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มนุษย์สร้างคำพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยคำลงบนแผ่นดินเหนียว ผืนหนัง ไม้ไผ่ และ  

กระดองเต่า...

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ทำให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่พกพาได้สะดวก 

และเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การพิมพ์ 

ช่วยสถาปนาภาษาของแต่ละชาติให้มั่นคง ช่วยให้ภาษาของสามัญชนแพร่หลาย ทำให้ 

คนอ่านออกเขียนได้เพิ่มสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปนอกวงผู้นำและนักบวช

และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน  

ทั้งทางความคิดและสังคม
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คำนำนักเขียน

กฤษณามันตรา เป็นหนึ่งในนิยายชุด ‘บาปปรารถนา’ (Seven 

Deadly Sins) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘บาปกำเนิดเจ็ดประการ’ 

ในศาสนาคริสต์ อันประกอบด้วย ราคะ โลภะ โทสะ ตะกละ ริษยา 

จองหอง และเกียจคร้าน ซึ่งแรงบันดาลใจแรกในการเขียนไม่ได้มาจาก 

คัมภีร์ไบเบิลแต่อย่างใดนะคะ แต่มาจากวันหนึ่งเมื่อสักสามหรือสี่ปีที่แล้ว 

ระหวา่งกำลงัเขยีนตน้ฉบบัเรือ่ง โศลกรกัใตแ้สงดาว กเ็ปดิโทรทศันเ์ปน็เพือ่น 

ตอนนัน้ชอ่งเคเบลิฉายรายการ Top Chef ซึง่กเ็ลอืนๆ แลว้คะ่วา่เปน็ซซีนัไหน 

ทางรายการให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งทำอาหารในธีม ‘บาปเจ็ดประการ’ ตอนที่ 

ได้ยินก็ละมือจากคีย์บอร์ดและเงยหน้ามองจอโทรทัศน์อย่างจริงจังเลยค่ะ  

ระหว่างมองผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทำช็อกโกแลตก็หยิบสมุดกับปากกามา 

เขียนชื่อบาปที่ได้ยินไล่ธีมไปเรื่อยๆ แล้วเนื้อเรื่องก็พรั่งพรูออกมาจนครบ

ไมรู่ว้า่สมองประมวลผลทา่ไหน จากชอ็กโกแลตหวานมนั ถงึไดก้ลาย 

เป็นผู้ชายต้องสาปเจ็ดคนไปเสียได้ สงสัยจะเป็นอย่างที่นักอ่านผู้แสนน่ารัก

ว่าไว้ “สายแบ๊วไปทางอื่น สายหื่นมาทางชญาน์พิมพ์” (ฮา)

ตวั
อย
่าง



ที่จริงเคยวางเอาไว้ว่า บุหลันยาตรา จะเป็นเรื่องแรกของชุดบาป 

ปรารถนาทีจ่ะเขน็ออกสูส่ายตาของนกัอา่นทกุทา่น แตม่กีารปรบัเนือ้หาใหม ่

ทำให้ กฤษณามันตรา กลายเป็นเรื่องแรกของนิยายชุดนี้ไปโดยปริยาย ใน 

บรรดานยิายทีว่างเอาไวเ้จด็เรือ่ง กฤษณามนัตราถอืเปน็เลม่ทีเ่ขยีนแลว้รูส้กึ

สนกุทีจ่ะเขยีนทีส่ดุคะ่ เพราะ ‘กฤษณะ’ และ ‘อษุณษิา’ เปน็ตวัละครทีม่สีสีนั 

และมคีวามเปน็ตวัของตวัเองสงู จนเหมอืนผูเ้ขยีนไมไ่ดแ้ตง่เตมิเนือ้หาอะไร 

เพียงดำเนินเรื่องไปตามที่พวกเขาทั้งคู่อยากไปเท่านั้นเอง

ในเรื่องนี้จะมีตัวละครรับเชิญจากเรื่องอื่นๆ คับคั่งมาก เหมือนเป็น 

นิยายรวมญาติ ทั้งอภิมันยุ ระวี และพญาเสือโคร่งดำวิศวนาถจาก 

พยัคฆบถ ชิวหลุนจาก บุหลันยาตรา ที่จะมาร่วมสร้างปมปัญหาให้วุ่นวาย 

มากยิง่ขึน้ มหีลายปมในเรือ่งทีจ่ะยงัไมไ่ดร้บัการเฉลย อาท ิชวิหลนุเปน็ใคร 

เนฟลิมี เอยีร ์มคีวามสำคญัอะไรกบัเรือ่ง เปโดรกบัแหวนตอ้งสาปเกีย่วขอ้ง 

กันอย่างไร เนื้อหาส่วนที่ก่อให้เกิดคำถามในใจจะค่อยๆ เฉลยในเล่มถัดๆ 

ไปของชุดบาปปรารถนาค่ะ ถ้ายังไม่เบื่อจะอ่านกันก็รอติดตามกันด้วย 

นะคะ

เมื่อพลิกไปอ่านนิยาย ก่อนเข้าสู่เนื้อหาท่านอาจจะเห็นประโยค  

โอม ชย ชค ทศี หเร แลว้สงสยัวา่หมายถงึอะไร ประโยคนีห้มายความรวมๆ 

เป็นการถวายพระพรแด่องค์เทวะค่ะ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีหนึ่ง 

มโีอกาสไดส้นทนากบัคณุทมยนัต ีนกัเขยีนทีช่ญานพ์มิพย์กเปน็ครูและเปน็ 

นักเขียนในดวงใจ ท่านก็ให้หนังสือเรื่องจดหมายจากวิญญาณมาพร้อมทั้ง 

เขยีนประโยคนีบ้นทีค่ัน่ มคีวามหมายวา่ ขอใหพ้ระองคท์รงพระเจรญิ (แต่

พวกขา้พเจา้ไมค่อ่ยเจรญิเทา่ไหร)่ คอืมนษุยเ์ราเกดิมาพรอ้มหนา้ทีต่ดิตวัมา 

ทกุคนคะ่ เบือ้งบนอาจจะกำหนดภาระหนา้ทีอ่นัหนกัหนามาใหจ้นรบัไมไ่หว

ไปบ้าง ก็อย่าได้ท้อ ขอให้ยิ้มสู้ไป คนทำดี เทพเทวดาย่อมคุ้มครองค่ะ

สดุทา้ยนีต้อ้งกราบขอบพระคณุนกัอา่นทกุๆ ทา่นทีใ่หก้ารสนบัสนนุ 

กันเรื่อยมา ขอบพระคุณทุกกำลังใจจากครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
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ทุกท่านที่ทั้งปลุกทั้งปลอบ บางครั้งก็ทุบและถองจนเป็นชญาน์พิมพ์ใน 

วันนี้ได้ ขอบพระคุณบรรณาธิการเล่มและสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ที่กรุณา 

ชญาน์พิมพ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเกเรหรือทำงานล่าช้าอย่างไรก็ให้กำลังใจ 

และอดทนใจเย็นด้วยตลอด รู้สึกซาบซึ้งจริงๆ ค่ะ 

 ชญาน์พิมพ์
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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โอม ชย ชค ทีศ หเร
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บทกวีแห่งรักนั้นไร้สุ้มเสียง...

มีเพียงร่างเงาให้มนุษย์ผู้มีรักได้ยินยลในจินตนาการ

แข็งแกร่ง ทรงพลัง ย้ายได้แม้แต่ภูผา

เคลื่อนเดือนเลื่อนนภา แผดเผามหาสมุทรให้เหือดแห้งด้วยเพลิง 

ในดวงใจ

นั่นละ...พลังแห่งรัก จงเชื่อเถิดตวั
อย
่าง



มันตราที่ ๑

“ทุกคนอย่าเพิ่งขยับค่ะ!”
เสียงหวานใสที่ร้องเตือนทำให้ทีมงานของรายการเรื่องเล่าพิศวง 

ซึ่งประกอบด้วยพิธีกรหนุ่ม ตากล้อง โพรดิวเซอร์ ครีเอทิฟ และผู้ช่วย 

ตากลอ้งพากนัหยดุยนืนิง่ประหนึง่ถกูสาป สายตาทกุคูจ่บัจอ้งไปยงัหญงิสาว 

ร่างเล็กตรงหน้าที่ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ ราวนักบวชที่กำลังเตรียมเข้าฌาน 

ชุดกระโปรงสีชมพูกลีบบัวยาวกรอมเท้าที่ปักด้วยลูกปัดและเลื่อมเป็น 

ลายดอกบัวขาวแบบอินเดียแท้ๆ เข้าคู่กับผ้าคลุมไหล่เนื้อหนาสีเดียวกัน 

ที่พันตลบรอบลาดไหล่อย่างประณีต แล้วกลัดด้วยเข็มกลัดลงยาประดับ 

คริสตัลที่ขึ้นรูปเป็นหงส์ขาวที่เธอสวมอยู่นั้น ยิ่งทำให้ร่างอ้อนแอ้นของเธอ 

ดูบอบบางเหมือนกับตุ๊กตาแก้วโบราณในพิพิธภัณฑ์มากขึ้นไปอีก

“คุณผู้ชมครับ จู่ๆ คุณอุษณิษาก็บอกให้เราหยุด แสดงว่าจะต้อง 

จับคลื่นพลังงานอะไรได้แน่นอนเลยครับ”

ภาสกร พธิกีรหนุม่ประจำรายการยกไมโครโฟนตดิโลโกข้ึน้พดูดว้ย 
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10   ก ฤ ษ ณ า มั น ต ร า

น้ำเสียงตื่นเต้น เขาแต่งกายด้วยชุดซาลวาร์ กามีซ๑ สีครีมแบบอินเดียแท้  

แต่ด้วยรูปร่างที่ผอมบางจึงทำให้แต่งออกมาแล้วแลดูเก้งก้างพิกล

“เตรียมโคลส-อัปหน้าเอาไว้ ช้าๆ นะพี่เมฆ” 

เตชิตหันไปกระซิบสั่งตากล้อง แม้จะรู้ว่าพวกตนกำลังกลายเป็นจุด

สนใจของชาวอินเดียที่เริ่มมายืนมุงอยู่รอบด้านและส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ต่างๆ นานา แต่โพรดิวเซอร์หนุ่มก็ไม่ใส่ใจ เขายังคงตั้งสมาธิควบคุมการ 

ถา่ยทำรายการตอ่ไปอยา่งมอือาชพี นยันต์ายาวเรยีวมองตรงไปยงัดวงหนา้ 

เรียวรีรูปไข่ที่ล้อมกรอบด้วยเรือนผมดำขลับราวเส้นไหมที่ทิ้งตัวเหยียด 

ตรงยาวจดกลางหลังของหญิงสาวตรงหน้าอย่างมุ่งม่ันและสงบน่ิงจนดูเหมือน 

เขาลมืหายใจไปแลว้ดว้ยซำ้ แตท่มีงานทกุคนรูด้วีา่ชายหนุม่กำลงัรอจงัหวะ 

ทองอยู่...จังหวะที่มีเพียงครั้งเดียวและจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด! 

“ห้า สี่ สาม สอง...โคลส-อัปที่ตาเลย”

สิ้นเสียงกระซิบสั่งของโพรดิวเซอร์หนุ่ม เปลือกตาที่ฉาบไปด้วย 

อายแชโดว์สีเหลือบทองบางเบาของหญิงสาวก็ตอบรับด้วยการค่อยๆ เปิด 

ปรอืขึน้ชา้ๆ อยา่งอศัจรรย ์ทัง้ๆ ทีเ่จา้ตวัอยูไ่กลเกนิระยะทีจ่ะไดย้นิดว้ยซำ้  

แพขนตางอนหนาที่ขยับโบกช้าๆ ราวปีกผีเสื้อเผยให้เห็นดวงตากลมโต 

สนีำ้ตาลในเฉดทีอ่อ่นทีส่ดุ ทวา่ทรงเสนห่แ์ละดงึดดูใจผูค้นใหต้อ้งหยดุมอง 

ดังต้องมนตร์สะกด 

อษุณษิาเปน็คนสวยนา่รกั และขึน้กลอ้งชนดิทีส่ามารถขม่ทกุคนทีก่ลา้ 

๑ Salwar kameez หรือรู้จักกันในนาม ซาลวาร์ กูรตะ (Salwar kurta) หรือ ปัญจาบี  

สูท (Panjabi suit) ก็เรียก เป็นชุดประจำชาติของอินเดียที่นิยมสวมกันทั้งชายและหญิง  

ประกอบดว้ย ๓ สว่นคอื ๑. ซาลวาร ์คอืกางเกงตวัยาว อาจเปน็ทรงหลวมหรอืลบีตามแต่ 

ความพงึใจของผูส้วมใส ่ ๒. กรูตะ (หรอืกรูตทีีส่ัน้หนอ่ยสำหรบัสภุาพสตร)ี คอืเสือ้แขนยาว 

ที่ตัวเสื้อมีความยาวจดหัวเข่า ด้านข้างทั้งสองข้างผ่าตะเข็บถึงสะดือเพื่อให้ผู้สวมใส่มี 

ความคล่องตัว (ปัจจุบันมีแบบสั้นตามสมัยนิยมเช่นกัน) และ ๓. ดูปัตตะ (Dupatta) คือ 

ผ้าพันคอที่คลุมศีรษะได้ด้วย
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เข้าไปยืนเทียบรัศมีในเฟรมเดียวกันให้หมองไปได้ในพริบตา เตชิตเองก็รู้ 

ถึงความพิเศษข้อนี้ของหญิงสาวเป็นอย่างดี เขารู้ว่ารูปลักษณ์โดดเด่นของ 

เธอจะชว่ยดงึผูช้มทีน่ยิมเสพความงามดว้ยตาใหเ้ทเรตตงิใหร้ายการของเขา 

ไม่ยาก แต่นั่น...ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่เขาเลือกเธอมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญ 

ของการบนัทกึเทปพเิศษฉลองครบรอบ ๓๐ ปขีองทางสถาน ี‘ความสามารถ 

พิเศษ’ ที่เป็นที่โจษจันของเธอก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นเรตติงของ 

รายการโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโพรโมตใดๆ ด้วยซ้ำไป

ก็ใครบ้างไม่อยากชมการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายของ 

แมห่มออษุณษิา หมอดตูาทพิยท์ีป่ระกาศอำลาวงการโดยไมม่ปีีม่ขีลุย่ทัง้ๆ ที่

กำลงัโดง่ดงัถงึขดีสดุดว้ยคำทำนายทีแ่มน่ยำดจุตาเหน็ อกีทัง้ยงัมจีติสมัผสั 

แรงกล้าติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์ เตชิตไม่รู้ว่าพลัง 

ของอษุณษิาทีค่นกลา่วอา้งกนันัน้เปน็จรงิหรอืไม ่และไมส่นใจจะถามดว้ยวา่ 

ทำไมเธอถึงคิดหันหลังให้วงการโหราศาสตร์เสียเฉยๆ ตราบใดที่แม่หมอ 

วัยยี่สิบสองปีคนนี้ช่วยดึงสปอนเซอร์ให้แห่มาซื้อเวลาโฆษณาให้เขาได้ เขา 

ก็พร้อมยอมเออออห่อหมกไปกับเธอทุกอย่างน่ันละ เตชิตหวังว่าการตัดสินใจ 

หอบหิ้วแม่หมอคนดังมาอัดเทปรายการไกลถึงอินเดียในครั้งนี้จะให้ผล 

ตอบแทนท่ีคุ้มค่า เพ่ือท่ีเขา...จะได้ไม่ต้องใช้แผนสำรองอันแสนน่ารังเกียจ...

แอบทำสกู๊ปเด็ดตีแผ่เบื้องลึกเบื้องลับของอุษณิษา สาวน้อยตาทิพย์

หรือแค่สิบแปดมงกุฎลวงโลก!

“ไมม่อีะไรปดิบงัดวงตาสวรรคไ์ด.้..” อุษณษิาพดูสโลแกนประจำตวั 

ทีค่นไทยทัง้ประเทศรูจ้กักนัเปน็อยา่งด ีแลว้ชีน้ิว้ไปทีบ่านประตไูมส้ฟีา้หมน่ 

ของตึกที่ก่อด้วยดินที่อยู่เบื้องหน้า “ที่นี่มีวิญญาณของผู้หญิงที่ผูกคอตาย 

สิงอยู่ ดูเหมือน...จะต้องการบอกอะไรบางอย่าง...”

“วิญญาณผู้หญิงผูกคอตาย! คุณผู้ชมครับ ผมขนลุกซู่เลยครับ!”  

ภาสกรหันไปตีสีหน้าตื่นตกใจใส่กล้องอย่างเป็นงาน แล้วลอบเหลือบมอง 

ดวงหน้าจิ้มลิ้มของแม่หมอด้วยสายตาเคลือบแคลง 
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ตามข้อมูลที่เตชิตบรีฟงานให้เขาก่อนถ่ายทำ อาคารดินหลังนี้เพิ่ง 

สร้างเสร็จหมาดๆ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี้เอง แถมก่อนจะยกกองบินดิ่งมา 

อินเดีย ทางทีมงานยังตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจนแน่ใจว่าไม่มีประวัติ 

สยองขวญัสัน่ประสาทใดๆ ทัง้สิน้ ฉะนัน้ไมม่ผีสีางเทวดาสงิอยูท่ัง้นัน้ละ ดทูา่ 

ข่าวลือที่ว่าเจ้าหล่อน ‘ของเสื่อม’ จะมีมูลเสียแล้ว

“แล้ววิญญาณบอกว่าต้องการอะไรครับ”

“เดี๋ยวนะคะ...” หญิงสาวแหงนหน้าขึ้นมองไปยังหน้าต่างเหนือบาน 

ประตูอยู่ครู่หนึ่ง “พี่สาวคนนั้นบอกว่าอึดอัดค่ะ อยากให้ช่วยแกะส่าหร ี

สีแดงที่พันอยู่รอบคอออกไปที”

แมน้ำ้เสยีงของเธอเรยีบเรือ่ย หากนยันต์าทีม่องตรงไปยงัอากาศวา่ง

เปลา่เบือ้งหนา้อยา่งสงบนิง่เหมอืนกบัวญิญาณทีก่ลา่วอา้งมตีวัตนอยูต่รงนัน้

จริงๆ ก็ทำให้คณะทีมงานที่อยู่รอบด้านพากันขนลุกเกรียวโดยอัตโนมัติ 

“กะ...แกะส่าหรี...เหรอครับ...” ภาสกรทำหน้าเหย แม้จะไม่ได้มี 

ตาทิพย์หรือมีพลังจิตพิสดารติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่ท่าทางน่าขนลุกของ 

แมห่มอกก็อ่ใหเ้กดิจนิตนาการสยองขวญัขึน้มาเสยีเฉยๆ วบูหนึง่...ชายหนุม่ 

คิดว่าตนเองเห็นร่างของหญิงสาวผิวคล้ำเข้มตัดกับสีแดงสดของส่าหรี 

ที่พันอยู่รอบคอกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่เหนือหน้าต่างบานนั้น แถมยังกลอก 

ดวงตาเหลือกถลนจนแทบหลุดออกมานอกเบ้ามองตรงมายังตนเองอีก 

ต่างหาก 

ทีจ่รงิบรรยากาศวงัเวงของตรอกเลก็ๆ ใจกลางเมอืงโกลกาตาแหง่นี้ 

ก็ชวนให้เกิดจินตนาการเพ้อเจ้อเช่นน้ันได้ไม่ยากนัก ถึงจะอยู่ห่างจากตลาดสด 

ไม่ถึงกิโลเมตรดี อีกทั้งยังมีแผงขายของแบกับดินตั้งเรียงรายอยู่บนถนน 

แคบๆ ก่อนถึงปากทางเข้าตรอก ทำให้ดูคึกคัก แต่เมื่อก้าวเข้ามาด้านใน 

ตรอกแล้วกลับเงียบเชียบราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง  

แสงแดดทีแ่ผดจา้ยามกลางวนัของอนิเดยีดจูะสอ่งลงมาไมถ่งึพืน้ดนิแหง้ผาก 

จงึทำใหม้กีลิน่อบัชืน้แปลกๆ และกอ่ใหเ้กดิแสงเงาวบูไหวชวนใหเ้สยีวสนัหลงั 
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อย่างบอกไม่ถูก 

เพราะเหตุนี้กระมัง ทางรายการถึงได้เลือกที่นี่เป็นสถานที่ในการ 

ถ่ายทำครั้งนี้

ชายหนุ่มไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาหรือเรื่องลี้ลับใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่ง 

จบัพลดัจบัผลมูาเปน็พธิกีรรายการจำพวกเรือ่งสยองขวญัทีท่กุอยา่งมกัจะ

มีการ ‘เตี๊ยม’ หรือ ‘นัดแนะ’ กันทุกครั้งก่อนถ่ายทำเช่นนี้ด้วยแล้ว เขายิ่ง 

ไม่เชื่อถือเรื่องวิญญาณบ้าบอเข้าไปใหญ่ แต่เมื่อรายการโด่งดังและมีเรตติง

ดีเกินคาดจนเขาพลอยมีชื่อเสียงตามไปด้วย เขาจึงต้องเออออห่อหมกเล่น 

ตามน้ำไปอย่างนั้นเอง บางครั้งถึงกับให้สัมภาษณ์รายการทีวีหรือนิตยสาร 

เล่าเรื่องประสบการณ์ผีๆ สางๆ ทั้งๆ ที่เกิดมายังไม่เคยเห็นไส้กระสือเสีย 

ด้วยซ้ำไป ชายหนุ่มเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านจำนวนมากคงพอเดาได้เช่นกันว่า 

เรื่องที่ออกอากาศส่วนใหญ่เป็นแค่การจัดฉากเพื่อสร้างความบันเทิงทาง 

โทรทศันเ์ทา่นัน้ ไมม่ผีตีนไหนมาสงิคนออกรายการทวีใีหพ้ธิกีรนัง่สมัภาษณ ์

ไมม่เีจา้พอ่เจา้แมท่ีท่ำตวัสัน่ๆ แลว้ทายไดว้า่ในกระเปา๋สตางคข์องผูช้มมเีงนิ

อยู่กี่บาท ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแทบทั้งสิ้น

เว้นก็แต่...การถ่ายทำในวันนี้นี่ละที่เป็นการด้นสด ไม่มีสคริปต์และ 

ไม่มีการเตี๊ยมใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อสร้างความสดใหม่ให้แก่รายการตามที่เตชิต

วางแผนไว้

ไมรู่ว้า่โพรดวิเซอรห์นา้หวานของเขาคดิอะไรอยูก่นัหนอ ยายแมห่มอ 

จิ๋วคนนี้มีพลังจิตจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ หากไม่สร้างสีสันหรือจัดฉากอะไร 

เสียหน่อย เทปนี้ได้จืดชืดเป็นโจ๊กค้างคืนแน่ๆ ช่วงหลังๆ มานี้ แม้เรตติง 

ของเรื่องเล่าพิศวงจะอยู่ในเกณฑ์ดี ทว่าไม่ฮอตฮิตติดลมบนเหมือนก่อน 

ถ้าเทปนี้ไม่รุ่ง มีหวังอีกสองสามเดือนข้างหน้าคงได้ถูกถอดออกจากผังของ

สถานีเป็นแน่ เขาเองก็คงพลอยดับไปด้วยอย่างไม่มีทางเลือก

“จริงๆ แล้ว...เรื่องที่อยากให้ทำมากกว่าแกะส่าหรีก็คง...” อุษณิษา 

เอียงหูคล้ายพยายามฟังผีสาวที่ไม่มีใครมองเห็นพูดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วหัน 
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กลับมาหาทีมงาน “อยากให้ช่วยเอาสร้อยข้อเท้าเงินที่มีลูกกระพรวนลง 

ยาสีเขียวเผาส่งไปให้ที ของรักของหวงมั้งคะ เห็นว่าติดอยู่ในซอกผนัง 

ตอนที่ปีนออกมาผูกคอตายที่นอกหน้าต่าง ลองให้ล่ามไปบอกเจ้าของบ้าน

ดูก็ได้นะคะ”

“สร้อยข้อเท้า? อะ...เอ่อ...” ภาสกรหันไปสบตากับเตชิตที่พยักหน้า 

อนญุาตอยา่งงา่ยดายเสยีจนนา่ประหลาดใจ ปกตโิพรดวิเซอรค์นดงัจะตอ้ง 

รีบสั่งคัตทันทีเพื่อรักษาหน้าแขกรับเชิญเอาไว้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 

ที่อาจส่งผลเสียต่อแขกรับเชิญเหล่านั้น และจะไม่มีการบันทึกภาพหรือ 

เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจหลุดออกไปสู่สาธารณะโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของ 

แขกรบัเชญิเปน็อนัขาด ชายหนุม่เดาไมอ่อกวา่เตชติกำลงัคดิอะไรอยูก่นัแน่ 

ถึงได้กำชับทั้งช่างภาพและทีมงานให้เก็บภาพและเรื่องราวทุกอย่างของ 

อุษณิษาอย่างละเอียดอย่างที่ไม่เคยทำในการถ่ายทำครั้งใดมาก่อน 

“ถ้าอย่างนั้น...เราจะลองให้คุณราช ล่ามของเราไปสอบถามเจ้าของ

บ้านดูนะครับ” 

พิธีกรจำใจต้องหันไปสั่งงานล่ามชาวอินเดียประจำกองถ่ายที่รั้ง 

ตำแหนง่ไกดน์ำเทีย่วอกีหนึง่ตำแหนง่ พากนัเดนิไปหาเจา้ของบา้นทีย่นืปะปน 

กับเหล่าแขกมุงอยู่ไม่ห่างออกไปนัก โดยมีตากล้องตามไปติดๆ เพื่อเก็บ 

ทุกรายละเอียดชนิดไม่ยอมให้พลาดแม้แต่ชอตเดียวตามคำสั่งที่ได้รับ 

ในตอนแรกล่ามร่างอ้วนหันมามองอุษณิษาด้วยแววตาเคลือบแคลง 

แกมขบขัน ทว่าเมื่อพูดคุยกับทั้งเจ้าของบ้านและชาวบ้านแถวนั้นได้สักพัก  

ภาสกรและราชกห็นักลบัมาหาหญงิสาวดว้ยสหีนา้ตืน่ตะลงึ ในขณะทีเ่จา้ของ 

บ้านรีบสั่งให้เด็กรับใช้ชายวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านด้วยท่าทางลนลาน

“อะ...เออ่...คณุ...คณุผูช้มครบั...” ภาสกรพดูตะกกุตะกกัหลงัจากถกู

ตากล้องใช้ขาสะกิดเรียกสติ “เมื่อ...เมื่อครู่คุณวิชัย เจ้าของบ้าน ได้บอกกับ

ล่ามของเราว่าสองวันก่อนภรรยาของเขาเพิ่งผูกคอตายอย่างไม่มีสาเหตุ...”

“พี่เมฆ รีบแพนกล้องขึ้นไปที่หน้าต่างเร็ว!”
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เตชิตร้องสั่งเสียงดังทำให้สายตาทุกคู่ของคนที่อยู่ ณ ที่นั้นเลื่อนขึ้น

ไปมองเด็กชายอายุราวๆ สิบสี่ปีที่ยืนเกาะขอบหน้าต่างไม้สีกระดำกระด่าง 

อยู่ด้วยสีหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ในมือสีเข้มคล้ามแดดมีโซ่เล็กๆ สีเงิน 

วาววับทิ้งตัวลงมาล้อแสงแดดยามเช้าที่ไม่ค่อยจะตกกระทบพื้นด้านล่าง 

เท่าใดนัก และ...ที่ปลายโซ่มีลูกกระพรวนลงยาสีน้ำเงินเล็กๆ หลายลูกสั่น

กระทบกันเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง

“สะ...สร้อยข้อเท้า...” ภาสกรเบิกตากว้างเมื่อเห็นสร้อยข้อเท้าที่ม ี

ลกัษณะคลา้ยทีอ่ษุณษิาบอกเกอืบทกุประการ เวน้กแ็ต.่.. “เอ...ลกูกระพรวน 

...ไม่ใช่สีเขียวนี่ครับ...”

“โอ๊ย ปวดหัวจังเลย...” 

อษุณษิารอ้งสวนขึน้มากอ่นทีอ่กีฝา่ยจะทนัไดพ้ดูจบประโยค หญงิสาว 

แตะปลายนิว้เขา้ทีข่มบัแลว้ถอยหลงัไปสองสามกา้ว ภาสกรรบีปราดเขา้ไปหา 

หมายจะชว่ยประคองไมใ่หล้ม้ แตร่า่งบอบบางกพ็ลกิหนอียา่งเปน็ธรรมชาติ 

ก่อนจะเซถลาเข้าไปซบกับท่อนแขนของเตชิต

“หยุดถ่ายก่อน พักกองกันสักครู่ก็แล้วกัน” โพรดิวเซอร์หนุ่มออก 

คำสั่งพลางโอบวงแขนประคองอุษณิษาอย่างสุภาพ ดวงหน้าเล็กที่แนบอยู ่

กบัเสือ้สเวตเตอรส์นีำ้เงนิเขม้ของเขานัน้ดซูดีเซยีวเสยีจนเขาอดทีจ่ะเปน็หว่ง 

เธอขึน้มาจรงิๆ ไมไ่ด ้ถงึอยากจะเรง่การถา่ยทำใหจ้บลงโดยไวเพือ่ประหยดั 

งบ แต่ก็ไม่ใจไม้ไส้ระกำพอที่จะใช้งานผู้หญิงที่กำลังจะเป็นลมเป็นแล้ง 

ต่อหน้าต่อตาได้หรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ผู้หญิงที่ดูตัวเล็กและอ่อนแอ 

เช่นนี้ “หนูนิด ไหวหรือเปล่า” 

“ไมเ่ปน็ไรคะ่พีเ่ต ้หนนูดิคงเพง่สมาธมิากเกนิไป พกัสกัครูก่ค็งดขีึน้” 

อุษณษิาชอ้นดวงตากลมโตขึน้มองเสีย้วหนา้หลอ่เหลาทีค่อ่นไปทางสวยของ 

เตชติชา้ๆ ดว้ยทา่ทางออ่นเปลีย้เพลยีแรง “หนนูดิขอโทษนะคะทีท่ำใหเ้สยีการ 

เสียงานกันไปหมดเลย”

“พดูอะไรอยา่งนัน้ละ่ครบั พีต่า่งหากตอ้งขอโทษทีใ่ชง้านแขกรบัเชญิ
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คนสำคัญของพี่หนักเกินไป” 

ชายหนุ่มตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มหวานหยด ทำเอาอุษณิษาได้แต่

ร้องกรี๊ดอย่างปลาบปลื้มลืมตายดังลั่นอยู่ในใจ เธอคิดไม่ผิดจริงๆ ที่ยอม

ถอ่สงัขารมาอดัรายการไกลถงึอนิเดยีทัง้ๆ ทีค่วรจะเกบ็ตวัหายเขา้กลบีเมฆ 

อย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกที่ประกาศอำลาวงการ 

แม้จะรู้จักมักคุ้นกับเตชิตมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย แต่แทบ 

จะไม่เคยได้มีโอกาสใกล้ชิดเขาขนาดนี้มาก่อน เพราะรอบกายของหนุ่ม 

รุ่นพี่ที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยคนนี้มีเพื่อนฝูงและหญิงสาว 

สวยมากหนา้หลายตารายลอ้มไมว่า่งเวน้ ซึง่ไมน่า่แปลกใจแตอ่ยา่งใด เตชติ 

มีรูปโฉมที่จัดได้ว่าหล่อเหลาตามสมัยนิยม คือเป็นหนุ่มมาดเซอร์ผมยาว 

ทีม่ผีวิขาวดสูะอาดสะอา้น เขามโีครงหนา้สวยไดร้ปูทีป่ระดบัดว้ยดวงตาคม 

หวาน จมูกโด่งเป็นสัน และมีริมฝีปากบางเฉียบที่มักจะยกแย้มขึ้นอย่าง 

อารมณด์อียูเ่สมอ รปูรา่งหรอืกส็งูโปรง่สงา่งาม หากนบัเรือ่งชาตติระกลูดเีลศิ 

และฐานะครอบครัวที่เข้าขั้นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศเข้าไปอีก 

เรื่อง เตชิตก็ถือเป็นสุดยอดหนุ่มโสดในฝันที่สาวๆ ทั้งหลายถวิลหาทีเดียว 

“แหม...พี่เต้ก็ พูดอะไรก็ไม่รู้...” อุษณิษายิ้มเขินในขณะที่สมองคิด 

สรา้งจนิตนาการเพรศิแพรว้...คงไมเ่ลวหากจะอำลาวงการดว้ยขา่วดรีะหวา่ง 

เธอกบัลกูชายคนเดยีวของเจา้ของสถานโีทรทศันย์กัษใ์หญ ่รบัรองวา่ผูห้ญงิ 

ไทยค่อนประเทศต้องกรี๊ดแทบอกแตกตายแน่ๆ

ฉะนั้น...หว่านเสน่ห์เข้าไว้หนูนิด สองอาทิตย์ที่ถ่ายรายการด้วยกัน 

ที่อินเดีย เธอจะต้องทำให้พี่เต้หันมาสนใจเธอให้ได้!

“หนึ่งครับ มาพาหนูนิดไปที่รถตู้ที เดี๋ยวผมกับพี่เมฆจะไปถ่ายเจาะ

สัมภาษณ์เจ้าของบ้านหน่อย” 

ทนัททีีไ่ดย้นิชือ่ของหญงิสาวอกีคน อุษณษิากค็อแขง็ขึน้มาในบดัดล 

...บา้ชะมดั! เธอลมืชือ่นีไ้ปไดอ้ยา่งไร ชือ่ของผูห้ญงิทีเ่ปน็กา้งชิน้โตบนเสน้ทาง 

รักสายภารตะของเธอกับเตชิต
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ศัตรูหัวใจนัมเบอร์วัน

ยายน้ำหนึ่ง! 

ร่างเพรียวระหงในชุดเสื้อยืดเนื้อหนาขนาดพอดีตัวและกางเกงยีน 

สีอ่อนของหญิงสาวเจ้าของชื่อหันมาตามเสียงเรียกของเตชิตอย่างกระฉับ- 

กระเฉง ดวงหนา้สวยเฉีย่วระบายดว้ยรอยยิม้สดใสเสยีจนอษุณษิาตอ้งลอบ 

ทำหนา้เบด้ว้ยความหมัน่ไสเ้ชน่ทกุครัง้ทีพ่บหนา้กนั ถา้เลอืกไดก้ไ็มอ่ยากไป 

ยืนใกล้ๆ ครีเอทิฟสาวสวยผู้สมบูรณ์แบบเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสาร

แฟชั่นชั้นนำคนนี้นักหรอก 

ทำไมน่ะหรือ?

ก็เจ้าหล่อนมาพร้อมความสูงตั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรและหุ่น 

นางงามจักรวาล ๓๖-๒๔-๓๖ ในขณะที่อุษณิษาสูงยังไม่ถึงหนึ่งร้อยหกสิบ

เซนติเมตรด้วยซ้ำ แถมยังไร้ส่วนโค้งส่วนเว้าเร้าใจโดยสิ้นเชิง ไม่อยากจะ 

บอกเลยว่าเธอเพิ่งเลื่อนขั้นจากเฟิสต์บรามาสวมบราเซียร์คัปเอเมื่อสองปี 

ที่แล้วนี่เอง ขืนพาหุ่นเหมือนถั่วงอกหัวโตของตนเองไปยืนข้างๆ หุ่นทรมาน

ใจชายของน้ำหนึ่งให้เตชิตเปรียบเทียบชัดๆ ถนัดตา มีหวังเธอได้กลายเป็น

หมาขี้เรื้อนในสายตาเขากันพอดี!

“หนูนิดเดินไหวไหมจ๊ะ”

นำ้หนึง่เอย่ถามดว้ยนำ้เสยีงหว่งใย ดวงหนา้ใสกระจา่งทีแ่ตง่แตม้ดว้ย 

เครื่องสำอางอ่อนๆ ดูอ่อนโยนเสียจนอุษณิษารู้สึกละอายใจที่คิดตั้งแง่กับ 

สาวสวยนิสัยดีคนนี้...แต่เรื่องอะไรจะให้หล่อนมาทำตัวเป็นนางฟ้าผู้อารี 

ทำคะแนนกับเตชิตกันล่ะยะ! ถึงปากจะพูดว่าเธอกับเตชิตเป็นเพียงแค่ 

เพื่อนกันธรรมดา แต่สัญชาตญาณผู้หญิงในตัวอุษณิษาร้องเตือนเสียงดัง 

สนัน่หวัน่ไหววา่นำ้หนึง่นีล่ะคอือปุสรรคใหญบ่นเสน้ทางสูต่ำแหนง่ลกูสะใภ้ 

เจ้าของสถานีโทรทัศน์ของเธอ!

“เอ่อ...หนูนิดว่าที่รถอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่ หนูนิดขอไปเดิน 

สดูอากาศแถวนีส้กัพกัดกีวา่คะ่” หญงิสาวดนัตวัออกจากแผงอกของชายหนุม่ 
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อย่างสุดแสนเสียดาย “พี่หนึ่งอยู่ช่วยงานพี่เต้เถอะนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วง 

หนูนิดไม่อยากรบกวนใคร แค่นี้ก็ทำให้เสียเวลากันไปมากแล้ว”

อุษณิษาปั้นรอยยิ้มอ่อนหวานขึ้นประดับบนดวงหน้าอย่างเต็มที่  

เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ดวงหน้าอ่อนเยาว์ของเธอดูน่ารักเสียจนเตชิตเผลอยิ้ม

ตอบไปอย่างลืมตัว 

“ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจหนูนิดเถอะครับ แต่ระวังตัวด้วย อย่าเดินไป 

ไหนไกลนะครับ”

เขารู้ว่าไม่ควรรู้สึกรู้สาอะไรกับรอยยิ้มไร้เดียงสาของเธอ และควร 

ทำใจแข็งเข้าไว้ให้มาก เพราะเมื่อเวลาที่เธอตะโกนใส่หน้าเขาว่าเกลียดชัง 

เพยีงใดมาถงึ จะไดไ้มรู่ส้กึลำบากใจมากนกั แต.่..พอคดิวา่ตนเองจะตอ้งเปน็ 

คนลบรอยยิม้สดใสนีอ้อกจากใบหนา้ของเธอ กอ็ดทีจ่ะรูส้กึหนว่งๆ ทีห่วัใจ 

ไม่ได้...

“น้องเขาเดินไปตั้งนานแล้ว ยังทำตาละห้อยอยู่ได้” น้ำหนึ่งพูดยิ้มๆ  

เมื่อเห็นเตชิตทอดสายตาอ่อนเชื่อมตามร่างเล็กที่เดินลัดเลาะฝูงชนออก 

จากตรอกไป “นอ้งหนนูดิคนนีใ้ชไ่หมทีเ่ตแ้อบชอบสมยัเรยีน ถงึขนาดยอมไป 

ลงวชิาวรรณคดอีะไรสกัอยา่งทีค่ณะอกัษรฯ เพราะอยากนัง่เรยีนหอ้งเดยีว 

กัน หนึ่งจำได้นะว่าวิชานั้นเต้ได้ซีบวกด้วย”

หญิงสาวยังจำได้ดีว่าหนุ่มเนื้อหอมประจำคณะนิเทศศาสตร์ลงทุน 

ตื่นแต่เช้าไปนั่งเรียนวิชาที่ตนเองไม่ถนัดทุกศุกร์ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็น 

ต่อตนเองสักนิด เพียงเพราะอยากเห็นหน้าสาวน้อยปริศนาคนหนึ่งใกล้ๆ  

เพื่อนฝูงเดาไปใหญ่โตว่าเป็นใคร แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมปริปากบอกให้ใครรู้ 

สกันดิ นำ้หนึง่เพิง่มาระแคะระคายเอาตอนทีเ่หน็ทา่ทางตืน่เตน้จนออกนอก 

หน้าของโพรดิวเซอร์หนุ่มเมื่อแม่หมอคนดังตอบตกลงมาเป็นแขกรับเชิญ 

นี่ละ ยิ่งได้เห็นในประวัติแขกรับเชิญว่าเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ที่ 

มหาวิทยาลัยเดียวกับเธอและเตชิตในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย  

ซึง่เปน็ปทีีเ่ตชติอตุรไิปลงเรยีนแบบไมเ่กบ็หนว่ยกติทีน่ัน่พอด ีกย็ิง่มัน่ใจวา่ 
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สาวน้อยปริศนาคนนั้นคืออุษณิษาแน่ๆ

“ผมไปเรยีนเพราะสนใจใฝห่าความรูต้า่งหากละ่หนึง่ แลว้อกีอยา่งนะ 

...เด็กคนนั้นก็ไม่ใช่สเปกผมสักนิด” เตชิตแยกเขี้ยวแล้วเอื้อมมือไปยีผม 

ของหญิงสาวแก้เก้อ “ไปทำงานกันได้แล้วครับคุณครีเอทิฟ ขืนอู้อยู่แบบนี้ 

ผมจะหักเงินเดือนให้หมดเลย”

“เจ้าค่า คุณโพรดิวเซอร์” น้ำหนึ่งย่นจมูก แล้วหัวเราะร่วนเพื่อกลบ

เกลื่อนความรู้สึกกังวลลึกๆ ในหัวใจ 

ขอให้ที่เขาพูดว่าอุษณิษาไม่ใช่สเปกนั้น...เป็นเรื่องจริงทีเถอะ...

“ดีดี้
๒
 ดีดี้ ทางนี้ครับ”
เดก็ชายวยัสบิสีป่ใีนชดุซาลวาร ์กามซีสตีุน่ๆ ยืน่หนา้ออกมาจากตรอก 

เลก็ๆ ทีอ่ยูไ่มห่า่งจากยา่นรา้นคา้บรเิวณรอบนอกเทวาลยัของพระแมก่าลนีกั  

มือผอมเกร็งที่เปื้อนคราบดินขะมุกขะมอมกวักเรียกอุษณิษาอย่างร่าเริง  

หญิงสาวมองซ้ายมองขวาด้วยท่าทางระแวดระวังก่อนจะรีบหลบเข้าไปยืน

ในตรอกอย่างว่องไว

“ไม่ต้องมาทำหน้าระรื่นแบบนี้เลย เธอเกือบทำฉันซวยแล้วไหมล่ะ” 

อุษณิษาแยกเขี้ยว มือเล็กเรียวล้วงเข้าไปในย่ามที่ปักด้วยลูกปัดหลากสีสัน 

ใบยอ่มแลว้หยบิเงนิจำนวนหา้รอ้ยรปูสีง่ใหเ้ดก็ชายทีท่ำตาโตรบีตะครุบเงนิ 

ทันควัน “ฉันบอกให้ซื้อสร้อยข้อเท้าที่มีกระพรวนสีเขียวไม่ใช่หรือไงยะ  

ทะลึ่งไปซื้อสีน้ำเงินมาทำไมไม่ทราบ แบบนี้มันน่าหักเงินชะมัด”

“ไมใ่ชค่วามผดิของผมเสยีหนอ่ย กส็ำเนยีงฮนิดขีองพีไ่มไ่ดเ้รือ่งเอง”  

เด็กชายเหน็บเงินเข้าที่ขอบกางเกงแล้วรีบดึงชายเสื้อตัวยาวมาปิดเอาไว้ 

ด้วยกลัวว่าคนให้จะเปลี่ยนใจเรียกเงินคืน...ที่จริงภาษาฮินดีของหญิงสาว 

กจ็ดัวา่อยูใ่นระดบัใชไ้ดท้เีดยีว อาจฟงัแปรง่หอูยูบ่า้งและมบีางคำทีอ่อกเสยีง 

๒ ภาษาฮินดี แปลว่า พี่สาวหรือน้องสาว

ตวั
อย
่าง




