ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๘

พิน ัยกรรมริษยา
ในที่สุด ยศกร ไดเ ขียนพิ นัยกรรม จั ดสรร
ทรัพยสมบัติที่ มีอยู สว นหนึ่งให จันทนี และ ลูก
เพื่อชดเชยสิ่งที่ต นทําผิ ดพลาดไป เมธาวรรณก็ ได
ตามสวน การจั ดการมรดกทั้ง หมด ใหเ ปนหน าที่
ของ ทนายบุ ญยืน ข อความในพิ นัยกรรม มีเ พียง
ยศกรกับทนายบุญยื นเทานั้นที่รู
ไฟริ ษยา ของเมธาวรรณ เริ่ มเผารนจนทน
ไม ได เมื่ อรูวายศกร ไดเ ขียนพิ นัยกรรม และมอบ
ใหกับ ทนายไวเปนที่เรีย บรอยแล ว เธอรูสึกสัง หรณ
วา เธออาจไมไดรั บความเป นธรรม เมธาวรรณ
ขับรถไปถึงสํา นักงานทนายความ และขอเขา พบ
ทนายบุ ญยืน เป นการดว น
“นี่คณ
ุ ทนาย ดิ ฉันขอดู พิ นัยกรรมหนอย”
“เห็นจะไม ได หรอกครับคุณ พิ นัยกรรมจะถูก
เปดก็ตอ เมื่ อ ทา นพ อเมื องเสียชีวิตลง”
“แลวฉันจะรู ไดยัง ไง วาในนั้ นเป นขอความที่
สามีดิฉันเขีย นไวจริ ง”
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๒

“ก็ตองรอครับ ผมทําอะไรไม ได แตเ อะ! คุ ณ
อยากรู ไปทําไมครั บ ?”
“เปลา! เปลา หรอก ก็ อยากรู ในฐานะฉันเป น
ภรรยาทาน และก็เ ปนภรรยาคนเดีย ว”
“ก็นั่นซิครับ ก็ ในเมื่ อ คุ ณเป น–” ทนาย สะดุ ด
คําพูด และย้ํ าตอ “ภรรยาคนเดียวของทา น แล ว
ทรัพยสมบัติจะตกเป นของใครล ะครับ เห็นจะไม
พนตัวคุ ณและลูก นอกเสียจากวา –”
“นอกเสียจาก อะไร?”
“ถาทานมีผูสมควรไดรั บมรดกอื่นอีก อันนี้ผม
ไมแนใจครั บ ผมมี หน าที่รักษาพินัยกรรมให ทาน ก็
เทานั้นเอง ขอโทษครั บ ผมมี นัดสําคั ญกับ
ลูกความผม”
ทนายบุ ญยืน โค งตัว นิดหนึ่ง เพื่ อใหเกียรติ
ทานผู หญิง ในฐานะภรรยาทา นผูว านครวิ ชัยยศ
กอนผละจากไป เมธาวรรณ เดินออกจาก
สํานักงานทนายความ ด วยอารมณ ขุนมัว นา
เสียดายความสวยของเธอ ที่เหมื อนถู กเหลาปศาจ
แมมดอะไรพวกนั้นเขาสิง
“นังจั นทน กับ ลูกของมัน จะต องไดทรั พย
สมบัติมากกวาเราแน เลย” เมธาวรรณ คิดในใจ
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๓

มันก็เ หมือนนิยายน้ํา เนา คาดเดาไดไมยาก
เมียนอยคือตัวริ ษยา เมีย หลวง เปนนางเอก ผู
รักษาภาพความสงบเสงี่ยม ใหดูนาสงสาร ผัวคน
เดียว เป นคนกลาง แก ป ญหาอะไรไม ได ปล อยให
ตัวริษยา เปนฝายรุกราน ถูกความโลภเขา
ครอบงํา แสดงความร ายกาจ ออกมานอกหนา
กอเรื่ องราว เร าอารมณคนดู ใหรูสึกตื่นเต น
หมั่ นไส สงสาร ... นี่แ หละนะ ละครชี วิต!
เมื่อกลับมาถึง บาน เมธาวรรณ เดิ นตรงเขาไป
หา ยศกร ซึ่งนอนป วยเหมื อนคนไรสติ อยูในหอง
โดยไมฟงเสียงหามของพยาบาล ที่ค อยกันมิ ใหคน
รบกวน
“นี่ คุณ พี่ วรรณเปนเมียพี่ นะ วรรณตองรูซิ
วาวรรณกั บลูก อยู ในฐานะอะไร แลวนังจันทน
มันอยู ในฐานะอะไร จนป านนี้ คุ ณพี่ยังจะไปอาลัย
อาวรณมันอี กเหรอ มั นอาจตายไปแลวก็ ได ใครจะ
ไปรู ”
ไมคิ ดวา เมธาวรรณ จะขุ ดเรื่ องเกา ในอดีต
ขึ้นมา ตอกย้ํา ใหเจ็ บปวด ยศกร มองหน าภรรยา
เหมื อนคนไรวิ ญญาณ แต ภายในดวงตา ซ อน
ความหมายลึกซึ้ง สํานึก สมเพช เข็ดหลาบ และ
สงสาร มั นปะปนกัน จนแยกไม ออก คนที่ มีจิต ใจ
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๔

ไรเมตตา อยางเมธาวรรณ ไม อาจมองเห็นได เขา
คิดผิ ดที่ มอบความรัก ใหกับ ผูห ญิงคนนี้ตั้งแตแรก
มีเพียงสิ่ งเดียว ที่เ ขาตัด ไมขาด ก็คื อลูกสาวที่เกิ ด
กับเมธาวรรณ เขาหวั งวา สิ่ง ที่เขาตั ดสิ นใจในวัน
ทําพิ นัยกรรม คงจะไมผิ ดพลาด สํา หรับลูกใบเตย
น้ําตาของยศกร ค อยๆ หลั่ง ออกมาจาก
ดวงตา แทนคําขอโทษ ในเวลานี้ เขาทําได ดีที่สุ ด
เพียงเทานี้ เขารูสึกผิ ดตอจันทนี เขา ใจในความรัก
บริสุทธิ์ข องเมียรัก แตมั นก็สายไปแล ว ระหว าง
ความรับผิ ดชอบ กับ ความรักแท เขารูแลวว า
ความรัก ความซื่อสัตย คือสิ่งสําคั ญที่สุด ของชีวิต
มันเปนความผิ ดพลาดของเขา ที่ อางเอาความ
รับผิดชอบ มาเปนเหตุผล ยอมรับ เมธาวรรณ
นางปศาจร าย มาเป นภรรยาอีกคน เขาคิดผิ ดไป
จริงๆ
อาการปวยของ พอเมื องยศกร ทรุ ดลงเปน
ลําดับ มีโรครายแทรกซ อนหลายโรค น้ําทวมปอด
หัวใจหยุ ดเตน ไตไมทํา งาน เครื่ องมือแพทย ไมอาจ
ยืดอายุต อไปได หมดหนทางเยียวยาของแพทย
ทานถึ งแก อสั ญกรรม ดวยวัยเพียง ๔๕ ปเศษ
ทามกลางคนใกล ชิด และทนายผูรูใ จ แม นวลกั บ
แมปราง แมบานผูซื่ อสัตย เศราโศกเสีย ใจอยาง
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๕

สุดซึ้ ง ที่ตองมาสู ญเสียเจานายไปอีกคน ถาคุ ณ
ผูห ญิง จันทนี ยัง อยูที่นี่ คุ ณผูชายคงไมทรุ ดโทรม
เร็วอยา งนี้
เมธาวรรณ มั วไประเริงขางนอก เธอจึงเปน
คนสุดทาย ที่รูเรื่ องการตายของสามี เธอรีบวิ่งเขา
มาในหอง ทามกลางบรรยากาศเศราโศกเสีย ใจ
ของแขกผูม าเยี่ย มดู ใจ ซึ่งยื นอยูร ายรอบของร าง
ไรวิญญาณของพอเมื อง ไมมีใครรูวา อาการ
รองไหฟูมฟายของเธอ ที่ทราบขา วอั นเศรา
สะเทื อนใจครั้งนี้ เป นเพราะเธอเสีย ใจที่สามีตาย
หรือเพราะสาเหตุอื่ นกั นแน
“โฮ … ฮือ… คุณพี่ คุณพี่ ขา ทําไมต องรี บ จาก
นองไปเร็วอยางนี้ ลูก ใบเตยยัง เล็ก อยูเลย คุณ พี่
รีบจากนองไป แลว น องกั บลูกจะอยูยังไง ฮื อ! …
ฮือ!” เมธาวรรณ พู ดคร่ําครวญไมหยุ ด ทามกลาง
สายตาที่เฉยเมยของทุกคน “หมอ หมอ ชวยทํา
อะไรสัก อยางซี่ ” เธอหันหนาไปขอร องหมอ และ
เขยาศพของยศกร พร อมกับน้ําตาไหลพราก
แมนวล จึงเขาไปปลอบ พยายามจะพยุง ให
เธอออกไปจากหอง เพื่ อไปสงบสติอารมณ แตเธอ
กลับฮึดฮั ด
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๖

“แกดูแลคุณผู ชายยัง ไง ถึงปล อยใหเ ปนอยาง
งี้ ห า อี นวล อี ปราง”
“หมอชวยจนสุดความสามารถแลวค ะคุณ
อยาไปโทษแมบา นเคาเลย” พยาบาลที่เฝ าไข
พยายามจะอธิบาย “ดิฉั นเอง ก็ดูแลทา นไมเคย
หาง แตมันสุดวิสัยจริงๆ นะคะ”
เมื่อทุกคนอางเหตุผล ที่เมธาวรรณ ไม
สามารถโตเถียงอะไรได อาการรองไหฟู มฟายของ
เธอ ดูเ หมือนจะสงบลง แตเธอก็ยังแสดงอาการ
ฮึดฮั ด ไม พ อใจอะไรบางอยาง แลวเดินออกจาก
หองไป ทุกคนรูสึก โลง อกไปตามๆ กัน
เมธาวรรณ ฝากลูก ไว กับ แม นวลกั บแม ปราง
หายออกจากบา นไปสองสามวัน เธอขับรถออกไป
ไกลถึงตางจั งหวัด เพื่อต องการตามหาใครคนหนึ่ง
เธอออกตามหาเขาอยูหลายที่ ในที่สุ ดก็พ บ ที่บาน
หลังหนึ่ง ซึ่งดูเหมื อนจะมีฐานะสัก หน อย แตก็ อยู
หางไกลจากตัวเมื องมาก
“อยูไกลซะขนาดนี้ มินาละ จึงตามหาตัวยาก”
เมธาวรรณ เอยทั กทาย ขณะเดิ นเขาไปหา ชาย
รางใหญ ผิ วคล้ํา หัวเถิก หนวดหนาดํา ผูเป น
เจาของบา น ซึ่งกํ าลังชื่นชมกั บไกช นตัว โปรด กับ
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๗

เพื่อนสองสามคน เขามองเห็นแขกที่มาเยี่ยม ก็จํา
ได วาเปนใคร จึงส งสั ญญาณ ใหเ พื่อนสองคน
หลบไปทางอื่ นก อน
“นางฟ าหรื อซาตานกันหวา ที่ หลงมาถึง ที่นี่”
เขายิ้ม ทัก ทาย เหมื อนไดพ บเพื่ อนเกา ที่ไม เจอ
กันมานาน เมธาวรรณ ต องรู จักเขาดี จึงไว ใจเดิ น
เขาไป นั่ งพักถึ ง ในบาน ตามคําเชิญ
“นองสาว ใจถึงเหมือนเคยนะ ที่ตามมาจนถึง
ที่นี่” เขายั งยิ้ม พู ดเยาเล น “พักให หายเหนื่ อย
กอน ไม ดีเร อ มาถึ งที่ นี่แลว คอยๆ พู ดธุระกัน ที
หลังก็ ได ”
“พี่พล ฉันไม พู ดอ อมคอมละ นะ ฉั นมาไกลถึง
ที่นี่ เพราะมีเรื่องสําคั ญ จะใหชวย”
เมธาวรรณ เขาเรื่ องทันที บุรุษ ที่มี ทีทายิ้ ม
กริ่ม ก็ เปลี่ยนกิริยาทั นที เหมือนกั น เพราะรูวา หน
นี้แขกของเขา มีแววดุ ดันเอาเรื่ อง ผิ ดจากทุก
คราว
“เอ อ ... จะเอายังงั้ น ก็ ได ”
เขาหยิบกระดาษรู ปถาย สองสามแผ น จาก
มือของเมธาวรรณ มาพิ จารณาดู พร อมกั บทํา ทา
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ตอน พิ นัยกรรมริษยา (บทที ๓ วัน ส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๘/๑๐๕ น. ๘

ลังเล แสดงการต อรอง ซึ่งเมธาวรรณรู ดี เธอยื่ น
หอกระดาษสีน้ําตาลใหชายคนนั้น
“นี่คาจางครึ่งแรก อีกครึ่ง เมื่ องานเสร็ จ”
“โวว! มั นยาก พอๆ กับ งมเข็มในมหาสมุ ทร
เลยนะเนี่ย ”
“ก็เพราะอยางงี้นะสิ ฉันเลยมาขอใหพี่ชวย
ฉันไม ไว ใจคนอื่ น” เธอสั่งกํา ชับ “ไปสืบ ดู วา สอง
แมลูกนั่น อยู ที่ไหน แลว กําจัดซะทั้งแม ทั้งลูก ”
“แตตองใหเ วลาสักหน อยนะ”
“นั่นนะ แลวแตพี่ แตที่สํา คัญ เรื่ องนี้ตอง
สะอาดและเงียบสนิท”
...
หลังจั ดงานฌาปนกิจ ผูวานครวิ ชัยยศ เสร็ จ
สิ้นลง ทนายบุ ญยืน จึงนัดหมายญาติๆ ของผู
วายชนม ใหมารับฟ งคํา อาน ในพิ นัยกรรม ของ
ทานผู วานครยศกร ซึ่งเขียนไวกอนอสัญ กรรม
พวกญาติ ของทา น ก็มี ไมกี่ค น ลวนแตเป นญาติ
หางๆ มีพยานหาคน เมธาวรรณ กั บ ลู กใบเตย
นั่งหนาสุด ในหองโถงใหญ ของบ าน แม นวล แม
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ปราง นายชิต และคนรั บใชอื่นๆ ก็มารว มรับฟง
ดวย
“ขาพเจา” ทนาย อานข อความในพินัยกรรม
“ผูวาราชการนครวิ ชัยยศ นามวา ยศกร วิ มลมาศ
มีสติสัมปชั ญญะสมบูรณ ขณะทํ าพิ นัยกรรมนี้ ขอ
ประกาศตอญาติ และต อสาธารณะวา หลังจาก
ขาพเจาถึ งแก อสั ญกรรมลง ข าพเจาขอโอน
ทรัพยสินที่มี อยูครึ่ง หนึ่ง ไดแก ที่ ดินหนึ่งร อยไร
พรอมสิ่งปลู กสราง และผลประโยชนที่เกิ ดขึ้น
ใหแกนางเมธาวรรณ ภรรยาของขาพเจา และ
เด็กหญิงใบเตย บุตรสาวของขาพเจา ซึ่งเกิ ดกั บ
นางเมธาวรรณ สว นที่ เหลื ออีกครึ่ง หนึ่ง คื อที่ดิ น
อีก หนึ่งรอยไร พร อมสิ่ง ปลูกสราง และ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นบนที่ ดินผืนนี้ รวมทั้ง บา น
หลังนี้ ใหตกเป นของ นางจันทนี ภรรยาอีกผู หนึ่ง
ของขา พเจา และ เด็ก ชายสัง ขวุ ฒิ ซึ่งเป นบุตร
ของขา พเจา ที่เกิ ดกั บนางจันทนี หากพวกเขายัง
มีชีวิต อยู หาไมแล ว ใหยกบา นหลังนี้ต กเป น
กรรมสิทธิ์ ของเด็กหญิ งใบเตย เมื่ อมี อายุ ไดยี่สิบป
บริบูรณ สว นทรั พยสินที่เหลื อ ใหตั้งเปนกองทุ นที่
เปนประโยชนสาธารณะ”
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เมธาวรรณ แสดงความไม พอใจ พยายามจะ
ลุกขึ้นคั ดคา น แตท นายสงสั ญญาณหามไว หยุด
รอ จนเมธาวรรณ สงบจิตสงบใจลงแลว จึ งอ าน
ตอ
“ขาพเจา มอบหมายให ทนายบุ ญยืน เก งนิติ
ธรรม เปนผู จัดการมรดกของขาพเจา ลงนาม ยศ
กร วิมลมาศ ... หวังวาทุ กทา น คงเข าใจใน
ขอความนี้ ดี กันทุ กคนนะครั บ ”
เมื่อแขกทุกคนกลับกั นไปหมดแลว ทนายบุ ญ
ยืน เดิ นเข าไปพู ดกั บ เมธาวรรณ เพื่ อชี้แ จงเรื่ อง
การจัดการทรั พยสิน แตเ ขากลับถูก โจมตี จาก
คําพูดกระแทกแดกดันของเธอ
“ไมยุติธรรม บานหลังนี้ ดิฉันเปนผู อยู อาศัย
นั่นพินัย ปลอม คุ ณทนายปลอมแปลงมั นใช ไหม ?”
“ผมทําตามหนาที่ครั บ” ทนาย ตีสีห นาขึงขัง
“และกรุณา อยา หมิ่ นประมาทผม ในที่สาธาณะ
อยางนี้ ความอดทนของผม ก็มีจํากั ดเหมื อนกัน”
เมื่อเจอไมแ ข็งเช นนี้เ ขา เมธาวรรณ ถึงกั บนิ่ ง
อึ้ง ไมกลา ขึ้นเสีย งกับ ทนาย ตงฉิน ของเธออีก
ตอไป
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“ในระหวางที่ร อผูรั บมรดกอีกฝายหนึ่ง ผม
แนะนํา ใหคุ ณอย าแตะต อง หรื อเคลื่ อนยายขา ว
ของในบานหลังนี้ เพราะคุณ ไม มีสิทธิ์ จนกวาผม
จะค นหาตั วคุณจันทนีและลูก ใหพ บเสียก อน แลว
รอฟ งพวกเขาวา จะตกลงกับคุณอยางไร ซึ่ งตอน
นั้นผมก็ หมดหนา ที่แลว ”
อานตอนตอไป ตอนที่ ๙ คําสั่ งลั บ
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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