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ท่ีมาของเรือ่ง เสนห่จ์นัทรห์อม (เลม่2)

สวสัดีคะ่ทา่นผูอ้า่นท่ีนา่รกัทกุๆทา่นคะ่ เสนห่จ์นัทร์

หอม (เลม่2) มาพบกบัทา่นผูอ้า่นแลว้นะคะ

ทกุๆทา่นคงแคลงใจกนัสินะ วา่คาํอธิษฐานก่อน

สิน้ลมหายใจของนงัหยดจะเป็นจรงิหรอืไม่ แลว้เสนห่จ์นัทร์

หอม จะยงัคงติดตามนงัหยดมาดว้ยหรอืไมต่ามคาํอธิษฐาน

คะ่ เรามาลุน้กนัดีกวา่นะคะ เม่ือนงัหยดและทกุๆคนไดม้า

เกิดในภพใหม่ ทกุชีวิตจะเป็นเย่ียงไร

ฝากดว้ยนะคะ เสนห่จ์นัทรห์อม (เลม่2) คะ่ และ

กราบขอบพระคณุแฟนๆวรษิฐาทกุๆทา่นดว้ยนะคะ ท่ีติดตาม

ผลงานและคอยเป็นกาํลงัใจใหม้าตลอดคะ่

กราบขอบพระคณุจากหวัใจนกัเขียนคะ่ “วรษิฐา”
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เสนห่จ์นัทรห์อม22 “วรษิฐา”

พทุธศกัราช 2525 ตรงกบัรชักาลท่ี9 คือ

พระบาทสมเดจ็พระมหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถ

พิตร

“วา้ย!!!......” เสียงของอินทิรากรีดเสียงร้องดงัสนัน่

ราวกบัเปรตท่ีร้องขอส่วนบุญอยูภ่ายในหอ้งนอนของหล่อน

แลว้ร่างบอบบางกผ็วาลุกข้ึนมานัง่เน้ือตวัสัน่สะทา้น ดวงตา

หวาดกลวั หวาดระแวง ริมฝีปากบิดเบ้ียว ใบหนา้งามขาว

ซีดดว้ยต่ืนตระหนกตกใจระคนกบัความริษยาท่ีมีต่อใครสกั

คนหน่ึง

ฝัน!!! น่ีฝันอีกแลว้หรือ อินทิรานัง่กม้หนา้ใชส้องมือ

กมุท่ีศีรษะของหล่อนเอง เหตุใดกนัหล่อนจึงตอ้งฝันเช่นน้ี

ฝันท่ีเหมือนกบัเป็นความจริง ซํ้ ายงัฝันเป็นประจาํ ฝันซํ้ าๆ

ฝันแต่เร่ืองเดิมๆเสียอีกดว้ย

ฝันวา่เป็นทาส ซํ้ ายงัเป็นทาสของธารารินทร์

หลานสาวของอินทิราเอง หลานสาวท่ีอินทิราสุดแสนเกลียด

ชงั เกลียดราวกบัวา่ธารารินทร์นัน่ไม่ใช่หลานสาวแท้ๆ ของ
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อินทิรา หลานสาวท่ีใครๆพบเจอมกัทกัวา่เป็นเพียงนอ้งสาว

กเ็พราวา่ธารารินทร์เป็นลูกสาวคนกลางของคุณพ่ีผกาพ่ีสาว

คนโตของอินทิรา ส่วนอินทิราก็เป็นนอ้งสาวคนสุดทอ้งของ

คุณแม่กล่ิน อินทิราจึงมีศกัด์ิเป็นนา้สาวของธารารินทร์

ธารารินทร์หรือหน่อแกว้คือหลานสาวท่ีอินทิรา

เกลียดเหลือเกิน เกลียดนบัแต่วนัแรกท่ีธารารินทร์ลืมตาข้ึนดู

โลก เกลียดนบัแต่วนันั้นมาจวบจนกระทั้งวนัน้ี และจะจง

เกลียดจงชงัตลอดไปจวบจนหมดส้ินลมหายใจ

เกลียดโดยท่ีหาสาเหตุไม่พบ วา่อินทิราเกลียด

ธารารินทร์ดว้ยเหตุผลอะไร ทั้งท่ีธารารินทร์กเ็ป็นหลานสาวท่ี

ดีต่ออินทิราทุกอยา่ง ยอมเสียสละทุกส่ิงท่ีอินทิรานา้สาว

ปรารถนา ยอมกระทาํตนเหมือนกบัทาสใหแ้ก่อินทิรานา้สาว

ของตนเอง กค็นมนัเกลียด ไม่วา่อีกฝ่ายจะดีแสนดีต่อหล่อน

มากมายสกัเพียงใด ความเกลียดชิงชงัจึงไม่จาํเป็นตอ้งมี

เหตุผล รู้เพียงวา่เกลียดเป็นเพียงพอแลว้สาํหรับอินทิรา

ยิง่ครุ่นคิดไปถึงความฝัน ใจของอินทิรายิง่เจบ็ ยิง่

แคน้ หล่อนนัน่หรือท่ีมีฐานะเป็นเพียงทาสคนหน่ึงของ
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ธารารินทร์หลานสาวของหล่อนเอง หลานสาวท่ีหล่อนเกลียด

จนแทบไม่อยากพบหนา้ ยิง่เกลียด กย็ิง่แคน้ เม่ือความฝันท่ี

บอกวา่หล่อนคือทาส หล่อนนัน่หรือท่ีจะตอ้ยตํ่าเป็นเพียง

ทาส เพราะคาํวา่ทาสท่ีเปรียบดัง่กบัความเจบ็ปวดแสน

เจบ็ปวด อินทิราคิดมาตลอดทั้งชีวติวา่ หล่อนคือท่ีหน่ึง

และเป็นท่ีหน่ึงอยา่งท่ีหาท่ีสองหรือรองลงมาไม่ไดเ้ดด็ขาด

หน่ึงเดียวท่ีแสนดีเลิศ หน่ึงเดียวท่ีสุดแสนงดงาม

ยิง่คิดยิง่คลัง่แคน้ เจบ็บาดลึกอยูใ่นทรวง จนกระทัง่

ดวงตาคู่เรียวแหลมมีแววดุดนัเกิดข้ึนมาอยา่งรุนแรงอีกคร้ัง

จอ้งมองไปรอบๆหอ้งนอนอยา่งเจบ็แคน้ใจ สองมือกาํแน่น

จนเหง่ือชุมมือ ปลายเลบ็ท่ีทาทบัสีแดงเขม้ไวก้บัปลายเลบ็ได้

จิกลงท่ีมือทั้งสองขา้งจนใหรู้้สึกวา่เจบ็ หากเจบ็เพียงมือกย็งั

ไม่สาสะแก่ใจสาํหรับอินทิรา สองมือจึงยกข้ึนเหนือศีรษะ

แลว้จิกเส้นผมตวัเองเป็นกาํๆมือ แลว้หล่อนกแ็หกปากกรีด

เสียงร้องโหยหวนราวกบัเปรตวงิวอนร้องขอส่วนบุญข้ึนมาอีก

คร้ัง

เพียงแค่ความฝัน อินทิรายงัรู้สึกเกลียดชิงชงันอ้ยใจ

ในวาสนา ทาํไมหล่อนจึงตอ้งเป็นทาสของธารารินทร์ดว้ย
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ทาํไมหล่อนจึงไม่เหนือธารารินทร์ดัง่กบัชาติน้ี ยอมไม่ได้

ถึงเป็นเพียงความฝัน หากความฝันช่างเหมือนกบัความเป็น

จริง มนัจึงรู้สึกเจบ็ รู้สึกปวดตรงหวัใจ ความฝันจะรู้สึกเช่นน้ี

ไดอ้ยา่งไร ความฝันกคื็อความฝัน งั้นจะมีหลายๆคนท่ีมกั

ชอบพูดเล่นกนัวา่ ความฝันไม่ใช่ความจริง อินทิราพยายาม

ปลอบใจตวัเองอยูเ่ช่นน้ีเป็นประจาํ หลงัจากท่ีไดพ้ยายามสงบ

จิตสงบใจ หากแต่คาํวา่นงัหยด อีหยดยงัคงกอ้งกึกอยูก่บัโสต

ประสาทของอินทิรา ยิง่ครุ่นคิด ยิง่เจบ็ชํ้า ไม่ใช่ หล่อน

ไม่ใช่นงัหยดหรืออีหยด ฝันกคื็อฝัน ไม่ใช่ความจริง

เสียงเคาะประตูท่ีหนา้หอ้งนอนของอินทิราดงัข้ึน

หลายๆคร้ังติดต่อกนั จนกระทัง่มีเสียงคุณหญิงกล่ินมารดา

ท่ีสุดแสนรักแสนเอาใจอินทิราทุกอยา่ง ไม่วา่หล่อน

ปรารถนาส่ิงใดแลว้ตอ้งได้ เวน้เพียงดาวกบัเดือนท่ีคุณหญิง

กล่ินไม่อาจหามาประเคนใหแ้ด่อินทิราไดด้งัขึ้น

“หนูนิดจ๊ะหนูนิด หนูนิดของแม่เป็นอะไรหรือจ๊ะ

เปิดประตูรับแม่ดว้ยจ๊ะ”

คุณหญิงกล่ินตะโกนเรียกอินทิราดว้ยนํ้าเสียงท่ีต่ืน

ตระหนกตกอกตกใจ อีกทั้งยงัห่วงอยา่งท่ีสุด
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“ค่ะคุณแม่ นิดกาํลงัจะเปิดประตูรับคุณแม่เด๋ียวน้ีค่ะ”

พอส้ินเสียงอนัร้อนรนของอินทิรา บานประตูบาน

ใหญ่ท่ีเป็นบานประตูไมส้กัทองและแกะสลกัเป็นลายดอกบวั

อยา่งงดงามก็ไดถู้กเปิดออกดว้ยมือของอินทิราเองอยา่ง

รวดเร็ว

“คุณแม่ขา นิดฝันร้ายอีกแลว้ค่ะ”

อินทิราออดออ้นเสียงอ่อนเศร้าพร้อมกบักา้วเขา้มา

สวมกอดเอวของคุณหญิงกล่ินไวแ้นบแน่น ดวงตาริษยาปน

กบัความหวาดระแวง และชิงชงัในความเป็นทาสจากความฝัน

คนอยา่งอินทิรานัน่หรือท่ีตอ้งเป็นทาส ซํ้ ายงัเป็นทาสของ

ธารารินทร์หลานสาวท่ีอินทิราเกลียดยิง่นกั เกลียดเขา้กระดูก

ดาํกย็งัวา่ได้ แต่กลบัเป็นนายสาวของอินทิราในความฝัน

เป็นไปไม่ได!้!! ธารารินทร์หรือหน่อแกว้นัน่หรือคือ

นาย ส่วนหล่อนนัน่หรือท่ีเป็นเพียงทาส ซํ้ ายงัเป็นทาสรับใช้

ของธารารินทร์เสียอีก ไม่จริง มนัตอ้งไม่เป็นเช่นนั้น หล่อน

ตอ้งเหนือกวา่ธารารินทร์ในทุกภพทุกชาติ ไม่วา่ชาติน้ีหรือ

ชาติใด
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อีหยด นงัหยด นงัทาสชั้นตํ่า ทุกๆคาํลว้นสร้าง

ความเจบ็ปวดหวัใจใหแ้ก่อินทราในทุกๆคาํ ไม่วา่จะไดย้นิคาํ

วา่อีหยด นงัหยด นงัทาสชั้นตํ่าจะสกัก่ีร้อยพนัคร้ังท่ีไดย้นิ

ตอ้งเจบ็ปวดไปเสียทุกๆคร้ัง ถึงเป็นเพียงความฝัน หากแต่

ความฝันกลบัเจบ็ปวดราวกบัเป็นความจริง

ไม่ใช่!!! หล่อนไม่ใช่อีหยด หรือนงัหยด นงัทาส

ชั้นตํ่าแต่อยา่งไร หล่อนคืออินทราธิดาสาวสวยคนสุดทอ้ง

ของคุณหญิงกล่ินกบัท่านเจา้สวัใหญ่แห่งเมืองชลบุรี และเป็น

ผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากเจา้พระยาสมุทรปราการอีกดว้ย

“ฝันวา่เป็นทาสยายหน่อแกว้อีกสิ”

คุณหญิงกล่ินพดูเสียงอ่อนโยนอยา่งรู้ทนั ดวงตาท่ี

เฝ้ามองใบหนา้งามของอินทิราเป่ียมไปดว้ยความรักท่ีลน้อก

และเป็นความรักท่ียงัไม่มีลูกคนใดท่ีจะแยง่ชิงความรักอนัน้ีท่ี

มีต่ออินทิราไปได้ ลูกคนอ่ืนๆคุณหญิงกล่ินกรั็ก รักอยา่ง

จาํเป็นท่ีตอ้งรัก เพราะหากไม่รักกเ็กรงจะมีคาํครหาติฉิน

นินทาเกิดข้ึนมาไดว้า่ คุณหญิงกล่ินรักลูกไม่เท่ากนั ลูกกมี็

เพียงแค่สามคนเท่านั้นเอง ลูกคนโตกคื็อคุณผกา และคน

กลางกเ็ป็นลูกผูช้ายท่ีพอแต่งงานไปแลว้กพ็าเมียกา้วออกไป
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จากบา้นพร้อมกบัทรัพยส์มบติักอ้นโตๆกอ้นหน่ึง โดยท่ีไม่

หวนกลบัมาอีกเลย ท่ีบา้นจึงมีเพียงลูกสาวสองคนท่ียงัอยู่

บา้น คือคุณผกากบัอินทิราและธารารินทร์ซ่ึงเป็นลูกสาวของ

ผกา

“ค่ะคุณแม่ นิดฝันร้ายค่ะ ฝันวา่เป็นทาสอีนงัหน่อ

แกว้ค่ะ นิดรับไม่ไดจ้ริงๆค่ะท่ีตอ้งเป็นทาสมนั คุณแม่ขา

คุณแม่ตอ้งช่วยนิดกดหวัอีนงัหน่อแกว้ไวใ้หอ้ยูใ่ตฝ่้าเทา้นิดไป

ตลอดชัว่ชีวติของมนันะคะ อยา่ใหม้นัตอ้งเสนอหนา้ข้ึนมา

เทียมนิดไดเ้ป็นอนัขาดนะคะ”

อินทิราออดออ้นขอระบายความแคน้ความเกลียด

ความชิงชงั ความริษยาท่ีมีต่อธารารินทร์อยา่งไม่นึกละอายแก่

ใจ เพราะถึงอยา่งไรธารารินทร์กคื็อหลานสาวแท้ๆ ของหล่อน

ดวงตาคู่เห่ียวยน่ของคุณหญิงกล่ินจอ้งมองใบหนา้งาม

ของอินทิราอยา่งสงสารจบัใจ ยามใดท่ีอินทิรามีสุข คุณหญิง

กล่ินกแ็สนสุขเกินผูใ้ด หากเม่ือใดท่ีอินทิรามีทุกข์ คุณกล่ินก็

สุดแสนทุกขร์ะทมยิง่กวา่ผูใ้ด

เพราะรักและสงสารอินทิรายิง่กวา่อ่ืนใด คุณหญิง

กล่ินจึงรับปากอยา่งเตม็ใจ โดยท่ีมีส่ิงใดขดัเครือใจแต่อยา่งไร
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หรือแมผ้กาลูกสาวคนโตอาจมองวา่คุณหญิงกล่ินไม่ยติุธรรม

คุณหญิงกล่ินลาํเอียง อนันั้นคุณหญิงกล่ินไม่ใส่ใจ ขอเพียง

ใหอิ้นทิรามีความสุขเป็นพอ

“ตกลงจา้ลูกนิด แม่จะไม่มีวนัยอมใหย้ายหน่อแกว้

มนัเหนือลูกของแม่ไดห้รอกจ๊ะ”

คุณหญิงกล่ินพดูเสียงหนกัแน่น ดวงตาคู่เห่ียวยน่มี

ความมุ่งมัน่อยา่งจริงใจ ถึงธารารินทร์จะเป็นหลานสาว เป็น

ลูกของผกาซ่ึงลูกคนโตของคุณหญิงกล่ินเอง แต่กเ็ป็นเพียง

หลาน สายเลือดไกลนกัหากเปรียบกบัอินทิราท่ีเป็นลูกในไส้

“จริงๆนะคะคุณแม่ อีนงัหน่อแกว้มนัจะตอ้งอยูใ่ตฝ่้า

เทา้นิดไปชัว่ชีวติของมนั มนัจะมาดีเกินหนา้นิดไม่ไดอ้ยา่ง

เดด็ขาดนะคะคุณแม่”

อินทิรายงัคงออ้นออด ดวงตาเรียวคมมีแววอาฆาต

พยายาทริษยาอยา่งรุนแรง

“จ๊ะ ถามแม่อยา่งน้ีหนูนิดยงัไม่เช่ือใจแม่อีกหรือจ๊ะ”

คุณหญิงกล่ินยอ้นถามเสียงอ่อนโยน ดวงตาเป่ียมไป

ดว้ยความรักและเมตตาอยา่งท่ีสุดต่ออินทิรา
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“กเ็พราะอีนงัหน่อแกว้มนัเป็นหลานของคุณแม่ดว้ยสิ

คะ เป็นลูกสาวของคุณพ่ีผกา นิดก็เลยหวัน่ใจวา่ คุณแม่จะรัก

อีนงัหน่อแกว้มากกวา่ท่ีจะรักนิดสิคะ”

คุณหญิงกล่ินจอ้งมองใบหนา้งามของอินทิราอยา่งนึก

สงสารจบัใจ ความหวาดระแวงวา่ทุกคนจะรักธารารินทร์

มากกวา่หล่อนยงัคงฝังแน่นลึกอยูใ่นหวัใจของอินทิรามานาน

แสนนาน คงเป็นเพราะอินทิราท่ีเป็นนา้สาวของธารารินทร์

ต่างมีอายไุม่ห่างกนัมากนกั อินทิราเกิดปีเดียวกบัพ่ีชายคนโต

ของธารารินทร์ ซ่ึงในขณะนั้นพ่ีชายคนโตของธารารินทร์

คลอดมาไดไ้ม่ก่ีวนักเ็สียชีวติลง อินทิราจึงเปรียบเสมือนกบั

เป็นลูกของคุณผกาอีกดว้ยคน คุณผกาเม่ือลูกชายคนโต

เสียชีวติลงจึงมีอาการนมดดัตามปกติของแม่ลูกอ่อน อินทิรา

จึงไดกิ้นนมของพ่ีสาวแทนหลานชายท่ีเสียชีวติไป ทั้ง

คุณหญิงกล่ินและคุณผกาจึงรักและตามใจอินทิรา

ทั้งรัก ทั้งสงสาร ยิง่หวนนึกถึงตอนท่ีอินทิราคลอด

มาใหม่ๆ คุณหญิงกล่ินยงัจาํไดดี้ แมอิ้นทิราจะมีใบหนา้ท่ี

น่ารักน่าเอน็ดูก็จริง หากแต่แผน่หลงัของอินทิรากลบัร้ิวร่อย

ลายดัง่แผลเป็นตามแผน่หลงั ลายเหมือนตุก๊แก ลายเหมือน
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โดนหวายฟาดลงกลางหลงั คุณหญิงกล่ินและผกาต่างรู้และ

เห็น แต่กปิ็ดปากกนัน่ิง ดว้ยไม่ใหแ้ผลเป็นรอยหวายตอ้งเป็น

บาดแผลในใจของอินทิรา

แต่เม่ือหล่อนเติบโตเป็นสาว ดว้ยท่ีเป็นสาวสมยัใหม่

อินทิราจึงคิดอยากแต่งกายดว้ยโชวแ์ผน่หลงั เม่ือสัง่ช่างตดั

เส้ือท่ีโชวแ์ผน่หลงัเสร็จ จึงมีการลองสวมเส้ือ วนันั้นจึงเป็น

วนัท่ีอินทิราแทบบา้คลัง่ เม่ือไดเ้ห็นรอยแผลเป็นท่ีเหมือน

หวายฟาดลงกลางหลงัขณะท่ีลองเส้ือตวัใหม่ และช่างไดส่้อง

กระจกดา้นหลงัใหอิ้นทิราไดแ้ลเห็นร้ิวรอยแผลท่ีเป็นเหมือน

หวายฟาดลงแผน่หลงั วนันั้นอินทิรากรีดเสียงร้องดงัสนัน่จน

ช่างตดัเส้ือยงัแทบหวัใจวาย และน่ีกคื็ออีกเหตุผลท่ีคุณหญิง

กล่ินและผกาตอ้งคอยเอาอกเอาใจอินทิรา

“ผกาจะไม่มีวนัรักยายหน่อแกว้มากเกินไปกวา่หนูนิด

ของแม่หรอกจ๊ะ อยา่ลืมสิจ๊ะ วา่หนูนิดกเ็ปรียบกบัวา่เป็นลูก

ของผกาดว้ยเช่นกนั กินนมผกามาแต่เลก็แต่นอ้ย”

คุณหญิงกล่ินพดูเสียงอ่อนโยนอยา่งเอาใจ หากแต่

ความรู้สึกของอินทิราแลว้หล่อนยงัคงไม่คลายความ

หวาดระแวงใดๆ ยิง่ระแวงมากเท่าไร ใจกย็ิง่เกลียดชิงชงัต่อ
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ธารารินทร์มากเป็นทวคีุณ ซํ้ ายงัไม่เคยยอมรับอีกดว้ยวา่ ธารา

รินทร์คือหลานสาวของหล่อนอีกดว้ย ในความรู้สึกของอินทิ

ราท่ีมีต่อธารารินทร์แลว้ ธารารินทร์คือฝุ่ นใตเ้ทา้ของอินทิรา

เท่านั้น และเป็นศตัรูท่ีตอ้งลา้งผลาญใหด้บัด้ินเสียต่อหนา้ต่อ

ตา

“ค่ะ นิดจะพยายามเช่ือคุณแม่ แต่คุณแม่คะ นิด

เหนียวๆตวัแลว้ล่ะค่ะ เม่ือคืนกลบัจากคลบัก็ไม่ไดอ้าบนํ้า เมา

จนศีรษะถึงหมอนก็หลบัไปเลยค่ะ”

อินทิราพดูถึงส่ิงไม่ดีท่ีหล่อนกระทาํข้ึนเหมือนเป็น

เร่ืองปกติ และก็เช่นเดียวกบัท่ีคุณหญิงกล่ินรู้สึก

เพราะอินทิรานบัแต่เร่ิมโตเป็นสาวรุ่นข้ึนมาหล่อนก็

มกัไปเท่ียวคลบับาร์อยูเ่ป็นประจาํ ทั้งท่ีอินทิราเองกข็บัรถไม่

เป็น ตอ้งใหน้ายดาํคอยขบัรถรับส่งพาไปเท่ียวตามคลบับาร์

แมใ้นตอนแรกผกาพ่ีสาวจะไม่ชอบใจ และคอยหา้ม แต่พอ

อินทิราฟ้องคุณหญิงกล่ินวา่ถูกผกาดุ ผกาจึงถูกคุณกล่ินเอด็

เสียจนไม่กลา้หา้มหรือตกัเตือนใดๆหากอินทิราจะออกเท่ียว

ในยามคํ่าคืน
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“จา้ งั้นหนูนิดก็อาบนํ้าซะสิจ๊ะ” คุณหญิงกล่ินพดู

เสียงอ่อนเสียงหวาน

“ยงัอาบไม่ไดค้่ะคุณแม่ คุณแม่ตอ้งเรียกอีนงัหน่อ

แกว้มนัมาทาํนํ้ าอุ่นใหนิ้ดก่อน และใหม้นัค่อยถูหลงัขดัเทา้ให้

นิดดว้ยค่ะ”

อินทิราพดูเสียงแขง็ตามปกติของหล่อนทุกคร้ังท่ีตอ้ง

จิกหวัธารารินทร์ใชง้าน นึกเกลียด แคน้ในความฝันท่ีตอ้ง

เกิดมาเป็นทาสของธารารินทร์ และตอ้งถูกธารารินทร์ใชง้าน

อินทิราจึงสาบานวา่จะขอจิกหวัธารารินทร์ใชง้านไปชัว่ชีวติ

“คนรับใชก้มี็ ทาํไมหนูนิดไม่เรียกคนรับใชม้าทาํละ

จ๊ะ” คุณหญิงกล่ินคา้นเสียงอ่อน ดวงตามีแววหวาดระแวง

กลวัอยูลึ่กๆ

“แต่นิดตอ้งการใชง้านแต่อีนงัหน่อแกว้เพียงคนเดียว

ค่ะคุณแม่ เพราะมนัคือทาสรับใชนิ้ดค่ะ”

อินทิราพดูเสียงหนกัแน่น ดวงตาคู่เรียวแหลมคมมี

แววอาฆาตแคน้พยาบาทอยา่งลึกๆ
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ดว้ยดวงตาท่ีเรียวแหลมคมมีอาฆาตพยาบาทลึกของอินทิรา

น่ีเอง แมแ้ต่คุณหญิงกล่ินยงัรู้สึกหวาดกลวัข้ึนมากะทนัหนั

“จ๊ะ งั้นแม่จะใหย้ายหน่อแกว้มาช่วยทาํนํ้ าอุ่นและ

คอยถูเน้ือตวัใหห้นูนิดนะจ๊ะ”

“ไปสิคะคุณแม่ รออะไรละคะ นิดเหนียวตวัจะแยอ่ยู่

แลว้” อินทิราตวาดแวด๊อยา่งลืมตวั ดว้ยนิสยัท่ีเอาแต่ใจของ

หล่อนเอง

“จ๊ะ แม่กาํลงัจะไปทาํตามท่ีนิดสัง่เด๋ียวน้ีแลว้จ๊ะ”

คุณหญิงกล่ินรับคาํอยา่งหวาดกลวั หวาดระแวง ดว้ย

รู้จดันิสยัของอินทิราเป็นอยา่งดียิง่ ใครๆหนา้ไหนกข็ดัใจ

หล่อนไม่ได้ หากหล่อนโกรธและโมโหข้ึนมา คนทั้งบา้นจะ

ไม่มีใครหาความสุขกนัได้ อินทิราจะทาํทุกอยา่งใหทุ้กๆคน

เดือดร้อนทั้งกายและใจ

ร่างผอมแหง้ของคุณหญิงกล่ินจึงรีบกา้วออกไปจาก

หอ้งนอนของอินทิราอยา่งเร็วรวด อินทิรายงัคงจิกตามองตาม

ร่างผอมแหง้ของมารดาอยา่งไม่พึงพอใจ เพียงนิดเดียวหาก

คุณหญิงกล่ินยงัทาํส่ิงใดไม่เป็นท่ีพอใจแก่อินทิรา คุณหญิง

กล่ินนัน่แหละท่ีตอ้งเป็นผูเ้ดือดร้อน



15

ถึงมีเสียงกระซิบนินทาจากเหล่าคนรับใชใ้นบา้น

หลายๆคนท่ีมกัพูดกนัวา่ อินทิราเหมือนลูกเวรลูกกรรมของ

คุณหญิงกล่ินท่ีแอบหนีนรกมาเกิด อินทิรากย็งักระทาํตนเป็น

เช่นนั้น มีเพียงแค่เสียงกระซิบนินทา ต่อเม่ือใดรู้เขา้หูอินทิรา

คนรับใชค้นใดท่ีพดู คนนั้นแหละท่ีตอ้งถูกอินทิราตบปากเสีย

จนเลือดกลบปากไปหลายคนแลว้

.....................................................

“อะไรนะคะคุณแม่ ยายหน่อแกว้ตอ้งรีบไปเรียน

แลว้นะคะ ต่ืนเชา้มากต็อ้งเกบ็เส้ือผา้ของนอ้งนิดไปซกั ทั้งๆ

ท่ีบา้นกมี็คนรับใช้ แตน่อ้งนิดไม่ใชง้าน กลบัมาใชง้าน

หลานสาวของตวัเอง”

ผกาบ่นไม่หุบปาก เม่ือรู้วา่ธารารินทร์ตอ้งขึ้นไปทาํ

นํ้ าอุ่นและคอยถูเน้ือตวัใหก่้อนท่ีจะไปมหาลยั

“น่าผกาเอย๊ ใหย้ายหน่อแกว้ข้ึนไปดูแลรับใชน้า้สาว

ของตวัเองสกัครู่ พอเสร็จแลว้ค่อยไปเรียนกไ็ด้ ยงัไม่สายจน

เขา้เรียนไม่ไดห้รอก”
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คุณหญิงกล่ินพยายามพดูเพ่ือใหผ้กายอมใจอ่อนลง

และใหธ้ารารินทร์ขึ้นไปรับใชอิ้นทิรา

“คุณแม่ขา นบัวนัหนูนิดกจ็ะมองเห็นยายหน่อแกว้

เป็นทาสมากยิง่ข้ึนทุกๆวนัแลว้นะคะ คนรับใชใ้นบา้นกมี็ แต่

ไม่ใช้ จา้งมาเสียเงินซะเปล่า แต่ไม่ใชง้าน กลบัมาใชง้าน

หลานสาวของตวัเอง”

ผกายงับ่นต่ออีก ถึงแมว้า่จะรักและเคยตามใจอินทิ

รามาอยา่งมากมายกจ็ริง แต่ดูเหมือนวา่ยิง่ทุกๆคนในบา้น

ตามใจอินทิรามากเท่าไร อินทิรากย็ิง่เอาแต่ใจตวัเองมาก

ยิง่ข้ึน อะไรท่ีผกายอมได้ นางกย็อม แต่เร่ืองเรียนของธาราริ

นทร์เป็นเร่ืองสาํคญั นางคงยอมใหธ้ารารินทร์ขึ้นไปรับใช้

อินทิราไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน เม่ือถึงคราวขดัใจกต็อ้งขดัใจกนั

บา้ง

“ผกา หนูนิดน่ะใครๆท่ีข้ึนไปรับใชก้ไ็ม่ถูกใจนอ้งสกั

คนนะลูก คิดเสียวา่ตามใจนอ้ง เพ่ือถนอมหวัใจแม่เถิดนะ”

คุณหญิงกล่ินยงัคงใชน้ํ้ าเสียงท่ีแสนอ่อนหวาน

ใบหนา้ยิม้ละไมใชค้วามพยายามหวา่นลอ้มใหผ้กาตอ้งคลอ้ย

ตาม และเช่ือฟังในทุกๆถอ้ยคาํตามท่ีเคยเป็นมา
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“ไม่ไดค้่ะคุณแม่ เพราะวนัน้ีเป็นวนัท่ียายหน่อแกว้

สอบค่ะ วนัอ่ืนๆพอยอมกนัไดค้่ะ”

“ผกา”

คุณหญิงกล่ินกรีดเสียงเขม้ ดวงตาแขง็กร้าวอยา่งไม่

พอใจ หากธารารินทร์ไม่ข้ึนไปรับใชต้ามใจท่ีอินทิรา

ปรารถนาแลว้ บา้นทั้งบา้นในวนัน้ีคงหาความสุขใดๆไม่ได้

อินทิราตอ้งกรีดเสียงร้องโหยหวน และทาํลายขา้วของในบา้น

จนพงัพินาศ

แลว้ร่างบอบบาง ผวิขาวปนเหลือง ใบหนา้งดงาม

ราวเทพธิดาท่ีลงจากสวรรคแ์ลว้มาจุติเป็นธิดาสาวสวยของคุณ

ผกากไ็ดก้า้วลงจากบนัไดมาดว้ยชุดนกัศึกษา

“คุณยายขา คุณแม่ขา หวดัดีค่ะ แกว้จะไปมหาลยั

แลว้นะคะ” เสียงท่ีแสนอ่อนหวานไม่แพไ้ปจากใบหนา้งดงาม

ของผูพ้ดูดงัข้ึน

ผกาจึงหนัขวบัไปทางธารารินทร์ แลว้ส่งยิม้

อ่อนหวานใหแ้ก่ธิดาสาวสวยก่อนเอ่ยเสียงอ่อนโยนข้ึนวา่
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“จา้ รีบไปเถิดนะจ๊ะ ออ้ขบัรถไปดีๆดว้ยละ บน

ทอ้งถนนมนัมีแต่อนัตราย แม่จะใหค้นขบัรถไปส่งก็ไม่ยอม”

ผกายงัอดท่ีจะบ่นเสียงอ่อนกบัธิดาสาวสวยไม่ไดด้ว้ย

ความรักและห่วงใย

“ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ แกว้ขบัเองจะสะดวกมากกวา่ค่ะ

เกรงใจนายดาํเขาน่ะค่ะ อีกอยา่งเพ่ือนา้นิดจะตอ้งออกไปนอก

บา้น นายดาํจะไดข้บัรถไปส่งดว้ยค่ะ แกว้ไปก่อนนะคะคุณ

แม่ คุณยาย”

พดูร่างบอบบางของธารารินทร์ก็รีบเดินกา้วออกจาก

ตึกใหญ่ไป แลว้กา้วตรงไปยงัโรงรถ เพ่ือนาํรถเก๋งสุดหรูของ

เจา้หล่อนขบัไปยงัมหาลยั

พอเห็นร่างบอบบางของธารารินทร์กา้วหายออกไป

จากตึก คุณหญิงกล่ินจึงหนัขวบั แลว้ส่งนยันต์าคอ้นใหแ้ก่

ผกา อีกฝ่ายจึงไดแ้ต่ยิม้จางๆ แลว้ส่ายหนา้ก่อนหมุนตวักา้ว

เดินไปยงัหอ้งทาํงานส่วนตวัของผกาเอง

ปล่อยใหคุ้ณหญิงกล่ินตอ้งยนืกดัฟัน เคียดแคน้อยู่

เพียงลาํพงั หวนไหไ้ปถึงอินทิราป่านน้ีคงส่งสายตามองหา
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ดว้ยความเจบ็แคน้ใจท่ีคุณหญิงกล่ินไม่อาจพาตวัธารารินทร์มา

รับใชอิ้นทิราได้

ลึกๆในใจของคุณหญิงกล่ินแลว้กย็งัอดแคลงใจอยู่

ไม่ไดเ้ช่นกนั เหตุใดอินทิราจึงจงเกลียดจงชงัธารารินทร์ยิง่

นกั เกลียดราวกบัไม่ใช่หลานสาวของตวัเอง ทวา่เกลียด

เหมือนเกลียดศตัรูท่ีจองลา้งจองผลาญกนัมาเป็นหลายร้อยพนั

ชาติเสียอยา่งนั้น แต่ดว้ยความเป็นแม่ แม่ยอ่มเขา้ขา้งลูก

เสมอ ไม่วา่ลูกจะถูกหรือผดิ ถึงธารารินทร์เป็นหลาน

หากแต่ความรักท่ีมีต่อลูกกย็อ่มมีมากกวา่หลานอยา่งแน่นอน
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