วิญญาณเสน่หา
บทน�ำ
“อืม...ดิน...ดินของฉัน”
เนือ้ ตัวขาวผ่องเป็ นยองใยประหนึ่งมิเคยถูกแสงแดดมาแผดเผา
ก�ำลังบิดกายอย่างปวดร้ าว แผ่นหลังนุ่มเนียนถูกประคองไว้ ด้วยมือหยาบ
กร้ านเพื่อไม่ให้ แตะต้ องแปดเปื อ้ นไปกับผืนดินกระด้ างเบื ้องล่างที่ใช้ ต่าง
ที่นอนนุ่มเมื่อร่างก�ำย�ำคล� ้ำไอแดดก�ำลังแทรกกายพาให้ เคลื่อนคล้ อยไปยัง
สวรรค์ที่เห็นอยูร่ � ำไร
“คุณพุม่ คุณพุม่ ของไอ้ ดนิ ช่างหวานเหลือเกิน”
เสียงคร�่ ำครวญดังไม่หยุดหย่อนเมื่อร่างกายที่เฝ้าทะนุถนอมยิ่งกว่า
ชีวิตก�ำลังบีบรัดไปทังแกนกายที
้
่สอดแทรกคับแน่น ปวดหนึบไปหมดจน
ต้ องเลื่อนมือไปยึดสะโพกหนัน่ แน่นของคนโอบรัดท่อนขาอยูร่ อบล�ำตัวเขา
“ดิน ดิน ฉัน อา ฉันจะทนไม่ไหวแล้ ว ดินจ๋า”
เขาหอบหายใจถีจ่ นแทบขาดใจเมือ่ มันเน้ นย� ้ำอยูต่ รงจุดกระสัน ท�ำให้
ยิ่งต้ องเบียดกายไปกับลอนกล้ ามแข็งแกร่ง
“รักเหลือเกิน กระผมรักคุณพุม่ เหลือจะกล่าว”
ประโยคบอกรักด้ วยเสียงกระเส่าปะปนกับเสียงหอบลึก มือหนาที่
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ขยับขึ ้นลงพาให้ อีกฝ่ ายกระโจนเข้ าใกล้ สวรรค์อยูร่ อมร่อ
“ฉันก็รักดิน รักตลอดไป”
เจ้ าของใบหน้ าคมบดจูบเคล้ นคลึงคนใต้ ร่างเป็ นรางวัล ไม่นานนัก
กล้ ามเนื ้อก็บีบรัดไปทุกสัดส่วน
“คุณพุม่ ของไอ้ ดนิ ขึ ้นสวรรค์พร้ อมกันเถิดขอรับ”
ใบหน้ างดงามบิดเบี ้ยวก่อนจะขึ ้นสวรรค์
ไอ้ ดินปรนเปรอไปทั่วใบหน้ า พุ่มได้ แต่แหงนคอตอบรั บกับเสียง
พึมพ�ำจนฟั งแทบไม่ร้ ูเรื่ อง
“ไอ้ ดนิ ขอสาบานกับเจ้ าพ่อต้ นไทรริมคุ้งน� ้ำแห่งนี ้ไอ้ ดนิ จะรักคุณพุม่
จนวันตาย และถึงตายก็ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง”
ฟ้าค�ำรามลัน่ ทังที
้ ่ไม่มีเค้ าแห่งฝนสักนิด ราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ค�ำ
สาบานรักค�ำนัน้
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วิญญาณเสน่หา
บทที่ ๑
พ.ศ. 2543
ไตรภูมขิ บั รถยนต์กลางเก่ากลางใหม่ของเขาแล่นอยูบ่ นถนนเส้ นเล็ก
ที่เลาะไปตามล�ำคลองแยกจากแม่น� ้ำเจ้ าพระยาอย่างไม่รีบร้ อนนัก เขามัก
จะท�ำเช่นนี ้ในวันหยุดของเขาที่ไม่มีงานค้ าง ชายหนุ่มชอบที่จะขับรถไปยัง
สถานทีต่ า่ งๆ แล้ วแวะเทีย่ วชมโบราณสถานหรือบ้ านเรือนทีม่ สี ถาปั ตยกรรม
สมัยเก่า ผิดกับวัยของเขาที่มีอายุแค่ยี่สบิ ปี จนแม้ แต่มารดาที่ย้ายไปอยูต่ า่ ง
ประเทศกับสามีใหม่ยงั อดแหย่ไม่ได้
“ลูกแม่นี่เหมือนคนโบราณกลับชาติมาเกิด มีอย่างที่ไหนอายุแค่นี ้
กลับชอบเข้ าวัดไปดูจิตรกรรมฝาผนัง บางทีก็ไปยืนส่องบ้ านโบราณจนแม่
กลัวเขาจะหาว่าลูกเป็ นโจร”
จ�ำได้ ว่าไตรภูมิหัวเราะชอบใจเมื่อได้ ฟังค�ำเย้ าแหย่ของมารดาที่
นานๆ จะมาเยี่ยมสักที
“ก็ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าท�ำไมถึงชอบนะแม่ แต่ไตรว่ามันสวยดีและคน
วาดคงตังใจมาก
้
กว่าจะท�ำได้ แบบนัน”
้
ไตรภูมิชอบวาดรู ป เขาวาดรู ปเก่งและล่ารางวัลจากการประกวด
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ตังแต่
้ เด็ก พอถึงช่วงมัธยมเขาก็เริ่ มใช้ ฝีมือวาดรูปเป็ นงานอดิเรกหาเงินเข้ า
กระเป๋ า ได้ เงินเก็บเป็ นกอบเป็ นก�ำและในทีส่ ดุ เมือ่ ต้ องเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ไตรภูมกิ ็เลือกเข้ าเรี ยนต่อด้ านศิลปะ ตอนนันเองที
้
่เขาเริ่มใช้ ชีวติ อยูค่ นเดียว
เพราะมารดามีความรักครัง้ ใหม่หลังจากทีเ่ ลี ้ยงไตรภูมคิ นเดียวมาตังแต่
้ บดิ า
เสียชีวิตตอนเขายังเด็ก
มารดาซื ้อคอนโดมิเนียมใกล้ มหาวิทยาลัยให้ ห้องหนึง่ และยกรถยนต์
ไว้ ให้ ไตรภูมิใช้ เมื่อไปอยู่ต่างประเทศแล้ วก็ยงั โอนเงินค่าใช้ จ่ายมาให้ ทกุ
เดือน เขาเป็ นคนไม่ฟงุ้ เฟ้อเหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆ เงินที่แม่ให้ รวมกับเงินจาก
ภาพวาดของไตรภูมิท�ำให้ เขามีเงินเก็บในธนาคารมากพอดู ไตรภูมิอยู่คน
เดียวอย่างไม่เดือดร้ อนเพราะเขาชอบความเงียบและสันโดษอยูแ่ ล้ ว
เขาขับรถบนถนนเลียบล�ำคลองเส้ นใหญ่ ไปเรื่ อยๆ บ้ านเรื อนยัง
หนาตาเพราะอยู่ในเขตชุมชน จนกระทัง่ ถึงบริ เวณที่ล�ำคลองเปลี่ยนทาง
เลี ้ยวจนเกิดเป็ นคุ้งน� ้ำ บ้ านเรื อนเลยดูบางตาไปบ้ าง นัน่ เองที่เรี ยกความ
สนใจจากไตรภูมิได้ เมื่อเห็นบ้ านหลังหนึง่ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางรัว้ เก่าๆ ชายหนุม่
จ้ องจนตาไม่กะพริ บ เขาเหลียวมองหาเส้ นทางจนพบถนนเส้ นเล็กน�ำเขา
ไปสูห่ น้ าประตูรัว้ ของบ้ านหลังนัน้ ไตรภูมิรีบบังคับพวงมาลัยรถให้ เลี ้ยวไป
จอดหน้ าประตูรัว้ ทันที
ไตรภูมกิ ้ าวลงจากรถและเดินไปทีป่ ระตูรัว้ เก่าคร�่ ำสนิมเหล็กเกาะกิน
ราวกับมีแรงดึงดูด ดวงตาเรี ยวจ้ องมองไปที่ตวั บ้ านกลางพื ้นที่กว้ างอย่างไม่
อาจละสายตาได้ บ้ านเก่าสองชันสร้
้ างสไตล์โคโลเนียล มีมขุ หกเหลี่ยมยื่น
ออกมาทางฝั่งหนึง่ ชายขอบสลักลวดลายขนมปั งขิงเป็ นแนวยาวตลอดทาง
ทีเ่ ป็ นระเบียง ไตรภูมมิ องแล้ วรู้ทนั ทีวา่ บ้ านหลังนี ้สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลทีห่ ก
ลานกว้ างหน้ าบ้ านรกครึ ม้ ไปด้ วยพงหญ้ าสูงเท่าเอวต้ นไม้ ยืนต้ น
สูงใหญ่อย่างไร้ ระเบียบขาดการดูแล ตัวบ้ านมองเห็นความเก่าแก่จนนึก
เสียดาย จุดที่ไตรภูมิยืนอยู่เป็ นประตูรัว้ เหล็กสร้ างยึดสองฟากด้ วยก�ำแพง
อิฐมอญฉาบปูน ที่นา่ จะสร้ างใหม่ไม่นานมานี ้ ทังหมดเรี
้
ยกความสนใจจาก
ไตรภูมิให้ เหม่อมองจนลืมตัว
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อยู่ๆ ขอบตาของไตรภูมิ ก็ ร้ อนผ่ า ว ความอาลัย อาวรณ์ แ ปลก
ประหลาดพุง่ เข้ าจูโ่ จมจนหัวใจบีบตัวหนักหน่วง ไตรภูมกิ ้ าวเดินไปยังประตูรวั ้
เหล็กพร้ อมกับใช้ มอื ทังสองเกาะมั
้
นไว้ และแนบหน้ าไปจนชิดเพือ่ จะมองบ้ าน
โบราณให้ ใกล้ ชิดที่สดุ เขายกหลังมือป้ายหยดน� ้ำตาที่ไหลลงมาและบอกตัว
เองว่าบ้ านหลังนี ้มีความส�ำคัญยิ่งยวดที่ไตรภูมิจะปล่อยไปไม่ได้
ทันใดนันเองมื
้
อข้ างที่ยงั เกาะประตูเหล็กอยูก่ ็สมั ผัสกับกระดาษแข็ง
แผ่นหนึง่ ที่แขวนอยูต่ รงซี่เหล็ก ไตรภูมิรีบพลิกกระดาษแข็งแผ่นนัน้ เขาเบิก
ตากว้ างเมือ่ เห็นข้ อความประกาศขายพร้ อมกับเบอร์ โทรศัพท์ ชายหนุม่ ไม่รอ
ช้ าดึงโทรศัพท์มือถือขึ ้นมากดเบอร์ ที่ปรากฏอยูท่ นั ที ไม่นานนักก็ได้ ยินเสียง
ตอบกลับ เจ้ าของเบอร์ เป็ นนายหน้ าขายบ้ านและเมื่อรู้วา่ ไตรภูมิสนใจบ้ าน
หลังนี ้เสียงพูดคุยก็เต็มไปด้ วยความยินดี
“บ้ านหลังนี ้เปลี่ยนเจ้ าของมาหลายรุ่ นแล้ วครับคุณ” นายหน้ าขาย
บ้ านชี ้แจงเสียงใสเมื่อทราบว่ามีคนสนใจสินค้ าของเขา
“แต่เดิมเป็ นบ้ านขุนนางเก่าตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ห้าที่หกนู่นแน่ะ ก็
ตกทอดมากับทายาทและขายเปลี่ยนมือมาหลายทอด เห็นด้ านนอกตัว
บ้ านทรงโบราณแบบนันแต่
้ ข้างในรี โนเวทเป็ นสมัยใหม่แล้ วนะครับ มีห้องน� ้ำ
อยูใ่ นห้ องนอนห้ องใหญ่ มีห้องน� ้ำด้ านนอก มีไฟฟ้าใช้ ครบถ้ วน เจ้ าของคน
ล่าสุดเป็ นนักธุรกิจคนหนึง่ ที่เสียหายจากพิษเศรษฐกิจฟองสบู่ เขาตังราคา
้
ขายไม่แพงเลย”
“ไม่มีคนสนใจซื ้อเลยเหรอครับ”
ไตรภูมติ งข้
ั ้ อสังเกต บ้ านเก่าโบราณที่ยงั สมบูรณ์ขนาดนี ้ไม่นา่ เชื่อว่า
จะรอดสายตาจากบรรดานักนิยมบ้ านเก่ามาจนถึงตอนนี ้นายหน้ าขายบ้ าน
อ� ้ำอึ ้งพักหนึง่ ก่อนจะตอบเขาด้ วยน� ้ำเสียงชวนเชื่อ
“ก็มพี วกไม่หวังดีเอาไปพูดกันน่ะครับว่าบ้ านหลังเก่ามันเฮี ้ยนผีดุ แต่
คุณอย่าไปสนใจเลย พวกนันมั
้ นก็พดู ไปเรื่ อย บ้ านเมืองเจริญกันขนาดนี ้แล้ ว
มัวแต่ไปเชื่อเรื่ องเหลวไหลก็ไม่ต้องท�ำมาหากินอะไรกันแล้ ว คุณสนใจไหม
ล่ะครับ บ้ านโบราณพื ้นที่กว้ างขวางอยูไ่ ม่ไกลจากล�ำคลอง ท�ำความสะอาด
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หน่อยก็ใหม่เอี่ยมแล้ ว อะ ผมลดราคาให้ สดุ ๆ เลยเอ้ า”
ไม่ต้องถามว่าไตรภูมติ อบอย่างไร เขาตัดสินใจตังแต่
้ ได้ ยนิ ราคาขาย
แล้ ว มันไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับราคาบ้ านเก่าในตลาดผู้นิยมบ้ านโบราณ
ที่ไตรภูมิร้ ู และเงินเก็บของเขามีพอที่จะจ่ายเพื่อให้ เขาได้ เป็ นเจ้ าของบ้ าน
หลังนี ้
“ตกลงครับ ผมซื ้อบ้ านหลังนี ้ ท�ำสัญญาเร็ วที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ เลย
นะครับ”
ใช้ เวลาเพียงสัปดาห์เดียวการซื ้อขายและโอนชื่อผู้ครอบครองก็เสร็จ
สมบูรณ์ ในที่สดุ บ้ านโบราณสไตล์โคโลเนียลก็ตกเป็ นของไตรภูมิ ในวันหยุด
สุดสัปดาห์นนเองไตรภู
ั้
มเิ กณฑ์เพือ่ นฝูงทีเ่ รียนคณะเดียวกันไปช่วยซ่อมแซม
บูรณะบ้ านที่เขาเป็ นเจ้ าของ หญ้ ารกถูกตัดจนเตียนโล่ง ตัวบ้ านได้ รับการ
ท�ำความสะอาดและทาสีขาวทับลงไป ใช้ เวลาทังเสาร์
้ และอาทิตย์จึงเสร็ จ
เรี ยบร้ อย บ้ านโบราณหลังเก่าอวดรู ปโฉมใหม่อย่างสง่าผ่าเผย ไตรภูมิยืน
มองอย่างภูมิใจ
“มึงจะมาอยูท่ ี่นี่เหรอ”
อาวุธ เพื่อนของไตรภูมิเอ่ยถาม เขาเรี ยนคณะเดียวกับไตรภูมิแต่
คนละสาขา ไตรภูมิพยักหน้ ารับ อาวุธมองอย่างเป็ นห่วง
“กูวา่ นะ มึงคิดอีกทีดีกว่า ที่นี่ไกลมหาวิทยาลัยของเรามาก และมัน
ใหญ่เกินไปที่มงึ จะอยูค่ นเดียว ถ้ าพวกโจรมันรู้มนั อาจจะมาท�ำร้ ายมึงก็ได้ ”
อาวุธเป็ นเพื่อนที่หว่ งใยเขาเสมอ ไตรภูมิร้ ูดี แต่ครัง้ นี ้เป็ นการตัดสิน
ใจที่ไตรภูมิมนั่ ใจมากที่สดุ เขาแทบจะขนของมาอยูท่ ี่นี่คืนนี ้ด้ วยซ� ้ำ
“คิดมากน่าไอ้ วธุ บ้ านคนอืน่ เขาก็อยูไ่ ม่ไกลจากบ้ านกูเท่าไหร่ มีอะไร
กูก็พอช่วยเหลือตัวเองได้ มึงอย่ากังวลสิวะ ไป ซ่อมบ้ านเสร็จแล้ วไปเดินเล่น
กันดีกว่าพวกเรา”
ไตรภูมิตะโกนเรี ยกเพื่อน ทังกลุ
้ ม่ พากันเดินพลางพูดคุยสนุกสนาน
เสียงดังตามประสาวัยหนุม่ ไปยังคุ้งน� ้ำที่อยูไ่ ม่ไกลจากบ้ านนัก เดินไปเรื่ อยๆ
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ยังไม่ทนั จบเรื่ องสนทนาก็ถงึ ริ มล�ำคลอง พวกเขาที่เรี ยนทางด้ านศิลปะมอง
ภาพตรงหน้ าอย่างพึงใจ
สายน� ้ำทอดยาวไหลโค้ ง น� ้ำในคลองใสสะอาดน่าแหวกว่าย ตรงผืน
ดินริมคุ้งน� ้ำยังปรากฏต้ นไทรใหญ่ขนาดหลายคนโอบต้ นหนึง่ ที่มีรากอากาศ
แผ่ขยายลงมาปกคลุมจนถึงพื ้นดินและผิวน� ้ำ มีผ้าแพรหลากสีเก่าแก่พนั
ประดับอยูร่ อบล�ำต้ น ไตรภูมิถงึ กับชะงักงันและขนลุกเกรี ยวขึ ้นมาเมื่อมอง
เห็นศาลเพียงตาผุพงั หลังเล็กๆ ตังอยู
้ ใ่ ต้ ต้น
เขาต้ องเคยเห็นต้ นไทรต้ นนี ้แน่ๆ ทังที
้ ่ไตรภูมิมนั่ ใจว่าเพิ่งเคยมาที่
นี่เป็ นครัง้ แรกในชีวิต ความรู้สกึ ในตอนนี ้ปะปนกันไปด้ วยความอบอุน่ และ
ความเจ็บช� ้ำจนแยกไม่ถกู เขาสะดุ้งเมื่อเพื่อนคนหนึง่ ในกลุม่ พูดขึ ้นมา
“มีต้นไทรด้ วยโว้ ย แม่ง ต้ นไทรริ มคลอง คิดถึงฉากพลอดรักสาบาน
หน้ าต้ นไทรของไอ้ ขวัญกับอีเรี ยมเรื่ องแผลเก่าขึ ้นมาเลย เฮ้ ย ไอ้ ไตร ถ้ ากูจะ
ถ่ายหนังส่งอาจารย์กจู ะมาใช้ วิวแถวบ้ านใหม่มงึ นี่แหละ”
สาบานรัก
ท�ำไมไตรภูมิจึงเจ็บแปลบราวกับมีเข็มมาทิ่มแทงเช่นนี ้ เขาเหม่อ
มองภาพต้ นไทรในขณะที่เพื่อนๆ ของเขาจับกลุม่ ชื่นชมภาพตรงหน้ า มีเพียง
อาวุธที่ผิดสังเกต
“มึงเป็ นอะไรเปล่าไอ้ ไตร ยืนเหม่ออยูไ่ ด้ ”
ไตรภูมิสะดุ้งสุดตัว เขาสะบัดหน้ าเรี ยกสติก่อนจะหันไปฝื นยิ ้มให้
อาวุธ
“เปล่า ไม่ได้ เป็ นอะไร เห็นว่าแถวนี ้สวยดีน่าวาดรู ปแค่นนเอง
ั้
เฮ้ ย
พวกเรา เย็นแล้ วว่ะ กลับกันได้ แล้ ว ขอบใจที่มาช่วยนะ เดี๋ยวกูเลี ้ยงหมู
กระทะตอบแทน”
ไตรภูมิกัดฟั นหันหลังให้ ล�ำคลองและเดินน�ำเพื่อนกลับไปยังบ้ าน
ของเขา ชายหนุม่ ปิ ดประตูรัว้ เมื่อรถที่มีเพื่อนของเขานัง่ เบียดกันอยูข่ บั ออก
มาแล้ ว สายตาของเขาจ้ องมองบ้ านพร้ อมกับหัวใจที่เต้ นด้ วยความตื่นเต้ น
“รออีกไม่นานแล้ ว ผมจะมาอยูก่ บั คุณ”
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ไม่ร้ ูวา่ ไตรภูมพิ มึ พ�ำกับใคร เขารู้แต่วา่ บ้ านหลังนี ้รอให้ เขามาอยูด่ ้ วย
ไตรภูมิตดั ใจหันหลังเดินไปยังรถยนต์เพื่อกลับไปยังเมืองหลวงที่มีแต่ความ
วุน่ วาย แต่ทนั ใดนันไตรภู
้
มิก็ขนลุกชัน
คล้ ายกับมี กระแสลมพัดเอื่อยมาอาบไล้ อยู่บนท่อนแขนของเขา
บางเบาแต่ก็สมั ผัสได้ ราวกับอะไรบางอย่างรั บรู้ ในความปรารถนาของ
ไตรภูมิ
ไตรภูมิบอกตัวเองว่าเขาคิดมากเกินไป เขาสะบัดหน้ าขับไล่ความ
รู้ สกึ เหล่านันและขั
้
บรถพาเพื่อนๆ กลับโดยไม่ได้ หนั มองกระจกหลังเพราะ
มัวแต่สนใจเพื่อนที่ชวนคุย
เงาบางๆ ทอดยาวอยู่ตรงทางเดินเข้ าบ้ าน โดยที่ไม่มีใครมองเห็น
แม้ แต่คนเดียว
อีกไม่กี่วนั หลังจากนันไตรภู
้
มิก็อาศัยฤกษ์ สะดวกขนข้ าวของจ�ำเป็ น
จากคอนโดมิเนียมมายังบ้ านเก่าที่เป็ นบ้ านหลังใหม่ส�ำหรับเขาในบ่ายวัน
หนึง่ หลังจากเรี ยนเสร็จแล้ ว เขาเลือกห้ องนอนใหญ่ที่อยูช่ นสองเป็
ั้
นห้ องพัก
ภายในจัดแต่งด้ วยเตียงไม้ อย่างดีพร้ อมกับที่นอนยัดนุ่น ในห้ องกว้ างขวาง
กินพื ้นที่รวมมุขหกเหลี่ยมอยู่ด้วย ไตรภูมิสงั่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ ชุดใหม่ให้ เข้ า
กับสไตล์ของตัวบ้ าน กว่าจะจัดห้ องลงตัวเวลาก็ผา่ นไปจนมืดค�่ำ ชายหนุม่
จึงเพิ่งนึกขึ ้นได้ วา่ ยังไม่ได้ ยกขาตังเฟรมวาดรู
้
ปมาจากรถ
ไตรภูมิไปที่รถ เขายกขาตังไม้
้ สำ� หรับวางเฟรมวาดรูปจากในรถเข้ า
มาในบ้ าน ชายหนุม่ สบถเบาๆ เมื่อขาตังกระแทกกั
้
บด้ านบนของกรอบประตู
จนต้ องลดระดับมันลง ไตรภูมิไม่ทนั มองว่าเศษผ้ าสีแดงเก่าคร�่ ำครึคล้ ายกับ
ผ้ ายันต์ผนื หนึง่ ทีต่ ดิ อยูก่ บั ขอบด้ านบนของวงกบประตูจะถูกขาตังเฟรมเกี
้
่ยว
จนขาดหลุดลอยไปตามลม
สายลมวูบหนึง่ พัดผ่านกายจนขนลุกชัน ไตรภูมสิ ะดุ้งโดยไม่ร้ ูตวั เขา
รี บสะบัดหน้ าเรี ยกสติกลับคืนมา
“จะบ้ าไปแล้ วไอ้ เหี ้ยไตร”
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บ่นกับตัวเองเบาๆ ก่อนจะวางขาตังเฟรมไว้
้
บนพื ้น ไตรภูมิทิ ้งกายลง
นัง่ บนเก้ าอี ้โซฟาตัวยาวที่เขาสัง่ ซื ้อมาวางตรงมุขหกเหลี่ยมชันล่
้ างซึง่ เอาไว้
ส�ำหรับรับแขกและนัง่ พักผ่อน ชายหนุ่มกวาดสายตามองอย่างพอใจเมื่อ
รู้สกึ ถึงความเป็ นบ้ าน เขาจัดโซนหนึง่ เป็ นครัวง่ายๆ มีต้ เู ย็นกับเตาไมโครเวฟ
ก็เพียงพอส�ำหรับหนุม่ โสดอย่างเขา
ความเหนื่อยล้ าท�ำให้ ไตรภูมเิ อนกายลงไปบนโซฟานัน่ เอง เปลือกตา
ค่อยๆ ปิ ดลง เขาคล้ อยหลับไปอย่างง่ายดายด้ วยความอ่อนเพลียกับภารกิจ
ที่มีตลอดทังวั
้ น
สายลมหวีดหวิวยามดึกหอบเศษใบไม้ แห้ งให้ ลอยวนอยู่เบื ้องนอก
ไตรภูมินอนขดตัวด้ วยความเหน็บหนาวอยูบ่ นเก้ าอี ้โซฟาราวกับสายลมนัน้
กรูเข้ ามาอาบไล้ อยูต่ ามร่างกายในความรู้สกึ ครึ่งหลับครึ่งตื่น
“อื ้อ”
ไตรภูมคิ รางแผ่วเบาเหมือนกับมีใครบางคนวางมือเย็นเยียบลูบไล้ ไป
ตามท่อนแขน เปลือกตาหนาหนักเต้ นระริ กอยากจะลืมตาก็ลืมไม่ขึ ้น
“คุณพุม่ ”
ใคร?
เสียงเบาจนแทบจับใจความไม่ได้ ลอยวนอยูใ่ นโสตประสาท ไตรภูมิ
กระสับกระส่ายอย่างอึดอัด เขาอยากจะสะบัดความรู้สกึ เหล่านันออกไปก็
้
ท�ำไม่ได้ มันเหมือนมีแรงบางอย่างพันธนาการเขาไว้ จนไม่อาจขยับกายได้
“ใครน่ะ”
ไตรภูมิตะโกนถามอยูใ่ นความมืดมิด เขาอดหวาดกลัวไม่ได้ กบั สิง่ ที่
ยังไม่ร้ ูวา่ คืออะไรกันแน่
“ในที่สดุ คุณพุม่ ก็กลับมาหาไอ้ ดนิ แล้ วนะขอรับ”
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วิญญาณเสน่หา
บทที่ ๒
ความอึดอัดทวีมากขึ ้น แปลกที่ไตรภูมิกลับรู้สกึ โหยหาแรงบีบรัดนัน้
มันอุน่ ร้ อนสลับหนาวเหน็บชวนให้ หวั ใจเต้ นรัวด้ วยความถวิลหา
“คุณพุม่ ลืมไอ้ ดนิ เสียแล้ วหรื อขอรับ”
เสียงนันแผ่
้ วเบาเหมือนอยู่ไกลคนละฟากฟ้า แต่ไตรภูมิร้ ู ว่ามันดัง
แว่วอยูแ่ ถวข้ างหูนี่เอง
“ดิน ดินไหน”
ไตรภูมิดิ ้นรนเพราะความอึดอัด เขาอยากจะลืมตาขึ ้นมองเจ้ าของ
เสียงเรี ยกให้ ถนัดแต่ก็ท�ำไม่ได้ ชื่อที่ได้ ยินท�ำให้ ไตรภูมิใจหาย เขาต้ องเคย
รู้จกั ใครสักคนที่ใช้ ชื่อนี ้แน่ๆ
“อีกไม่นานคุณพุม่ จะต้ องจ�ำได้ อีกไม่นาน”
“เดี๋ยวสิ เดี๋ยว อย่าเพิ่งไป”
RRRRR
เสียงร้ องของโทรศัพท์ที่ตงปลุ
ั ้ กไว้ ดงั ลัน่ จนไตรภูมิผวา เขาลุกพรวด
ขึ ้นมาจากท่านอนแล้ วยกมือกุมหน้ าอกด้ านซ้ ายเอาไว้ เหงื่อเหนียวหนับไป
ทัว่ ทังตั
้ วผิดกับอากาศเย็นชื ้นในยามเช้ าตรู่ ไตรภูมิสะบัดหน้ าขับไล่ความ
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มึนงงและรี บตังสติ
้ โดยเร็ว
“เกิดอะไรขึ ้นวะ ผีอ�ำเหรอ”
เคยได้ ยินเรื่ องผีอ�ำมาบ้ างว่าแขนขาจะขยับไม่ได้ ในสภาวะครึ่งหลับ
ครึ่งตืน่ แต่ไตรภูมไิ ม่เคยเผชิญด้ วยตนเองจนกระทัง่ วันนี ้เขาลุกขึ ้นจากโซฟา
ไปยังห้ องน� ้ำด้ วยอาการสะลึมสะลือ แต่เมื่อเห็นร่ างกายของตนยามถอด
เสื ้อผ้ ายืนหน้ ากระจกดวงตาของไตรภูมิกลับกระจ่างในทันที
เขาเพ่งสายตามองผิวกายบนหน้ าอกจากกระจกที่สะท้ อนมาก่อน
จะก้ มหน้ ามองตัวเอง คิว้ โก่งเข้ มขมวดเข้ าหากันเมื่อเห็นรอยสีแดงจาง
ปรากฏอยู่บนเนื ้อกายสีขาวเป็ นจ� ้ำๆ ไตรภูมิยิ่งงงงันหนักว่ารอยสีกหุ ลาบ
เหล่านันมี
้ ที่มาจากไหน จะว่าผื่นแดงจากการแพ้ ผงซักฟอกก็ไม่ใช่เพราะเขา
ก็ใช้ ยี่ห้อเดิมมานานมากแล้ ว ไตรภูมิได้ แต่เก็บความสงสัยไว้ ก่อนที่เขาจะ
อาบน� ้ำเปลี่ยนเสื ้อผ้ าและเดินออกไปนอกตัวบ้ าน
“นิมนต์ครับหลวงพ่อ”
ไตรภูมกิ ล่าวอย่างนอบน้ อม รอจนกระทัง่ พระภิกษุวยั ชราก้ าวเข้ ามา
หยุดยืนตรงหน้ าจึงวางถุงบรรจุข้าวและกับข้ าวใส่ลงไปในบาตร หลวงพ่อที่
เปิ ดบาตรรับอาหารจ้ องมองชายหนุม่ รูปร่างหน้ าตาดีที่ไม่ค้ นุ ตาอย่างแปลก
ใจและเอ่ยถามเมื่อเห็นไตรภูมิใส่บาตรเรี ยบร้ อยแล้ ว
“พ่อหนุม่ ย้ ายมาอยูบ่ ้ านหลังนี ้หรื อ”
“ครับ ผมเพิ่งย้ ายเข้ ามาอยูเ่ มื่อวานนี ้เอง”
ไตรภูมิขานรับด้ วยรอยยิ ้มละมุน ใบหน้ าของเขายิ่งดูสว่างไสวชวน
มอง หลวงพ่อเพ่งสายตาพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจออกมา
“ในที่สดุ ก็มาพบกันจนได้ สนิ ะ ทังบุ
้ ญและกรรมส่งผลจริ งๆ”
“อะไรนะครับหลวงพ่อ” ไตรภูมิเอ่ยถามอย่างสงสัย “ใครพบกับใคร
ผมมีบญ
ุ กับกรรมยังไงเหรอ”
หลวงพ่อท�ำท่าจะกล่าวอะไรบางอย่างแต่กลับท�ำเพียงถอนหายใจ
ออกมาอีกครัง้
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“เอาเถอะ เขาก็ไม่ได้ มาร้ ายหรอก เป็ นเพราะเคยผูกพันกันมาก่อน
นัน่ แหละ มีขวดน� ้ำเปล่าอยูไ่ ม่ใช่หรื อ แผ่เมตตาส่งบุญกุศลให้ เขาสักหน่อย
กล่าวตามหลวงพ่อนะ”
ไตรภูมิไม่ทนั ได้ คิดอะไร เขาคว้ าขวดน� ้ำออกมาค่อยๆ ริ นลงไปใต้
พุม่ ไม้ ใหญ่พลางกล่าวตามค�ำสวดแผ่เมตตาที่พระภิกษุวยั ชรากล่าวน�ำ จน
กระทัง่ จบลงหลวงพ่อจึงได้ ควานหาอะไรบางอย่างจากย่ามที่สะพายอยูส่ ง่
มาให้ เขา ไตรภูมิรับมาถือในมือเห็นว่าเป็ นเหรี ยญพระเล็กๆ คล้ องอยู่กบั
เชือกร่มสีมอ
“ใส่ไว้ เพื่อน�ำจิตใจให้ สงบ นึกถึงพระพุทธคุณให้ มากนะพ่อหนุม่ ”
พระภิกษุชราเดินจากไปแล้ ว ทิ ้งไว้ แต่ความสงสัยใคร่ ร้ ู ไตรภูมิยกั
ไหล่เมื่อหาค�ำตอบอะไรไม่ได้ เขาคล้ องพระไว้ ที่คอก่อนจะเดินกลับเข้ าไป
ในบ้ านและเตรี ยมตัวไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยตามปกติกระทัง่ ลืมเลือนเรื่ อง
นี ้ไปในที่สดุ
“เป็ นไงวะไอ้ ไตร นอนบ้ านเก่าคืนแรกผีเจ้ าของบ้ านหลอกมึงเปล่า”
ไตรภูมิเพิง่ จะมีเวลาคุยกับเพื่อนที่เรี ยนสาขาเดียวกันก็ตอนเย็นหลัง
จากที่กิจกรรมการเรี ยนทังหมดเสร็
้
จสิ ้นลงแล้ ว เขาเพิง่ นึกขึ ้นได้ วา่ เมื่อรุ่งเช้ า
ที่ผา่ นมานันเกิ
้ ดอะไรขึ ้นบ้ าง
“ไม่ร้ ู ว่ะ มันครึ่ งหลับครึ่ งตื่น แต่กูว่าเขาคงไม่ท�ำอะไรร้ ายๆ กับกู
หรอก”
“มึงก็กล้ าเนอะ บ้ านเก่าหลังใหญ่ขนาดนันยั
้ งกล้ าอยู่คนเดียวอีก
เป็ นกูนะสยองสัด”
เพื่อนอีกคนท�ำท่าขนลุกจนไตรภูมินกึ ข�ำ
“มึงไม่เอาไอ้ วธุ ไปอยูเ่ ป็ นเพื่อนวะ มันคงเต็มใจน่าดู”
ไตรภูมิหนั ไปมองเพื่อนด้ วยความสงสัย
“ท�ำไมกูต้องให้ ไอ้ วธุ มันไปอยูด่ ้ วยล่ะ”
“เหี ้ย ทังคณะมี
้
มงึ คนเดียวมังที
้ โ่ ง่ดไู ม่ออกว่าไอ้ วธุ คิดกับมึงเกินเพือ่ น

20

ถ้ ามึงเอ่ยปากนะ มันคงจะขนของไปอยูก่ บั มึงแทบไม่ทนั ”
เสียงหัวเราะดังขึน้ ในหมู่เพื่ อน ไตรภูมิได้ แต่ส่ายหน้ า เขาเองก็
ตะขิดตะขวงใจอยู่ไม่น้อยที่อาวุธคอยเอาอกเอาใจเขาเกินกว่าความเป็ น
เพื่อนเช่นคนอื่น แต่ไตรภูมิก็ท�ำอะไรไม่ได้ ในเมื่ออาวุธเองยังไม่ได้ เอ่ยปาก
จริ งจัง
จบบทสนทนาไตรภูมิจงึ รี บขับรถกลับมาที่บ้านโบราณของเขา อะไร
บางอย่างรบกวนจิตใจให้ ชายหนุม่ เฝ้าคิดถึงและอยากจะกลับบ้ านตลอดทัง้
วัน จนเขาต้ องเฝ้าแต่ตงสติ
ั ้ ให้ อยูก่ บั การเรียนอย่างยากล�ำบาก กระทัง่ ไตรภูมิ
เลี ้ยวรถเข้ ามาในเขตรัว้ บ้ าน
“ผมกลับมาแล้ วนะครับ คิดถึงคุณจังเลย”
เขาก็เผลอร� ำพึงร�ำพันออกมาราวกับบ้ านหลังนี ้มีชวี ติ นึกแปลกใจกับ
ความปวดหน่วงแปลบๆ ที่พงุ่ ขึ ้นมาจนขอบตาล้ นเอ่อด้ วยหยาดน� ้ำ ไตรภูมิ
สลัดความรู้สกึ เหล่านันทิ
้ ้งไปและพยายามท�ำจิตใจให้ สดใสขึ ้น
“เป็ นบ้ าอะไรวะเนี่ย เสือกดราม่าไม่มีเหตุผลซะงัน”
้
ก่นด่าตัวเองก่อนจะเบนความสนใจด้ วยการจัดแต่งห้ องนอนบน
ชันสองให้
้
เข้ าที่เข้ าทาง ไตรภูมิยกขาตังเฟรมวาดรู
้
ปมาวางไว้ ตรงส่วนของ
หน้ ามุขหกเหลี่ยมในห้ องนอนเป็ นสิง่ สุดท้ าย เขากวาดตามองรอบห้ องด้ วย
ความพอใจ
ไตรภูมิเลือกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มาใช้ ตังแต่
้ เตียงนอนกว้ างและตู้เสื ้อผ้ า
เขาได้ ชนวางของไม้
ั้
ลายเก่ามาจากตลาดมือสอง ห้ องนอนในตอนนี ้เหมือน
ย้ อนเวลากลับไปสมัยเกือบร้ อยปี ที่แล้ วอย่างที่ไตรภูมิต้องการ
ชายหนุม่ ทิ ้งกายลงบนเตียงกว้ าง ความเหน็ดเหนื่อยท�ำให้ เขาคล้ อย
หลับไปกระทัง่ แสงจันทร์ นวลคล้ อยต�่ำลงเรื่ อยๆ เข้ าสูย่ ามดึกสงัดในราตรี
“คุณพุม่ ของไอ้ ดนิ ”
แว่วเสียงนันอี
้ กแล้ ว เสียงแห่งความรันทด น้ อยเนื ้อต�่ำใจและเจียม
เนื ้อเจียมตัวจนไตรภูมิร้ ูสกึ สงสาร
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“คิดถึงเหลือเกิน คุณพุ่มจะคิดถึงและเฝ้ารอเหมือนที่ไอ้ ดินรอคุณ
พุม่ หรื อไม่ขอรับ”
คิ ดถึงสิ คิ ดถึงเหมื อนกัน
“รังเกียจไอ้ ดนิ นักรึขอรับ แม้ แต่เนื ้อตัวยังมิให้ แตะต้ อง”
น่าแปลกที่ไตรภูมไิ ด้ ยนิ เสียงนันราวกั
้
บกระซิบอยูข่ ้ างหูนี่เอง ผิวกาย
ของเขาหนาวยะเยือกเมื่อรู้สกึ คล้ ายกับความเย็นก�ำลังแตะไล้ ไปทัว่ ทังตั
้ ว
“ทังที
้ ไ่ อ้ ดนิ เฝ้ารักเฝ้าคิดถึง รอให้ คณ
ุ พุม่ มาหาและบอกกับไอ้ ดนิ บ่าว
ผู้ต�่ำต้ อยว่าคุณพุม่ ทอดทิ ้งไอ้ ดนิ ไม่มาหาไอ้ ดนิ เพราะเหตุใด”
ไตรภูมิร้อนรนกระสับกระส่าย เขาอยากจะลืมตามองเหลือเกินว่า
เจ้ าของเสียงทีต่ ดั พ้ ออยูน่ ี ้เป็ นใคร แต่กเ็ หมือนกับมีอะไรบางอย่างเป็ นก�ำแพง
ขวางกันไว้
้
“เดี๋ยวสิ เดี๋ยว คุณเป็ นใครกัน”
เขาพยายามจะส่งเสียงออกไป ดิ ้นรนทุรนทุราย เขาจับได้ ถงึ กระแส
ของความอาวรณ์จนสะดุ้งตื่นกลางดึก เหงื่อไหลจนเปี ยกชื ้นทังที
้ ่อากาศก็
ไม่ได้ ร้อนมากมายนัก
“อะไรกันอีกวะ”
ชายหนุ่มใช้ ฝ่ามือเช็ดเหงื่อ เนือ้ ตัวเหนียวหนับจนนอนไม่เป็ นสุข
ไตรภูมจิ งึ ลุกไปยังห้ องน� ้ำถอดเสื ้อผ้ าออกแล้ วอาบน� ้ำราดตัวให้ เย็นสบายขึ ้น
“อ้ าว เชือกคล้ องพระเปี ยกเลย ลืมถอดก่อนอาบน� ้ำ”
ไตรภูมสิ า่ ยหน้ ากับความหลงลืมของตัวเอง เขาถอดพระออกจากคอ
วางไว้ ที่ชนวางของก่
ั้
อนจะกลับมานอนแผ่อยู่บนเตียง ความเงียบสงัดของ
ค�่ำคืนท�ำให้ ไตรภูมิหนังตาหนักอึ ้ง แพขนตาหนาค่อยๆ ปิ ดลง
แค่ปิดเปลือกตาไตรภูมิก็หลับ เขาหลับสนิทจนกระทัง่ ดวงจันทร์ วนั
เพ็ญฉายแสงนวลเป็ นเงินยวงเข้ ามาทางหน้ าต่างห้ องในยามใกล้ รุ่ง ลมพัด
กลิ่นชื ้นของสายน� ้ำแตะต้ องตามเนื ้อตัวก่อนที่เขาจะรู้สกึ ถึงแรงยวบลงของ
ที่นอน
“ใคร”
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ได้ ยินเสียงตนเองถามออกไปทังที
้ ่ยงั อยูใ่ นนิทรา แขนสองข้ างถูกดึง
ออกกว้ างเพื่อให้ มวลหนาหนักแล่นมาโถมทับชวนอึดอัด
“ออกไป”
“รังเกียจไอ้ ดนิ มากหรื อขอรับ”
เสียงนันแว่
้ วมาอีกแล้ ว คราวนี ้ตัดพ้ อจนไตรภูมใิ จหาย เขารี บปฏิเสธ
ทังที
้ ่ดวงตายังปิ ดสนิท
“ไม่ใช่นะ ไม่ใช่อย่างนัน”
้
“ไม่รังเกียจแต่ก็ไม่ยอมให้ เข้ าใกล้ ”
สายลมเย็นพัดผ่านเนือ้ ตัวแต่กลับท�ำให้ ไตรภูมิร้อนวูบไปทุกจุดที่
สายลมแตะไล้ เหมือนมีมือร้ อนก�ำลังลูบไล้ ไปตามร่างกายปลุกเร้ าให้ หวั ใจ
เต้ นไม่เป็ นจังหวะ
“คิดถึงไอ้ ดนิ รอไอ้ ดนิ เหมือนที่ไอ้ ดนิ เฝ้ารอบ้ างไหมขอรับ”
“อื ้อ”
ราวกับสายลมนันจะรวมตั
้
วกันเป็ นมวลธาตุ มันหนาแน่นจนก่อเกิด
เป็ นเงาที่ชดั ขึ ้นทีละน้ อย ไตรภูมิลืมตาขึ ้นมองร่ างโปร่ งใสของชายฉกรรจ์
รู ปร่ างก�ำย�ำ แน่นไปด้ วยกล้ ามเนื ้อที่ก�ำลังเอนกายลงเคียงข้ างและใช้ มือ
โปร่ งแสงลูบไล้ ไปบนกรอบหน้ าของเขา ดวงตาบนใบหน้ าคร้ ามทอดมอง
อย่างอาวรณ์ พลางเลื่อนหน้ าลงไปแนบริ มฝี ปากลงบนกลีบปากนุ่มของ
ไตรภูมิ
“ดิน ดิน”
ปากหยักเผยอร้ องเรี ยกอย่างเผลอไผลจากจิตใต้ สำ� นึกท�ำให้ ดวงตา
ของร่างโปร่งแสงเบิกขึ ้นอย่างยินดี แขนใหญ่โอบรัดร่างทีบ่ อบบางกว่าเข้ ามา
ในอ้ อมกอดพลางบดปากลงไปอย่างโหยหา ปลายลิ ้นเย็นค่อยๆ สอดลึกลงไป
จนไตรภูมิผวาอยูใ่ นความฝันเมื่อรู้สกึ ถึงร่างก�ำย�ำที่แสนคุ้นเคยก�ำลังบรรจง
จูบหนักและตวัดลิ ้นเกี่ยวรัดจนต้ องเงยหน้ ารับและโต้ ตอบให้ อีกฝ่ ายดีใจ
ในฝันไตรภูมิปล่อยให้ ให้ อีกฝ่ ายค่อยๆ ปลดกระดุมชุดนอนที่ทำ� จาก
ผ้ าฝ้ายนุ่มมือ กางเกงแพรถูกดึงจนหลุดออกไปจากท่อนขา เขาเบียดตัว
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เข้ าหาร่างร้ อนรุ่มยอมให้ ปากร้ อนฟอนเฟ้นทิ ้งร่องรอยไปทัว่ ร่าง
“ดิน ดิน ข้ าจะทนไม่ไหวแล้ ว ต้ องการเอ็งเหลือเกิน”
เขาได้ ยินเสียงตัวเองกับบทสนทนาที่ไม่เคยใช้ ได้ ยินเสียงลมหายใจ
กระเส่าดังแว่วเข้ าหูก่อนที่ทอ่ นขาจะถูกจับแยกออกจากกัน
“ไอ้ ดินก็ต้องการคุณพุ่มเหมือนกันขอรับ ให้ ไอ้ ดินได้ มอบความสุข
แก่คณ
ุ พุม่ เถิดนะขอรับ”
“อื ้อ ดิน อา”
ตัวตนของอีกฝ่ ายค่อยๆ แทรกเข้ ามาอย่างวาบหวาม ไตรภูมิบดิ กาย
รู้สกึ ถึงความคับแน่นแทบระเบิด
“ขยับสิดนิ ข้ าอยากให้ เอ็งขยับเดี๋ยวนี ้”
เสียงสัน่ ของไตรภูมิในความฝั นออกค�ำสัง่ ร่ างก�ำย�ำครางตอบรับ
แล้ วขยับร่างกาย
“อ๊ า...ดิน แรงอีก”
“ขอรับ คุณพุม่ โอ อืม...”
ไตรภูมิเอื ้อมมือไปโอบรัดแผ่นหลังชื ้นเหงื่อแล้ วเบียดกายจนผสาน
รวมเป็ นหนึง่ เดียว
“ดิน ฮึก...ข้ าจะทนไม่ไหวแล้ ว”
ไตรภูมชิ ะงักเกร็งค้ าง กล้ ามเนื ้อบีบตัวแน่นก่อนจะปลดปล่อยในทีส่ ดุ
ชายหนุม่ ลืมตาอยูใ่ นความมืด พบว่าตนเองนอนหายใจหอบอยูบ่ น
เตียง กางเกงชุดนอนที่ไตรภูมิสวมใส่อยูเ่ ปี ยกชื ้น
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วิญญาณเสน่หา
บทที่ ๓
บรรยากาศของตลาดในยามสายที่ยงั มีผ้ คู นจับจ่ายกันหนาตาท�ำให้
ผู้ทนี่ งั่ อยูใ่ นร้ านน� ้ำชาเล็กๆ ทอดสายตามองอย่างรื่นรมย์ ถนนหนทางทีส่ ร้ าง
ทัว่ พระนครตังแต่
้ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่
ห้ านันขยั
้ บขยายเสียจนกว้ างขวาง ผู้คนที่มีฐานะร�่ ำรวยเริ่ มหันมาสัญจรกัน
ด้ วยรถออโตโมบิลจากต่างประเทศจนขวักไขว่ แต่ถงึ กระนันชาวบ้
้
านทัว่ ไปก็
ยังนิยมใช้ การเดินทางด้ วยเรื อในล�ำคลองเช่นเดิม อีกทังยั
้ งมีรถลากของเจ๊ ก
ที่เข้ ามาอาศัยใต้ ร่มพระบรมโพธิสมภารวิ่งกันเกลื่อนกลาดอีกด้ วย
เมื่อถนนหนทางมีมากขึ ้น ตลาดที่ตงบนบกจึ
ั้
งมีมากตาม นอกจาก
ตลาดน� ้ำดังเดิ
้ มที่มีมาก่อนแล้ ว การค้ าขายขยับขยายกิจการหลายอย่าง
ให้ เข้ ากับชาวตะวันตกที่ เข้ ามามี อิทธิ พลต่อบ้ านเมื อง รวมไปถึงศิลปะ
ความบันเทิงที่เจริ ญรุ ดหน้ าอย่างรวดเร็ วในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
หากแต่เสียงเอะอะเอ็ดตะโรกับความชุลมุนทีก่ �ำลังเกิดขึ ้นไม่ไกลจาก
บริ เวณที่นงั่ จิบน� ้ำชา ก็ท�ำให้ คิ ้วโก่งที่ตงอยู
ั ้ บ่ นกรอบหน้ ารูปหัวใจต้ องขมวด
ลงอย่างสงสัย ดวงตาเรี ยวที่มีขนตายาวเป็ นแพปกคลุมเบื ้องบนเพ่งมอง
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บริ เวณเกิดเหตุที่เป็ นริ มถนนสายเล็กในตลาดยามเช้ า
“ไอ้ ฉ�่ำ เอ็งไปดูทีวา่ เกิดกระไรขึ ้น”
เสียงนุม่ ออกค�ำสัง่ แก่บา่ ววัยกลางคนทีน่ งั่ คุยอยูก่ บั เพือ่ นวัยเดียวกัน
ตรงโต๊ ะถัดไปของร้ านน� ้ำชา ท�ำให้ มนั ต้ องผุดลุกอย่างรวดเร็วแล้ ววิง่ ไปหาข่าว
ด้ วยความช�ำนาญในการสอดรู้ ก่อนจะวิง่ กลับมาหาผู้เป็ นนายพลางหอบเป็ น
หมาขณะแจ้ งข่าวต่อผู้เป็ นเจ้ านายของมัน
“นายเหมือน ลูกชายเจ้ าคุณฝั่งขะโน้ นขอรับคุณพุม่ ก�ำลังให้ ไอ้ พวก
บ่าวรุมตีนไอ้ หนุม่ คนหนึง่ อยู่ กระผมดูแล้ วเห็นท่าจะอาการหนักเพราะคงจะ
โดนไปหลายตีนแล้ ว”
คุณพุม่ ของไอ้ ฉ�่ำถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะรู้ถงึ กิตติศพั ท์ดีวา่ นาย
เหมือนบุตรชายของพระยาไกรสรสิทธิ์ทมี่ บี ้ านเรือนหลังใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั คุ้ง
แม่น� ้ำนันขึ
้ ้นชือ่ เรื่องอันธพาลแค่ไหน แต่ทตี่ ้ องถอนหายใจออกมาก็ด้วยความ
กลัดกลุ้ม พุ่มจะไม่สนใจเลยหากตนไม่ได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับตระกูลนี ้ด้ วย
การหมันหมายอยู
้
ก่ บั แม่ละมัยน้ องสาวของนายเหมือน ที่ใกล้ จะถึงก�ำหนด
วิวาห์ในอีกไม่นานนักด้ วยการจัดการของผู้ใหญ่ทงสองฝ่
ั้
าย
ครัน้ มองเห็นสภาพเจ้ าคนเคราะห์ร้ายทีโ่ ดนรุมท�ำร้ ายจากชายฉกรรจ์
กลุม่ ใหญ่ ขณะทีม่ นั มีเพียงสองมือกับสองเท้ าเพือ่ ปกป้องตนเองแล้ วนัน้ หาก
ไม่ยนื่ มือเข้ าไปช่วยเหลือเกรงว่ามันอาจจะช� ้ำในตายคาถนนเสียก็เป็ นได้ คิด
ได้ ดงั นันเขาจึ
้
งลุกขึ ้นยืนด้ วยท่าทีสง่างาม
แม้ พุ่มจะไม่ใช่ชายหนุ่มรู ปร่ างก�ำย�ำ แต่ด้วยเพราะความสูงโปร่ ง
ผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้ าน ใบหน้ าหมดจดนี่แหละที่ท�ำให้ พมุ่ หรื อขุนพิพิธ
โสภณแห่งกรมช่างสิบหมูส่ งั กัดกรมวัง ผู้เป็ นบุตรชายโทนของพระยาวิเชียร
อัครภาคมีชื่อเสียงขจรขจายถึงความงดงามมีเสน่ห์ รวมทังอุ
้ ปนิสยั อ่อนน้ อม
และโอบอ้ อมอารี ท�ำให้ หญิงงามในพระนครเฝ้าถวิลหาและพากันเสียดาย
เมื่อเขามีภาระเกี่ยวดองอยูก่ บั แม่ละมัยเสียแล้ ว
พุ่มก้ าวเดินข้ ามถนนเส้ นเล็กที่ชาวบ้ านพากันมุงดูและพูดคุยด้ วย
ความตื่นเต้ นแต่กลับไม่กล้ าให้ ความช่วยเหลือเจ้ าหนุ่มเคราะห์ร้าย เพราะ
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คนต้ นเหตุคือนายเหมื อนที่ ก�ำลังยื นกอดอกหน้ าเหี ย้ มคุมเชิงให้ ลูกน้ อง
กลุ้มรุ มท�ำร้ ายคนดวงซวยอยู่ กิตติศพั ท์ของนายเหมือนเป็ นที่เลื่องลือถึง
ความเกกมะเหรกเกเรและได้ บดิ าให้ ท้าย จะมีเพียงแต่ขนุ พิพธิ โสภณเท่านัน้
ที่กล้ าเข้ าไปกล่าวห้ าม
“หยุดก่อนเถิด กระผมว่าท�ำร้ ายมันหนักมือเกินไปแล้ วนะขอรับพ่อ
เหมือน”
เสียงนุ่มแต่หนักแน่นท�ำให้ นายเหมือนผู้ชายร่ างโตหันหน้ ามามอง
อย่างไม่พอใจ แต่เมื่อเห็นว่าคนที่กล้ าเข้ ามาขัดขวางเป็ นใคร ใบหน้ าถมึงทึง
จ�ำต้ องคลายออกอย่างไม่เต็มใจนัก
“นึกว่าใครที่กล้ ามาห้ าม ที่แท้ ก็พ่อพุ่มนี่เอง หยุดก่อนพวกมึง ว่าที่
น้ องเขยกูเข้ ามาห้ าม ไม่มีตามองหรื อกระไร”
เสียงโห่ฮาดังขรมจากคนที่ยงั ไม่สาแก่ใจในการรุมท�ำร้ ายคนอื่น แต่
พวกมันก็ยอมหยุดตามค�ำสัง่ ของเจ้ านายพลางก้ าวเดินถอยหนีเปิ ดทางให้
พุม่ ได้ มองเห็นชายหนุม่ วัยเพิง่ พ้ นแตกพานนอนตัวงออยูบ่ นพื ้นดิน ทังเนื
้ ้อทัง้
ตัวมีแต่ร่องรอยฟกช� ้ำ แต่ดวงตาคมคูน่ นยั
ั ้ งแกร่งกล้ าไม่ยอมสยบถึงแม้ จะหา
ทางสู้ไม่ได้ และทันใดดวงตาคูน่ นกลั
ั ้ บตวัดมองมายังเขา เมือ่ พุม่ ได้ ประสาน
สายตา หัวใจของเขากลับเต้ นตึกตักจนต้ องเบนสายตาหนีกลับมาอยูท่ ผี่ ้ รู ่วม
สนทนา พุม่ เอ่ยถามนายเหมือนที่ยงั มีทีทา่ คุกคามไม่เลิกรา
“ไอ้ หนุ่มคนนี ้มันท�ำผิดกระทงไหนรึ พ่อเหมือนจึงได้ ลงโทษมันแรง
ขนาดนี ้”
“เฮอะ ถุย!”
เหมือนถ่มน� ้ำลายใส่ร่างงอนันจนมั
้
นหาญกล้ าโงหัวขึ ้นมาด้ วยสายตา
คัง่ แค้ น แต่ทนั ใดนันลู
้ กน้ องของนายเหมือนก็กระทืบลงไปบนแผ่นหลังจนมัน
ส่งเสียงร้ องด้ วยความเจ็บใจที่ตอบโต้ อะไรไม่ได้
“เพราะมันเหิมเกริ มเข้ าไปชิงอาหารที่พวกกระผมก�ำลังกินอยูไ่ ม่ทนั
อิ่มหน�ำ พ่อพุม่ ลองตรองดูวา่ มันเลวแค่ไหน”
พุม่ ลอบถอนหายใจ หากนับว่าผิดก็คงจะผิดจริงในโทษฐานขโมย แต่
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โดยปกตินายเหมือนก็ตงวงสุ
ั ้ รากินทิ ้งกินขว้ างอยูแ่ ล้ ว หากใจมีเมตตาสักนิด
แบ่งปั นให้ คนยากไร้ หิวโหยก็คงจะไม่เกิดเรื่ องนี ้ ยิ่งได้ ยินเสียงซุบซิบมาจาก
ชาวบ้ านที่ล้อมวงยืนมองด้ วยความเห็นใจด้ วยแล้ ว
“มันก็หยิบกินแต่ของเหลือไอ้ ที่โยนทิ ้งบนพื ้นดอก มิใช่หยิบคว้ าใน
ส�ำรับเสียเมื่อไหร่”
มองร่างทีฟ่ กช� ้ำเพราะถูกท�ำร้ ายแล้ วพุม่ จึงตัดสินใจ หากเขาไม่ยนื่ มือ
เข้ าไป คล้ อยหลังจากนี ้คงถูกนายเหมือนและลูกน้ องท�ำร้ ายจนถึงแก่ชีวติ แน่
“เอาเป็ นว่ากระผมขอชีวิตมันไว้ ก็แล้ วกัน เห็นใจกลัวว่ามันจะตาย
เสียก่อน ขอให้ กระผมได้ จา่ ยอัฐชดใช้ คา่ อาหารให้ พอ่ เหมือน พ่อเหมือนจะ
คิดค่าเสียหายเท่าไรก็แจ้ งมา”
นายเหมือนแสยะยิ ้มเมื่อได้ ยินค�ำขอนัน้ และเมื่อกล่าวราคาค่าตัว
ของการช่วยเหลือออกไปก็เรี ยกเสียงฮือฮาจากชาวบ้ านที่มงุ มองอย่างไม่
เห็นด้ วย
“ถ้ าพ่อพุ่มใจดีจะเลี ้ยงดูส�ำรับอาหารแทนไอ้ สารเลวนี่ กระผมก็ขอ
คิดค่าอาหารแค่สองบาทคงไม่มากเกินไป”
พุ่มนิ่งงัน สองบาทส�ำหรับการช่วยเหลือมนุษย์ที่ไม่มีทางต่อสู้เขา
ไม่ร้ ู ว่ามันคุ้มค่าหรื อไม่ แต่เมื่อเห็นคนที่พยายามยันกายตนเองขึ ้นมานัง่
อยู่ตรงพื ้นนัน่ แล้ วพุ่มจึงตัดสินใจได้ ไม่ยาก เขาล้ วงห่อเงินมาจากชายพก
กางเกงแพรเนือ้ ดีหยิบเหรี ยญกษาปณ์ ราคาหนึ่งบาทมาสองเหรี ยญแล้ ว
โยนให้ นายเหมือนคว้ าไปด้ วยสีหน้ าเรี ยบเฉย มีแต่นายเหมือนที่กระหยิ่ม
กับเงินที่ได้ รับไป
“พ่อเหมือนน่าจะพอใจกับค่าอาหารแล้ วก็เชิญเถิด ส่วนไอ้ หนุ่มคน
นี ้กระผมจะขอตัวไว้ เอง”
นายเหมือนไม่ได้ สนใจอีก เขาพาพวกเฮละโลจากไป พุ่มหันไปให้
ความสนใจกับชายหนุ่มร่ างผอมที่มีแรงพอจะฟื น้ จนสามารถยันกายขึ ้นมา
นัง่ คุกเข่าได้ แล้ ว
“เอ็งชื่ออะไร”
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ร่างผอมกะหร่องเงยหน้ าขึ ้นมา มันจ้ องมองใบหน้ าของบุรุษที่งดงาม
ที่สดุ ตังแต่
้ มนั เคยพบด้ วยความนับถือและซาบซึ ้งในน� ้ำใจที่ให้ การช่วยเหลือ
คนไม่มีหวั นอนปลายเท้ าอย่างมัน
“กระผมชื่อดินขอรับ ขอบพระคุณเหลือเกินที่ช่วยชีวิต กระผมเป็ น
หนี ้ชีวิตของคุณแล้ ว”
“ไม่ต้องคิดว่าเป็ นหนี ้กระไรดอก ถือเสียว่าข้ าช่วยลูกนกลูกกา เอ็ง
ไปได้ แล้ วไอ้ ดนิ ”
พุม่ แค่อยากจะช่วยชีวิตของคนไร้ ที่พงึ่ เขาไม่ชอบเห็นคนตกทุกข์ได้
ยาก เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้ วชาวบ้ านที่ยืนออกันก็ตา่ งแยกย้ ายกันไป พุม่
จึงเดินกลับหลังเพื่อลงเรื อเดินทางไปท�ำงาน เขาก้ าวเดินไปยังท่าเรื อเรื่ อยๆ
ก่อนชะงักเมื่อไอ้ ฉ�่ำบ่าวติดตามสะกิดแขนยิกๆ
“คุณพุ่มขอรับ ไอ้ ดินที่คณ
ุ พุ่มเพิ่งช่วยไว้ มนั เดินตามมาไม่ยอมห่าง
เลยแน่ะขอรับ”
ไอ้ ฉ�่ำเอ่ยขึ ้นท�ำให้ พมุ่ ต้ องหยุดเดินและหันกลับมามองดินอีกครัง้
“เอ็งตามมาท�ำไมไอ้ ดนิ ”
ดินทรุดตัวลงกราบแทบเท้ าของพุม่
“กระผมเป็ นเด็กก�ำพร้ าไร้ ญาติขาดมิตร ที่คณ
ุ ช่วยกระผมไว้ ครานี ้
เป็ นบุญคุณที่ไม่อาจทดแทนหมด กระผมไม่มีท่ีไป ขอไปอยู่รับใช้ คณ
ุ เพื่อ
ทดแทนพระคุณเถิดขอรับ”
พุม่ สบตากับมัน ดวงตาของมันกระจ่างใสไร้ วี่แววกลับกลอกจนพุม่
นึกเวทนา
“พ่อแม่เอ็งไม่มีรึ”
“ตังแต่
้ เกิดกระผมยังไม่เคยเห็นพ่อแม่เลยขอรับ กระผมอยูก่ บั หลวง
ตากินข้ าวก้ นบาตรจนโต นึกละอายแก่ใจที่โตเป็ นควายแล้ วยังต้ องแย่งไอ้
แกละไอ้ จกุ ที่วดั กินจึงกราบหลวงพ่อออกจากวัดแล้ วมารับจ้ างท�ำงานแลก
อัฐแลกข้ าวเลี ้ยงชีวิต กระผมไปกับเรื อขนซุงเดินทางขึน้ ล่องไปค้ าขายที่
ปากน� ้ำโพ แต่เมื่อวันก่อนกระผมถูกไอ้ เจ้ าของเรื อมันให้ พวกของมันบังคับ
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กระผมท�ำงานและท�ำร้ ายจนบาดเจ็บตกเรือและลอยมาติดอยูท่ ที่ า่ น� ้ำขอรับ”
ดินเล่าประวัตขิ องมันอย่างรันทด พุม่ ยิ่งนึกเวทนาสงสารมันมากขึ ้น
ไปอีก มองสภาพอิดโรยของดินแล้ วจึงตัดสินใจ
“เอาเถิด หากไม่มีที่ไปเอ็งก็ไปอยู่กบั ข้ า บ้ านเรื อนใหญ่โตจะเลี ้ยง
เอ็งเพิ่มอีกสักคนคงไม่เสียหาย เอาไว้ ข้าจะแจ้ งแก่เจ้ าคุณพ่อของข้ าเองก็
แล้ วกัน”
นับจากวันนัน้ ไอ้ ดินก็เข้ าไปอยู่อาศัยในเรื อนหลังใหญ่ของพระยา
วิเชียรอัครภาคบิดาของพุม่ ช่วงแรกพุม่ ให้ ดนิ ช่วยท�ำงานที่ต้องใช้ แรงงานใน
บ้ านเช่นเดียวกับบ่าวผู้ชายคนอื่นๆ ดินเป็ นคนขยันขันแข็งและมีน� ้ำใจไม่นิ่ง
ดูดาย ไม่นานนักมันจึงเป็ นที่รักของบ่าวในเรื อน และเพราะข้ าวปลาอาหาร
อุดมสมบูรณ์ร่างผอมโซของมันจึงค่อยมีเนื ้อมีหนัง ผิวสีด�ำแดงของดินเป็ น
มันเงางามยามมีเหงื่อชโลมกาย
“หน่วยก้ านไอ้ ดนิ มันไม่เลวนัก ให้ มนั มาติดตามพ่อพุม่ แทนไอ้ ฉำ�่ เถิด”
คุณหญิงพร้ อมมารดาของพุม่ กล่าวกับเขาในวันหนึง่
“มันยังหนุ่มแน่น หน้ าตาท่าทางก็ดไู ม่เลว จับมาฝึ กมารยาทเสีย
หน่อยพอให้ ร้ ู จกั พิธีรีตองแล้ วให้ คอยติดตามรับใช้ พ่อพุ่ม ไอ้ ฉ�่ำมันก็แก่ลง
ไปมากจะท�ำอะไรก็งกๆ เงิ่นๆ ไอ้ ดนิ มันดูคล่องแคล่วว่องไว พ่อพุม่ จะได้ ไม่
ล�ำบากตอนที่ออกไปท�ำงานไกลๆ”
พุม่ ท�ำงานทีก่ รมช่างสิบหมูไ่ ด้ ต�ำแหน่งขุนพิพธิ โสภณรัง้ ต�ำแหน่งช่าง
เขียนฝี มือดี โดยงานหลักนันคื
้ อวาดเขียนลงรักปิ ดทองตามอุโบสถวัดหลวง
แล้ วแต่จะได้ รับค�ำสัง่ มาจากกรมวัง ในบางคราวหากต้ องไปท�ำงานในวัดที่
ห่างไกลพระนคร พุม่ ก็ต้องนอนที่กฏุ ิพระแทนที่จะกลับบ้ าน
หลังจากวันนันไอ้
้ ดินก็กลายเป็ นบ่าวคนสนิทของพุ่ม มันรับใช้ เจ้ า
นายของมันทังกลางวั
้
นและกลางคืนมิให้ ขาดตกบกพร่ อง มันเทิดทูนเจ้ า
นายมันจนขึ ้นชื่อ
“คุณพุม่ ของไอ้ ดนิ ”
กลายเป็ นค�ำติดปากยามที่ดินได้ คยุ กับใครต่อใครเรื่ องคุณพุ่มของ
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มัน ไอ้ ดนิ ชอบเวลาได้ ตดิ ตามเจ้ านายออกไปท�ำงานเมื่อคุณพุม่ หรื อขุนพิพธิ
โสภณก�ำลังออกแบบและวาดลวดลายวิจิตรอยูใ่ นอุโบสถของวัด ภาพที่เจ้ า
นายของมันใช้ สมาธิในการถือพูก่ นั ลงสีทีละน้ อยช่างงดงามจนมันหลงใหล
กว่าจะรู้ ตวั ไอ้ ดินก็หลงรักนายของมันเข้ าเต็มหัวใจ แต่มนั ก็ต้องหักห้ ามไว้
เพราะมันกับคุณพุม่ นันช่
้ างห่างไกลจนมันไม่กล้ าคาดหวัง มิหน�ำซ� ้ำยังเป็ น
ผู้ชายด้ วยกันอีกต่างหาก มันได้ แต่คอยปรนนิบตั ิพดั วีดแู ลนายของมัน ยุง
ไม่ให้ ไต่ไรไม่ให้ ตอมตังแต่
้ เช้ าจดเย็น
ยามบ่ายวันหนึง่ ที่พมุ่ ไม่ได้ ท�ำงาน เขานัง่ อ่านหนังสืออยูท่ ่ีชานบ้ าน
โดยมีดินเฝ้าอยู่ไม่ห่าง ไอ้ ดินชะเง้ อชะแง้ มองหนังสือในมือเจ้ านายของมัน
ด้ วยความสงสัย
“คุณพุม่ อ่านต�ำราอะไรหรื อขอรับ เห็นนัง่ ทอดถอนหายใจหลายรอบ
เหลือเกิน”
พุม่ วางหนังสือในมือลงแล้ วหันไปยิ ้มให้ ดิน เพียงเท่านี ้ไอ้ ดินก็หวั ใจ
พองโตแล้ ว
“พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เรื่ องมัทนะพาธา
เอ็งเคยได้ ยินหรื อเปล่าดิน”
ไอ้ ดนิ ส่ายหน้ าพรื ด กระทัง่ ตัวหนังสือสักตัวมันยังไม่ร้ ูวา่ เป็ นตัวอะไร
น� ้ำหน้ าอย่างมันน่ะหรื อจะอาจเอื ้อมถึงกับอ่านงานพระราชนิพนธ์ได้
“ไม่เคยดอกขอรับคุณพุม่ ”
“เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องราวความรักที่น่าสงสารของนางอัปสรคนหนึง่ ที่ผิด
หวังในความรักจนกลายเป็ นดอกกุหลาบ”
เพราะเห็นบ่าวคนสนิทนัง่ ฟั งอยูด่ ้ วยความสนใจพุม่ จึงใจดีเล่าให้ ฟัง
“นางมัทนาแต่เดิมเป็ นนางฟ้าบนสวรรค์ มีเทวดาองค์หนึ่งหลงรัก
นางชื่อว่าสุเทษณ์ เทวดาองค์นี ้ใช้ ให้ วิทยาธรบังคับด้ วยมนตราไปพานาง
มา แต่ครัน้ ขอความรักมัทนากลับปฏิเสธ สุเทษณ์จงึ สาปให้ มทั นาไปเกิดที่
โลกมนุษย์ นางขอไปเกิดเป็ นดอกไม้ ที่มีกลิน่ หอม สุเทษณ์จงึ ให้ นางไปเกิด

31

เป็ นดอกกุหลาบ จะเป็ นมนุษย์ได้ ในคืนวันเพ็ญเท่านัน้ ต่อเมื่อมีความรักจึง
จะพ้ นสภาพการเป็ นดอกไม้ และถ้ าหากทนทุกข์เพราะความรักให้ อ้อนวอน
ขอแล้ วสุเทษณ์จะมาช่วย
ที่โลกมนุษย์ฤๅษี ในป่ าช่วยเลี ้ยงดู รับนางมัทนาเป็ นลูกบุญธรรม วัน
หนึง่ มีกษัตริ ย์ชื่อท้ าวชัยเสนเดินทางมาเที่ยวในป่ าและพบกับมัทนาจึงต่าง
หลงรักกัน ท้ าวชัยเสนทูลขอนางกับฤๅษี และพากลับไปที่วงั แต่ปรากฏว่า
ท้ าวชัยเสนนันมี
้ เมียอยูก่ ่อนแล้ ว และพระมเหสีก็โกรธและหึงหวงมากจึงหา
เรื่ องออกอุบายใส่ไคล้ วา่ มัทนาเป็ นชู้กบั ทหารเอกของท้ าวชัยเสน และแอบ
ส่งข่าวให้ พระบิดาของพระนางส่งก�ำลังมาตีเมืองลูกเขย”
“เลวจริ งๆ ขอรับ”
ดินที่นงั่ ฟั งตาแป๋ วถึงกับสบถออกมา พุ่มยิ ้มเมื่อเห็นดินโมโหแทน
มัทนา
“ท้ าวชัยเสนเชื่อมเหสีจงึ สัง่ ประหารทังมั
้ ทนากับทหารเอก”
“อ้ าว เลวกว่าอีกขอรับ” ดินอ้ าปากหวอ
“แต่คนของมเหสีสำ� นึกผิดมาสารภาพกับท้ าวชัยเสนว่าทุกอย่างเป็ น
แผนการชัว่ ร้ าย ท้ าวชัยเสนตกใจมากแต่โชคดีที่ทหารที่รับหน้ าที่เพชฌฆาต
ทูลว่ายังไม่ได้ ประหารทังคู
้ ”่
“เฮ้ อ โชคดี” ดินถอนหายใจโล่งอก
“ฤๅษี รับนางมัทนากลับไปอยูใ่ นป่ า นางอ้ อนวอนให้ เทวดาสุเทษณ์
ช่วยให้ นางกลับไปสวรรค์ สุเทษณ์ ยังไม่คลายรั กนางจึงเอ่ยขอให้ มัทนา
ปลงใจอีกครัง้ แต่มทั นาก็ไม่ยอมเพราะไม่ต้องการเป็ นหญิงสองผัวและใจยัง
ไม่อาจตัดจากท้ าวชัยเสนได้ เทวดาสุเทษณ์โกรธมากจึงสาปให้ มทั นากลาย
เป็ นดอกกุหลาบตลอดไป ท้ าวชัยเสนที่มาตามหาแต่ไม่ทนั เสียใจมาก ฤๅษี
ที่เลี ้ยงมัทนาจึงได้ ช่วยให้ พรว่าต้ นกุหลาบมัทนาจะมีอายุขยั ยืนนานเท่ากับ
ชีวิตท้ าวชัยเสน จากนันท้
้ าวชัยเสนจึงน�ำต้ นกุหลาบมัทนาไปปลูกในวัง”
“น่าสงสารนางมัทนานะขอรับ ยามรักก็ยอมท�ำได้ ทกุ อย่างแต่กลับ
ต้ องมาผิดหวัง”

32

“ตรงกับค�ำประพันธ์ในเรื่ องนี ้อย่างไรล่ะ”
พุม่ คว้ าหนังสือขึ ้นมาเปิ ดและอ่านบทประพันธ์ให้ ดนิ ฟั ง
“ความรักเหมือนโรคา
ไม่ยินและไม่ยล 		
ความรักเหมือนโคถึก		
ก็โลดออกจากคอกไป
ถึงหากจะผูกไว้ 		
ยิ่งห้ ามก็ยิ่งคลัง่ 		

บันดาลตาให้ มืดมน
อุปสัคคะใดใด
ก�ำลังคึกผิขงั ไว้
บ ยอมอยู่ ณ ที่ขงั
ก็ดงึ ไปด้ วยก�ำลัง
บ หวนคิดถึงเจ็บกาย”

ยังมิทนั จะอธิ บายความหมายพุ่มก็ต้องวางหนังสือลงเมื่อบ่าวใน
เรื อนวิ่งมาแจ้ งว่าท่านเจ้ าคุณวิเชียรอัครภาคผู้เป็ นบิดาเรี ยกให้ ไปพบ พุ่ม
จึงต้ องรี บไปหาบิดาทันที
“เจ้ าคุณพ่อมีสงิ่ ใดกับกระผมหรื อขอรับ”
เจ้ าพระยาวิเชียรอัครภาคมองบุตรชายโทนด้ วยสายตาเข้ มงวด
“ถึงเวลาที่พ่อพุ่มต้ องตบแต่งเป็ นฝั่ งเป็ นฝากับแม่ละมัยได้ แล้ ว มัน
ไม่งามที่จะปล่อยให้ ลกู เต้ าของเขากลายเป็ นสาวเทื ้อคาบ้ าน ผัดผ่อนมาเป็ น
ระยะเวลานานพ่อกับแม่เสียหน้ ากับค�ำต่อว่าของเจ้ าคุณฝั่งขะโน้ นมิใช่น้อย”
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วิญญาณเสน่หา
บทที่ ๔
พุม่ ถึงกับขมวดคิ ้วเมื่อได้ ยิน ความคิดต่อต้ านปะทุขึ ้นมาจนเขาต้ อง
หักห้ ามไว้ มิให้ เอ่ยปากคัดค้ านบิดาด้ วยความรุนแรงผิดวิสยั หากเป็ นเวลา
ก่อน พุ่มอาจมีเพียงแค่ความเฉยชามิได้ กระตือรื อร้ นในการตบแต่ง แต่ใน
บัดนี ้เขากลับรุ่มร้ อนดังมีไฟมาลนที่ใจอันเนื่องจากสาเหตุใดพุม่ ก็ยงั อธิบาย
แก่ใจตนเองมิได้ เขารู้ เพียงว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานกับแม่ละมัย วูบหนึง่
คล้ ายมีใบหน้ าคมเข้ มของบ่าวในปกครองกระจ่างขึ ้นมาจนเขาต้ องรี บปั ด
ความรู้สกึ เหล่านันออกไป
้
“มีงานจิตรกรรมฝาผนังที่วดั บวรนิเวศที่กระผมได้ รับมอบหมายใน
เดือนหน้ าขอรับเจ้ าคุณพ่อ กระผมเกรงว่าอาจจะไม่มีเวลา…”
“ไฮ้ พ่อพุม่ อย่าเอาเรื่ องงานมาเป็ นข้ ออ้ าง”
เจ้ าคุณวิเชียรอัครภาคโบกไม้ โบกมือไปมาเพื่อหยุดค�ำปฏิเสธของ
บุตรชายโทนจนพุม่ ต้ องจ�ำใจเงียบเสียงลง
“ปี นีพ้ ่อพุ่มอายุอานามยี่ สิบสี่แล้ ว บวชเรี ยนรึ ก็ผ่านมาหมด รั บ
ราชการเจริ ญก้ าวหน้ ารวดเร็ ว เป็ นเวลาที่เหมาะแก่การมีคคู่ รองแล้ ว ไม่ร้ ูละ
เดือนหน้ าก่อนถึงฤดูน� ้ำหลากพ่อจะจัดแจงงานแต่งให้ แก่พอ่ พุม่ กับแม่ละมัย”
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น� ้ำเสียงเด็ดขาดของผู้เป็ นบิดาทีท่ ำ� ให้ พมุ่ ต้ องกลับมานอนปวดหัวอยู่
ในห้ องตนเอง คิ ้วโก่งย่นเข้ าหากันอย่างไม่ร้ ูตวั จิตใจของพุม่ กระวนกระวาย
เมื่อถูกบังคับให้ กระท�ำในสิง่ ที่ไม่ต้องการ
“คุณพุม่ เป็ นกระไรรึขอรับ สีหน้ ามิส้ ดู ีเลย”
ดินผิดสังเกตตังแต่
้ มนั ยกโถใส่น� ้ำเข้ ามาในห้ องแล้ ว เจ้ านายของมัน
หายเข้ าไปในห้ องท่านเจ้ าคุณเสียนานจนมันถือโอกาสไปยกผ้ าผ่อนของเจ้ า
นายมาจากแม่แช่มที่เพิ่งจะซักอบจนหอมมาเก็บในห้ อง จนเสร็ จเรี ยบร้ อย
มันเพิ่งจะเห็นคุณพุ่มเดินออกจากเรื อนใหญ่ ของท่านเจ้ าคุณด้ วยสีหน้ า
เคร่งเครี ยดผิดกับทุกวัน
ผ้ า ชุบ น� ำ้ หมาดหอมกลิ่น มะลิที่ ลูบ ไล้ อ ยู่บ นท่อ นแขนรวมทัง้ น� ำ้
เสียงที่เต็มไปด้ วยความห่วงใยจากบ่าวที่คกุ เข่าอยู่ข้างเตียง จุดรอยยิ ้มขึ ้น
บนใบหน้ าที่มีแต่ความกังวลนันได้
้ ไม่ยาก พุ่มเหยียดแขนข้ างหนึ่งออกไป
ให้ ไอ้ ดินมันเช็ดเนื ้อเช็ดตัวสร้ างความสดชื่นให้ ตังแต่
้ ไอ้ ดินมาอยูด่ ้ วยพุม่ มี
แต่ความสบายใจเพราะมันดูแลไม่เคยขาดตกบกพร่ องจนเขาเอ็นดูมนั กว่า
บ่าวคนอื่นมากนัก
เขามองหน้ ามัน ไอ้ ดิน เด็กหนุม่ ที่เขารับมาเลี ้ยงจากข้ างถนน เพียง
เวลาไม่ถึงปี มนั กลายเป็ นชายหนุ่มรู ปร่ างก�ำย�ำ เมื่ออยู่ในเขตบ้ านมันจะ
เปลือยท่อนบนสวมใส่เพียงผ้ าขาวม้ ายกรัง้ จนถึงต้ นขา อวดกล้ ามเป็ นมัด
อยูบ่ นแผ่นอก ผิวเข้ มคล� ้ำไอแดด ใบหน้ าของมันก็ดคู มกริ บจนเขาเองยังใจ
เต้ นเมื่อมองหน้ ามันตรงๆ หลายครัง้ ที่พ่มุ เคยเห็นบ่าวผู้หญิงบางคนชม้ าย
ชายตาให้ มนั
“ไอ้ ดนิ ปี นี ้เอ็งอายุเท่าใดแล้ ว”
ไอ้ ดินเงยหน้ ามองคุณพุ่มของมันด้ วยแววตาเทิดทูนอย่างไม่ปิดบัง
ความรู้สกึ
“ไอ้ ดนิ อายุจะครบยี่สบิ แล้ วขอรับคุณพุม่ ”
คุณพุม่ ของมันมองสบตาอย่างมีนยั ประหลาดที่ไอ้ ดนิ แปลไม่ออก
“อายุครบบวชแล้ วข้ าจะให้ เอ็งบวช หลังจากนันถ้
้ าเอ็งคิดจะมีเมียข้ า
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จะไปขอให้ เอ็งไปรักไปชอบสาวคนไหนไว้ บ้างหรื อเปล่า”
โธ่ คุณพุม่ ของไอ้ดิน
ไอ้ ดนิ คร้ านจะบอกกับคุณพุม่ ว่ามันจะไปรักไปชอบสาวคนใดได้ ใน
เมื่อมันยกหัวใจทังดวงให้
้
คณ
ุ พุ่มของมันไปหมดแล้ ว ไอ้ ดินได้ แต่สมุ ความ
อึดอัดไว้ จนคับแน่นในอก มันได้ แต่ก้มหน้ านิ่งเก็บอาการไว้
“ดิน ขึ ้นมาบนเตียงแล้ วมานวดขมับให้ หน่อย”
ไอ้ ดนิ เงยหน้ าขวับ จ้ องมองนายของมันทีใ่ ห้ โอกาสมันขึ ้นไปบนทีน่ อน
ยัดปุยนุน่ ที่คณ
ุ พุม่ ก�ำลังนอนหลับตาพริ ม้ อยูน่ ี่หรื อ
“เร็ วสิไอ้ ดนิ อย่าชักช้ า ข้ าปวดหัวอยูไ่ ม่ร้ ูหรื อไร”
ไม่ต้องรอให้ สงั่ ซ� ้ำ ไอ้ ดนิ ผวาขึ ้นไปนัง่ อยูด่ ้ านหัวเตียง มันยกศีรษะทุย
ได้ รูปของคุณพุม่ มาวางอยูบ่ นตักของมันต่างหมอนอย่างทะนุถนอมพลางใช้
ปลายนิ ้วนวดวนอยูต่ รงขมับทังสองข้
้
างให้ นายของมัน
“มือหนักดีแท้ นวดเสียหัวข้ าแทบระเบิด”
“คุณพุม่ เจ็บหรื อขอรับ ไอ้ ดินขอประทานโทษนะขอรับ อย่าโกรธไอ้
ดินนะขอรับ”
มันรี บละล�่ำละลักพูดพลางหยุดมือเพราะเกรงจะท�ำให้ พ่มุ ไม่พอใจ
แต่นกึ ไม่ถงึ ว่าพุม่ กลับยกมือมาวางอยูบ่ นหลังมือของมัน ฝ่ ามือของเจ้ านาย
ช่างนุม่ จนไอ้ ดนิ อยากจะดึงมาแนบแก้ มสากของมันยิ่งนัก
“ใครบอกว่าข้ าโกรธ ข้ าชอบนะที่มีเอ็งอยูใ่ กล้ ดิน ข้ าขอบใจเอ็งที่มา
ดูแลข้ าเป็ นอย่างดี”
น� ้ำเสียงคุณพุม่ ฟั งดูออ่ นล้ าจนแม้ แต่คนโง่อย่างไอ้ ดนิ ก็เข้ าใจได้ โดย
ง่าย
“ถ้ าอีกหน่อยข้ ามีเมีย เอ็งคงจะมาอยูแ่ บบนี ้ไม่ได้ แล้ ว”
ไอ้ ดินใจหาย หน้ ามันซีดเผือดเมื่อได้ ยิน คุณพุ่มของไอ้ ดินจะแต่ง
เมียเข้ าบ้ าน มือที่แตะอยูต่ รงขมับเจ้ านายเผลอก�ำแน่นด้ วยความรวดร้ าว
“ผู้หญิงอย่างแม่ละมัยคงจะไม่ยอมให้ ใครเข้ าใกล้ ข้าเป็ นแน่ ข้ าคงจะ
คิดถึงเอ็งน่าดู อ๊ ะ!”
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พุ่มอุท านอย่างตกใจเมื่ อ ขณะที่ นอนหนุน ตักแข็ ง ของไอ้ ดิ น และ
หลับตาครุ่ นคิดด้ วยความไม่สบายใจ จู่ๆ ริ มฝี ปากของเขาก็ถกู ปิ ดแนบลง
มาอย่างไม่ทนั ตังตั
้ ว เมื่อเปิ ดเปลือกตาขึ ้นก็เห็นเพียงกรอบหน้ าคมของบ่าว
คูใ่ จที่โน้ มกายก้ มหน้ าลงมาจนรู้สกึ ถึงลมหายใจร้ อนผ่าวริ นรดอยูต่ รงปลาย
คาง ริ มฝี ปากแห้ งผากของไอ้ ดินที่แนบชิดอยูก่ บั กลีบปากของพุม่ ท�ำให้ เจ้ า
ตัวใจสัน่ และหมดแรงห้ ามปรามจนต้ องปล่อยให้ บ่าวต�่ำต้ อยเป็ นฝ่ ายผละ
ใบหน้ าออกไปเองเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่
ไร้ ซงึ่ ค�ำสนทนา มีเพียงดวงตาสองคูต่ า่ งจ้ องกันอย่างค้ นคว้ าเข้ าไปใน
ห้ วงลึกของอีกฝ่ าย ดวงตาคูห่ นึง่ บอกถึงความรักและบูชาจนหมดใจในขณะ
ที่อีกคูห่ นึง่ กลับมีแต่ความสับสนและหวาดวิตกกับสิง่ ที่เกิดขึ ้น
“ดิน...ข้ า...”
“ไอ้ ดินขอประทานโทษ ไอ้ ดินมันเลวที่กระท�ำการจาบจ้ วง ไอ้ ดิน
มัน…”
ดินเพิ่งจะได้ สติวา่ กระท�ำหยามเกียรติเจ้ านายของมันยิ่งนัก สีหน้ า
ของมันแตกตื่นลนลานซีดเผือด ดินกลัวว่าคุณพุ่มจะโกรธและขับไล่มนั ให้
ไกลห่าง แต่ดนิ ไม่นกึ เลยว่าคุณพุม่ จะเป็ นฝ่ ายยกสองมือโน้ มคอมันลงมาให้
มันได้ มีโอกาสแนบชิดกลีบปากนุม่ ของผู้เป็ นนายอีกครัง้
ดินตกตะลึงแต่มนั ไขว่คว้ าโชคของมันได้ เร็วยิง่ และคราวนี ้มันไม่ยอม
สูญเสียโอกาสที่จะขบเม้ มไปตามเรี ยวปากนุ่มอย่างที่ใจมันต้ องการมาเนิ่น
นาน ปลายลิ ้นอุน่ ค่อยๆ แตะไล้ ให้ คณ
ุ พุม่ ของมันเผยอปากรับจนมันสอดลิ ้น
เข้ าไปชิมความหวานจนได้ มือสากประคองกรอบหน้ างดงามให้ เงยรับความ
หวานสูจ่ บู อันยาวนานของมัน
เนิ่นนานจนเกือบขาดใจ ฝ่ ามือนุ่มที่จบั แต่ก้านพู่กนั จึงได้ ผลักไหล่
มันออก ไอ้ ดนิ หอบลึกในขณะที่คณ
ุ พุม่ นอนร่างสัน่ ไหว กลีบปากที่ดนิ รู้แล้ ว
ว่าหวานฉ�่ำนักสัน่ ระริ กแดงเรื่ อ ไอ้ ดินคว้ ามือนุม่ มาแนบแก้ มได้ สำ� เร็ จอย่าง
ใจต้ องการ มันมองสบตาเรี ยวที่อยู่บนใบหน้ าแดงเรื่ อของคุณพุ่มแล้ วกด
จูบไปที่กลางฝ่ ามือ
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“คุณพุ่มไม่ต้องพูดกระไรดอกขอรับ บ่าวอย่างไอ้ ดินได้ เพียงแค่นี ้ก็
ดีใจเหลือเกินแล้ ว”
“ดิน ข้ า…”
ร่างกายของไอ้ ดินก�ำลังต้ องการมันรู้ตวั ดี ความเป็ นชายของมันนัน้
แข็งกระด้ างชวนอึดอัดเสียตังแต่
้ จบู แรกแล้ ว และร่างกายของคุณพุม่ ก็ก�ำลัง
ต้ องการปลดปล่อย มันเองมองออกเช่นกันเมื่อเหลือบมองไปยังจุดกลาง
ล�ำตัวที่พองฟูผา่ นกางเกงผ้ าแพรเนื ้อลืน่ ขึ ้นมา ถึงอย่างไรทังเจ้
้ านายและมัน
ก็เป็ นมนุษย์ปถุ ชุ นที่ยงั ต้ องการปลดปล่อยตามธรรมชาติ แต่มนั ไม่อยากให้
นายของมันแปดเปื อ้ นไปยิง่ กว่านี ้ไอ้ ดนิ ขยับตัวไปด้ านปลายเท้ าของคุณพุม่
ก่อนจะเอ่ยเสียงสัน่ พร่า
“ให้ ไอ้ ดนิ ช่วยคุณพุม่ ได้ มีความสุขนะขอรับ”
บ่าวต�่ำต้ อยไม่รอค�ำตอบ มันเอื ้อมมือไปปลดปมมัดของกางเกงแพร
ลื่นมือออก แล้ วดึงขอบผ้ าลงช้ าๆ พลางลอบกลืนน� ้ำลายเหนียวหนับ ไอ้ ดนิ
ไม่รอช้ า มันโน้ มกายลงต�่ำแล้ วครอบครองคุณพุม่ ทังหมด
้
“ดิน อา อย่าท�ำแบบนี ้ มันไม่ดีตอ่ เอ็งด้ วย”
ผู้เป็ นนายผงกศีรษะมองด้ วยความตกใจ ไม่เคยมีใครแตะต้ องพุ่ม
ใกล้ ชิดถึงเพียงนี ้ แต่ดวงตาคมของดินช่างแน่วแน่ที่จะท�ำให้ พมุ่ มีความสุข
“ชีวิตนี ้ของไอ้ ดนิ มีคณ
ุ พุม่ เป็ นเจ้ าของ ต่อให้ ตายไปวิญญาณของไอ้
ดินก็ยงั จะภักดีต่อคุณพุ่ม เพราะฉะนันเรื
้ ่ องเพียงเท่านี ้ คุณพุ่มอย่าได้ เป็ น
กังวลเลยขอรับ”
พุ่มสะดุ้ง ตังแต่
้ เกิดมาไม่เคยมีใครมาท�ำเรื่ องเช่นนีใ้ ห้ เขา ไอ้ ดิน
เหลือบตาขึ ้นมองอย่างพอใจเมือ่ มันสามารถท�ำให้ คณ
ุ พุม่ ครางอย่างมีความ
สุขได้
“ฮัก ฮัก ดิน ไอ้ ดนิ ”
พุม่ สะท้ านจนต้ องโผเข้ าหา ดวงตาเรี ยวราวเนื ้อทรายปรื อฉ�่ ำหวาน
พลางสอดนิ ้วขยุ้มกลุ่มผมดกด�ำของไอ้ ดินไว้ แน่น การกระท�ำแต่ละอย่าง
เร่ งเร้ าให้ พ่มุ ผวา ร่ างกายเกร็ งเครี ยดขึ ้นเรื่ อยๆ จนต้ องพ่นลมหายใจร้ อน
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ละอุออกมา
“ไม่ไหวแล้ วดิน อื ้อ”
พุ่มนอนดวงตาลอยหอบหายใจลึกเร็ วจนคลายเหนื่ อย จากนัน้
จึงเผลอหลับไปอย่างสบายตัวที่ได้ ปลดปล่อย ขณะที่ไอ้ ดินกระวีกระวาด
ท�ำความสะอาดให้ นายของมันและนัง่ มองอย่างพอใจเมือ่ เห็นสีหน้ าของนาย
ผ่อนคลายเมื่อหลับใหล
ส่วนตัวมันนัน้ แค่ได้ เห็นหน้ านายแล้ วจินตนาการว่ามีคุณพุ่มอยู่
ในอ้ อมกอด ไอ้ ดินก็ปลดปล่อยได้ ไม่ยากเหมือนอย่างที่มนั แอบกระท�ำอยู่
เกือบทุกคืน
“คุณพุม่ ของไอ้ ดนิ สุดที่รักของไอ้ ดิน”
มันพึมพ�ำแผ่วเบาก่อนจะล้ มตัวลงนอนอยู่บนพื ้นห้ องข้ างเตียงของ
เจ้ านายตัวเอง ดวงตาคมของมันปิ ดลงอย่างสุขสมและหลับฝั นดีตลอด
ราตรี นนั ้
ไตรภูมผิ วาสุดตัวจากการหลับใหล ร่างสูงโปร่งยกท่อนแขนเช็ดเหงื่อ
ทีไ่ หลรินอยูต่ รงขมับราวกับเพิง่ ผ่านการวิง่ รอบสนามฟุตบอลมาหมาดๆ และ
ดึกดื่นคืนนี ้อีกเช่นเคยที่องคาพยพใต้ ร่มผ้ าปลดปล่อยความอัดอันออกมา
้
พร้ อมกับหัวใจที่เต้ นรัวทังที
้ ่เพิ่งสะดุ้งตื่น แต่ที่แปลกคือในค�่ำคืนนี ้ความฝั น
ของเขาชัดเจนเสียเหลือเกิน
ชัดเจนเหมือนก�ำลังดูละครโทรทัศน์ ภาพของชายหนุ่มรูปร่างก�ำย�ำ
กล้ ามเนื ้อแน่นเป็ นลอนช่างคมชัด มันน่าแปลกที่เขารู้สกึ ผูกพันจนหน่วยตา
ชื ้นร้ อนผ่าว ไตรภูมิยกปลายนิ ้วแตะขอบตาตนเองอย่างไม่เข้ าใจ
หัวใจของเขาร้ อนรนจนทนอยู่นิ่งบนเตียงไม่ไหว ร่ างสูงของไตรภูมิ
ก้ าวลงจากเตียงแล้ วเดินไปเปิ ดไฟกลางห้ องจนสว่างไสวก่อนตรงไปที่แผ่น
เฟรมผ้ าใบที่ขงึ กระดาษรออยู่แล้ ว เขาหยิบชิ ้นงานที่ทำ� ค้ างไว้ ออกไป คว้ า
ดินสอด�ำขึ ้นมาร่างเค้ าโครงตามนิมิตอย่างรวดเร็ว
มันเป็ นภาพที่ไตรภูมิร่างแบบได้ เร็ วที่สดุ ตังแต่
้ เคยท�ำมาทังที
้ ่ไม่มี
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แบบจริ งให้ เห็นนอกจากใบหน้ าเด่นชัดในความฝันเท่านัน้ ปลายนิ ้วเรี ยวจับ
ดินสอลากเส้ นบนกระดาษโดยไม่วอกแวกจนกระทัง่ แสงสีทองเริ่ มจับที่ขอบ
ฟ้าไตรภูมิจึงได้ ละมือ เขายืนมองภาพที่ปรากฏอยู่บนเฟรมอย่างพึงพอใจ
เมื่อเห็นเป็ นใบหน้ าชายหนุ่มและล�ำตัวท่อนบนที่เปลือยเปล่า ลอนกล้ าม
เนื ้อเป็ นลูกตังแต่
้ บา่ กว้ างจนถึงใต้ ราวนม ใบหน้ าคมเข้ มอย่างคนสมัยก่อน
คิ ้วดกด�ำเป็ นปื น้ จมูกโด่งคมสัน ดวงตาในภาพคมกริ บราวกับก�ำลังจ้ องตรง
มายังไตรภูมิเช่นกัน
“สวัสดีนายดิน ในที่สดุ เราก็พบกันเสียทีนะ”
ปากหยักของคนในภาพคลี่ยิ ้มเล็กน้ อยอย่างคนยิ ้มยาก ไตรภูมิมอง
ฝี มือตัวเองแล้ วหัวใจหวามไหวชอบกล เขาไม่ร้ ูวา่ การที่จ้องมองภาพผู้ชาย
แล้ วใจสัน่ มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
“ท่าจะเพี ้ยนแล้ วไอ้ ไตร มึงหวัน่ ไหวกับผู้ชายด้ วยกันเองได้ ยงั ไงวะ”
เขาโคลงศีรษะเบาๆ ก่อนหาวหวอดเมื่อความง่วงงุนมาเยือน ชาย
หนุม่ เดินหลับตาทิ ้งตัวลงกลางเตียงและหลับสนิทลงอย่างรวดเร็ ว
มวลอากาศค่อยๆ เกาะกลุม่ รวมกันอยูต่ รงหน้ าแผ่นเฟรมจนเกิดเป็ น
เงาจางก่อนจะเด่นชัดขึ ้นเรื่ อยๆ กลายเป็ นชายหนุม่ ที่มีหน้ าตาพิมพ์เดียวกับ
ในภาพไม่ผิดเพี ้ยน ร่างโปร่งแสงจากมวลอากาศจ้ องมองภาพของตนอย่าง
พึงพอใจ
“ฝี มือของคุณพุ่ม ไม่ว่าเวลาจะผันผ่านไปนานเพียงใดก็ยงั งดงาม
ไม่เคยเปลี่ยน”
ร่ างเงาชัดจนเกือบจะมองผ่านคล้ ายมนุษย์ตรงไปยังเตียงที่ไตรภูมิ
หลับสนิท เขาเอนร่างลงไปนอนตะแคงข้ างจ้ องมองใบหน้ าของไตรภูมิอย่าง
แสนรัก
“ถึงรูปกายภายนอกจะเปลีย่ นแปลงไปไม่เหมือนคุณพุม่ แต่กาลก่อน
แต่ไอ้ ดนิ รู้วา่ จิตของคุณพุม่ ยังคงเป็ นคุณพุม่ ของไอ้ ดนิ เช่นเดิม”
มือหยาบลูบไล้ แผ่วเบาไปตามกรอบหน้ าแล้ วเลือ่ นมาโอบรัดอยูต่ รง
หน้ าอก เขาวางแก้ มแนบลงไปกับกลุม่ ผมนุม่ ของไตรภูมิ
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“รออีกนิดนะขอรับ ตังแต่
้ คณ
ุ พุ่มมาอยู่ใกล้ ๆ พลังของไอ้ ดินก็ยิ่งมี
มากขึ ้น อีกไม่กี่วนั เท่านันเราจะได้
้
พบหน้ ากันเสียที”
“กรวดน� ้ำหน่อยไหม ส่งบุญถึงเขา”
หลวงพ่อบอกเขาในเช้ าวันหนึ่งเมื่อเขางัวเงียมาใส่บาตร หลังจาก
จัดการท่องค�ำกรวดน� ้ำแผ่เมตตาตามที่หลวงพ่อน�ำทางให้ แล้ ว พระภิกษุ
ชราจึงได้ เอ่ยถาม
“พระที่ให้ ไปไม่ได้ คล้ องคอไว้ หรอกรึโยม”
“เอ่อ…”
ไตรภูมหิ วั เราะเจื่อนจนหลวงพ่อโคลงศีรษะ ตังแต่
้ วนั ที่ถอดออกจาก
คอแล้ วไตรภูมิก็ลืมเสียสนิท
“เอาเถอะ เขาก็ไม่ได้ มาร้ ายหรอก หมัน่ ท�ำบุญไปให้ นนั่ แหละดีแล้ ว”
ไตรภูมิกลับเข้ ามาในบ้ านเพื่อเตรี ยมตัวออกไปเรี ยน เขาแวะเบื ้อง
หน้ ากรอบรูปที่เขาวาดและลงสีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว หลังจากวันแรกที่ลงมือ
วาดภาพผ่านไปไม่กวี่ นั ตอนนี ้ภาพนันเสร็
้ จสมบูรณ์มนั ช่างเหมือนจริงราวกับ
คนในภาพก�ำลังจ้ องมองเขาไม่วางตา
“ผมไปเรี ยนก่อนนะดิน ค�่ำๆ จะกลับมา ฝากบ้ านด้ วยล่ะ”
เขาพูดเหมือนดินอยูใ่ กล้ ไม่ร้ ูสิ ไตรภูมิร้ ูสกึ เช่นนันแม้
้ จะไม่เคยเห็น
ดินแบบชัดๆ และช่วงนี ้เขาก็หลับสนิทไม่ได้ ฝันอีก ไตรภูมิยงั ไม่ร้ ูวา่ เรื่ องราว
ต่อจากในฝันจะเป็ นอย่างไรทังที
้ ่เขาเองก็อยากรู้ใจจะขาด
เนื่องจากการจราจรติดขัดเหตุเพราะฝนตก กว่าจะเสร็ จสิ ้นภารกิจ
และถึงบ้ านก็ท�ำให้ มืดค�่ำไปแล้ ว ไตรภูมิจอดรถยนต์ได้ ก็รีบวิ่งเข้ าบ้ านเนื ้อ
ตัวเปี ยกปอนจนต้ องรี บอาบน� ้ำ พอสบายตัวเขาก็คว้ าพู่กนั เตรี ยมท�ำงานที่
ค้ างไว้ แต่ยงั ไม่ทนั ลงมือด้ านนอกกลับบังเกิดพายุฝนกระแทกหน้ าต่างปิ ด
ดังปั งใหญ่ เสียงกระแสลมหวีดหวิวปะปนกับเสียงสายฝนที่เทลงมาราวกับ
ฟ้ารั่วแทบไม่ได้ ยินอย่างอื่น ไตรภูมิขมวดคิ ้วเมื่อแสงไฟกลางห้ องติดๆ ดับๆ
ก่อนจะดับวูบลงจนมืดมิด
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“อ้ าวเฮ้ ย อย่าเพิ่งดับสิวะงานยังไม่เสร็จ”
เขาสบถลัน่ เพราะงานที่ต้องเร่ งส่งอาจารย์ยงั ค้ างอยู่ ก� ำลังนึกหา
ไฟฉายว่าตนเองวางไว้ ตรงไหนกระทัง่ เดินส่งเดชมาจนถึงหน้ ากรอบรูปของ
ดินที่วางบนหลังตู้ใส่ของสูงขนาดเท่าเอวของเขา มือเรี ยวคล�ำหาไฟฉายจน
คว้ าอะไรบางอย่างที่เย็นเยียบมาจับไว้
ไตรภูมิเอะใจ เขากะพริ บตาถี่เพื่อให้ ชินกับความมืดแล้ วเพ่งมองสิง่
ที่ตนเองก�ำลังจับ
ท่อนแขน!
กลันหายใจจนเกื
้
อบหมดลมแต่หวั ใจกลับเต้ นถี่ยิบ ริ มฝี ปากสัน่ ไป
หมดเมื่อเขาฝื นใจเงยหน้ าช้ าๆ
“เฮ้ ย!”
ผงะเมื่อเห็นกรอบหน้ าคมแจ่มแจ้ งแม้ จะอยูใ่ นความมืด ดวงตาของ
ไตรภูมิเบิกกว้ างหลังแน่ชดั แล้ วว่าสิ่งที่ปรากฏในสายตามันไม่ใช่เพียงบุรุษ
ในภาพ แต่เขาคนนันมี
้ ตวั ตนจริ งๆ
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