’ อารมณ์ดรามา 

แล่นเข้ามาเกาะกนิหญงิสาว

‘เอ๊ะ...แต่เราตายยังไง ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ก็เราจ�าได้ว่าเราก�าลังยืน 
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อยู่บนท่าน�้า’ อรนลินครุ่นคิดและพยายามนึกย้อนกลับไป เธอจ�าได้ว่าเธอ 

ได้ยินเสียงสวดมนต์ ก่อนสติจะดับวูบไป เมื่อมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าร่าง 

ของเธอก�าลังถูกคลื่นลมพัดพาลอยล่องไปมาราวกับคลื่นในทะเล จนเธอ 

อยากจะอาเจยีน

เมื่อคิดว่าตัวเองได้ตายไปแล้ว อรนลินก็ดรามาเต็มสตรีม ปล่อยให้

น�้าตาไหลรินเพราะความเศร้า และรู้สึกเสียใจกับชีวิตของตัวเองที่โดนโชค- 

ชะตาเล่นงาน

“ฮือๆ โชคชะตาไม่น่าจะใจร้ายเล่นตลกกับชีวิตของอรแบบนี้เลย  

ใจร้าย ใจร้ายที่สุด”

“ผู้ใดว่าโชคชะตาก�าลังเล่นตลกกับเจ้ากัน เพลานี้โชคชะตาก�าลังให้ 

โอกาสแก่เจ้าต่างหากเล่า” จู่ๆ เสียงที่จับทิศทางไม่ได้พลันดังขึ้น พาให้คนที่ 

นั่งร�าพันร�่าไห้โทษดวงชะตาอยู่ถึงกับสะดุ้งสุดตัว ก่อนจะหันมองไปรอบๆ 

พร้อมกบัท�าหน้าเลิ่กลั่ก

“คะ...ใครกนั นั่นใครพูด เอ๊ะ...หรอืจะเป็นยมทูต”

“ข้ามใิช่ยมทูตดอก ข้าเป็นเพยีงนายทวาร ผู้ท�าหน้าที่เฝ้าทวารแห่งกาล 

แลทวารแห่งชวีติเท่านั้น” ค�าตอบที่ได้รบักลบัมานั้นไม่ได้ท�าให้อรนลนิกระจ่าง 

ขึ้นมาแต่อย่างใด ถึงแม้จะงุนงง แต่เธอก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้าง เมื่อคิดว่าที่นี่ 

ยงัมคีนอื่นนอกจากเธอ

“เออ...อรยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะ แต่เรื่องนั้นช่างเถอะ อรอยากจะรู้ว่า 

ตอนนี้อรยงัมชีวีติอยู่หรอืเปล่าคะ หรอืว่าอรตายไปแล้ว” หญงิสาวตดัสนิใจ

ถามในสิ่งที่ตวัเองกงัขา

“ตายแล้วเป็นอย่างไร มีชีวิตอยู่แล้วเป็นอย่างไร มันก็เพียงแค่เส้นใย 

บางๆ ที่ผูกดึงดวงวิญญาณของเจ้าเอาไว้กับร่างกายซึ่งเป็นสังขารที่เจ้ายืมมา 

เท่านั้น เมื่อถงึเพลาเจ้ากต็้องคนืสงัขารนั้นไป จกัยดึตดิไปเพื่อสิ่งใดกนั”

“ยิ่งได้ยินอรก็ยิ่งงงค่ะ ตกลงอรตายไปแล้วหรือว่ายังไม่ตายคะท่าน  

แล้วที่ว่าโชคชะตาให้โอกาสมนัหมายความว่ายงัไงกนั”
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“มนุษย์หนอมนุษย์ เอาเถดิ ข้าจกัอธบิายเยี่ยงที่มนุษย์พงึจกัเข้าใจได้ 

แก่เจ้ากแ็ล้วกนั” เสยีงที่ดงัมาจากทุกทศิบอก อรนลนิกฟ็ังอย่างตั้งใจ

“เพลานี้ชีวิตของเจ้าอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่าแขวนอยู่บนเส้นด้าย หาก 

เจ้าจกักลบัคนืสู่ร่างของเจ้าไปกย็งัทนัดอกหนา แต่เจ้าได้ตั้งจติอธษิฐานเอาไว้ 

มใิช่ฤๅ ว่าหากมโีอกาสกข็อให้เจ้าได้กลบัไปแก้ไขบ่วงกรรมของเจ้า”

“เจ้าค่ะ แต่อรกย็งังงๆ อยูด่”ี อรนลนิเริ่มเปลี่ยนค�าพดูค�าจาเมื่อสงัเกต 

ว่าอกีฝ่ายพูดจาคล้ายคนโบราณ พลางแอบคดิว่าป่านนี้ผู้ที่ก�าลงัพูดจากบัเธอ

อยู่คงจะนกึร�าคาญเธอเตม็ทน

“สิ่งที่เจ้าได้ประสบพบในชาตนิี้ ล้วนเป็นเวรกรรมเก่าของเจ้าทั้งสิ้น”

“เวรกรรมเก่า?”

“ในอดตีกาลนบัพนัปีมาแล้ว เจ้าคอืเจ้าหญงิผูเ้ลอโฉม แลเป็นที่เลื่องลอื 

ไปทั่วแคว้น จนเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามระหว่างเมือง แย่งชิงเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งสิทธิ์แห่งการครอบครองในตัวเจ้า แต่สุดท้ายแล้วเจ้าก็ตัดสินใจปลิดชีพ 

ของตนเองลงด้วยพระแสงดาบ เพื่อมิให้เกิดการนองเลือด โดยที่เจ้าหารู ้

ไม่ว่าการปลิดชีวิตแห่งตนนั้นถือเป็นบาปมหันต์ ที่เจ้าจักต้องชดใช้มันไป 

ในอกีหลายภพหลายชาติ

“แต่เนื่องจากในยามที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้สร้างแต่กรรมดีโดย 

ตลอดมา รวมถงึภพชาตกิ่อนๆ ของเจ้าด้วยเช่นกนั ดงันั้นองค์เทพจงึเมตตา

พร้อมทั้งประทานพรวเิศษให้แก่เจ้า โดยที่เจ้านั้นหารู้ไม่ ซึ่งกท็�าให้เจา้สามารถ

ขอพรจากสวรรค์ได้ถงึสามข้อสามประการด้วยกนั

“ส�าหรบัพรข้อแรกนั้น เจ้าได้ท�าการขอไปเมื่อคราที่เจ้าตดัสนิใจปลดิชพี 

ของตวัเจ้าลง โดยเจ้าขอให้ชาตภิพต่อมา มาตรแม้นว่าเจ้าได้ถอืก�าเนดิมาเป็น 

มนุษย์อีกครั้ง ก็ขอให้เจ้าจงเกิดมามีรูปโฉมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ไม่เป็นที่ 

ต้องตาต้องใจผู้ใดจนต้องเป็นเหตุแห่งการนองเลอืดเยี่ยงในภพนั้นอกี” กล่าว

ถงึตรงนี้เสยีงบอกเล่ากเ็งยีบไป อรนลนิอดรนทนรอไม่ไหวจงึรบีถามต่อ

“แล้วเป็นอย่างไรบ้างล่ะเจ้าคะ ได้เป็นไปตามค�าขอหรอืไม่”
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“เจ้าย่อมที่จักได้ตามค�าขอ ในที่สุดเจ้าก็ได้ถือก�าเนิดมาเป็นมนุษย ์

อีกครั้ง หลังจากที่เจ้าได้ถือก�าเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเพลาหลายภพ 

หลายชาติเพื่อชดใช้กรรมจากการปลิดชีพแห่งตน อันถือเป็นบาปมหันต์  

ไม่ว่าเจ้าจกักระท�าไปเพราะเหตุผลใดกต็าม”

“เออ...แล้วชวีติต่อมา...”

“มิได้น่าเกลียดน่าชังดอกหนา หากเพียงมิได้งดงามหมดจดจนเป็น 

ที่ต้องตาต้องใจของผู้ใดตั้งแต่แรกพบเท่านั้นดอก ทว่ากลับเป็นสิ่งที่ท�าให้ 

เจ้าเป็นทุกข์ยิ่งนัก แลมักจักน�าตนเองไปเปรียบกับผู้ที่งดงามกว่าเจ้าอยู่ร�่าไป  

จนเกิดเป็นกิเลสแลพอกไว้ซึ่งความทุกข์ในใจของเจ้า สุดท้ายเจ้าก็หนีวิบาก- 

กรรมมพิ้น”

“หนวีบิากกรรมไม่พ้น?” อรนลนินกึสงสยัว่าเกดิอะไรขึ้นกบัเธออกีหนอ

“เจ้าได้ปลิดชีวิตของตนเองลงอีกครั้ง ด้วยการกระโดดน�้าฆ่าตัวตาย

ต่อหน้าต่อตาของผู้เป็นบิดามารดาแห่งเจ้า อีกทั้งก่อนตายเจ้ายังได้อธิษฐาน 

ขอพรซึ่งเป็นพรประการที่สอง”

“คราวนี้อรขอว่าอย่างไรเจ้าคะ”

“เจ้าขอให้ตนเองเมื่อได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ ก็ขอให้มีรูปโฉมหมดจด 

งดงาม มาตรแม้นว่าเจ้าจักได้ดังที่ขอ แต่กรรมที่เจ้ามิรักชีวิตตัว นอกจาก 

จักท�าลายชีวิตของตนแล้ว เจ้ายังได้ท�าลายชีวิตของบิดาแลมารดาของเจ้า 

อกีด้วย ความระทมทุกข์จากการที่ได้เหน็ลูกตายไปต่อหน้าต่อตา ท�าให้บดิา 

มารดาของเจ้าต้องจบชวีติของตนเองลงตามเจ้าไปหลงัจากที่เจ้าหมดลมหายใจ 

ได้เพยีงไม่นาน”

“แต่ชาตนิี้อรไม่ได้ฆ่าตวัตายนะเจ้าคะ”

“แต่กเ็ป็นสิ่งที่เจ้าคดิจกักระท�าในเพลาต่อมา”

“เออ...อร...”

“ชาตนิี้ภพนี้ การที่เจ้าต้องเป็นเช่นนี้กเ็พราะวบิากกรรมที่เจ้าได้กระท�า

เอาไว้ เจ้ามิรักชีวิตแล้วยังท�าลายตน ถือเป็นบาปมหันต์ แลเจ้ายังท�าให้บิดา 
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มารดาต้องตรอมใจจนถึงแก่ชีวิตซึ่งถือเป็นการสร้างกรรมให้หนักขึ้นไปอีก  

แลสิ่งนี้ที่เป็นสาเหตใุห้เจ้าต้องไร้บดิามารดา ขาดที่พึ่งพงิในชาตนิี้ภพนี้อย่างไร 

เล่า” เรื่องราวที่ได้ยนิท�าให้อรนลนิเริ่มกระจ่าง

“แล้วอรควรจะท�าเช่นไรดลี่ะเจ้าคะ” หญงิสาวหวั่นวติก

“เจ้ามไิด้เพิ่งขอพรข้อที่สามไปดอกร”ึ

“พรข้อที่สาม?” อรนลนิเอ่ยอย่างงุนงง ก่อนจะนกึขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ 

เธอเพิ่งจะขอให้ตวัเองได้มโีอกาสแก้ไขวบิากกรรมที่เคยท�าเอาไว้

“แก้ไขวิบากกรรม ใช่แล้วเจ้าค่ะ อรอธิษฐานขอให้ตัวเองมีโอกาสได ้

แก้ไขวิบากกรรมที่อรคิดว่าตัวเองเคยกระท�าเอาไว้ แต่มันเกี่ยวอะไรกับการ 

ที่อรมาที่นี่ล่ะเจ้าคะ”

“หากเจ้าจักแก้ไขวิบากกรรม เจ้าก็ต้องย้อนกลับไปแก้กรรมที่เจ้าเคย

กระท�าเอาไว้ในชาตภิพเก่าก่อนมา ฤๅมใิช่เล่า”

“นี่หมายความว่า อรจะต้องหาทางย้อนเวลากลบัไปเพื่อแก้ไขบ่วงกรรม

ที่กระท�าไว้เมื่อพนัปีที่แล้วหรอืเจ้าคะ” อรนลนิถามขึ้นด้วยความตกใจ

“เจ้ามิต้องไปไกลถึงเพียงนั้นดอก เพราะกรรมที่เกิดจากชาติภพนั้น 

เจ้าได้ชดใช้ไปจนหมดสิ้นแล้ว” สิ่งที่ได้ยินท�าให้อรนลินแอบถอนหายใจออก

มาอย่างโล่งอก

“อมื! อรเข้าใจแล้วละเจ้าค่ะ แต่อรจะต้องย้อนไปในสมยัใดหรอืเจ้าคะ”

“สมยักรุงศรอียุธยา”

“กรุงศรอียุธยาหรอืเจ้าคะ” หญงิสาวร้องอุทานก่อนจะรวัค�าถาม

“เปน็ชว่งอยธุยาตอนต้น ตอนกลาง หรอืตอนปลายเจา้คะ แลว้ร่างของ 

อรในชาติภพนี้ล่ะเจ้าคะ หากอรไปแล้วร่างนี้จะคงอยู่หรือสูญสิ้นไปหรือ 

อย่างไร”

“จกัเป็นตอนใดประเดี๋ยวเจ้ากจ็กัรู้เอง เพลานี้เจ้าจงรู้แค่เพยีงว่า หาก 

เจ้าสามารถที่จักแก้ไขอดีต แลวิบากกรรมของเจ้าได้ส�าเร็จ ชีวิตของเจ้าใน 

ชาตภิพนี้กจ็กัเกดิการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั ไม่ว่าจกัเป็นการเริ่มต้น ฤๅวา่จกั 
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เป็นจุดจบแห่งชวีติของเจ้า”

“หากอรกระท�าไม่ส�าเรจ็ล่ะเจ้าคะ”

“เจ้ากต็้องชดใช้วบิากกรรมที่เจ้าก่อขึ้นมาต่อไป”

อรนลินนึกไปถึงสิ่งที่เธอจะต้องเผชิญและเกิดขึ้นกับเธอในชาตินี้ 

ภพนี้ แล้วเธอกบ็อกกบัตนเองว่า อย่างไรเสียเธอกจ็ะหาทางแก้ไขวบิากกรรม

ของตวัเองให้ส�าเรจ็ให้จงได้

“เออ...แล้วอรจะต้องท�าเช่นไรบ้างล่ะเจ้าคะ ถงึจะแก้ไขวบิากกรรมของ 

ตนเองได้”

“เจ้ากร็ูม้ใิช่ร ึว่ากรรมของเจ้านั้นเกดิจากสิ่งใด อย่าได้กระท�าผดิซ�้าซาก 

หมั่นปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด จงใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา แล้วทุกอย่าง 

จกัดขีึ้นเอง”

“แตท่า่นบอกว่าอรในภพนั้นได้ฆ่าตวัตายไปแลว้...” เหมอืนอกีฝ่ายรูว้า่

เธอจะถามสิ่งใด จงึบอกในสิ่งที่เธอก�าลงัจะถามออกมาเสยีก่อน

“หลังจากที่เจ้าตัดสินใจกระโดดน�้าเพื่อปลิดชีวิต เจ้าหาได้ตายไปใน 

ทันทีไม่ เพราะเจ้าถูกช่วยเหลือขึ้นมาได้ แต่เจ้าก็ตายไปเพราะอาการป่วยไข ้

ที่รุมเร้าเจ้าอยู่ถงึสามวนัเตม็ๆ ก่อนจกัสิ้นใจไปในเพลาต่อมา ดงันั้นข้าจกัน�า 

เจ้ากลบัไปเกดิใหม่ในร่างเดมิของเจ้า”

“แล้วนี่อรจะต้องอยู่ในภพนั้นไปอกีนานเท่าไหร่เจ้าคะ”

“จนกว่าจักสิ้นอายุขัยของเจ้า ดังนั้นเจ้าจงคิดเสียให้ถี่ถ้วนเถิด ว่าเจ้า

จักย้อนกลับไปเพื่อท�าการแก้ไขวิบากกรรมแห่งตน ฤๅจักกลับคืนสู่ร่างของ 

เจ้าในภพนี้ไป” ค�าพูดนั้นท�าให้อรนลนิคดิหนกั แต่เมื่อคดิว่าหากต้องกลบัไป 

เป็นเมียของเสี่ยศักดิ์ชาย หรือจะต้องกลับไปเป็นเครื่องมือหากินของนาย 

สมชยัแล้วละก ็เธอกข็อไปตายเอาดาบหน้าเสยีดกีว่า จงึตดัสนิใจตอบออกไป 

ด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น

“ให้อรได้ย้อนกลับไปแก้ไขอดีตของตนเองเถิดเจ้าค่ะ ยังไงอรก็เชื่อว่า

มันคงจะไม่มีสิ่งใดเลวร้ายไปกว่าสิ่งที่อรได้เจอะเจอมาในชาตินี้ภพนี้อีกแล้ว 



20   เ ส น่ ห์ น า ง อ้ ว น

ละเจ้าค่ะ คราวนี้อรจะไม่หนีปัญหาอีก อรจะสู้กับมันด้วยสติปัญญา และ 

จะสู้ให้ถงึที่สุดเจ้าค่ะ”

“เยี่ยงนั้นกห็ลบัตาลง แล้วจงท�าจติให้ว่างเถดิ”

“เจ้าค่ะ” อรนลนิหลบัตาลงอย่างว่าง่าย พยายามท�าจติให้ว่าง จากนั้น 

ไม่นานความวิงเวียนจนท�าให้นึกอยากจะอาเจียนก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ก่อนสติ 

ของเธอจะดบัวูบไป



วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค�่า เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๐๑๘ ปีวอก  

(ตรงกบัวนัที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๙๙)

อรนลนิค่อยๆ ลมืตาขึ้นมาช้าๆ เสยีงร้องไห้ที่ดงัระงมก่อให้เกดิความ 

ร�าคาญไม่น้อย สิ่งแรกที่มองเห็นคือขื่อคานเพดานไม้ และเมื่อเห็นเช่นนั้น  

อรนลินก็ได้แต่กะพริบตาปริบๆ รู้สึกงุนงงไปชั่วขณะ หญิงสาวพยายามใช้ 

ความคิดว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร อรนลินหันไปมองทางต้นเสียงที่ก่อให้ 

เกิดความร�าคาญ และในขณะเดียวกัน หญิงสาวซึ่งดูแล้วน่าจะมีอายุรุ่นราว 

คราวเดยีวกนักบัเธอกก็�าลงัเงยหน้าขึ้นมามองเธอ

เมื่อตาต่อตาสบประสานกัน หญิงสาวนางนั้นก็ถึงกับสะดุ้ง พลอย 

ท�าให้อรนลนิแอบสะดุ้งในใจเช่นกนั ก่อนจะตดัสนิใจลุกขึ้นนั่ง โดยที่นยัน์ตา 

ของเธอยังจ้องมองอีกฝ่ายเขม็ง จนหญิงสาวนางนั้นถึงกับใบหน้าซีดเผือด  

ถอยร่นไปหลบอยู่เบื้องหลังของหญิงสาวอีกนางหนึ่ง ซึ่งดูแล้วคงจะมีอายุ 

มากกว่าเธอมากมายนกั

“เป็นกระไรไปอีจ่อย เหตุใดถึงได้ท�าหน้าราวกับเห็นผีเยี่ยงนี้เล่าเอ็ง”  

หญิงสูงวัยกว่าหันไปถามหญิงสาวร่างบางจนเรียกว่าผอมกะหร่อง ซึ่งจู่ๆ ก็

๒
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ถอยร่นมาหลบอยู่หลงัตน แต่อกีฝ่ายกลบัไม่ตอบ ได้แต่ชี้ไปเบื้องหน้า จนคน 

ถามมองตาม ก่อนเจ้าตวัจะมอีาการสะดุ้งสุดตวั

“ว้าย...ตาเถรตกใต้ถุน ผะ...ผีหลอก” เสียงตะโกนลั่นของหญิงสาว 

นางนั้น ท�าให้บุรุษและสตรสีูงวยัคู่หนึ่งซึ่งก�าลงัโอบกอดประคองกนัยนืร�่าไห้ 

หันมามองทางอรนลิน พลางเบิกตากว้างคล้ายไม่เชื่อสายตาของตนเอง  

ในขณะที่อรนลินเริ่มรู้สึกขวัญเสีย แม้เธอจะไม่ใช่คนขวัญอ่อน แต่ลองถ้า 

มคีุณผมีาปรากฏตวักลางวนัแสกๆ เธอกเ็หน็จะไม่ไหวเหมอืนกนั

หญงิสาวรบีหนัมองซ้ายมองขวาว่ามผีตีนใดมานั่งอยู่ข้างๆ ตนหรอืไม่ 

เมื่อเห็นว่าไม่มีก็ท�าท่าจะเอ่ยปากถามผู้ที่ร้องว่าเห็นผีนางนั้น แต่ก่อนที่ 

อรนลินจะได้พูดได้ถามสิ่งใดออกไป สตรีสูงวัยที่เพิ่งหยุดร�่าไห้ก็ผละออก 

จากอ้อมกอดของบุรุษ ซึ่งอรนลนิคาดว่าคงจะเป็นสามขีองเจ้าตวันั่นเอง แล้ว

ก้าวเข้ามากอดเธอเอาไว้เสยีจนแน่น คล้ายกลวัว่าเธอจะหายวบัไปกระนั้น

วินาทีนั้นอรนลินถึงกับพูดอะไรไม่ออก รู้สึกอุ่นวาบขึ้นมาในหัวใจ 

ดวงน้อยๆ หญิงสาวรับรู้ได้ถึงความรักที่อีกฝ่ายมีและส่งมอบผ่านอ้อมกอด 

มาให้เธอ จึงกอดตอบสตรีสูงวัยไปโดยไม่รู้ตัว ก่อนบุรุษที่ยืนมองเธออยู่ 

อย่างงงงวยจะตามเข้ามากอดเธอไว้อกีผู้หนึ่ง

“แม่อร...แม่อรของแม่ แม่คดิว่าจกัสูญเสยีออเจ้าไปแล้วเสยีอกี คุณพี่ 

เจ้าขาบอกอฉินัหน่อยเถดิ ว่าอฉินัมไิด้ฝันไป” ท่าทางดใีจและค�าพูดของสตร ี

สูงวัยตรงหน้าเธอท�าให้อรนลินเริ่มงุนงง เมื่อเธอหันไปมองพวกสาวๆ ที่นั่ง 

หน้าสลอนอยู่ไม่ห่าง กพ็บว่าทางฝ่ายนั้นต่างกพ็ากนัสะดุ้งเมื่อได้สบตากบัเธอ 

แถมแต่ละคนยงัท�าหน้าตาราวกบัเพิ่งเหน็ผกีไ็ม่ปาน

“ดูส ิแม่อรของแม่ ไม่สบายไปเพยีงสองสามวนั ออเจ้าถงึกบัซูบผอม 

ไปมากมายถึงเพียงนี้ ตายจริง...นี่แม่อรคงจักหิวแย่ แม่ก็ลืมไปว่าออเจ้า 

ไม่ได้แตะต้องข้าวปลาอาหารมาสามวันเต็มๆ” คนพูดลูบคล�าใบหน้าของ 

อรนลินอย่างเป็นห่วง แม้จะงงๆ แต่เมื่อพูดถึงอาหารเธอก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมา

ตงดิๆ
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“นี่พวกเอ็งรีบไปเตรียมส�ารับมาให้ลูกข้าเร็วเข้า มัวมานั่งหน้าสลอน 

กนัอยู่ท�าไม พวกเอง็นี่กะเดี๋ยวเถดิ หากลูกข้าหวิจนเป็นลมเป็นแล้งไป ข้าจกั 

โบยพวกเอง็ให้หลงัลายเลยเชยีว” สตรสีูงวยัร้องขู่ พานให้พวกสาวๆ พากนั 

คลานออกจากห้องไป คงเหลือไว้ก็แต่หญิงสาวผอมกะหร่องกับหญิงสาว 

อกีคนที่เจ้าคนผอมกอดเอาไว้เสยีแน่น

“ลกูฟ้ืนแล้ว คณุพี่ไปพกัผ่อนเถดิเจ้าค่ะ อฉินัจกัดแูลทางนี้เอง กะเดี๋ยว 

อิฉันจักลงไปดูนางพวกนั้นเตรียมส�ารับ คุณพี่เองก็ยังไม่ได้รับข้าวเช้า เสร็จ 

แล้วอิฉันจักให้คนไปตามนะเจ้าคะ” สตรีสูงวัยหันไปพูดกับบุรุษที่ยังคงทอด 

สายตามองอรนลนิด้วยความเป็นห่วง ก่อนสตรสีงูวยัจะหนัมาบอกให้อรนลนิ 

นอนพกัผ่อน พร้อมกบัสั่งให้สองสาวคอยเฝ้าเธอเอาไว้ ส่วนตวัเองกอ็อกจาก 

ห้องไป ปล่อยให้อรนลนิมองตามอย่างงงๆ

‘ที่นี่คอืที่ใดกนั’ หญงิสาวที่เพิ่งจะมโีอกาสได้ตั้งค�าถามกบัตวัเองตั้งแต่ 

ฟ้ืนกถ็ามตวัเองในใจ ก่อนจะหนัมองไปรอบๆ เมื่อหนัไปมองสองสาวที่กอดกนั 

กลม ทั้งสองก็ยังคงมีท่าทีหวาดกลัวเธออยู่พร้อมกับยิ้มแหยๆ ส่งมาให้  

เลยท�าให้อรนลนิได้เหน็ฟันด�าๆ ของทั้งคู่ และเธอเริ่มสงัเกตเหน็การแต่งกาย 

ที่ไม่ใช่ในสมยัปัจจุบนัอย่างแน่นอน

“ใช่แล้ว สมัยกรุงศรีอยุธยา ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าเรื่องที่เราได้พบเจอ 

กับนายทวารแห่งกาลก็ไม่ใช่ความฝันงั้นสิ” หญิงสาวพึมพ�าพลางหยิกแก้ม 

ตวัเองเบาๆ

“โอ๊ย...เจบ็” เมื่อรู้สกึเจบ็อรนลนิกเ็ริ่มแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ความฝัน แต่เธอ 

ได้พบกับนายทวารแห่งกาลมาจริงๆ และเธอก็ถูกส่งกลับมาเกิดใหม่ในร่าง 

เดมิของตวัเธอเองในชาตนิี้ แล้วการที่แม่บ่าวทาสทั้งสองมท่ีาทหีวาดกลวั กค็ง 

จะเป็นเพราะเมื่อสกัครู่นี้เธอได้ตายไปแล้ว แต่กด็นัฟื้นขึ้นมาใหม่นั่นเอง

“เจ็บ...ก็แสดงว่าแม่นายเป็นคน เช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าแม่นายของบ่าว 

ยังไม่ตาย” สองสาวที่นั่งอยู่ข้างเตียงพากันร้องขึ้นด้วยความดีใจ ก่อนจะ 

คลานเข้ามาใกล้เตยีงที่เธอนั่งอยู่



24   เ ส น่ ห์ น า ง อ้ ว น

“นี่แม่นายของบ่าวยงัไม่ตายจรงิแท้แน่ฤๅเจ้าคะ” หญงิสาวร่างผอมแห้ง 

ที่คงจะเป็นบ่าวทาสของเธอในภพนี้ถามขึ้น ในขณะที่อรนลินพยายามตั้งสติ 

แล้วบอกกับตัวเองว่า เธอควรจะพูดตอบออกไปด้วยภาษาเช่นที่คนในยุค 

สมัยนี้เขาใช้กัน ซึ่งก็โชคดีที่เธอเคยอ่านนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการย้อนยุค 

มาบ้าง จึงพอจะรู้ว่าควรจะท�าหรือใช้ภาษาอย่างไร แม้จะไม่เป๊ะ แต่ก็น่าจะ 

ช่วยพอถูไถเอาตวัรอดไปได้บ้าง

‘เอาเถิด งานนี้เธอเห็นจะเป็นนางเอกย้อนยุคที่เนียนที่สุดเสียกระมัง’ 

หญงิสาวคดิ ก่อนจะตอบค�าถามของนางบ่าว

“หากข้าตาย จะลุกขึ้นมานั่งพูดคุยกบัพวกพี่ได้ฤๅ”

“จริงด้วย แต่เอ๊ะ...แม่นายเรียกขานพวกข้าว่ากระไรนะเจ้าคะ” นาง 

บ่าวสาวร่างผอมแห้งถามย�้าด้วยความสงสยั คล้ายตนจะหูฝาดไปกบัค�าเรยีก

ขานของผู้เป็นนาย

ซึ่งค�าถามนั้นท�าให้อรนลินฉุกคิดขึ้นมาได้ ว่าเจ้าของร่างเดิมคงจะ 

ไม่ได้เรียกนางบ่าวสาวพวกนี้ว่าพี่เป็นแน่ ดูจากสภาพการณ์แล้วผู้เป็นแม่ 

ของเธอในอดีตดูจะโอ๋และตามใจเธอไม่เบา เช่นนี้แล้วเธอในชาตินี้อาจจะเอา 

แต่ใจตัวเองเพราะถูกตามใจจนเสียคน แบบนี้มีหรือจะเห็นเหล่าขี้ข้าอยู่ใน

สายตา แต่จะให้เรยีกพวกนางบ่าวว่าอะไรล่ะ มงึ...อุ๊ยไม่ละ เหน็จะไม่ไหว ฟัง

ดูหยาบคายเกนิไปส�าหรบัเธอ

เช่นนั้นก็คงเป็นเอ็งสินะ แต่เอ๊ะ ในเมื่อเธอกลับมาเกิดใหม่ในร่างเดิม 

ของตวัเอง ท�าไมถงึไม่มคีวามทรงจ�าเดมิๆ ของจติวญิญาณเดมิอยู่เลยล่ะ กลบั

มีเฉพาะความทรงจ�าของเธอ ผู้เป็นอรนลินเท่านั้น แต่ช่างเถอะ ค่อย 

หาค�าตอบเรื่องนี้ในภายหลงักแ็ล้วกนั ตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนดกีว่า  

ว่าแล้วอรนลนิกแ็สร้งถามแม่บ่าวสาว

“กเ็รยีกว่าพี่ ฤๅพี่จะให้ข้าเรยีกอย่างเก่า ไม่คดิว่าเยี่ยงนี้มนัฟังดูไพเราะ 

เสนาะหูกว่าฤๅอย่างไร”

พูดออกไปแล้ว อรนลินรู้สึกว่าการออกเสียง ฤ ฤๅ ส�าหรับเธอช่าง 
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ยากเย็นและไม่คุ้นเอาเสียเลย แอบกลัวว่าตนจะออกเสียงเพี้ยนไปหรือเปล่า  

แต่ก็พยายามสดับฟังการออกเสียงของสองนางบ่าวแล้วน�ามาเปรียบเทียบ 

เพื่อปรบัโทนเสยีงให้ใกล้เคยีงมากที่สุด

“เสนาะหูกว่าเยอะเลยเจ้าค่ะ เพียงแต่แม่นายไม่เคยเรียกขานบ่าว 

เช่นนี้ บ่าวกเ็ลยไม่แน่ใจว่าเป็นบ่าวที่ฟังผดิไป ฤๅอย่างไรเจ้าค่ะ”

“ก็ท่านรุกขเทวดาบอกให้ข้าพูดแบบนี้นี่จ๊ะ” อรนลินแสร้งยกเทวดา 

มาอ้าง และหวังว่าตนคงจะไม่บาปเพิ่มเพราะการนี้กระมัง แต่เธอก็คิดว่า 

ผู้คนในยุคสมยันี้ยงัเชื่อในรุกขเทวดาและเรื่องลกึลบัต่างๆ อยู่ไม่น้อย ดงันั้น 

การน�ารุกขเทวดามาอ้าง การตายแล้วฟื้นของเธอกค็งจะน่าเชื่อถอืขึ้นมาบ้าง

“รุกขเทวดา? แม่นายหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ” บ่าวสาวร่างบาง

ได้ยนิค�าว่าเทวดากถ็งึกบัตาโตและเงี่ยหูฟังด้วยความอยากรู้

“อนัที่จรงิ ข้านั้นกเ็กอืบจะตายไปแล้วหนา แต่รกุขเทวดาท่านให้โอกาส 

บอกว่าข้าชะตายงัไม่ถงึฆาต จงึสั่งให้ข้ากลบัมาบ�าเพญ็เพยีรแล้วท�าตวัเสยีใหม่”

“ดเีหลอืเกนิเจ้าค่ะ”

“แต่...”

“แต่? แต่กระไรฤๅเจ้าคะ”

“ท่านได้ลบความทรงจ�าของข้าก่อนหน้านี้ไปด้วยนี่ส ิข้าจ�าได้เพยีงว่า ข้า

กระโดดน�้าฆ่าตวัตาย นอกเหนอืไปจากนั้นข้ากจ็�าสิ่งใดมไิด้อกีเลย แม้แต่...” 

อรนลนิแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะ แสร้งพูดทิ้งช่วงเอาไว้ให้นางบ่าวได้ตั้งค�าถาม

“เล่าต่อสเิจ้าคะ” นางบ่าวทั้งคู่เอ่ยเร่งขึ้นพร้อมกนั

“แม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามของพวกพี่ทั้งสอง ข้าก็ลืมมันไปเสียแล้ว”  

อรนลนิพูดพลางแสร้งท�าหน้าเศร้า

“โธ่...ตายจริง หวังว่าแม่นายคงไม่ลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองดอกนะ 

เจ้าคะ” ค�าพูดของนางบ่าวสาวท�าให้อรนลนิถงึกบัสะดุ้งขึ้นในใจ

‘นั่นสินะ เธอนี่ช่างไม่รอบคอบเอาเสียเลย นายทวารท่านนั้นก็กระไร 

จะบอกชื่อเสียงเรียงนามในภพนี้ของเธอให้ทราบเสียหน่อยก็ไม่ได้ แล้วนี่จะ 
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ท�าอย่างไรดลี่ะ’ หญงิสาวคดิหาทาง แล้วแสร้งปั้นหน้าเศร้าต่อ

“พี่พูดถูกแล้วจ้ะ แล้วฉนักอ็ยากให้พี่ช่วย”

“ชะ...ช่วย?...แม่นายจกัให้บ่าวช่วยเหลอืในสิ่งใดฤๅเจ้าคะ”

“ข้าไม่อยากจะให้เรื่องนี้รู้ไปถงึหูแม่ข้า”

“เพราะเหตุใดเจ้าคะ เหตุใดจึงให้แม่นายศรีนวลรับทราบมิได้เล่า”  

นางบ่าวสูงวยักว่าเป็นฝ่ายถาม

“ข้าไม่อยากจะให้ท่านเป็นทุกข์เพราะข้าอีก มาตรแม้นว่าข้าจะจดจ�า 

สิ่งใดมไิด้ แต่ข้ากย็งัคงรบัรู้ได้ว่า ท่านนั้นห่วงใยข้ามากเพยีงใด” อรนลนิให้ 

เหตุผล

“แต่หากเจ้ามบิอก แม่กจ็กัยิ่งทุกข์หนกักว่าหลายเท่านกั”

“อุ๊ย...คุณแม่” อรนลินสะดุ้งเมื่อเจ้าของเสียงที่แทรกขึ้นก้าวเข้ามา 

ภายในห้อง ซึ่งเธอไม่รู้ว่าท่านมายนืแอบฟังตั้งแต่เมื่อไร

“จริงฤๅ ที่ออเจ้าจ�าสิ่งใดมิได้เลย” มารดาของเธอในภพนี้ถามย�้าเพื่อ 

ความแน่ใจว่าตนได้ยนิไม่ผดิ

“เจ้าค่ะ”

“โธ่...ไยถงึเป็นเยี่ยงนี้”

“ลูกก็มิทราบดอกเจ้าค่ะ ท่านรุกขเทวดาคงอยากจะให้ลูกลืมความ 

ทุกข์ไปเสียจนหมดสิ้น แล้วให้ลูกตั้งต้นชีวิตใหม่กระมัง” อรนลินกัดฟันพูด 

โกหกออกไปอีกครั้ง ซึ่งก็ดูเหมือนว่าค�าโกหกของเธอในครั้งนี้มีเหตุผลและ 

ฟังขึ้น คุณศรีนวลจึงไม่ติดใจอีก ที่ส�าคัญ คุณศรีนวลกลับแอบคิดว่าก็ด ี

เหมือนกัน หาไม่แล้วหากอรอนงค์ยังคงจดจ�าความทุกข์ของตนได้ เจ้าตัว 

ก็อาจจะกระโดดน�้าฆ่าตัวตายไปอีกครั้งก็เป็นได้ เห็นทีว่าคงจะต้องให้พวก 

บ่าวไพร่เฝ้าดูแลโดยมใิห้คลาดสายตาเสยีแล้ว

“เอาเถดิ เรื่องนี้แม่จกัช่วยเจ้าเอง” ได้ยนิเช่นนั้นอรนลนิกเ็บกิตากว้าง 

และค่อยคลี่ยิ้มออกมาด้วยความดีใจ พลางคิดว่า ลงเธอมีผู้ช่วยเป็นถึง 

คุณผู้หญิงของบ้าน การที่จะปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ก็เห็นจะไม่ยากอย่างที่คิด 
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กระมัง ฉะนั้นถือว่าหมดปัญหาไปหนึ่งเปลาะ ตอนนี้เธอเริ่มอยากจะเห็น 

หน้าตาของตัวเองบ้างแล้วละ คิดดังนั้นอรนลินก็หันมองว่าพอจะมีกระจก 

ให้เธอได้ส่องดูหน้าตาของตวัเองบ้างหรอืไม่

“เจ้ามองหาสิ่งใดฤๅ” คุณศรนีวลถามเมื่อเหน็ท่าทางของอรนลนิ

“กระจก...เออ...คันฉ่องเจ้าค่ะ ลูกอยากจะส่องดูหน้าตาของตัวเอง 

เหลอืเกนิ” ค�าพูดของอรนลนิท�าให้คุณศรนีวลหน้าซดีเผอืด

“เออ...” คุณศรีนวลอ�้าอึ้ง ก่อนจะตัดสินใจหันไปร้องสั่งนางบ่าวร่าง 

ผอมแห้ง

“อจี่อย เอง็ไปเอาคนัฉ่องมาให้ลูกข้าท”ี

“หา! จะ...เจ้าค่ะ” บ่าวที่ชื่อจ่อยค่อยๆ คลานออกไปจากห้อง แต่เหน็ 

ท่าทขีองคุณศรนีวลและบ่าวทั้งสองกท็�าให้อรนลนิอดสงสยัไม่ได้

“หรอืว่าเราในภพนี้จะอปัลกัษณ์จนดูไม่ได้” 

หลงัจากที่นางบ่าวสาวยื่นกระจกสหีม่นจนออกเหลอืงและเข้ากรอบด้วย

ไม้ให้อรนลนิแล้ว เจ้าตวักร็บีถอยร่นไปหลบอยู่เบื้องหลงัของนางบ่าวอกีนาง

แม้อรนลนิจะนกึสงสยักบัท่าทางของนางบ่าว แต่กไ็ม่พูดอะไร ตอนนี้ 

แม้แต่คุณศรีนวล มารดาของเธอในชาติภพนี้ก็ยังลุกขึ้นจากเตียงไปยืนอยู ่

มุมห้อง ซึ่งห่างจากเธอเป็นวา ท่าทางเช่นนั้นยิ่งท�าให้อรนลนินกึสงสยัมากขึ้น 

ไปอีก หญิงสาวจึงหลับตาลงก่อนจะนับหนึ่งถึงสามเพื่อรวบรวมก�าลังใจ  

จากนั้นกย็กกระจกที่มขีนาดไม่ใหญ่จนเกนิไปขึ้นมาส่องดูใบหน้าของตวัเอง

อรนลินมองภาพในกระจกก่อนจะนิ่งงันไปเล็กน้อย และค่อยๆ วาง 

กระจกลงข้างตวั แล้วพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดลกึๆ จากนั้นกน็�ากระจก

ขึ้นมาส่องใบหน้าของตัวเองใหม่อีกครั้ง เหมือนไม่เชื่อสายตากับภาพที่เธอ 

มองเหน็อยู่เมื่อสกัครู่นี้ ภาพของหญงิสาวหวัฟูฟ่อง แถมใบหน้ายงักลมแป้น

ราวกบัพระจนัทร์ในคนืวนัเพญ็ ท�าให้เธออึ้งไปกบัรูปโฉมของตวัเองอกีครั้ง

“มิได้น่าเกลียดน่าชังดอกหนา หากเพียงมิได้งดงามหมดจด จนเป็น 
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ที่ต้องตาต้องใจของผู้ใดตั้งแต่แรกพบเท่านั้นดอก” อรนลินนึกไปถึงค�าพูด 

ของนายทวารแห่งกาลแล้วพาให้ต้องแค่นหวัร่อออกมา

‘เอาน่า ใบหน้าของคนป่วยกเ็ป็นแบบนี้แหละ’ อรนลนิพยายามปลอบใจ 

ตัวเอง และคิดว่าอย่างน้อยใบหน้ากลมๆ ที่เธอมองเห็นอยู่ในกระจกตอนนี้ 

ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนัก หากเธอจะไม่ยึดติดและน�าไปเปรียบเทียบกับใบหน้า

ของเธอในชาตภิพที่เพิ่งจากมา

อันที่จริงเธอในชาติภพนี้ ถึงจะมีใบหน้าอ้วนกลม ทว่ากลับมีดวงตา 

กลมโต มไิด้ถูกดงึให้เลก็ลงเพราะความอ้วนแต่อย่างใด อกีทั้งจมูกกโ็ด่งงาม 

มิได้แบนแต๊ดแต๋จนน่าเกลียด หากประแป้งแต่งตัวหวีผมเสียหน่อยก็น่า 

จะช่วยให้ดูดไีด้บ้าง คดิได้ดงันั้นอรนลนิกค็่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ 

แล้ววางกระจกลงข้างตวั ก่อนจะก้มลงมองแขนขาของตวัเองอย่างส�ารวจ

‘ฮึ...กลมดีเหลือเกิน ผู้หญิงสมัยนี้อ้วนกลมขนาดนี้เชียวหรือ นึกว่า 

จะมีแต่พวกเอวบางร่างน้อยเสียอีก’ อรนลินนึกในใจเมื่อมองล�าแขนและ 

ขาอวบอ้วนของตวัเอง หญงิสาวนกึอยากจะส่องกระจกดตูวัเองให้ทั่วทั้งตวันกั 

แต่กร็ู้ว่าห้องนี้หรอืที่นี่คงจะไม่มกีระจกแบบที่เธอต้องการเป็นแน่

“แม่อร!” น�้าเสียงของคุณศรีนวลเต็มไปด้วยความตกอกตกใจ เมื่อ 

อรนลินลงจากเตียงแล้วพยายามที่จะลุกยืน ทว่ากลับซวนเซจนท�าท่าว่าจะ 

ล้มลงไป

“เป็นอย่างไรบ้างแม่อร นั่งลงเสียก่อนเถิด” คุณศรีนวลถามด้วย 

ความเป็นห่วง หลงัจากที่ขยบัเข้าไปประคองอรนลนิเอาไว้ได้ทนัเวลา

“อ้าว อนีงัพวกนี้ ไปเอาถ�้ายาดมมาให้ลูกข้าเรว็เข้า กะเดี๋ยวเถดิ หาก 

ลูกข้าเป็นกระไรไปอีก ข้าจักโบยพวกเอ็งให้หลังลายเลยเทียว” คุณศรีนวล 

หันไปดุนางบ่าวทั้งสอง ที่ช่างไม่รู้งานเอาเสียเลยว่าควรจะท�าสิ่งใดในเวลา 

เช่นนี้ และนั่นก็ท�าให้นางบ่าวทั้งสองรีบแย่งกันไปเอาภาชนะรูปทรงกระบอก 

ขนาดเล็ก มีฝา ชั้นในเจาะรู มีส้มมือผสมเครื่องยาบรรจุอยู่ภายในออกมา 

จากเชี่ยนหมากซึ่งท�าด้วยทองเหลอืงมาส่งให้คุณศรนีวล
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“นี่เจ้าค่ะ” นางจ่อยรบีส่งถ�้ายาดมให้คุณศรนีวล

“ดมนี่เสียหน่อยนะแม่อร” คุณศรีนวลบอกพลางจ่อถ�้ายาดมไปที่ 

ปลายจมูกของอรนลนิ หญงิสาวสูดดมกลิ่นหอมเยน็ๆ นั้นเข้าไปเสยีเตม็ปอด 

ซึ่งกช็่วยให้เธอรู้สกึดขีึ้นมาได้ไม่น้อย

‘อมื...หอม แต่ไม่เหน็จะมกีลิ่นของเปลอืกส้มโอ ดูท่ากลิ่นของพมิเสน 

และสมุนไพรอื่นๆ จะกลบกลิ่นเปลือกส้มโอไปเสียจนหมดสิ้น’ อรนลิน 

ครุ่นคดิหลงัจากที่ได้สูดดมกลิ่นหอมจากถ�้ายาดมเข้าไป

เนื่องจากว่าเธอเคยได้เรียนรู ้วิธีท�าถ�้ายาดมมาจากยายของเพื่อน 

นักเรียนในสมัยมัธยมคนหนึ่งมาก่อน เมื่อครั้งที่ตามเพื่อนสาวไปที่บ้านเพื่อ 

ท�ารายงานส่งอาจารย์ ซึ่งยายของเพื่อนนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ 

สมุนไพรไทยอยู่พอสมควร อีกทั้งในวันนั้นท่านก็ก�าลังท�าถ�้ายาดมอยู่พอด ี 

เธอจงึขอดูและเรยีนรู้วธิที�าจากท่านเพราะเหน็ว่าน่าสนใจ

ซึ่งสิ่งที่น�ามาท�าถ�้ายาดมนั้นประกอบไปด้วยผิวส้มโอ อรนลินจ�าได้ว่า 

ท่านน�าผิวส้มโอไปต�าแล้วน�ามาคลุกกับพิมเสน การบูร โป๊ยกั้ก เมนทอล  

น�้ามันสะระแหน่ น�้ามันสน น�้ามันดอกกุหลาบ รวมถึงเปลือกอบเชยญวน 

และเปลอืกอบเชยเทศ จากนั้นน�าเนื้อเปลอืกส้มโอสขีาวมาหั่นเป็นลูกเต๋าเลก็ๆ  

ก่อนจะน�าไปคลุกกับส่วนผสมที่เตรียมเอาไว้ เพื่อให้เนื้อเปลือกส้มโอที่หั่น 

เป็นลูกเต๋าได้ดูดซับกลิ่นหอมของส่วนผสมอื่นเอาไว้ จากนั้นก็น�าไปห่อด้วย 

ผ้าขาวบาง แล้วบรรจุใส่ในถ�้ายาดม แต่วิธีท�าของคนสมัยโบราณจะใช้วิธีท�า 

แบบเดยีวกนัหรอืไม่นั้นอรนลนิกม็ริู้ได้

“เป็นอย่างไรบ้างแม่อร ออเจ้าดีขึ้นบ้างฤๅไม่” คุณศรีนวลถามพลาง 

ลูบเนื้อลูบตวัอรนลนิด้วยความเป็นห่วง

“ดขีึ้นบ้างแล้วเจ้าค่ะ” อรนลนิตอบด้วยน�้าเสยีงอ่อนเบา

“แม่อรเพิ่งจกัหายป่วยไข้ ท้องฤๅกว่็าง มไิด้รบัข้าวรบัอาหารมาร่วมวนั

ร่วมคืน เรี่ยวแรงย่อมเหือดหายเป็นธรรมดา แม่ว่าออเจ้านอนพักผ่อนเสีย

ก่อนเถดินะ กะเดี๋ยวแม่จกัให้บ่าวไพร่ยกส�ารบัมาให้ออเจ้าเสยีที่นี่ หากอยาก
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ได้สิ่งใดกใ็ห้นงัพวกนี้มนัหยบิจบัมาให้ อย่าได้ลกุเหนิเดนิไปเอาเองเป็นอนัขาด”

“เจ้าค่ะ คุณแม่อย่าห่วงไปเลย”

“เอาละ แม่จกัไปดูที่โรงครวั อจี่อย อชีื่น เอง็สองคนเฝ้าลูกข้าเอาไว้ 

ให้ดี หากลูกข้าล้มฤๅบาดเจ็บไปเพราะความสะเพร่าของพวกเอ็ง ข้าจักโบย 

พวกเอง็เสยีทั้งคู่” ค�าขู่ของคุณศรนีวลท�าให้นางบ่าวทั้งสองท�าคอย่น

“แม่อรนอนพักเสียก่อนเถิดนะ แม่จักรีบไปบอกให้บ่าวไพร่มันยก 

ส�ารับขึ้นมาให้” คุณศรีนวลบอกพลางช่วยประคองอรนลินให้เอนตัวลงนอน 

แล้วน�าผ้าแพรมาห่มให้ ก่อนท่านจะออกจากห้องไป

อรนลินนั้นไม่นึกอยากจะนอนเลยแม้แต่น้อย ทว่าเธอก็ไม่อยากให ้

คุณศรีนวลเป็นห่วง ดังนั้นหญิงสาวจึงได้แต่นอนรอส�ารับอยู่บนเตียงตามที่ 

คุณศรนีวลสั่ง ถงึแม้ว่าเธออยากจะลุกออกไปส�ารวจโลกภายนอก แทนที่จะ 

นอนอุดอู้อยู่บนเตยีง แต่เหน็จะต้องอดใจเอาไว้ก่อน ด้วยสุขภาพร่างกายของ

เธอตอนนี้ไม่ค่อยจะอ�านวยสกัเท่าใดนกั คงต้องเตมิพลงัให้แก่ตนเองเสยีก่อน 

และเชื่อว่าในวนัพรุ่งนี้เธอคงจะมเีรี่ยวแรงมากกว่านี้

อรนลนิต้องหลบัตาลง เมื่อจู่ๆ ความวงิเวยีนกแ็ล่นเข้ามาครอบง�าเธอ 

อกีครั้ง คงจะเป็นเพราะท้องของเธอในเวลานี้ว่างมากเกนิไป เสยีงท้องที่ร้อง 

ดังราวกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอก�าลังต้องการอาหาร 

มากเพียงใด นี่ถ้าส�ารับอาหารยังไม่ยกมาภายในยี่สิบนาทีนี้ ก็เห็นทีว่าเธอ 

คงจะได้เป็นลมเป็นแล้งไปอย่างที่คุณศรนีวลว่ากเ็ป็นได้

“ข้าวต้มร้อนๆ มาแล้วเจ้าค่ะ” เสียงที่ได้ยินช่างไพเราะราวกับเสียง 

จากสวรรค์ในความรู้สึกของอรนลิน หญิงสาวลืมตาขึ้นมองถาดที่นางบ่าว 

ผู้หนึ่งยกเข้ามา ภายในถาดมีถ้วยข้าวต้มและถ้วยเล็กๆ ที่เธอคาดว่าน่าจะ 

เป็นพวกเครื่องเคยีง ก่อนนางจ่อย บ่าวพี่เลี้ยงจะเข้ามาช่วยพยุงเธอลุกขึ้นนั่ง

“อะ...เอากระโถนมาให้ข้าที” อรนลินเกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้จน 

ทนไม่ไหว หลงัจากที่นางจ่อยพยุงเธอลุกขึ้น ไม่นานเสียงอาเจยีนดงัโอ้กอ้าก 

กต็ามมา 
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กว่าอรนลนิจะหายด ีได้ออกจากห้องมาส�ารวจโลกภายนอกกป็าเข้าไป

วันที่สามแล้วนับตั้งแต่วันที่เธอฟื้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเธอใช้วิธีเช็ดตัวแทน 

การอาบน�้าและถ่ายเบาหลังฉากไม้ฉลุ โชคดีนักที่เธอไม่นึกอยากปล่อยหนัก 

แต่อย่างใด หาไม่แล้วเธอคงรู้สึกกระดาก ล�าบากใจยิ่งที่จะให้บ่าวที่คอยเฝ้า

ดูแลเธอน�ามนัไปเททิ้ง

จะว่าไปความไม่สะดวกสบายในยุคนี้ท�าให้เธออดึอดัอยู่ไม่น้อย และก็ 

ไม่คิดว่าเธอจะเคยชินกับภาวะเช่นนี้ได้ง่ายดายนักหรอก วันนี้อรนลินรู้สึก 

สบายตวักว่าทุกวนั หลงัจากที่ได้อาบน�้าอาบท่ากบัเขาเสยีท ีแต่กระนั้นกร็ู้สกึ 

แสบๆ ที่ผิวเนื้ออยู่บ้าง อันเป็นผลพวงมาจากการขัดเนื้อขัดตัวด้วยมะขาม-

เปียก อย่างน้อยขี้ไคลและสิ่งสกปรกต่างๆ กไ็ด้ถูกขจดัไปจากเนื้อตวัของเธอ

จนหมดสิ้น มหิน�าซ�้าในยามลบูไล้ยงัรูส้กึได้ถงึความเนยีนนุม่ของผวิเนื้อ เรยีก

ว่าคุม้ค่ากบัการยอมนั่งนิ่งๆ ให้นางบ่าวทั้งสองขดัล้างผวิของเธอจนแสบไปหมด

หลงัจากอาบน�้าเสรจ็เธอกถู็กนางบ่าวพี่เลี้ยงจดัแจงน�าเอาเครื่องประทนิ 

มาชโลมไปตามเนื้อตวั จนอรนลนิแทบจะส�าลกักลิ่นน�้าอบน�้าปรงุที่ส่งกลิ่นหอม 

ฟุ้งไปทั่วทั้งห้อง ก่อนทั้งสองจะจับเธอแต่งตัวนุ่งผ้าจีบห่มสไบสีบานเย็น ซึ่ง 

ช่วยขับให้ผิวขาวๆ ของแม่อ้วนอรอนงค์ นั่นก็คือเธอในชาติภพนี้ให้ผุดผ่อง 

นวลเนยีนขึ้นมาได้ไม่น้อย

ตอนแรกนางบ่าวทั้งสองตั้งใจจะนุ่งแบบรัดอกให้เธอ แต่เธอรู้สึก

แปลกๆ หากจะต้องไปเดนิอวดช่วงไหล่ที่อวบอิ่มให้ผูอ้ื่นได้ยล เธอจงึขอเปลี่ยน

มานุง่ห่มสไบแบบเฉยีงแทน การแต่งตวัของเธอเป็นไปในรปูแบบของหญงิสาว 

ชาวกรุงศรอียุธยาสมยัที่สาม ซึ่งเหล่าสตรยีงันุ่งผ้าจบีห่มสไบ และไว้ผมยาว 

เคลียไหล่แล้วตัดสั้นช่วงบนโดยจะถอนไรผมรอบๆ ออก ในขณะที่เหล่า 

นางบ่าวจะไว้ผมทรงดอกกระทุ่ม โกนผมช่วงท้ายทอยและนุ่งโจงกระเบน  

ห่มเนื้อตวัช่วงบนแบบตะเบงมาน

อรนลนิมองทรงผมของตวัเองในกระจก พลางอดไม่ได้ที่จะทอดถอน 

ใจออกมา ด้วยผมทรงนี้ท�าให้หญิงสาวที่มีใบหน้าอ้วนกลมอย่างเธอมองด ู
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ตลกน่าข�า เนื่องจากท�าให้ใบหน้ากลมแป้นของเธอมองดูกลมขึ้นไปเสยียิ่งกว่า 

เดมิ ซึ่งเธอคดิว่ามนัน่าจะดกีว่าหากได้เกล้าผมเป็นมวยแทนที่จะเป็นทรงนี้

แต่ที่เธอไม่ชอบใจเอาเสียเลย ก็เห็นจะเป็นฟันของแม่อ้วนอรอนงค ์

นี่แหละ กเ็จ้าหล่อนเล่นย้อมฟันเสยีจนแดงเถอืกและด�าคล�้าเป็นบางซี่ ดงันั้น 

อรนลินจึงตั้งใจว่าจะต้องหาทางฟอกฟันของแม่อ้วนให้กลับมาขาวเยี่ยงคนใน 

ยุคสมยัของเธอให้ได้ หาไม่แล้วนางอ้วนผู้นี้จะยิ่งดูน่าเกลยีดน่าชงัเข้าไปอกี

อรนลินเพิ่งรู้ว่าตัวเองได้ย้อนกลับมาในช่วงการปกครองของสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช ซึ่งขณะนี้พระองค์เพิ่งจะขึ้นครองราชย์ได้เพยีงสามวนั 

เท่านั้น และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นกค็อื อรนลนิเพิ่งจะรู้ว่าเธอฟื้นขึ้นมาในวนัเวลา

ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์พอดี

“วนันี้แม่นายของบ่าวงามเหลอืเกนิเจ้าค่ะ” จู่ๆ เสยีงชื่นชมที่ดงัออกมา 

จากปากของนางจ่อย บ่าวพี่เลี้ยงร่างผอมแห้งก็ท�าให้ความคิดของอรนลิน 

สะดุดลง ก่อนจะยิ้มแห้งๆ ส่งให้ พลางอดคดิไม่ได้ว่า ถ้านางจ่อยไม่ใช่บ่าว 

ขี้ประจบก็เห็นท่าว่าระบบสายตาของนางบ่าวผู้นี้น่าจะมีปัญหาเสียกระมัง  

แต่ก่อนที่อรนลินจะพูดจะเอ่ยสิ่งใดออกไป นางบ่าวผู้หนึ่งก็เข้ามาขัดจังหวะ

เสยีก่อน

“ขออภยัด้วยเถดิเจ้าค่ะ แม่นายศรนีวลให้บ่าวมาตามแม่นายอรอนงค์

ไปรบัข้าวเช้าเสยีด้วยกนัเจ้าค่ะ”

“เช่นนั้นร ึบอกแม่นายศรนีวลว่าข้าก�าลงัจะไป” อรนลนิสั่งนางบ่าวที่มา 

ตาม ก่อนจะหนัไปมองตวัเองในกระจกเพื่อส�ารวจความเรยีบร้อยอกีครั้ง

เรื่องกระจกนี่ก็เหมือนกัน อรนลินเพิ่งรู้ว่าที่ห้องของแม่อ้วนอรอนงค ์

ไม่มีกระจกวางอยู่ เพราะคุณศรีนวลเป็นผู้ออกค�าสั่งมิให้น�ากระจกมาวางไว้  

นางจ่อยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เธอส่องกระจกเป็นต้องอาละวาดขว้างปาข้าวของ 

ไปเสียทุกครั้ง จนภายหลังคุณศรีนวลสั่งห้ามเด็ดขาดมิให้น�ากระจกเข้ามาไว้

ในห้องนี้

และค�าบอกเล่านี้ก็อธิบายท่าทางของนางบ่าวทั้งสองกับคุณศรีนวล 
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ได้เป็นอย่างดี ว่าเหตุใดจึงมีท่าทางเช่นนั้นเมื่อยามที่เธอเรียกหากระจก แต ่

เนื่องจากอรนลินมิได้ขว้างปากระจกและข้าวของทิ้งเยี่ยงที่แม่อรอนงค์เคย 

ท�า ก็เลยยิ่งท�าให้คนทั้งหมดเชื่ออย่างสนิทใจว่าอรนลินนั้นท่าจะจดจ�าสิ่งใด 

มไิด้จรงิๆ ตามที่ได้บอกกล่าว

“ไปกันเถอะ” อรนลินบอกพลางหันหลังให้กระจก เดินน�านางบ่าว 

พี่เลี้ยงออกจากห้องไป 

“ว่ากระไรนะ ทางโน้นจักส่งคนมารับตัวแม่อรเมื่อไรนะเจ้าคะ” คุณ 

ศรนีวลร้องถามคุณหลวงราชมณดี้วยความตกใจ

“แต่คุณพี่ก็รู้ว่าเพลานี้แม่อรจ�าสิ่งใดมิได้ แล้วนี่อิฉันจักบอกลูกว่า 

กระไรเจ้าคะ คุณพี่หาทางยดืเพลาเอาไว้ก่อนมไิด้ฤๅเจ้าคะ” คุณศรนีวลถาม 

คุณหลวงผู้เป็นสามดี้วยความวติกกงัวล

“เอาเถิด แม่ศรีนวลอย่าเพิ่งพูดสิ่งใดในตอนนี้เลย แม่อรเดินมาโน่น

แล้ว ไว้ค่อยหารอืกนัค�่านี้เถดิ”

“เจ้าค่ะ คุณพี่” คุณศรนีวลรบัค�า ทว่าใบหน้านั้นหม่นเศร้าลงไปอย่าง 

เหน็ได้ชดั

“มาแล้วฤๅแม่อร” คุณศรีนวลเอ่ยปากทักขึ้นก่อน จากนั้นก็หันไปสั่ง 

ให้นางบ่าวยกชามล้างมอืมาให้อรนลนิที่เพิ่งจะนั่งลงบนเสื่อข้างๆ ตน

“ล้างมอืเสยีก่อนเถดิ”

“เจ้าค่ะคุณแม่” อรนลนิรบัค�าและปฏบิตัติามอย่างว่าง่าย

หญิงสาวมองส�ารับกับข้าวที่จัดใส่ถ้วยจานกระเบื้องเคลือบลวดลาย 

งดงามวางเตม็อยู่ในพานไม้ ซึ่งล้วนมแีต่ของแห้ง เช่น ปลาย่าง ผกัลวก และ

เนื้อแห้ง ทว่าน�้าพริกสีคล�้าคล้ายมิได้ใส่พริกสีแดงเลยสักเม็ดนี่สิที่เรียก 

ความสนใจของอรนลนิได้เตม็ๆ

“เจ้าอยากกนิน�้าพรกินี่ฤๅ” คุณศรนีวลถามเมื่อเหน็อรนลนิจอ้งน�้าพรกิ 

ในถ้วยเขม็ง ก่อนจะตักใส่จานให้เธออย่างเอาใจ จากนั้นท่านก็แกะเนื้อปลา 
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มาวางใส่ในจานให้เธอกบัคุณหลวง อรนลนิจงึยิ้มให้ท่านอย่างขอบคุณ

อรนลนิใช้มอืเปิบข้าวด้วยวธิทีี่เธอไม่แน่ใจนกัว่ามนัจะถูกหรอืไม่ แต่ก็

พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ให้เมลด็ข้าวสวยร่วงจากมอื ก่อนจะส่งข้าวเข้าปาก 

เป็นค�าแรกนับตั้งแต่ที่เธอมาถึงที่นี่ ซึ่งที่ผ่านมานั้น เนื่องจากอาการคลื่นไส้ 

จงึท�าให้กนิได้เพยีงน�้าและข้าวต้มใส่เกลอืเท่านั้น

ทันทีที่ได้ลิ้มรสน�้าพริกกับเนื้อปลาและข้าวสวยเข้าไปค�าแรก อรนลิน 

ก็ต้องแปลกใจกับรสชาติของน�้าพริกที่เธอเห็นว่ามันคือน�้าพริกกะปิดีๆ  นี่เอง  

แต่รสชาตกิลบัมใิช่เช่นที่เธอเคยกนิ แม้จะมรีสเผด็กลบัมใิช่รสเผด็ของพรกิสด 

แต่อย่างใด หากไม่ผดิจากที่เธอคดิและเข้าใจ น่าจะเป็นรสเผ็ดจากพรกิไทย 

และข่านั่นเอง ในเรื่องของรสชาติแม้จะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานครบรส แต่ 

ดูเหมอืนจะหนกัไปทางรสเคม็เสยีมากกว่า

“รสชาตไิม่ถูกปากแม่อรฤๅ” คุณศรนีวลถามเมื่อเหน็สหีน้าท่าทางของ 

อรนลนิ

“หาใช่เช่นนั้นไม่ รสชาตินั้นดีนักแล แต่เหตุใดในน�้าพริกกะปิถึงไม่ม ี

พรกิเลยสกัเมด็ล่ะเจ้าคะ” ค�าถามของอรนลนิท�าให้ทั้งคณุศรนีวลและคุณหลวง 

มองเธออย่างแปลกใจ

“กระไรกัน นี่ออเจ้าไม่รู้สึกเผ็ดร้อนบ้างเลยฤๅ อีชุ่มท่าจักใส่ข่ากับ 

พรกิน้อยเกนิไป แต่แม่ว่านี่กเ็ผด็ร้อนมากแล้วหนา ฤๅคุณพี่ว่าอย่างไรเจ้าคะ” 

คุณศรนีวลหนัไปถามความเหน็ของคุณหลวงราชมณี

“พ่อว่าเผ็ดก�าลังดีนะออเจ้า ถ้าลูกชอบเผ็ด คราวหน้าคราวหลัง 

แม่ศรนีวลกส็ั่งให้อชีุ่มมนัเตมิพรกิลงไปอกีกแ็ล้วกนั”

“เออ...มิใช่ดอกเจ้าค่ะ ลูกหมายถึงเหตุใดจึงไม่ใส่พริกขี้หนู พริกสด 

กระไรเทอืกนั้นลงไปเจ้าค่ะ”

“พรกิกระไรหนูๆ ฤๅ เหตุใดแม่จงึไม่เคยได้ยนิเล่า นี่ออเจ้าไปรู้จกัไป 

ได้ยนิมาจากที่ใดฤๅ” คุณศรนีวลถามพลางหนัไปมองคุณหลวง

ค�าพูดของคณุศรนีวลท�าให้อรนลนิรูส้กึแปลกใจไม่น้อย หรอืว่าอยุธยา 
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ในยุคนี้จะยงัไม่มพีรกิเข้ามา แต่จะเป็นไปได้อย่างไรกนั กไ็หนว่านายมานูเอล 

ฟราโกโซ (Manuel Fragoso) ได้น�าพริกเข้ามาปลูกไว้ในกรุงศรีอยุธยา 

ตั้งแต่สมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ ๒ มใิช่หรอื

“เออ...คือ...สงสัยว่าลูกคงจะฝันไปในช่วงที่ลูกป่วยไข้กระมังเจ้าคะ  

เลยจ�าผดิจ�าถูก คดิว่าเรื่องราวที่ฝันกบัสิ่งที่เหน็นั้นเป็นความจรงิ ความทรงจ�า 

ของลูกดูท่าจะสบัสนไปหมดแล้วละเจ้าค่ะ” อรนลนิแสร้งยกเอาความฝันและ

อาการป่วยไข้ของตวัเองมาอ้าง

“โธ่...แม่อรของแม่ เยี่ยงนั้นกก็นิข้าวเถดินะ เรื่องนั้นช่างมนัเถอะ อย่า

เพิ่งไปคดิกระไรเลย นี่จ้ะ กนิเสยีให้เยอะๆ”

คุณศรีนวลบอกพลางแกะเนื้อปลาใส่ในจานข้าวของอรนลินเพิ่ม  

หญิงสาวจึงยิ้มให้ท่านเป็นการขอบคุณ ก่อนจะน�าข้าวเข้าปากเป็นค�าที่สอง  

ในขณะที่คุณศรนีวลนั้นหนัไปสบตากบัคุณหลวงราชมณอีย่างวติกกงัวล

“โธ่...แม่อร ออเจ้าเป็นเยี่ยงนี้ แล้วแม่จักวางใจให้ออเจ้าไปอยู่กับ 

ทางโน้นได้เยี่ยงไรเล่า”



อรนลินไม่รู้ว่าเป็นเพราะความที่ยังไม่ชินกับข้าวปลาอาหารของที่นี่ 

หรอือย่างไร ด้วยเธอเป็นต้องวิ่งเข้าห้องน�้าทกุครั้งไป หลงัจากที่รบัข้าวรบัอาหาร 

ไปได้เพยีงไม่นาน สามวนัมาแล้วที่เธอเป็นแบบนี้ อรนลนินกึดใีจที่อย่างน้อย 

ในภพนี้เธอก็เกิดมาเป็นลูกคุณหลวง มิใช่ลูกตาสีตาสาทั่วไป หาไม่แล้วเธอ 

คงจะไม่โชคดมีหี้องน�้า หรอืที่ผู้คนในสมยันี้เรยีกกนัว่าเวจให้ใช้เป็นแน่

เธอเพิ่งจะทราบว่าเวจในสมัยนี้มีการสร้างขึ้นและใช้ได้เฉพาะเจ้าขุน- 

มูลนายเท่านั้น คนสามัญชาวบ้านทั่วไปมักจะใช้วิธีเข้าป่าเข้าทุ่งกันเสียเป็น 

ส่วนใหญ่ ส่วนลักษณะหรือรูปแบบของเวจที่นี่ก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ผนัง 

กั้นเวจท�าขึ้นด้วยไม้ไผ่ ด้านในเป็นหลุมที่ก่อขึ้นด้วยอิฐเพื่อไม่ให้ขอบหลุมพัง  

และมเีขยีงแผ่นไม้ขนาดพอเหมาะปิดปากหลุมเอาไว้ พร้อมกบัเจาะรตูรงกลาง 

เป็นร่องส�าหรบัถ่ายของหนกั แล้วท�าแยกมาอกีหลุมส�าหรบัถ่ายเบา มฝีาปิด 

เอาไว้เพื่อป้องกนักลิ่นระเหย ซึ่งกเ็ป็นฝาที่ท�าขึ้นจากไม้แผ่นเรยีบและมหีูจบั

ภายในห้องส้วมหรือที่เรียกกันว่าห้องเวจจะมีตุ่มน�้าขนาดเล็กวางอยู่  

เพื่อให้น�ามาช�าระล้างหลงัเสรจ็กจิ ใกล้ตุ่มน�้าอยู่สูงขึ้นไปเลก็น้อยกจ็ะมไีม้ซกี

เลก็ๆ มดัรวมกนัเอาไว้ส�าหรบัใช้เชด็มอือกีที

๓



รุ้ ง อ้ ว น ห น อ น ห นั ง สื อ    37

หลังจากเสร็จกิจธุระและพ้นจากเวจออกมาได้ อรนลินก็ค่อยรู้สึก 

สบายตัวสบายจมูกขึ้นมาบ้าง ก่อนจะชักชวนบ่าวพี่เลี้ยงที่รออยู่ภายนอกไป 

เดนิเล่นต่อที่ท่าน�้า

อนัที่จรงินอกเหนอืจากความไม่สะดวกในเรื่องของห้องน�้าห้องส้วมแล้ว  

อรนลินก็ออกจะชื่นชอบวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนที่นี่อยู่ไม่น้อย  

บ้านเรอืนของคนที่นี่ไม่ได้ปลกูแออดัตดิกนัเช่นเดยีวกบัสมยัปัจจบุนั เนื่องจาก 

ประชากรที่อาศยัอยูภ่ายในกรงุศรอียธุยานั้นมไีม่มากนกั หากจะว่ากนัไปตาม 

ที่เธอเคยได้เรยีนรูถ้งึเรื่องราวและวถิชีวีติของคนที่นี่จากหนงัสอืประวตัศิาสตร์

ชาตไิทย อกีทั้งผูท้ี่มศีกัดนิาส่วนใหญ่กจ็ะมเีรอืกสวนไร่นาและที่ดนิของตวัเอง 

เป็นบรเิวณกว้างขวาง

ดังนั้นบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ใกล้กันส่วนมากจึงเป็นของคนในครอบครัว  

และคนในปกครองของเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายเสียมากกว่า หรือที่เรียกกันว่า 

เรอืนหมู่

โดยส่วนมากเรอืนหลงัใหญ่จะมคีวามกว้างขนาดสามคหูาขึ้นไป ภายใน 

ตัวเรือนหนึ่งหลังจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนสามช่วง สองส่วนของตัวเรือน 

จะเป็นห้องนอน ส่วนที่เหลอืของตวัเรอืนจะเป็นห้องโถง มไีว้ส�าหรบัเลี้ยงพระ 

และรบัแขก รวมทั้งกนิอาหาร พกัผ่อน ซึ่งจะเป็นที่อยู่ของเจ้าบ้านกบัภรรยา

เอกพร้อมบุตรและธดิาที่เกดิจากภรรยาเอกเท่านั้น

ส่วนเรือนครัวจะเชื่อมต่อกับเรือนนอน ด้วยชานชายคาของเรือน 

จะท�ารางไม้รองน�้าฝน ตรงปลายรางมตีุ่มตั้งเอาไว้หนึ่งลูก เรอืนครวัมกัจะม ี

หน้าต่างด้านข้างและด้านหน้าเหนอืเตาไฟ เพื่อเปิดระบายควนัไฟในยามท�าครวั

และเรือนที่เล็กลงมาตามล�าดับก็จะเป็นเรือนของอนุกับพวกนางเล็กๆ 

ทั้งหลาย ถัดออกไปก็จะเป็นเรือนของบ่าวทาสที่มักจะสร้างให้อยู่เยื้องไปทาง

ด้านหลงั ห่างไกลจากเรอืนของผู้เป็นนาย ซึ่งจะมรีั้วไม้ไผ่กั้นบอกเขตบรเิวณ

ที่อยู่ระหว่างเจ้านายกบับ่าวทาส

อรนลินกับนางบ่าวทั้งสองพากันเดินมาจนถึงศาลาท่าน�้า นางจ่อยรีบ 
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เดินไปปัดฝุ่นละอองออก ก่อนจะหันมาบอกให้อรนลินไปนั่งตรงที่ตนใช้มือ 

ปัดท�าความสะอาดแล้ว

“แม่นายเจ้าขา มานั่งที่นี่เถดิ บ่าวช่วยปัดให้แล้วเจ้าค่ะ” อรนลนิยิ้มให้

นางบ่าวเป็นการขอบคุณ แล้วจงึก้าวเข้าไปในศาลาพร้อมท�าท่าจะนั่งลง แต่ยงั

ไม่ทันที่เธอจะนั่ง หางตาก็เหลือบไปเห็นนางผิน บ่าวคนสนิทของคุณ 

ศรนีวลเดนิมาแต่ไกล อรนลนินกึรู้ได้ในทนัทวี่าคุณศรนีวลคงจะใช้ให้นางผนิ 

มาตามเธอไปพบท่านเป็นแน่ เนื่องจากได้เห็นหน้านางผินทีไร เป็นอันว่าคุณ 

ศรนีวลต้องการพบเธอเสยีทุกทไีป

“แม่นายศรีนวลสั่งให้มาตามข้าอีกละสิ” อรนลินถามทันทีที่นางผิน 

ก้าวเข้ามานั่งคุกเข่าลงต่อหน้าเธอ

“เจ้าค่ะแม่นายอร เพลานี้แม่นายศรนีวลรออยู่ที่ห้องเจ้าค่ะ”

“กระนั้นฤๅ ถ้าเช่นนั้นจ่อยกบัพี่ชื่นรอข้าอยู่ที่นี่เถดิ ไม่ต้องตามไปดอก 

ฤๅคดิจะไปท�าสิ่งใดกไ็ป ไม่ต้องมาคอยตามข้าต้อยๆ เยี่ยงนี้ดอกนะ” อรนลนิ 

หันไปบอกนางบ่าวพี่เลี้ยง ที่นับตั้งแต่เธอฟื้นก็เอาแต่ตามติดเธอทุกฝีก้าว  

โดยแทบจะมใิห้คลาดสายตา นอกเสยีจากเวลาที่เธอนั่งส้วมเท่านั้น

“มิได้ดอกเจ้าค่ะ แม่นายศรีนวลสั่งไว้ ว่าให้บ่าวกับอีจ่อยคอยตาม 

ดูแลแม่นายเจ้าค่ะ”

“ถ้าเช่นนั้นกแ็ล้วแต่พวกพี่เถดินะ” อรนลนิถอนหายใจ ก่อนจะหนัไป 

ทางนางผนิที่นั่งรออยู่

“ไปกนัเถอะแม่ผนิ”

“เจ้าค่ะ” นางผินรับค�าแล้วรอให้อรนลินก้าวน�าออกไปก่อน จากนั้น 

จงึก้าวตาม โดยมนีางชื่นกบันางจ่อยตามหลงัไปตดิๆ 

คณุศรนีวลมองใบหน้าแฉล้มอิ่มกลมของลกูสาวด้วยความรูส้กึยุง่ยาก 

ใจ เพราะไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเอ่ยกบัลูกเช่นไร แต่ไม่บอกกค็งจะไม่ได้ ด้วยทาง

คุณหญิงแขยอมยืดเวลาออกไปให้เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้น นี่ก็ผ่านไปสามวัน 



รุ้ ง อ้ ว น ห น อ น ห นั ง สื อ    39

แล้ว แต่ตนยังไม่ได้บอกความจริงให้บุตรีได้ทราบเรื่องราวเลย เกรงว่า 

เจ้าตัวจะพานกระโดดน�้าฆ่าตัวตายไปอีกครั้ง หากเป็นเช่นนั้นคุณศรีนวล 

คงได้กระโดดน�้าตายตามบุตรไีปเป็นแน่แท้

“คุณแม่มีสิ่งใดกับอรฤๅเจ้าคะ ท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อย หาไม ่

แล้วสีหน้าของคุณแม่คงจะไม่ดูแย่เช่นนี้ มีกระไรก็บอกอรมาเถิดเจ้าค่ะ”  

อรนลินพูดไปตามที่คิด ด้วยสีหน้าของคุณศรีนวลบอกชัดว่าท่านก�าลัง 

ไม่สบายใจ ซึ่งคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเธอ หาไม่แล้วท่านก็คงจะไม่ให้คนไป 

ตามเธอมาพบแบบนี้

“แต่แม่เกรงว่า...” คุณศรนีวลอ�้าอึ้ง

“เกรงว่ากระไรฤๅเจ้าคะ”

“แม่เกรงว่าหากบอกเรื่องนี้ไปจักท�าให้ออเจ้าคิดสั้น ท�าร้ายตัวเองอีก 

น่ะสิ” ค�าพูดของคุณศรีนวลยิ่งท�าให้อรนลินนึกสงสัย แต่เห็นว่าคงจะไม่ใช ่

เรื่องดีนักกระมัง และคงจะเป็นเรื่องราวที่เคยท�าให้แม่อ้วนอรอนงค์คิดสั้น 

ฆ่าตัวตายไปในครั้งนั้นก็เป็นได้ แม้จะนึกกลัวแต่อรนลินก็อยากจะรู้เช่นกัน 

ว่าเรื่องราวร้ายแรงใดที่ท�าให้เธอในภพนี้ถึงกับคิดฆ่าตัวตาย เห็นทีว่าคงมิใช่ 

แค่ความน้อยเนื้อต�่าใจในรูปโฉมอย่างที่เธอเคยคดิเสยีกระมงั

“เออ...คุณแม่บอกอรมาเถอะเจ้าค่ะ ถึงอย่างไรอรก็ต้องรับรู้มิใช่ฤๅ 

เจ้าคะ หาไม่แล้วคุณแม่กค็งจะไม่ให้คนไปตามอรมากระมงั” หญงิสาวตดัใจ

พูดออกไปหลงัจากที่สูดลมหายใจเรยีกก�าลงัใจให้ตนเอง

ค�าพูดของอรนลินท�าให้คุณศรีนวลมองเธอด้วยความเวทนาสงสาร 

ในความอาภัพแต่ไม่อับโชควาสนาเสียทีเดียวของเธอ ก่อนจะตัดสินใจพูด 

ในสิ่งที่อรนลินถึงกับอ้าปากค้าง ดวงตาเบิกกว้างจนแทบจะถลน เกิดอาการ 

ชอ็กไปชั่วขณะ

“แม่จักต้องส่งออเจ้าเข้าห้องหอ กลับเรือนไปหาผัวของออเจ้าในอีก 

สามวนัข้างหน้านี้”

“วะ...ว่าอะไรนะ...ผะ...ผวัอย่างนั้นหรอืคะ” อรนลนิพดูจาตะกกุตะกกั 
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ลิ้นพันกันด้วยความตกใจ เผลอลืมวิธีการพูดจาเยี่ยงคนโบราณไปเสียสิ้น  

ในขณะที่คุณศรีนวลเองก็ไม่ทันได้สังเกต จึงไม่สะดุดกับส�าเนียงค�าพูดที่ 

อรนลนิเปล่งออกมา สิ่งที่ท่านท�าคอืพยกัหน้าให้เธอแทนการตอบรบั

“นะ...นี่ลกูแต่งงานแล้วฤๅ เมื่อไร กบัผู้ใดกนัเจ้าคะ” อรนลนิรวัค�าถาม 

ในขณะที่สมองนั้นก�าลงัมนึงงราวกบัปลาถูกทุบหวักไ็ม่ปาน

“โธ่...แม่อรของแม่” คุณศรีนวลน�้าตาไหลรินด้วยความสงสารบุตร ี

พลางยกชายผ้าขึ้นซบัน�้าตาป้อยๆ

“คุณแม่อย่าเพิ่งร้องไห้ไปเลยเจ้าค่ะ กรุณาบอกเล่าเสยีก่อนเถดิ” เมื่อ

อรนลินพูดเช่นนั้น คุณศรีนวลจึงหยุดเช็ดน�้าตาก่อนจะเผลอค้อนให้เธอ 

เสียหนึ่งวง หญิงสาวเห็นท่าทางนั้นก็ได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ แล้วคุณศรีนวลก็เริ่ม 

เล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบให้เธอฟัง

การแต่งงานของอรนลินนั้นเกิดจากค�ามั่นสัญญาครั้งเก่าก่อนของ 

ผู้ใหญ่ และได้กระท�าการหมั้นหมายกันเอาไว้ แม้จะไม่เป็นทางการก็ตาม  

นัยว่าก่อนหน้านั้นพระยาราชภักดี เจ้ากรมพระคลังมหาสมบัติคนเก่า กับ 

คุณหลวงราชมณีนั้นเป็นสหายสนิท อีกทั้งพระยาราชภักดียังเคยช่วยชีวิต 

คุณหลวงเอาไว้ ดังนั้นเมื่อทางพระยาราชภักดีเอ่ยปากขอหมั้นหมายบุตร ี

ที่เพิ่งเกดิมาให้แก่บุตรชายคนโต ทางคุณหลวงจงึไม่ขดัข้อง แม้จะมไิด้มกีาร 

หมั้นหมายกันอย่างเป็นพิธีการ แต่ทางคุณหลวงก็ได้รับปากและให้ค�ามั่น 

สัญญากับพระยาราชภักดีเป็นมั่นเหมาะว่าจะยกบุตรสาวให้ และจะยอมให ้

ทั้งคู่ออกเรอืนเมื่อถงึเวลา

ก่อนหน้านี้หลังจากคุณพระหรือพระยาราชภักดีลาออกจากราชการ 

เพราะอาการป่วยไข้ ท�าให้ต้องนอนซมเป็นเวลากว่าสามปี จนไม่สามารถ 

ท�างานรบัใช้ชาตบ้ิานเมอืงได้ แต่เนื่องจากมคีวามดคีวามชอบ พระมหากษตัรย์ิ 

พระองค์ก่อน ซึ่งกค็อืพระเจ้าปราสาททอง จงึโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชภกัดี

เกบ็รกัษาทรพัย์สนิและด�ารงศกัดนิาเป็นพระยาอยู่เช่นเดมิ

เนื่องจากอาการป่วยของพระยาราชภักดีดูจะทรุดหนัก และอยากจะ 
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ให้บุตรชายได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียที จึงให้คุณหญิงแขผู้เป็นศรีภรรยามาทวง 

ค�ามั่นสัญญาที่คุณหลวงเคยให้ไว้ ทางคุณหลวงราชมณีจ�าต้องกระท�าตาม 

สญัญา ถงึแม้จะไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นกต็าม

เมื่อคุณศรีนวลเล่าถึงตรงนี้ อรนลินก็เริ่มสงสัยว่าเหตุใดคุณหลวงจึง 

ไม่อยากให้แม่อ้วนอรอนงค์ออกเรือนไปกับบุตรชายของท่านพระยาผู้เป็น 

สหาย ในเมื่อรูปลักษณ์ของแม่อ้วนก็ใช่ว่าจะสวยเลือกได้เสียเมื่อไร การได ้

แต่งงานเข้าไปเป็นสะใภ้เอกของท่านพระยา คุณหลวงราชมณน่ีาจะดใีจมากกว่า 

มใิช่ร ึเหน็ทว่ีาเรื่องคงจะไม่ธรรมดาเสยีแล้วกระมงั แต่ยงัไม่ทนัที่อรนลนิจะได้ 

ถามในสิ่งที่ตวัเองสงสยั คุณศรนีวลกเ็อ่ยให้ความกระจ่างกบัเธอขึ้นเสยีก่อน

“หากพ่อเพชรจักเป็นเหมือนเช่นคนอื่นเขา พ่อของออเจ้ากับแม่คงจัก

วางใจได้อยู่ดอก แต่นี่...” คุณศรนีวลอ�้าอึ้ง

“แต่นี่กระไรฤๅเจ้าคะ” อรนลนิเริ่มมอีาการร้อนรนเพราะความใคร่รู้

“พะ...พ่อเพชร”

“เป็นอย่างไรฤๅเจ้าคะ”

“สตขิองพ่อเพชรฟั่นเฟือน มสิมประดนีี่ส”ิ

“คนบ้า!” อรนลินเผลอร้องอุทานขึ้นด้วยความตกใจอย่างยิ่งยวด 

ในสิ่งที่ได้ยนิ

โธ่...ก็จะไม่ให้เธอตกใจได้อย่างไรเล่า นี่เธอจะต้องกลายเป็นเมียของ 

คนบ้างั้นรึ เธอเลือกที่จะหลบลี้หนีความยุ่งยากจากโลกปัจจุบัน เพื่อมิให ้

ตวัเองต้องตกเป็นเครื่องมอืของนายสมชยั และรอดพ้นจากการเป็นเมยีน้อย 

ของเสี่ยศกัดิ์ชาย แต่นี่อะไร...

เธอจะต้องกลายไปเป็นเมียของคนบ้าที่ไหนก็ไม่รู้แทนอย่างนั้นหรือ  

แบบนี้มนัเรยีกว่าหนเีสอืปะจระเข้ดีๆ  นี่เอง อรนลนิเอ๋ย แม่อรนลนิ กระโดดน�้า 

ฆ่าตัวตายอีกรอบเสียเลยดีไหม ตอนนี้เธออยากจะจับนายทวารแห่งกาล 

ท่านนั้นมาแล่เนื้อแล้วเอาเกลือทาเสียยิ่งนัก โทษฐานไม่ยอมบอกกล่าวให้เธอ

รบัรู้ก่อนตดัสนิใจ


