ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑

นวนิ ยาย เรื อง
ฝ่ าอุปสรรค ตามหารั กนิ รันดร์
(Hopeful with Hearted)

โดย “ ดิน หิน ฟ้ า”

ภาคที ๑ ตามหารัก อุปสรรคไม่ท้อ
ปฐมบท
แสงไฟจากเพดาน ขางนอก สอ งมาที่นาฬิก า
โบราณที่ถูกแขวนไวในหอ งนอน
“เปง! เปง! เปง! เป ง! เปง!”
เสียงขลุก ขลั ก ลากถู ขาวของ ดังมาจากในครั ว
สรางความหงุด หงิด นารําคาญ ใหแ กเด็กสาวรุ นผูห นึ่ ง
ซึ่ งกําลังนอนหลั บคุดคูอยู ในมุง เธอนอน
กระสับกระส าย เมื่อ ไดยิ นเสีย งเรียก
“นี่ มันตีหาแลว ตื่ น ตื่ น” เสียงของหญิงวั ย
กลางคน เรีย กใหเด็กสาวรุน ที่กําลั งนอนอยูรีบตื่ นขึ้น
“นั งแวว นี่ จะนอนกินบ านกิ นเมือ งรึไงวะ
ประเดี๋ย วตลาดก็วายกั นหมด”
“เดี๋ยวซิ แม คนกํ าลั งตื่นอยู ” แวว ลุก ขึ้ น ขยี้ตา
งัวเงีย แหวกมุ งออกมาทั้งๆ ที่ต ายั งหลับอยู
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๒

ทามกลางแสงสลั วๆ ส วนมือก็ ปดปายไปมาบนหั ว
เตียง จนไปสะดุดเขากั บสวิ ทชไ ฟฟ าเขาพอดี
ภายในหอ งแคบๆ ที่ถูกจัดเก็บขาวของเครื่องใช
อยางไมเ ป นระเบี ยบเทาไรนัก แวว ขยี้ตาอยูครู หนึ่ ง ผู
เปนแม ก็เดินมาเกาะที่ ขอบประตู หอ ง เขามาดู วา ลูก
สาวตื่ นหรือ ยัง
ผูเป นแมเตรีย มขาวของ ที่จะนํ าไปขายในตลาด
เชาพรอ มแล ว เพียงแตรอลู กสาวอยู
…
รุงอรุ ณวั นใหม บรรยากาศดูสดใสกวาทุกวัน แสง
อรุณสีทองยามเช า บรรยากาศในตลาดวั นนี้ดูสวยงาม
สองฝ งทางเดิน ตา งมี แม คานํ าของมาขาย จัดวางโตะ
วางขาวของที่จะขายคละกั น แตดูมีระเบียบ ราวกั บวา
รอคนสําคั ญมาตรวจ ตลาดปลาสด เนื้อสด กั บตลาด
ผัก ของกินของใช แยกกัน มีผูค นพลุกพล านมากกว า
ทุกวัน แสงสี ทองยามเช า สาดกระทบไหลผูค นที่เดิน
สวนกั นไปมา ดูงามตายิ่งนั ก ทุ กคนส งรอยยิ้ มใหแ ก
กัน และกล าวทักทายกั นตามประสาคนคุ นเคย
สองแมลูก ช วยกันหาบผัก ผลไมที่เตรีย มไวตั้ งแต
เมื่อคื น มาจับจองในที่ที่เคยขายประจํา
เปนโตะไมเกาๆ ผานการใช งานมานาน สองข าง
ก็เป นแมคาทีเ่ ปนเจ าประจํา กํ าลั งจัดผัก ใหเ ข าที่
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๓

พรอมกั บ จัดผักวางบนตราชั่ ง ส งให หญิงชราผู หนึ่ ง
พรอมกั บรั บเงิ นมา
“ชะเอม ทําไมวั นนี้มาสายละ ?”
เสียงแมคา ขางๆ รอ งทัก ขณะจัดวางผักกาด
ผักบุ ง ใหดูเรี ยบรอย
“ก็นังแววนะสิ ตื่นสายตามเคย” เธอบ นถึ งลูก
สาว กับเพื่อ นๆ แมคา โดยไมส นใจวา ลู กสาวจะรูสึก
อยางไร “เออ ไดขาววา วันนี้ พอเมือ งยศกร จะมา
จายตลาด ใช ไ หม”
“อืม!” เธอตอบ โดยไมหันไปมอง ขณะหยิ บ
หัวมั นขึ้นไปวางบนถาดตราชั่ง
“ฉั นกะว าจะมาให ทัน อยากจะเห็ น คุณผู หญิ งซั ก
หนอย”
“คุณจั นทนี นะเหรอแม ?” นังแวว ถามแมดวย
ความสั งสัย
“เออ คุณผู หญิงจั นทนี เมียของพอเมือ ง แก
เรียกชื่อใหเต็มๆ หนอย ไมไดเ หรอวะ นังแวว”
“คุณผู หญิงจั นทนี ภรรยาหลวงของพอเมือ ง ฉัน
เรียกถู กไหมแม ”
ชะเอม มองคอ นลูกสาว ขณะนี่เ พื่อนแม คาแอบ
ยิ้มนิดๆ ที่เ ห็ นลูก สาวฉลาดกวาแม
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๔

“จะเรีย กว า เป นภรรยาเอกของพอเมือ ง ก็ไ ดจะ
เคาว าหน าตาสะสวยกวา คุณเมธาวรรณ อี ก นะ”
“ทําไมพวกผู ชาย ชอบมีเมีย นอยกั นจัง” นั งแวว
ซักตามประสาเด็กสอดรู
“เอะ นังแววนี่ เรื่อ งไมดีไ มงาม พูดออกมาได
ยังไง”
“โธ แม ฉั นแอบไดยิ นพวกในจวนเขาพูด กันให
แซด วาคุณเมธาวรรณ เป นเมี ยนอ ย”
ขณะที่ชะเอม ลูกสาว และเพื่อ นแมค า กําลั ง
ถกเถีย งกั นอยู ชาวเมือง ตางใหความสนใจเปนพิเศษ
เพราะวันนี้ พอเมืองยศกร กั บ จั นทนี พรอมด วย
ผูติดตาม เป นผู ชายคนหนึ่ง ผูหญิ งสองคน เดิน
ทักทายผูคนไปดวย และ จับจ ายซื้อผัก ขาวของไป
ดวย
พอเมือ งยศกร เปนชายร างสูง มีจมู กเป นสั นโด ง
งามราวกับเทวดา รูปรางก็ดูส งางดงาม สวมเสื้อยืดสี
ขาวโปร งตา เดินเคี ยงคูมากั บ จันทนี ภรรยาสาว เป น
หญิงรางผอมสู งสมสวน ผิ วขาว ผมยาวเสมอไหล ใน
ชุดกระโปรงสีฟ าขาวคลุ มเข า เสื้อคอกระเช าสีขาว
สว นผูติดตามหญิ ง หิ้ วตระกร าใสของ ผู ชายมีส มุด
บันทึ กอยูในมือ และพกวิทยุ สื่อสารเหน็ บไวที่เ ข็มขัด
ดานหลั ง
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๕

“วันนี้ คุณผู หญิงจั นทนี ดูสวยกว า ทุกวันเลยนะ
แม ” นั งแวว พูดอมยิ้ม ด วยความชื่ นชม

บทที ๑ ต้ น เหตุของเรื องราว
ตอนที ๑

ละครชีวิต แห่ งนครวิชัยยศ
บานหรู หลัง ใหญ ออกแบบสรา ง ตามสปตยก
รรมยุโรป สี ขาวสะอาด ตั้งตระหงา นอยูภายในรั้ว
สีเขียวขี้ มาเขม ที่ ออกแบบลวดลายแสดงถึ ง
ฐานะผู นําของเมื อง ที่ ประตู ใหญ ของรั้ว บาน มี
ความกว างกว าถนนคอนกรีตเล็ก นอย รถยนต
สามคันวิ่งสวนกั นไดสบายๆ รถยนตทุกคั นที่ วิ่ง
ผานหนาบา น จะมองเห็ นปายชื่ อ ซึ่งเป นโลหะ
หลอนู นได ชัดเจน ขอความวา “จวนผูวา นครวิ ชัย
ยศ ยศกร วิมลมาศ” เมื่อมีรถวิ่ง เขาออก ก็จ ะมี
เจาหนาที่เวรยามสองนาย แตงกายดูสงา คอย
ตรวจตราและอํา นวยความสะดวกในการเป ด-ป ด
ประตู
ภายในบริ เวณจวนผูวา ถูกจัดระเบียบ
ตกแตงด วยสวนไม ดอกไม ประดั บ หลากสี สู งต่ํา
ลดหลั่ นกั นเป นระยะ รองพื้ นด วยหญาเขียวขจี
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๖

และทางเดิ นซึ่งปู ดวยแทง หิ นรูปสี่เ หลี่ยม จั ดวาง
เรียงเปนรูป มนโคงสวยงาม ดานหนาของตัวบาน
เยื้องไปทางทิศตะวันออก เปนสระน้ําใสสะอาด มี
น้ําตกเล็กๆ อยู อีก ดา นหนึ่ ง บรรยากาศดูสวยงาม
ราวกับสวรรค
ในหองโถงใหญ ถู กจัดระเบียบให ดูภู มิฐาน
ตระการตา โดยหญิ งแม บาน สองคน ซึ่งกําลั งป ด
กวาดเช็ ดถู ทําความสะอาดพื้น และเครื่อ งเรื อน
ลึกเขา ไปอีกฝ งหนึ่งของตัวบาน เปนห องรับรอง
แขก ภายในห อง มีรูป ถายของพ อเมื องยศกร กับ
จันทนี ตอนแตงงานกันใหมๆ ติดอยูบนผนัง หอง
ฝงตรงขามเป นห องรับ ประทานอาหาร
บนโตะ อาหารเชา เวลาผา นไปเกื อบสิบนาที
ยศกร กับ จันทนี ตางคนตางรั บประทานอาหาร
เชาโดยที่ ไมย อมพูดจากั น จนแม บาน ที่รอเสริ ฟ
อาหารอยู หางๆ ตางก็บ นกระซิบ ถามกั น ด วยสี
หนาเศราๆ
“แมนวล พวกเคา จะงอนกันไปอีก นานไหม?”
“ไมรูซิ มันก็เ ป นอยา งงี้ มาเกื อบเดื อนแลว ”
“โธเอย …ฉันอึ ดอั ดจะแย อยูแลวนะ”
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๗

ยศกร ทําลายบรรยากาศความเงียบ ด วย
คําพูดหวนๆ
“ประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเซ็นหนังสือที่หอง
ทํางาน แล วก็ ออกไปตรวจงานขา งนอก บายๆ จะ
กลับ”
จันทนี เบนสายตาจากจานขาว ไปที่สามี แลว
รวบชอน ยกแกว น้ําขึ้นจิบ
“คุณจะออกไปพรอมกั บผมเลยไหม ?”
“ไมคะ ดิฉัน ขับรถไปเอง โรงเรียนก็อยู ไม ไกล
ปานนี้พวกเด็กๆ คงรอแย ”
“นี่คุณ จะโกรธผมไปถึง ไหน อยูดวยกั นมาหา
ปแลว คุ ณยัง ไมรู ใจผมอีกเหรอ”
จันทนี มองหนาสามี แลวลุกเดิ นออกไป
ปลอยให ยศกร พู ดตั ดพ ออยูเพีย งฝายเดียว
“เราตกลงกันแล ว คุ ณมีลูกใหผ มไม ได แลว
อยางงี้จะใหผมทํายังไง ทุกวันนี้ผ มก็ดูแลคุณ อยาง
ดี ยกย องคุ ณมากกวา เมธาวรรณ เสีย อีก”
เมื่อไดยิน คําวา “เมธาวรรณ” เหมื อนมี หนาม
แหลมมาทิ่ มแทงหัว ใจ จันทนี รีบลุกเดิ นออกไป
โดยไมฟงคํ าแกตัว ใดๆ จาก ยศกร
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๘

“นี่คุณ … คุณ”
ขณะที่เ ขายืนครุ นคิ ดวา ไมรูจ ะหาทางออก
อยางไรกั บเรื่ องยุงๆ นี้ เขาก็ ไดยิ นเสียงรถยนต
สตารท และเมื่ อมองลอดหนาตางออกไป เห็น
จันทนี ขั บรถออกจากประตูบา นไป
“นายชิด เตรียมรถ ฉันจะไปแลว” ยศกร
เรียกคนขับรถ
ศาลาวาราชการ นครวิ ชัยยศ ตั้งเป นสงา อยู
บนริ มฝงแมน้ําใหญ ในหองทํางานของผูวานคร
ถูกจั ดระเบียบใหดูเป นสัดส วน มนู ซึ่งเป นคนรั บใช
ใกลชิดผูวามากที่สุ ด มีหนาที่สําคัญ คื อ คอย
รักษาความปลอดภัย อํา นวยความสะดวกทุก
อยาง สําหรั บผูที่ มาติ ดตอกับผูวาโดยตรง
พอเมื องยศกร เดินมาถึง หนา หอง กอนที่ จะ
เดิ นผานประตูกั้นเขาไปที่โต ะทํางาน เจาหนา ที่
หญิงสองคน และ เจา หนาที่ชายอีกคน ซึ่ งกําลัง
นั่งทํ างานอยูหนาหอง รี บลุกขึ้ นยืน ไหวคารวะ ทั้ง
๓ คนตางมีความรูสึกคลายๆ กั นวา สี หนา
ทาทางของทานหนาบึ้ งตึงเหมื อนไปทะเลาะกับ ใคร
มา
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๙

ยศกร มาถึ งที่โตะ ทํางาน นั่ งยัง ไมทันหาย
เหนื่ อย มนู ก็ นํา หนังสื อมายื่ นให
“ทานครั บ มีเรื่องดว น”
ยศกร รับ หนังสือมาดู ชั่วครู ก็มีสี หน าสงสัย
และรูสึกขั ดใจขึ้นมาทั นที
“อีกแลว หรอ!” เขาอุทานขึ้น
ยศกร ยกหู โทรศัพ ท กดหมายเลข ดวย
อารมณไม ดี มนู เห็นวาเป นเรื่ องส วนตัว จึ งปลีก
ตัวออกไปนอกหองก อน
“นี่ฟงนะ การโยกยายคน มันไม ใชทําไดงายๆ
เหมื อนพูดดวยปาก สิ่ งที่เธอร องขอมา พี่ก็แล ว
ยังไม พ อใจอีกเหรอ?”
“คุณพี่ขา ก็ค นที่คุ ณพี่สง มาให มั นไม ไดเรื่ อง
นองก็ ใหไปทําหนาที่อื่น แลว มันผิ ดตรงไหน” เสียง
ผูห ญิง ดั งมาจากหูโทรศัพท
นะ”

“นี่เธอจะกาวกายงานของพี่มากเกินไปแลว

“โธเอย เรื่ องเล็ กนอยสํา หรับตําแหนงผูวา
อยางคุ ณพี่ แคนี้จะเป นไรไป ทีเมื่ อก อน ตอน
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๐

วรรณ เปนหนา หอง ไหนว าจะใหทุกอยา งที่ วรรณ
ขอ วรรณก็ไม อยากจะเปนนอยของใครทั้ งนั้น”
เจาของเสียงในโทรศัพท พู ดเหมือนยื่นคําขาด
แคมองเห็นเธอทางดา นหลั ง ก็รูวาเธอเป นหญิง
สาว สวย ผิวขาว
“ถาคุณพี่ ไมทําตามที่ ขอ วรรณ ไมย อมด วย
ไม งั้น วรรณ จะแฉเรื่ องของอี นัง นั่น ถาคุ ณพี่คิ ด
จะเอามันทําเมีย อีกคน ไมเชื่อก็ล องดู! ”
“นี่ เมธาวรรณ เธอจะเอายัง ไง?”
เสียงยศกร มีอาการแผวลง เขามี อาการ
หงุดหงิ ดอยา งเห็นไดชัด กอนที่จะวางหู โทรศั พท
ลง
เมธาวรรณ วางหูโทรศัพทมือถื อ ดวยสี หน า
ยั่วโทสะ แมเธอจะเป นสาวงามผู มีเรื อนรางยั่วยวน
กวนเสนหผูชาย แตเมื่ อเขา ใกล จะรูสึกไดทันที ถึง
ความรายกาจ ริ ษยา เจาเลห
โรงพยาบาลรัต นแพทย เป นโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ ประจําจั งหวั ด จึงมีผู ปวยมาใช
บริการตรวจรักษา ไม ขาดระยะ
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๑

หองตรวจแผนกสูติ นารีเ วช นายแพทย ใหญ
ขณะที่หมอกําลังตรวจครรภใหกับสตรีผูหนึ่ง
พยาบาลก็ เดิ นนําเอกสารประวัติค นไข มาสง ให
หมอ ระบุ ชื่อคนไข จันทนี วิมลมาศ
ที่หองรั บรองของโรงพยาบาล มีคนไขสอง
สามราย นั่งรอผลตรวจ สักครู นายแพทย ใหญ
เดิ นเขาไปหาหญิงสาว ที่มารอรั บฟงผลตรวจ ที่
โตะรั บรองพิเศษ หนา หองสูตินารี เวช เธอคื อ
เมธาวรรณ นั่นเอง
“ยินดี ดวยนะครั บ คุ ณเมธาวรรณ และ ฝาก
บอกยิ นดีกั บ ท านพ อเมื องยศกรด วยนะครับ ทาน
อาจจะไดลูก ชาย หรื อ ลูกสาวดีล ะ หรื อ ทั้งลูก
สาว ลูก ชาย เร็ วๆ นี้ก็คงจะรู ”
หมอรายงาน เหมื อนจะบอกความลับ อะไร
บางอยาง แต เมธาวรรณ ไม ทันสั งกต เพราะมัว
แตดีใจที่ตนเองตั้ งทอง
ไม มีอะไรจะดี ใจไปยิ่งกวานี้ อีกแลว เมธา
วรรณ ดี ใจจนอยากจะลุ กขึ้นตะโกนใหก องไปทั่ว
โรงพยาบาล เสียงจะไดไปถึง หูของยศกร เธอได
แตยิ้มแกม ปริ และกลาวขอบคุณหมอสองสามครั้ง
กอนที่ จะลาจากไป
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๒

ค่ําคืนนี้ ท องฟาดูสวางไสวด วยดวงดาว พระ
จันทรเ ด็มดวง ลอยเดนเหนือบริเวณจวนผู วานคร
แหงนี้ จึงดูสวางไสวราวกั บมีงานเทศกาล
อาหารค่ําถูก จัดไวเป นพิเศษ ถูก ใจแมบา น
มากที่สุ ด ทัง้ ๆ ที่เธอทั้งสองไม ใชค นกิ น แตภาพ
เบื้องหนา ก็พ วกเธอ อดแสดงอาการดี ใจไมได ที่
เห็นรอยยิ้มของ คุณจันทนี คุณผู หญิง ของพวก
เธอ ขณะทานอาหาร ยศกร เองก็ แปลกใจ ที่ เห็น
ภรรยาเปลี่ย นไป แตก็ไมกลาถาม เพราะคิดวายัง
มีเรื่องคางคาใจกั นอยู คงปลอยใหเวลาลวงเลยไป
ดวยการสนทนาเรื่ องอื่ นแทน
ความสวยงามของท องฟาวั นนี้ มั นชาง
ยั่วยวนเสียเหลื อเกิ น ยศกร ผละจากเตีย งนอน
ออกไปลากมานหนาตางเป ดออก ทองฟา ใสเปน
ประกาย ดวงดาว ถูก จับวางเปนจุดๆ อยางอิสระ
บางก็รวมกั นเป นกลุ ม สรา งจินตนาการใหผูค น
เลาขานเป นตํานานราศรีตางๆ มั นชางสวยงาม
จริงๆ จันทนี แอบเดินเขามาหา ยศกร ทาง
ดา นหลัง เขารูสึกตัว เมื่ อภรรยาสวมกอดเบาๆ
ทางดา นหลัง
“คุณคะ คุ ณจะทํา อะไรเพื่ อนีไดไหม?” จันทนี
พูดดวยน้ําเสียงที่ออดอ อน ซึ่งหลายเดื อนมาแลว
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๓

ที่เธอไมเคยพู ดดี ดวยกั บสามี อยางนี้ ยิ่ ง ยศกร
แปลกใจหนักขึ้ น
“ได ซี หลายป มานี่ ผมทํา เพื่ อคุณมาตลอด ก็
คุณเปนภรรยาผมนี่ … นานแลวนะ ที่คุ ณรูสึก ไม ดี
กับผม แตวั นนี้ มีอะไรเหรอ”
“ถานี ใหของสิ่ งหนึ่งที่คุณ อยากได แลวคุ ณ
จะตอบแทนอะไรนีดีคะ?”
“คงไม ใชดาวบนฟ านะ” ยศกร กระเซาเล น
“นีกําลัง จะมีลู ก”
ยศกร รีบ หันหนามาสบตากั บ ภรรยา ยิ้ ม
ออกมาดวยความดี ใจ เหมื อนเด็กเล็กที่ได ของเลน
ถูกใจ ราวกับ วา โลกทั้งใบ เต็ มไปดวยสายรุง หลาก
สี ที่สามารถไขวค วาไดตามใจชอบ บรรยากาศ
อึมครึ มของสามีภรรยาคู นี้ หายไปในทั นที ในรอบ
หลายเดือนที่ ผานมา คื นนี้เปนคื นที่ มีความสุขที่สุด
ยศกร คอยๆ สวมกอด ภรรยา ไว ในวงแขน
ที่รอยรั ดดวยความรักเต็ มเปย มในหัวใจ เขามอง
ขึ้นมาบนท องฟา ราวกั บจะบอกขอบคุ ณสวรรค
ขอบคุณเทพที่สถิตย อยูบ นดวงดาวทุก ดวง
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๔

บายวั นหนึ่ง ทองฟาปลอดโปรง มี เมฆเปน
กลุมก อนเล็กๆ ประปราย อากาศร อนๆ อยางนี้
ยิ่งเพิ่มอุ ณหภูมิใหกับผิ วถนนลาดยาง ลอรถยนต
ที่วิ่งอยูบนผิวถนนลาดยาง เหมื อนวิ่งอยูบนเปลว
เพลิง
รถยนตเกงสี ขาวเงิน เลี้ยวตรงปากทางแยก
เขาบ านหลัง หนึ่ ง ซึ่งดู ไกลๆ ก็รูวาเปนบานของ
คนที่ค อนขา งมีฐานะดี ในหมู บา น และจอดที่ หนา
บาน เมธาวรรณ ในชุดคลุมทอง ลงจากรถ พา
ตัวเองพร อมกั บหิ้วของฝาก เดิ นเขา ไปในบา นหลั ง
นั้น
พวกมดตางพากั นขนไขขึ้ นไปบนตอไม แม
แมวคาบลูกของมัน ไปอยู ในที่ปลอดภัย บนยุง ขาว
ธรรมชาติ ของสัตวก็เชนเดีย วกับมนุ ษย ที่ตางหาที่
หลบภัยเพื่ อลูกของมั น
เมื่อมาถึ ง เมธาวรรณ สั่ง ใหคนขับรถวางของ
ฝากลงกับพื้นโต ะรับแขก ขณะที่ หญิงวัยกลางคน
หนาตาดี แตงตัวสะอาดสะอาน เดินออกมาจาก
หองครัว หลังบ าน แลวเอยถามทั นที ก อนจะนั่งลง
ที่โซฟาใกลๆ
“ทองไดกี่เดื อนแลวละ?”
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ตอน ละค รชีวิ ตแห่ง นครวิ ช ัยย ศ (บทที ๑ ต้ นเหต ุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๕

“หาเดือนแลวแม ”
“แลวเอ็ง จะเอายังไงกั บลูกในทอง?”
“เคาเปนลูกของหนู เคา ก็ตองมีสวนแบง ใน
กองมรดก เหมือนกัน เรื่องอะไร จะใหลูก ของนัง
จันทนี ได ไปคนเดียว ชั้นก็เ ป นเมียคนหนึ่งนะแม
ชั้นก็ต องได อะไรบา งซิ แลวก็ ไมนอยกว าฐานะเมีย
หลวงดวย”
“เออๆ แมวาลูกในท อง แกตั้ง ชื่อรึยั ง เป น
ผูห ญิง หรือเป นผูชาย”
“เหอหลานจริ งๆ นะแมนี่”
“อาว มันก็หลานของฉั นเหมื อนกันนี่ มีพอ
เปนถึงพ อเมื องนครวิชัยยศเชียวนะ”
“จะเปนผู หญิง หรื อ ผูชาย เคาก็เ ป นลูกฉั น”
เมธาวรรณ พู ดดวยอารมณ ไมสู ดี ขณะที่แ มก็
หัวเราะดวยความชอบใจ ที่จะมี หลานกับเขาสัก
คน
๔ เดื อนผ านไป แม แมวตั วเดิ ม ก็ตั้งท องอีก
แลว มันไมรู หรอกวา ขณะที่มันตั้ งทองได ไมยาก
แตสําหรับคนบางคน ที่อยากมีลูก แตก็มี ไม ไดสักที
เขาจะรูสึกริ ษยาแมวบา งไหม
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ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑/๑๐๕ น. ๑๖

ในหองคลอด ตึกสูติ นรีเวช ของโรงพยาบาล
รัตนแพทย ทั้ งพยาบาลและแพทย ตางวิ่งเขา ออก
หองทําคลอด ๑ และ หองทําคลอด ๒ อยู ไมขาด
ระยะ เหมือนมี บุคคลสําคั ญมาคลอดลูก ที่นี่ สักครู
เสียงทารกก็ร องออกมาจากในห องทั้ งสอง ทารกที่
คลอดออกมา ถูกผูกดวยแผ นปายฉลากที่ ขอมื อ
“บุตรของ นางจั นทนี ”
สวนทารกอี กคนหนึ่ง
“บุตรของ นางเมธาวรรณ”
อานตอนตอไป ตอนที่ ๒ รั ก ริษยา อาฆาต อํา นาจ
มัวเมา ... กลั บไปที่ เว็บชุ มชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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