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สายฝนเทลงมาจนผู้ท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจของมันรู้สึกแสบ

ผวิและต้องหาที่หลบหยาดฝนเมด็โต เป็นเรื่องน่าแปลกใจส�าหรบัคน

เมอืงกรงุ เว้นแต่ร่างสงูที่ยนืมองภาพความวุน่วายเบื้องล่างด้วยนยัน์ตา

โศก อาจจะเพราะความรู้สึกผิดหรือเพราะสายตาเขาเป็นแบบนั้น 

อยู่แล้วกไ็ม่มใีครบอกชดัได้ สิ่งเดยีวที่คนที่ท�างานใกล้ชดิกบัเขาคนนั้น

บอกได้กค็อื...

ไม่มีวันไหนที่ ‘วรุณรักษ์’ ปรากฏตัวแล้วฝนไม่ตก ไม่มีเลย 

สกัวนัที่ชายหนุ่มเข้ามาดูงานที่บรษิทัแล้วท้องฟ้าจะสดใส 

เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่แรกๆ กฟ็ังดูเป็นเรื่องพเิศษ แต่นานเข้า

กลับกลายเป็นเรื่องน่าขนลุกที่คนในบริษัทของชายหนุ่มเล่าลือกันไป

ต่างๆ นานา แต่ถงึอย่างนั้นวรณุรกัษ์กย็งัเข้ามาที่บรษิทัตามหน้าที่

เรื่องที่คนอื่นพูดถงึเขานั้นไม่ใช่เรื่องที่วรณุรกัษ์ใส่ใจ เขาไม่เคย

สนใจว่าใครจะพูดถงึเขาอย่างไร หรอืจะมองเขาแบบไหน ในชวีติของ

ชายหนุ่มมีเพียงอย่างเดียวที่ส�าคัญต่อเขาคือ เสียงที่แทรกเข้ามาใน

ความฝัน ก่อนเขาจะลมืตาตื่นในทกุๆ เช้า

‘หากอ้ายอี...คนใด...มันรักน้องได้ไม่เกินพี่...ก็อย่าให้มันผู้ใด...

ได้เข้าใกล้ตวั...ใกล้ใจน้องเลย...’

บทน�ำ
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เสยีงห้าวที่เขาได้ยนินั้นสั่นเครอื แต่กลบัมุง่ร้ายจนสมัผสัได้ มนั

บอกชดัว่าความเจบ็ปวดที่คนพดูก�าลงัเผชญิอยูส่าหสัมาก เพราะเสยีง

ที่สั่นเครือจนแทบจะเปล่งค�าพูดออกมาได้ไม่ชัดนั้นยังตราตรึงอยู่ใน

ความทรงจ�าของวรณุรกัษ์ และมนัคงจะไม่มทีางจางหายไปจากหวัเขา

ได้ในเมื่อเขาได้ยนิมนัทกุเช้า 

นอกจากหยาดฝนแล้ว ก็มีเสียงจากความฝันนี่แหละที่อยู่กับ

วรณุรกัษ์ตลอดระยะเวลาสามสบิเก้าปี

มนัทิ้งเขาไว้กบัค�าถามว่าใครเป็นเจ้าของค�าสาปแช่งชวนขนลกุ

นั่นกนั และชายผู้นั้นสาปแช่งใครด้วยความมุ่งร้ายอย่างรนุแรงจนเขา

สมัผสัมนัได้ วรณุรกัษ์อยากรูว่้าใครหนอคอืผูเ้คราะห์ร้ายคนนั้น...และ

คนคนนั้นท�าอะไรให้จงึต้องถูกสาปแช่งด้วยถ้อยค�ารนุแรงแบบนี้

“คณุวรณุครบั...”

“ว่ายงัไง” 

วรุณรักษ์ขานโดยไม่ละสายตาจากปากกาในมือไปมองว่าใคร

เป็นเจ้าของน�้าเสยีงเกรงใจเบื้องหลงั ด้วยมั่นใจนดิๆ ว่าคนคนนั้นคง

ไม่พ้นเป็นมอืขวาของเขา ‘สหรถั’ ผูซ้ึ่งเขาวางใจให้จดัการทกุอย่างช่วง

ที่เขาไม่ได้เข้ามาที่บรษิทั ก่อนจะกระตุ้นเมื่อสหรถัยงัไม่ยอมพูดอะไร

ออกมาสกัท ีหลงัจากที่เรยีกเขาได้อดึใจหนึ่ง “ไหนบอกว่าเอกสารหมด

แล้วไง”

“คณุท่านโทร. มาครบั บอกให้คณุวรณุเข้าไปที่บ้านใหญ่ก่อน

กลบั” 

มอืขวาของวรณุรกัษ์ก้มหน้างดุ เมื่อผู้เป็นนายค่อยๆ ปรายตา 

มองเขา สหรถัไม่เคยกล้าสู้สายตาวรณุรกัษ์เลยสกัครั้ง แม้จะร่วมงาน

กบัชายหนุม่มานานหลายปี แต่บางอย่างในตวัของวรณุรกัษ์ที่เรยีกว่า

บารมีนั้นท�าให้เขาไม่ใคร่สบายเนื้อสบายตัวเท่าไรยามที่อยู่ใกล้ผู้เป็น

นาย และปกตสิหรถักไ็ม่ต้องล�าบากใจนกั ด้วยวรณุรกัษ์แทบจะไม่เข้า
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ออฟฟิศ มีเพียงตอนแวะไปดูโรงงานบ้างเป็นบางครั้ง หรือตอนที่เขา

เอาเอกสารด่วนเข้าไปให้วรณุรกัษ์เซน็ จงึจะมโีอกาสได้พบหน้าผู้เป็น

นาย

“เรื่องอะไรอกีล่ะคราวนี้” วรณุรกัษ์ถอนหายใจอย่างแรง ก่อน

เบือนหน้ากลับไปมองฝนห่าใหญ่ตรงหน้าพร้อมหมุนปากกาในมือไป

ด้วย ชายหนุม่ชอบเวลาฝนตกมากเป็นพเิศษโดยที่เขากไ็ม่รูเ้หมอืนกนั

ว่าท�าไม อาจจะเป็นเพราะชินกับมันแล้วก็ได้ ทุกครั้งที่เขาเยี่ยมหน้า

ออกจากบ้านย่อมไม่พ้นฝนตก เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ที่วรณุรกัษ์จ�าความได้

“ผมว่าคณุท่านคงมธีรุะด่วนน่ะครบั” สหรถัออกความเหน็ 

ปกตแิล้วบดิามารดาของวรณุรกัษ์ไม่ค่อยมาวุน่วายกบัชายหนุม่ 

ตั้งแต่วรุณรักษ์เรียนจบและเริ่มลงทุนเปิดบริษัทก่อนประสบความ

ส�าเร็จอย่างสูงจนน่าตกใจในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการลงทุน

ของ ‘อาชวณิ’ ผู้เป็นบดิา อาชวณิกพ็ลอยเกรงใจบตุรชาย ไม่กล้าออก

ค�าสั่งกบัวรณุรกัษ์อกีต่อไปในตอนที่ชายหนุม่บอกว่าจะย้ายออกมาอยู่

ข้างนอกทนัททีี่เรยีนจบ แม้เขาจะค้านในใจ 

ภรรยาของอาชวณิอย่าง ‘พมิพ์ดารา’ กอ็อกปากขอร้องให้สามี

ปรามบุตรชายเรื่องนี้ แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องยอมแพ้และเคารพการ

ตดัสนิใจของวรณุรกัษ์ เป็นเช่นนั้นมาตลอดจนกระทั่งวนันี้ วนัที่วยัของ

วรณุรกัษ์ล่วงเลยมาจนจะเหยยีบเลขสี่ ทั้งคู่จงึร้อนใจเพราะอยากอุ้ม

หลาน ทว่าบตุรชายกย็งัไม่มวีี่แววจะพาสาวที่ไหนมาให้เหน็หน้าค่าตา 

อาชวณิและพมิพ์ดาราต่างหวั่นใจว่า การที่บตุรชายไม่พาสาวๆ 

มาให้พวกเขาเห็นเลยสักครั้งเป็นเพราะว่าวรุณรักษ์ชอบพอกับผู้ชาย

ด้วยกันมากกว่า คนหัวโบราณอย่างทั้งคู่จึงยิ่งออกอาการร้อนรน  

เป็นเดือดเป็นร้อนจนต้องพยายามงัดวรุณรักษ์ออกจากบ้าน แล้วหา

โอกาสพาบตุรชายไปพบปะกบัลกูสาวของเพื่อนๆ ในวงสงัคมบ้างเผื่อ

เขาจะถูกตาต้องใจใครสกัคนเข้า โดยเฉพาะพมิพ์ดาราที่ขยนัสอดส่อง
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หาสาวๆ ที่เหมาะสมกบับตุรชายมาให้วรณุรกัษ์ดตูวัไม่หยดุหย่อน แต่

ทุกครั้งก็ลงท้ายด้วยการโดนบุตรชายเพียงคนเดียวเคือง โทษฐานที่ 

จุน้จ้านหาคูใ่ห้เขาโดยไม่ปรกึษาก่อนสกัค�า ทว่าทั้งคูก่ย็งัไม่ย่อท้อ ด้วย

ยงัมคีวามหวงัที่จะได้อุ้มหลานอยู่

“เข้าข้างกนัจรงินะ ตกลงว่าแกท�างานให้ใครกนัแน่รถั” วรณุรกัษ์

มองหน้าเลขาฯ ของตนทางหางตาแวบหนึ่ง แล้วเบอืนหน้ากลบัไปมอง

นอกหน้าต่างตามเดิม ก่อนเสียงห้าวจะพึมพ�าถ้อยค�าที่ท�าให้สหรัถ 

ถงึกบัต้องเลกิคิ้วสูงด้วยความแปลกใจออกมา 

“ฝนตกอกีแล้ว...”

“ก.็..ตกทกุวนันะครบั” 

“นั่นส.ิ..เมื่อไหร่จะเลกิตกกไ็ม่รู”้ วรณุรกัษ์แทบจะไม่เคยเหน็ดวง

อาทติย์เลย ทกุครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้าน ฝนกจ็ะเทลงมา เขาชอบ

ฝนกจ็รงิ แต่ชายหนุ่มอดรู้สกึน้อยใจโชคชะตาของตวัเองไม่ได้ ขนาด

ดวงตะวนัเขายงัไม่มสีทิธิ์ได้เหน็เลย

“ตกลงว่าคุณวรุณจะให้ผมเรียนคุณท่านว่ายังไงครับ” สหรัถ

ทวงค�าตอบ ด้วยรู้ว่าฝ่ายนั้นก็ยังรอค�าตอบจากวรุณรักษ์อยู่อย่าง 

ร้อนใจแน่

“บอกท่านว่าฉนัจะเข้าไปหาเอง” วรณุรกัษ์ตดัสนิใจ คดิเสยีว่า

แวะไปให้พ่อแม่เห็นหน้าในรอบสามเดือนก็แล้วกัน หากท่านดื้อดึง 

ที่จะจับคู่ให้เขากับลูกสาวของเพื่อนๆ อยู่อีก ครั้งนี้คงต้องพูดกันให้

เข้าใจว่าเขายงัไม่คดิเรื่องแต่งงาน และยงัไม่ได้สนใจลกูสาวของเพื่อน

ท่านคนไหนทั้งนั้น

“ดเีลยครบั” สหรถัยิ้มออก ยนิดกีบับดิามารดาของวรณุรกัษ์ที่

ในที่สุดชายหนุ่มก็ยอมตกปากรับค�าที่จะเข้าไปพบ “ผมจะเตรียมรถ

ให้...”

“เสร็จงานงวดนี้ฉันไม่เข้าบริษัทอีกแล้วนะ” วรุณรักษ์งึมง�า  
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ท�าให้เลขาฯ ของเขาหุบยิ้มโดยพลัน เหลือเพียงสีหน้าเซียวๆ อย่าง 

ไม่เข้าใจความหมายของค�าพดูเจ้านาย กระทั่งชายหนุม่อธบิายต่อด้วย

เสยีงราบเรยีบ “มอีะไรกแ็วะเข้าไปหาฉนัในบ้าน”

“แล้วที่โรงงานล่ะครบั”

“ฉนัจะแวะเข้าไป ถ้าจ�าเป็น” โรงงานผลติน�้าดื่มของวรณุรกัษ์

อยู่ชานเมอืง ชายหนุม่จงึไม่มปัีญหาในการแวะเข้าไป แต่ออฟฟิศที่อยู่

กลางกรงุนั้นต้องขอบายจรงิๆ เพราะว่ารถตดิเหลอืทน “หรอืว่ามอีะไร

จ�าเป็นให้ฉนัต้องเข้ามาบ่อยๆ หรอืเปล่า”

“ไม่มคีรบั” สหรถัส่ายหน้ารวัพลางบอก นกึว่าเป็นโชคดขีองตน

ที่สมยันี้ตดิต่อกนัทางไกลได้ด้วยเทคโนโลยทีี่พฒันาไปไกล ไม่อย่างนั้น

การจ�าศลีของวรณุรกัษ์คงสร้างปัญหาให้เขาไม่น้อยเลยทเีดยีว “เพยีง

แต่สงสยัเท่านั้นเลยถามเผื่อเอาไว้”

“งั้นกต็ามนั้นแหละ...”

“อย่างนั้นผมไปเตรยีมรถเลยนะครบั?” สหรถัเอ่ยเชงิขออนญุาต 

รอกระทั่งผูเ้ป็นนายพยกัหน้ารบัน้อยๆ อย่างเสยีไม่ได้ ชายหนุม่จงึกล้า 

ขยบัตวัก้าวออกไปสั่งให้คนขบัรถของวรณุรกัษ์เตรยีมรถออกมาไว้รอท่า 

เจ้านายหนุ่ม

เพยีงพ้นหลงัเลขาฯ ใบหน้าคมคร้ามของวรณุรกัษ์กก็ลบักลาย

มาเป็นเรยีบสนทิอกีครั้ง ดวงตาคมกม็องเหม่อออกไปยงัที่ไกลแสนไกล 

ที่ซึ่งตัววรุณรักษ์เองก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ใด สิ่งเดียวที่เขารู้สึกตอนนี้คือเขา

โศกเศร้าเพราะความคิดถึง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบรรยากาศตอนฝนตก

หรอืเป็นเพราะความรู้สกึที่แท้จรงิของเขาที่เศร้าตลอดมา

วรุณรักษ์รู้จักเพียงความเศร้าและความคิดถึงที่มากมายจน

หวัใจของเขาปวดร้าว ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปชายหนุม่กบ็อกตวัเองให้รูส้กึ

ชินกับมันไม่ได้ ในอกโหวงเหวงเหมือนหัวใจของเขาขาดเสี้ยวหนึ่งไป 

ไม่ว่าจะท�าอย่างไรกไ็ม่อาจเตมิเตม็ความรู้สกึว่างเปล่าที่ว่านั่นได้
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“คณุวรณุครบั รถพร้อมแล้วครบั”

“อ้อ ก�าลงัจะออกไป” วรณุรกัษ์เอี้ยวหน้ากลบัไปมองร่างสงูของ

เลขาฯ ของตนที่เปิดประตูห้องท�างานรอท่าเขาอยู่แล้ว “แน่ใจนะว่า

งานเสรจ็หมดแล้ว”

“เรียบร้อยแล้วครับ” สหรัถยิ้มก่อนรายงาน กระทั่งวรุณรักษ์

เดนิมาหยดุตรงหน้าของตนจงึฉกียิ้มกว้างยิ่งกว่าเดมิ หวงัว่าจะลดโทษ

ให้ตัวเองได้บ้าง เท่านั้นดวงตาของวรุณรักษ์ก็หรี่แคบลงอย่างจับผิด 

สงัเกตได้ทนัทวี่ามอืขวาของตนหมกเมด็บางอย่างจากเขา

“มอีะไร” 

เสยีงเข้มนั้นเข้มจดัยิ่งกว่าครั้งไหนๆ จนสหรถัเหงื่อตก ไม่คดิว่า

วรณุรกัษ์จะไหวตวัได้เรว็ถงึเพยีงนี้ แต่ที่เขาท�าไปกเ็พราะรกัและหวงัดี

ต่อเจ้านายหนุ่มของตนทั้งนั้นนะ...สหรถัปลอบใจตวัเอง 

“คอืว่า...คณุท่านให้คณุวรณุไปหาท่านที่บ้านใหม่ครบั” เลขาฯ 

หนุ่มตอบเสียงเบา ไม่พูดหมดเสียทีเดียวก่อนจะยอมจ�านนเมื่อเห็น

แววตาคมกรบิของเจ้านาย จงึต้องสารภาพด้วยน�้าเสยีงอ้อมแอ้มอย่าง

กลวัความผดิ “เพื่อนของท่านจะมาทานข้าวด้วย”

“บ้านหลงัใหม่?” คิ้วเข้มของวรณุรกัษ์กระตกุถีๆ่  อย่างไม่น่าจะ

เป็นเรื่องด ี“พวกท่านซื้อบ้านหลงัใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่กนั”

“เอ่อ...กป็ระมาณสองอาทติย์ก่อนครบั เหน็ว่าอยูใ่กล้เพื่อนสนทิ

ของคณุผูช้ายที่ชื่ออศัวนิ” เลขาฯ ผู้รู้ความเป็นไปในบ้านของวรณุรกัษ์

ยิ่งกว่าเจ้าตวันั้นรายงาน รอยยิ้มบนหน้าที่ว่าแห้งแล้วแห้งลงไปอกีเมื่อ

เหน็แววตาคกุรุ่นของวรณุรกัษ์

“อศัวนิ...” วรณุรกัษ์ทวนชื่อของเพื่อนบดิา มั่นใจว่าเขาไม่เคย

พบชายที่ชื่ออศัวนิที่ว่านี้มาก่อน จงึไม่แน่ใจนกัว่าเขาเป็นเพื่อนกบับดิา

ของตนจรงิหรอืเพิ่งมาสนทิสนมกนั “คณุอศัวนิคนนี้เขามลูีกสาวใช่ไหม”

“คุณวรุณรู้ด้วยหรือครับ!” หนอนบ่อนไส้ที่โดนจับได้คาหนัง- 
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คาเขาตาโต อทุานเสยีงหลงด้วยความรู้สกึผดิ

คนถามได้แต่กลอกตา เบื่อที่สดุท้ายแล้วตนกไ็ม่พ้นโดนพ่อแม่

จบัคลมุถงุชนทั้งที่เขาอายจุะสี่สบิวนันี้มะรนืนี้อยู่แล้ว!

“ถ้าตามตวักนัให้วุน่อย่างนี้กม็อียูเ่รื่องเดยีวไม่ใช่หรอืไง” วรณุ-

รกัษ์ว่าเสยีงเบื่อ ขณะที่คนฟังได้แต่ยิ้มเจื่อน เดนิตามหลงัผู้เป็นนาย

ต้อยๆ 

“พวกท่านท�าเพราะหวงัดกีบัคณุวรณุทั้งนั้นนะครบั” ประโยคนี้

รวมถงึตวัผูพ้ดูเองด้วย ฝ่ายวรณุรกัษ์ฟังแล้วกไ็ด้แต่ผ่อนลมหายใจด้วย

ความปลง

“หวังดีประสงค์ร้ายละสิไม่ว่า” เขาพูดก่อนจะเสียบปากกาลง

ช่องกระเป๋าเล็กๆ บนอกเสื้อตัวนอก โดยที่ไม่ทันได้สังเกตว่าปากกา

ด้ามนั้นไหลลงมาตามความลื่นของปกเสื้อ แล้วหายวบัไปก่อนที่มนัจะ

กระแทกพื้น

พ่อแม่ของวรณุรกัษ์เลอืกซือ้บ้านในหมูบ้่านทีเ่ป็นหนึง่ใน

โครงการของบรษิทัชื่อดงั ซึ่งครั้งหนึ่งวรณุรกัษ์กเ็คยเกอืบจะตดัสนิใจ

ซื้อ แต่แล้วชายหนุ่มกเ็ปลี่ยนใจในนาทสีดุท้าย คดิไม่ถงึว่าสดุท้ายพ่อ

และแม่ของเขากลบัมาซื้อบ้านในโครงการนี้เอาไว้เสยีเอง

โลกกลมเสยีมมิ.ี..

“ตกลงว่าพ่อแม่จะจบัคูใ่ห้ฉนักบัลกูสาวเพื่อนเขาใช่ไหม” เสยีง

ห้าวเอ่ยท�าลายความเงยีบหลงัจากที่รถคนัใหญ่ของเขาเคลื่อนพ้นประตู

หมู่บ้านมา 

“คุณวรุณครับ ผมรับรองเลยครับว่าคนนี้ไม่เหมือนคนอื่น”  

สหรัถท�าหน้าที่กองเชียร์ดีเด่นทั้งๆ ที่ตนเองก็ยังไม่เคยเจอหญิงสาว

ปริศนารายนี้เลยสักครั้ง รู้เพียงว่ารายนี้ไม่เหมือนผู้หญิงคนก่อนๆ ที่

วรุณรักษ์โดนหลอกให้ไปดูตัว “ท�างานเก่ง แถมยังสวยมาก ตางี้โต
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อย่างกบักวาง”

“ขนาดนั้นเลย?” วรณุรกัษ์เหน็ประกายในดวงตาคมของมอืขวา 

เกอืบจะหลดุปากยกลกูสาวเพื่อนพ่อรายนี้ให้แก่สหรถัแล้ว ทว่าบางสิ่ง

บางอย่างกห็ยดุเขาไว้เสยีก่อน “รอดู อยากรู้ว่าสมราคาคยุจรงิไหม”

“คณุวรณุต้องเปิดใจนะครบั ต้องให้โอกาส”

“ฉนักย็งัไม่ได้ว่าอะไร” ชายหนุม่พ่นลมหายใจ เหลยีวมองออก

ไปนอกหน้าต่างรถ ก่อนคิ้วหนาจะขมวดเข้าหากันด้วยความฉงนใจ 

เกนิบรรยาย เมื่อนอกหน้าต่างนั้นไม่ได้มหียาดฝนเหมอืนทกุครั้ง แต่

เป็นแสงเจดิจ้าของดวงอาทติย์ที่บ่งบอกถงึไอแดดอนัร้อนระอ ุชายหนุม่

กะพรบิตาอกีครั้งเผื่อว่าดวงตาของเขาจะฝ้าฟางไป เมื่อลมืตาอกีครั้ง

ชายหนุ่มกม็ั่นใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาด

ฝนหยดุตกแล้วจรงิๆ 

แต่แล้วระหว่างที่วรุณรักษ์แปลกใจอยู่นั้นรถคันใหญ่ของเขาก็

หยดุนิ่ง ก่อนสหรถัจะขยบัตวัเปิดประตรูถแล้วก้าวลงไปรอท่า เงยหน้า

ขึ้นมองท้องฟ้าที่หมู่เมฆเปิดโล่งพร้อมไอแดดร้อนระอุ ก่อนประกาศ

ด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้นอย่างแปลกใจระคนยนิดี

“ฝนหยดุตกแล้วครบัคณุวรณุ”

“รู้แล้ว” วรุณรักษ์แม้จะแปลกใจแต่ก็ยังเก็บอาการได้ รู้ว่านี่

ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาแปลกใจกบัเรื่องที่ฝนหยดุตก เพราะตอนนี้มเีรื่อง

คอขาดบาดตายที่รอเขาอยู่ นั่นก็คือ การคลุมถุงชนของพ่อแม่ และ 

ผู้หญงิที่พวกท่านคดิว่าคู่ควรจะมาเป็นภรรยาของเขา

“จะเข้าไปได้หรอืยงั”

“เชญิครบัๆ” สหรถัตตีวัเองในใจก่อนจะรบีพาผู้เป็นนายเข้าไป

ในบ้าน...ของคนอื่น

เพยีงทั้งคูก้่าวเท้าพ้นธรณปีระตไูป วรณุรกัษ์กรู้็ตวัได้ทนัทว่ีาเขา

โดนลูกน้องของตนหลอก ตาคมกริบตวัดมองหน้าของสหรัถทันควัน 
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เมื่อทั้งเครื่องเรือน ของใช้กระจุกกระจิก และกรอบรูปที่แขวนอยู่บน 

ผนงัในบ้านหลงันี้ไม่น่าเป็นของที่อยูใ่นบ้านที่พ่อกบัแม่เขาเพิ่งตดัสนิใจ 

ซื้อได้ มองเพยีงปราดเดยีวกร็ู้ว่าบ้านหลงันี้เป็นบ้านของคนอื่น ซึ่งใน

กรณนีี้น่าจะเป็นบ้านของเพื่อนพ่อและแม่ของเขานั่นแหละ มนัใหญ่โต

และตกแต่งอย่างสมฐานะ 

ทว่านั่นไม่ส�าคญัเลยสกันดิเดยีว เพราะสิ่งที่ส�าคญัที่สดุส�าหรบั 

วรณุรกัษ์ในเวลานี้กค็อืรูปวาดขนาดเท่าคนจรงิตรงหน้าของเขาต่างหาก

เพยีงเงยหน้ามองรปูที่แขวนอยูใ่นห้องรบัแขกนั้นเตม็ตา ร่างสงู

ของวรณุรกัษ์กท็รดุลงไปกองแทบพื้น ความเศร้าบกุฝ่าก�าแพงหวัใจเข้า

มาและหวดใส่อย่างรนุแรงจนเขาทั้งเสยีใจ รูส้กึผดิ และหวาดกลวัผสม

ปนเปกนั กระทั่งมนัท�าให้ร่างสงูของชายหนุม่ขดงอด้วยความเจบ็ปวด 

พร้อมกับหยาดน�้าตาที่ไหลนองหน้า ชายหนุ่มร้องไห้อย่างน่าเวทนา

เป็นครั้งแรกในชวีติ

เขารู้จกัผูห้ญงิคนนั้น ผูห้ญงิที่สวมชดุไทยในรปูวาดนั้น...เขารูจ้กั

เธอ

‘หากอ้ายอี...คนใด...มันรักน้องได้ไม่เกินพี่...ก็อย่าให้มันผู้ใด...

ได้เข้าใกล้ตวั...ใกล้ใจน้องเลย...’

เธอคอืคนโชคร้ายคนนั้น เธอคอืคนที่โดนเสยีงมุง่ร้ายด้วยความ

แค้นในฝันของเขาสาปแช่ง

‘ช้องนาง’...เขารู้จกัเธอ...
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“คุณวรุณครับ! คุณวรุณ!” สหรัถทรุดตามลงไปประคอง 

ผู้เป็นนาย ด้วยความตกใจและเป็นห่วงที่จู่ๆ วรุณรักษ์ก็ล้มพับลงไป

กองอยู่แทบพื้น เสยีงห้าวนั้นร้องเรยีกผู้เป็นนาย ต้องการค�าตอบจาก

ชายหนุ่มที่นอนขดตัวอยู่แทบพื้นด้วยความหวัง ไม่อยากให้เจ้านาย

ของตนเป็นอะไรไป 

“วรณุ!” เสยีงหวดีร้องนั้นเป็นของพมิพ์ดารา มารดาของวรณุ-

รักษ์ที่วิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น หลังได้ยินชื่อของบุตรชายเพียง 

คนเดยีวของตน “วรณุเป็นอะไรลูก”

“วรณุ...วรณุลกู...” อาชวณิก้าวเข้ามาดอูาการบตุรชายของตน

ตามหลงัภรรยา ประคองศรีษะของวรณุรกัษ์มาวางบนตกัแกร่ง เพยีง

เหน็หยาดน�้าตาของลูกชาย หวัใจของคนเป็นพ่อกอ็ดัแน่นไปด้วยความ

เป็นห่วง “วรณุ...เจบ็ตรงไหนลูก”

วรณุรกัษ์ก�าหมดัแน่นแล้วทบุไปที่อกของตวัเองแรงๆ ตาของเขา

พร่าเลอืนเพราะหยาดน�้าตา แต่ชายหนุม่กย็งัไม่ยอมละสายตาไปจาก

รูปของหญงิสาวที่แขวนอยู่บนผนงั 

คดิถงึเหลอืเกนิ...คดิถงึ...

“คณุวณิพาลูกไปโรงพยาบาลเถอะ” เสยีงห้าวของผูช้ายอกีคน

1
คุ้นๆ เหมือนคนเคยรัก
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แทรกเข้ามา เตือนสติเพื่อนของตนที่ประคองศีรษะของบุตรชายวาง

บนตกั 

‘อัศวิน’ ก้มมองร่างสูงของชายหนุ่มรุ่นลูกด้วยความเป็นห่วง 

เมื่อเห็นว่าอาการของวรุณรักษ์นั้นคงไม่ใช่การเสแสร้งเพราะไม่อยาก

จะพบกบัช้องนาง ผูเ้ป็นบตุรสาวของเขา เดก็คนนั้นดเูหมอืนก�าลงัเจบ็

ปวดอยู่จรงิๆ จนเขารู้สกึสงสาร

“รีบไปเถอะค่ะ เดี๋ยวจะเป็นอะไรไป” ครอบครัวของวรุณรักษ์

เหมอืนจะท�าอะไรไม่ถูก ขณะที่ ‘เทว’ี ภรรยาของอศัวนิร้องแนะ มอื

บอบบางของเธอแตะอยูบ่นท่อนแขนของสาม ีก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตา

กับเขาแล้วถอนหายใจแรงๆ อย่างปลงตก เห็นทีลูกสาวของพวกเขา

จะไม่มโีชคเรื่องคู่จรงิๆ ดูส ิขนาดผู้ชายมาหาถงึบ้านยงัมเีรื่องให้ต้อง

คลาดกนั 

เมื่อเทวีพูดจบ ทั้งอาชวิณและพิมพ์ดาราก็ช่วยกันพาบุตรชาย

ของพวกเขาออกไปจากบ้านเพื่อน โดยมีสหรัถเป็นคนช่วยอาชวิณ

ประคองวรุณรักษ์ให้ลุกขึ้นมาจากพื้นด้วยความยากล�าบาก เพราะ

ความสูงของวรณุรกัษ์เอง แต่ไม่นานพวกเขากพ็าชายหนุ่มไปขึ้นรถที่

จอดอยู่ด้านนอกได้

วรุณรักษ์ออกแรงยื้อด้วยความพยายามอันไร้ประโยชน์ เขา 

ไม่ต้องการที่จะออกไปจากบ้านหลงันี้ อย่างน้อยเขากอ็ยากแน่ใจเรื่อง

ของผู้หญงิในรูปวาดนั้นเสยีก่อน แต่เขากลบัขนืแรงของพ่อตวัเองและ

สหรถัไม่ไหว ชายหนุม่ท�าได้เพยีงหลบัตานิ่งอย่างปลงตก เม้มปากแน่น

ด้วยความอดสูในโชคชะตาของตนเองที่สดุท้ายแม้ว่าเขาจะตามหาเธอ

จนเจอ แต่เขากลบัไม่มวีาสนาที่จะได้พบ

ช้องนาง...ช้องนางของเขา...
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“เห็นทีลูกเราคงจะไม่มีเน้ือคู่อย่างท่ีหมอดูเขาทักจริงๆ  

นะคะคุณ” เทวีเป็นผู้ท�าลายความเงียบด้วยน�้าเสียงท้อแท้ มือที่

ประคองท่อนแขนแกร่งของสามบีบีแน่นด้วยความเศร้า ที่ไม่ว่าพวกเขา

จะพยายามเช่นไรกไ็ม่สามารถฝืนโชคชะตาของช้องนางได้

“คณุกเ็ป็นไปอกีคนหรอืนี่ เรื่องไร้สาระทั้งนั้น จะไปเชื่ออะไรพวก

หมอด”ู อศัวนิชกัสหีน้าใส่ภรรยา ค�านี้เขาได้ยนิบตุรสาวคร�่าครวญมา

เป็นสบิปีและไม่อยากได้ยนิจากภรรยาของตนอกี แค่คนงมงายในบ้าน

หลงันี้เป็นช้องนางคนเดยีวเขากเ็หนื่อยจะเตอืนแล้ว ขออย่าให้เทวเีป็น

ไปตามบตุรสาวอกีคนเลย ไม่อย่างนั้นเขาไม่พ้นต้องหนัหน้าเข้าหาวดั

อย่างจรงิจงั

“ใครมาหรอืคะคณุพ่อ เสยีงดงัเชยีว” 

เสยีงหวานนั้นดงัมาจากเชงิบนัไดชั้นสอง ซึ่งมร่ีางบอบบางของ

หญงิสาวคนเดยีวกบัในรูปวาดแขวนผนงัยนือยู่ พร้อมจ้องมาที่พ่อแม่

ของเธอด้วยสายตามคี�าถาม 

“เพื่อนพ่อน่ะลกู” อศัวนิเป็นคนออกหน้า ไม่ถอืว่าเป็นการผดิศลี

เพราะอาชวิณนั้นเป็นเพื่อนของเขาจริงๆ “อาวิณไงลูก...ท่านแวะมา

ทกัทาย ท่านเพิ่งซื้อบ้านหลงัข้างๆ เรา”

“คุณอาวิณ...สามีคุณอาพิมพ์หรือคะ ท�าไมไม่เรียกหนูล่ะคะ 

เลยไม่ทนัลงมาไหว้ท่านเลย” 

ช้องนางขมวดคิ้ว เธอพอจะรู้จกัอาชวณิและพมิพ์ดาราอยู่บ้าง 

ด้วยเพื่อนๆ ของคณุพ่อและคณุแม่ของเธอกไ็ม่ได้มมีากมายจนจ�าได้

ไม่หมด อนัที่จรงิอศัวนิและเทวมีเีพื่อนที่ไปมาหาสูก่นัแทบจะนบัคนได้

เลยทเีดยีว และอาชวณิกบัพมิพ์ดารากเ็ป็นเพื่อนไม่กี่รายที่ว่า

“เอาไว้ค่อยแวะไปเยี่ยมตอนขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ลูก ท่านแวะมา

ชวนเราไปงานขึ้นบ้านใหม่” เทวเีองกไ็ม่ได้โกหกบตุรสาวเช่นเดยีวกนั 

รอยยิ้มงดงามของเธอค่อยๆ ขยายกว้าง เผยให้เหน็ความสวยที่ส่งต่อ
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ไปให้บุตรสาวเพียงคนเดียวอย่างช้องนาง ที่ได้รับส่วนผสมจากบิดา

มารดามาอย่างพอเหมาะพอเจาะจนสวยหยดไปทกุส่วน ไม่ว่าจะมอง

จากมมุไหนกไ็ม่มใีครหาข้อด้อยจากดวงหน้าหวานของหญงิสาวได้ 

“แล้วนี่แต่งตวัสวยจะออกไปไหนจ๊ะ”

“อ้อ หนวู่าจะแวะเข้าไปดรู้านสกัหน่อยค่ะ” ช้องนางบอกพลาง

ก้าวลงจากชั้นสองมาหยดุตรงหน้าบดิาและมารดาตน แล้วท�าปากยื่น

ก่อนจะโอ่ “พอดีว่าจะมีคนเอาของเก่ามาขายให้หนู เลยกะจะแวะ 

เข้าไปเชก็ของเองสกัหน่อย”

“อ้อ อย่างนั้นหรอืจ๊ะ” 

“แล้วนี่จะกลบับ้านมาทานข้าวเยน็ไหมลูก” อศัวนิเอ่ยถามลูก 

หลงัเหน็ภรรยาของตนก�าลงัจะเพลี่ยงพล�้า ท�าใหบ้ตุรสาวจบัได้เรื่องที่

แอบนดัแนะลูกชายของเพื่อนมาดูตวั 

“ไม่ค่ะ” ช้องนางส่ายศรีษะ เธอได้นดักบัเพื่อนสนทิอย่าง ‘เกศรา’ 

เอาไว้หลงัจากเสรจ็ธรุะที่ร้าน พลนัดวงตากลมโตประหนึ่งกวางที่เป็น

ที่กล่าวขวญัของหญงิสาวกเ็หลอืบไปเหน็รปูวาดเหมอืนจรงิของตวัเอง

ที่แขวนอยู่บนผนงัห้องเข้าเสยีก่อน รมิฝีปากอิ่มเม้มเข้าหากนัเมื่อรู้สกึ

ขดัใจกบัรปูนี้ขึ้นมาตงดิๆ ทั้งที่มนักแ็ขวนอยูต่รงนี้มาหลายปี ไม่รู้ท�าไม

ถงึได้มารู้สกึไม่ชอบเอาตอนนี้ 

“รูปนี้...คณุพ่อไม่คดิจะเปลี่ยนเอารูปอื่นมาแขวนหรอืคะ”

“ท�าไมล่ะลูก” คนถามนั้นไม่ใช่อศัวนิ แต่เป็นเทว ีผูว่้าจ้างศลิปิน

ชื่อดงัมาวาดรูปนี้เองถงึกบัตาโต ด้วยบตุรสาวไม่เคยมปัีญหาเรื่องการ

แขวนรูปนี้เอาไว้กลางห้องรบัแขกมาก่อนกระทั่งวนันี้

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ เพยีงแค่...รูส้กึแปลกๆ ที่เวลาใครมาบ้านเรา

แล้วต้องเห็นหน้าหนูเป็นอย่างแรก” ช้องนางไหวไหล่ เธอเองก็ไม่รู้

เหมอืนกนัว่าท�าไมจู่ๆ ตนจงึมปีัญหาเรื่องรูปนี้ขึ้นมา

“ใครๆ กบ็อกว่ารูปนี้สวย” เทวพีมึพ�าเสยีงเบา เธอรกัรูปนี้มาก 
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มากกว่าที่คนในรูปรักมันเสียอีก ทีแรกเทวีตั้งใจจะแขวนมันเอาไว้ใน

ห้องนอนของเธอ ทว่าสามีกลับทัดทานเอาไว้เสียก่อน อัศวินบอกว่า

คงจะแปลกพลิกึหากมรีปูบตุรสาวแขวนเอาไว้ในห้อง ก่อนจะเจรจาให้

ปลดรูปแต่งงานของพวกเขาลงแล้วแขวนรูปที่ว่าเอาไว้ในห้องรับแขก

แทน เทวจีงึยอมตกลง 

“หนูอยากเอาลงหรอืลูก”

“เปล่าหรอกค่ะ แค่สงสยัเฉยๆ” ช้องนางเหน็ประกายความเศร้า

ในดวงตามารดา หญงิสาวจงึรบีเอ่ยเอาใจตามด้วยการเข้าไปหอมแก้ม

งามของเทวทีั้งซ้ายขวา ส่วนอศัวนินั้นเธอหอมเพยีงข้างซ้ายเพราะว่า

พ่อไม่น่ารกัเท่าแม่ “หนูไปก่อนนะคะ เดี๋ยวรถตดิแล้วจะสาย”

“ขบัรถระวงัๆ นะลูก” คนที่ได้รบัหอมเพยีงครั้งเดยีวจากบตุรสาว 

เอ่ยตามแผ่นหลังบอบบางของช้องนาง รู้ว่าอีกฝ่ายขับรถเร็วจนพ่อ

อย่างเขารูส้กึกงัวลทกุครั้งที่รูว่้าบตุรสาวอยูห่ลงัพวงมาลยัรถ จะหาคน

ขบัรถให้ ช้องนางกไ็ม่เอา บอกว่าไม่ชอบ มพีกัหลงัที่เจ้าตวัท�างานหนกั

ขึ้นจงึยอมให้คนรถขบัรถให้บ้าง แต่หากสบโอกาสเมื่อไรช้องนางกจ็ะ

หาเรื่องขบัรถเองตลอดอย่างเช่นวนันี้เป็นต้น

“ค่า คณุพ่อ” ช้องนางขานรบัค�าพูดของบดิาก่อนจะแวะหยบิ

รองเท้าจากตูเ้กบ็รองเท้าหน้าประต ูเลอืกรองเท้าได้แล้วหญงิสาวกเ็ดนิ

ออกมาที่โรงจอดรถ และเห็น ‘ลาภ’ คนสวนที่ท�างานอยู่ที่นี่มานาน 

ก�าลังหอบม้วนสายยางที่ใช้รดน�้าต้นไม้ออกมาจากโรงเก็บของด้วย

ความเซง็ เพราะเมฆฝนที่ลอยครึ้มกลางท้องฟ้าจู่ๆ กห็ายไป จนเขา

ต้องละงานที่ท�าอยู่มารดน�้าต้นไม้ตามแผนเดมิ

“ลงุลาภคะ” ช้องนางป้องปากเรยีกคนสวนของตน และเจ้าของ

ชื่อกผ็งกหวัขึ้นมองเจ้านายสาวที่เขาเหน็มาตั้งแต่อ้อนแต่ออก

“อ้าว คณุช้องมอีะไรหรอืครบั”

“เมื่อกี้นี้ใครมาหรอืคะ หนไูด้ยนิเสยีงโหวกเหวก มใีครเป็นอะไร
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หรอืคะ” ช้องนางมั่นใจว่านอกจากอาชวณิกบัภรรยาของเขาแล้วต้อง

มแีขกคนอื่นอกีแน่ๆ  จงึกระซบิถามอกีฝ่ายด้วยเกรงว่าพ่อแม่ของตน

จะอยู่แถวนั้นและบงัเอญิมาได้ยนิเข้า 

“อ้อ ลูกชายคณุอาชวณิเป็นลมน่ะครบั” ลาภรายงานเจ้านาย

สาวที่ไม่ได้ลงมาพบกบัอาชวณิและพมิพ์ดารา

“อาวณิมลูีกชายด้วยหรอืคะ” ช้องนางขมวดคิ้ว บางอย่างบอก

เธอว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ที่จู่ๆ ลูกชายของอาชวิณจะมา

เป็นลมในบ้านของเธอ ทั้งๆ ที่ไม่เคยมาที่นี่เลยสกัครั้ง ไหนจะท่าทาง

แปลกๆ ของพ่อกบัแม่เธออกี หรอืว่าพวกท่านคดิจะจบัเธอคลมุถงุชน

กบัลูกชายของอาชวณิคนนี้

แต่หมอนั่นเป็นลมเป็นแล้งไปก็ดีแล้ว คนไม่ใช่คู่กันก็อย่างนี้

แหละ ท�าอย่างไรกไ็ม่ได้เป็นคู่กนั...

“กเ็หน็คณุวณิเรยีกอย่างนั้นนะครบั” ลาภพมึพ�า บตุรชายของ

อาชวณิคนนี้แม้เขาเหน็หน้าไม่ถนดั ทว่ากบ็อกได้ว่าพ่อหนุม่คนนั้นหล่อ

มากทเีดยีว “ผวิงี้ขาวอย่างกบัทานผงซกัฟอกมาเลยครบัคณุช้อง ท่าจะ

หล่อไม่หยอก”

“กค็งไม่ได้หล่ออะไรมากหรอกค่ะ” ช้องนางยิ้มเยาะ มั่นใจว่า

หากบตุรชายของอาชวณิคนนั้นหล่อจรงิ เธอกต็้องเคยเหน็หน้าค่าตา 

เพราะบรรดาหนุม่ๆ ในวงสงัคมนั้นไม่มคีนไหนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ของช้องนาง เพื่อคดัเลอืกผู้เข้ารอบที่น่าจะเป็นเนื้อคู่ของเธอ และเธอ

กไ็ม่เคยได้ยนิหรอืเหน็หน้าบตุรชายของอาชวณิคนนี้เลยสกัครั้ง

กเ็ป็นเรื่องที่ชดัเจนว่าหมอนี่ต้องไม่หล่อ และไม่ผ่านมาตรฐาน

ของเธออย่างแรง จงึไม่มใีครพูดชื่อเขาให้เธอได้ยนิเลยสกัครั้ง แม้แต่

พ่อของเธอ

“แล้วเขาเป็นอะไรคะ ถงึได้เป็นลมเป็นแล้งกลางบ้านเรา”

“ก.็..ไม่ทราบนะครบัคณุช้อง เหน็เข้าบ้านไปเดี๋ยวเดยีวเขากห็าม
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กนัออกมา ท่าจะไม่สบายหนกั” ลาภขมวดคิ้ว เขากอ็ยู่ด้านนอกเพื่อ

เกบ็ของเมื่อเหน็ว่ามเีมฆทะมนึลอยเข้ามา กลวัว่าฝนจะตก จงึไม่รู้ว่า

บตุรชายของอาชวณิเป็นอะไรไป 

“อ้อ งั้นเหรอคะ” ช้องนางพยักหน้าเบาๆ อย่างขอไปที เธอ 

ไม่ได้สนใจเรื่องบุตรชายของอาชวิณเท่าไร ก่อนร่างบอบบางจะก้าว

ตรงไปที่รถของเธอ ระหว่างนั้นลาภกจ็ดัการต่อสายยางเข้ากบัก๊อกน�้า

เตรยีมรดน�้าต้นไม้ แล้วจู่ๆ เขากน็กึบางอย่างขึ้นมาได้

“อ้อ คณุช้องครบั” 

เสยีงห้าวนั้นหยดุเท้าของช้องนางที่จะก้าวขึ้นรถไว้ได้ทนั หญงิ

สาวจงึยนือยู่ระหว่างบานประตูกบัตวัรถ 

“เหน็เขาเรยีกลูกชายคณุอาชวณิว่า...วรณุๆ อะไรสกัอย่าง แก

น่าจะชื่อวรณุรกัษ์นะครบั”

เปรี้ยง!

เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเบื้องหลังของช้องนาง เกิดอัสนีทอดตัวลงมา

เป็นสายพร้อมกับประกายที่ท�าให้ท้องฟ้าที่ด�าทะมึนนั้นสว่างขึ้นใน

เสี้ยววนิาท ี ก่อนฝนเมด็หนึ่งจะตกมากระทบที่แก้มนวลของหญงิสาว 

และตามมาด้วยฝนห่าใหญ่ที่เทรดลงมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท้องฟ้ายัง

สว่างจ้าไร้วี่แววของเมฆฝน

หยาดพิรุณที่กระหน�่าเทราวกับฟ้ารั่วนั้นเป็นเครื่องมือช่วยซ่อน

หยาดน�้าตาของช้องนางจากใครกต็ามที่อยู่บรเิวณนั้น น�้าตาที่หลั่งรนิ

โดยที่เจ้าตวัเองกย็งัไม่รู้สาเหตวุ่าเธอร้องไห้ออกมาด้วยเหตใุด

ช้องนางรู้เพยีงอย่างเดยีวคอื เธอเศร้าเหลอืเกนิ...เศร้าจนทรงตวั

อยู่บนเท้าตวัเองไม่ไหว

ร่างบอบบางของช้องนางไถลลงตามตวัรถอย่างคนที่ไร้เรี่ยวแรง 

พร้อมกับเสียงกรีดร้องแสนทรมานที่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจใครก็ตามที่

ได้ยนิ
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“กรี๊ดดด!”

เกลยีดเหลอืเกนิ...วรณุรกัษ์...เกลยีดเขาเหลอืเกนิ...

อัศวินวิ่งออกมาจากบ้านหลังจากได้ยินเสียงร้องแสน

ทรมานที่จะเป็นเสียงใครไม่ได้ นอกจากช้องนาง บุตรสาวที่เปรียบ

เสมอืนแก้วตาดวงใจของเขา เพยีงก้าวพ้นประตบู้านออกมา หวัใจของ

อศัวนิกร็่วงไปอยู่แทบเท้าเมื่อเหน็สภาพบตุรสาว 

ร่างระหงนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางสายฝน ปากก็กรีดร้อง 

ไม่หยุดราวกับต้องการระบายความคับแค้นในหัวใจออกมา หวังให้

ความเจบ็ปวดในหวัใจของเธอทเุลาลง ทว่ามนักลบัส่งผลตรงข้าม เสยีง

ร้องนั้นโหยหวนบาดใจคนฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทวีที่ยืนเอามือ

ปิดปาก มองสามีเข้าไปประคองช้องนางขึ้นมาด้วยความตกใจและ

หวาดกลวั

“ช้องนาง! ช้องนางเป็นอะไรลูก” อัศวินประคองบุตรสาวขึ้น

มากอดแนบอก โดยรอบๆ นั้นมีคนในบ้านวิ่งหน้าตั้งออกมาหวังว่า 

พวกเขาจะสามารถช่วยเจ้านายได้ไม่มากกน้็อย ทว่าไม่มใีครช่วยอะไร

ช้องนางได้ แม้กระทั่งอศัวนิเองกย็งัท�าได้เพยีงกระชบัร่างบตุรสาวขึ้น

มาแนบอก ไม่รูจ้ะท�าอะไรต่อไปเพราะช้องนางไม่ยอมพดู เพยีงร้องไห้

สะอกึสะอื้นปิ่มขาดใจอยู่ในอ้อมอกของพ่อ

ลิ้นของช้องนางแขง็ทื่อ เจบ็ในอกจนเธอไม่สามารถเปล่งค�าพดู

ใดๆ ออกมาได้ ช้องนางรู้อย่างเดยีวคอืเธอเจบ็...เจบ็มาก เจบ็เหมอืน

ใครเอามดีมาเฉอืนหวัใจเธอให้ขาดเป็นชิ้นๆ ในอก เจบ็เหมอืนจะตาย

ไปเสยีเดี๋ยวนั้น

“ช้องนางลูก เป็นอะไร บอกพ่อสลิูก”

“มะ...ไม่เอา...” เสยีงหวานหลดุออกมาได้เบาแสนเบา ก่อนจะ

ถูกกลบด้วยหยาดฝนที่กระหน�่าลงมาอย่างไม่ขาดสาย เรี่ยวแรงใน



22  เลศบุพเพ

ร่างกายของเธอก็เหมือนจะหายไปดื้อๆ ตอนนี้เพียงการหายใจก็ยัง

ล�าบากส�าหรับช้องนาง ไม่ต้องพูดถึงการพยายามเค้นค�าพูดออกมา

เลย

“ใจเยน็ๆ ลูก ใจเยน็” อศัวนิปลอบบตุรสาวพลางช้อนร่างเลก็

ของช้องนางขึ้นมาจากพื้น พาไปยังรถคันใหญ่ของครอบครัวที่คนรถ 

สตาร์ตรอท่าอยู่แล้ว โดยมีเทวีที่เพิ่งได้สติวิ่งฝ่าฝนตามหลังมาติดๆ 

ก่อนจะชิงวิ่งตัดหน้าสามีไปนั่งด้านในของรถแล้วรับร่างของบุตรสาว

มาจากอศัวนิ

“ช้องลูก ใจเย็นๆ นะจ๊ะ” เทวีปลอบบุตรสาวทั้งที่เสียงของ 

ตวัเองกย็งัสั่นเครอื มอืบอบบางค่อยๆ ลูบใบหน้าของบตุรสาว ปาด

น�้าตาออกจากแก้มนวลด้วยหวัใจหนกัอึ้ง ไม่รู้ว่าช้องนางของเธอเป็น

อะไร แต่การเหน็ลูกในสภาพนี้แม่ที่ไหนจะท�าใจได้ 

“ชู่...แม่อยู่นี่ลูก ไม่ต้องกลวั”

ช้องนางอยากจะบอกแม่ว่าเธอไม่ได้กลวั ไม่ได้กลวัสกันดิเดยีว 

ทว่าเธอกลบัท�าได้เพยีงร้องไห้สะอกึสะอื้น และอ้าปากเพื่อหายใจเมื่อ

หายใจทางจมูกได้ไม่สะดวก จากอาการร้องไห้อย่างหนักที่ท�าให้พ่อ

และแม่ของเธอต่างรู้สกึใจหาย และกงัวลในคราเดยีวกนั

ท�าไมมนัถงึได้เจบ็ขนาดนี้...ท�าไมหวัใจของเธอถงึเจบ็เหมอืนใจ

จะขาดได้ขนาดนี้...ท�าไม...

สภาพของช้องนางสรา้งความกังวลใหพ้่อและแม่ของเธอ

อย่างมาก เพราะปกตช้ิองนางไม่ใช่คนขี้โรค อนัที่จรงิต้องบอกว่าหญงิ

สาวแขง็แรงมาก ตั้งแต่เลก็จนโตกม็าโรงพยาบาลนบัครั้งได้

ทว่าการที่ช้องนางร้องไห้จวนขาดใจเช่นนี้เพิ่งเกดิขึ้นเป็นครั้งแรก 

ไม่ว่าจะเรื่องอะไรกต็ามแต่ที่ผ่านเข้ามาในชวีติของช้องนาง อศัวนิและ

เทวไีม่เคยเหน็บตุรสาวเสยีใจปานนี้ พวกเขาจงึทั้งกงัวลและแปลกใจ
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ระคนกนั

สองสามีภรรยาลอบมองหน้ากันหลังจากส่งช้องนางเข้าห้อง

ฉุกเฉิน ก่อนผู้เป็นสามีจะเอื้อมมือไปกุมมือเล็กของคู่ชีวิตของเขาไว้

แน่น เพยีงสบตากนัอศัวนิกร็ู้ได้ในทนัทวี่าตอนนี้เทวกี�าลงัคดิสิ่งใดอยู่

ในใจ เขาจงึยื่นมอือกีข้างไปกระชบัมอืเลก็ของภรรยาเอาไว้แน่นยิ่งกว่า

เดมิ ตบเบาๆ ที่หลงัมอืเลก็อย่างให้ก�าลงัใจกนัและกนั ก่อนจะคลี่ยิ้ม

ส่งให้ผูห้ญงิที่เขารกัหมดหวัใจ เมื่อเทวช้ีอนดวงตาสั่นระรกิขึ้นมองเขา

“ไม่เป็นไรหรอกคณุ ลูกถงึมอืหมอแล้ว”

“ช้องนางเปน็อะไรกนัแน่คะ” เทวกีระซบิถามสามขีองเธอเสยีง

แผ่ว ก่อนพ้อด้วยความเป็นห่วงตามประสาคนเป็นแม่ “ลูกไม่เคยเป็น

อย่างนี้มาก่อนเลย จู่ๆ  กร้็องห่มห้องไห้...อย่างกบัมใีคร...เป็นอะไรไป”

“อย่าเพิ่งคดิหาโรคให้ลูกเลยคณุ” อศัวนิว่าเสยีงเข้ม พยายาม

ดงึจติใจของภรรยาไม่ให้ฟุ้งซ่าน หลงัจากใช้ชวีติด้วยกนัมาอศัวนิรู้ว่า

ความงมงายในตัวของบุตรสาวนั้น ส่วนหนึ่งก็ได้รับมาจากเทวีผู้เป็น

มารดานี่แหละ แต่เมื่อแก่ตวัลง เข้าวดัเข้าวามากขึ้น ความงมงายของ

เทวจีงึค่อยผ่อนลง จากที่เคยหนกัจนแทบจะเข้าขั้นบ้ากถ็กูแรงศรทัธา

อนัแขง็แกร่งของช้องนางท�าคะแนนแซงหน้าไป

“แต่ลกูเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ” เทวยีงัแย้ง “หรอื

ว่าของจะเข้าตวัลูกเราคะคณุ”

“ให้หมอคนเขาหาโรคให้ก่อนเถอะ เรื่องไปหาหมอผีน่ะเอาไว้

ทีหลัง” เสียงที่เข้มอยู่แล้วเข้มขึ้นไปอีกขั้น เมื่อโรคงมงายในตัวของ

ภรรยากลบัมาก�าเรบิ

“โถ่ คณุคะ...กแ็ค่พูดเท่านั้น ช้องนางไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน

นะคะ ฉันไม่ได้จะไปหาคนทรงเจ้าที่ไหนเสียหน่อย” คนโดนสามีรู ้

เท่าทนัทั้งที่ยงัไม่ได้เอ่ยเรื่องหมอผนีั้นหน้างอ ความกงัวลก่อนหน้าเริ่ม

จะทุเลาลงเมื่อเห็นท่าทางมั่นคงของสามี สีหน้าของอัศวินยังคงราบ
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เรยีบ ไม่แสดงออกถงึความกงัวล เทวทีี่ยดึเขาเป็นที่พึ่งจงึเริ่มตั้งหลกั

ได้บ้าง 

“ให้มนัจรงิอย่างที่ว่ากแ็ล้วกนั” อศัวนิปรายตามองภรรยาของ

ตนก่อนจะถอนหายใจอย่างหนกั ด้วยความกงัวลห่วงถงึผูเ้ป็นบตุรสาว

เป็นก�าลัง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช้องนางจึงได้มีอาการประหลาดเช่นนี้ 

หวัอกคนเป็นพ่ออย่างอศัวนิจงึได้แต่ภาวนาขอให้ทมีแพทย์วนิจิฉยัโรค

ของช้องนางและหาวิธีรักษาได้ อย่าให้เขาและภรรยาต้องพึ่งพาสิ่ง

ศกัดิ์สทิธิ์เลย

กล่ินหอมของดอกกุหลาบทวีความหอมหวนเพิ่มข้ึนใน

เวลากลางคนื อาจจะเป็นเพราะอณุหภมูใินห้องที่ลดต�่าลง หรอืเพราะ

ไร้ความหอมจากสิ่งประดษิฐ์สมยัใหม่อย่างน�้าหอม ที่สาวๆ นยิมพรม

ใส่ร่างกายก่อนออกจากบ้านก็ไม่ทราบ ท�าให้ความหอมของดอกไม้ 

ที่ว่านั้นมกีลิ่นโดดเด่นขึ้นมา

ห้องพกัฟ้ืนที่วรณุรกัษ์นอนพกัรกัษาตวัเป็นห้องพกัส�าหรบัคนไข้

พเิศษที่มสีตางค์เท่านั้น เพราะค่าใช้จ่ายแต่ละคนืนั้นสูงเกนิกว่าที่คน

ทั่วไปจะสามารถเข้ามาใช้บรกิาร

เปลอืกตาหนาของวรณุรกัษ์ขยบัไหว ลูกตาภายใต้นั้นไม่อยู่นิ่ง 

แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ลืมตาตื่นขึ้นมา คล้ายกับว่าเขายังอยู่ในความฝัน 

ที่เจ้าตวัยากจะหนอีอกมาให้พ้น

วรณุรกัษ์ได้ยนิเสยีงห้าวของคนที่หวัใจสลายนั่นอกีแล้ว คราวนี้ 

เขาได้ยินมันชัด ชัดจนเหมือนกับว่ามันหลุดออกมาจากริมฝีปากของ

เขาเองทกุถ้อยทกุค�า

ไม่...เขาไม่อยากเป็นคนคนนั้น...ไม่นะ...

‘หากอ้ายอี...คนใด...มันรักน้องได้ไม่เกินพี่...ก็อย่าให้มันผู้ใด...

ได้เข้าใกล้ตวั...ใกล้ใจน้องเลย...’
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สิ้นความคดินั้นร่างสงูของวรณุรกัษ์กผ็วาขึ้นจากเตยีงนอน มอง

ซ้ายมองขวาก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมายาวเหยยีด เมื่อหนัมองรอบ

ตวักร็ูว่้าตอนนี้ตนไม่ได้นอนอยู่บนเตยีงภายในห้องนอนของตวัเอง แต่

เป็นเตียงของโรงพยาบาลที่พ่อและแม่ของเขาพามาส่งเมื่อกลางวัน 

ก่อนจะหลบัไปหลงัได้รบัค�ายนืยนัจากอาหมอว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก 

เพยีงแต่ร้องไห้หนกัจนอ่อนเพลยีกเ็ท่านั้น

พอมาถงึตรงนี้วรณุรกัษ์กพ่็นลมหายใจออกทางปากแรงๆ ก่อน

ทิ้งตัวลงบนเตียงตามเดิม ดวงตาจ้องเพดานที่ว่างเปล่าด้วยหัวใจอัน

หนกัอึ้ง นกึถงึดวงหน้าของหญงิสาวในรูปวาดที่เขาพบก่อนจะร้องไห้

เป็นเด็กๆ แล้ว ริมฝีปากของวรุณรักษ์ก็เม้มเข้าหากันแน่นจนเป็น 

เส้นตรง

เขารู้ได้โดยทนัททีี่สบตากบัผูห้ญงิในรปู...เขารูว่้าคนนี้แหละ ใช่

คนนี้แน่ๆ ที่เขารอมาตลอด

ช้องนางของเขา

เพียงคิดถึงหญิงสาว หยาดน�้าตาก็รื้นขึ้นมาคลอหน่วยอีกครั้ง

ก่อนจะหลั่งรนิลงเป็นทาง หยดเป็นวงบนปลอกหมอน ความคดิถงึที่

ไร้ที่มาที่ไปท�าให้หวัใจของวรณุรกัษ์ปวดหนบึ ไม่เคยรูว่้าการคดิถงึใคร

สกัคนมนัต้องเจบ็ปวดถงึเพยีงนี้ 

แต่เขาไม่โกรธเลย...ไม่เคยโกรธหรอืเกลยีดความเจบ็ปวดที่ว่านี้

เลย ยนิดจีะโอบกอดมนัไว้ด้วยซ�้า หากนั่นหมายถงึการที่เขายงัจดจ�า

ช้องนางได้อยู่

แต่ว่ามนัต้องเจบ็ปวดขนาดนี้เลยหรอื...วรณุรกัษ์ไม่เข้าใจ

จากที่นอนหงายร่างของวรุณรักษ์ก็ค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นนอน

ตะแคง ก่อนจะขดงอ ยกเข่าขึ้นมาแนบอกเหมอืนเดก็ทารกเมื่ออาการ

สะอื้นของเขาหนกัขึ้น หากมองด้วยตาเปล่าอาจจะดเูหมอืนภาพวรณุ-

รักษ์นอนอยู่ในห้องเพียงล�าพัง ทว่าความจริงแล้วยังมีอีกภาพที่ซ้อน
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ทบัอยู่ 

ร่างสูงของบุรุษอีกผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงหลังใหญ่เหมือนเช่น 

ทกุครั้งที่วรณุรกัษ์หลบัใหล นิ้วมอืที่มองไม่เหน็ด้วยตาเนื้อเอื้อมมาแตะ

กลางหน้าผากกว้างของชายหนุม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยมตี�าแหน่งสงูส่งยิ่งกว่า

เขา...ยิ่งกว่าใครๆ...

“วรณุรกัษ์เอ๋ย...ช่างน่าเวทนา...ไยน่าเวทนาเพยีงนี้...”

ในห้องพักข้างๆ ห้องวรุณรักษ์นั้นเต็มไปด้วยดอกไม้ทั้งที่

ส่งกลิ่นหอมและไม่ส่งกลิ่นหอม ซึ่งล้วนเป็นของเยี่ยมที่เพื่อนๆ และคน

รู้จักของช้องนางส่งมาที่โรงพยาบาล หลังรู้ข่าวว่าหญิงสาวล้มป่วย

อย่างกะทันหัน และเพราะนิสัยเป็นกันเองของเจ้าตัวที่ท�าให้มีคนรัก

มากเป็นพิเศษ ดอกไม้และของเยี่ยมที่ส่งมาจึงเยอะมากเป็นพิเศษ 

เช่นเดยีวกนั

ความน่ารกัของช้องนางนั้นเป็นที่รูก้นัไปทั่ววงสงัคม แต่จะบอก

วา่เพราะการวางตวัของหญงิสาวหรอืกไ็ม่น่าใช่เท่าไร ในเมื่อหลายต่อ

หลายครั้งพวกผู้ใหญ่ต่างแสดงออกว่าเอ็นดูหญิงสาวเกินสมควร จน

อศัวนิผูเ้ป็นบดิายงัเคยออกปากว่าช้องนางนั้นมนีะหน้าทองมาจากท้อง

แม่ ไม่ต้องไปเที่ยวตระเวนไหว้พระขอพรที่ไหนผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดู  

อีกทั้งกิจการค้าขายที่ผู้เป็นยายส่งต่อมาให้หลานสาว โดยไม่รอให ้

คณุเทวไีด้รบัช่วงต่อนั้นกไ็ปได้สวย

จนตอนนี้ทั้งอศัวนิและเทวจีงึเป็นคนที่ให้ช้องนางดแูล บตุรสาว

เพียงคนเดียวของบ้านก็ดูจะไม่มีปัญหา เพราะช้องนางโอนเงินเข้า

บัญชีให้เขาและภรรยาตรงเวลาทุกเดือนไม่มีผัดผ่อน จนทั้งคู่เริ่ม

เกรงใจ กลวัว่าการรบัเงนิส่วนนี้มาจะท�าให้บตุรสาวล�าบาก พออศัวนิ

เอ่ยถามด้วยความกงัวลช้องนางกเ็พยีงหวัเราะเบาๆ ก่อนยิ้มแฉ่งพร้อม

เอ่ยค�าพูดที่ช้องนางคนเดยีวเท่านั้นจะพูดได้ด้วยน�้าเสยีงสดใส
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‘ไม่เป็นไรค่ะคณุพ่อ หนูรวย’

กลิ่นหอมของดอกไม้ตกีนัจนอศัวนิเริ่มรูส้กึเอยีน มนัหอมหวาน

จนชวนคลื่นเหียน เหมือนใครยกสวนดอกไม้หลายๆ สวนมาอัดรวม

กันที่ห้องนี้ห้องเดียวอย่างไรอย่างนั้น แต่พอมองเห็นใบหน้าซีดเซียว

ของช้องนางที่ร้องไห้จนหมดแรงก่อนจะหลบัไปแล้ว อศัวนิกไ็ด้แต่ผ่อน

ลมหายใจ คดิว่าหากบตุรสาวตื่นขึ้นมาแล้วได้เหน็ว่ามคีนเป็นห่วงเยอะ

ขนาดไหน คงจะท�าให้ช้องนางรู้สึกดีขึ้นได้บ้าง แม้เพียงเล็กน้อยก็ 

ยงัดี

ผลการตรวจของหมอที่ออกมานั้นสรปุว่า สาเหตทุี่ช้องนางร้องไห้ 

หนกัจนเป็นลมล้มพบัไปมาจากความเครยีดสะสม ซึ่งขนาดอศัวนิเอง

กย็งัไม่ปักใจเชื่อเท่าไรนกั ด้วยรูจ้กันสิยัของบตุรสาวตวัเองดว่ีาช้องนาง

ไม่ใช่คนที่ชอบเครยีดหรอืเกบ็อะไรมาคดิเลก็คดิน้อย เว้นแต่เรื่องเนื้อคู ่

เท่านั้นที่ลูกสาวของเขายงัไม่ปล่อยวาง 

เหตผุลที่ตระเวนไหว้พระและเทพเจ้าทั่วโลกกม็อียูแ่ค่เรื่องเดยีว

นี่ละ ไม่รู้เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงแล้วเลิกงมงายเสียที ไอ้เนื้อคู่นี่

ไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไร ตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตและค่อยๆ 

ประคับประคองกันไป ส�าหรับอัศวินแล้วง่ายกว่าการขอเนื้อคู่จากสิ่ง

ศกัดิ์สทิธิ์เป็นไหนๆ 

แต่กค็งพดูอะไรมากไม่ค่อยได้ เพราะที่เทวยีอมตกลงแต่งงานกบั

เขากเ็พราะพระเกจทิ่านหนึ่งบอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของเธอ ไม่อย่างนั้น

หรอื...อย่าหวงัเลยว่าคนธรรมดาๆ อย่างเขาจะได้เป็นถงึลกูเขยของผู้ดี

เก่าอย่างครอบครวัของเทว ีทั้งยงัได้รบัความเมตตาจากคณุพ่อคณุแม่

ของภรรยา จนอศัวนิรู้สกึวางตวัไม่ถูกเพราะพวกท่านรกัและเอน็ดูเขา

เหมือนลูกชายจริงๆ ตั้งแต่วันแรกที่เทวีพาเขาไปที่บ้านเพื่อท�าความ

รู้จกักนั

“คุณแม่บอกว่าจะมาตอนไหนคะคุณพ่อ...” เสียงหวานของ
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คนไข้ที่คล้ายจะกลบัมาเป็นปกตแิล้วนั้นเอ่ยถามบดิา อศัวนิผงกหวัขึ้น

มองบตุรสาวของตนก่อนคลี่ยิ้มเอน็ดรูะหว่างลกุขึ้น แล้วเดนิไปทรดุตวั

ลงนั่งบนเตยีง 

“จะสายแล้วนะคะ ยังไม่กลับมาอีกหรือ ไม่ห่วงหนูบ้างหรือ 

ยงัไง ลูกป่วยทั้งคนนะคะ”

“อะไรกนัฟ้ืนมากร้็องหาแม่แล้ว ตกลงว่าเราอายสุามสบิห้าหรอื

ห้าขวบกนัแน่ หมื...” แม้เอ่ยถามเช่นนั้น แต่แววตาของอศัวนิกลบัมี

เพียงความอ่อนโยนและเอื้อเอ็นดูยามมองบุตรสาว “พ่อนอนเฝ้าทั้ง

คนืยงัจะหาว่าไม่มใีครห่วงอกี”

“แหม...คุณพ่อละก็อย่าเพิ่งน้อยใจหนูสิคะ หนูยังไม่ได้พูดว่า

คณุพ่อไม่ห่วงหนเูลยนะ” มอืเลก็ของคนไม่มใีครห่วงเอื้อมมาเกาะท่อน

แขนของบดิาแล้วประจบเสยีงหวานหยด 

“พ่อกับแม่ก็คนเดียวกัน หนูว่าแม่ก็เท่ากับว่าพ่อด้วยนะรู้ไหม 

ประเดี๋ยวพ่อจะฟ้องแม่” อศัวนิยิ้มเย้าบตุรสาวที่หน้าง�้าลงทนัททีี่ได้ยนิ

ค�าพูดของเขา

“เบื่อคนมคีวามรกั” ช้องนางย่นจมูก แสร้งท�าท่ารงัเกยีจความ

หวานของพ่อที่แม้จะแต่งงานอยูก่นิกนัมานาน ทั้งคูก่ย็งัแสดงความรกั

ให้แก่กันอยู่อย่างสม�่าเสมอ จนช้องนางที่เห็นความหวานของสามี

ภรรยาคู่นี้มาจนชนิเริ่มอจิฉาเหมอืนสมยัตนเป็นวยัรุ่น จนตอนนี้ในวยั

สามสิบห้ากะรัตคงต้องใช้ค�าว่า โหยหาและอยากได้ความรักแบบที่ 

พ่อแม่มใีห้แก่กนั แม้สิ่งที่หวงัเริ่มจะรบิหรี่เพราะตวัเลขสามสบิห้าที่ว่า 

แต่ช้องนางกย็งัไม่คดิที่จะถอดใจยอมแพ้ 

เธอเชื่อว่าเพยีงมศีรทัราแล้วไซร้ สิ่งที่ปรารถนากอ็ยู่ไม่ไกลเกนิ

เอื้อม เนื้อคู่กเ็นื้อคู่เถอะ เธอลงทนุลงแรงไปขนาดนี้แล้วไม่เจอกใ็ห้มนั

รู้กนัไปส!ิ

“อจิฉากห็าแฟนสกัคนส”ิ อศัวนิแนะ แต่คนโดนแนะกลอกตา
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หนักใส่ประชดบิดาเสียอย่างนั้น จนผู้เป็นพ่อได้แต่นิ่วหน้ามองกิริยา

กวนประสาทของบตุรสาวด้วยความแปลกใจ ก่อนจะเอ่ยถามในที่สดุ 

“ท�าอย่างนั้นหมายความว่ายงัไงน่ะเรา”

“โถ่ คณุพ่อขา ถ้าเกดิแฟนมนัหาง่ายขนาดนั้นหนูคงไม่อยู่เป็น

นกแก้วในกรงทองฝังเพชรให้คณุพ่อเลี้ยงมาจนปนูนี้หรอกค่ะ จะรบีรกั 

รบีแต่ง มหีลานให้พ่อเลี้ยงตั้งแต่ยี่สบิห้าด้วยซ�้า” ช้องนางบ่นอบุตาม

ประสาคนไร้แฟนมาสามสบิห้าปีเตม็ 

“ให้หาแฟนสกัคน ไม่ใช่รอเนื้อคู่ไร้สาระของเรานะ” อศัวนิเหล่

มอง ก่อนถอนหายใจเสยีงดงัเมื่อช้องนางท�าหน้าไม่รูไ้ม่ชี้ใส่เขา พร้อม

กบัท�าหทูวนลมจงึย�้าอย่างอดไม่ได้ “พ่อพดูจรงิๆ นะลกู ลองให้โอกาส

คนดีๆ  สกัคนไหม”

“ถ้าไม่ใช่เนื้อคูก่ต้็องเลกิกนัอยูด่นีะคะคณุพ่อ” คนที่มคีวามเชื่อ

เกนิพกิดัจบีปากจบีคอว่า กระพอืขนตาใส่บดิาแล้วเอ่ยเสยีงหวานเจี๊ยบ 

“แต่ถ้ารอหน่อย เจอคนที่ใช่กแ็ต่งงานแล้วได้อยู่กนัไปยาวๆ เลย”

“แล้วถ้าไม่เจอล่ะ”

“เอ๊ะ มนัต้องเจอสคิะคณุพ่อ” คนที่ไปเจอหมอดูมาแทบจะทกุ

ส�านกัในประเทศไทยนั้นชกัสหีน้าใส่บดิา ท่านกล้าดอีย่างไรมาพูดค�า

ต้องห้าม หาว่าเธอจะไม่เจอเนื้อคู่ “ยงัไงกต็้องเจอ ต่อให้เขาจะหนหีนู

ไปอกีสกัอกีภพกี่ชาต ิ หนูกจ็ะตามเขามารบัผดิชอบ โทษฐานที่ท�าให้

หนูโสดมาตั้งสามสบิห้าปี! ยงัไงหนูกต็้องเจอเขาค่ะ!”

ด้านคนฟังที่รอเจอเนื้อคูข่องบตุรสาวมาหลายปีได้แต่ทอดสายตา

อ่อนอกอ่อนใจมองช้องนาง ก่อนจะถอนหายใจเสยีงดงัด้วยความระอา 

อยากให้ช้องนางปลง อยากให้ช้องนางปล่อยวางเรื่องเนื้อคูเ่จ้าปัญหา

นี้เสียที ลูกสาวของเขาคนนี้อัศวินมั่นใจว่าดีพร้อมทุกอย่าง เว้นแต่ 

เรื่องงมงายเรื่องเดียวนี่แหละ ที่ใครๆ ก็พูดกันปากต่อปากจนผู้หลัก

ผูใ้หญ่ของหนุม่ๆ ในวงสงัคมออกอาการขยาด ไม่อยากดองกบัตระกลู
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เทวารกัษ์ของเขา

เหลอืแต่บ้านพรหมวากร ที่ยงัไม่ทนัได้เหน็หน้าค่าตากนั ฝ่ายชาย

กช็งิเป็นลมกลางบ้านของเขาเสยีก่อนเลยคลาดกนั น่ากลวัว่าจะไม่ได้

เป็นคู่กนัอย่างที่บตุรสาวของเขาว่าจรงิๆ 

“พ่อว่าของแบบนี้มนัจะมากม็าเองแหละลูก”

“คุณพ่อขา...” ช้องนางลากเสียงยาว แสดงออกถึงความเบื่อ

หน่ายกับค�าพูดนี้เต็มกลืน นี่ท่านไม่รู้หรือว่าที่เธอโดนทิ้งให้โหนคาน

ทองอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งตอนนี้ ก็เพราะไอ้ค�าพูดที่ท่านว่ามา

เมื่อกี้นี่แหละ

“หนูไม่เชื่อค�านั้นแล้วค่ะ หนูร้อ...รอ แล้วกร็อ จนป่านนี้ยงัไม่มี

ผู้ชายคนไหนหลดุมาถงึมอืเลยค่ะ มแีต่ยายเกดที่ได้”

พดูชื่อเพื่อนสนทิแสนสวยและเซก็ซี่ซึ่งก�าลงัมหีนุม่ตาน�้าข้าวมา

ตดิพนั และทิ้งให้เธอกนิข้าวคนเดยีวมาหลายมื้อแล้ว ช้องนางกค็้อน

ลมค้อนแล้งไปตามประสา ทั้งโกรธทั้งแค้นเพื่อนสนทิ ทั้งๆ ที่บอกว่า

จะครองตวัโสดเป็นเพื่อนเธอไปจนตาย แต่ผ่านมาเพยีงไม่กี่ปีกท็�าท่า

จะผดิค�าพูดเสยีแล้ว ไม่ยตุธิรรมเลย!

“ก็เห็นเขาไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นี่ กับพ่อลูกติดคนนั้นน่ะ” 

อศัวนิออกความเหน็ เขาเหน็เกศรามาตั้งแต่หญงิสาวยงัสวมชดุนกัเรยีน

ติดโบ จนป่านนี้กลายเป็นผู้บริหารไฟแรงแถมเสน่ห์แรงกว่าความ

สามารถเป็นไหนๆ จงึไม่แปลกที่จะมหีนุ่มๆ มาล้อมหน้าล้อมหลงัเพื่อ

ขายขนมจบี ผดิกบัช้องนางที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีๆ กไ็ม่มหีนุม่ไหนเฉยีด

เข้าใกล้

“หน้าตากง็ั้นๆ แหละค่ะคณุพ่อ ถ้ารวยกว่ายายเกดมากกว่านี้

สกัหน่อยกจ็ะดมีาก แถมยงัมลูีกตดิอกีด้วยนะคะ” ผูท้ี่ไม่ค่อยชอบหน้า 

‘หนุ่ม’ ของเพื่อนสนทินั้นชกัสหีน้า เพราะรษิยาความหวานเกนิเบอร์ 

แสดงออกแบบไม่แคร์สื่อของคู่นี้อย่างแรง



มิณรญา  31

“กห็นูเกดเขาท�างานเก่ง อกีอย่างสมยันี้เขาไม่ถอืกนัหรอกหาก

ผูช้ายจะรวยไม่เท่า ถงึจะมลีกูตดิเขากค็งไม่ตกินัแล้ว” พ่อของช้องนาง

ขมวดคิ้วใส่คนที่แสดงสหีน้าดูหมิ่นฐานะคนรกัของเพื่อนสนทิ ซึ่งกไ็ม่

น่าจะด้อยกว่าฝ่ายหญงิเท่าไร แต่เขาจะแย้งอะไรช้องนางได้ เพราะใน

ห้องนี้มชี้องนางคนเดยีวที่เคยเจอคนรกัของเกศรา 

“เพื่อนหนูโสดๆ สดๆ อยู่นะคะคณุพ่อ” ช้องนางค้อนลมค้อน

แล้งไปตามประสาอกีครา เรื่องคณุสมบตัขิองคนรกัเพื่อนสนทินั้น หาก

จะมสีิ่งใดที่ช้องนางเหน็ว่าไม่เหมาะสมกบัเกศรา กน่็าจะเป็นข้อที่ชาย

หนุม่นั้นมลีกูตดินี่แหละ แต่กด็เูหมอืนว่าเธอจะเป็นคนเดยีวที่มปัีญหา

กบัเรื่องนี้ เพราะเกศราไม่เคยแม้แต่จะปรปิากบ่น แถมรกัลูกฝ่ายชาย

ออกหน้าออกตา ขยนัอาสาเป็นพี่เลี้ยงจนไม่มเีวลาไปตระเวนไหว้พระ

กบัเธอเหมอืนเมื่อก่อน มนัน่าน้อยใจไหมล่ะ!

“เจ้าตัวเขาไม่เห็นเดือดร้อน พ่อเห็นมีแต่เรานี่แหละที่ตาขวาง 

ไม่ชอบแฟนหนูเกด” อัศวินออกความเห็นแล้วถอนหายใจ ดูเอาเถิด 

อยากเจอเนื้อคู่แต่ขยันติคนโน้นคนนี้ไม่หยุด แล้วผู้ชายแบบไหนที่จะ

ผ่านมาตรฐานอนัสูงลิ่วของช้องนางจนเข้าประตูววิาห์ได้

“คณุพ่อละก.็..”

“แล้วนี่อยากทานอะไรเป็นพเิศษไหมลกู เดี๋ยวพ่อจะบอกแม่เขา

ให้” อัศวินแทรกถามโดยไม่รอให้ช้องนางได้ลากเสียงยาวไปกว่านั้น  

ด้วยรู้ว่าบุตรสาวคงไม่มีอะไรจะแก้ตัวให้ความช่างติซึ่งเป็นอีกนิสัยที่

เลื่องชื่อของเจ้าตวั 

“หนูต้องนอนโรงพยาบาลหลายคืนเลยหรือคะ” ช้องนางถาม

เสยีงแผ่ว เบื่อที่จะนั่งๆ นอนๆ อยู่นี่ เพยีงคนืเดยีวเธอกอ็ดึอดัจะแย่

แล้ว “หมอเขาไม่ได้จะให้หนูกลับบ้านพรุ่งนี้หรือคะ แต่หนูไม่ได้เป็น

อะไรแล้วนะคะ”

“หมอเขาขอให้อยู่ก่อนกอ็ยู่เถอะลูก รบีกลบับ้านไปแล้วเกดิล้ม
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เจบ็มาอกี มนัจะยิ่งแย่รู้ไหม” คราวนี้น�้าเสยีงทุม้ลกึของอศัวนิเป่ียมไป

ด้วยความเป็นห่วงและประนปีระนอม 

“แต่หนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วจรงิๆ นะคะ” แม้ปากจะเอ่ยเช่นนั้น 

แต่ดวงตากลมของช้องนางกลบัไหววูบด้วยความรู้สกึประหลาดที่อธบิาย

เป็นค�าพดูไม่ได้ จู่ๆ  อาการเจบ็ปวดของเธอกห็ายพร้อมกบัหยาดน�้าตา 

ทั้งที่ตอนแรกแม้เธอจะพยายามหยดุร้องไห้เพยีงไรกท็�าไม่ได้ แต่อยู่ๆ 

น�้าตาเจา้กรรมกห็ยดุไหลลงเสยีดื้อๆ พรอ้มกบัรู้สกึชาหนบึใต้ทรวงอก 

ราวกบัมบีางสิ่งบางอย่างกดทบัความเจบ็ปวดมหาศาลที่ว่าเอาไว้

“อยู่โรงพยาบาลสกัสองสามวนัเถอะ ให้หมอเขาตรวจให้แน่ใจ

ก่อนว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรจรงิๆ แล้วพ่อจะไม่ขดั” อศัวนิสรปุโดยไม่ให้

โอกาสบตุรสาวได้ต่อรอง 

“กไ็ด้ค่ะ” ช้องนางพยกัหน้ารบัค�าอย่างว่าง่าย ก่อนเอนกายลง

ไปนอนพร้อมคดิในใจเงยีบๆ ว่า หลงัจากออกโรงพยาบาลแล้วเธอคง

ต้องตระเวนท�าบญุล้างซวยชดุใหญ่ จะได้ไม่ต้องพบต้องเจอกบัตวัซวย

ที่ชื่อวรณุรกัษ์อกี

ต้องท�าบญุหนกัๆ เขาจะได้หายไปจากชวีติของเธอตลอดกาล!

เพราะอาการป่วยอย่างกะทันหันของช้องนาง ตารางนัด-

หมายลูกค้าของหญิงสาวจึงต้องถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีก�าหนด หรือ

อย่างน้อยกต้็องอกีสองสามวนักว่าหมอจะอนญุาตให้เธอกลบัไปพกัผ่อน

ที่บ้านได้ จึงจะจัดตารางการนัดหมายใหม่อีกครั้งได้ แต่นั่นไม่ใช่

ประเดน็ส�าคญัในการคยุโทรศพัท์ของช้องนางในวนันี้ 

คนป่วยที่ดเูหมอืนไม่ใช่คนป่วยนั้นก�าลงัสั่งคนของเธอให้เตรยีม

จดัข้าวของส�าหรบัท�าบญุล้างซวยชดุใหญ่ เอาชนดิที่เทวผีู้มาผลดัเวร

กบัสามเีหลอืบตาขึ้นมองขณะที่นั่งปอกผลไม้อยู่ ก่อนจะอดใจไม่ไหว

เมื่อได้ยนิแผนการตระเวนไหว้พระของช้องนาง
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“เก้าวดักพ็อไหมลูก”

“ไม่พอค่ะคณุแม่” ช้องนางตดัสายแล้วจงึยกมอืเชงิปรามมารดา

ไม่ให้เอ่ยขัดเธอ เรื่องอะไรเธอก็ยอมลงให้แม่ได้ แต่เรื่องนี้ยอมไม่ได้

จริงๆ เธอจะต้องท�าให้ผู้ชายคนนั้นกระเด็นออกไปจากชีวิตเธอให้ได้ 

อย่างไรเธอกจ็ะไม่ยอมพบหน้าคนอย่างเขาไปชั่วชวีติ!

เกลยีดเขา...เกลยีดชายที่ชื่อวรณุรกัษ์ ทั้งที่ยงัไม่เคยแม้แต่เจอ

หน้า

ช้องนางไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้เธอชิงชังชายที่เธอไม่เคยเจอหน้า

ได้ถงึเพยีงนี้ แต่กไ็ม่คดิที่จะฝืนความรู้สกึของตวัเอง เธอเกลยีดเขามาก 

เพยีงได้ยนิชื่อของเขาใจเธอกจ็ะขาดเสยีให้ได้แล้ว อย่าให้เธอต้องทน

เจอหน้าเขาเลย เธอต้องขาดใจตายไปจรงิๆ แน่ 

“แต่แม่ว่า...”

“เรื่องนี้มันต้องมีสาเหตุค่ะ หนูเชื่อ หนูมั่นใจ” มั่นใจว่าที่เธอ

ต้องเข้าโรงพยาบาลคราวนี้เป็นเพราะชายที่ชื่อวรุณรักษ์คนนั้น! “แค่

เก้าวดัเอาไม่อยู่หรอกค่ะ ต้องสบิเอด็วดั ไหว้สามวนัตดิกนัไปเล้ย!”

ว่าแล้วช้องนางก็สบตากับมารดาของตนด้วยสายตามุ่งมั่นจน

เทวตี้องส่ายหน้าเบาๆ อย่างจนใจ ก่อนจะคดิกบัตวัเองอย่างปลงๆ 

เอาเถอะ อย่างน้อยกไ็ปท�าบญุไหว้พระ ไม่ได้ไปดูดวงไร้สาระ

“ไปเที่ยวตระเวนแบบนั้นจะไม่ป่วยเอาอีกหรือลูก” เสียงจาก 

ร่างสงูของผูช้ายเพยีงคนเดยีวในบ้านเทวารกัษ์ลอยมาก่อนตวั จากนั้น

ไม่กี่อดึใจเขากเ็ดนิพ้นประตหู้องพกัของช้องนางมา ในบรรดาสองสาว

ที่อยู่ในห้องนั้น คนที่ดูจะยินดีกับการมาของอัศวินเห็นจะเป็นเทวี ผู้

เป็นภรรยาของเขาที่ยิ้มกว้างจนเหน็ฟันสวยแทบจะครบทกุซี่

ด้านคนมาใหม่เองกด็จูะดใีจที่เหน็ภรรยามากกว่าเช่นกนั เพราะ

อศัวนิก้าวไปหอมแก้มภรรยาก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนั้นกว็างอาหาร

คนป่วยลงบนโต๊ะกลมตรงหน้า ข้างจานผลไม้ที่ปอกเปลือกเสร็จแล้ว
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ด้วยฝีมอืเทวี

“ท�าไมมาเรว็ล่ะคะคณุ”

“ที่ร้านไม่มอีะไรมาก แค่แวะไปดูเฉยๆ” ร้านที่ว่ากค็อืร้านขาย

เพชรของช้องนาง อันที่จริงแทบจะไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าไปดู 

ด้วยผู้จดัการร้านแต่ละสาขานั้นต่างเป็นคนของคณุหญงิเยาวภา คณุ

ยายของช้องนาง แต่พอเห็นบุตรสาวล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน คนที่

อยูใ่นฐานะพ่ออย่างอศัวนิจงึต้องลงไปช่วยกวดขนั แต่เพราะหน้าตาที่

เข้มจดัอย่างชายไทยแท้ ลกูน้องของช้องนางจงึเกรงเขามากเป็นพเิศษ 

“แวะซื้อขนมมาให้ลูกด้วย”

“ขนมโค...ลูกไม่ได้ชอบนี่คะ” แม้ปากจะเอ่ยท้วง แต่ประกาย

ในแววตาของเทวกีลบัเปี่ยมไปด้วยความขดัเขนิ กข็นมโคกะทนิั้นเป็น

ของโปรดของเธอ

“อ้าว...ผมจ�าผิดหรือนี่” คนที่ไม่ได้จ�าผิดจริงนั้นยิ้มกริ่มเย้า

ภรรยา ขณะที่หมาหวัเน่าอย่างช้องนางได้แต่ดดีดิ้นอยู่บนเตยีงเพราะ

ความริษยา พ่อกับแม่ก็หวานกันให้เธออิจฉาทุกวี่ทุกวันอย่างนี้ แล้ว

จะไม่ให้เธอเร่งมอืรบีตามหาเนื้อคู่ได้อย่างไร!

“แล้วนั่นลูกเป็นอะไรช้อง ดิ้นเสียขนาดนั้นเดี๋ยวก็เข็มน�้าเกลือ

ทิ่มเอาหรอกลูก”

“อิจฉาๆ” บุตรสาวที่ลืมตัวว่าเธอถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดนั้น

มองพ่อกับแม่ตาขวาง “ท�าไมพ่อแม่ถึงได้รักกันขนาดนี้ ไม่เห็นใจ 

คนโสดอย่างหนูบ้างหรอืยงัไงคะ”

“ลูกจ๋า...อย่าอจิฉาเราสองคนเลย หนูไม่สบายอยู่นะจ๊ะ” เทวี

ทอดสายตามองดวงหน้างามที่ถอดแบบมาจากเธอ แล้วเรยีกช้องนาง

ด้วยน�้าเสียงเอ็นดูปนสงสาร เรื่องความโสดของช้องนางนั้นเธอรู้และ

เป็นกงัวลมาตลอด จนพกัหลงัชกันกึปลงว่าบตุรสาวคงไม่มใีครมาเป็น

เพื่อนคู่คดิแล้ว เหลอืแต่เจ้าตวันั่นแหละที่ยงัมคีวามหวงัอยู่ 
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“คณุแม่มคีณุพ่อ คณุแม่กพ็ูดได้สคิะ”

“แต่หนกูม็ทีั้งพ่อทั้งแม่นะจ๊ะ” เทวเีอาใจคนป่วย ยิ้มหวานขณะ

ลุกขึ้นถือจานผลไม้มาส่งให้ช้องนาง ก่อนจะอุทานเบาๆ เมื่อคิดบาง

อย่างขึ้นมาได้ “เอ้อ...ลูกชายคุณอาชวิณก็อยู่โรงพยาบาลนี้ใช่ไหม 

คะคณุ หรอืว่ากลบับ้านไปแล้ว”

“ยงัอยู่...” 

มอืงามที่ก�าลงัเอื้อมหยบิสาลี่จากมารดาชะงกัค้างกลางอากาศ 

พลันดวงหน้าหวานของช้องนางก็ตึงสนิท ไม่บ่งบอกถึงความรู้สึกว่า

เจ้าตวัก�าลงัคดิอะไรอยู่ในใจ แต่พ่อแม่ของหญงิสาวกลบัไม่ทนัสงัเกต 

“ก่อนเรากลบับ้านผมว่าจะชวนคณุแวะไปเยี่ยมเขาอยู.่..” อศัวนิ

ยงัคงพูดต่อไปด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ 

“เอาสิคะ” เทวีเห็นดีเห็นงามด้วย อย่างไรเสียพ่อหนุ่มคนนั้น 

กเ็ป็นลูกชายของเพื่อนสาม ีอยู่โรงพยาบาลเดยีวกนัแท้ๆ หากไม่แวะ

ไปเยี่ยมคงจะน่าเกลียดแย่ คิดพลางส่งสาลี่เข้าปากช้องนางก่อนจะ

หันมาคุยกับบุตรสาวต่อ “ลูกชายของอาพิมพ์อย่างไรล่ะช้องนาง ที่

เขาเป็นลมในบ้านเราวนันั้นน่ะ”

“อ้อ...” ช้องนางพยักหน้ารับรู้เบาๆ อ้าปากรับสาลี่จากมือ

มารดามาแล้วเคี้ยวจบัๆ เบอืนหน้าหนไีม่สนใจเรื่องชายที่ชื่อวรณุรกัษ์

อกี แม้ว่าพ่อกบัแม่ของเธอจะยงัพูดเรื่องของเขาต่อไปไม่หยดุกต็าม

“จบมาจากเวลส์ น่าจะอายมุากกว่าหนูไม่กี่ปี” เทวเีกริ่น เริ่ม

เดินหมากเกมจับคู่ช้องนางกับลูกชายของเพื่อนอีกครั้ง ขณะที่ผู้เป็น

สามนีั่งหน้าขรมึ ส่วนคนที่อยากมแีฟนมาตลอดนั้นมสีหีน้าว่างเปล่า 

ไม่ได้สนใจเรื่องของผูช้ายที่ชื่อวรณุรกัษ์อะไรนี่เลยสกันดิ ไม่เหน็ 

จะอยากรู้

“เกอืบห้าปี” เสยีงเข้มของอศัวนิแทรกขึ้น แสดงออกนดิๆ ตาม

ประสาผู้เป็นพ่อที่หวงบตุรสาว วรณุรกัษ์เป็นลกูชายของเพื่อนเขากจ็รงิ
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อยู ่แต่เนื้อแท้ของชายหนุม่จะเป็นคนดอีย่างอาชวณิผูเ้ป็นบดิาไหมนั้น

ใครเล่าจะกล้ารบัรอง

“แก่จงั” พอสบช่อง ช้องนางกไ็ม่ลงัเลที่จะย่นจมูก เอ่ยปากติ

บตุรชายของเพื่อนพ่อ

“แก่อะไรกนัลกู...” เทวเีป็นฝ่ายนิ่วหน้าบ้าง วรณุรกัษ์กบัช้องนาง 

อายุห่างกันเพียงสี่ปีเท่านั้น ถ้าเทียบกับเธอและอัศวินผู้เป็นสามีที่มี

ช่องว่างระหว่างวยัถงึเก้าปีกน็บัว่าน้อยกว่ามาก “วรณุรกัษ์ยงัไม่แก่เลย 

สกันดิ นี่หากเขาไม่เป็นลมไปก่อนหนูคงได้เจอ แล้วกค็งไม่พูดให้ร้าย

พี่เขาอย่างนี้”

“พี่เหรอคะ...” 

‘อี๋...’ ค�าหลงันั้นช้องนางยั้งปากตวัเองไว้ได้ทนั เธอจงึเพยีงเอ่ย

ในใจ แต่สีหน้าเธอก็คงแสดงความรู้สึกออกไปไม่น้อย ไม่อย่างนั้น

มารดาคงไม่ถลงึตาดใุส่เธออย่างนี้หรอก ช้องนางจงึต้องรบีแก้ตวัด้วย

น�้าเสยีงอ้อมแอ้มอย่างมพีริธุ 

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแม่ คือหนูแค่คิดว่ายังไม่เจอกัน ไม่

เหน็จะต้องรบีนบัญาตกินักไ็ด้” 

หรอืต่อให้เจอกนัแล้วกใ็ช่ว่าเธอจะอยากนบัญาตกิบัคนพรรค์นั้น

เสยีหน่อย เชอะ รอชาตหิน้าตอนบ่ายๆ เถอะ

“วรณุเขาเป็นคนดนีะจ๊ะ” 

เพียงเท่านั้นพ่อลูกเทวารักษ์ก็พร้อมใจกันกลอกตามองเพดาน

ห้อง ไม่ต้องบอกแล้วกระมังว่าขวัญใจคนใหม่ของคุณเทวีเป็นใคร ก็

จะเป็นใครได้อกีเล่านอกจากชายที่ชื่อวรณุรกัษ์คนนั้นน่ะ 

“ตอนนี้เขาดแูลโรงงานอยูค่นเดยีวเลยนะ คณุพมิพ์เขากเ็ล่าว่า

ท�าตัวคนเดียวมาตั้งแต่เรียนจบ เขาย้ายไปเรียนอังกฤษตั้งแต่จบ 

ม.ปลาย หนูเลยไม่ทันได้เจอเขา” ผู้เป็นแม่เว้นวรรคไปเพื่อสบตากับ

ช้องนางก่อนโฆษณาสรรพคณุของวรณุรกัษ์ต่อ ท�าตวัสมกบัเป็นแม่สื่อ
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คุณภาพอย่างไร้ที่ติ “พอพี่เขากลับมาหนูก็ไปเรียน ป.โท ที่อังกฤษ 

คลาดกนันดิเดยีว”

“หรือคะ...” ช้องนางรับค�าด้วยกลัวมารดาที่เอ่ยเล่าเรื่องวรุณ-

รกัษ์เป็นวรรคเป็นเวรนั้นเสยีน�้าใจ ก่อนแสร้งยิ้มกว้าง อศัวนิที่เหน็ว่า

ท่าจะไม่ดจีงึเอ่ยแทรกขึ้นมาหวงัคลี่คลายสถานการณ์ มองออกว่าบตุร

ของเขาคงไม่ชอบใจเรื่องลูกชายของอาชวณิคนนี้เท่าไรนกั

“มาทานขนมเถอะคุณ...” อัศวินเรียกภรรยา ตบเบาะข้างตัว

เบาๆ เพื่อเรยีกความสนใจของภรรยา “ให้ลูกพกั จะได้หายเรว็ๆ”

เทวีมีความลังเลในแววตาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะถอนหายใจแล้ว

เดนิไปหาสามอีย่างจ�านน บอกตวัเองว่าต่อให้เธอพล่ามเรื่องวรณุรกัษ์

ต่อไป อย่างไรเสยีช้องนางคงจะไม่เปิดใจให้ชายหนุ่มง่ายๆ หรอก ดู

จากสีหน้าบึ้งตึงของบุตรสาวตอนนี้เทวีก็รู้ค�าตอบ แต่กระนั้นใช่ว่าจะ

ยอมแพ้เลยเสยีทเีดยีว

“แต่แม่รับรองเลยนะลูกว่าวรุณรักษ์ลูกอาพิมพ์คนนี้เขาเป็น 

คนด”ี 

ช้องนางหลบัตาลงอย่างสะกดกลั้นอารมณ์ ครูห่นึ่งหญงิสาวจงึ

หนัมาฉกียิ้มเยน็ๆ แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ทว่าบอกชดัถงึความ

หงดุหงดิที่ได้ยนิชื่อ ‘วรณุรกัษ์’ หลายต่อหลายครั้ง ได้ยนิบ่อยจนเธอ

เริ่มจะหมดความอดทน

“คุณแม่อย่าพูดชื่อนี้ให้หนูได้ยินอีกได้มั้ยคะ ได้ยินทีไรอยาก

กลั้นใจตายทกุท”ี

“ช้องนาง!”
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วรุณรักษ์ค่อยๆ ยกมือที่มีเข็มน�้าเกลือปักอยู่ข้ึนประนม

ไหว้อัศวินและเทวี ที่แวะมาเยี่ยมเขาด้วยความคาดไม่ถึง ชายหนุ่ม

กลนืน�้าลายลงคอ ใบหน้าคมคร้ามเองกค็่อยๆ ซดีลงด้วยความตกใจ 

ก็จะไม่ให้ตกใจอย่างไรไหว ขนาดพ่อกับแม่ของเขายังไม่เคยโผล่มา

เลย!

“สวสัดคีรบัคณุลงุคณุป้า”

“ไหว้พระเถอะลูก” เทวรีบัไหว้เขา ร่างสูงที่ยนืเยื้องไปด้านหลงั

ของท่านเองกย็กมอืรบัไหว้พร้อมกนั ทว่าอศัวนิไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา 

เพียงมองเขาด้วยสายตาประเมินเท่านั้น และสายตาที่ว่านั่นท�าให ้

วรณุรกัษ์วางตวัล�าบากขึ้นมาทนัที

ตั้งแต่เกดิมาวรณุรกัษ์ไม่รูส้กึว่าเขาต้องเกรงกลวัใครมาก่อนเลย 

ไม่ใช่ว่าเป็นคนหยิ่งผยอง แต่บางอย่างในตัวเขาบอกว่าเขาไม่จ�าเป็น

ต้องหวาดกลวัใครทั้งนั้น แต่กบัอศัวนิ วรณุรกัษ์ไม่เข้าใจว่าเหตใุดเขา

จงึกริ่งเกรงบรุษุผู้นี้...หรอืจะเป็นเพราะว่าเขาคอืบดิาของช้องนาง

“เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ หมอเขาว่ายังไงบ้าง” เสียงเปี่ยมเมตตา

ของเทวที�าให้วรณุรกัษ์หลดุจากภวงัค์ ชายหนุ่มยิ้มหวานหลงัขยบัตวั

ขึ้นมาอยู่ในท่านั่งเรียบร้อยแล้ว รอกระทั่งเทวีทรุดกายนั่งลงที่เก้าอี้ 

2
ใกล้แค่นี้
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ข้างเตยีงเขาจงึเอ่ยตอบ

“ไม่เป็นไรมากแล้วครบัคณุป้า” 

คราวที่แล้ววรณุรกัษ์ไม่ได้มโีอกาสท�าคะแนนเท่าไรเพราะเป็นลม 

ไปก่อน แต่คราวนี้เมื่อเขาสบายด ีแม้ว่าจะยงัมเีขม็น�้าเกลอืปักมอือยู่ 

แต่ชายหนุ่มก็ไม่ทิ้งโอกาสแก้ตัวของตนไป เขากะพริบตามองบุคคล 

มาใหม่ทั้งสองแล้วพูดต่ออย่างเป็นกันเองแกมประจบหวังท�าคะแนน 

“ขอบคณุคณุลงุคณุป้ามากนะครบัที่อตุส่าห์แวะมาเยี่ยมผม”

“ไม่เป็นไร...พอดจีะกลบัแล้วเลยแวะมา” 

เสยีงห้าวที่เอ่ยแทรกมานั้นไม่ท�าให้วรณุรกัษ์เคอืงอย่างที่อศัวนิ

ต้องการ ผู้ที่หวงบตุรสาวยิ่งกว่าไข่ในหนิจงึต้องกลายเป็นฝ่ายหน้าตงึ

เสยีเอง ยิ่งเมื่อผูเ้ป็นภรรยาหนัมาถลงึตามองอย่างที่ร้อยวนัพนัปี ไม่เคย

ท�ากบัเขามาก่อนด้วย อศัวนิกย็ิ่งเคอืง

ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมช้องนางจึงอยากกลั้นใจตายยามได้ยิน

ชื่อวรณุรกัษ์ ตอนนี้อศัวนิเองกร็ู้สกึไม่ต่างจากบตุรสาวสดุที่รกัของเขา

สกันดิเดยีว!

“ถงึจะอย่างนั้นกต้็องขอบคณุคณุลงุกบัคณุป้าอยูด่คีรบัที่อตุส่าห์

แวะมาเยี่ยมผม” วรณุรกัษ์ยิ้ม เข้าใจว่าเหตใุดอศัวนิจงึแสดงท่าทาง

เป็นอรกิบัเขาถงึเพยีงนี้ นี่ขนาดว่าเขาเป็นลูกชายของเพื่อน อศัวนิยงั

ไม่คิดจะไว้หน้า วรุณรักษ์ไม่อยากคิดเลยว่าหากเขาไม่ได้มีบิดาชื่อ 

อาชวณิและมารดาชื่อพมิพ์ดารา เขาจะมจีดุจบเช่นไร

“ลงุเขานอนเฝ้าช้องนางทั้งคนืเลยหงดุหงดิไปหน่อย อย่าถอืเลย

นะลูก”

วรุณรักษ์ไม่ได้ยินความพยายามที่จะให้สถานการณ์ดีขึ้นของ

เทว ีดวงตาคมของชายหนุ่มเลื่อนขึ้นมองดวงหน้างามที่มเีค้าเดยีวกบั

หญงิสาวชดุไทยในรปูวาดที่เขาเคยเหน็ รูไ้ด้ทนัทว่ีาผู้หญงิในรูปคนนั้น

คงไม่พ้นเป็นบตุรเีพยีงคนเดยีวแห่งบ้านเทวารกัษ์ชื่อว่า ช้องนาง ที่เทวี
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ก�าลงัเล่าถงึ 

“น้องอยู่โรงพยาบาลหรือครับคุณป้า ไม่สบายหรือครับ เป็น

อะไรมากหรอืเปล่า” 

สรรพนามเรยีกแทนตวัช้องนางที่วรณุรกัษ์ใช้นั้นท�าให้พ่อแม่ของ

ฝ่ายหญงิมปีฏกิริยิาที่ต่างกนั เทวหีวัเราะน้อยๆ อย่างถกูอกถกูใจ ขณะ

ที่อศัวนินั้นหน้าขรมึหนกั คิ้วหนาที่เริ่มมสีขีาวแซมกก็ระตกุยกิๆ อย่าง

น่าจะไม่ใช่เรื่องด ี

“ไม่เป็นอะไรหรอกลกู” เทวโีบกมอืปัดพลางส่ายหน้าเบาๆ ทว่า

สายตาที่มองวรณุรกัษ์กลบัเปี่ยมไปด้วยความรู้สกึเอื้อเอน็ดู ดูส ิเพยีง

รู้ว่าช้องนางไม่สบายเขายังกังวลถึงเพียงนี้ น่าเอ็นดูจริงๆ “ก็เข้า 

โรงพยาบาลมาพร้อมเรานั่นแหละ หมอเขาบอกว่าเครียดสะสม แต ่

อกีไม่นานคงกลบับ้านได้แล้วละ”

“น้องพกัอยู่ห้องไหนครบั เผื่อผมออกโรงพยาบาลก่อนจะได้แวะ

ไปเยี่ยม” เดิมทีวรุณรักษ์ไม่ใช่คนที่จะผลีผลาม รุกสาวที่ไหนไฟแรง

ขนาดนี้มาก่อน อันที่จริงเขาไม่มีความคิดหรือความจ�าเป็นที่จะต้อง

เป็นฝ่ายจบีใครก่อนด้วยซ�้า เพราะสาวๆ ต่างชงิให้ความสนใจเขาก่อน

ทกุครั้ง

แต่กบัผู้หญงิที่ชื่อช้องนางคนนี้ บางอย่างกระซบิบอกวรณุรกัษ์

จากเบื้องลึกว่า หากเขายังนิ่งนอนใจและไม่ท�าอะไรเหมือนที่ผ่านมา 

เขาจะต้องเสยีเธอไป...อกีครั้ง...

“กอ็ยู่ห้องข้างๆ นี่แหละจ้ะ”

“คณุ...” อศัวนิหนัไปปรามภรรยาเมื่อเทวยีอมบอกห้องพกัของ

ช้องนางแก่วรณุรกัษ์ง่ายๆ ทั้งที่ยงัไม่ทนัได้รูจ้กันสิยัใจคอของชายหนุม่

ถี่ถ้วนดี เกิดเขาลุกขึ้นไปท�าร้ายช้องนางกลางดึกขึ้นมาจะท�าอย่างไร 

ถงึจะอยู่ที่โรงพยาบาลกใ็ช่ว่าจะควรวางใจ 

อีกอย่างดูจากสายตายามที่ไอ้หนุ่มนี่เอ่ยถึงช้องนางด้วยแล้ว 
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อัศวินก็ยิ่งไม่สบายใจ เรียกว่าน้องอย่างโน้น น้องอย่างนี้ ได้ยินทีไร

หวัอกคนเป็นพ่ออย่างเขามนัคนัยบุยบิ นกึชงัขี้หน้าลูกชายเพื่อนขึ้นมา

ตงดิๆ!

“อะไรคะคณุ” เทวเีลกิคิ้วสงู หนัมองสามด้ีวยสหีน้าใสซื่อแสร้ง

ไม่รูว่้าอกีฝ่ายท�าเสยีงเข้มใส่ตนเพราะเหตใุด ก่อนจะหวัเราะน้อยๆ หวงั

กลบเกลื่อนความผิดของตน แล้วแก้ตัวเมื่อสีหน้าดุดันของอัศวินยัง 

ไม่ดขีึ้น “โถ่ เรื่องแค่นี้เองค่ะ ตาวรณุกล็ูกคณุวณิ คนกนัเองทั้งนั้น จะ

ห่วงอะไรล่ะคะ”

ใช่ว่าอศัวนิจะห่วงเพยีงความปลอดภยัของช้องนาง ที่หน้าเขา

หงดุหงดิอย่างนี้เพราะมองแผนการผกูดองของภรรยาออกด้วย ทั้งๆ ที่

ช้องนางประกาศชัดแล้วว่าแค่ได้ยินชื่อวรุณรักษ์ก็อยากกลั้นใจตาย 

ท�าไมเทวจีงึดื้อดงึจะให้ลูกสนทิสนมกบัเดก็คนนี้ให้ได้ 

วรุณรักษ์มีดีอะไรหนักหนาเชียว ก็แค่ผู้ชายที่ช้องนางเกลียด

แหละน่า...

“คณุลงุคงห่วงน้องน่ะครบั” วรณุรกัษ์ออกหน้าแทนอศัวนิ แม้ว่า

จะไม่มคีวามจ�าเป็นที่เขาต้องท�าอย่างนั้นสกันดิเดยีว “ถ้าวนัหนึ่งผมมี

ลูกสาวผมกค็งหวงลูกเหมอืนที่คณุลงุห่วงน้อง” 

อศัวนิฟังแล้วกย็ิ้มที่เหมอืนจะเป็นการแยกเขี้ยวเตม็ท ีไม่เข้าใจ

ว่าท�าไมค�าพูดของวรุณรักษ์จึงท�าให้เขารู้สึกอยากไปให้พ้นๆ จากที่นี่

มนัเสยีเดี๋ยวนี้เลย

“อยากมลีกูกร็บีๆ แต่งงานเสยีส”ิ จะได้ไม่ต้องมายุง่กบัช้องนาง

ของเขา...อศัวนิคดิ ขณะที่คนโดนสกดัดาวรุง่ตั้งแต่ยงัไม่ได้ท�าอะไรนั้น

หวัเราะน้อยๆ ทว่าประกายเจ้าเล่ห์ในแววตาคมกลบัวบิวบัอย่างคนที่

มแีผนการ

“ผมกอ็ยากท�าอย่างนั้นนะครบั ตดิที่ว่ายงัไม่มแีฟนนี่ส”ิ

“แบบนั้นกแ็ย่หน่อยนะ” เสยีงของอศัวนิเข้มจดัยิ่งกว่าครั้งไหนๆ 



42  เลศบุพเพ

เมื่อชายหนุม่ไม่มทีท่ีาว่าจะเกรงเขาเหมอืนคนอื่น สหีน้าของสามที�าให้

เทวเีริ่มเหงื่อตก ยิ่งหวนคดิถงึค�าพูดของบตุรสาวที่ประกาศก่อนที่เธอ

และสามจีะออกมาห้อง เทวกีย็ิ่งล�าบากใจ

ก็นะ...ช้องนางบอกชัดเสียขนาดนั้นว่าแค่ได้ยินชื่อวรุณรักษ์ก็

อยากกลั้นใจตายแล้ว คงไม่ต้องพูดถงึเรื่องการเจอหน้าหรอืคบหากนั 

ยิ่งการตบแต่งกย็ิ่งไม่ต้องพดูถงึเข้าไปใหญ่ ต่อให้เธอจะพงึใจวรณุรกัษ์

เพยีงใด แต่คงจะไม่สามารถบงัคบัช้องนางให้มาคบหากบัวรณุรกัษ์ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช้องนางมีอัศวินถือหางตั้งแต่ยังไม่เริ่มกระดิก

ตวัท�าอะไรเลยขนาดนี้ด้วยแล้ว...

เมื่อช้องนางบอกว่า ‘ไม่’ กค็อื ‘ไม่’ ยิ่งอศัวนิเหน็พ้องด้วยแล้ว 

กเ็ปลี่ยนจากค�าว่าไม่เป็นค�าว่า ‘ต้องห้าม’ ได้เลย

“แต่ผมคิดว่าไม่นานผมก็คงมีแฟนครับคุณลุง” วรุณรักษ์ไม่

สนใจรังสีอ�ามหิตที่อัศวินแผ่ออกมาหวังข่มขวัญเขาสักนิดเดียว และ

ไม่กลวัใบหน้ากบัแววตาดดุนัที่ว่านั่นด้วย ไม่เกรงกลวัสกันดิเดยีวหาก

เป็นเรื่องของช้องนาง 

“ขอให้สมหวงันะ” อศัวนิอวยพรชายหนุม่ลอดไรฟัน แสดงออก

ชัดเจนว่าสิ่งที่เอ่ยมาขัดกับความรู้สึกที่แท้จริงของตน ทว่าวรุณรักษ์

กลบัหวัเราะอายๆ แล้วยกมอืขึ้นไหว้รบัค�าอวยพรนั้นเสยีนี่

“ขอบพระคุณครับ คุณลุงอวยพรอย่างนี้ ยังไงผมก็คงสมหวัง

แน่ๆ ครบั”

“เอ่อ...ป้าว่าป้ากลบัก่อนดกีว่านะจ๊ะ วรณุพกัผ่อนเถอะจ้ะ” เทวี

เหงื่อตก รีบผุดลุกจากเก้าอี้เมื่อเห็นว่าสามีของตนก�าหมัดแน่น ขบ

กรามจนได้ยนิเสยีงกรอดเมื่อเจอความกวนประสาทฉบบัวรณุรกัษ์ 

ไหนพมิพ์ดาราบอกว่าลูกชายไม่ช่างพดูอย่างไรล่ะ เหตใุดวรณุ-

รกัษ์จงึกวนประสาทสามเีธอให้เส้นเลอืดตรงขมบัปูดโปนได้อย่างที่ใคร

กท็�าไม่ได้มาก่อนแบบนี้! 
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“เดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปไหว้คณุลงุกบัคณุป้าที่บ้านนะครบั”

กรอด...

“เอาไว้เราหายดีก่อนแล้วกันนะจ๊ะ ป้าก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละจ้ะ 

ไม่ต้องรีบร้อนหรอก” เทวียิ้มอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ บีบข้อมือสามีแน่น

แทนการบอกให้เขาใจเยน็ๆ 

“ครบั เอาไว้ผมหายดเีมื่อไหร่ถงึจะเข้าไปกราบครบั” 

“กลบักนัเถอะคณุ อย่ารบกวนเวลาพกัของเดก็มนัเลย” อศัวนิ

ทนฟังค�าพดูของวรณุรกัษ์ต่อไปไม่ไหว อกีสกัครึ่งค�าที่หลดุออกมาจาก

ของไอ้หนุม่นี่เขากท็นไม่ได้ เข้าใจแล้วว่าท�าไมช้องนางจงึอยากกลั้นใจ

ตายเพียงได้ยินชื่อของวรุณรักษ์ เพราะตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบเดียวกัน 

เป๊ะ ทั้งอยากเป็นคนที่เสยีชวีติ และอยากเข้าไปท�าให้ไอ้เจ้าของค�าพดู

กวนอารมณ์เสยีชวีติลงเดี๋ยวนี้เลย 

“ค่ะ” เทวีไม่ดื้อดึง แม้รู้ว่ากลับไปเธอคงไม่พ้นที่จะต้องได้ฟัง

สามบี่นเรื่องวรณุรกัษ์

“สวสัดคีรบัคณุลงุคณุป้า” วรณุรกัษ์ไหว้ทั้งคูอ่ย่างนอบน้อมอกี

ครั้งก่อนที่อัศวินและเทวีจะผละไป แต่คราวนี้มีเพียงเทวีคนเดียวที่ 

รบัไหว้เพราะอศัวนิมองเขาตาเขยีว เมื่อเทวปีล่อยมอืที่รบัไหว้วรณุรกัษ์

ลงข้างตัวเรียบร้อยแล้ว อัศวินก็ฉวยข้อมือบางของภรรยาตนออกไป

จากห้องพร้อมใบหน้าบูดบึ้งอย่างนั้น

เมื่อพ้นหลงัของอศัวนิและเทวแีล้ว รอยยิ้มบนหน้าคมคร้ามของ

วรณุรกัษ์กค็่อยๆ หบุลง แววตากรุ้มกริ่มเมื่อครู่เองกเ็ปลี่ยนเป็นล�้าลกึ

อย่างคนที่ก�าลงัมคีวามรู้สกึที่อธบิายไม่ได้อยู่ในใจ

ความทรมานจากการเห็นรูปวาดเหมือนตัวจริงของช้องนาง 

ท�าให้เขามาลงเอยอยูบ่นเตยีงโรงพยาบาล แล้วอะไรกนัที่ท�าให้ช้องนาง 

ต้องมาลงเอยอยู่ในห้องข้างๆ 

ช้องนางเป็นอะไร เธอเจบ็ปวดเพราะเขาเหมอืนอย่างที่เขาเจบ็
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ปวดเพราะเธออย่างนั้นหรอื...

เพราะเขาหรอืเปล่า เธอจงึต้องทรมานเช่นนี้...

ท่ามกลางความเงียบที่ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของ 

วรณุรกัษ์ โดยปราศจากการมองเหน็ด้วยตาของมนษุย์คนใด จู่ๆ ร่าง

สูงในชุดไทยโบราณก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้น จากภาพเลือนรางก็ค่อยๆ 

ชดัเจนเมื่อร่างนั้นขยบัเข้าใกล้ร่างสงูของมนษุย์หนุม่ ที่ภพนี้ได้นามว่า

วรณุรกัษ์

ความคดิของวรณุรกัษ์ปรากฏให้เขาเหน็อย่างชดัเจน ในฐานะ

กามเทพของวรณุรกัษ์ ‘เฑยีร’ มสีทิธิ์รู้เหน็เรื่องราวของผู้ที่ถูกก�าหนด

ให้มาเป็นเนื้อคู่ของวรณุรกัษ์ 

เขาเห็นหญิงสาว เห็นเธอมาทุกภพทุกชาติ และจดจ�าความ

โทมนสัของคนทั้งคู่ได้อย่างชดัเจนเช่นกนัว่า พวกเขาต้องทกุข์ทรมาน

เพราะการพลดัพรากมาทกุภพทกุชาตมิากเพยีงใด

แต่จะให้เขาแก้ไขอย่างไร...ในเมื่อเขาเป็นเพยีงกามเทพ...จะให้

ต่อสู้กับอ�านาจของจิตอธิษฐานอันแรงกล้าที่เคยปรากฏเมื่อกาลก่อน

ได้อย่างไร...

หากเป็น ‘ยพุด’ี กว็่าไปอย่าง...

“นางเจบ็ปวดเพราะเจ้า...นั่นล้วนถูกต้องแล้ววรณุรกัษ์ แต่สิ่งที่

เจ้ายงัไม่รู้กค็อื ผู้ที่ต้องทรมานกว่าคอืตวัเจ้าเอง ไม่ว่าภพใดชาตไิหน 

เจ้ากต็้องเป็นผู้ที่เจบ็ปวดกว่านางที่เจ้ารกัอยู่ร�่าไป...

“วรุณรักษ์เอ๋ย...เจ้ามิรู้ตัวดอกว่าสิ่งที่เจ้าปรารถนานั้นล�าเค็ญ

เพยีงไรกว่าจะได้มา...น่าเวทนา...ช่างน่าเวทนา...”

“ตกลงว่านี่แกเกิดบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้อยากจะออกจาก 

โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยช้อง” 
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เสยีงเลก็ๆ ที่ฟังเพยีงค�าแรกกร็ูว่้าเจ้าของเสยีงต้องเป็นผูห้ญงินั้น 

ท�าให้ร่างสูงในชุดคนไข้ที่ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคนไข้ห้องข้างๆ จ�าต้อง

หยดุเท้า วรณุรกัษ์หยดุตวัเองไว้เพยีงบานประตูห้องพกัฟื้น แล้วมอง

ลอดช่องกระจกออกไป เผื่อว่าจะได้เหน็ใบหน้าเจ้าของน�้าเสยีงหงดุหงดิ

นั้น ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นช้องนางของเขากไ็ด้

“เอาน่าไอ้เกด...ถอืว่าช่วยๆ กนั” 

เพียงเท่านั้น...โลกทั้งใบของวรุณรักษ์ก็เหมือนจะหยุดหมุนลง

เสยีดื้อๆ ลมหายใจหลดุออกจากปอดของชายหนุ่ม เมื่อดวงหน้างาม

ของหญงิสาว ผูท้ี่เขาเคยเหน็ในรปูวาดซึ่งแขวนอยูภ่ายในบ้านเทวารกัษ์

นั้นปรากฏขึ้นแก่สายตา 

ช้องนาง...ช้องนางของเขาแน่...เป็นเธอแน่ๆ เขาจ�าเธอไม่ผิด

หรอก

“ช่วยอะไรของแกมทิราบ” เพื่อนของช้องนางชกัสหีน้า เธอเป็น

ผู้หญงิที่สวยมากเช่นเดยีวกนั หากให้เขาเดาการแต่งกายของหญงิสาว 

วรุณรักษ์ก็พอบอกได้คร่าวๆ ว่าเธอคงเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองไม่

น้อย แต่หากเขาเกดิเป็นผู้หญงิแล้วมเีรอืนร่างสะโอดสะองเหมอืนเธอ 

วรณุรกัษ์คดิว่าเขากค็งไม่เหนยีมอายที่จะอวดเรอืนร่างของตวัเอง และ

คงจะภูมใิจด้วยซ�้าที่สวยจดัได้ขนาดนี้

แต่ความสวยที่ว่านั้นกลบัท�าอะไรช้องนางของเขาไม่ได้ ในความ

คดิของวรณุรกัษ์ ผูห้ญงิคนนั้นเหมอืนกหุลาบ สวยแต่กแ็ฝงด้วยหนาม

อันตราย ผิดกับอีกคน...ที่ควรจะนอนพักอยู่ในห้อง ไม่ใช่หอบหิ้ว

กระเป๋าเสื้อผ้ากลบับ้าน ส�าหรบัวรณุรกัษ์แล้ว หวัใจของเขาเอนเอยีง

ไปหาความสวยเย็นตาของช้องนางมากกว่า จะบอกว่าล�าเอียงก็คง 

ไม่ผดินกั

“กช่็วยพาฉนักลบัไปส่งบ้านไงเล่า” เสยีงเลก็ของคนที่วรณุรกัษ์

แอบเทคะแนนให้หมดหน้าตกันั้นแขง็ขึ้นนดิหนึ่ง ก่อนเธอจะชกัสหีน้า
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ใส่เพื่อน กิริยานั้นท�าให้หัวคิ้วของวรุณรักษ์ขมวดกันนิดๆ ช้องนาง 

ของเขาชกัสหีน้าด้วยหรอื... 

...

“ฉันนอนป่วยอยู่ตั้งนานท�าไมแกไม่มาเยี่ยมฉัน...ถ้าฉันไม่โทร. 

เรยีกแกคงไม่คดิจะมาหาหรอก”

“แค่วนัสองวนัแกเรยีกว่านานเหรอ แล้วฉนักส่็งดอกไม้มาเยี่ยม

แกตั้งแต่รู้ข่าวว่าแกเข้าโรงบาลแล้ว จะเอาอะไรอกี” เกศราอดไม่ได้ที่

จะชกัสหีน้าใส่ช้องนางคนื อะไร...เวลาเพยีงเท่านี้ท�าให้ช้องนางกลาย

เป็นคนไม่มคีวามอดทนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ 

“เออๆ เอาน่า แกอย่าบ่นมากได้มั้ย ฉนัป่วยอยู่นะ” ช้องนาง

พยกัหน้าอย่างขอไปท ีบอกตวัเองว่ายอมๆ เกศราไปเถอะ เกศราบ่น 

ก็ดีกว่าเกศราต้อนให้เธอจนมุมว่าอะไรที่ท�าให้เธอรีบร้อนจะกลับบ้าน 

‘เดี๋ยวนี้’ เสียให้ได้ เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วช้องนางคงล�าบากใจ 

ไม่น้อย กค็นที่ถอืศลีห้าอย่างเธอโกหกได้เสยีที่ไหนล่ะ! 

“แกไมเ่หมอืนคนป่วยเลยสกันดิ” เกศราว่าแล้วมองค้อน ทแีรก

ที่เธอทราบข่าวช้องนางนั้นก็มือไม้อ่อน ท�างานต่อไม่ได้เพราะว่าเป็น

ห่วง แต่จะมาเยี่ยมเลยก็ท�าไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเกรงใจพ่อกับแม่

ของเพื่อนสนทิ อกีทั้งยงัไม่รู้ว่าหมอเจ้าของไข้ของช้องนางอนญุาตให้

คนอื่นที่ไม่ใช่ญาตเิข้าเยี่ยมได้หรอืไม่ 

“แล้วนี่ตกลงจะไปไหน กลบับ้านเลยเหรอ”

“กลบับ้านส”ิ ช้องนางผงกหวั เรื่องอะไรเธอจะอยูท่ี่โรงพยาบาล

นานกว่านี้ เกดิคนไข้ห้องข้างๆ เดนิผ่านไปมาแล้วดนัเจอกนั เธอจะไม่

ขาดใจตายเพราะความชงิชงัที่คบัอกหรอื

แน่นอนว่าการนอนที่โรงพยาบาลนั้นช้องนางไม่ได้อยากอยู่

ตั้งแต่แรก แต่กระนั้นเธอก็ไม่ได้มีปัญหาในเมื่อบิดามารดาต่างอยาก

ให้เธอพกั รอดอูาการก่อนสกัสองสามวนั แต่พอรูว่้าใครคอืเจ้าของห้อง
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พกัฟื้นห้องถดัไปเท่านั้นแหละ จู่ๆ ช้องนางกร็้อนรุ่ม...ร้อนออกมาจาก

ข้างใน จนตัดสินใจโทร. หาเกศราให้มาพาเธอออกจากโรงพยาบาล 

นี่แหละ!

“หรอืแกจะพาฉนัไปนอนที่คอนโดแกก่อนล่ะ...แต่ฉนัว่าบ้านแก

คงไม่ว่างหรอกใช่มั้ย” ว่าแล้วช้องนางกป็รายตามองเพื่อนสนทิ ที่พกันี้ 

ชอบท�าตวัไม่ว่างเวลาเธอโทร. หาหรอืชวนไปข้างนอกด้วยกนั 

“อย่ามาหาเรื่อง บ้านของฉัน ฉันจะพาใครมานอนแล้วแกจะ

ท�าไม” เกศราเหลอืบมองหน้างามของช้องนาง เบื่อแสนเบื่อที่ช้องนาง

มกัรูท้นัเธออยูเ่รื่อย เรื่องแบบนี้กย็งัไม่เว้น นี่แหละหนาข้อเสยีของการ

คบหาเพื่อนสกัคนนานๆ 

“เปล๊า...ฉนัจะว่าอะไรได้ล่ะ เชญิสวตีกบัพ่อหม้ายลกูตดิของแก

ตามสบาย” ช้องนางไม่สามารถกล่าวโทษเกศราที่ครองตัวโสดเป็น

เพื่อนเธอมาได้หลายปี ประโยคนี้จงึไม่นบัว่าผดิศลีข้อสี่ แม้ว่าเกศรา

จะผดิค�าสญัญาที่ว่าจะอยู่บนคานเป็นเพื่อนเธอไปจนตาย ช้องนางก็

ไม่สามารถว่าโทษเกศราได้ เตม็ที่กแ็ค่เคอืงเท่านั้นแหละ ที่ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ชายจากทวปีไหนกด็ูจะตดิอกตดิใจเกศรามากกว่าเธอ 

“เขายงัไม่ได้เป็นของฉนั” เกศราอดที่จะหน้าม้านไม่ได้จรงิๆ เมื่อ

โดนเพื่อนสนทิค่อนแคะ จรงิอยูท่ี่เธอสมัผสัได้ถงึความรู้สกึพเิศษยามที่ 

อยู่กบัหนุ่มตาน�้าข้าวที่ชื่อว่า ‘เอซ’ คนนั้น ทว่ากย็งัไม่ได้มอีะไรพเิศษ

จนสามารถเรยีกเขาว่าเป็นของเธอได้เหมอืนอย่างที่ช้องนางเพิ่งพดูมา 

“พดูแต่เรื่องของฉนั แกเถอะ สรปุแล้วอาหมอเขาให้แกกลบับ้านได้แล้ว

แน่นะ”

“ก็ต้องได้สิจ๊ะ” ช้องนางกลอกตาไปมาพอเป็นพิธี ก่อนจะ

เหลือบซ้ายแลขวาแล้วยกมือป้องปาก กระซิบเสียงเบาให้ได้ยินกัน

เพยีงสองคนเท่านั้น “เดี๋ยวออกไปจากที่นี่ก่อน ฉนัมอีะไรจะเล่าให้แก

ฟัง”
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“อะไร” เกศราขมวดคิ้ว เพียงเพื่อนพูดด้วยน�้าเสียงมีลับลม 

คมใน เธอก็อยากรู้มากจนหัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่น พลอยหันซ้าย

หนัขวาตามช้องนางไปอกีคน

“ท�าหน้าแบบนั้นหมายความว่ายังไง หรือว่าที่แกรีบออกจาก 

โรงพยาบาลเพราะว่าแกโดนผหีลอก”

...

ผ?ี

พอได้ยินค�านั้นมันจึงช่วยไม่ได้ที่คิ้วเข้มของวรุณรักษ์จะขมวด

มุน่เข้าหากนั ก่อนจะแอบส่ายหวัในใจเบาๆ ด้วยความผดิหวงั เมื่อคดิ

ว่าเพื่อนของช้องนางเป็นคนงมงายเชื่อเรื่องผสีางไร้สาระ เรื่องพรรค์นี้

ยงัมคีนเชื่ออยู่อย่างนั้นหรอื ในปีพทุธศกัราชนี้ด้วยเนี่ยนะ

“ไม่ใช่...” ช้องนางปฏเิสธด้วยน�้าเสยีงตดิร�าคาญ วรณุรกัษ์จงึ

อดที่จะอมยิ้มออกมาไม่ได้ ชายหนุ่มถามตัวเองอยู่ครู่หนึ่งว่าเขาควร

จะเดินออกจากห้อง ก่อนที่หญิงสาวทั้งคู่จะเดินห่างออกไปกว่านี้ดี 

หรือไม่ แล้วถ้าตัดสินใจออกไปแล้วเขาจะแนะน�าตัวกับพวกเธอว่า

อย่างไร

บอกว่าวรุณรักษ์ลูกชายของเพื่อนพ่อ...หรือว่าจะเป็นวรุณรักษ์

ที่เป็นลมในบ้านเธอ...คดิทบทวนกบัตวัเองแล้วชายหนุม่กแ็อบส่ายหน้า

เบาๆ อีกหน ไม่ว่าจะแนะน�าตัวอย่างแรกหรืออย่างหลังก็ไม่เข้าท่า 

สกัอนั

“แล้วแกอย่ามาพูดเรื่องผีสางเอาตอนนี้ได้ไหมไอ้เกด นี่มัน 

โรงพยาบาลนะ” ความขุ่นเคืองในน�้าเสียงของช้องนางนั้นท�าให้ 

วรณุรกัษ์ผละออกจากห้วงความคดิของตวัเอง ตามมาด้วยการขมวด

คิ้วที่ท�าให้กลายเป็นนิ่วหน้าไปโดยปรยิาย 

ช้องนางเอ่ยเช่นนี้หมายความว่ายังไง หรือเธอก็เชื่อเรื่องผีสาง

ไร้สาระเหมอืนเพื่อนของเธอด้วย? 
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“กแ็กท�าท่าลบัๆ ล่อๆ ท�าไมล่ะ” ‘ไอ้เกด’ ของช้องนางขึ้นเสยีง

อย่างหงุดหงิดบ้าง ตามมาด้วยการหันมองรอบตัวเหมือนสัมผัสถึง

สายตาปรศินาที่จบัจ้องทั้งคู่อยู่

...

“แล้วตกลงมอีะไร ท�าไมต้องท�าท่าแบบนั้น”

“เอาไว้ออกไปแล้วฉันจะเล่า” ช้องนางยืนยันค�าเดิม ก่อนจะ

พยกัหน้าเบาๆ เป็นสญัญาณให้เกศราก้าวเท้าต่อไป อย่าหยดุ

“เรื่องมาก”

“เอ๊ะ! แกนี่ยงัไงเนี่ย ด่าฉนัอยู่ได้” คนที่หายป่วยตั้งแต่วนัแรก

ถอนหายใจแรงๆ ด้วยความขุน่เคอืงใจ คดิว่าที่เกศรามท่ีาทางเช่นนี้คง

ไม่พ้นเรื่องที่เธอตามตัวมาตอนนี้ คิดดังนั้นดวงตากลมของช้องนางก็

ค่อยๆ หรี่แคบลงอย่างจบัผดิ ก่อนจะใช้ไหล่กระแทกต้นแขนเพื่อนแล้ว

ยิ้มกริ่มเมื่อเอ่ยถามกึ่งเย้า 

“หรอืว่า...ฉนัโทร. ไปขดัจงัหวะอะไรแกหรอืเปล่า”

“จะขัดจังหวะอะไรล่ะ” เกศราค้อนควักก่อนจะเดินต่อ แสร้ง 

ไม่เหน็แววตาพราวระยบัของช้องนาง “แกนี่เพ้อเจ้อใหญ่แล้ว ผดิศลี

ข้อสี่นะรู้ไหม”

“แหม...” คนถือศีลห้าจีบปากจีบคอ แต่ก่อนเธอก็เคร่งเรื่อง

ถือศีลห้าอยู่หรอก แต่ยิ่งอยู่กับเกศราและลูกน้องในบริษัทเจ้าหล่อน

นานเท่าไหร่ การรักษาศีลที่ว่าก็เหมือนจะยากเย็นตามไปด้วยทุกท ี 

“แกนี่เอะอะก็อ้างศีลข้อสี่ตลอด แค่บอกว่าไม่อยากเล่า ฉันก็ไม่ถาม

อยู่แล้ว”

“อย่างแกนี่เหรอจะไม่ถาม”

“ก็แกไม่ได้จริงจังอยู่แล้วไม่ใช่หรือไง” ช้องนางเอ่ยเหมือนจะ

เดามากกว่า แต่กเ็ชื่อว่าเธอเข้าใจถูกต้องแล้ว เพราะตลอดมาเกศรา

เคยจรงิจงักบัหนุม่ๆ ที่เคย ‘คยุ’ สกัรายที่ไหน และรายนี้กค็งจะไม่ต่าง
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กนัหรอก จะพเิศษกว่ารายก่อนๆ กแ็ค่ตรงที่หล่อและมลีูกตดิเท่านั้น

“เหรอ...” คนที่ไม่รูต้วัว่าเธอจะจรงิจงัหรอืไม่จรงิจงักบัชายหนุม่

รายล่าสุดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นเลิกคิ้วสูงมองหน้าเพื่อนสนิท “ฉัน

บอกแกเหรอว่าฉนัจะไม่จรงิจงั บอกตอนไหน ไม่เหน็จ�าได้เลย”

“ไอ้เกด...นี่แกจะบอกฉนัว่าจรงิจงักบัหมอนี่อย่างนั้นเหรอ”

“เปล่า” เกศราที่ยังไม่มั่นใจเรื่องหนุ่มรายนี้ถอนหายใจแรงๆ  

ต่อให้เธอจริงจังกับเขาก็ใช่ว่าเขาจะจริงจังกับเธอเสียหน่อย... “ก็แค่

พูดเผื่อไว้เท่านั้น”

“ไม่ต้องเผื่อหรอกน่า” พอได้ยินค�าตอบที่ตรงใจช้องนางก็ยิ้ม

พราย สอดมอืเข้าไปคล้องแขนกบัเพื่อนสนทิแล้วจูงกนักะหนงุกะหนงิ 

ปากกอ็้อนเกศราไปพลาง “ยงัไงๆ แกกค็งต้องอยู่กบัฉนัไปจนตายนั่น

แหละ”

“ฉันต้องอยู่กับแกไปจนตายเลยเหรอ” เสียงของเกศราฟังดู

เหมือนอ่อนใจเต็มประดา ที่ตนต้องผูกติดกับเพื่อนอย่างช้องนางไป 

จนตาย 

“ต้องงั้นส ิเอ้อ...แล้วกช็่วยเคลยีร์ควิของแกไว้ด้วยนะ”

“ท�าไม จะพาฉนัไปหาหมอดอูกีแล้วเหรอ” เกศราขมวดคิ้ว หาก

ช้องนางได้สั่งเธอเช่นนี้แล้วคงไม่พ้นมแีผนพาเธอไปหาหมอดู

“บ้า” ช้องนางบริภาษเพื่อนแล้วค้อนพอเป็นพิธี “จะพาไป

ท�าบญุ ล้างซวย”

“เข้าโรงพยาบาลเท่านี้แกถอืว่าซวยจนต้องท�าบญุใหญ่เลยเหรอ”

“เรื่องที่ซวยน่ะไม่ใช่เรื่องที่ป่วยหรอก” ช้องนางได้แต่ค้อนเกศรา

ปะหลับปะเหลือก ขี้เกียจเล่าเรื่องของวรุณรักษ์ให้อีกฝ่ายฟัง เพราะ 

รูว่้าเล่าแล้วเธอกค็งไม่พ้นที่จะต้องอธบิายถงึสาเหตขุองความชงิชงัใน

หัวใจที่เธอมีต่อชายหนุ่ม และก็คงไม่พ้นที่จะโดนเกศราหาว่าเป็นคน

งมงายไร้เหตผุลเหมอืนเดมิ
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แต่เธอเกลยีดเขานี่ ไม่เหน็จะต้องไปนั่งอธบิายเหตผุลให้ใครฟัง

เลย รู้แค่เกลียดและอยากให้เขาออกไปให้พ้นจากชีวิตเธอตลอดไปก็

พอแล้ว

“เอาเป็นว่าแกไปท�าบญุเป็นเพื่อนฉนันะ”

“แล้วพ่อกบัแม่แกล่ะ” เกศราไม่วายสงสยั ปกตพิ่อแม่ช้องนาง

ที่เกษยีณแล้วทั้งคูจ่ะไม่ค่อยพลาดทรปิท�าบญุที่เจ้าตวัขยนัจดัขึ้นเท่าไร 

ช้องนางจดัทรปิท�าบญุบ่อยชนดิที่ว่าท�าบญุมากกว่าท�างานเลยทเีดยีว 

“พ่อกบัแม่กไ็ปแค่วนัแรกๆ เท่านั้นแหละ” ช้องนางท�าปากยื่น 

นอกจากเกศราแล้วกไ็ม่มใีครอยากตระเวนท�าบญุเป็นเพื่อนเธอทั้งนั้น

แหละ หรอืต่อให้เกศราไม่อยากไป อย่างไรช้องนางกจ็ะไม่ยอมให้เพื่อน

เพยีงคนเดยีวของเธอหนไีปไหน เธอไปเกศรากต้็องไป...เธอโสดเกศรา

กต็้องโสด! 

“แล้วนี่แกจะไปกี่วัน” เกศราฟังดังนั้นแล้วคิ้วขวาก็กระตุก

แปลกๆ เห็นเค้าลางว่าทริปท�าบุญของช้องนางคงต้องกินระยะเวลา

หลายวนัแน่

“สามวนั”

“สามวนั!” 

“กใ็ช่ส”ิ ช้องนางเหน็สหีน้าตกใจเหมอืนเหน็ผขีองเพื่อนแล้วอด

ที่จะกระทืบเท้าเร่าๆ อย่างขัดใจไม่ได้ เมื่อผ่านไปครู่หนึ่งสีหน้าของ 

เกศราก็ยังไม่ดีขึ้น ช้องนางจึงเริ่มเกลี้ยกล่อมด้วยเหตุผล “มันต้อง 

สามวนัจรงิๆ แก ไม่อย่างนั้นฉนัจะไล่ความซวยไปจากชวีติไม่ได้”

“ตลอดชวีติแก แกเคยซวยที่ไหน” เกศราถลงึตามองช้องนางที่

เอ่ยเหมอืนชวีติของตวัเองนั้นล�าเคญ็เหลอืเกนิ ทั้งที่ความจรงิแล้วตรง

กนัข้ามอย่างสิ้นเชงิ

ช้องนางที่รู้ตัวว่าเธอโชคดีมาตลอดนั้นเถียงเกศราไม่ได้ จึงท�า

เพียงเม้มปากแน่น ที่ท�าแบบนั้นก็เพราะว่าเธอไม่เคยดวงซวยเหมือน
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ที่พูดไปเลยจรงิๆ น่ะส ิช้องนางดวงดตีลอดมา ดวงดจีนเธอรู้สกึกลวั

เป็นบางครั้ง แต่พอย้อนมองเรื่องคู่ครอง...ซึ่งเธอไม่เคยประสบความ

ส�าเรจ็เลยสกัครั้ง หญงิสาวกอ็ดที่จะก่นด่าฟ้าดนิไม่ได้ 

ก็คนที่ทั้งสวย ทั้งรวย หน้าที่การงานดีอย่างเธอกลับไม่เคยมี

แฟนเลยสกัครั้งในชวีติ...แบบนี้มนัยตุธิรรมตรงไหนกนั!

“หากอ้ายอี...คนใด...มันรักน้องได้ไม่เกินพี่...ก็อย่าให้มันผู้ใด...

ได้เข้าใกล้ตวั...ใกล้ใจน้องเลย...”

เสยีงที่แว่วมาตามลมท�าให้คนที่ก�าลงัคดิน้อยใจชะตาชวีติตวัเอง 

หนัขวบั ช้องนางสอดส่ายสายตาหวาดระแวงของเธอไปทั่วโถงทางเดนิ

ของโรงพยาบาล หวงัตามหาเจ้าของเสยีงกระซบิที่เสยีดแทงเธอไปถงึ

กระดูก เธออยากรู้...ว่าคนที่สาปแช่งใครสักคนด้วยน�้าเสียงชิงชังถึง

เพยีงนี้เป็นใคร ท�าไมเขาถงึได้ใจร้ายขนาดนี้

“แก...ได้ยนิไหมไอ้เกด”

“ได้ยินอะไร” เกศราอดไม่ได้ที่จะหันมองรอบตัวเหมือนเพื่อน 

แม้จะยงัไม่รู้ว่าช้องนางมองหาอะไรกต็าม 

“ก.็..” ช้องนางเอ่ยค้าง ก่อนจะตดัสนิใจเงยีบลงเมื่อตระหนกัได้

ถงึค�าสอนของคณุยาย ที่พร�่าสอนเธอยามที่เป็นเดก็ว่าหากได้ยนิเสยีง

อะไรตอนกลางคืนอย่าไปเอ่ยทัก ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคุณไสยที่ถูกส่ง

มาท�าร้ายเธอกเ็ป็นได้ “ไม่มอีะไรหรอก”

“อะไรของแก...”

...

‘ได้ยนิส.ิ..พี่กไ็ด้ยนิ...’

ค�าพูดนั้นวรุณรักษ์เอ่ยกับตัวเองในใจ เขาไม่สามารถก้าวออก

ไปหาหญงิสาวที่เดี๋ยวเดนิเดี๋ยวหยดุอยูท่ี่หน้าห้องพกัของเขาได้ ร่างสงู

ละล้าละลงัด้วยความลงัเล สดุท้ายชายหนุ่มกน็ิ่งขงึหลงัตดัสนิใจที่จะ

ไม่ออกไปหาช้องนาง พอดกีบัเสยีงที่เขาคุน้เคยดใีนความฝันนั้นดงัขึ้น
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ที่ข้างห ูแต่คราวนี้ไม่ใช่เพยีงเขาที่ได้ยนิ...จากท่าทางของช้องนางที่เขา

เหน็ วรณุรกัษ์เดาว่าเธอเองกค็งได้ยนิบางสิ่งบางอย่างเหมอืนกนั

ฝ่ามอืหนาแตะที่บานกระจกใส แตะปลายนิ้วลงที่ดวงหน้างาม

ของช้องนาง ก่อนที่หญิงสาวจะเดินพ้นไป เพียงเธอหายออกไปจาก

สายตา หวัใจของวรณุรกัษ์กป็วดหนบึ ไม่เข้าใจความรู้สกึของตวัเอง

เท่าไรนกั มนัไร้เหตผุลสิ้นดทีี่เขามคีวามรู้สกึรนุแรงกบัผู้หญงิที่เพิ่งพบ

หน้าครั้งแรกถึงเพียงนี้ และไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาอธิบายว่า 

เหตใุดช้องนางจงึมอีทิธพิลต่อหวัใจเขามากมายถงึเพยีงนี้ ทั้งๆ ที่เธอ

ไม่เคยจะปรายตามองเขา หรอือาจจะไม่รู้ด้วยซ�้าว่าในโลกใบนี้มชีาย

ที่ชื่อวรณุรกัษ์อยู่

แต่สิ่งที่วรณุรกัษ์ไม่รู้เช่นเดยีวกนักค็อืเขาเองกข็ลาดเขลา และ

ไม่รู้ว่ามผีู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาอยู่เช่นเดยีวกนั

ร่างสูงของเฑียรซวนเซ ก่อนที่ร่างโปร่งแสงของเขาจะ 

ค่อยๆ ซีดจางลงจนน่ากลัวว่าตัวตนของเขาในภพนี้จะสูญสลายไป  

ทั้งที่สะสมพลงัมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาต ิทว่าเพยีงพยายามต่อสู้กบัค�าสาปที่

ติดตัวของนางมนุษย์นั่นเพียงเสี้ยววินาที เขากลับสูญเสียพลังไปจน

ร่างจวนจะสลาย

ใบหน้าคมคร้ามอย่างชายที่เกิดในสมัยก่อนงุนงง ไม่ใช่ว่าเขา

หลงลมืว่าค�าสาปแช่งนี้มอีานภุาพรนุแรงเพยีงใด แต่สิ่งที่เฑยีรไม่เข้าใจ

กค็อืเหตใุดพลงัที่เขาสะสมมาตลอดหลายภพหลายชาต ิจงึยงัต่อสู้กบั

ค�าสาปแช่งที่ว่านั่นไม่ได้...หรอืว่าภพนี้วรณุรกัษ์กจ็ะต้องพลดัพรากจาก

นางมนษุย์นั่นอกี

“นี่ยงัไม่พออกีหรอื...”

ไร้ซึ่งเสยีงตอบมาจากผู้ที่เฑยีรร้องหาค�าตอบ บางทพีลงัของเขา

อาจจะอ่อนแอจนไม่สามารถส่งข้อสงสัยไปถึงท่านที่อยู่เบื้องบนได้  
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นั่นจึงท�าให้กามเทพหนุ่มหันไปมองหาตัวช่วย หวังว่าจะได้เจอสตร ี

นางหนึ่งซึ่ง ‘ควร’ จะอยู่ที่นี่กับเขาด้วย ทว่าส่งพลังออกไปเพียงไร 

ความหวงัของเฑยีรกร็บิหรี่ลงไปทกุท ี

รู้ว่าหากเธออยู่ที่นี่ด้วยเขาก็ย่อมต้องสัมผัสถึงพลังของเธอ 

อยูแ่ล้ว ยพุดไีม่ใช่กามเทพปลายแถวเหมอืนเขา หากเธอลงมาเคยีงข้าง

นางมนุษย์ที่ชาตินี้ได้ชื่อว่าช้องนาง ไยเขาจะต้องเสียเวลาตามหา ที่

ไม่เหน็กเ็พราะเธอไม่ได้อยู่บนภพนี้ด้วยต่างหาก

“ยพุดเีอ๋ย...ยพุด.ี..”

เฑยีรส่งกระแสจติออกไปตามหาเทพสีาว รอคอยอย่างเนิ่นนาน

เขากลบัได้รบัเพยีงความเงยีบงนัเป็นค�าตอบ ทว่ากามเทพอย่างเขาก็

ใช่ว่าจะย่อท้อ ยงัคงเพยีรตามหากามเทพอกีองค์อย่างมมุานะ 

“ยพุด.ี..เจ้าอยู่ที่ใด...” 

เมื่อรออย่างอดทนแต่กย็งัไร้สรรพเสยีงตอบกลบัมา เฑยีรกเ็ริ่ม

จนใจที่จะตามหาเทพสีาว เขารู้จกัยพุดดีกีว่าใครๆ ในฐานะผูท้ี่รูจ้กักนั

มานานและผู้ที่มีชะตากรรมร่วมกัน กี่ภพกี่ชาติที่มนุษย์ของเขาต้อง

พลดัพรากจากผู้ที่ถูกก�าหนดมาให้เป็นเนื้อคู่ กามเทพอย่างเฑยีรและ

ยพุดกีต็้องหวนกลบัมาพบกนับ่อยเท่านั้น และทกุครั้งที่พบกนัเฑยีรก็

รู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงของยุพดี รู้ว่าเธอนั้นถอดใจยอมแพ้ให้แก่ 

ค�าสาปแช่งที่ตดิตวันางมนษุย์นั่นไปแล้ว

“กลับมาท�าหน้าที่ของเจ้าเสียยุพดี หาไม่เราจะแจ้งพระพรหม

ท่าน”

“อย่ายุ่ง!”

เสียงกร้าวตอบกลับมาพร้อมพลังที่ซัดกระแทกจนร่างที่ซีดจาง

อยูแ่ลว้ของเฑยีรซดีจางยิ่งกว่าเดมิ แต่มมุปากหนาของเขากลบัค่อยๆ 

ยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม แม้โดนยพุดเีล่นงาน แต่สดุท้ายเขากส็ามารถท�าให้

เธอโต้ตอบเขาได้เสยีที
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“กลบัมาเถดิ...แม่เทพไีม่เอางาน มาช่วยนางมนษุย์ของเจ้า”

กระจกเงาบานใหญ่ทีถ่กูตัง้ไว้ในห้องแต่งตวัของวรุณรักษ์

นั้นสะท้อนร่างสูงของเขาเอง ซึ่งวันนี้อยู่ในชุดล�าลองเรียบโก้ จะว่า

สบายๆ ไหม ก็นับว่าสบายกว่าชุดท�างานที่เขามักจะสวมใส่ยามที่

จ�าเป็นต้องออกไปข้างนอก แต่ถามว่าดูเหมือนชุดที่เหมาะจะสวมใส่

ในวันธรรมดาไหม...ราคาของมันก็อาจจะสูงเกินไปสักหน่อยส�าหรับ

การซื้อมาใส่ในชวีติประจ�าวนั แต่วรณุรกัษ์ไม่สนใจ

เขาออกมาจากโรงพยาบาลหลงัช้องนางเพยีงหนึ่งวนั วรณุรกัษ์

กอ็นญุาตให้ตวัเองกลบัมาท�างานและตากแดดดูแลดอกไม้ของเขาได้

เหมอืนปกต ิแม้ว่าสหรถัผู้เป็นเลขาฯ จะทดัทานอยากให้เขาอยู่ตรวจ

ร่างกายที่โรงพยาบาลให้แน่ใจก่อน แต่วรุณรักษ์กลับไม่สนใจจะฟัง  

ในเมื่อช้องนางไม่ได้อยูท่ี่โรงพยาบาลแล้ว จะมปีระโยชน์อะไรที่เขาจะ

อยู่ที่นั่นต่อ สู้ออกมาท�าหน้าที่ของตวัเองต่อไม่ดกีว่าหรอื

วันนี้เป็นวันส�าคัญส�าหรับวรุณรักษ์ เพราะว่าเขาก�าลังจะไปดู

บ้านของพ่อแม่ที่ก�าลงัรโีนเวต และตั้งใจจะแวะไปไหว้อศัวนิและเทวทีี่

อยู่บ้านหลงัข้างๆ ด้วย ไม่อยากจะยอมรบั แต่เป้าหมายที่แท้จรงิในใจ

ของชายหนุม่นั้นไม่ใช่แวะไปเพื่อทกัทายเพื่อนของบดิา ทว่าอยากแวะ

ไปที่บ้านนั้นเผื่อจะได้พบคนหน้าหวานซึ่งอยู่บ้านหลงันั้นด้วยต่างหาก 

ถงึจะหวั่นๆ ว่าจะไปแล้วเก้อ แต่วรณุรกัษ์กไ็ม่คดิที่จะเปลี่ยนใจ

ร่างโปร่งเดนิออกมาจากห้องแต่งตวั เมื่อลงมาชั้นล่างของบ้าน

กลิ่นดอกไม้กต็ลบอบอวลยิ่งกว่าตอนที่อยูช่ั้นบน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ

สวนดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้ใกล้บ้านหรอืเพราะเหตผุลใด วรณุรกัษ์รูเ้พยีง

ว่าชั้นล่างของบ้านกลิ่นดอกไม้จะแรงกว่าที่อื่น โดยเฉพาะตรงโถงบนัได

ที่เชื่อมกับห้องรับแขกไปยังมุมเล็กๆ ที่มีเพียงโซฟายาวส�าหรับอ่าน

หนงัสอืตั้งไว้ เป็นมมุที่มองออกไปจะเหน็สวนดอกไม้ที่เจ้าของบ้านเฝ้า
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ทะนถุนอม ดูแลเองกบัมอืมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ข้างนอกฝนยงัตกปรอยๆ นั่นถอืว่าเป็นวนัที่อากาศสดใสส�าหรบั

วรุณรักษ์แล้ว ชายหนุ่มยิ้มพรายออกมาพร้อมกับพยักหน้ากับตัวเอง

เบาๆ แล้วบอกตวัเองเชงิให้ก�าลงัใจว่าวนันี้คงเป็นวนัที่ดขีองเขาอกีวนั

แน่ 

“คณุวรณุครบั...” 

เสยีงห้าวอนัคุน้เคยนั้นท�าให้วรณุรกัษ์จ�าต้องเหลยีวกลบัไปมอง 

ก่อนจะขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นว่าใครคือผู้บุกรุกถ�้า ซึ่งหมีที่ชื่อวรุณรักษ์

ใช้เป็นสถานที่จ�าศลีมาหลายปี

“มาท�าไม” เจ้าของบ้านถาม คิ้วหนาของเขาขมวดเข้าหากัน

แน่นด้วยความสงสัย จ�าไม่ได้ว่าเขานัดสหรัถให้มาที่บ้านวันนี้ “ฉัน 

นดันายหรอื”

“เอ่อ...คอืว่า...” เลขาฯ หนุ่มเริ่มอกึอกั เหงื่อเมด็โตผดุพรายที่

ไรผมเมื่อโดนสายตาคมกรบิของวรณุรกัษ์จ้องมอง ชายหนุ่มไม่ใช่คน

อารมณ์ร้ายก็จริงอยู่ แต่ใช่ว่าวรุณรักษ์จะโกรธไม่เป็น สหรัถรู้ดีกว่า 

ใครว่าอารมณ์โกรธของวรณุรกัษ์นั้นรนุแรงและอยู่นานเพยีงใด ขนาด

อาชวิณผู้เป็นบิดาแท้ๆ ของวรุณรักษ์ยังเกรงใจชายหนุ่ม นับประสา

อะไรกบัลูกน้องตาด�าๆ อย่างเขา

“คอื...คณุผู้หญงิท่าน...”

“แม่สั่งให้เลขาฯ ลูกพาแม่มาเอง” พมิพ์ดาราที่ก้าวเข้ามาร่วม

วงทีหลังสุดนั้นเอ่ยแทรกขึ้น นับว่าเป็นการช่วยชีวิตสหรัถเอาไว้อย่าง

เฉยีดฉวิ ทนัททีี่ร่างบอบบางของคณุผูห้ญงิแห่งบ้านพรหมวากรปรากฏ

ตวั สหรถักว็ิ่งแผลว็หายออกไปจากห้อง ทิ้งเจ้านายเอาไว้กบัมารดาที่

คงความดไุม่แพ้ผู้เป็นลูกชาย “กล็ูกหายออกมาจากโรงบาลดื้อๆ แม่

กเ็ป็นห่วงน่ะส”ิ

“คณุแม่จะมาท�าไมไม่โทร. มาก่อนครบั” วรณุรกัษ์ถอนหายใจ
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เสยีงดงั ฟังเหตผุลที่มารดาเอ่ยมาแล้วเขากท็�าได้เพยีงแค่หมนุตวั เดนิ

กลบัเข้าไปยงัส่วนที่เป็นห้องครวั

“นี่ลูกยงัไม่ยอมจ้างแม่บ้านอกีหรอืวรณุ อยู่คนเดยีวล�าบากแย่ 

เกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะท�ายังไง เพื่อนบ้านก็ไม่มีกับเขา” พิมพ์ดารา 

ไม่ตอบค�าถามของบุตรชาย แต่เอ่ยถามวรุณรักษ์กลับเสียอย่างนั้น 

ใบหน้าซึ่งคงเค้าความงามจากสมยัสาวๆ หม่นราศไีปเลก็น้อยเมื่อเธอ

ย่นจมูกใส่แผ่นหลงักว้างของบตุรชายเพยีงคนเดยีว ซึ่งตั้งแต่ย้ายออก

มาอยู่เพยีงล�าพงัจนป่านนี้แล้ว ยงัยนืกรานที่จะไม่จ้างแม่บ้านไว้คอย

ดูแลท�าความสะอาดบ้าน 

“แม่จะมาทะเลาะกบัผมเรื่องนี้หรอืครบั” ชายหนุ่มยิ้มมมุปาก 

ส่งแก้วน�้าให้ผูเ้ป็นมารดาแล้วจงึถอยออกมามองพมิพ์ดาราด้วยแววตา

ที่อธบิายไม่ได้ เรื่องการจ้างแม่บ้านและเรื่องที่เขาเลอืกที่จะสร้างบ้าน

เดี่ยวห่างไกลผู้คนนั้นถูกมารดาคดัค้านตั้งแต่เปรยให้ท่านฟัง ก่อนจะ

ผ่านการโต้เถยีงอย่างเผด็ร้อนและหยาดน�้าตาของพมิพ์ดารา สดุท้าย

ก็ลงเอยด้วยชัยชนะของชายหนุ่มที่มีโลกส่วนตัวสูงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

อย่างวรณุรกัษ์ เมื่ออาชวณิพยกัหน้าสนบัสนนุการตดัสนิใจของบตุรชาย 

โดยกล่าวเพยีงสั้นๆ ว่า ‘ลูกเป็นคนอยู่ ลูกกเ็ลอืกเองแล้วกนั’

“ไม่ได้ทะเลาะจ้ะ แค่พูดเพราะว่าเป็นห่วงเท่านั้น” พมิพ์ดารา

จบีปากจบีคอว่า มองค้อนบตุรชายอย่างขอไปทหีนึ่งครั้ง แล้วจงึเปลี่ยน

เรื่องเสียเมื่อเห็นสีหน้าของบุตรชาย “ตกลงว่ายังไง ท�าไมจู่ๆ ถึงได้ 

รบีร้อนออกจากโรงพยาบาลแบบนี้ แม่ตกใจแทบแย่ตอนที่อาหมอโทร. 

มาบอกว่าลูกเกบ็ข้าวของกลบับ้าน”

“ก็ผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่ครับแม่ จะอยู่ให้เป็นภาระหมอเขา

ท�าไม” วรณุรกัษ์หวัเราะเบาๆ แต่แววตาของเขากลบัเศร้าเกนิกว่าที่จะ

ท�าให้ใบหน้าคมคายนั้นฉายแววความสุข รอยยิ้มนิดๆ ที่มุมปากนั้น

ท�าได้เพยีงท�าให้ใบหน้าดขุองเขาอ่อนโยนกว่าปกตเิลก็น้อยเท่านั้นเอง
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“กน็่าจะอยู่ต่ออกีสกัวนั” พมิพ์ดาราถอนหายใจแรงๆ แล้วทรดุ

ตวันั่งบนเก้าอี้ส�าหรบัรบัประทานอาหารตวัที่ใกล้ที่สดุ ปากกบ่็นไปตาม

ประสาคนเป็นแม่ “นี่คุณป้าเทวีก็โทร. มาบ่นกับแม่ว่าหนูช้องก็หน ี

กลบับ้านไปก่อนเหมอืนกนั ใจหายใจคว�่ากนัทั้งบ้าน”

แค่ได้ยนิชื่อของคนที่วรณุรกัษ์อยากจะเจอ ดวงตาคมของเขาก็

ฉายประกายบางอย่างออกมา ก่อนเขาจะซ่อนมนัเอาไว้ได้อย่างรวดเรว็ 

เมื่อหันมองมารดาประกายความรู้สึกที่ว่าก็ไม่มีให้เห็นแล้ว มีเพียง

ความไม่ยินดียินร้ายที่ประดับอยู่บนหน้าคมคายแทบจะตลอดเวลา

เท่านั้น

“ช้องนาง...ลูกของคณุลงุอศัวนิกบัคณุป้าเทว”ี

“รู้จักน้องด้วยหรือ วันนั้นไปยังไม่ทันได้เจอกันเลย” น�้าเสียง

ของพมิพ์ดารามแีววจบัผดิระคนตื่นเต้นอยู่หน่อยๆ ด้วยปกตบิตุรชาย

ของเธอแทบจะไม่แยแสผู้หญงิคนไหนที่ผ่านเข้ามาในชวีติของเขาเลย

ด้วยซ�้า หรอือาจจะมแีต่พมิพ์ดาราไม่รูก้ไ็ด้ แต่นี่กน็บัว่าเป็นครั้งแรกที่

วรุณรักษ์เอ่ยเรื่องผู้หญิงคนอื่นให้เธอได้ยิน ดังนั้นหัวอกคนเป็นแม ่

ที่อยากเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาใจจะขาดอย่างพิมพ์ดาราจึงอดที่จะ

ตื่นเต้นไม่ได้ 

“ตอนที่คุณลุงอัศวินกับคุณป้าเทวีมาเยี่ยมผม ท่านบอกว่า

ลูกสาวท่านรักษาตัวอยู่ที่ห้องข้างๆ ครับ” วรุณรักษ์เล่าเท่าที่จ�าเป็น 

ต่อให้เป็นแม่ แต่ชายหนุ่มก็ไม่สะดวกใจที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา

ให้ท่านฟังทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อช้องนางและความ

รู้สกึอนัรนุแรงที่เขามตี่อเธอ

วรณุรกัษ์ยงัไม่พร้อมที่จะอธบิายเรื่องนี้ให้ใครฟังทั้งนั้น ตราบใด

ที่เขายงัไม่มคี�าตอบให้ตวัเอง

“อ้อ แบบนี้นี่เอง” คนเป็นเพื่อนของเทวีและอัศวินพยักหน้า 

รบัรู้ นกึเคอืงเพื่อนทั้งสองอยู่นดิๆ ที่ไม่เล่าเรื่องที่พวกเขาแวะไปเยี่ยม
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วรณุรกัษ์ให้ฟัง ถ้ารูก่้อนละกเ็ธอคงแวะไปเยี่ยมลกูสาวของบ้านนั้นบ้าง 

“แม่เคยเหน็ครั้งสองครั้ง หน้าตาน่ารกันะหนูช้องนางคนนี้”

วรุณรักษ์ยิ้มมุมปากนิดๆ รู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของมารดานั้น

ต้องการอะไร ความพยายามจบัคูใ่ห้เขาของมารดาใช่ว่าจะเพิ่งเกดิขึ้น

เป็นครั้งแรก แต่เกิดหลายต่อหลายครั้งแล้วต่างหาก และทุกครั้งก็

ลงเอยด้วยการที่เขาจะตดัการตดิต่อกบัท่านไปเป็นเดอืนๆ 

แต่ก็เหมือนว่าพิมพ์ดาราจะไม่คิดยอมแพ้เรื่องนี้ ยิ่งเห็นว่า 

บตุรชายนิ่งเฉยพมิพ์ดารายิ่งได้ใจ เล่าเรื่องของช้องนางต่ออย่างตดิลม 

ซึ่งกต็รงกบัความใคร่รูข้องคนอยากฟังแต่ไม่อยากถามให้เสยีหน้าอย่าง

วรณุรกัษ์พอดบิพอดี

“ทั้งๆ ที่อยูใ่กล้กนัแค่นี้...เป็นคนกนัเองแท้ๆ แต่ลกูกบัน้องไม่ได้

เจอกันเลยสักครั้ง” ค�าพูดนี้เหมือนบ่นวรุณรักษ์มากกว่า “นี่ถ้าลูก

ออกงานเป็นเพื่อนแม่กค็งได้เจอใครต่อใครแล้ว นี่นะ หนูช้องนางเขา

ไปเรยีนองักฤษหลงัลูกไม่กี่ปีเองรู้ไหม คลาดกนันดิเดยีว...”

“เหรอครบั”

“จริงสิ ลูกกลับมาน้องเขาก็บินไปเรียนต่อเลย แม่ละเสียดาย 

ใจจรงินะอยากให้รูจ้กักนัเอาไว้แต่เนิ่นๆ จะได้ช่วยเหลอืเรื่องงานกนัได้ 

หนูช้องน่ะเขาเพื่อนฝูงเยอะ...”

“ไม่เหมอืนกบัผมสนิะครบั” คนเพื่อนน้อยมากถงึมากที่สดุนั้น

หวัเราะหึๆ  ในล�าคอ ทว่าแววตากลบัเข้มขึ้นอย่างลกึลบั จนคนที่เพิ่ง

เยนิยอลูกสาวของเพื่อนเพลนิรู้สกึผดิ จงึกระแอมเบาๆ หวงัให้บรรยา-

กาศดขีึ้น 

“ดูเหมอืนว่าใครๆ จะรกัน้องคนนี้กนัมากนะครบั”

“หนูช้องนางน่ะเป็นเด็กน่ารัก” เสียงเข้มจัดของบุตรชายนั้น 

ไม่ได้ท�าให้พิมพ์ดาราเอะใจอะไร แม้แต่สรรพนามที่วรุณรักษ์ใช้เรียก

ช้องนางอย่างสนิทสนมทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ไม่ได้สะกิดใจ 
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คนฟัง ด้วยมวัแต่คดิถงึข้อดขีองเดก็สาวที่หวงัมาน�าเสนอ เผื่อวรณุรกัษ์

จะเปิดใจให้สาวหน้าหวานคนนี้บ้าง “พูดจาเพราะ รู้จกัผู้หลกัผู้ใหญ่ 

แถมยงัชอบเข้าวดัท�าบญุ”

หากเป็นเมื่อก่อนนี้อย่าหวังเลยว่าวรุณรักษ์จะเชื่อค�าโฆษณา 

ชวนเชื่อของมารดา แต่นี่เขาได้ยินมาเองกับหูว่าช้องนางมีแผนจะ

ตระเวนท�าบุญถึงสามวัน ข้อที่ว่าหญิงสาวชอบเข้าวัดท�าบุญก็น่าจะ

นบัว่าเป็นเรื่องจรงิ ส�าหรบัวรณุรกัษ์แล้วเขาไม่ได้สนใจข้อดหีรอืข้อเสยี

อะไรในตวัของผู้หญงิที่ชื่อช้องนางเลยสกันดิ เพราะอย่างไรเสยีความ

รู้สกึของเขาที่มตี่อเธอกจ็ะไม่มทีางเปลี่ยน

เขามั่นใจ...มั่นใจมากว่าอย่างไรเสยีความรูส้กึไร้ที่มาที่ไปนี้กจ็ะ

อยู่กับเขาไปตราบนานเท่านาน อาจจะนานจนกว่าเขาจะหาค�าตอบ

ให้ตวัเองได้นั่นแหละว่าไอ้ความรู้สกึที่เขามใีห้เธอมนัคอือะไรกนัแน่

“แม่ยงัไม่เลกิคดิจะจบัผมใส่พานให้ลูกของเพื่อนแม่อกีหรอืครบั” 

เสยีงห้าวนั้นเอ่ยเรื่อยๆ ไม่มอีารมณ์ในน�้าเสยีง พมิพ์ดาราจงึเพยีงมอง

ค้อนบตุรชายพอเป็นพธิกี่อนจะจบีปากจบีคอพูดต่อ

“กแ็ม่รอให้ลูกพาแฟนมาไหว้ไม่ไหวแล้วนี่”

“กม็นัไม่มนีี่ครบั แฟนน่ะ” วรณุรกัษ์ว่ายิ้มๆ ก่อนจะทรดุนั่งลง

บนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด ลอบถอนหายใจเบาๆ ด้วยความเสียดาย 

พมิพ์ดาราไม่มท่ีาทว่ีาจะกลบัเรว็ๆ นี้ เหน็ทแีผนการไปเยี่ยมพ่อแม่สาว

คงจะล่มไม่เป็นท่าเสยีแล้ว

“แล้ววนันี้แม่มอีะไรหรอืครบั ท�าไมถงึแวะมาได้”

จะเรียกว่าแวะก็คงจะไม่ถูกเท่าไรนัก เพราะต่างคนต่างรู้ดีว่า

พิมพ์ดาราตั้งใจที่จะมาบ้านของวรุณรักษ์โดยไม่แจ้งให้เจ้าของบ้านรู้

ล่วงหน้าก่อน ก็เพราะเธอกลัวว่าหากวรุณรักษ์รู้ก่อนเขาจะไม่ให้เธอ

เข้ามาพบ วนันี้ถ้าไม่ขู่เขญ็เลขาฯ ของวรณุรกัษ์ให้พามา กอ็ย่าหวงัว่า

เธอจะเข้าถงึตวัคณุชายบ้านพรหมวากรได้
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“ท�าไมจ๊ะ แม่แวะมาหาบ้างไม่ได้หรอื หรอืว่าจะให้แม่เจอหน้า

ได้เฉพาะตอนเข้าบรษิทั” พมิพ์ดาราเหล่มองหน้าคมที่นบัวนัยิ่งขาวซดี

เหมอืนไม่เคยออกไปข้างนอกให้ผวิต้องแสงแดดประเทศไทย

“เดี๋ยวนี้ผมคงไม่ค่อยได้เข้าบรษิทัแล้วละครบั” วรณุรกัษ์ไม่ได้

สะทกสะท้านที่โดนมารดากระแนะกระแหน หากท่านไม่ค่อนขอดเขาสิ

ถงึจะเป็นเรื่องแปลก “คงให้รถัดูแลไป น่าจะได้แวะเข้าไปดูแค่โรงงาน 

แล้วตกลงว่าแม่มอีะไรครบั”

“ก็ที่วัดเขาโทร. มาบอกว่าหลวงตากลับจากธุดงค์แล้วถามหา

ลูก” พมิพ์ดาราบอกเรื่องธรุะที่ท�าให้เธอแจ้นมาหาวรณุรกัษ์ถงึที่บ้าน 

ใบหน้าคมคายเองกเ็ผยความจรงิจงัให้เหน็เมื่อมารดาเอ่ยถงึพระสงฆ์

ที่ครั้งหนึ่งท่านเคยใช้นามสกุลเดียวกับเขา ก่อนจะละทางโลกแล้ว 

หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ หลังจากบุตรสาวเพียงคนเดียวอย่าง 

พมิพ์ดาราเข้าพธิวีวิาห์ แม้จะชราภาพมากแล้ว แต่ ‘หลวงตาเพิ่ม’ ก็

ยงัแขง็แรงและยงัออกธดุงค์ให้ลูกสาวเพยีงคนเดยีวเป็นห่วงอยู่เสมอ 

“ถามหาผมหรอืครบั” วรณุรกัษ์เลกิคิ้วนดิๆ อย่างแปลกใจ 

ปกติหลวงตาเพิ่มไม่ค่อยถามหาคนในครอบครัวสักเท่าไหร่ นี่

หากแม่ไม่สั่งเดก็วดัให้โทร. มาบอกเวลาหลวงตากลบัวดั คนที่บ้านก็

คงจะไม่รู้หรอกว่าท่านกลบัมาจากธดุงค์เมื่อไหร่ 

“กใ็ช่สจิ๊ะ ถ้าท่านไม่ถามหาลูก แม่คงไม่กล้าถ่อมาถงึนี่หรอก” 

วรุณรักษ์ฟังแล้วก็ได้แต่เม้มปากเป็นเส้นตรง หน้าเคร่งอยู่ครู่

หนึ่งด้วยความลงัเลระคนเสยีดาย ที่สดุท้ายแล้วเขากไ็ม่ได้แวะไปบ้าน

เทวารักษ์เพื่อแนะน�าตัวกับผู้ใหญ่อย่างที่เคยบอกพวกท่านไว้ เพราะ

คนที่ถามหาเขาเป็นหลวงตาเพิ่ม จะอย่างไรวรณุรกัษ์กค็งบ่ายเบี่ยงหา

ทางเลี่ยงที่จะไม่ไปพบท่านไม่ได้ รูว่้าหากไม่มเีรื่องเร่งด่วนอะไรท่านคง

ไม่ออกปากถามหาตน 

ชายหนุม่ถอนหายใจแรงๆ ก่อนเอ่ยออกมาในที่สดุเมื่อตดัสนิใจ
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ได้ “เดี๋ยวผมจะขบัรถไปอยธุยาครบัแม่”

ช้องนางไม่อยากเชื่อเลยว่าเกศราจะผิดค�าพูดกับเธอ! 

ร่างบอบบางที่อยู่หลังพวงมาลัยคิดกับตัวเองระหว่างเหยียบ 

คนัเร่ง พร้อมกบัเข่นเขี้ยวและคาดโทษเพื่อนรกัที่ก�าลงัจะโดนเธอปลด

ออกจากต�าแหน่งในเรว็วนันี้ เหตเุพราะเบี้ยวนดัเธอบ่อยเหลอืเกนิ 

ยายเพื่อนทรยศ! ไม่รูว่้าตดิธรุะจรงิๆ หรอืมสุาเธอกนัแน่ เกศรา 

น่ะชอบโกหกเธอ ยิ่งหลงัจากมพ่ีอหนุม่ตาน�้าข้าวเข้ามาในชวีติ คนสวย

แต่อาภพัอย่างช้องนางกย็ิ่งโดนเกศราเบี้ยวนดับ่อยยิ่งขึ้น 

นั่นไง...คดิถงึกโ็ทร. มาพอดเีลย อายยุนืจรงิๆ 

“ว่าไงยะ เปลี่ยนใจจะมาท�าบญุกบัฉนัแล้วหรอืไง” ช้องนางเอ่ย

เสียงดังลั่นห้องโดยสารรถคันน้อยของตน ก่อนจะกลอกตาเมื่อเสียง

หวานของเพื่อนสนทิดงัลอดออกมาทางล�าโพงรถ

“อ้าว ฉนันกึว่าแกท�าบญุเสรจ็แล้ว ว่าจะมาชวนไปทานข้าวเยน็ 

เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง” เสียงปลายสายนั้นบอกชัดว่าไม่มีเรื่องท�าบุญของ

ช้องนางอยู่ในหัว ท�าเอาผู้ที่ท�าบุญมากกว่าท�างานนั้นหน้ายุ่ง หาก 

เกศรานั่งอยู่ด้วยกนัในรถ ช้องนางกค็งมองค้อนเพื่อนจนคอหลดุออก

จากบ่าไปแล้ว 

“แหมๆ” ช้องนางว่าเสียงแหลม ขณะหักพวงมาลัยเลี้ยวรถ

เข้าไปในวดัเลก็ๆ ที่ไม่ได้มชีื่อเสยีง หญงิสาวมกัจะท�าเช่นนี้เสมอเวลา

ท�าบญุ นั่นกค็อืการตระเวนขบัรถไปเรื่อย เจอวดัที่ไหนกท็�าที่นั่น ไม่ได้

เจาะจงว่าจะต้องท�าบญุกบัวดัที่มชีื่อเสยีง ด้วยเหตผุลว่าลกึๆ นั้นหญงิ

สาวกไ็ม่สบายใจในการเข้าไปเกี่ยวข้องกบัพทุธพาณชิย์ที่สมยันี้ท�ากนั

จนเป็นล�่าเป็นสนั บางวดักม็เีงนิหมนุเวยีนเป็นสบิๆ ล้าน จงึขอเลอืก

ท�าบญุในวดัเลก็ๆ แบบนี้สบายใจกว่า 

“เลี้ยงข้าวไถ่โทษที่เบี้ยวนดัฉนัน่ะหรอืนงัตวัด”ี
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“กใ็ช่น่ะส”ิ ฝ่ายนั้นยอมรบัง่ายๆ รู้ตวัดวี่าเธอเป็นคนผดิเรื่องที่

เบี้ยวนัดช้องนางในวันนี้ แต่จะให้เธอท�าอย่างไร ในเมื่องานที่บริษัท

ของเธอมนัรอไม่ได้จรงิๆ นี่ลกูน้องกย็งัจะมาลาพกัร้อนอกี “แล้วตกลง

ว่าจะไปไหม หรอืว่าจะเล่นตวัอกีจ๊ะคณุช้อง”

“ไปสยิะ” คนที่เกลยีดการกนิข้าวคนเดยีวเข้าไส้เข้าพงุ แต่ท�า

อะไรไม่ได้เนื่องจากไม่มแีฟนเหมอืนคนอื่นเขานั้นรบีตกปากรบัค�า ก่อน

ร้องบอกเพื่อน “แป๊บนงึนะไอ้เกด ฉนัจอดรถก่อน”

“ได้ส”ิ

ช้องนางจดัการจอดรถใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งเธอกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่ามนั

คือต้นอะไร ก่อนจะดับเครื่องแล้วหยิบมือถือขึ้นมาแนบหู ตามด้วย

หยบิกระเป๋าถอืใบเลก็ของตวัเองตดิมอืมาอกีอย่าง สดุท้ายกก้็าวลงไป

จากรถ 

“มาละ”

“ตกลงไปนะ ฉนัจะได้จองร้าน วนันี้อยากกนิอาหารญี่ปุน่ ไม่ได้ 

ทานอาหารญี่ปุ่นมาจะสองอาทติย์แล้วเนี่ย” เกศราขอค�าตอบอกีครั้ง 

ช้องนางฟังแล้วก็ได้แต่กลอกตาไปมา เกศราเอ่ยราวกับว่าเธอจะมี 

ค�าตอบอื่นนอกจากตกลงอย่างไรอย่างนั้น 

“แล้วใครใช้ให้แกถ่อไปอาบแดดถึงสเปนล่ะไอ้เกด” ช้องนาง 

อดแขวะเพื่อนที่รวยมากจนหนไีปอาบแดดที่สเปนไม่ได้จรงิๆ “กลบัมา

กบ็อกว่างานยุง่อย่างนั้นอย่างนี้ อย่าคดินะว่าฉนัไม่รูว่้าช่วงนี้แกไปไหน

กบัใครบ้าง”

“แล้วไง ฉนัจะไปไหนกบัใครไม่ได้เหรอ ต้องขออนญุาตแกก่อน

หรอืไง ฉนัสามสบิห้าแล้วนะไอ้ช้อง ไม่ใช่อายสุบิห้า” เกศราไม่ยกัจะ

หวั่นเมื่อโดนช้องนางจบัผดิ 

“เบื่อๆ” คนที่อายสุามสบิห้าเหมอืนเกศรานั้นหน้าง�้า หากไม่ได้

อยู่ในวดัช้องนางคงกระทบืเท้าเร่าๆ ด้วยความขดัใจไปแล้ว “แค่นี้นะ 
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ฉนัจะไปท�าบญุแล้ว”

“สรปุว่าไปนะ กลบัมาก่อนทุ่มไหม”

“จะพยายามไปให้ทันแล้วกัน” ช้องนางตอบก่อนจะตัดสาย

เพื่อนสนิท ถอนหายใจแรงๆ กับตัวเองแล้วจึงทิ้งมือถือลงในกระเป๋า 

จากนั้นเดนิอ้อมมาเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อหยบิสงัฆทานที่เตรยีมเอง

กบัมอืออกมา ก่อนจะถอนหายใจเบาๆ อกีครั้งที่เธอท�าเวลาไม่ได้ตาม

เป้า ทั้งที่ตั้งใจว่าจะท�าบญุให้ครบสบิเอด็วดัก่อนบ่ายโมง แต่นี่จวนจะ

บ่ายสามแล้วเพิ่งถงึวดัที่สบิเอด็ ไม่รู้ว่าจะขบัรถถงึกรงุเทพฯ ก่อนเวลา

ที่รบัปากเกศราไว้หรอืไม่

“พี่มาหาหลวงตาหรอื หลวงตาอยู่ที่กฏุริมิน�้าโน่น...” เดก็ชาย

ร่างผอมที่สวมเสื้อบอลร้องตะโกนมาจากเบื้องหลงั ท�าให้คนที่ตั้งใจจะ

มาท�าบญุนั้นเหลยีวกลบัไปมองก่อนจะเลกิคิ้วสูง เมื่อเหน็ใบหน้าของ

เด็กชายที่...คุ้นตาแปลกๆ แต่ไม่รู้ว่าเคยเจอเขาที่ไหน แต่พอตรองดู 

อกีทชี้องนางกย็ิ้มกบัตวัเองในใจ

เธอจะเคยพบเขาได้อย่างไร ในเมื่อเธอมาที่วดันี้เป็นครั้งแรก 

“พี่มาท�าบุญ” ช้องนางบอกด้วยน�้าเสียงเป็นมิตร พลางมอง

ตามทศิทางที่เดก็ชายซึ่งน่าจะอายรุาวๆ สบิสามสบิสี่ปีชี้บอก “ต้องไป

หาพระที่กฏุหิรอื”

“ใช่ครบั หลวงตาเพิ่งกลบัจากธดุงค์”

“แล้วพระรูปอื่นล่ะ” ช้องนางขมวดคิ้ว เกรงว่าการมาของเธอ

จะรบกวนพระสงฆ์องค์เจ้า ยิ่งท่านเพิ่งกลบัมาจากธดุงค์ด้วยท่านกค็ง

อยากจะพกัผ่อน 

“ไม่มหีรอกพี่ วดันี้มหีลวงตาเพิ่มรปูเดยีว” เดก็ชายส่ายหน้าเบาๆ 

แล้วจ้องช้องนางด้วยแววตาที่อธบิายไม่ถูก 

“พี่มาถูกเวลา ท่านรอพี่อยู่...”

กริ๊ง...
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มือถือในกระเป๋าดังขึ้นขัดจังหวะ ช้องนางจึงจ�าต้องละสายตา

จากเด็กชายพลางควานหามือถือด้วยมือข้างเดียว เพราะอีกข้างหิ้ว

สังฆทานอยู่ ทว่ากว่าจะควานหามือถือเจอแล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง 

เธอกอ็ยู่เพยีงล�าพงัแล้ว 

สายลมพัดผ่านมาพร้อมเสียงหวีดร้องเบาๆ ชวนให้ขนบนตัว

ของช้องนางลกุเกรยีว ไม่มอีารมณ์รบัมอืถอือกีต่อไป หญงิสาวมองหา

เด็กวัดคนเมื่อครู่ เผื่อว่าเธอจะหลอนไปเองคนเดียว ก่อนจะพบกับ

ความว่างเปล่า หญิงสาวจึงกวาดตามองรอบตัวอย่างหวาดระแวง 

มั่นใจว่าหากเดก็คนนั้นเป็นคนเขากต้็องอยู่แถวนี้แน่ ไม่มทีางที่คนปกติ

จะเดนิไปไหนได้เรว็และเงยีบขนาดนี้ เว้นแต่ว่าเขาเป็น...

“พี่!”

“ตาย! แม่ร่วง!” ช้องนางร้องลั่น เกอืบจะปล่อยสงัฆทานร่วง 

แต่ยงัดทีี่คว้าเอาไว้ทนั เมื่อสดูหายใจเข้าปอดลกึๆ ได้แล้วหญงิสาวจงึ

ลมืตาขึ้นมาถลงึตาใส่เดก็วดัคนเดมิ ก่อนว่าเสยีงเขยีว “ใจหายใจคว�่า

หมด เดก็บ้า! แล้วเมื่อกี้นี้หายไปไหน พี่เกอืบนกึว่าเราเป็นผแีล้วรู้ไหม”

“ผมคลานไปจบัแมวใต้รถของพี่ไง” เดก็ชายชูลูกแมวในมอืให้

ช้องนางดูเป็นหลกัฐานการหายตวัของเขาเมื่อครู่นี้ “มนัชอบมดุไปอยู่

ใต้รถบ่อยๆ ถ้ามีคนมาต้องคอยระวัง ไม่อย่างนั้นคงเดือดร้อนพี่ต้อง 

ขบัรถพามนัมาส่งที่วดัอกี”

ช้องนางขมวดคิ้ว เธอไม่ได้รกัสตัว์เท่าไรกจ็รงิ แต่หากเจ้าลกูแมว

ตาใสตัวนี้ติดรถไปด้วยจริง เธอก็คงจะฝืนใจเลี้ยงเอาไว้ดูเล่น ไม่ถ่อ

กลบัมาอยธุยาให้เสยีเวลาเป็นวนัๆ หรอก

แต่ช้องนางไม่ได้พดูสิ่งที่คดิออกไป หญงิสาวเพยีงปรายตามอง

เจ้าแมวตาใสตวัน้อยอยู่เสี้ยววนิาทกี่อนถอนหายใจ แล้วถามต่อ

“ตกลงว่ากฏุริมิน�้าไปทางไหน”

“เดินไปทางนั้นครับ” เด็กชายชี้นิ้วไปยังทิศทางที่เขาเคยชี้ให้
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ช้องนางดูก่อนหน้า แต่ครั้งนี้พเิศษตรงที่เขาอธบิายเพิ่มให้ผู้ที่มาเยอืน

วดัป่าครั้งแรก “เดนิเลยีบน�้าไปกเ็จอ ไม่ยากหรอกครบั”

“อ้าว แล้วนั่นจะไปไหน”

“ไปท�างานสคิรบั เดี๋ยวหลวงตาด”ุ พูดจบแล้วเดก็ชายร่างผอม

กเ็ดนิอุม้แมวหายไปอกีทาง ทิ้งให้ช้องนางขมวดคิ้วอยูก่บัตวัเองคนเดยีว 

ก่อนจะเหลียวมองรอบตัวอีกครั้งด้วยความระแวงที่ลดน้อยลง แต่ก ็

ใช่ว่าจะหายกลวัไปเลยทเีดยีว 

กแ็หม...วดัป่าแบบนี้เขาว่ากนัว่าทั้งขลงัทั้งผดี ุไม่กลวักบ้็าแล้ว...

“แม่บอกว่าหลวงตาถามหาผมหรือครับ” วรุณรักษ์นั่ง 

พับเพียบอยู่บนพื้นกุฏิของหลวงตาเพิ่ม ที่เขาเคยมานับครั้งไม่ถ้วน 

ตั้งแต่จ�าความได้วัดป่าแห่งนี้ก็เป็นที่พ�านักของหลวงตา หากพ่อหรือ

แม่อยากเจอท่านกม็กัจะหิ้วเขามาด้วยตลอด กระทั่งถงึวนัที่วรณุรกัษ์

ต้องบวช ชายหนุม่กเ็ลอืกมาบวชที่วดัป่าแห่งนี้ จากแขกประจ�าของวดั

ก็กลายเป็นคนคุ้นเคย เรียกว่าหลังจากสึกก็แทบจะกลายเป็นเด็กวัด

คนหนึ่งไปโดยปรยิาย

“แม่เขาคงหาเรื่องมากกว่า อาตมาจะถามหาเราไปท�าไม”  

พระสงฆ์ที่ชราภาพมากแล้วหวัเราะเบาๆ ด้วยเสยีงแหบพร่า ตาฝ้าฟาง

มองผ่านร่างสูงของหลานชายที่ตอนนี้อายุแตะเข้าวัยกลางคนมาแล้ว 

ไปยังร่างสูงอีกร่างที่วันนี้ซีดจางกว่าครั้งก่อนที่ท่านเจอ จนอดที่จะ

ขมวดคิ้วด้วยความเป็นห่วงไม่ได้

“ไปท�าอะไรมาล่ะนั่น” ค�าถามนี้ไม่ได้เอ่ยถามวรณุรกัษ์ แต่ถาม

ผู้ที่มาพร้อมกับเขา ทว่าวรุณรักษ์ไม่รู้ตัวว่ามีคนอื่นนอกจากเขาและ

หลวงตาเพิ่มอยู่บริเวณนั้น ชายหนุ่มจึงเอ่ยตอบหลวงตาเพิ่มอย่าง

พาซื่อ 

“ไม่ได้ท�าอะไรครบั...กอ็ยู่บ้าน ท�างานเหมอืนเดมิ...”
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“เราลองแล้ว...ค�าสาปบนกายนางมนุษย์นั่นยังรุนแรงนัก แต่

วรุณรักษ์ก็ได้พบหน้านาง” เฑียรประนมมือไหว้มนุษย์ที่อยู่ในเพศ

บรรพชิต แสงที่เรืองรองออกมาจากร่างของผู้ที่วรุณรักษ์เรียกขานว่า

หลวงตานั้น ท�าให้กามเทพหนุ่มรู ้ได้ว่าพระสงฆ์รูปนี้ถือศีลอย่าง

เคร่งครดัมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยูใ่ต้ร่มกาสาวพสัตร์ หาใช่เพยีง

ห่มผ้าเหลอืงคลมุกายแล้วยงัประพฤตชิั่วช้า 

“อย่างนั้นหรอื” หลวงตาเพิ่มพยกัหน้ารบัรู้ ไม่ได้แสดงออกว่า

ตอบรบัค�าพูดของวรณุรกัษ์หรอืเฑยีร

“นางมนษุย์นั่น...ก�าลงัมา...” เฑยีรกระซบิบอกพระสงฆ์ตรงหน้า

ผ่านกระแสจิต ฝ่ายนั้นพยักหน้าน้อยๆ ก่อนเงยหน้ามองก้อนเมฆ 

ทะมนึด้านนอกกฏุทิี่ก�าลงัค่อยๆ เคลื่อนออกไปจากบรเิวณวดั ท�าให้

บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อครู่สว่างจ้าและร้อนระอขุึ้นมา ดทีี่กฏุติั้ง

อยูต่ดิแม่น�้าจงึไม่ร้อนเท่าใดนกั กอปรเป็นวดัป่าที่มต้ีนไม้ใหญ่ให้ร่มเงา

จงึร่มเยน็จนใครที่แวะเวยีนมามกัตดิใจ นั่งสนทนากบัพระสงฆ์อยูน่าน

สองนานไม่อยากกลบับ้าน

“วันนี้ฝนไม่ยักตกนะวรุณ” หลวงตาเพิ่มทักด้วยรอยยิ้มเล็กๆ 

ก่อนมนัจะหายไปอย่างรวดเรว็เหมอืนไม่เคยเกดิขึ้น

“หรอืครบั” วรณุรกัษ์ไม่ทนัสงัเกตสิ่งผดิปกตทิี่เกดิขึ้น ชายหนุม่

พลอยหนัออกไปมองก้อนเมฆที่ก�าลงัเคลื่อนออกไป ก่อนจะขมวดคิ้ว

เข้าหากนัด้วยความงนุงง ไม่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึ้น เหตใุดวนันี้ฝนไม่เท

ลงมาเหมอืนทกุครั้ง “แปลกจงันะครบัหลวงตา ปกตไิม่เคยพลาด”

“นั่นส ิแปลก...ปกตเิราย่างเท้าไปไหนฝนกต็กที่นั่นจนต้องตั้งชื่อ

ให้ว่าวรุณ” ท่านว่าพลางหัวเราะร่วนเมื่อคิดถึงวันที่พิมพ์ดาราและ 

อาชวิณอุ้มเด็กทารกมาหา จ�าได้ว่าวันนั้นเกิดพายุใหญ่ ทั้งฟ้าทั้งฝน

จนท่านต้องให้ชื่อเดก็ชายว่าวรณุรกัษ์...อย่างที่เฑยีรกระซบิบอก

“ไม่รู้ว่าเพราะชื่อที่หลวงตาตั้งให้หรอืเปล่านะครบั มนัเลยเป็น
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แบบนี้...ไม่หายสกัท”ี ชายหนุ่มบ่น ยิ้มไม่ออกเสยีทเีดยีวเมื่อพูดเรื่อง

ฝนประหลาดที่ตามเขาไปทกุที่ ไม่ว่าจะย่างเท้าไปที่แห่งไหน...ใกล้หรอื

ไกลกไ็ม่อาจหลกีเลี่ยงหยาดพริณุได้

“ก็หายแล้วไงนี่” หลวงตาเพิ่มชี้ให้ดูแสงแดดจ้าด้านนอกกุฏ ิ 

หวัเราะนดิๆ ก่อนเอ่ยต่อ “ไม่สงัเกตหรอืวรณุ”

“แปลกนะครบั ปกตไิม่เป็นอย่างนี้” วรณุรกัษ์ขมวดคิ้วมุน่ มั่นใจ

ว่าต้องมบีางอย่างเกดิขึ้นแน่ๆ ไม่อย่างนั้นมหีรอืท้องฟ้าจะสว่างสดใส

แบบนี้ หรอืว่าเกดิอาเพศอะไรขึ้นกบัชวีติเขา 

“พูดอย่างนี้อยากให้ฝนตกมากกว่าหรือวรุณ” หลวงตาเพิ่ม

เหลอืบตาขึ้นมองหลานชาย ยิ้มมมุปากนดิๆ ก่อนเอ่ยต่อ “แต่ก่อนพอ

ฝนตกกบ่็นอย่างกบัอะไร แม่เขามาบ่นให้ฟังว่าเราซื้อบ้านอยูช่านเมอืง

เพราะเกลียดรถติดเวลาฝนตกเชียวนะ ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วไม่ดีใจ 

หรอืไง”

“กด็ใีจครบัหลวงตา แต่กอ็ดแปลกใจไม่ได้ว่าท�าไมจู่ๆ ฝนไม่ตก 

มันแปลก...” ชายหนุ่มพึมพ�า เชิงพูดกับตัวเองมากกว่าตอบโต้กับ 

หลวงตาเพิ่ม 

“นางมนษุย์นั่น...มาแล้ว” เฑยีรหนัหน้าไปยงัทศิทางที่สมัผสัได้

ถึงค�าสาปที่ติดตัวของช้องนางมาเนิ่นนาน กามเทพหนุ่มถอนหายใจ

อย่างปลงตก รู้ว่าตนไม่ควรรู้สกึอาลยั ไม่ควรรู้สกึเวทนาคนทั้งคู่ แต่

ยิ่งเขาตามตดิทั้งคูม่านานเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะห้ามไม่ให้สงสาร

พวกเขา 

“พวกเขาจะเจอกนัไม่ได้...พลงัของเราเหลอืน้อยเตม็ท”ี

“พระไม่ยุง่เรื่องทางโลก มนัไม่ใช่กจิของสงฆ์” หลวงตาเพิ่มพดู

เบาๆ มรีอยยิ้มเยน็ๆ ปรากฏบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นตามกาลเวลา ทว่า

วรุณรักษ์ขมวดคิ้วมุ่น ไม่เข้าใจว่าที่หลวงตาเอ่ยเมื่อครู่นี้หมายความ

ว่าอย่างไร 
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ก่อนที่วรณุรกัษ์จะได้มโีอกาสเอ่ยปากถาม จู่ๆ มอืถอืในกระเป๋า

กางเกงด้านหลงัของเขากด็งัขดัจงัหวะขึ้นมาเสยีก่อน ชายหนุม่รบีล้วง

ขึ้นมาเพื่อดวู่าใครเป็นคนโทร. มารบกวนเวลาพกัผ่อนของเขา ก่อนจะ

ลอบถอนหายใจนิดหนึ่งเมื่อเห็นว่าเป็นเลขาฯ ของตน คงไม่พ้นเกิด

เรื่องที่บรษิทัแน่...

“ไปรบัโทรศพัท์เถอะวรณุ แขกของอาตมาก�าลงัมา” หลวงตา

เพิ่มพยกัพเยดิไปที่ประตูด้านหลงัที่อยู่เยื้องไปทางขวา ซึ่งเป็นประตูที่

ทะลอุอกไปที่ท่าน�้าด้านหลงัได้ “คงไม่ว่างอกีพกัใหญ่เลย”

“ครบัหลวงตา” วรณุรกัษ์ก้มลงกราบหลวงตาเพิ่มก่อนจะคลาน

เข่าออกไปทางประตูด้านหลงัด้วยความคุ้นชนิ 

พ้นหลงัชายหนุม่ออกไปไม่นาน หน้าประตกูฏุกิป็รากฏร่างบอบ 

บางของหญงิสาวคนหนึ่งยนืละล้าละลงัอยู่หน้าประตคูล้ายรออยูน่าน

แล้ว แต่ไม่กล้าเดินดุ่มๆ เข้าไปในกุฏิด้วยกลัวข้อครหา จึงท�าได้แต่

เมยีงมองอยู่หน้าประตูแล้วเงี่ยหูฟังเสยีงพูดคยุเบาๆ อยู่นาน 

สุดท้ายช้องนางจึงตัดสินใจที่จะยื่นหน้าไปดู ว่านอกจากร่าง

ผอมเกร็งของพระสงฆ์ที่ชราภาพมากแล้ว เจ้าของเสียงทุ้มอีกคนคือ

ใครกันแน่ เพราะเสียงนุ่มนั้นฟังดูคุ้นหูเหลือเกินในความรู้สึกของเธอ 

เหมอืนกบัว่าได้ยนิมนัมาแล้วนบัครั้งไม่ถ้วน ทว่าหญงิสาวกต้็องขมวด

คิ้วหลังกวาดตาดูแล้วเธอกลับเห็นเพียงพระสงฆ์ก�าลังนั่งขัดสมาธ ิ

อยู่ในห้องเพยีงล�าพงั

“นิมนต์ค่ะหลวงตา” ช้องนางประนมมือ หลังทรุดกายลงนั่ง 

พบัเพยีบอยู่แทบพื้นหน้าประต ูไม่ได้ก้าวเข้าไปด้านในกฏุเิพราะเธอมา

เพยีงล�าพงั

“อ้าว มาแล้วหรอืโยม” หลวงตาเพิ่มร้องทกัหญงิสาว ซึ่งค�านวณ

เอาจากสายตาน่าจะอ่อนวัยกว่าผู้เป็นหลานชายของท่าน ภิกษุเฒ่า

พยักหน้ากับตัวเองเบาๆ ก่อนจะหยัดกายลุกขึ้น คว้าไม้เท้าเพื่อช่วย
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พยงุตวัแล้วเดนิออกมาจากกฏุ ิปากกก็ล่าวด้วยความยนิด ี

“ดีๆ  มาเรว็ดนีะคราวนี้”

“ขา?” ช้องนางรีบลุกขึ้นแล้วเดินลงมารอที่ลานหน้ากุฏิ ถอย

ห่างจนอยู่ในระยะที่เธอคดิว่าเหมาะสมแล้วระหว่างรอให้หลวงตาก้าว

ไปนั่งบนแคร่ไม้ด้านหน้าก่อน พลางเม้มปากแน่นเพื่อสะกดความสงสยั

ของตนเอาไว้ บอกตวัเองให้อดทน...อดทน

“เอ้า นั่งก่อนสโิยม”

“ค่ะ หลวงตา” ช้องนางได้แต่ยกมอืไหว้ปลกๆ ก่อนค่อยๆ ย่อง

ไปนั่งที่ขอนไม้ที่ถูกตดักิ่งก้านทั้งหวัท้ายแล้ววางเอาไว้แทนเก้าอี้ แอบ

ย่นจมูกในใจอย่างไม่ชอบใจเลก็น้อย รู้อยู่หรอกว่าที่นี่เป็นวดัป่า แต่ก็

ไม่คดิว่าจะล�าเคญ็จนถงึขั้นขาดแคลนเก้าอี้นั่งอย่างนี้ 

“มาไกลเลยนะโยม” หลวงตาเพิ่มทกัหญงิสาวก่อนอกีครั้งด้วย

รอยยิ้มกว้าง จนดวงตาที่เปลอืกตาเหี่ยวย่นคล้อยมาแทบจะถงึโหนก

แก้มนั้นหรี่แคบลงกว่าเดมิ “ลมอะไรหอบมาไกลถงึนี่ล่ะ”

“อ้อ...หนูมาท�าบญุค่ะ” ช้องนางกะพรบิตาปรบิๆ ไม่เข้าใจสิ่งที่

ภิกษุตรงหน้าเอ่ยเท่าไร แต่หญิงสาวก็พยายามจับใจความให้ได้มาก

ที่สดุเท่าที่จะท�าได้ กระทั่งท่านถามเรื่องว่าลมอะไรหอบมานี่แหละเธอ

จงึพอจะมคี�าตอบให้ท่าน ไม่ใช่นั่งอ้าปากหวอมองท่านตาปรบิๆ 

“มาถงึนี่เลย?”

“ค่ะ ขบัรถมาเรื่อยๆ กถ็งึนี่เลย”


