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เสียงเคาะประตูห้อง  ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของ 

ห้องนอนโล่งกว้างซึ่งตกแต่งไว้อย่างงดงาม  หวานละมุน  ตั้งแต่ผนังโทนสีครีมชมพ ู 

เรื่อยไปจนถึงเตียงนอน  ผ้าม่านลูกไม้เนื้อดีสีโทนเดียวกัน  เข้าชุดกับเฟอร์นิเจอร ์

เรียบหรูครบครัน

ชายหนุ่มร่างสูงนั่งกอบกุมมือน้อยนุ่มนิ่มของหญิงสาวหน้าหวานอมเศร้า 

ที่ยังหลับตาพริ้มไม่รู้สึกรู้สาอยู่ภายในห้อง  เสียงคนนอกห้องเอ่ยปากขออนุญาต 

เพียงไม่นาน  ประตูบานใหญ่ก็ถูกผลักเข้ามา  ร่างหนาใหญ่โตของชายในชุดสูท 

สีดำสนิทดูน่าเกรงขามก้าวผ่านเข้ามาในห้องนอนแสนหวานด้วยกิริยาพินอบพิเทา 

“นายครับ  สงสัยว่าไอ้ก้องมันจะพาบาจรีย์หนีคืนนี้ครับ”

ผู้เข้ามาใหม่รายงาน  ทว่าดวงตาคมของ  ม.ร.ว.ธมนันท์  พันภัทรธร  ยังคง 

จับจ้องอยู่แต่ใบหน้าหวานซีดเซียวของหญิงสาวบนเตียงนิ่งแน่ว

“งั้นเหรอ”

“ครับ  แต่ผมสั่งคนคอยดูไว้แล้ว  ผู้หญิงคนนั้นหนีไปไหนไม่พ้นหรอกครับ 

เจ้านายสบายใจได้”  ลูกน้องบอกด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจ  นัยน์ตาเรียวเล็กแข็งขึ้น 

อย่างมุ่งมั่น 

“สองคนนั้นคงรักกันมากเลยสินะ  ถึงขั้นจะหนีตามกันเชียว  ความจริงเรา 

น่าจะเมตตา  ช่วยให้พวกเขาสมหวังหน่อยก็ดีนะพงศ์”

“เอ๋…เจ้านายหมายความว่ายังไงครับ”  พงศ์ขมวดคิ้ว  งงคำถามของเจ้านาย 

ทว่าอีกฝ่ายหันมามองเขาด้วยแววตานิ่งลึก

“สั่งคนของเราว่าไม่ต้องไปขัดขวาง  มันอยากหนีก็ปล่อยไป  แค่คอยตามดู 

มันสองคนไว้  อย่าให้คลาดสายตาก็พอ...ฉันจะปล่อยให้พวกมันมีความสุขกัน 
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อีกหน่อย  ก่อนจะตกนรกไปด้วยกันทั้งคู่...ยิ่งมันรักกันมากเท่าไหร่  เวลาพราก 

จากกันก็ยิ่งสะใจ  ให้มันทรมาน  กระอักเลือดตายไปเลยยิ่งดี!” 

“อ๋อ  อย่างนี ้เอง  ได้ครับเจ้านาย  ผมจะสั่งเด็กให้จัดการตามที่นายสั่ง 

ทุกอย่างครับ”

“ดี  ขอบใจมากนะพงศ์” 

ธมนันท์ถอนใจยาว  ใบหน้าคมเข้มมีริ้วรอยครุ่นคิดไม่จาง  พงศ์เข้าใจว่า 

เจ้านายต้องการเวลาเป็นส่วนตัว  จึงตั้งท่าจะหลบฉากออกไป  แต่พอดีนึกอะไร 

บางอย่างขึ้นมาได้  จึงรีบหันมารายงานต่อ  “เอ่อ...มีที่แปลกอีกเรื่องครับนาย”

“อะไร”

“บ้านตุลยาการมีคนเข้ามาอยู่ใหม่อีกคน...มาอยู่เป็นอาทิตย์แล้ว  สงสัยว่า 

จะเป็นสาวใช้คนใหม่น่ะครับ”

“บ้านนั้นเนี่ยนะ  ยอมลงทุนจ้างคนใช้เพิ่ม”  ธมนันท์ทำเสียงไม่อยากเชื่อ  

ก็เขารู้ดีว่าบ้านตุลยาการเหลือแต่เปลือกแล้ว  การจะจ้างคนรับใช้เพิ่มมาคงเป็นเรื่อง 

ไม่น่าเชื่อนัก  มีแต่จะปลดออกน่ะสิไม่ว่า

“บางที...อาจจะมัวแต่ลำพอง  คิดว่ามีเงินถุงเงินถังให้ตักตวงไม่รู้จักหมด 

มั้งครับ  ถึงกลับมาทำตัวหรูหราอีก...เงินค่าสินสอดที่ได้ไปคงใกล้จะหมดแล้ว 

ละครับ”

“หึ”  ธมนันท์หัวเราะในลำคอ  แววตาคมกล้าคู่สวยนึกดูแคลน   ‘ศัตรู’

สุขสบายกันเข้าไปเถอะ  มีความสุขกันให้พอ  เพราะนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้น 

ไป  ชีวิตที่สุขสบายมีพร้อมไปทุกอย่างของผู้หญิงร้ายกาจที่ชื่อ   ‘บาจรีย์  ตุลยาการ’ 

จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

เจ้าหล่อนจะต้องชดใช้ให้กับความชั่วร้ายทั้งหมดที่ทำไว้กับ ม.ร.ว.ธมลวรรณ  

พันภัทรธร  จนสาสม

เกมแก้แค้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น!!

ต
ัว
อ
ย
่าง



�

๑

มือเล็กเรียว  ค่อนข้างกร้านค่อย  ๆ พลิกตะแคงร่างผ่ายผอมของ 

ผู้ป่วยไม่รู้สติ  ซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกสองชั่วโมงเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ  

จากนั้นเจ้าตัวจึงบรรจงชุบผ้าขนหนูผืนเล็กในน้ำอุ่น  บิดหมาด  ๆ  แล้วเช็ดไปตาม 

เนื้อตัวของสตรีที่นอนนิ่ง  มีสายน้ำเกลือห้อยระโยงระยางอยู่ด้านหนึ่งของเตียงนอน 

อัดลม  ใบหน้าคมสวยตามวัยของผู้ป่วยซูบซีดอิดโรยขาดสีสัน  ไร้ชีวิตชีวา  แต่ 

กระน้ันผู้ท่ีกำลังเช็ดตัวให้สาวใหญ่ก็ยังคงอมย้ิมละไมอย่างมีความสุข  เต็มอกเต็มใจ 

เป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูแลสาวใหญ่ผู้นี้

ภาพที่ได้เห็นตรงหน้าทำให้หญิงชราผมสีดอกเลาทั ้งศีรษะซึ ่งเปิดประต ู

เข้ามาเงียบ  ๆ  ถึงกับชะงักงันไป

ว่าแล้วเชียวว่านังเด็กนี่ต้องทำงานได้ดีเยี่ยม...ไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ส่งคน 

ไปเรียกมันมาใช้งาน

“ยังไม่นอนอีกเหรอแม่จันทร์  นี่มันดึกแล้วนะ”  หญิงชราเอ่ยถามอีกฝ่าย 

เสียงเรียบ 

“อีกเดี๋ยวค่ะคุณยาย  จันทร์เพิ่งเช็ดตัวให้แม่เสร็จ  เดี๋ยวทาโลชั่นอีกหน่อย 

เสร็จแล้วจันทร์ก็จะนอนละค่ะ”

‘จันทร์’  หรือบูรณิมา  เงยหน้าขึ ้นส่งยิ ้มซื ่อสดใสให้ผู ้เป็นยาย  ก่อนจะ 

หันไปหยิบขวดโลชั่นบำรุงผิวกลิ่นหอมละมุน  บีบใส่มือ  แล้วค่อย ๆ  บรรจงลูบไล ้

เนื้อครีมนุ่มลื่นเข้ากับผิวค่อนข้างแห้งของท่านอย่างเบามือ

เป็นกิริยาที่ใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเจ้าตัวรักแม่คนนี้มากมายเพียงใด

“จริงสิ  ยายว่าจะถามก็มัวแต่ยุ่ง ๆ  เลยลืมทุกที  งานแต่งงานของพี่สาวเรา 

พรุ่งนี้  แม่จันทร์มีชุดสำหรับใส่ร่วมงานแล้วหรือยังล่ะ”
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คุณชิดชนกเอ่ยถามหลานสาว  สุ้มเสียงราวกับใส่ใจ  ทว่าความเป็นจริงนั้น 

การกระทำตรงข้ามกับน้ำเสียงโดยสิ้นเชิง

หากท่านใส่ใจกับเธอจริง  ก็คงไม่เพิ่งมาเอ่ยปากถามในนาทีสุดท้ายอย่างนี้...

บูรณิมาเหลือบมองผู้เป็นยาย  ยังคงยิ้มได้  แม้ว่าหัวใจจะมีริ้วแผล

“ไม่เป็นไรมั้งคะ  งานพรุ่งนี้หนูไม่ใช่คนสำคัญอย่างพี่รีย์  หนูแต่งตัวยังไง 

ก็ได้ค่ะคุณยาย”  บูรณิมาฝืนยิ้ม  พยายามไม่น้อยใจคุณยาย  ที่ท่านเรียกตัวเธอ 

มาพบกับแม่ก็นับว่าเป็นพระคุณล้นเหลือแล้ว

เด็กกำพร้าแม่อย่างเธอ  ความใฝ่ฝันสูงสุดของชีวิตก็มีเพียงสิ่งเดียว...และ 

ตอนนี้เธอได้พบแม่สมใจปรารถนาแล้ว 

เสียก็แต่แม่นอนหลับเป็นเจ้าหญิงนิทรา  ไม่ยอมต่ืนเสียที  บูรณิมาจินตนาการ 

ไว้ว่า  เมื่อแม่ตื่นขึ้นมา  ท่านคงยินดีที่ได้พบลูกสาวคนเล็ก  เหมือนกับที่เธอดีใจ 

เหลือเกินตอนที่ได้เจอหน้าท่าน

อยากได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อเธอสักครั้ง...

“ไม่เป็นไรได้ยังไง  เอาอย่างนี้  เดี๋ยวเราตามยายขึ้นไปหาพี่รีย์เขาที่ห้องนะ  

ชุดเก่า  ๆ  ของพี ่ร ีย์เขามีเยอะแยะ  ยายจะขอให้เราสักชุดสองชุดนะแม่จันทร์”  

ผู้อาวุโสเสนอ  แต่อีกฝ่ายรีบส่ายหน้า

“ไม่ต้องหรอกค่ะ  คุณยาย  ไม่เป็นไรจริง  ๆ”  เธอไม่สนใจเรื่องแต่งตัวนัก  

ชีวิตที่ผ่านมาของบูรณิมาอยู่แต่ในสวน  วัน  ๆ  จึงแทบไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อผ้าหรือ 

เครื่องสำอางนัก

เสื้อผ้าของพี่สาวเท่าที่เธอเห็นตลอดเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่เข้ามาอยู่ในบ้าน 

หลังนี้  บูรณิมาก็ชื่นชมว่ามันสวยหรูสมราคาดีอยู่หรอก  แต่คงไม่เหมาะกับเธอ  

เพราะเธอไม่ใช่คุณหนูแสนหวานบอบบางน่าทะนุถนอมราวกับเจ้าหญิงเหมือน 

บาจรีย์

“ไม่ได้สิ  เอ๊ะ  ยายส่ังอะไรก็ทำเถอะ  แม่จันทร์  อย่าด้ือสิ  มาน่ี  ไปกับยาย”

ชิดชนกเอ็ดอึงกับหลานสาว  ป้ันสีหน้าเคร่งขรึมเอาจริงเอาจัง  แล้วเดินนำหน้า 

อีกฝ่ายออกจากห้องคนป่วย  มุ่งตรงขึ้นบันไดไปยังห้องส่วนตัวของบาจรีย์
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อริรัก...เคียงจันทร์

ทว่าเมื่อเคาะประตูห้องไปนานหลายอึดใจแล้ว  คนข้างในก็ยังไม่มีวี่แววว่า 

จะออกมาเปิดประตูรับเสียท ี ผู้อาวุโสเคาะประตูอีกหลายรอบ  ส่งเสียงเรียกบาจรีย ์

ก็แล้ว  ทว่าภายในห้องยังคงเงียบกริบ  ไร้สัญญาณตอบรับ

“ยายรีย์...ตายแล้ว  แม่จันทร์  ไปตามไอ้มิ ่งมาช่วยกันเปิดห้องหน่อย  

เร็วเข้า!”

หญิงชราเอะใจ  รีบหันมาสั่งบูรณิมาปากคอสั่น  ร่างผอมเกร็งไหวสะท้าน  

ใบหน้าคมเผือดซีดแทบปราศจากสีเลือด  พลอยทำให้หลานสาวตกใจตามไปด้วย

เธอวิ่งออกไปตามคนรับใช้เก่าแก่ที่ชื่อ   ‘มิ่ง’  มาหาคุณยาย  จากนั้นก็ช่วยกัน 

พังประตูห้องส่วนตัวของบาจรีย์เข้าไป  จึงพบว่า  บัดนี้ภายในห้องของว่าที่เจ้าสาว 

ว่างเปล่าไร้วี ่แววของเจ้าของห้อง  เสื ้อผ้าชุดโปรดและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว 

ที่จำเป็นของบาจรีย์ก็หายไปด้วย!

“ตายแล้ว  คุณแม่ขา  นี่มันเรื ่องอะไรกันคะ...อย่าบอกนะคะว่ายายรีย์ 

หนีตามนายก้องไปแล้ว!”

เสียงแหลมของชิดดาว  ลูกสาวคนเล็กของชิดชนกดังขึ ้นที ่หน้าประตู  

สาวใหญ่ร่างอวบอยู่ในชุดนอนผ้าเจอร์ซีย์พลิ้วกรุยกราย  ใบหน้ายังพอกไว้ด้วย 

มาสก์บำรุงผิว

“ไม่จริง  ยายรีย์ต้องไม่ทำอย่างนี้สิ...ไม่จริง...”  ชิดชนกยังตระหนกไม่หาย  

และแล้วสายตาของหญิงชราก็เหลือบไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง  

เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นจดหมายของหลานสาว  ซึ่งพออ่านเนื้อความในนั้นแล้ว  

มือไม้ก็สั่น  หัวใจวิบหวิวแทบขาดรอน

หลังจากที่อ่านเนื้อความข้างในจนถึงบรรทัดสุดท้าย  หญิงชราก็เข่าอ่อน  

ทรุดฮวบลงไปกองกับพื้น  พร้อมกรีดร้องโหยหวนเหมือนคนเจ็บหนัก

“ยายรีย์  นังหลานเวร  มันทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไง!!”

“คุณยาย  ทำใจดี  ๆ  ไว้ก่อนค่ะ”

บูรณิมาถลันจะเข้าไปช่วยประคองผู้อาวุโส  ในขณะที่ชิดดาวถลันเข้าไป 

หยิบจดหมายที่ร่วงจากมือมารดาไปอ่านด้วยความอยากรู้อยากเห็น  แทนที่จะ 
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เข้าช่วยเหลือมารดาก่อน 

แต่เพียงบูรณิมาแตะมือลงบนต้นแขนของผู้เป็นยาย  ท่านก็หันขวับมาปัด 

มือเธอออกเสียงดัง  ‘เผียะ’  ในตาฉายโชนความเกลียดชังชัดเจนจนหญิงสาวสะดุดวูบ 

ทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไร  เสียงหวีดร้องเอ็ดตะโรลั่นของชิดดาวก็ดัง 

ตามมาอีกคน

“อ๊าย  นังหลานตัวแสบ  มันกล้าทำอย่างนี้กับพวกเราได้ยังไงกัน!”  ชิดดาว 

เต้นเร่า  ๆ  มือที่ถือจดหมายจากบาจรีย์ไว้สั่นระริกอย่างโกรธเคือง

“อย่าแหกปากไปเลยแม่ดาว  โวยวายไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว  เราหมดตัว 

กันจริง  ๆ ละคราวนี้  ไม่รู้ว่าคุณชายจะเอายังไงด้วย!”  คุณชิดชนกหันไปปรับทุกข์ 

กับลูกสาว  สีหน้ากังวลร้อนใจอย่างยิ่ง  ชิดดาวเองก็ทำหน้าอยากร้องไห้เต็มแก ่ 

ท่าทางของสองแม่ลูกทำให้บูรณิมาอยากรู้เนื้อความในจดหมายฉบับนั้นเหลือเกิน

แต่เธอไม่กล้าเข้าไปดึงจดหมายจากมือของคนเป็นน้ามาอ่าน...จึงได้แต ่

สงสัยอยู่อย่างนี้

“แม่ดาว  ต่อโทรศัพท์ถึงคุณชายธมเร็วเข้า  เดี๋ยวนี้เลย  เราต้องรีบเจรจา 

กับคุณชายให้เร็วที่สุด  บางทีอาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้าง  เร็วเข้า”  ผู้อาวุโส 

สูงสุดของบ้านสั่งการ  ทว่าชิดดาวนั้นได้แต่เงอะงะ  ทำอะไรไม่ถูก  เพราะไม่เคย 

สนใจเรื่องอะไรในบ้านนัก

“ดาวไม่มีเบอร์คุณชายธมหรอกค่ะคุณแม่”

“อยู่ในมือถือฉันไงล่ะ”

“แต่ดาวไม่รู้ว่ามือถือคุณแม่อยู่ไหนนี่คะ”

“เอ๊ะ  แม่ดาว  แกนี่อย่ามากวนประสาทฉันได้ไหม!”

“เดี๋ยวหนูไปหยิบโทรศัพท์มาให้คุณยายเองค่ะ”  บูรณิมาขันอาสาเสียเอง  

ขืนปล่อยให้คุณยายกับคุณน้าเถียงกันไปมาอยู่อย่างนี้  คงไม่ได้เรื่องกันพอดี 

เธอวิ่งออกจากห้องมารดา  ตรงไปที่ห้องส่วนตัวของผู้เป็นยายซึ่งอยู่อีก 

ด้านหนึ่งของระเบียงทางเดิน  โทรศัพท์ของคุณยายวางอยู่ที่ตู ้หนังสือใบเล็กข้าง 

หัวเตียง  จังหวะที่บูรณิมาเดินไปถึงตู้ใบนั้น  เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา 
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พอดี  ความเร่งรีบทำให้หญิงสาวปัดโทรศัพท์ตกพ้ืน  ปุ่มโทรศัพท์กระแทกถูกเหล่ียม 

ของตู้  กลายเป็นการกดรับสายฝ่ายตรงข้ามไปโดยอัตโนมัติ

“ผมเองนะคุณชิดชนก...ขอโทษที่โทร.มากวนตอนนี้  แต่ผมอยากคุยเรื่อง 

คุณรีย์น่ะครับ”

เสียงทุ้มที่ปลายทางเอ่ยขึ้นท่ามกลางความงุนงงของหญิงสาว  ด้วยไม่รู้ว่า 

จะทำอย่างไรดี

“เอ่อ...กรุณารอสักครู่  เดี๋ยวดิฉันจะไปตามคุณยายมาพูดสายด้วยนะคะ” 

“คุณไม่ใช่คุณชิดชนก?”	

“ไม่ใช่ค่ะ  ฉันเป็นหลานของท่าน  ถ้ายังไง  ถือสายรอสักครู่นะคะ  แป๊บเดียว 

จริง  ๆ”

บูรณิมากรอกเสียงลงไปเร็วปรื๋อ  ไม่รอฟังว่าอีกฝ่ายจะว่าอย่างไร  ร่างโปร่ง 

แบบบางรีบวิ่งออกจากห้องของคุณชิดชนกไปยังห้องของบาจรีย์ที่อยู่อีกฟากหนึ่ง  

จัดแจงยื่นโทรศัพท์มือถือส่งให้ผู้เป็นยาย  ซึ่งบัดนี้นั่งระทดระทวยแทบสิ้นเรี่ยวแรง 

อยู่บนเตียงนอนนุ่มของหลานรัก

“มีคนรอสายอยู่ค่ะคุณยาย”  หญิงสาวบอกสั้น ๆ  และสังเกตได้ว่าผู้เป็นยาย 

ตกใจทันทีที่เห็นชื่อซึ่งขึ้นหน้าจอ

“คุณชาย  ตายละ!”

“นังจันทร์  แกรับสายคุณชายธมงั ้นเหรอ”  ชิดดาวตะคอกเสียงเบาใส่ 

หลานสาว  สีหน้าตกใจไม่แพ้กันกับมารดา

“ขอโทษค่ะ  หนูไม่ได้ตั้งใจ”  บูรณิมายิ้มแห้ง  ไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งคุณน้ากับ 

คุณยายจะต้องตื่นเต้นนักหนา  เธออุตส่าห์ไปหยิบโทรศัพท์มาให้  ไม่ได้มีความด ี

เลยหรือ

“หมดธุระของเราแล้ว  กลับไปพักผ่อนเถอะแม่จันทร์”  ชิดชนกไล่หลานสาว  

ใบหน้าเหี่ยวย่นเคร่งเครียด  ตาคมกริบจ้องมองบูรณิมาที่ยกมือไหว้เธอและลูกสาว 

ก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างว่าง่าย

โชคชะตาเล่นตลกจริง  ๆ  คนที่เธอไม่หวังอะไรเลย  แค่ไปชวนมาอยู่ด้วย 
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หวังจะใช้งานแก้ขัด	 ดันว่านอนสอนง่าย  แต่กับหลานรักที่เธอวาดหวังไว้นักหนา  

ดูเถอะ  ดูนังหลานตัวแสบมันทำ!

“เอ่อ...สวัสดีค่ะคุณชาย  โทร.หาดิฉันดึก  ๆ  อย่างนี้...มีเรื่องอะไรหรือเปล่า 

คะ”  หญิงชรากรอกเสียงลงไป  ทำใจดีสู้เสือ  คิดว่าที่คุณชายธมนันท์จะโทร.เข้ามา 

ในเวลานี้คงบังเอิญมากกว่า 

“คนของผมรายงานว่าหลานสาวของคุณนายหนีไปกับนายก้องกวีแล้ว  ทำ 

อย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ  คุณนายชิดชนก”  เสียงห้าว  เหี้ยมเกรียม  ไม่มี 

วี่แววอ่อนข้อของอีกฝ่ายทำเอาคนฟังใจหายวูบ

แน่ละ  ก็คุณชายธมนันท์ยอมจ่ายค่าสินสอดทองหมั้นให้เธอตั้งมากมาย  

และตอนนี้เงินทองพวกนั้นเธอก็ใช้จ่ายจนแทบไม่เหลือแล้วด้วย

“เอ่อ...ดิฉันว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันมากกว่า  ยายรีย์แกไม่ทำอย่างนั้น 

หรอกค่ะ...”

“คุณแน่ใจเหรอ  แล้วถ้าวันงานพรุ่งนี้ผมไม่มีเจ้าสาว  คุณคิดบ้างไหมว่า 

อะไรจะเกิดขึ้น  บอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่ฟ้องร้องเรียกแค่ค่าสินสอดคืนเท่านั้น  แต่ 

ผมจะเอาเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและอับอายขายหน้าด้วย!”

“อุ๊ย...ตายแล้ว  อย่าถึงขนาดนั้นเลยนะคะคุณชาย  ยังไงเราก็เป็นคนเคย 

ชอบพอกันมาก่อน...คุณชายอภัยให้ยายรีย์เถอะค่ะ  ส่วนเรื่องสินสอด...ดิฉันจะ 

พยายามหามาใช้หนี้คืนให้คุณชายทีหลังแล้วกันนะคะ”  หญิงชราพยายามประนี- 

ประนอม  สีหน้าย่ำแย่อย่างคนใกล้จะร้องไห้เต็มแก่

เธอมองไม่เห็นทางจะหาเงินจำนวนมหาศาลมาชดใช้ให้คุณชายธมนันท์ 

ได้เลย  โชคดีว่างานวันพรุ่งนี้จัดเป็นการส่วนตัวภายในครอบครัว  ไม่มีการเชื้อเชิญ 

แขกเหรื่อที่ไหน  ตามความต้องการของคุณชายธมนันท์  แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าเธอ 

จะโล่งใจได้เสียเมื่อไหร่

หากคุณชายธมนันท์ไม่ยอมผ่อนปรนให้ละก็  โอย...ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น  นัง 

หลานสาวไม่รักดี  ถังเงินถังทองกองอยู่ต่อหน้าแท้  ๆ  ทำไมยังโง่เง่าหนีไปกับผู้ชาย 

ที่ไม่มีอะไรเทียบคุณชายธมนันท์ได้เลยอย่างนั้น!
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“ผมไม่ใช่นายทุนใจดีขนาดจะรอเลื่อนลอยไร้แก่นสารได้อย่างนั้นหรอก 

นะครับคุณนาย”  อีกฝ่ายเอ่ยมาเสียงเรียบ  เย็นเฉียบ  บอกความจริงจังสุด  ๆ  

จนหญิงชราถึงกับกลืนน้ำลายไม่ลงด้วยความหวั่นกลัว

ทำอย่างไรดี...บ้านตุลยาการตอนนี้เหลือแต่  ‘เปลือก’  ที่ใกล้จะผุพังเต็มท ี 

แล้วเธอจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้คืนให้คุณชายธมนันท์กันเล่า

ถึงเธอกับหม่อมกนก  ย่าของเขาจะเคยสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ครั้ง 

อดีต  แต่ตอนนี้หม่อมกนกก็ย้ายไปอยู่ที่เชียงรายเป็นสิบปีแล้ว  นาน  ๆ  จึงจะได้ 

เจอกันสักที  ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านตุลยาการกับวังภัทรธรจึงเหมือนหลุด 

วงโคจรออกไปอยู่คนละกาแล็กซีเลยทีเดียว

แต่ก่อนเธอกับหม่อมกนกเคยสัญญากันไว้ว่าจะให้หลานชายและหลานสาว 

ของทั้งสองบ้านแต่งงานเป็นทองแผ่นเดียวกัน  ทว่าจนแล้วจนรอดคุณชายธมนันท์ 

ก็ไม่มีวี ่แววจะมาสนใจบาจรีย์  กระทั่งเมื่อสามเดือนก่อน  จู่  ๆ  คุณชายก็ส่งคน 

มาสู่ขอหลานสาวสุดที่รักของเธอด้วยจำนวนสินสอดทองหมั้นที่มีมูลค่าสูงลิบลิ่ว  

นับแล้วก็เป็นสิบล้านบาทเลยทีเดียว

คุณชิดชนกยอมรับว่าในยามนั้นเธอย่ามใจ  มัวแต่ดีใจที่จะได้หลานเขย 

ร่ำรวย  มีสมบัติของต้นตระกูลมากมายมหาศาล  กินใช้สิบชาติก็ไม่หมด  ดังนั้น 

เธอจึงนำเงินที่ได้มาจากคุณชายไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างไม่บันยะบันยัง

เพียงเวลาไม่ถึงสามเดือน  เงินสิบล้านก็วูบหายไป  และในตอนนี้ก็เหลือเงิน 

เพียงสามล้านบาทเท่านั้น!

“ดิฉันไม่มีจริง   ๆนะคะคุณชาย  ตอนน้ีดิฉันเองก็กลุ้มใจเร่ืองยายรีย์เหมือนกัน 

คุณชายช่วยผ่อนผันให้หน่อยเถอะค่ะ...เอ่อ  เลื่อนวันแต่งงานออกไปก่อนได้ไหมคะ  

ดิฉันจะรีบไปตามตัวยายรีย์ให้กลับมาแต่งงานกับคุณชายโดยเร็วที่สุด  รับรองว่า 

จะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแน่  ๆ  ค่ะ”

“คุณรู้แล้วเหรอว่าเขาหนีตามกันไปไหน”

“เอ่อ...”

“แล้วผู้หญิงที่หนีไปกับผู้ชายอื่นแล้ว  ผมก็ไม่หน้ามืดอยากได้มาเป็นเมีย 
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