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...............นกัเขียนคุยกบัท่านผูอ่้าน..........

สวสัดีค่ะท่านผูอ้่านท่ีรักทุกๆท่าน วริษฐามี

นิยายท่ีเขม้ขน้ตรึงในอารมณ์มาฝากทุกๆท่านค่ะ

“ชบาริมร้ัว” มีหลายๆคนสงสยัวา่ความรักเกิดข้ึนมาได้

อยา่งไร ยิง่กบัชายหนุ่มผูซ่ึ้งตั้งใจไวแ้ลว้วา่ จะไม่ขอรัก

หญิงสาวคนใดอีกแลว้ในชาติน้ี เขาเจบ็ชํ้ามาจากผูห้ญิง

คนหน่ึง แต่แลว้บุพเพสนันิวาสไดน้าํพาใหเ้ขาตอ้งมา

พบกบัหญิงสาวสวยอีกนางหน่ึง ซ่ึงหญิงสาวสวยผูน้ี้ได้

มีใบหนา้ท่ีสวยงดงามไม่ต่างไปจากหญิงสาวท่ีเคยทาํให้

เขาตอ้งเจบ็เจียนตาย แลว้เขาจะทาํอยา่งไร หญิงสาว

สวยคนใหม่มีความดีงามท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความเป็น

กลุสตรี แมว้า่หล่อนนัน่มีชีวติท่ีไม่ต่างไปจาก ตน้ชบาท่ี

ถูกปลูกท้ิงไวท่ี้ริมร้ัว

ฝากดว้ยนะคะ “ชบาริมร้ัว” จากหวัใจนกัเขียน

ค่ะ รับรองไม่ทาํใหท่้านผูอ้่านผดิหวงัแต่อยา่งไร กราบ

ขอบพระคุณค่ะ “วริษฐา”
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ชบาริมร้ัว 1 “วริษฐา”

ท่ีวงัปรเมษฐภ์ายในหอ้งรับแขกส่วนตวัของ

หม่อมผอ่งศรี ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีมีขนาดไม่ใหญ่โตนกั แต่ก็

งดงามดว้ยเคร่ืองประดบัค่อนขา้งใหม่และมีสีสนัสดใส

ตกแต่งเป็นแบบตะวนัตกกลายๆ ม่านผา้ไหมทอสีเส้น

เน้ือหนาและหนกัสีเหลืองทองหอ้ยบงัหนา้ต่างตลอด

ความสูงของหนา้ต่างทุกบาน ขณะท่ีม่านเหล่านั้นถูกรูด

ใหปิ้ดเพียงคร่ึงเดียว เพ่ือไม่ใหห้อ้งมืดหรือสวา่ง

จนเกินไป คงเหลือแต่ระบายจีบยน่แผต่ลอดความกวา้ง

ของหนา้ต่างเท่านั้น ท่ีประตูบานสูงโคง้และมีกระจกรูป

สามเหล่ียมสีต่างๆประกอบเป็นคร่ึงวงกลมแซมส่วนโคง้

นั้นก็ประดบัดว้ยม่านสองไขเป็นผา้ไทยสีเดียวกนั รวบ

ตรงกลางดว้ยเกลียวไหมทองผกูเป็นพู่

จะมีกแ็ต่เพียงท่ีบนตัง่ไมม้ะเกลือประดบัมุกอยา่ง

ดีท่ีเป็นเคร่ืองประดบัช้ินเดียวอนัเป็นของโบราณและเป็น

ส่ิงท่ีโปรดปรานของหม่อมผอ่งศรีเป็นอนัมาก ท่ีตรงนั้น

จึงมีร่างของสุภาพสตรีผูสู้งศกัด์ินัง่เป็นสง่า และเบ้ือง
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ล่างเป็นร่างของหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยธิดาของท่าน

นัง่พบัเพียบอยูบ่นพรม พอสายตาอนัคมกริบและเฉล่ีย

ฉลาดจากสตรีวยักลางคนท่ีมีชาติกาํเนิดสูงถึงหม่อม

ราชวงศห์ญิงเดือนคลอ้ยเหลือบไปเห็นผูท่ี้มาเยอืนยนืรีรอ

อยูท่ี่หนา้หอ้งเป็นผูใ้ด สตรีผูสู้งศกัด์ิวยักลางคนหรือ

ธิดาของหม่อมผอ่งศรีซ่ึงนัง่พบัเพียบเรียบร้อยอยูบ่นพรม

กก็ล่าวต่อสุภาพสตรีชราผูสู้งศกัด์ิดว้ยนํ้าเสียงอนั

อ่อนโยนกิริยานอบนอ้มวา่

“คุณทนายประสิทธ์ิมาแลว้ค่ะหม่อมแม่”

หม่อมผอ่งศรีมารดาของหม่อมราชวงศเ์ดือน

คลอ้ยจึงขยบัแวน่ตาท่ีสวมอยู่ พลางมองลอดแวน่ไป

ทางประตู จากนั้นกร้็องบอกดว้ยนํ้าเสียงกงัวาน มัน่คง

บ่งบอกถึงผูท่ี้มีบุญหนกัศกัด์ิใหญ่และเป็นถึงชายาหม่อม

เจา้ชายปรเมษฐท่ี์ทรงถึงชีพิตกัษยัไปเสียนานแลว้

“เขา้มาซิคุณทนายประสิทธ์ิ มวัรีรออะไรอยู”่

ทนายประสิทธ์ิผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์น

ผลประโยชนใ์หแ้ก่วงัปรเมษฐม์านบัแต่ท่ีหม่อมเจา้

ปรเมษฐย์งัทรงพระชนมชี์พอยูจึ่งกา้วอยา่งสุภาพเขา้มา
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นัง่พบัเพียบอยูเ่บ้ืองหนา้หม่อมผอ่งศรี ซ่ึงใกลก้บัหม่อม

ราชวงศเ์ดือนคลอ้ยผูเ้ป็นธิดาหม่อมผอ่งศรี

“คุณหญิงเดือนคลอ้ยโทรไปบอกท่ีสาํนกังานวา่

หม่อมตอ้งการพบกระผมหรือครับ”

ทนายความรุ่นเก่ากล่าวดว้ยนํ้าเสียงท่ีสุภาพดุจ

เดียวกบักิริยาท่าทางท่ีนัง่พบัเพียบอยู่ สองมือ

ประสานกนัตลอดเวลาท่ีสนทนากบัหม่อมผอ่งศรี

“ใช่”

หม่อมผอ่งศรีรับคาํอยา่งสั้นๆ แต่นํ้ าเสียงนั้น

เฉียบขาด ส่วนหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยพอแลเห็น

ประมุขของวงัปรเมษฐก์บัทนายรุ่นเก่ามีประสงคท่ี์จะ

สนทนากนัอยา่งเป็นงานเป็นการจึงเล่ียงออกไปจากหอ้ง

นั้นอยา่งเงียบๆ

“หม่อมคงมีอะไรท่ีจะใชส้อยกระผมใช่ไหม

ครับ”

ทนายความประสิทธ์ิ เดาถามเสียงอ่อนโยน

“อีกยีสิ่บวนักจ็ะถึงวนัครบรอบท่ีหม่อมเจา้

ปรเมษฐถึ์งชีพิตกัษยัครบยีสิ่บปีแลว้ ฉนัอยากใหคุ้ณ
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ทนายประสิทธ์ิช่วยเป็นธุระในเร่ืองค่าช่วยเหลือแก่มูลนิธิ

แม่หมอแสงแขใหฉ้นัดว้ย”

แม่หมอท่ีหม่อมผอ่งศรีกล่าวถึงนัน่ กคื็อแพทย์

หญิงแสงแขซ่ึงเป็นสหายเก่าแก่แต่สมยัท่ีหม่อมผอ่งศรียงั

ไม่ไดส้มรสกบัหม่อมเจา้ปรเมษฐ์

หลงัจากท่ีศึกษาแพทยจ์บมาแพทยห์ญิงแสงแขก็

ไดเ้ป็นแพทยอ์ยูท่ี่โรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดั

ลาํปาง เม่ือป้ันปลายชีวติแพทยห์ญิงแสงแขตอ้งป่วย

ดว้ยโรคประจาํตวั จึงลาออกจากแพทยแ์ละเปิดบา้น

เป็นมูลนิธิรับเล้ียงเดก็กาํพร้าท่ีพ่อแม่ไม่ตอ้งการแลว้

“ปีน้ีหม่อมจะช่วยเหลือทางมูลนิธิสกัเท่าไหร่

หรือครับ กระผมจะไดจ้ดัการไดถู้กใจหม่อม”

ทนายความประสิทธ์ิกล่าวนํ้าเสียงสุภาพอีก

ดวงตาท่ีมองไปยงัใบหนา้อนัเตม็เป่ียมไปดว้ยเมตตาของ

หม่อมผอ่งศรีเป็นประกายตาอนัช่ืนชมและบูชาในคุณ

งามความดีของท่าน

“ปีน้ีฉนัตั้งใจวา่จะช่วยเหลือใหม้ากกวา่ทุกๆปี

จะสกัหา้แสนคุณทนายคิดวา่อยา่งไร”
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หม่อมผอ่งศรีพดูเป็นเชิงปรึกษากบัทนายความ

รุ่นเก่าของตระกลู

“กสุ็ดแลว้แต่หม่อมเถิดครับ กระผมเองกแ็ค่

ทนายความประจาํตระกลูท่ีหม่อมยงัคงใหค้วามเมตตาอยู่

ในทุกวนัน้ี”

หม่อมผอ่งศรียิม้อยา่งอ่อนโยน นึกช่ืนชมใน

ความอ่อนนอ้มอนัไม่เส่ือมคลายจากทนายความรุ่นเก่า

ของท่าน

“ฉนักต็อ้งปรึกษาคุณทนายความสิ เพราะคุณ

ทนายความเป็นทนายความประจาํตระกลูฉนัน่ี” หม่อม

ผอ่งศรีพดูยิม้ๆ “เอาละหา้แสนนะท่ีคุณทนายตอ้งนาํไป

ใหแ้ก่มูลนิธิแสงแข และฉนักอ็ยากจะรบกวนคุณทนาย

อีกสกัเร่ือง”

“เร่ืองอะไรหรือครับหม่อม” ทนายประจาํตระกลู

เอ่ยถามเสียงสุภาพอ่อนโยน

“คือฉนัอยากจะไดน้างพยาบาลคนใหม่”

หม่อมผอ่งศรีพดูดว้ยนํ้าเสียงปรกติ แต่อีกฝ่าย

กลบัทาํหนา้ฉงน เพราะเท่าท่ีเขาพอจะจาํไดน้ั้น เขา

เองกเ็พ่ิงไปติดต่อขอนางพยาบาลจากแม่หมอแสงแข
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หรือแพทยห์ญิงแสงแขมาเม่ือไม่ถึงเดือนน่ีเอง และ

นางพยาบาลจากมูลนิธิแม่หมอแสงแขส่วนมากก็มกัเป็น

เดก็กาํพร้าท่ีแม่หมอแสงแขรับเล้ียงไวแ้ต่เยาวว์ยั เม่ือ

เติบโตเป็นสาวขึ้นกจ็ะส่งเรียนเป็นนางพยาบาลเสียส่วน

ใหญ่ หรือหากมีใครบางคนท่ีปรารถนาและมีสติปัญญา

ท่ีดีเลิศพร้อมท่ีจะเรียนแพทยไ์ด้ แม่หมอแสงแขกใ็หก้าร

สนบัสนุนเสียทุกคน

“ขอประทานโทษนะครับหม่อม เท่าท่ีกระผม

พอจะจาํไดน้ั้น กระผมกเ็พ่ิงจะติดต่อขอนางพยาบาล

จากมูลนิธิแสงแขมาเม่ือไม่ถึงเดือนน่ีเองนะครับ”

ทนายความประสิทธ์ิกล่าวอยา่งอ่อนโยนอีกคร้ัง

และมือทั้งสองขา้งกย็งัคงประสานต่อกนัดุจเดิม

“อ๋อแม่อจัฉราอะไรนัน่หรือจ๊ะ ฉนัเข่ียลงไป

ขา้งทางไปแลว้ละจ๊ะ ไม่รู้วา่จะมาเป็นนางพยาบาล

ประจาํตวัฉนั หรือวา่จะมาเป็นแม่ของฉนักนัแน่

ประเด๋ียวกอ็อกคาํสัง่ไม่ใหฉ้นักินนั้น กินน่ี กฉ็นั

อยากจะกินน่ี”
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หม่อมผอ่งศรีเอ่ยไปถึงนางพยาบาลคนเดิมท่ีเพ่ิง

อบัเปหิกลบัไปยงัมูลนิธิเม่ือไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมาอยา่งขุ่นขอ้ง

ใจ

“แลว้หม่อมตอ้งการรับประทานอะไรกนัเล่าครับ

คุณพยาบาลถึงไดห้า้มน่ะครับ”

ทนายความประสิทธ์ิถามอยา่งคนใจเยน็ และ

ยิม้อยา่งนึกรู้เท่าทนักบัหม่อมผอ่งศรี กค็งอยาก

รับประทานอาหารประเภทไขมนัสิจึงตอ้งถูกหา้ม

“ฉนักอ็ยากจะกินเน้ือหมูข้ึนมาบา้งสิ ทาํเป็น

หา้ม” หม่อมผอ่งศรีพดูอยา่งแสนงอน ทนายความ

ประสิทธ์ิจึงยิม้อยา่งเตม็หนา้ท่ีความคิดของเขาตรงกบั

ความเป็นจริง

“ครับตกลงครับกระผมจะรีบติดต่อกบัแม่หมอ

แสงแขอยา่งด่วนเลยนะครับ”

ทนายความประสิทธ์ิยิม้ พลางเอ่ยขดัข้ึนเพราะ

เกรงวา่หากปล่อยใหท่้านตอ้งพดูไปถึงอดีตนางพยาบาล

ประจาํตวัท่านต่อไป อาจทาํใหอ้ารมณ์ท่านตอ้งขุ่นมวั

มากยิง่ข้ึน
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“จ๊ะขอบใจมากนะ แลว้ฉนัก็จะรอนางพยาบาล

คนใหม่ของฉนั แต่ขอสวยๆหน่อยนะ ฉนัเบ่ือหนา้

ผูห้ญิงท่ีไม่สวยน่ะ มองแลว้มนัไม่เจริญอาหารเลย”

“ครับ กระผมจะจดัการใหห้ม่อมเสียวนัน้ีเลย”

ทนายความประสิทธ์ิพดูอยา่งอ่อนโยน พลางก็

ยกมือข้ึนพนมไหวด้ว้ยกิริยาอนัอ่อนโยนเช่นเดียวกนั

และหม่อมผอ่งศรีกพ็ยกัหนา้นิดๆอยา่งถือศกัด์ิ

เม่ือสนทนากบัหม่อมผอ่งศรีจนเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ ทนายความประสิทธ์ิจึงขอตวักลบัไปทาํธุระท่ี

หม่อมผอ่งศรีตอ้งการใหท้าํ

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

“เรียบร้อยแลว้หรือคะคุณทนาย” หม่อมราชวงศ์

เดือนคลอ้ยเอ่ยถามทนายความประสิทธ์ิอยา่งแผว่เบาดว้ย

เกรงหม่อมแม่จะไดย้นิ ทนายความประสิทธ์ิจึงหนัขวบั

มองตามเสียงนัน่ เห็นหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยนัง่ไขว่

หา้งอยูก่บัเกา้อ้ีนวมตวัยาว

“ครับเรียบร้อยแลว้ครับ” ทนายความประสิทธ์ิ

กล่าวเสียงอ่อนโยน
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“รีบไหมคะ” หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยถามเสียง

แผว่เบาคลา้ยกระซิบอีก

“คุณหญิงมีอะไรท่ีจะใชก้ระผมหรือครับ”

ทนายความประสิทธ์ิถามเสียงอ่อนโยนอีก

พร้อมทั้งกา้วเดินเขา้ไปหาหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ย

“นัง่ลงก่อนสิคะ” หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยเช้ือ

เชิญ ทนายความประสิทธ์ิจึงโคง้ศีรษะนิดๆก่อนท่ีจะท้ิง

ตวัลงนัง่เกา้อ้ีนวมอีกตวัท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัเกา้อ้ีนวมท่ี

หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยนัง่อยูก่่อนหนา้นัน่แลว้

“หม่อมแม่มีธุระอะไรกบัคุณทนายหรือคะ”

“กเ็ร่ืองเดิมๆนัน่แหละครับ จะใหก้ระผมไปขอ

นางพยาบาลคนใหม่กบัแม่หมอแสงแข”

“นึกแลว้เชียว ไล่นางพยาบาลคนเดิมออกไม่ก่ี

วนั กบ็งัคบัใหฉ้นัตามตวัคุณทนายด่วน ถามวา่เร่ือง

อะไรกไ็ม่บอก ท่ีแทก้เ็พราะอยากไดน้างพยาบาลคน

ใหม่น่ีเอง อนัท่ีจริงฉนัเองกเ็ตือนท่านหลายคร้ังแลว้วา่

คนเราเพ่ิงมาอยูด่ว้ยกนัไม่ถึงเดือนดว้ยซํ้ า นิสยัใจคอ

ของแต่ละคนเป็นอยา่งไรกนับา้งก็ไม่รู้ ของอยา่งน้ีมนั

ตอ้งใชเ้วลาศึกษานิสยักนัเสียก่อน เผือ่ไดม้องเห็น
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ไล่ออก แลว้กต็อ้งเดือดร้อนคุณทนายท่ีตอ้งหานาง

พยาบาลคนใหม่ใหอี้ก”

หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยบ่นอยา่งยิม้ๆ ดวงตา

มีแววเกรงอกเกรงใจต่อทนายความประสิทธ์ิอยูอ่ยา่งมาก

อนัท่ีจริงแลว้หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยกดู็จะมี

นิสยัท่ีแปลกๆอยูเ่หมือนกนั บางคราก็ดูเหมือนหยิง่ยโส

ในชาติกาํเนิดของตน แต่บางครากดู็เหมือนจะไม่ใส่ใจ

ใดๆกบัยศถาบรรดาศกัด์ิอนัมีติดตวัมาแต่กาํเนิด ผูห้ญิง

อยา่งหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยจึงจดัอยูใ่นประเภท แขง็

นอกอ่อนใน

“มนัเป็นหนา้ท่ีของกระผมครับคุณหญิง”

ทนายความประสิทธ์ิพดูอยา่งอ่อนโยน แลว้ยิม้

นิดๆ

“นัน่มนักใ็ช่ แต่หม่อมแม่กน่็าจะเกรงใจคุณ

ทนายบา้ง งานของคุณทนายท่ีทาํใหแ้ก่วงศต์ระกลูของ

ปรเมษฐใ์ช่วา่จะนอ้ยเสียท่ีไหน ทั้งเกบ็ค่าเช่าท่ีดิน

ตามท่ีต่างๆ คอยดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายของแต่ละคนท่ีเกิด

อยูใ่นวงศต์ระกลูปรเมษฐ”์
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หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยพดูอยา่งเห็นใจ พลาง

กต็อ้งถอนใจเม่ือฉุกคิดถึงถอ้ยคาํจากตนเองในเม่ือครู่

ค่าใชจ่้ายของแต่ละคนท่ีเกิดอยูใ่นวงศต์ระกลูปรเมษฐ์

และนัน่กห็มายถึงหม่อมหลวงชโลทรหรือคุณหน่ึง กบั

หม่อมหลวงจีรพฒันห์รือคุณสองท่ีเป็นหลานชายของ

คุณหญิงเดือนคลอ้ยทั้งสองคน

แต่หม่อมหลวงทั้งสองกลบัถูกเล้ียงดูอยา่งต่าง

ฐานะกนั ทางดา้นหม่อมหลวงชโลทรท่ีเกิดก่อน

หม่อมหลวงจีรพฒันแ์ต่ตอ้งมีฐานะท่ีดอ้ยกวา่นั้น ก็

เพราะมารดาของหม่อมหลวงทั้งสองคนต่างชั้นกนัอยา่ง

มาก หม่อมหลวงชโลทรท่ีเกิดก่อนแต่มารดามีฐานะ

เป็นเพียงแม่บา้นของวงัปรเมษฐ์ ส่วนหม่อมหลวง

จีรพฒันน์ัน่มีมารดาเป็นถึงหม่อมราชวงศดุ์จเดียวกบั

หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยซ่ึงมีศกัด์ิเป็นอาของ

หม่อมหลวงทั้งสอง

เพราะการเล้ียงดูท่ีต่างกนัและเป็นไปตาม

ครรลอง เม่ือมารดาของหม่อมหลวงชโลทรเป็นเพียง

หญิงสามญัชน หากแต่หม่อมหลวงจีรพฒันมี์มารดา
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เป็นถึงหม่อมราชวงศ์ หม่อมผอ่งศรีจึงมีเมตตาและ

ความเอน็ดูต่อหม่อมหลวงจีรพฒันม์ากเสียกวา่

หม่อมหลวงชโลทร

เม่ือถูกเล้ียงดูอยา่งสองมาตรฐานและต่างฐานะ

ต่อกนัหม่อมหลวงทั้งสองจึงมีนิสยัท่ีตรงขา้มกนั

หม่อมหลวงชโลทรจึงดูอ่อนโยนต่อสายตาทุกๆคนในวงั

อยา่งมาก โดยเฉพาะกบัหม่อมผอ่งศรีผูเ้ป็นยา่ เม่ือมี

ความอ่อนโยนมากสกัเท่าใดกจ็ะมีความเกรงกลวัใน

หม่อมผอ่งศรีอยา่งมากดว้ยเช่นกนั

ส่วนทางดา้นหม่อมหลวงจีรพฒันถึ์งดูอ่อนโยน

ในสายตาของหม่อมผอ่งศรีผูเ้ป็นยา่ แต่กร้็ายกาจกบั

ทุกๆคนในวงัปรเมษฐจ์นดูเป็นท่ีไม่พึงใจแก่ทุกๆ

คนในวงัปรเมษฐ์ ตลอดจนหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยผู ้

เป็นอา

“เออ้พูดไปถึงเร่ืองดูแลค่าใชจ่้ายของทุกๆคนใน

วงัปรเมษฐแ์ลว้ คุณทนายจ่ายเงินเดือนใหก้บัคุณหน่ึง

อยา่งไรหรือคะ ส่งทางบญัชี หรือวา่คุณหน่ึงเขาจะมา

รับเอง”
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หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยอดท่ีจะกล่าวไปถึง

หม่อมหลวงชโลทรหรือคุณหน่ึงหลานชายท่ีหายสาบสูญ

ไปจากวงัปรเมษฐเ์ม่ือสามปีก่อนนั้น

“กระผมไม่เคยพบคุณหน่ึงเลยครับ เพียงแต่ส่ง

ค่าใชจ่้ายใหต้ามบญัชี แต่คิดวา่คุณหน่ึงเองกค็งจะสุข

สบายดีอยูห่รอกครับ”

ทนายความประสิทธ์ิพดูไปตามความคิดของเขา

เพราะหากจะมีส่ิงใดท่ีไม่ดีเกิดข้ึนกบัหม่อมหลวงชโลทร

แลว้กค็วรท่ีจะมีข่าวคราวใหไ้ดรั้บรู้บา้ง อยา่งนอ้ยแลว้

หม่อมหลวงชโลทรกไ็ม่ใช่สามญัชนทัว่ๆไป ถึงมีมารดา

เป็นเพียงแม่บา้นคนหน่ึงในวงั

“แลว้คุณสองเล่า บินไปเมืองนอกเสียก็ตั้งสาม

ปีแลว้ รายน้ีก็เหมือนกนั เงียบไปเหมือนตายจากหนี”

หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยบ่นพึมพาํไปยงั

หม่อมหลวงจีรพฒันห์ลานชายอีกคน

“สาํหรับรายคุณสองคุณหญิงไม่ตอ้งห่วงอะไร

เลยครับ นอกจากเงินเดือนประจาํแลว้กย็งัมีขอเพ่ิมอีก

เดือนหน่ึงกเ็ป็นหลกัแสนเชียวละครับ”
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ทนายความประสิทธ์ิพดูไปตามความเป็นจริง

และในความจริงขอ้น้ีหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยเองกรู้็ดี

แก่ใจ

“กคุ็ณสองเขามนัคนโปรดปรานของหม่อมแม่น่ี

นะ” หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ยพดูอยา่งไม่รอคาํตอบใดๆ

จากทนายความประสิทธ์ิ “เอาละค่ะ งั้นกเ็ชิญคุณทนาย

ไปทาํหนา้ท่ีของคุณเถอะนะคะ”

“ครับคุณหญิง”

พดูจบทนายความประสิทธ์ิกก็ม้ศีรษะคาํนบั

ใหแ้ก่หม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ย ก่อนท่ีจะลาจากไปทาํ

หนา้ท่ีของเขาใหเ้สร็จสมบูรณ์อยา่งเร็วด่วนท่ีสุด และ

จะตอ้งใหเ้ป็นไปตามประสงคข์องหม่อมผอ่งศรีอีกดว้ย

นางพยาบาลสาวสวย เอาใจเก่ง สะอาดสะอา้น

เรียบร้อย อ่อนโยน ไม่อยากรู้หรืออยากเห็นเร่ืองราว

ใดๆทั้งส้ินภายในวงัปรเมษฐ์ มีหนา้ท่ีเพียงอยา่งเดียว

คือเป็นพยาบาลประจาํตวัหม่อมผอ่งศรีเท่านั้น

ท่ีสาํคญัตอ้งไม่คิดใฝ่สูงตะเกียกตะกายข้ึนมาเป็น

สะใภข้องหม่อมผอ่งศรีโดยเดด็ขาด นัน่แหละคือส่ิง

สาํคญัยิง่!
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เพราะหญิงสาวทุกคนท่ีจะกา้วเขา้มาเป็นสะใภว้งั

ปรเมษฐน์ั้นตอ้งมีฐานนัดรศกัด์ิท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่

หม่อมหลวงจีรพฒันห์รือแมแ้ต่หม่อมหลวงชโลทรท่ีมี

มารดาเป็นเพียงสามญัชน

เม่ือตอ้งหวนไหถึ้งหม่อมหลวงท่ีเป็นหลานชาย

ทั้งสองของหม่อมราชวงศเ์ดือนคลอ้ย พลนัสมองกต็อ้ง

มาพลอยหวนไหไ้ปถึงบุษรากร หญิงสาวท่ีไม่มีตวัตน

อยูใ่นโลกใบน้ีอีกแลว้

กเ็พราะบุษรากรไม่ใช่หรอกหรือ? ท่ีเป็น

ตน้เหตุใหห้ม่อมหลวงทั้งสองท่ีเป็นหลานชายของหม่อม

ราชวงศเ์ดือนคลอ้ยตอ้งหายสาบสูญไปจากวงัปรเมษฐใ์น

เวลาท่ีไม่ห่างจากกนันกั

หม่อมหลวงชโลทรหรือคุณหน่ึงกห็ายไปจากวงั

นบัแต่ท่ีมีเร่ืองมีราวเก่ียวกบัอวยพรสาวใชค้นหน่ึงของวงั

ปรเมษฐท่ี์เกิดตั้งทอ้งข้ึนมาโดยท่ีปิดปากตวัเองอยา่งเงียบ

วา่ใครคือพอ่ของเดก็ในทอ้ง อวยพรจึงถูกหม่อมผอ่งศรี

สัง่เฆ่ียนจนปานตาย แต่โชคดีท่ีหม่อมหลวงชโลทร

ยอมรับเสียเอง จากนั้นหม่อมหลวงชโลทรก็ไดห้ายไป

จากวงั เพราะถูกหม่อมยา่หรือหม่อมผอ่งศรีขบัไล่ไป
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เสียจากวงัปรเมษฐ์ หม่อมผอ่งศรีโกรธหม่อมหลวง

ชโลทรอยา่งมากและคิดมาตลอดทั้งชีวติเลยวา่

หม่อมหลวงชโลทรกระทาํเช่นน้ีกเ็ท่ากบัไดห้ยาม

แมก้ระทัง่ความเป็นหม่อมหลวงในตวัของตวัเอง และยงั

จะหยามทุกๆคนในวงัปรเมษฐอี์กดว้ย โดยเฉพาะ

หม่อมผอ่งศรีท่ีเป็นหม่อมยา่

จากนั้นมาอีกเพียงคืนเดียวท่ีหม่อมหลวงชโลทร

หายไปจากวงั อวยพรเองกต็อ้งอุม้ลูกท่ีอยูใ่นทอ้ง

หายไปจากวงัดว้ยเช่นกนั

ไม่มีหม่อมหลวงชโลทรในวงัปรเมษฐอี์กต่อไป

แลว้ กเ็ท่ากบัวา่บุษรากรไม่มีคนรักอยูใ่นวงัปรเมษฐอี์ก

ต่อไป แต่เม่ือหม่อมหลวงจีรพฒันย์ืน่มือเขา้มาแสดง

ความมีนํ้าใจต่อบุษรากร ความรู้สึกท่ีเจบ็ชํ้าและอาลยั

หาหม่อมหลวงชโลทรท่ีเคยมีอยูใ่นใจของบุษรากรกเ็จือ

จางหายไป

จนท่ีสุดบุษรากรตอ้งยนิยอมหมั้นหมายกบั

หม่อมหลวงจีรพฒันต์ามความประสงคข์องหม่อมหลวง
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จีรพฒันเ์อง แรกๆทุกๆคนในวงัปรเมษฐต่์างกใ็หค้วาม

รักและเอน็ดูต่อบุษรากรเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะหม่อม

ผอ่งศรีหรือหม่อมยา่ของหม่อมหลวงจีรพฒัน์

แต่แลว้เหตุการณ์ท่ีชาววงัปรเมษฐไ์ม่อาจท่ีจะ

คิดถึงกบ็งัเกิดข้ึนกบัวงัปรเมษฐ์ ท่ีจู่ๆบุษรากรกข็อถอน

หมั้นกบัหม่อมหลวงจีรพฒัน์ ซํ้ ายงัพดูจาดว้ยคาํพดูอนั

เจบ็ๆแสบๆเป็นการด่าทอใหแ้ก่หม่อมหลวงจีรพฒันอี์ก

ดว้ย โดยเฉพาะกบัเร่ืองตระบดัสตัย์ ซ่ึงเป็นคาํด่าท่ี

หม่อมผอ่งศรีไม่อาจรับได้ หม่อมผอ่งศรีจึงชงัหนา้

บุษรากรนบัแต่นั้นมา จวบจนกระทัง่บุษรากรตอ้งขบัรถ

ไปประสานงากบัสิบลอ้เขา้ในคํ่าคืนหน่ึง หม่อมหลวง

จีรพฒันจึ์งหายไปจากวงั และท้ิงจดหมายบอกลาแก่

หม่อมผอ่งศรีผูเ้ป็นหม่อมยา่วา่ ไม่อาจทนอยูใ่หใ้จ

ตอ้งชอกชํ้าเม่ือตอ้งหวนไหไ้ปถึงผูท่ี้จากไปอยา่งไม่มีวนั

หวนกลบัเช่นบุษรากร

///////////////////////////////////////////////////////
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ชบาริมร้ัว 2 “วริษฐา”

บ่ายแก่ๆของวนันั้นทนายความประสิทธ์ิกไ็ดท้าํ

หนา้ท่ีของเขาอยา่งดีท่ีสุด คือนอกเหนือไปจากท่ีตอ้งนาํ

เงินหา้แสนไปมอบใหแ้ก่มูลนิธิแม่หมอแสงแขแลว้ ก็

จดัแจงพดูไปถึงเร่ืองขอนางพยาบาลคนใหม่จากแพทย์

หญิงแสงแขในทนัที

“ค่ะดิฉนัเองกเ็ตรียมนางพยาบาลไวร้อคุณทนาย

อยูแ่ลว้ละค่ะ”

แม่หมอแสงแขหรือแพทยห์ญิงแสงแขกล่าว

อยา่งอารมณ์ดี ยิม้แยม้ตลอดเวลาท่ีสนทนาอยูก่บั

ทนายความประสิทธ์ิ

“ผมเองกเ็กรงใจคุณหมออยูอ่ยา่งมากเชียวครับ

ประเด๋ียวกม็าขอนางพยาบาลคนใหม่ ไม่ถึงเดือนกต็อ้ง

มาขอนางพยาบาลคนใหม่อีก น่ีกย็งัไม่รู้เลยวา่จะอยูก่บั

หม่อมผอ่งศรีไดส้กัก่ีวนั”

ทนายความประสิทธ์ิเปรยๆอยา่งเกรงใจต่อ

แพทยห์ญิงแสงแข หากแต่อีกฝ่ายยงัคงยิม้ละไม

“ไม่วา่หม่อมท่านจะขอนางพยาบาลสกัก่ีคร้ัง

ทางเรากพ็ร้อมและเตม็ใจท่ีจะหาไปมอบใหค้่ะ”
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หมอแสงแขพดูเสียงอ่อนโยน ใบหนา้ยิม้แยม้

อ่อนโยนตามแบบฉบบัของผูใ้จบุญ

“งั้นนางพยาบาลคนใหม่อยูเ่สียท่ีไหนล่ะครับคุณ

หมอ” ทนายความประสิทธ์ิถามพลางกก็วาดสายตามอง

ไปทัว่ๆบริเวณสวนหยอ่มของมูลนิธิแสงแข

“รออีกประเด๋ียวนะคะคุณทนาย ดิฉนัจะใหเ้ดก็

ไปตามชบามาใหค้่ะ”

พดูจบหมอแสงแขก็เรียกเดก็สาวหนา้ตาพอดูได้

คนหน่ึงใหม้าหา และสัง่ใหไ้ปตามนางพยาบาลท่ีช่ือ

เป็นดอกไมโ้บราณนัน่มาพบกบัทนายความประสิทธ์ิ

อยา่งด่วน

ไม่นานเกินรอ ขณะท่ีทนายความประสิทธ์ิกบั

หมอแสงแขยงัคงนัง่สนทนากนัอยูท่ี่สวนหยอ่ม ร่างอนั

บอบบางของหญิงสาวคนหน่ึงกไ็ดก้า้วเขา้มาหาหมอแสง

แขกบัทนายความประสิทธ์ิดว้ยกิริยาอนัอ่อนโยน

“แม่หมอเรียกหาชบาหรือคะ” หญิงสาวกล่าว

เสียงหวานเม่ือทรุดกายลงนัง่พบัเพียบกบัพ้ืนดว้ยกิริยาอนั

เรียบร้อยและอ่อนโยน
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“ใช่จ๊ะ น่ีไงจ๊ะคุณทนายแห่งวงัปรเมษฐเ์ขาจะ

มารับชบาเขา้ไปดูแลหม่อมผอ่งศรีในวงัแลว้จ๊ะ”

หมอแสงแขบอกเสียงอ่อนโยน พยาบาลสาวท่ี

ช่ือเป็นดอกไมโ้บราณจึงยกมือข้ึนพนมไหวท้นายความ

ประสิทธ์ิและกล่าวข้ึนดว้ยนํ้าเสียงอนัอ่อนโยน

“สวสัดีค่ะคุณทนาย”

เพียงแค่แวบ๊เดียวท่ีทนายความประสิทธ์ิสบหนา้

อนังดงามของพยาบาลชบา หวัใจของทนายความ

ประสิทธ์ิแทบหยดุเตน้ เพราะใบหนา้อนังดงามและมี

พิมพเ์ดียวกบัใครบางคนท่ีจากโลกน้ีไปเม่ือไม่ก่ีปีน่ีเอง

แลว้ความคิดอนัหวาดหวัน่กผ็ดุขึ้นมากบัใจ

ทนายความรุ่นเก่าแห่งวงัปรเมษฐ์ หากตอ้งรับพยาบาล

สาวผูมี้ใบหนา้พิมพเ์ดียวกบัผูท่ี้จากไป และทางวงั

ปรเมษฐจ์ะยนิยอมรับไดห้รือไม่? ยิง่คิดกใ็หย้ิง่กงัวลจน

แทบจะบอกปฏิเสธพยาบาลสาวเสียในขณะน้ี

“วา่ไงคะคุณทนาย พยาบาลชบาน่ีน่ะพอใจ

ไหมคะ ดิฉนัขอรับรองเลยนะคะ วา่จะตอ้งทาํงานได้

ถูกใจหม่อมผอ่งศรีอยา่งแน่นอนค่ะ สมยัท่ียงัเรียน

พยาบาลอยูก็่สอบไดท่ี้หน่ึงมาตลอดเชียวนะคะ”
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หมอแสงแขพดูไปพลางก็ยิม้อยา่งภูมิอกภูมิใจอยู่

ตลอดเวลา ภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสทาํคุณประโยชนใ์หแ้ก่

บา้นเมือง โดยการท่ีเกบ็เดก็กาํพร้าท่ีพอ่แม่ไม่ตอ้งการ

แลว้มาส่งเสียเล้ียงดูจนเติบใหญ่ และไดส้วมชุดสีขาว

สง่างามอยา่งเช่นทุกวนัน้ี

“มีคนเดียวหรือครับคุณหมอ”

ทนายความประสิทธ์ิเอ่ยถามอยา่งไม่สู้จะเตม็

ปากเตม็คาํสกัเท่าไรนกั ทั้งเกรงใจหมอแสงแข และ

เกรงใจพยาบาลสาวสวยชบาอีกดว้ย

กเ็พราะใบหนา้อนังดงามและไปประพิมพ์

ประไพคลา้ยกบัใครคนหน่ึง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีทนายความ

ประสิทธ์ิเองก็ยงัไม่อยากจะหวนคาํนึงไปถึง และก็ยงั

เช่ืออีกดว้ยวา่ ความรู้สึกอนัน้ีอาจไม่เกิดข้ึนเพียงแต่กบั

เขาอยา่งแน่นอน จะตอ้งบงัเกิดข้ึนกบัทุกๆคนในวงั

ปรเมษฐอี์กดว้ย โดยเฉพาะหม่อมผอ่งศรี!

“ทาํไมหรือคะ ไม่พอใจหรือคะ?”

หมอแสงแขถามนํ้าเสียงและสีหนา้บ่งบอกถึง

ความแคลงใจ เพราะนอกเหนือไปจากพยาบาลชบาแลว้

กไ็ม่มีพยาบาลคนไหนเลยท่ีตอ้งการจะไปดูแลรับใช้
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หม่อมผอ่งศรี เหตุกเ็พราะหลายๆคนท่ีไปดูแล

และถูกขบัไล่กลบัมายงัมูลนิธิแสงแขนั้นต่างกก็ลบัมาพดู

ถึงความเจา้อารมณ์ของหม่อมผอ่งศรีกนัอยา่งน่า

หวาดกลวักนัส้ินทุกๆคน

ไม่มีนางพยาบาลคนไหนท่ีอยากไปดูแลหม่อม

ผอ่งศรี เวน้กเ็พียงชบาเพียงคนเดียวท่ีตอ้งการตอบแทน

บุญคุณหม่อมผอ่งศรีท่ีไดช่้วยเหลือเงินต่อมูลนิธิแสง

แขมาตลอด และชบาเองก็ถือวา่ท่ีทุกวนัน้ีเจา้หล่อน

เรียนจบสวมชุดพยาบาลสีขาวอนัน่าภูมิใจนั้นกเ็พราะเงิน

ช่วยเหลือจากหม่อมผอ่งศรีนัน่เอง

“คือผมกอ็ยากจะดูไวห้ลายๆคนน่ะครับ”

ทนายความประสิทธ์ิพดูอยา่งเกรงใจ และไม่

ค่อยเตม็ปากเตม็คาํสกัเท่าไหร่นกั

“โถ คุณทนายคะ คุณทนายเองกท็ราบดีแก่ใจ

แลว้ไม่ใช่หรือคะ พยาบาลหลายๆคนท่ีถูกหม่อมขบั

ออกมาจากวงัปรเมษฐน่์ะต่างกพู็ดตรงกนัวา่ หม่อมน่ะ

เอาใจยาก ไม่ค่อยมีใครอยากไปดูแลหม่อมกนัสกัเท่าไ

หร่นกัหรอกค่ะ มีกแ็ต่ชบาน่ีแหละค่ะ ท่ียงัรู้ถึง
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บุญคุณท่ีหม่อมผอ่งศรีไดช่้วยเหลือมูลนิธิเรามาตลอด

รับไปเถิดนะคะ อยา่ตอ้งใหเ้ดก็ตอ้งเสียกาํลงัใจเลย”

หมอแสงแขพดูเสียงอ่อนโยน ดวงตาท่ีจอ้ง

มองใบหนา้ของทนายความรุ่นเก่าแก่แห่งวงัปรเมษฐเ์ตม็

เป่ียมไปดว้ยความหวงัดี และทนายความประสิทธ์ิเองก็

ไม่กลา้ปฏิเสธเจตนาอนัดีงามของหมอแสงแขไดอี้ก

ต่อไป พลางก็ยงัคิดอยูใ่นใจวา่ เป็นไงก็เป็นกนัเถอะ

นะ ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัถูกกาํหนดมาแลว้ดว้ยกรรมของ

แต่ละคน

“ตกลงครับ” ทนายความประสิทธ์ิพดูกบัหมอ

แสงแข และหนัมายิม้อยา่งเอ้ืออาทรใหแ้ก่ชบาก่อน

กล่าวกระไรข้ึนมา “พร้อมท่ีจะไปดูแลหม่อมผอ่งศรีแลว้

หรือหนู”

“ค่ะ ชบาพร้อมแลว้ค่ะ” หญิงสาวพดูเสียง

อ่อนโยนแต่กย็งัแฝงไปดว้ยความเศร้า

เป็นธรรมดาของคนท่ีกาํลงัจะจากไป จากเพ่ือน

ฝงู จากผูท่ี้มีพระคุณยิง่กวา่ผูท่ี้ใหก้าํเนิดแก่เจา้หล่อนเอง

ความเศร้าสลดใจยอ่มบงัเกิดข้ึน
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“แม่หมอคะ ชบาไปแลว้ชบากจ็ะเขียนจดหมาย

มาคุยกบัแม่หมอบ่อยๆนะคะ”

พยาบาลชบาพดูเสียงเศร้าๆ นํ้าใสๆอุ่นๆเร่ิม

คลอกบัดวงตาคู่คมหวานปนเศร้า

“จงไปทาํหนา้ท่ีของลูกใหดี้เถอะนะจ๊ะ แม่กจ็ะ

รอชบาอยูต่รงน้ี”

หมอแสงแขพดูเสียงสัน่เครือ สองแขนกาง

ออก แลว้ร่างบอบบางของชบากโ็ผเขา้ซบกบัอกของ

หมอแสงแข

ออ้มกอดของหญิงชราในวยัเกือบจะเจด็สิบปีช่าง

สร้างความอบอุ่นใหแ้ก่ชบามานานนบัยีสิ่บสามปีเตม็ๆ

แมไ้ม่ใช่อ้้อมกอดของผูท่ี้ใหก้าํเนิดแก่เจา้หล่อน แต่

ทวา่อ้้อมกอดนัน่ก็แสนอบอุ่นยิง่นกั

“เรารีบไปกนัเถอะหนู ป่านน้ีหม่อมท่านกค็ง

จะรอนางพยาบาลคนใหม่ของท่านแลว้ละ”

ทนายความประสิทธ์ิพดู ทั้งกย็งัไม่แน่ใจอีก

ดว้ยวา่ หากหม่อมผอ่งศรีไดพ้บกบัใบหนา้อนัพิมพ์

เดียวกบัผูท่ี้จากไปเม่ือสามปีก่อนนั้น หม่อมผอ่งศรีจะมี

ความรู้สึกอยา่งไร?
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หรืออาจลืมเลือนไปแลว้ดว้ยความชราของ

หม่อมผอ่งศรีเอง ทนายความประสิทธ์ิพยายามคิดอยา่ง

ปลอบใจตวัเอง

“ค่ะ” พยาบาลชบาตอบรับกบัทนายความ

ประสิทธ์ิ และหนัมาพดูกบัหมอแสงแขดว้ยนํ้าเสียงท่ี

เศร้าละหอ้ย “แม่หมออยูท่างน้ีก็ดูแลตวัเองดว้ยนะคะ”

“จ๊ะ แม่ขออวยพรใหช้บาของแม่พบแต่ส่ิงท่ีดี

งามและความสุขในชีวตินะจ๊ะ”

หมอแสงแขพดูเสียงแผว่เบา สองมือยงัคงลูบ

อยูท่ี่ศีรษะของชบาอยา่งแสนรักและอาลยั

พอทนายความประสิทธ์ิพาชบาออกไปจาก

มูลนิธิแสงแขแลว้ หมอแสงแขกน็ัง่ไตร่ตรองครวญ

คิดถึง “ลูกสาว” แต่ละคนท่ีไดเ้กบ็มาอุปการะเล้ียงดู

ชบากคื็อลูกสาวคนหน่ึงท่ีหมอแสงแขรักและใหค้วาม

เมตตามากยิง่กวา่ผูอ่ื้น

การท่ีส่งชบาใหไ้ปดูแลหม่อมผอ่งศรีแม่หมอ

แสงแขเองกย็งัไม่รู้เลยวา่ท่ีนัน่ทุกๆคนจะตอ้นรับชบา

ดว้ยลกัษณะใด จะดีหรือจะร้ายแม่หมอแสงแขเองกสุ็ด

ท่ีจะเดา แมว้า่สถานท่ีท่ีชบากาํลงัจะไปนัน่คือวงั จาก
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หลายๆคนท่ีถูกส่งตวัไปอยูก่บัวงัปรเมษฐต่์างกก็ลบัมา

พดูตรงกนัวา่ หม่อมผอ่งศรีเอาแต่ใจ เจา้ระเบียบ จูจ้ี้ข้ี

บ่น ยิง่ระยะหลงัๆเท่าท่ีรู้ท่านมกัมีอารมณ์ท่ีขุ่นมวัอยู่

เป็นนิจ เพราะบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัวงัปรเมษฐเ์ม่ือสาม

ปีก่อนนั้น

ผูท่ี้อยูก่บัหม่อมผอ่งศรีไดน้ั้น ตอ้งอ่อนโยน

เรียบร้อย ใจเยน็ รู้จกัเอาอกเอาใจคนแก่ และท่ีสาํคญั

ตอ้งทาํตนเหมือนกบัหุ่นยนตท่ี์ไร้ชีวติจิตใจ ไม่รู้จกั

สะทกสะทา้นใดๆต่อความเจา้อารมณ์ของหม่อมผอ่งศรี

และตอ้งมีความสวยอยา่งชนิดบาดตาบาดใจต่อ

เพศตรงขา้มและเพศเดียวกนั นัน่ก็คือคุณสมบติัท่ีชบามี

อยู!่

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

ความโอ่อ่าและงดงามตระการตาของวงัปรเมษฐ์

ทาํใหช้บาตอ้งใจสัน่สะทา้น วงัท่ีใหญ่โตกค็งมีผูค้นอยู่

กนัอยา่งมากหนา้หลายตา และยิง่มากหนา้หลายตา

จิตใจของแต่ละคนกแ็ตกต่างกนัไป มีทั้งคนดีกบัคนไม่ดี

แต่ไม่วา่คนดีหรือคนไม่ดีชบาเองกต็อ้งอ่อนนอ้มต่อทุกๆ


