
บทน�ำ

“มงึแน่ใจฤๅ” 
เบื้องหน้าเขาคือเด็กชายร่างผอมเกร็ง เสื้อผ้าขาดวิ่น เนื้อตัวสกปรก

มอมแมม นั่งคุกเข่าก้มกราบหน้าผากจรดพื้น ร้องขอสิ่งที่ไม่ควรขอไม่ยอม

เลิกราจนคร้านจะขับไล่ ไม่ว่าเงยหน้าขึ้นมากี่ครั้ง แววตาของมันก็ยังแน่วแน่

จรงิจงั หากปล่อยไว้กค็งอดข้าวอดน�้า เดนิตามเขาจนตายไปเท่านั้น

“แน่ใจขอรบั” เดก็ชายตอบรบัเตม็เสยีง

“มงึท�าได้ฤๅ” เขาถาม หวัเราะอย่างนกึขนั “มงึอายุเท่านี้ จกัไปรู้กระไร”

ทว่าในวยัเพยีงเก้าปีของเดก็ชาย มนักลบัผ่านสิ่งเลวร้ายมามากมายเหลอื

เกนิ คนพดูเองกเ็หมอืนจะเข้าใจ ดงันั้นเมื่อมนัจ้องตอบด้วยนยัน์ตาไร้ความรูส้กึ

คู่นั้น เขากต็ดัสนิใจว่าจะยอมให้มนัได้ลองดู

ให้ได้ลิ้มรสเองทั้งหมด ทั้งความทระนงของการเป็นที่หนึ่งไร้คู่ต่อสู้ ย่าง

ก้าวที่ปราศจากความกลวัในทุกหนแห่งที่ไป ให้ได้เจดิจ้าดุจตะวนัสาดแสงยาม

กลางวนั และทิ้งตวัลงปวดร้าวเพยีงล�าพงัยามค�่าคนื

เดก็ชายรู้พษิสงของ ‘อวชิชา’ นี้ด ี เพราะเหตุนี้มนัจงึตามหาเขา ขอร้อง

เขา
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เขาหวัเราะอกี “เรยีนจากกู ห้ามมเีมยี มงึว่ามงึท�าได้ แล้วกูจกัคอยดู”

ค�าหยอกล้อนั้นคงฟังไร้สาระยิ่งส�าหรับคนไม่เหลือใครเลยอย่างมัน  

ฉับพลันนั้นใบหน้าเล็กจ้อยจึงแข็งกร้าวโกรธเคืองที่เขาเห็นความตั้งใจของมัน

เป็นเรื่องล้อเล่น ทั้งที่เป็นแค่ลูกหมาข้างถนน แต่กลับอยากดุร้ายให้ได้อย่าง

พยคัฆ์ ช่างเป็นภาพที่ท�าให้คนมองเกดิความรู้สกึหลากหลายเหลอืเกนิ

และภาพนั้นยงัคงตดิตาเขาอยูจ่วบจนวาระสดุท้าย ในวนัที่เขาตายเพราะ

ของย้อนเข้าตวั แต่ยงักล้าหวงัว่ามนัจะเป็นคนเดยีวที่รอดพ้นจากเงื่อนไขอนัโหด

ร้ายของอวชิชาต้องห้ามนี้ไปได้

เก่งกล้าร้ายกาจ ไม่รู้จักตายดุจภูตผี และมีชีวิตอยู่อย่างเดียวดายไป

ตลอดกาล!

สบิเจด็ปีถดัมา ในเขตพระนคร กรุงศรอียุธยา
ยามค�่าคนืเงยีบสงดั บนเรอืนไม้กว้างขวางมแีสงเทยีนสว่างเรอืงรองจาก

หน้าต่างห้องนอนเจ้าของเรือนซึ่งบัดนี้ใช้เป็นห้องหอ ภายในห้องมีเพียงเสียง

ร่าเริงของเถ้าแก่ฝ่ายหญิงผู้ท�าหน้าที่ส่งตัวพร�่าพูดเกี่ยวกับการครองเรือนที่ดี

เท่านั้น ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างสงบปากสงบค�า เงียบงันท่ามกลางบรรยากาศที่

อบอวลไปด้วยสิ่งของมงคลและกลิ่นหอมของดอกไม้ประดบั

เมื่อเถ้าแก่หญงิพดูจบ ชายหนุม่รา่งสงูผูเ้ป็นเจ้าบ่าวของงานกย็กมอืไหว้

ท�าความเคารพและทรุดตัวนั่งลงบนเตียง พลางยื่นมือเข้าไปหลังม่านผืนบาง 

ตามค�าบอก

ไม่นานนกัคนข้างในก็วางมือเลก็เรยีวให้สมัผัสนุ่มนวลดุจปุยนุ่นลงทาบ

ทับ เขารับรู้ได้ว่ามือของเธอนั้นอุ่นชื้นชุ่มเหงื่อ ความประหม่าฉายชัดอยู่ใน

ดวงตากลมโตที่ซ่อนอยู่หลงัม่านยามเถ้าแก่บอกให้คู่บ่าวสาวจบัมอืกนัเอาไว้

ทั้งสองจงึบบีมอืกนัและกนัแผ่วเบาครั้งหนึ่ง

“ด!ี” เถ้าแก่หญงิชื่นชมด้วยความปลื้มปีต ิ“จากนี้กน็บัว่าออกขนุสรุยิน-

หสัดกีบัแม่หญงิชวาลาได้เป็นผวัเมยีกนัแล้ว หน้าที่ของข้าจบเพยีงเท่านี้ กข็อให้

ท่านขนุ แม่วา ครองรกักนัจนแก่เฒ่า ถอืไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ให้

อภยัแก่กนั มลีูกหลานดสีร้างชื่อเสยีงให้วงศ์ตระกูลสบืไป”
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ออกขุนหนุ่มกล่าวขอบคุณ เสยีงห้าวลกึเรยีบนิ่งไม่บ่งบอกความรู้สกึใด 

ในขณะที่อกีเสยีงซึ่งดงัออกมาพร้อมกนันั้นแม้เบาแสนเบากย็งักงัวานใส จนใคร

ได้ยนิกอ็ดจนิตนาการถงึรูปโฉมของเธอไม่ได้ว่าจะงามสกัเพยีงไหน

หญงิวยักลางคนเดนิน�าบรรดาญาตฝ่ิายหญงิออกไปพร้อมปิดประตตูาม

หลงั บดันี้ห้องจงึเหลอืเพยีงหนุ่มสาวสองคนและความเงยีบ

‘เรยีนจากกู ห้ามมเีมยี มงึว่ามงึท�าได้ แล้วกูจกัคอยดู’

เสียงของอาจารย์ดังซ�้าขึ้นมาในหัวออกขุนหนุ่มราวคนพูดมายืนตบบ่า

แล้วยิ้มเยาะให้

เจ้าสาวร่างบางขยบัตวั เผลอออกแรงกดลงบนอุ้งมอืกร้านเลก็น้อย

ทว่าประกายในตาคู่คมแน่นิ่งไม่หวั่นไหว เขาเพยีงวางมอืน้อยข้างนั้นลง

บนฟูกอย่างระมัดระวัง มองผ่านม่านเข้าไปสบตาอีกฝ่ายอย่างเฉยชาประหนึ่ง

มองผนืผ้าว่างเปล่าผนืหนึ่ง เธอเองกม็องตอบดว้ยสายตาวุน่วายใจระคนตื่นตวั 

รบีชกัมอืกลบัทนัที

“นอนเถดิ” เขาบอก “เดี๋ยวกเ็ช้า”

ตราบใดที่เขาไม่เห็นว่าเธอแตกต่างจากมนุษย์คนอื่น การมีสตรีในห้อง

นอนกไ็ม่มผีลใด ต่อให้มสีญัญามั่นเป็นคูช่วีติกย็งันบัว่าเป็นค�าสาบานปากเปล่า 

หากใจไม่คะนงึหา อวชิชาต้องห้ามกย็งัคงอยู่

ฉะนั้นขนุสรุยินหสัดจีงึไมอ่นาทรรอ้นใจสกันดิเมื่อต้องล้มตวันอนโดยมี

ไออุน่จากร่างกายใครอกีคนวนเวยีนอยูเ่คยีงข้างเป็นครั้งแรก ไม่เปิดปากพูดคุย

อกีแม้ครึ่งค�า ไม่ใส่ใจสหีน้าของเดก็สาวด้วยซ�้า

แต่กลบักลายเป็นว่าคนืนั้นเขานอนไม่หลบั

ส่วนแม่หญงิชวาลาหลบัสนทิ ถงึเจ้าตวัจะนอนคุดคู้เบยีดข้างฝาดูไม่น่า

สบายนกั

เอาเถดิ

เขาละสายตาจากแพขนตางามงอนที่แนบอยู่เหนือพวงแก้มนวลกระจ่าง 

พลกิตวัไปอกีทาง

เดี๋ยวกเ็ช้า



หนึ่งเดือนก่อน ณ ถนนหลวงมหารัถยา ใจกลางพระนคร  
กรุงศรอียุธยา

เป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้ว แต่บนถนนปูศลิาแลงทอดยาวสดุลกูหลูกูตายงั

คลาคล�่าไปด้วยผู้คนจนความกว้างถงึหกวาของมนัดูแคบไปถนดั 

เดิมทีถนนสายเอกนี้สร้างไว้ส�าหรับตั้งกระบวนพยุหยาตรา ช้างม้า

พระที่นั่ง และกระบวนกฐนิประจ�าปีต่างๆ แต่เมื่อว่างเว้นจากงานใหญ่ทั้งปวงก็

กลายเป็นตลาดบกให้พ่อค้าแม่ขายและชาวพระนครทุกชนชั้นมาพบปะกนัตั้งแต่

เช้าจรดค�่า

แทบบอกไม่ได้เลยว่าชาวอโยธยามากมายที่เดินขวักไขว่ไม่หยุดหย่อน

นั้นท�าอะไรกัน ส่วนชาวต่างชาติที่เดินปะปนอยู่ก็ชินเสียแล้วว่าคนจ�านวนมาก

ผดิปกตเิป็นเพยีงความจอแจธรรมดาของเมอืงนี้ เงนิพดด้วง เบี้ย ไพถูกโยนส่ง

ไปมาพร้อมเสยีงต่อรองราคา ท่ามกลางสนิค้านบัพนัที่วางขายกนัเกลื่อนกลาด 

แม่ค้าต่างแดนผู้หนึ่งก�าลงัชะเง้อรอใครบางคนอยู่อย่างกระวนกระวาย

“มาแล้วจ้า! มาแล้ว!”

เสียงแหลมๆ ของเด็กหญิงวัยสิบสามปีดังมาก่อน จากนั้นร่างเล็ก

๑
แม่ค้าน้อย
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กระจริดิจงึมุดลอดรกัแร้คนแถวนั้นเข้ามา

“เอ้า! นงัละออ พี่เอง็อยู่ไหนเสยีล่ะหา” นางเขยีวตวาดแว้ด

“โอ๊ย กบ็อกว่ามาแล้วๆ คนมนัเยอะจรงิๆ นะจ๊ะป้า”

“ป้าเขยีว ฉนัไหว้จ้ะ”

ไม่ทนัขาดค�า ร่างอ้อนแอ้นที่ตดิจะผอมบางไปสกัหน่อยของเดก็สาววยั

สิบหกปีก็จูงแม่วัวเทียมเกวียนหลังเล็กเดินตามมา เพราะเจ้าวัวแก่มากแล้วจึง

เดนิอดือาด จ้องจะนั่งตลอดเวลา ท�าให้เจ้าของมนัเกอืบต้องลากเกวยีนเสยีเอง

จนแก้มนวลแดงจดั เหงื่อท่วมไปทั้งตวั

“พุทโธ่! กว่าจกัมา ประเดี๋ยวข้ากใ็ห้เอง็ลากอแีก่นี่ไปส่งของที่ลพบุรเีสยี 

ดอก” 

นางเขยีวทั้งฉุนทั้งโล่งอก ส่วนเดก็สาวหวัเราะรบั ทั้งสองตดิต่อค้าขาย

กนัมาระยะหนึ่งแล้วจงึรูจ้กักนัดพีอว่านางเขยีวไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจด�า แค่ขี้บ่น 

ส่วนแม่ค้าน้อยชาวอโยธยานั้นก็ซื่อตรงใจกว้างประหนึ่งชายอกสามศอก ไว้ใจ

ได้เสมอ

“พอดีฉันแวะรับของฝากที่ตลาดมอญมาให้ป้าจ้ะ ดูนี่เสียหน่อยซี” ว่า

แล้วเดก็สาวกห็ยบิห่อผ้าออกมาคลี่ให้เหน็ขนัทองเหลอืงขดัเงาฉลุลาย นางเขยีว

ถงึกบัตาโต

“ว้าย งามแท้หนา คดิเท่าไรเล่าแม่วา”

“ฉันให้จ้ะ” แม่วา หรือชื่อเต็มที่ไม่ค่อยมีใครเรียกนักคือชวาลา ส่ง

ขนัทองเหลอืงให้อกีฝ่ายพลางยิ้มซุกซน “แต่นี่หนา ขนัใบนี้งามนกัใช่ฤๅไม่ ถ้า

เช่นนั้นพวกเศรษฐีที่โน่นคงอยากได้ไว้รับแขกกันบ้างกระมัง ป้าเขียวมิลองเอา

ขันนี้ไปให้เขาดูก่อน หากเขาชอบฉันจักได้หาให้ป้าไปขายอีกหลายๆ ใบดีไหม

จ๊ะ”

“ฮื้อ เอง็มนัหวัหมอจริ๊ง เอาละๆ ข้าจกัลองดู” ปากว่าไปอย่างนั้นแต่ฉกี

ยิ้มแก้มแทบแตกเลยทเีดยีว

“ครานี้ฉนัจดัของให้ป้าได้ครบเลยนะ ลองดูในใบนี้ก่อนสจิ๊ะ”

ชวาลาล้วงหยบิกระดาษจนีพบัเรยีบร้อยออกมาส่งให้ นางเขยีวดูผ่านๆ 

กเ็หน็รปูวาดรายการสนิค้าพร้อมขดีเส้นเป็นจ�านวนและราคาต่อชิ้นจดไว้ละเอยีด
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ยบิ แล้วยงัรวมราคาหกัลบหนี้เอาไว้ให้นางอย่างดอีกีด้วย ตวันางเองอ่านหนงัสอื

ไม่ออก ค�านวณตวัเลขไม่เก่ง เป็นแม่ค้าได้ส่วนหนึ่งกเ็พราะปากกล้า จะว่าไป

เกดิมากย็งัไม่เคยเหน็ใครช่างจดช่างจ�าเท่าแม่วาผู้นี้มาก่อน

“อ่า...ประเดี๋ยวข้ากลบัไปดดูีๆ  อกีทแีล้วกนั แถวนี้อกึทกึปวดกบาล อ้อ 

นี่แม่หากะแช่ตลาดชกีุนได้ห้าสบิไหเชยีวร”ึ

“ฉนัหาได้เป็นร้อยไหเลยจ้ะ แต่นงัโคมนัแบกมไิหว”

“วูย้ งั้นคราวหน้าเดี๋ยวข้าจงูม้าลงมาให้ คดิแค่สบิชั่งกพ็อเอาไหม อตีวันี้

กล็้มกนิเถอะ”

“มเิป็นไรดอกจ้ะ จกัรบกวนป้าเขยีวเกนิไปแล้ว” เดก็สาวรบีลูบหวัโตๆ 

ของนางโคปลอบใจ กลวัมนัไม่ยอมเดนิกลบับ้านขึ้นมา “ถ้าเช่นนั้นให้ฉนัเอาของ

ย้ายไปใส่เกวยีนป้าได้เลยไหมจ๊ะ”

“ได้เลยๆ เอ้า! อ้ายหาบ อ้ายแดง พวกมงึมาช่วยแม่วาเขาหน่อยเรว็”

นางเขียวเรียกทาสชายที่ขายของอยู่อีกทางมาหา ทั้งคู่พอหันมาเห็น 

เด็กสาวก็ยิ้มกว้างจนตาหยี ร้องทักกันเกรียวกราวจนนางเขียวต้องคว้าของ 

ใกล้มอืมาปาใส่

เมื่อพวกทาสชายเข้ามาช่วยแล้ว ชวาลากับละออก็เลี่ยงมายืนรอห่างๆ 

แทน ละออแม้เริ่มโตเป็นสาวแล้วแต่ยังมองขนมตาปรอยเหมือนเด็กเล็กอยู่ 

ครั้นผู้เป็นพี่ท�าไม่รู้ไม่ชี้กก็ระตุกมอืแรงขึ้นเรื่อยๆ จนต้องหนัไปดุเข้าให้

“ละออ อยู่เฉยๆ ก่อน มเิช่นนั้นวนัหน้าพี่จะ...”

“พี่วา ดูโน่น!”

ทนัใดนั้นเองเหล่าคนเดนิตลาดกส่็งเสยีงเอด็องึ แล้วขยบัถอยเข้าข้างทาง

พร้อมกนัจนคนด้านหลงัถกูเบยีด ตะโกนด่าทอดงัลั่นไปเป็นแถบๆ พ่อค้าแม่ค้า

ต่างวิ่งเกบ็แผงกนัจ้าละหวั่น ทนับ้างไม่ทนับ้าง ดูเหมอืนจะมขีบวนของเจ้านาย

หรอืขุนนางผ่านมากะทนัหนัเป็นแน่

เดก็สาวจบัมอืน้อง เขม้นมองต้นตอของความชุลมุนวุ่นวาย จงึพบว่าผู้

มาเยือนหาใช่ขบวนคนเดินตกแต่งงดงามเชื่องช้าไม่ แต่เป็นกลุ่มทหารห้าคนที่

ควบม้าเข้ามาถงึเขตพระนคร เสยีงเกอืกโลหะกระทบพื้นผสานกบัดาบเหลก็กล้า

สั่นไหวสอดคล้องเป็นจงัหวะ ยงัความน่าเกรงขามและน่าหวาดหวั่นแก่ทกุคนใน
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ที่นั้น

ชวาลาเองตกตะลงึกบัการปรากฏกายของเหล่าทหารเช่นกนั แต่พรบิตา

ถัดมาเธอก็ใจหล่นไปถึงตาตุ่ม แตกตื่นหนักกว่าเดิมเมื่อเห็นว่านางโคแก่ก�าลัง

ทรุดตวัลงนั่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวกลางถนน

โอ้! แย่แล้ว

ทหารม้าใกล้เข้ามา เธอไม่มเีวลายั้งคดิ รบีปล่อยมอืละออแล้วผลนุผลนั

ออกไปทนัที

เด็กสาวคว้าสายจูงแม่วัวได้ก็ออกแรงดึงสุดตัว แต่ถูกคนรายรอบถอย

กรกูนัเข้ามา เบยีดไปทางโน้นททีางนี้ท ีจนสุดท้ายต้องถลาเข้าไปดงึปลอกคอมนั

เสยีเอง

ด้วยความรีบร้อนเป็นห่วงนางโคคู่ทุกข์คู่ยาก ท�าให้ชวาลาไม่ทันมองว่า

คนอื่นถอยออกไปหมดแล้ว เปิดทางให้ทหารม้าพุ่งเข้ามาด้วยความเรว็สูง

ภาพสดุท้ายที่เดก็สาวเหน็ก่อนหลบัตาป๋ีกอดคอนางโคแก่แน่นคอื ม้าศกึ

ตัวมหึมาร้องเสียงดังบาดหูพร้อมถีบขาคู่หน้าขึ้นเหนือศีรษะ เธอกลั้นใจรอรับ

แรงปะทะ ไม่อาจหนทีนั

แต่ความเจบ็ปวดนั้นกลบัมาไม่ถงึ

รู้ตวัอกีท ี ชวาลากล็มืตาขึ้นมาเหน็ฝูงชนเงยหน้ามองอ้าปากค้าง ได้ยนิ

ละออกรดีร้องเรยีกชื่อตนแทบขาดใจอยูข้่างนางเขยีวที่ใบหน้าซดีเผอืด ดเูหมอืน

เธอจะก�าลังนั่งอยู่บนหลังม้าโดยมีร่างนายทหารหนุ่มผู้หนึ่งประกบอยู่ด้านหลัง 

ใกล้เสยีจนผวิไหล่เปลอืยเปล่าสมัผสัได้ถงึไอเยน็เฉยีบของเกราะโลหะที่แนบชดิ

อยู ่ซึ่งผละออกห่างรวดเรว็พอๆ กบัความร้อนจากมอืที่ประคองเอวบางไว้มั่นคง

ในตอนแรก

ในใจชวาลารู้ว่าเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นแล้ว แต่เนื้อตัวกลับแข็งเป็นหินไป

หมด มอืสองข้างเกรง็ยดึแขนชายหนุม่เอาไว้แน่นตามสญัชาตญาณ ปล่อยไม่ได้

คลายไม่ออก พอเงยหน้าขึ้นกส็บตากบัเขาซึ่งก้มลงมาพอดเีสยีอกี

เดก็สาวเบกิตากว้าง ในขณะที่นยัน์ตาใต้คิ้วคมเข้มคู่นั้นนิ่งสงบ

คาดเดาไม่ได้เลยว่าเขารู้สึกอย่างไรยามแกะมือเล็กออกจากการเกาะกุม 

ก่อนส่งตัวเธอลงจากหลังม้าได้อย่างง่ายดายด้วยมือข้างเดียว อากัปกิริยานั้น
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เรยีบง่ายลื่นไหลราวเหตุการณ์ฉากนี้ไม่ได้เกดิขึ้นกลางตลาดที่มผีูค้นนบัร้อยจ้อง

มองตาไม่กะพรบิ ผดิกบัชวาลาที่ตวัชา หน้าร้อนเห่อด้วยความอบัอายเหลอืแสน

แล้วชายหนุ่มกช็กัม้าจากไปพร้อมพวกพ้อง ทิ้งให้ร่างบางยนืเซ่ออยู่ข้าง

นางโคแก่ที่เซ่อซ่าพอกันอยู่กลางถนน จนคนมองพลางซุบซิบกันเซ็งแซ่ถึงเริ่ม

ได้สติ

“พี่วา พี่วา” ละออเข้ามาเขยา่แขน ชวาลาสะดุง้เฮอืก “พี่เป็นกระไรไหม”

เดก็สาวค่อยๆ ส่ายหน้า “เอ้อ แล้วแม่แก่?”

“เด็กนี่ ยังจักห่วงอีวัวแก่อีก!” นางเขียวเข้ามาลูบหัวลูบหน้า ดูตกอก

ตกใจมากกว่าเจ้าตวัด้วยซ�้า “ขวญัเอ๊ยขวญัมานะลกูนะ เกอืบไปแล้วไหมเล่า ถ้า

ท่านขุนเขามชิ่วยไว้คงได้เป็นผตีายโหงเฝ้าอแีก่สมใจเอง็ละ”

“ท่านขุน?” ชวาลาทวนค�า

“นี่เอง็มริูจ้รงิๆ รว่ึาเมื่อครูน่ี้ใคร ฮะ! อ้อ ข้าเองกจ็�าชื่อเตม็ท่านมไิด้ดอก

หนา เขาเรยีกกนัว่าท่านขุนแสงผลาญ”

ว่าแล้วจู่ๆ แม่ค้าคนจรกม็สีหีน้าเคลิ้มฝันขึ้นมา 

“ยงัหนุ่มแน่นแต่ได้เป็นถงึขุนศกึ ทั้งพวกเขมร พม่า ทวาย เชยีงใหม่ 

เชยีงกราน พ่อปราบมาหมดแล้วนะจ๊ะ เดอืนก่อนข้าผ่านไปเมอืงตาก เหน็แถว

นั้นว่ากค็นนี้นี่ละที่ตชีมุโจรห้าร้อยแตก อูย๊...เก่งไปหมด เล่ามหิวาดมไิหว นี่ เขา

ยงัว่า...”

“เขานี่ใครหรอืจ๊ะ”

“อะ กูเองกไ็ด้ วะ! เอง็จกัสนใจไปท�าไมฮ”ึ

เป็นอันว่าจบต�านานเขาเล่าว่าของนางเขียวลงเท่านั้น ส่วนชวาลาเอง

นอกจากไม่รู้จกัแล้วยงัจ�าหน้าท่านขุนผู้มพีระคุณไม่ได้ด้วย เพราะถงึเข้าใกล้ก็

เหน็แค่ผมยาวปรกหน้า หนวดเครารกรุงรงัไปหมด ไม่ว่าเพราะงานรดัตวัหรอื

เป็นรสนยิมของเขา เธอกไ็ม่ได้สงสยัใคร่รู้ดอก

แต่นางเขยีวยงัฉงน บุรุษในดวงใจนางกอ็อกจะโด่งดงั

“แม่วามริูจ้กัจรงิร ึแต่เอาเถดิ คงเพราะเป็นบ่าวไพร่ต้องท�างานหนกั เลย

ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนี้กระมัง หากเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายละก็ว่าไปอย่าง 

แม่หญิงเรือนไหนเขาก็แต่งตัวสวยๆ ไปดักรอท่านขุนตามที่โน่นที่นี่กันทั้งนั้น 
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อย่างเอง็น่ะ ต่อให้หนา้งามผวิงามผดิพอ่แม ่ชาตนิี้กค็งมวีาสนากบัท่านขนุแค่นี้

ละนะ เป็นไพร่ ได้เท่านี้กด็ตีั้งเท่าไร”

ชวาลายิ้มเจื่อนๆ กลายเป็นเดก็หญงิละออที่คนัปากทนไม่ไหวสวนขวบั

“พี่วาเขาเป็นลูกพระยาพานทอง๑ ยศเตม็คอืพระยารตันาธปิก ศรรีาช-

เดโชบรริกัษ์ ใช่บ่าวไพร่ที่ไหน”

แต่ไหนแต่ไรละออไม่เคยท่องหนงัสอืได้ยาวเกนิครึ่งบรรทดั น่าเหลอืเชื่อ

นกัที่คราวนี้กลบัไล่บรรดาศกัดิ์บดิาเธอได้เสยีงดงัฟังชดัรวดเดยีวครบไม่มสีะดดุ

นางเขยีวตกใจ หนา้แตกเป็นรอบสองของวนั ร�่าร�่าจะยกมอืไหว้เดก็สาว

อยู่รอมร่อ ดทีี่ห้ามกนัไว้ทนั จากนั้นกไ็ม่กล้ามองหน้าเธอตรงๆ อกี ได้แต่บ่น

พมึพ�าว่าลกูสาวขนุนางประสาอะไร นุง่ผ้าลายเขยีนสหีม่นเก่าเกบ็ เครื่องประดบั

สกัอนัยงัไม่ม ี ผมกไ็ว้ยาวรุ่ยร่ายไม่เกล้าทรงโซงโขดง๒ แล้วยงัเที่ยวไปไหนมา

ไหนกบัไพร่เดก็กะโปโล ท�าตวัเป็นแม่ค้าตามตลาด

“มิต้องสนใจว่าฉันเป็นใครดอกจ้ะป้า เอาเป็นว่าฉันพอใจที่จักท�าเช่นนี้ 

กแ็ล้วกนั”

ฟ้าเริ่มมืด ชวาลารับเงินจากนางเขียวแล้วพาละออไปซื้อขนมกล้วยให ้

กนิเล่นระหว่างทางกลบัเรอืน นางโคแก่เดนิช้าเป็นปกต ิดูเหนื่อยเลก็น้อย แต่

โชคดทีี่ไม่ได้รบับาดเจบ็

ทั้งสองกลบัถงึบ้านตอนพลบค�่าพอด ีบนเรอืนใหญ่มแีสงเทยีนสว่างไสว

และเสยีงสรวลเสเฮฮาของบุรษุกลุ่มหนึ่ง ชวาลาก�าลงัก�าชบัให้บ่าวดแูลนางโคให้

ดเีพราะเพิ่งท�างานหนกั ทนัใดนั้นกม็เีสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดดงัแทรกขึ้นมา

“อ๊าก! อ๊ากกก!”

ละออได้ยนิกห็น้าซดี “เอาอกีแล้ว เขาท�าอกีแล้วจ้ะพี่”

๑ พระยา เป็นบรรดาศกัดิ์ส�าหรบัขนุนางระดบัสงู หวัหน้ากรมต่างๆ เจ้าเมอืงชั้นโท และแม่ทพั

ส�าคัญ พระยาที่มีศักดินามากกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ จะได้รับพระราชทานพานทองประกอบเป็น

เครื่องยศ จงึเรยีกกนัว่าพระยาพานทอง
๒ ทรงผมของหญงิไทยสมยักรุงศรอียุธยา เกล้าบนกระหม่อมเป็นห่วงยาว ส่วนมากมเีกี้ยว

หรอืพวงมาลยัสวม
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“ละออ เจ้ารบีไปอยู่กบัน้องๆ ที่เรอืนเลก็ก่อน”

ชวาลาหน้าเครยีดขึ้นพลนั เธอรอจนแน่ใจว่าเดก็หญงิวิ่งหายไปหลงับ้าน

เรียบร้อยแล้วจึงก้าวเร็วๆ ขึ้นไปบนเรือน ไม่ลังเลสักนิดแม้บ่าวชายจะตะโกน

ห้ามไล่หลงัจนเสยีงแหบแห้ง

เป็นธรรมดาที่บ้านขุนนางเก่าแก่มักมีแขกมากหน้าหลายตามาเยือน
ตลอดทั้งวนั แต่ส�าหรบัเรอืนไม้สกัทองของพระยารตันาธปิกนั้น ตั้งแต่ท่านเสยี

ไปเมื่อสองปีก่อนกม็เีพยีงกลุ่มชายฉกรรจ์อุ้มไหสุราเดนิเข้าๆ ออกๆ บางครั้งก็

ทะเลาะววิาทกนัเสยีงเอะอะ

บ่าวในเรือนไม่มีใครกล้าว่า เพราะพวกเขาล้วนเป็นสหายของบุตรชาย 

คนโตซึ่งบดันี้มสีทิธิ์ขาดเป็นเจ้าของเรอืนคนใหม่

คืนนี้ก็เช่นกัน ชายหนุ่มร่างสะโอดสะองในชุดผ้าแพรจีนเนื้อดีซึ่งนอน

เหยียดยาวบนตั่งไม้นั้นมีโครงหน้างามนุ่มนวลคล้ายสตรีมากกว่าบุรุษ เขา

กระดกเหล้าเข้าปากอีกจอก พลางถอดแหวนลูกแก้วโยนลงไปกลางวงเพื่อลง

พนนัโปปั่น

“กูทายสาม แทงเลี่ยม”

นายเหงี่ยม ไพร่ผู้ท�าหน้าที่คุมโรงบ่อนและเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดแทง 

ถั่วโป นั่งพบัเพยีบนบัเมด็ถั่วจนครบกย็ิ้มเผล่ 

“ได้หน่วย ท่านหมื่นมถิูกนาขอรบั กระผมคงต้องขอเกบ็แหวนไปก่อน”

“เรื่องของมึงเถอะ” หมื่นวรไชยสบถ หันไปทางทาสชายสองคนที่ถูก 

มดัมอืนั่งหมอบกราบตวัสั่นงนังกแล้วตะโกนกร้าว

“กูสั่งว่าถ้ากูเสียให้โบยพวกมันเท่าจ�านวนที่กูบอกไงเล่า อ้ายพวกโง่ 

ชกัช้า!”

บ่าวรบัใช้ที่ถอืแส้หนงัอยูร่บีกม้กราบเจ้านายและโบยทาสคนละสามครั้ง

ทนัท ีเสยีงเนื้อปรแิตกฟังสะท้านหพูอๆ กบัเสยีงครวญครางร้องขอความเมตตา

“วนันี้ท่านหมื่นดขูุน่มวั มผ่ิองใสนกันะขอรบั” นายเหงี่ยมกุลกุีจอแย่งไห

สุราจากมอืบ่าวผู้หญงิข้างตวัมารนิส่งให้อย่างประจบ “เป็นเรื่องเดมิๆ อกีฤๅไม่

เล่าขอรบั”
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“มงึรูด้นีี่” หมื่นวรไชยแค่นเสยีงดงัเฮอะในล�าคอ “กเ็หน็กนัอยูว่่ามนัเพิ่ง

ได้งานไปปราบกบฏเมอืงจนัท์ ขนุหลวงกลบัพระนครได้กลบัทรงเรยีกให้เข้าเฝ้า

ทนัท ียศออกขุนคงมพิอให้คางคกมนัขึ้นวอแล้วกระมงั!”

“ต่อให้ได้อวยยศมากกว่านี้ อ้ายพันแสงมันก็แค่ไพร่ ริอ่านเทียบชั้น

มูลนาย” นายเหงี่ยมผสมโรงได้คล่องปาก “ที่เขาว่ากันว่ามันมีวิชาด�าน�้าลุยไฟ 

ฆ่ามติาย กระผมยงัว่าเป็นนทิานเสยีมากกว่า ดมีดิกีแ็ค่โชคช่วยเท่านั้นแล”

พูดไปหวังว่าอารมณ์หมื่นวรไชยจะดีขึ้น ปรากฏว่าคนฟังกลับชักสีหน้า

ถมงึทงึ นยัน์ตาวาวโรจน์

ผูค้นพากนัยกย่องมนัเป็นถงึขนุศกึไร้พ่าย แม้แต่ขนุพลทหารด้วยกนัยงั

ขนานนามด้วยความย�าเกรงว่า ‘แสงผลาญ’ เพราะทกุครั้งที่มนัน�าทพัเหยยีบย่าง

ไปที่ใด อรริาชศตัรูล้วนตายเรยีบดั่งเพลงิผลาญ ทั้งยงัมวีชิาอาคมร้ายกาจที่ทั่ว

ทั้งอโยธยาไม่มใีครเคยพบเคยเหน็

“ถ้าไม่มีมัน กูก็คงมิติดอยู่ยศหมื่นเช่นทุกวันนี้ดอก!” ว่าแล้วก็ปาจอก

สุราลงกับพื้นอย่างแรง ลุกขึ้นมาชี้หน้าตะคอกใส่อีกฝ่าย “แล้วที่มึงว่ามันฆ่า 

มติายเป็นแค่นทิาน มงึมเิคยลองฆ่ามนัร ึมเิคยอย่างนั้นร!ึ”

“อ่า...ท่านหมื่น คอืกระผม...”

“กูมเิคยใช้ให้มงึเอาคนไปดกัฆ่ามนัหรอืไร อ้ายเหงี่ยม! มงึนี่นอกจากใช้

การมิได้แล้วยังโง่ดักดาน เป็นกูมิใช่รึที่หาทางฆ่าอ้ายพันแสงมิรู้กี่ครั้งให้มัน

หวัเราะเยาะเอา มสินใจว่ากูเป็นใครด้วยซ�้า! จนกูเป็นได้แค่หมื่นเฝ้าด่านขนอน 

ส่วนมนัเดนิกร่างไปทั่วพระนครเป็นคนโปรดท่านเสนาฯ หากมงึเอาชวีติมนัให้กู

มไิด้กไ็สหวัไป ไป!”

นายเหงี่ยมละล�่าละลกักราบขอโทษ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายหนุ่มตระกูลสงู

บันดาลโทสะเพราะไม่ได้ดั่งใจ อันที่จริงทุกครั้งที่มีชื่อพันแสงหรือตอนนี้คือ 

ขุนสุรยินหสัดเีข้ามาเกี่ยวข้อง หมื่นวรไชยจะอาละวาดเสมอ

“แล้วพวกมึงมองอันใด สมเพชกูงั้นรึ โบยมันอีกคนละสิบที อย่าให้กู

ต้องบอกซ�้า!”

“พี่ไชย!”

ชวาลาวิ่งจนหอบเข้ามาในโถงเรือน พอเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็เข้าใจ
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ทนัทวี่าเกดิอะไรขึ้น เดก็สาวจ้องพี่ชายเขมง็ ดวงหน้าแดงจดัทั้งเหนื่อยทั้งโกรธ 

โมโหจนไม่รู้จะต�าหนอิกีฝ่ายว่าอะไรถงึสาสม

“ปล่อยพี่เจมิกบัพี่วอกเดี๋ยวนี้” เธอมองทาสชายสองคนแล้วเค้นเสยีงออก

มาได้แค่นั้น

“พี่เจิม? พี่วอก?” หมื่นวรไชยทวนค�าแล้วหัวเราะก๊าก นายเหงี่ยมกับ

พรรคพวกพลอยขบขนัตามไปด้วย “เอง็เรยีกอ้ายพวกนี้ว่าพี่ฤๅ แม่วา พี่เอง็มี

คนเดยีวคอืข้านี่ ที่เหลอืเหน็จกัให้เกยีรตมินัมากไปหน่อยแล้ว!”

“อ้อ พี่ไชยยังเห็นฉันเป็นน้องอยู่หรือเจ้าคะ” ชวาลาถาม “ที่เป็นอยู่ 

ทุกวนันี้ฉนันกึว่าพี่ลมืฉนั ลมืพ่อแม่ไปหมดแล้วเสยีอกี”

รอยยิ้มลบัหายไปจากใบหน้าของชายหนุ่ม แทนที่ด้วยสหีน้าถมงึทงึดุจ

ยกัษาทนัควนั

“ปากกล้านกั ข้าให้เอง็พูดบนเรอืนนี้ได้กน็บัว่าบุญหวัมากแล้ว เอง็เป็น

หญงิ ต้องหดัเงยีบปากไว้แล้วเอาใจข้าให้มากๆ จกัได้มทีี่ซุกหวันอน รู้ฤๅไม่”

“เจ้าคุณพ่อมไิด้สอนให้พี่ท�ากบัคนอื่นแบบนี้นะพี่ไชย!”

โดยเฉพาะกับฉัน ชวาลาคิดต่อในใจ มองใบหน้าที่คล้ายคลึงตัวเอง 

อยู่หลายส่วนของพี่ชายแล้วสะเทือนใจ เสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีมากกว่า

คนอื่นนกั

“จกัหญงิหรอืชาย ขนุนางหรอืไพรท่าส อยา่งไรกค็อืคนเหมอืนกนั จกัมี

กแ็ต่ผูท้ี่มทิ�าหน้าที่ของตวัแล้วเอาแต่ข่มเหงคนไม่มทีางสูเ้ท่านั้นที่เป็นคนกเ็หมอืน

มใิช่คน อย่างพี่นี้ยงักล้าบอกว่าตวัเองเหนอืกว่าใครอกีหรอื”

ประโยคยาวๆ ที่ออกมาจากปากเล็กนั้นมีบางช่วงที่หมื่นวรไชยฟังแล้ว

สับสนแปลไม่ออกด้วยซ�้าไป เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขานึกชังน้องสาวคนนี้นักหนา 

ทั้งพูดจาไม่ได้ความ วาจาไม่คะขาเสนาะหู วธิปีฏบิตัติ่อข้าทาสบรวิารในเรอืนก็

ผดิกนัราวฟ้ากบัเหว คุยกนักี่ครั้งกพ็าลทะเลาะกนัทุกครั้งไป

ตั้งแต่เล็กทุกคนก็รักใคร่เอ็นดูชวาลามากกว่าเขาอยู่แล้ว อาจเป็นเพียง

ไม่กี่ครอบครวัในพระนครที่ยกย่องให้บตุรสาวมหีน้ามตีาเทยีบเท่าบตุรชาย แม่

ตัวดีก็ช่างฉอเลาะ ออดอ้อนจนผู้ใหญ่พากันรักพากันหลง ท�าให้เขาซึ่งอดทน

ท�าตัวดีเป็นลูกคุณพระยาได้น้อยกว่าถูกเปรียบเทียบจนกลายเป็นหมาหัวเน่า 



ค ร า ม  l  19

อายุห่างกนัถงึสบิปีไม่ช่วยอะไร

จนกระทั่งบุพการีจากไปเมื่อสองปีก่อน ปีนั้นเขาอายุยี่สิบสี่ บวชเรียน

แล้วก็สามารถเป็นผู้น�าของบ้านได้อย่างไร้ข้อกังขา ไชยหมายมาดว่าครานี้จะ

จัดการให้ชวาลาอยู่ใต้อาณัติ ไม่อาจทักท้วงได้อีกหากเขาท�าอะไรตามใจ กลับ

ผิดคาดที่น้องสาวยังคงมีทางของตัวเอง และแสดงออกเสียด้วยว่ารังเกียจ 

ความคดิเขามากแค่ไหน

“แล้วต้องให้ฉนับอกพี่อกีสกักี่ครั้งว่า ถ้ามพิอใจกอ็ย่ามาลงที่คนอื่น”

นบัครั้งไม่ถ้วนแล้วจรงิๆ ไม่รู้ว่าต้องได้ยนิเสยีงบ่าวไพร่ถูกโบยอย่างไร้

เหตุผลไปอกีนานเท่าไร

“พี่รู้ไหมว่าพี่ตะโกนทเีสยีงมนัได้ยนิลงไปถงึข้างล่าง ฉนัถงึได้รู้ว่าความ

จรงิแล้วพี่กแ็ค่โวยวายเป็นเดก็ๆ ที่สู้คนชื่อพนัแสงนั่นมไิด้”

“อย่ามาท�าเป็นรู้มาก!”

“ดังนั้นฉันขอพูดกระไรหน่อยเถิดเจ้าค่ะ” ชวาลาเชิดหน้าอย่างไม่กลัว

เกรง “สามปีมานี้ตั้งแต่พี่ได้รบัราชการเพราะเป็นลกูเจ้าคณุพ่อ ฉนัมเิหน็ว่าพี่จกั

ท�ากจิอนัใดเลยนอกจากร�่าสรุา เล่นพนนั เที่ยวผูห้ญงิ จกัพยายามฝึกตนกระไร

กห็าไม่ กส็มควรให้เขาเก่งกว่าอยูด่อก โทษตวัพี่เองเถดิ แล้วขอบใจพนัแสงเขา

ด้วยที่ยงัเหลอืยศหมื่นขนอนไว้ให้พี่”

“ชวาลา!”

หมื่นวรไชยตวาดลั่น ผดุลกุขึ้นมาจากตั่ง เนื้อตวัสั่นเทิ้ม ใบหน้าบดิเบี้ยว 

ก้าวพรวดเดยีวประชดิตวัน้องสาวแล้วเงื้อมอืขึ้น หมายตบหน้าให้คว�่าเหมอืนที่

เคยท�ากบัทาสในเรอืนอยู่เป็นนติย์ แม้ว่าสุดท้ายจะยั้งมอืไว้ได้ทนั ร่างบอบบาง

ก็ผงะเสียหลักล้มลงกับพื้น สายตาที่จ้องตอบเปิดเผยหมดสิ้นว่าแท้จริงแล้ว 

เดก็สาวหวาดกลวัเพยีงใด แต่ที่ชดัยิ่งกว่าคอืความเสยีใจที่สะท้อนออกมา แม้

ขอบตาแห้งผาก รมิฝีปากเม้มสนทิไร้เสยีงสะอื้นไห้

ผู้เป็นพี่ลดมอืลง ยงัคงฉุนเฉยีว “เหน็แก่พ่อแม่ดอก เอง็ถงึได้ขึ้นเสยีง

สั่งสอนข้าได้ รบีไปซะ!”

ชวาลาพยักหน้า แต่เป็นการพยักหน้าให้บ่าวรับใช้ปล่อยทาสผู้โชคร้าย 

ก่อนจะพยุงตวัลุกขึ้นเดนิจากไป
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ภาพแม่นายของบ้านเดนิลงจากเรอืนใหญแ่ล้วลดัเลาะสวนด้านหลงัหาย

ไปในความมืดนั้น พวกบ่าวไพร่ในเรือนเห็นกันจนชินตาเสียแล้ว ทุกคนต่าง

คดิถงึวนัเวลาที่พระยารตันาธปิกและคณุหญงิดวงมาลย์ยงัมชีวีติอยู ่จนบางครั้ง

บ่าวเก่าแก่ถงึขั้นต้องกอดกนันอนร้องไห้

“พี่วา”

ละออนั่งจุ้มปุ๊กรออยู่ที่ชานกระไดเรือนเล็กท้ายสวน เห็นชวาลาถือ

ตะเกยีงเดนิมากด็ใีจ “พี่วามาแล้ว พี่วามาแล้ว!”

จากนั้นเสยีงขานว่า ‘พี่วามาแล้ว’ กด็งัเจี๊ยวจ๊าว พร้อมกบัที่ร่างเลก็จ้อย

ของเดก็หญงิวยัไล่เลี่ยกนัไม่เกนิสบิปีสี่คนวิ่งมาหา แต่ละคนนุง่ผ้าแถบ หน้าตา

สะอาดสะอ้าน ไว้ผมจุก ผมแกละ ผมเปีย มดัผมด้วยผ้าแดงผนืใหม่ บ่งบอก

ความเอาใจใส่ของคนดแูลได้เป็นอย่างด ีต่างกรกูนัเข้ามามะรมุมะตุม้ ‘พี่วา’ กนั

ชุลมุนไปหมด

ร่างบางย่อตัวลงกอดเด็กๆ สูดลมหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งแล้วจึงพาขึ้น

เรือนไปด้วยกัน ซึ่งเรือนไม้หลังเล็กนี้ก็เล็กสมชื่อ มีเพียงชานเรือน ห้องครัว 

และห้องนอนเดยีวเท่านั้น

“แม่นาย รบัข้าวเยน็เลยไหมเจ้าคะ”

หญิงสาวท่าทางสุภาพแต่งกายเรียบง่ายคนหนึ่งคลานเข่าเข้ามาหา เธอ

คอืแม่สายหยดุ ลกูสาวของทาสในเรอืนที่ขอตดิตามชวาลามาอยู่ที่นี่นั่นเอง อายุ

มากกว่าผู้เป็นนายแค่สองปี แต่ใบหน้าเตม็ไปด้วยริ้วรอยความหมองเศร้าที่ลบ

อย่างไรกล็บไม่ออก

“อ้าว นี่เดก็ๆ ยงัมไิด้กนิกนัเลยหรอื วนัหน้าหากฉนักลบัช้า พี่สายพา

น้องๆ กนิกนัก่อนได้เลยนะจ๊ะ”

“เจ้าค่ะ” สายหยดุรบัค�าไปอย่างนั้นเอง พวกเธอไม่เคยมใีครยอมกนิข้าว

โดยไม่ม ี‘พี่วา’

วันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันที่ทุกคนมานั่งกินข้าวกันในห้องครัว ชวาลากับ

สายหยุดช่วยกนัดูเดก็หญงิสร้อย พกิุล และกระถนิกนิข้าวไม่ให้หกเลอะเทอะ 

ส่วนพวกโตแล้วอย่างละออกบัจ�าปานั่งกนิไปเล่นไปอยู่อกีทาง

หลงัจากนั้นพวกเธอกจ็ะนั่งท�างานเลก็ๆ น้อยๆ ที่ชานเรอืน ไม่นานนกั
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กล็้างหน้า บ้วนปาก เข้านอน

ชวาลาคดิเสมอว่าเธอโชคดทีี่เดก็ๆ พวกนี้เลี้ยงง่ายนกั เรอืนเลก็ไม่ใคร่

สะดวกสบาย แต่เดก็น้อยกลบักนิง่าย หลบัง่าย ไม่งอแง ทกุครั้งที่เจอเรื่องทกุข์

ใจ รอยยิ้มของนอ้งๆ กเ็ป็นเสมอืนก�าลงัใจให้อยากตื่นขึ้นมาในวนัรุง่ขึ้นอกีครั้ง

ครึ่งปีก่อนเธอตดัสนิใจเอาเครื่องประดบัของตวัเองไปขาย ได้เงนิมาสร้าง

เรอืนเลก็หลงันี้ เพราะทนพฤตกิรรมนา่อดสขูองพี่ชายและสหายที่รงัแต่จะคอย

แทะโลมอยูท่กุวนัไม่ไหว แล้วสุดท้ายกพ็าเดก็หญงิลกูๆ ของบ่าวในเรอืนมาด้วย

ให้ไกลจากสภาพแวดล้อมแย่ๆ อย่างน้อยกไ็ม่ต้องเหน็พ่อถกูโบยหรอืแม่ถกูย�่าย ี

ตกกลางคนืกไ็ม่ต้องหวาดผวาเสยีงโหวกเหวกโวยวายหรอืเสยีงร่วมรกัที่ดงัอย่าง

หน้าไม่อายอกี

และอย่างน้อยพอได้ชื่อว่าเป็นบ่าวของชวาลา หมื่นวรไชยก็ดูเหมือนจะ

เกรงใจอยูบ้่าง บางทเีธออาจเลี้ยงเดก็ๆ จนโตพอแล้วหาทางส่งไปอยู่ข้างนอกได้

ส�าเรจ็

นั่นห่างไกลราวกับความฝัน เพราะแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่รู้เลยว่าวัน 

พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ดกึสงดั ทุกชวีติในเรอืนเลก็ก�าลงัหลบัสนทิ
“น้องวา น้องวา!”

เสยีงเรยีกจากหน้าเรอืนปลกุให้เจ้าของชื่อลมืตา ผดุลกุขึ้นมาในความมดื

“น้องวา น้องวากูอยู่ไหน ปล่อยกู! พวกมงึกล้าดเียี่ยงไรมาจบั ปล่อยกู 

อ้ายพวกไพร่!”

สายหยดุตื่นตามมาเป็นคนที่สอง ชวาลามองใบหน้าเผอืดสนีั้นแล้วสงสาร

จบัใจ เสยีงนี้เป็นหมื่นวรไชยไม่ผดิแน่ เขามาหาเธอโดยตรง ไม้ฝาเรอืนบางๆ 

เหล่านี้ป้องกนัอะไรไม่ได้เลยถ้าคนอย่างเขาเกดิบ้าขึ้นมา

“อย่าออกไปเลยเจ้าค่ะ” สายหยุดคว้ามอืเดก็สาวเอาไว้แน่น

“ชู่! พี่ช่วยดูเดก็ๆ ให้ฉนัหน่อยเถดิ” ชวาลาตบหลงัมอือกีฝ่ายเบาๆ “พี่

ไชยมิเคยมาที่นี่ ครั้งนี้คงแค่เมาเท่านั้น แต่ฉันต้องออกไปก่อนที่เขาจักพังเข้า

มา”
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แล้วหมื่นวรไชยกเ็มาเละเทะจรงิๆ ตามคาด กลิ่นสรุาฉนุจดั ยนืแทบไม่

อยู่ แต่มเีรี่ยวแรงมหาศาลชนดิที่ว่าบ่าวผู้ชายสามคนพยายามจบัยงัฉุดไว้ไม่ได้ 

พอเหน็ชวาลาชายหนุ่มกฉ็กียิ้มน่าสะอดิสะเอยีน

“ว่าไงเล่า น้องวา พี่มาตามกลบัเรอืนเราไง”

ชวาลายืนหลังชิดประตู บุ้ยใบ้ให้บ่าวชายรีบไปตามคนมาเพิ่ม ถอน

หายใจเฮอืก ไม่ตอบว่าอะไร

“มงึน่ะถอืด ีหยิ่งจองหอง กล้าสร้างเรอืนอยู่คนเดยีว คดิว่ากูยอมแล้ว

จกัท�ากระไรกไ็ด้รไึง” พูดไปกช็ี้หน้าเดก็สาวไปด้วย “ที่ผ่านมากูละเว้นมงึเพราะ

เหน็ว่ามงึเป็นน้องสาว อยากให้บ่าวมนัเคารพ แต่วนันี้มงึกลบั...ดถูกูก ูเหน็อ้าย

พนัแสงมนัดกีว่ากู”

ชวาลาไม่อยากฟังอกีต่อไป แต่ต้องยนืขวางประตูไว้จงึท�าได้แค่ก�าหมดั

แน่น มองไปทางอื่น

“หน้ากูมงึยงัมกิล้ามอง ท�าไม รกัมนังั้นร ึมงึคบชู้กบัมนัใช่ไหม ตอบกู 

ซวีะ!”

ชกัเริ่มเลอะเทอะ ถงึรูด้วีา่ป่วยการจะอธบิายอะไรกบัคนเมา ชวาลากย็งั

พยายามตอบกลบัอย่างใจเยน็ 

“ฉนัมริู้จกัคนชื่อพนัแสง พี่กลบัเรอืนไปเสยีเถดิ”

“อ๋อ มงึโกหกกูร”ึ ชายหนุ่มสะบดัตวัหลุดจากการเกาะกุม ย�่าเท้าโครม

ครามขึ้นมาบนเรอืน ตรงเข้ากระชากเดก็สาวมาเขย่าจนหวัสั่นหวัคลอน

“ได้! ในเมื่อมึงกล้าเป็นชู้กับมัน ก็อย่าคิดว่ากูมิกล้าท�ากระไรเด็กที่มึง

เลี้ยงไว้กแ็ล้วกนั”

“พี่ไชย! อย่านะ!”

ร่างบางถูกเหวี่ยงล้มกระแทกพื้น หมื่นวรไชยถบีประตเูปิดผาง เสยีงกรดี

ร้องหวาดผวาดังจากข้างในห้องนอน บ่าวผู้ชายเข้ามากลุ้มรุมช่วยพยุงแม่นาย

ของตนก่อน ท�าเอาชวาลาร้อนใจเป็นห่วงเดก็ๆ จนน�้าตารนิ

“มติ้องห่วงฉนั ไปเอาเขาออกมา!”

ทว่าสายไปเสียแล้ว ชายหนุ่มที่ก�าลังอาละวาดคว้าข้อมือละออได้ก็ลาก

ร่างเลก็ถูลู่ถูกงัออกมาอย่างไม่ปราน ี เดก็หญงิร้องไห้เสยีขวญั ชวาลาตกตะลงึ
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อยูช่ั่วอดึใจกร็บีเข้าไปในครวั หยบิครกออกมาได้กย็กฟาดสะเปะสะปะลงไปบน

ตวัพี่ชายด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี

เผยีะ!

เดก็สาวถูกเขาตบหน้าอย่างจงักป็ล่อยครกหลุดมอื เจบ็แทบสิ้นสติ

“ช่วยด้วย ช่วยข้าด้วย พี่วา พี่วา!” ละออทั้งร้องทั้งดิ้น แต่กถ็ูกอุ้มขึ้น

มาจนได้

สถานการณ์ย�่าแย่ถงึขดีสุด ฉบัพลนันั้นเองสายหยดุกโ็ถมตวัเข้ามากอด

รดัเอวหมื่นวรไชยไว้แน่น ซุกหน้าลงกบับ่าเขาพลางอ้อนวอนเสยีงสั่นเครอื

“ท่านหมื่นปล่อยละออเถิดเจ้าค่ะ คืนนี้ให้สายหยุดอยู่กับท่านเองนะ 

เจ้าคะ”

หญงิสาวค่อยๆ เข้าไปแทรกกลางระหว่างละออกบัหมื่นวรไชย องิแอบ

เข้ากับอ้อมแขนเขาจนคนเมายอมปล่อยร่างเล็กของเด็กหญิงลงกับพื้นแล้วหัน

มาโอบกอดเธอแทน ถงึเนื้อตวัจะผอมมแีต่กระดกู ไม่สมส่วนนกั แต่อย่างไรก็

มีส่วนเว้าส่วนโค้งชวนให้สัมผัสมากกว่าแน่ ดูเหมือนนี่จะเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่

น่าพอใจ ท�าให้คนเมาสงบลง ลมืชวาลาไปและเริ่มหนัมาสนใจท�าอย่างอื่นแทน 

“พี่สาย...” ชวาลาพยายามข่มความเจบ็ปวดเปล่งเสยีงออกมา คบัแค้น

ใจจนตวัสั่น เธอน่าจะหยบิมดี ไม่ใช่ครก “พี่...พี่มจิ�าเป็นต้องท�าแบบนี้ พวกเอง็

มาเอาตวัท่านหมื่นออกไป เรว็!”

ปรากฏว่าต้องใช้คนถึงสี่คนจึงจะพาตัวหมื่นวรไชยออกไปได้ โดย 

สายหยุดยังต้องเป็นคนพยุงให้ชายหนุ่มโอบบ่าใกล้ชิด หญิงสาวยิ้มแสนเศร้า

ยามบอก

“มเิป็นไรดอกเจ้าค่ะแม่นาย สายหยุดเคยรบัใช้นายท่านมาแล้ว”

ชวาลาอ้าปากจะค้าน สายหยุดเอาแต่ส่ายหน้า ทั้งสองต่างสบตากนั ใน

ตามหียดน�้าเอ่อคลอ รู้ดวี่าถ้าไม่ใช่ด้วยวธินีี้คงยากที่จะให้เดก็ๆ รอดพ้นคนืนี้

ไปได้ ละออแอบอยู่ข้างหลังจับมือชวาลาไว้แน่น ร้องไห้สะอึกสะอื้น เด็กสาว

ต้องรวบรวมแรงใจทั้งหมดฝืนยนืนิ่งส่งคนทั้งหมดไปจนสดุสายตา ในหยูงัแว่ว

เสยีงชวนคลื่นไส้ของพวงลูกปัดกลวงบรรจุทรายที่กลิ้งกระทบขณะก้าวเดนิจาก

ของลับของพี่ชาย แต่ก่อนเธอไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไร จนกระทั่งได้ยินเขากับ
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สหายโอ้อวดกนัเรื่อง ‘ของสวยของงาม’ ที่นยิมฝังกนัในหมู่คนมั่งม ีด้วยความ

เชื่อน่าตายว่าจะท�าให้สตรมีคีวามสุข

“ฝากนงัละออมนัด้วยนะเจ้าคะ”

นาทนีั้นชวาลาอยากปิดหน้าทิ้งตวัลงร้องไห้ให้สาแก่ใจ แต่เมื่อน้องๆ เดนิ

ปาดน�้าตาป้อยๆ เข้ามารุมกอด เดก็สาวกต็ั้งสตไิด้

“ละออ พี่ขอดูหน่อย” เธอพลิกแขนเด็กหญิงไปมาในแสงจันทร์สลัว 

“เจบ็ตรงไหนบ้างฤๅไม่”

พอละออส่ายหน้า ชวาลากด็งึตวัเข้ามากอด ลูบหวัเลก็ๆ ซ�้าๆ

“ดแีล้ว เก่งมาก มา...เดก็ๆ มาช่วยพี่เกบ็ของ เราจกัไปจากที่นี่กนั”



๒
หนี

เสยีงเดก็เล่นกนัดงัมาจากบ้านสวนรมิคลองอนัร่มรื่น เตม็ไปด้วย
ต้นไม้นานาชนดิเขยีวขจ ีชวาลาพาน้องๆ มาขออยูก่บันางม้วน แม่ค้าขายผลไม้

ซึ่งรู้จกักนัที่ย่านป่าถ่านได้หนึ่งสปัดาห์แล้ว ทว่าเหตุการณ์ในคนืสุดท้ายที่เรอืน

เก่ายงัตดิอยูใ่นใจ ท�าให้เดก็สาวสหีน้าหม่นหมอง จนแม้แต่นางม้วนซึ่งปกตเิป็น

คนอารมณ์ดยีิ้มไม่ออกตามไปด้วย

“ข้าบอกเอง็แล้วว่าอยู่กบัข้าที่นี่กไ็ด้ มติ้องถ่อไปถงึพษิณุโลกดอก” นาง

ม้วนเหน็ชวาลาสะพายยา่มไวท้ี่บ่าข้างหนึ่งแล้ว แต่ยงัเขย่งเท้ามองเข้าไปด้านใน

สวนอยู่นั่นกส็ั่นศรีษะ

“ล�าพังเงินกับผ้าแพรที่เอ็งให้ไว้ก็พอเลี้ยงพวกมันจนโตมีลูกเต้าได้แล้ว

ละ อตีวัเลก็ตวัน้อยพวกนี้มนัจกักนิกระไรกนัมาก ผลหมากรากไม้ข้ากอ็อกเตม็

สวน ไป กลบัเข้าบ้านกนิข้าวกนัเถอะ เอง็ด้วย นงัละออ”

“มไิด้ดอกจ้ะป้ามว้น” ชวาลาขนืตวัไว ้ยนือยูท่ี่เดมิตรงถนนข้างบ้านโดย

มีละออมองหน้าทั้งสองคนสลับกันไปมา “ป้าม้วนช่วยฉันไว้ครั้งนี้ก็นับว่ามาก

แล้ว จกัให้อยูท่ี่นี่ตลอดไปเลยมไิด้จรงิๆ จ้ะ อกีอย่างฉนัอยากจดัการเรื่องพี่ไชย

ให้เรยีบร้อย คุณลุงที่พษิณุโลกเท่านั้นจงึจกัช่วยฉนัได้”
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“เรื่องที่เอง็ตั้งใจมนัใหญ่เกนิตวันกั” นางม้วนอยากเขกหวัเดก็สาวแรงๆ 

สักที “เอ็งเป็นผู้หญิง ไม่มีผู้ชายคุ้มกะลาหัวยังพอว่า นี่กระไร ยังจักหาทาง 

ขึ้นโรงขึ้นศาลไปแบ่งทรพัย์กบัเขาอกี พี่ชายเอง็ต่อให้เป็นคนเยี่ยงไรเขากเ็ป็นถงึ

ท่านหมื่น เอง็จกัเอากระไรไปสู้เขาฮ”ึ

“จ้ะ ป้าพดูถกูทกุอย่าง ฉนัถงึต้องไปพษิณโุลกอย่างไรเล่า” ชวาลารบัเอา

ง่ายดายเช่นนั้นเลย

“โอ๊ย! ข้าอกอแีป้นจกัแตก พูดกบัเอง็เท่าไรมเิหน็รู้เรื่อง พษิณุโลกใช่ว่า

อยู่ท้ายคุ้งน�้านี่เสียเมื่อไร” นางม้วนฮึดฮัดขัดใจนัก เกลี้ยกล่อมกันมาตั้งแต่ 

เมื่อวานไม่น�าพา วนันี้กค็งได้ผลเหมอืนเดมิ “แล้วนี่เอง็จกัไปเยี่ยงไรเล่า ระวงั

ตวัด้วยหนา รู้ข่าวอ้ายเสอืพรายมนัฤๅไม่”

แววตาเดก็สาวสั่นไหวไปวบูหนึ่ง แต่สุดท้ายกส่็ายหน้า หญงิวยักลางคน

ฮดึฮดัขดัใจที่อกีฝ่ายเป็นแม่ค้าแต่ดนัตกข่าว ไม่สมกบัอยู่ตลาดเอาเสยีเลย

“กอ้็ายเสอืพราย อ้ายมหาโจรที่ทางการเขาเพิ่งจบัตวัได้เมื่อวานซนืนั่นน่ะ

ซ ีใครกว่็าวชิามนัร้ายเหลอื ถงึขั้นต้องเชญิพระครสูี่คนมาเฝ้าคุก วนันี้เขาจกัเอา

มนัออกมาตดัสนิโทษที่กรมพระนครบาล เดี๋ยวคงได้ฆ่าประจานกนัละ อเียื้อน

มนัชวนไปดูข้ายงัมกิล้าไปเลย”

“อ้อ” ชวาลารบัค�าสั้นๆ ราวกบัคดิไม่ออกว่าเกี่ยวกบัตวัเองอย่างไร “จ้ะ”

นางม้วนปวดหวักบัค�าว่า ‘จ้ะ’ นั่นมาก “วนันี้ชาวบ้านชาวช่องเขาถงึได้

อยูแ่ต่ในเรอืนกนัน่ะซ ีเขากลวัเสอืพรายแผลงฤทธิ์ หรอืไม่กพ็วกโจรลูกน้องมนั

มาแก้แค้น แล้วนี่เอง็ยงัจกัตั้งท่าไปพษิณุโลกอกี ข้ากม็ริู้จกัพูดเยี่ยงไรแล้ว”

“ฉนัคงมดิวงตกขนาดนั้นดอกจ้ะ”

“ชชิะ! ดูพูดเข้า ถูกเขาตมีาปากบวมขนาดนี้ยงัมเิรยีกดวงอบัอกีฤๅ”

ชวาลายิ้ม แก้มยงัมรีอยช�้าเป็นวงใหญ่ เธอขอบคุณนางม้วนที่เป็นห่วง 

แล้วสุดท้ายกอ็อกมาจากบ้านจนได้อยู่ดี

เด็กสาวไม่อยากรั้งรอไปมากกว่านี้ แม้นางม้วนไม่ใช่คนปากมาก แต่

ความลบัเรื่องเดก็ๆ คงเกบ็ไวไ้ด้ไม่นาน เมื่อใดที่หมื่นวรไชยรูเ้รื่องเข้า พวกเธอ

ไม่มทีางได้อยูอ่ย่างสงบสขุแน่ ชวาลารูน้สิยัพี่ชายตวัเองดว่ีาคนอย่างเขาต้องเจอ

คนที่มีอ�านาจมากกว่าเท่านั้นถึงจะหายกร่าง คราวนี้เธอตั้งใจเอาคืนให้แตกหัก 
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และถ้าผลผีลามใจร้อนท�าคนเดยีวอาจไม่ส�าเรจ็

อกีเหตผุลหนึ่งที่ท�าให้ชวาลาหลบัไม่ลงเลยสกัคนืคอืสายหยุด เธอไม่รูว่้า

ตอนนี้หญงิสาวมชีะตากรรมเช่นไรบ้างหลงัออกมาจากเรอืนคนืนั้น เดมิทสีายหยุด

ไม่ใช่ทาสที่โดดเด่นจนนายไชยเรยีกหา แต่หากเขารู้ว่าเธอพาเดก็ๆ หนอีอกมา

แล้ว ทาสสาวคงไม่พ้นกลายเป็นแพะรบับาป ถูกทรมานทั้งกายและใจ ไร้ทางสู้

“พี่วา” ละออเรยีก “พษิณุโลกนี่ไกลมากเลยใช่ไหม”

เสยีงน้องถามดงึชวาลาหลุดจากภวงัค์ กะพรบิตาถี่ๆ

“มไิกลดอก” เธอตอบทั้งที่ไม่เคยไป “แล้วเจ้ายงัจ�าค�าพี่ได้ดใีช่ฤๅไม่”

“จ�าได้จ้ะพี่”

“นั่นละจ้ะ มไิกลดอก”

ทั้งคูเ่ดนิเท้าตั้งแต่ย�่ารุง่จนไปฟ้าสว่างที่ตลาดหวัรอ ซึ่งเป็นลานดนิขนาด

ใหญ่ เป็นจดุให้เกวยีนบรรทกุสนิค้าต่างเมอืงข้ามมายงัเกาะพระนครได้เพยีงแห่ง

เดียวของกรุงศรีอยุธยา จึงมีเกวียนหลังน้อยใหญ่มาแวะพักและแลกเปลี่ยน

สนิค้าก่อนไปต่อกนัเนอืงแน่น

ชวาลาเคยมาที่นี่บ่อยครั้งตามประสาแม่ค้าคนกลางที่ต้องเสาะหาของดี

ต่างถิ่นไปขายต่อ เธอจึงฟังภาษาที่มีทั้งค�าและส�าเนียงแตกต่างกันของแต่ละ 

ท้องที่ได้เกอืบหมด เดก็สาวเดนิวนเวยีนดูลกัษณะพ่อค้าแต่ละรายอยู่นานเพื่อ

เลือกคนที่ท่าทางดี จากนั้นก็แอบฟังบทสนทนาทีละคน จนกระทั่งเกือบบ่าย 

ถงึหาพ่อค้าหน้าตาซื่อตรงได้คนหนึ่งที่แน่ใจว่าจะขนแป้งหอม น�้าอบ ธปูกระแจะ

เดนิทางกลบัไปพษิณุโลกเพื่อรบัของป่ามาขายใหม่

เด็กสาวก�าลังจะเข้าไปขอติดตามคณะเดินทาง ทันใดนั้นเองหางตาก็

เหลอืบไปเหน็ชายหนุม่ร่างสะโอดสะองสวมชดุผ้าไหมแพรหวัเราะเสยีงดงัอยู่กบั

พวกก�านนัตลาด

นั่นมนัพี่ไชย!

ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ เวลานี้!

เธอคงดวงอับจริงๆ อย่างที่นางม้วนว่า เพราะปกติแล้วหมื่นวรไชยซึ่ง

เป็นหมื่นขนอนจะรับหน้าที่คุมพวกไพร่นายขนอน นายด่าน เก็บหัวเบี้ยจาก

พ่อค้าแม่ค้า ตรวจตราสนิค้าและผู้คนที่สญัจรผ่านไปมาเพยีงเดอืนละสบิห้าวนั
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เท่านั้น นั่นคอืงานของเขาที่ไม่เคยท�าเลย เหตุไฉนวนันี้จงึนกึขยนั ออกมายนื

ตากแดดตากลมได้เล่า

อกีอย่างด่านขนอนที่เขาประจ�าอยูน่ั้นไม่ใช่ที่นี่ด้วยซ�้า ถ้ามาทกัทายสหาย

กม็าได้ถูกที่ถูกเวลาเสยีจรงิ

ชวาลาคดิหนกั เพราะถ้าเธอกบัละออขอตดิคณะพ่อค้าไปอย่างเปิดเผย 

กจ็�าต้องแสดงตวัเมื่อผ่านด่านก่อนออกจากตลาดหวัรอ และจะกลายเป็นว่าจู่ๆ 

พวกเธอเดนิไปให้เขาจบัได้เอาเฉยๆ

แต่ถ้าไม่ไป ครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีเกวียนจากพิษณุโลกมาให้พบอีกหรือ

ไม่ และการหาทางออกไปจากตลาดโดยไม่ให้หมื่นวรไชยพบนั้นกเ็สี่ยงพอกนั

เดก็สาวเม้มปาก ใช้ความคดิอยูค่รูห่นึ่งกจ็งูมอืละออที่ยนืตวัสั่นวิ่งไปทาง

ท้ายเกวยีนแทน

“มนัมาท�าไมวะ”
ก�านันตลาดถามนายด่านพลางบุ้ยใบ้ไปทางพ่อหมื่นเจ้าส�าอางที่เดิน 

เตร็ดเตร่ยิ้มน่าร�าคาญอยู่นั่น หลังจากทักทายกันเสร็จเขาก็ไม่มีเรื่องจะพูดต่อ 

หรือว่ากันตามตรงคือไม่อยากเสวนาด้วย จึงเดินมาคุมงานอีกทางแทน ใน

บรรดาขุนด่านต่างรู้กนัว่าหมื่นวรไชยวนัๆ ไม่เคยท�างานท�าการ พวกที่คบด้วย

จงึมแีต่คนหนุ่มเสเพลเท่านั้น

“มิรู้แน่ชัดขอรับ แต่เห็นว่ามาถามหาคนอยู่” นายด่านกระซิบกระซาบ 

“เป็นผู้หญงิ สาวๆ หน่อย ผมยาวผวิพรรณดขีอรบั”

“ใคร เมยีมนัฤๅ”

“เมยีเขาเยอะนกัขอรบั กระผมจ�ามไิด้ดอก”

“เออ งั้นกช็่างหวัมนัเถดิ” ก�านนัตลาดว่า “มติ้องไปช่วย ให้มนัดูเอง”

หมื่นวรไชยยนืข้างด่านขนอนอยูน่านสองนาน พอไร้วี่แววเป้าหมายกเ็ริ่ม

หงุดหงดิ อาการลงิโลดตอนเช้าหลงัจากได้รบัข่าวดเีริ่มจางหายกลายเป็นความ

กระวนกระวาย

เพราะหากวันนี้ไม่ได้ตัวชวาลา จากที่เขาอุตส่าห์ออกตัวรับปากหลวง 

บวรทตั ขนุนางใหญ่ไว้มั่นเหมาะ หวงัจะได้ขจดัหนามยอกอกหลายทางไปพร้อม
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กนั นี่กค็งกลายเป็นงานยาก เสี่ยงโดนกุดหวัแทนไปเสยี

ใครจะรู้ว่าการจับตัวเสือพรายมหาโจรได้เมื่อหลายวันก่อนจะท�าให้ 

ทุกอย่างประจวบเหมาะให้เขาท�าลายศตัรูสองคนได้ในคราเดยีว

เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ในพระนคร หลวงบวรทตัผู้เป็นหวัหน้ากองตระเวน

นครบาลรักษาพระนคร๓ได้รับความดีความชอบมหาศาลหลังจากปราบชุมโจร

ได้ ถึงแม้จะไม่มากเท่าพันแสงหรือขุนสุริยนหัสดีที่เพิ่งปราบกบฏเมืองจันท์ไป

ในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่ข้าราชการฝ่ายทหารทุกคนต่างรู้ดีว่าเสือพรายผู้นี้ต้องใช้

เวลาตามจบักนัหลายปีและรบัมอืได้ยากยิ่ง เพราะมนัม ี‘อวชิชาต้องห้าม’ ตดิตวั 

ซึ่งไม่มใีครบอกได้ว่าแท้จรงิแล้วศาสตร์มดืลกึลบันี้เป็นอย่างไรกนัแน่

หรอืถ้าจะพดูให้ถกูกค็อื ไม่เคยมใีครเหลอืรอดกลบัมาเล่าให้ฟังมากกว่า

ดังนั้นเมื่อหลวงบวรทัตจับตัวเสือพรายได้ เขาย่อมเป็นผู้เดียวที่ล่วงรู้

ความลับนี้ และนายไชยเป็นหนึ่งในลูกน้องคนสนิทเนื่องจากมีรสนิยมเที่ยว 

ผู้หญงิเหมอืนกนั จงึได้ฟังความพสิดารของมนัมาบ้าง

อ่านใจคนทะลุปรุโปร่ง โจมตพีฆิาตฉกาจฉกรรจ์ คุ้มครองแคล้วคลาด 

ปัดเป่าหลกีหน ีสาปแช่งปลุกเสกคุมผ ีคงกระพนัชาตร ีฟื้นชพีชุบวญิญาณ

อาคมเหล่านี้ล้วนรวมอยู่ในอวชิชา ‘อาถรรพเวท’

และเพราะเป็นวิชาประจ�ากายของกบฏท้าวกาฬเนตรที่หวังโค่นอ�านาจ

ราชวงศ์ปัจจบุนัเมื่อห้าสบิปีก่อน ถงึไม่ส�าเรจ็ แต่กท็�าให้อาถรรพเวทถกูบญัญตัิ

เป็นอวชิชาต้องห้าม ใครใช้ใครฝึกมโีทษประหารสถานเดยีว

‘แล้วอวิชชาของอ้ายเสือพรายกับอ้ายพันแสงมันยังคล้ายกันอยู่หลาย

ส่วน’

หลวงบวรทัตตั้งข้อสังเกต เขาเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ไม่พอใจออกขุนหนุ่ม 

รุ่นลูกเท่าไรนกัจากสาเหตุหลายประการ 

‘จากที่อ้ายพวกนั้นมันบอกก่อนตาย กระไรที่อ้ายเสือพรายท�าได้ อ้าย

๓ กองตระเวนนครบาล แบ่งออกเป็นกองซ้ายและกองขวา มหีน้าที่ลาดตระเวนดแูลความสงบ

เรียบร้อยภายในพระนครและรายงานคดีมหันตโทษแก่ศาลหลวง ท�าหน้าที่คล้ายต�ารวจใน

ปัจจุบนั
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พนัแสงกเ็หมอืนจกัท�าได้เช่นกนั’

บรรดานักฆ่าจากทั่วทุกสารทิศที่ถูกส่งไปหาออกขุนหนุ่มล้วนไม่ตายด ี

หลวงบวรทัตเอาชีวิตพันแสงไม่ได้ก็ได้แต่เค้นเอาความทรงจ�าก่อนตายของคน

เหล่านั้นมารวบรวมไว้ ด้วยความที่มวีชิาเหมอืนกนั ท�าให้เมื่อพบกบัเสอืพรายก็

สามารถปะตดิปะต่อเรื่องราวได้ทนัที

‘แต่ครานี้ที่อ้ายเสอืพรายถูกจบัได้ แท้จรงิแล้วเพราะมนัเองที่อ่อนแอลง 

อย่างกบัโดนของเข้าตวั’

คนของหลวงบวรทัตตามชุมโจรเสือพรายอยู่สองปี มีเพียงสิ่งเดียวที่

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิคอืผู้หญงิชื่ออุ่นเรอืน

‘ตอนกูจบัมนัได้ ดูกร็ู้ว่ามนัห่วงนงัคนนี้’

คุณหลวงสงูศกัดิ์นกึถงึใบหนา้จดืชดืของหญงิชาวบ้านแสนธรรมดาแล้ว

นกึขนั ในสายตาเขานางไม่เหน็มเีสน่ห์ตรงไหน

‘อวชิชาส่วนมากมข้ีอห้ามอยูไ่ม่กี่ข้อ แต่ถ้าฝ่าฝืนเข้าแล้วมโีทษสถานเดยีว

คอืของย้อนเข้าตวัถงึตาย บ้างห้ามโกหก บ้างห้ามตดัผม หากอ้ายเสอืพรายมี

อวชิชาต้องรกัษาพรหมจรรย์ห้ามยุ่งกบัผู้หญงิละก ็มแิปลกที่มนัจกัถงึที่ตาย’

และข้อสนันษิฐานกไ็ดร้บัการยนืยนัตอนรุง่สางวนันี้นี่เอง เมื่อพวกโจรที่

จับมาได้พร้อมกันถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเคี่ยวน�้ามันให้เดือดราดศีรษะ 

ทนัททีี่แม่อุ่นเรอืนสิ้นใจ เสอืพรายซึ่งถูกคุมขงัอยู่กฟ็ื้นวชิาได้อย่างน่าอศัจรรย์

มนัสะเดาะโซ่ตรวนทั้งห้าที่มดัคอ มอื เท้า หลบหนอีอกจากคกุหลวงไป

ได้ง่ายดาย ท�าให้หลวงบวรทตัเดอืดดาลแทบคุมสตไิม่อยู่ แต่ในอารมณ์โกรธ

แค้นนั้น ออกหลวงมากเล่ห์ยังสามารถคิดได้ว่าเรื่องนี้ช่างน่าสนใจเหลือเกิน 

แน่นอนว่าเขาไม่ลมืคู่ปรบัคนส�าคญั ขุนสุรยินหสัดี

‘มงึไปหาผู้หญงิสกัคนให้อ้ายพนัแสง’

หมื่นวรไชยถนดัเรื่องพรรค์นี้ที่สุดแล้ว ดงันั้นจงึไม่มใีครทกัท้วงเมื่อเขา

เสนอตวัรบังานและกลบัเรอืนมาถามหาชวาลาเป็นครั้งแรกในรอบสปัดาห์

ชายหนุม่ถงึเพิ่งรูว่้าน้องสาวหายตวัไปจากบ้าน หลงัจากเฆี่ยนบ่าวไพร่ใน

เรอืนที่ไม่ยอมรายงานเรื่องนี้จนหน�าใจแล้วกแ็ต่งตวัออกมาตระเวนตามหา จน

ได้ความว่ามคีนเหน็แมห่ญงิชวาลากบัละออเดนิไปตลาดหวัรอแต่เช้ากร็บีมาดกั
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รอ แต่จนแล้วจนรอดกห็าไม่พบ

“ไปไหนของมนัวะนงันี่”

แดดยามเที่ยงเริ่มร้อนจดั เหงื่อไหลโซมกายส่งกลิ่นเหมน็เปรี้ยว หมื่น

วรไชยหน้าบดูบึ้ง พวกทาสที่มาด้วยพากนัคกุเข่าก้มหน้า เกวยีนสนิค้าผ่านด่าน

ขนอนไปหลงัแล้วหลงัเล่า ราวกบัว่าชวาลาเดนิเข้ามาในตลาดแล้วหายไปเฉยๆ

“เฮ้ย! มงึน่ะ หยดุก่อน” ชายหนุม่ตะโกนเมื่อได้กลิ่นหอมกรุน่แบบเดยีว

กับกลิ่นกายสตรีจากเกวียนหลังที่เพิ่งผ่านหน้าไป เขาใช้อ�านาจหมื่นขนอนเข้า

ตรวจสนิค้าในนั้นทนัที

พ่อค้าตกใจ รบีเข้ามาเปิดฝากระบุงใบหนึ่งให้ดูมอืไม้สั่น

“เป็นแป้งหอมขอรบั นายท่าน”

หมื่นวรไชยชักสีหน้าเหยียดหยาม ที่จริงเขาแค่ต้องการระบายอารมณ์

เท่านั้น 

“เออ! มงึไปได้”

เกวยีนเก่าๆ จงึแล่นปุเลงๆ รั้งท้ายขบวนต่อไปตามทาง ห่างจากความ

คกึคกัจอแจจนลบัสายตาไปในที่สุด

ภายในเกวียนที่บรรทุกแป้งหอมและน�้าอบไว้เต็ม ชวาลาซึ่งซ่อนอยู่
หลงักระบงุด้านในสุดนั่งก้มหวังอตวัอดึอดัเหลอืประมาณ อาศยัแนบหน้าหายใจ

ผ่านช่องว่างเลก็ๆ บนผนงัเกวยีน เพ่งมองทวิทศัน์ข้างนอกที่เปลี่ยนไปตามทาง

ด้วยใจระทกึ

ละออถูกพาไปซ่อนตวัในเกวยีนอกีหลงักลางขบวน ส่วนตวัเธอหลบเข้า

เกวียนหลังนี้ได้ในนาทีสุดท้ายพอดี และคงต้องอยู่ในสภาพนี้ไปอีกหนึ่งหรือ 

สองวนักว่าจะถงึชุมทางบ้านเกาะขาด ซึ่งเป็นทางผ่านที่ขบวนเกวยีนเดนิทางไป

พษิณุโลกทุกหลงัจะแวะพกั และเป็นที่ที่ชวาลานดัพบกบันางเขยีวเอาไว้

เด็กสาวไม่คิดเดินทางไกลเป็นเดือนกับคนแปลกหน้าอยู่แล้ว รู้ตัวดีว่า

เป็นผูห้ญงิมากบัเดก็จะถกูเขารงัแกได้ง่ายแค่ไหน ที่ขอตดิขบวนเกวยีนพวกนี้มา

กเ็พราะไม่มทีางเลอืก ได้แต่หวงัว่าทุกอย่างจะราบรื่นเท่านั้น

หนทางยงัอกีไกลนกั ขอคุณพระคุณเจ้าช่วยขจดัโพยภยัให้ลูกแลละออ
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รอดพ้นอนัตรายด้วยเถดิ

ภาวนาในใจจบไปไม่ทันไร ชวาลาก็เห็นว่าเกวียนของตนแล่นเบี่ยง 

เส้นทางออกจากเกวยีนหลงัอื่นในขบวน แยกจากเกวยีนของละออ บ่ายหน้าสู่

ถนนแคบๆ เข้าป่าไผ่ไปโดยไม่มใีครคดัค้าน

คราวนี้แย่แล้ว แย่แล้วจรงิๆ!

ปลายทางของเกวียนหลังนี้เป็นที่ใดไม่อาจคาดเดาได้ แม้อยากหุนหัน 

ลงจากเกวยีนวิ่งตามขบวนไปเท่าไร แต่จติใต้ส�านกึร้องเตอืนว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมา

พากลเสยีแล้ว เธอจงึจ�าทนนั่งคุดคู้ต่อไป พลางเฝ้ามองดวงอาทติย์ค่อยๆ ลบั

ลงที่เส้นขอบฟ้าในป่าไผ่รกชฏัด้วยความหวาดหวั่นแทบลมืหายใจ

ที่ชมุทางบ้านเกาะขาด ขบวนสนิค้าเริ่มจดุไต้ให้แสงสว่างกนัแล้ว นาง
เขยีวก�าลงัยนืรอให้ชวาลามาตามนดั ร้อนอกร้อนใจกว่าเมื่อครั้งนดักนัที่ถนนใน

พระนครหลายเท่า โดยเฉพาะหลงัจากรูว่้าอกีฝ่ายเป็นถงึลกูสาวพระยาพานทอง

สูงศกัดิ์ จะมาร่วมขบวนเกวยีนต�่าต้อยของนางไปต่างเมอืงเช่นนี้นบัว่าไม่เหมาะ 

ถ้าไม่ใช่ว่าถูกล่อด้วยค่าตอบแทนอย่างงามที่จะได้จากญาติเมืองพิษณุโลกของ

ชวาลาแล้วละก ็นางคงปฏเิสธค�าขอนี้โดยไม่ต้องคดิ

เพราะหากชวาลาเป็นผู้ดจีรงิกเ็ป็นชนดิที่นางไม่เคยพบเคยเหน็ มอีย่าง

ที่ไหนจะขยัน ตระหนี่ วิ่งวุ่นลากเกวียนขายของไปทั่วพระนคร ไหนจะพูดจา 

ยิ้มหัวกับพวกทาสได้ไม่เคอะเขินอีก ไม่มีพ่อแม่ตระกูลขุนนางคนใดยอมให้

ลูกสาวท�าเรื่องแบบนี้ได้หรอก ไม่มทีาง!

“แม่นาย แม่นาย!” อ้ายแดง ทาสชายวิ่งกระหดืกระหอบเข้ามาหา “ข้า

เหน็นงัเดก็ที่ชอบมากบัแม่วาอยู่โน่นแน่ะจ้ะ”

“ไหนๆ...อุ้ย! ตายห่า”

นางเขียวรีบหันหลังให้กลุ่มนายด่านซึ่งก�าลังลากเด็กหญิงไปขึ้นเกวียน

อีกหลังอย่างเร็ว หลับตาปี๋ ตัดสินใจไม่รับรู้ภาพนั้น เมินเสียงร้องขอความ 

ช่วยเหลอืของละออไปเสยี

“แม่นาย แล้วแม่วา...”

“ไปๆ พวกมึงไป” นางเขียวกระซิบลอดไรฟันพลางถีบอ้ายแดงไปด้วย 
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“รบีไปคุมเกวยีน รบีไป!”

เป็นจริงดังคาด แม่หญิงวิปลาสนางนี้มีเรื่องกับทางการจริงๆ เสียด้วย 

แม่ค้าต่างแดนอย่างนางเขยีวร่อนเร่มาหลายสบิปี เจอคนทุกประเภท มั่นใจว่า

ลางสังหรณ์ตัวเองไม่เคยพลาด นางจะไม่ยอมให้ขบวนสินค้าที่สู้อุตส่าห์ฝ่าฟัน

สร้างมาถูกทางการหมายหวัเพยีงเพราะช่วยเหลอืเดก็สาวคนเดยีวเดด็ขาด

ละออเหน็เหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้น จงึรู้ว่าไม่ต้องร้องเรยีก ‘ป้าเขยีว’ 

อกีต่อไปให้ไร้ประโยชน์ เดก็หญงิเริ่มร้องไห้ขณะมองส่งขบวนเกวยีนหลายหลงั

ที่พวกทาสชายช่วยกันไล่ควายให้ออกเดินทางจากไปอย่างเร่งรีบ ยอมให ้

นายด่านจบัตวัไม่ขดัขนือกี

“แม่นายชวาลาอยู่หนใด” บ่าวของหมื่นวรไชยผู้เป็นคนชี้ตวัเดก็หญงิให้

ทุกคนรู้เค้นถาม “อลีะออ มงึบอกกูมาเถดิ มเิช่นนั้นนายท่านมเิอามงึไว้แน่”

พวกนายด่านเจอเดก็หญงิเดนิหน้าซดีอยูค่นเดยีว เพราะหลงัจากเกวยีน

ที่เธอซ่อนตัวมาหยุดพัก ร่างเล็กก็แอบปีนออกมาตามแผนการที่ได้ซักซ้อมไว้ 

แต่กลับหาชวาลาไม่เจอ ท�าให้ตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่เดินส่องเกวียน 

ทุกหลงัไปจนนายด่านเหน็พริุธ จบัตวัมาไต่ถาม

ส่วนบ่าวของหมื่นวรไชยที่ถกูส่งออกมาตามหาทั้งสองทั่วทกุหนแห่ง เหน็

เด็กหญิงเข้าก็ดีใจเหมือนรอดตาย รีบส่งข่าวให้เจ้านายทันที แต่ตัวเองไม่กล้า

กลบัไป เพราะยงัไม่เจอชวาลาซึ่งส�าคญักว่ามาก

“พี่เจมิ ช่วยข้าด้วย!”

ละออรู้จกัทาสชายที่มากบับ่าวท่านหมื่นว่าเป็นเจ้าของเสยีงร้องโหยหวน

จากเรอืนใหญ่ และยงัจ�าได้ว่าชวาลาต้องวิ่งขึ้นเรอืนไปออกหน้าปกป้องพวกเขา

ไว้นบัครั้งไม่ถ้วน

“พี่เจมิ แม่นายเดอืดร้อน พี่เจมิต้องช่วยข้า!”

นายเจิมเอาแต่ยืนห่อไหล่ก้มหน้าหลบตา ละออซึ่งอยู่ในวัยเพียงเท่านี้

แค้นใจจนกรดีร้องดิ้นพราด

พี่วา ไม่มใีครช่วยเราเลย พี่วารู้ไหม

และแล้วเด็กหญิงก็ถูกพาตัวมาให้หมื่นวรไชยจนได้ ถึงจะกลัวตัวสั่น

ร้องไห้สะอกึสะอื้นไม่หยดุ ละออกไ็ม่ยอมปรปิากตอบเรื่องชวาลาแม้แต่ค�าเดยีว
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“มงึไปเอาแส้มาให้กู”

หมื่นวรไชยไม่ใช่คนความอดทนสงูอยูแ่ล้ว และแก้ปัญหาวธิอีื่นนอกจาก

ใช้ก�าลงัไม่เป็นเสยีด้วย

ยามเมื่อแส้หนงัสากๆ มกีลิ่นสาบเลอืดแตะลงบนแก้ม ละออกย็ิ่งหวาด

ผวาแทบสิ้นสติ ครั้นจะตะเกียกตะกายหนีก็ถูกมือแข็งแรงหลายมือยึดเอาไว้

แน่น หมื่นวรไชยตะเบ็งเสียงด่ากราดมาสักพักแล้ว บัดนี้โมโหจนพูดไม่ออก 

หวดแส้ลงบนแผ่นหลงัเลก็จ้อยนั่นทนัที

เผยีะ! เผยีะ! เผยีะ!

เด็กหญิงร้องไห้จนไม่มีน�้าตา บ่าวในเรือนที่มาแอบดูตามข้างฝาพากัน

ร�่าไห้ปานใจจะขาดตามไปด้วย ทว่าไม่มสีกัคนที่กล้ายื่นมอืเข้าช่วยเหลอื

“กูจกัถามอกีค�าเดยีว บอกกูมา แม่นายมงึไปไหน!”

ไม่มคี�าตอบ มแีต่เสยีงกดัฟันข่มเสยีงร้อง

“แม่นายเขาจงใจทิ้งมงึ มงึยงัมริู้ตวัอกี อโีง่!”

“พี่วามไิด้ทิ้ง กข็ึ้นเกวยีนมาด้วยกนัจรงิๆ”

หลุดปากไปแล้วถงึได้รู้คดิ ละออสะอื้นปากสั่น สบัสนไปหมด

“เอาละ มึงมิต้องท�าเป็นเงียบ ทีนี้กูรู้แล้วว่าพวกมึงอยู่ด้วยกัน” หมื่น 

วรไชยนิ่งคดิอกีอดึใจหนึ่งกลบัยิ่งปวดหวัหนกั “แสดงว่ามงึเองกม็ริูว่้าแม่นายมงึ

อยู่ที่ไหนเช่นนั้นฤๅ”

ดวงหน้ากลมแดงก�่า ดูเป็นกงัวลอย่างเหน็ได้ชดั หมื่นวรไชยเหน็ดงันั้น

กห็วัเราะห ึ

“นี่ อลีะออ ถ้าเช่นนั้นมงึเป็นห่วงแม่นายใช่ฤๅไม่”

ชายหนุ่มส่งแส้คนืให้บ่าว ย่อตวัลงนั่งข้างๆ ร่างเลก็ด้วยท่าททีี่พยายาม

ให้ดูเป็นมติรมากที่สุดเท่าที่จะเสแสร้งได้ 

“ที่กตู้องถามมงึให้ได้ความกเ็พราะเป็นห่วงแม่วานี่แล มเิช่นนั้นจกัเพราะ

กระไรเล่า”

ดูท่าเด็กหญิงคงไม่เชื่อในทันที ไม่แปลก เพราะก่อนหน้านี้ชัดเจนว่า

เกลยีดชงักนัถงึขั้นตายไม่เผาผี

“อีละออ กูเป็นพี่ชายแท้ๆ ของแม่วา น้องสาวหายไปจากบ้านกูย่อม 
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เป็นห่วง ร้อนใจต้องตามหา ส่วนมึงเป็นแค่เด็กที่เขาเลี้ยงไว้ มึงคิดว่ากูรัก 

แม่นายของมงึน้อยกว่ามงึงั้นฤๅ กระไรท�าให้มงึมั่นใจนกัหอื”

ละออยงัเงยีบ แต่แววตาฉายชดัว่าเริ่มไขว้เขวลงัเล

“พี่น้องโตมากต็้องมทีะเลาะกนับ้าง เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่ มงึเป็นเดก็

มริู้ความ จกัมาหาว่ากูมริกั คดิร้ายกบัแม่วา มงึกล้าดอีย่างไร” หมื่นวรไชยยิ่ง

ปั่นหัวไปยิ่งสนุก ที่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ถือไพ่เหนือกว่าอยู่ดีที่มีสายเลือดเดียว

กบัชวาลา ในขณะที่เดก็หญงิไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย

“มงึคดิดูดีๆ  ในอโยธยาตอนนี้นอกจากกูแล้วจกัมใีครช่วยแม่วาได้อกี”

เป็นความจริงอย่างที่ชายหนุ่มบอก ละออที่เพิ่งเห็นมาสดๆ ร้อนๆ ว่า

มนุษย์เรานั้นเมินเฉยต่อกันได้แค่ไหนต้องยอมรับสัจธรรมข้อนี้ไปโดยปริยาย 

จงึๆ ค่อยๆ เบอืนหน้ามามองด้วยนยัน์ตาบวมช�้า เริ่มตอบสนอง

“ถ้าแม่นายมงึเป็นกระไรไป กโ็ทษตวัมงึเองเถดิที่วนันี้มยิอมพูด!”

หมื่นวรไชยลอบยิ้มในใจ หลงัจากประโยคนี้เขาจะได้รู้ทุกอย่างแน่นอน

ขณะเดยีวกนั ชวาลาอยู่ในเกวยีนที่แล่นไปตามทางคบัแคบคดเคี้ยว
ทรุกนัดารนกั ราวกบัว่ามนัก�าลงับุกป่าไผ่ไปเดี่ยวๆ ไม่เฉยีดเข้าใกล้เส้นทางหลกั

เลยแม้แต่น้อย มเีพยีงแสงไต้ดวงเดยีวหนา้เกวยีนส่องทาง ไม่มเีสยีงพดูคยุ มี

เพยีงเสยีงหวัใจเธอเองที่เต้นตกึๆ เจยีนจะหลุดออกมานอกอกเท่านั้น

นี่มันประหลาดเกินไป ในหัวขบคิดถึงความเป็นไปได้นับพัน ไม่มีทาง

ไหนเลยที่เป็นเรื่องดี

ทนัใดนั้นเองเกวยีนที่แล่นมาเรื่อยๆ กลบัหยุดชะงกัลง

แสงไต้ดบัวูบ

เกวยีนสะเทอืนอย่างแรงครั้งหนึ่ง มเีสยีงร้องคล้ายคนทรุนทรุายออกมา

แค่ครั้งเดยีว

ชวาลาไม่กล้าหายใจ เหงื่อเยน็เฉยีบแตกพลั่ก ตวัแขง็เป็นหนิยามผ้าคลมุ

ท้ายเกวียนถูกกระชากออกพร้อมกับที่แสงสว่างจากคบเพลิงในมือผู้บุกรุกสาด

ส่องเข้ามา

พวกเขาเคลื่อนไหวเงียบเชียบ ระมัดระวังเกินกว่าจะเป็นโจร ไม่มีทีท่า
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ตะกละตะกลามอยากไดข้อง เพยีงเปิดฝากระบงุออกควานหาอะไรบางอย่างใน

นั้นใต้แป้งหอมขาวสะอาด เมื่อเจอก็ดึงกระบุงลงไปทีละใบใกล้ตัวเธอเข้ามา

เรื่อยๆ

“ดนิประสวิ” เสยีงหนึ่งบอก 

“ก�ามะถนัด้วย” อกีเสยีงหนึ่งเสรมิ

ร่างบางสั่นสะท้าน ขดตวัทั้งที่รูว่้าไม่มปีระโยชน์เมื่อกระบงุสดุท้ายถกูยก

ออกไปและคบเพลงิเลื่อนมาจ่อตรงหน้า เธอรวบรวมความกล้าลมืตาขึ้นมอง

พวกเขามกีนัสามคน ล้วนเป็นชายฉกรรจ์ สวมเสื้อแขนกดุสแีดงเลอืดนก 

วาดยนัต์ไว้กลางอกอย่างทหาร สะพายดาบยาวคาดอกท่าทางองอาจ คนหน้าสดุ

จ้องตอบด้วยสหีน้าตกตะลงึ

“ผู้หญงิ?”

“ผู้หญงิว่ะ” อกีคนอุทาน ก่อนหนัไปยงัชายหนุ่มที่ยนือยู่หลงัสุดเพื่อขอ

ความคดิเหน็ “ท่านขุนขอรบั”

ชายหนุ่มร่างสูงเจ้าของบรรดาศกัดิ์ ‘ออกขุน’ ไม่ตอบว่าอะไร เสี้ยวหน้า

ของเขาที่พ้นออกมาจากเงามดืนั้นเรยีบเฉยดจุรปูสลกั โครงหน้าคมสนัแขง็กร้าว

แบบบุรุษมีผิวสีแทนกร�าแดดเกลี้ยงเกลา รับกับเรือนผมหยักศกด�าขลับและ

นยัน์ตาสเีดยีวกนัที่เพยีงทอดมองนิ่งงนักลบัให้ความรูส้กึเสมอืนห้วงน�้าลกึไร้ก้น

บึ้ง แวบเดยีวที่มองสบกส็มัผสัได้ถงึความทรงอ�านาจบางประการที่ไม่อาจขดัขนืได้

ชวาลาจ้องเขาเตม็ตาด้วยความตื่นตระหนก ต่างฝ่ายต่างเงยีบ ชายหนุม่

อาจก�าลังครุ่นคิด แต่เด็กสาวเงียบเพราะกลัวใจจะขาด ล�าคอแห้งผากไม่อาจ 

แก้ต่างให้ตวัเองแม้ครึ่งค�า

ทหาร? ท่านขุน? เธอพยายามท�าความเข้าใจสถานการณ์ย�่าแย่ที่ก�าลัง

เผชญิให้ได้เรว็ที่สุด ดนิประสวิ ก�ามะถนั มใิช่แป้งหอม?

ดนิประสวิ ก�ามะถนั เมื่อผสมกบัถ่านไม้จะกลายเป็นดนิปืน นี่คอืสนิค้า

ต้องห้าม!

“พานางลงมา” ชายหนุ่มพูดขึ้นในที่สุด “แล้วสวมตรวนที่คอรวมกบัอกี

สองคนที่เหลอื”

ไม่นะ!



๓
เคลือบแคลง

“เดี๋ยว! ประเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะ”
พอเหน็ทหารนายหนึ่งรบัค�าสั่งหยบิตรวนเหลก็หนาหนกัออกมาจากย่าม 

ชวาลากพ็ลนัแข้งขามแีรง รบีปีนออกมานอกเกวยีนแล้วทรดุนั่งคกุเข่ายกมอืไหว้

ทนัท ีชี้แจงต่อทุกคนในที่นั้นรวัเรว็ไม่หยุดหายใจแม้เสยีงสั่นเครอื

“ฉนัชื่อชวาลา เป็นลูกสาวพระยารตันาธปิกกบัคุณหญงิดวงมาลย์ แอบ

ขึ้นเกวยีนหลงันี้มา ตั้งใจไปพบสหายที่ชมุทางบ้านเกาะขาด มริูจ้รงิๆ ว่าเกวยีน

จกัออกนอกเส้นทาง มริูว้า่มคีวามผดิอนัใด คดิว่าเป็นพ่อค้าน�าแป้งหอมไปขาย

พษิณุโลก ยกโทษให้ฉนัด้วยเถดิเจ้าค่ะ”

ชายทั้งสามสบตากันเป็นเชิงหารือ แม่หญิงผู้นี้กลัวแต่ยังพูดจาฉะฉาน 

อ้างตนว่าเป็นบุตรสาวพระยาได้ไม่สบัสน เป็นเรื่องจรงิหรอืไม่กส็ุดรู้ แต่จะให้

เชื่อนั้นยากนกั เพราะลกูสาวชาวบ้านกอ็าจมหีน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราเช่นนี้ได้ ผวิ

สีอ่อนนุ่มนวลนั่นตอนนี้ก็ไม่ได้ดูงามผุดผาดสักเท่าไร การแต่งกายยิ่งไม่ต้อง 

พูดถงึ

แล้วยงัมรีอยช�้าวงใหญ่บนแก้มนั่นอกี

ชวาลาเองกร็ู้ตวัว่าพูดปากเปล่าไปคงไม่มใีครเชื่อ จงึกลั้นใจหยบิปิ่นปัก
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ผมทองค�าประดบัเพชร เครื่องประดบัไม่กี่ชิ้นที่เหลอือยู่ออกมาให้ดู การแสดง

ให้คนแปลกหน้ารู้ว่าพกของมีค่าติดตัวนับเป็นเรื่องโง่เง่ามาก แต่เธอไม่มีทาง

เลอืก หากไม่ท�ากก็ลายเป็นคนโกหก ถงึตอนนั้นไม่รูว่้าจะรกัษาชวีติไว้ได้หรอืไม่

โชคยงัพอเข้าข้างอยูบ้่างที่พวกเขาเป็นทหารจรงิๆ ไม่ใช่โจรป่า เพราะเมื่อ

เหน็ป่ินปักผมแล้ว นยัน์ตากไ็ร้ร่องรอยอยากละโมบช่วงชงิ มเีพยีงความหนกัใจ

เท่านั้น

แต่เว้นไว้เสยีคนหนึ่ง เป็นท่านขุนคนเดยีวที่เฉยชาดุจศลิาไร้อารมณ์

“แล้วไยจงึต้องแอบขึ้นเกวยีนผู้อื่นเล่า แม่หญงิ”

ชายหนุ่มถามตรงประเด็น ชวาลานึกว่าเธอบอกไปแล้วว่าตั้งใจจะไปหา 

สหายที่บ้านเกาะขาด แต่พอทบทวนดูกพ็บว่าที่เขาถามเพราะนั่นไม่ใช่ค�าตอบที่

อธิบายอะไรได้เลย นอกจากท�าให้เธอน่าสงสัยมากขึ้น เด็กสาวจึงพูดตะกุก- 

ตะกกั เพราะคดิหนกัว่าสมควรเล่าเรื่องในเรอืนให้เขาฟังละเอยีดแค่ไหน

“ฉนั...ต้องการไปพบคุณลุงที่พษิณุโลกโดยมไิด้บอกที่บ้าน จงึต้องแอบ

ขึ้นเกวยีนผู้อื่นเจ้าค่ะ”

เขาพยกัหน้า รบัฟังแต่ไม่ให้น�้าหนกัถ้อยค�าแม้แต่น้อย จู่ๆ  กห็นัหลงัเดนิ

ไปทางอื่น ส่วนคนใต้บงัคบับญัชาเป็นอนัรูก้นัว่าจบการสอบสวนเพยีงเท่านี้ และ

ค�าสั่งเดมิไม่ได้ถูกยกเลกิ

ชวาลาอ้าปากค้าง ชดัเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการค�าอธบิายใดๆ จากเธออยู่

แล้วตั้งแต่แรก!

“นี่มนัเรื่องกระไรกนัเจ้าคะ” เธอท�าใจดสีู้เสอืถามขณะถูกมดัมอื ไม่ดิ้น

หนใีห้ไร้ประโยชน์ “ฉนัมริูจ้รงิๆ ว่าเกวยีนหลงันี้บรรทกุของต้องห้าม ถงึกระนั้น

ไยต้องท�าขนาดนี้ด้วย”

ไม่มคี�าตอบ

นายทหารที่ดมูอีายปุฏบิตัต่ิอเธอดทีเีดยีว แต่อย่างไรกล็ดความปวดร้าว

จากน�้าหนกัของตรวนเหลก็ที่กดลงบนบ่าไม่ได้ อกีทั้งสมัผสัของมนัยงัสาก พอ

ขยับเพียงนิดก็บาดผิวบางๆ ของเด็กสาวจนเลือดซึม พวกเขายังใส่ตรวนที่ 

ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วจับเธอล่ามเข้ากับพ่อค้าเกวียนอีกสองคนที่ใส่ตรวนแบบ

เดยีวกนั ชวาลาได้รบัความเสมอภาคเช่นนี้กย็ดือกรบั ไม่คดิใช้ความเป็นหญงิ
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ของตนร้องขอความเหน็ใจ

ท่านขนุร่างสงูก้มลงดดีนิ้วเบาๆ ตรงหน้าพ่อค้าทั้งสองครั้งหนึ่ง พวกเขา

กล็มืตาขึ้นมา ตาลตีาเหลอืกอ้อนวอนขอชวีติ ร�่าไห้หวาดผวาแทบเสยีสติ

“กระผมแค่ท�าตามค�าสั่ง นายท่านได้โปรดให้อภัยด้วย ละเว้นกระผม

ด้วย ลูกกระผม...ยงัเลก็นกั ได้โปรด ได้โปรด!”

ชายหนุ่มเพยีงใช้นยัน์ตาสดี�าสนทิจ้องดูคนพูดอยู่ชั่วครู่ จากนั้นพ่อค้าก็

คล้ายส�าลกัน�้าหายใจไม่ออก เปล่งเสยีงไม่ได้ไปเสยีเฉยๆ ได้แต่ท�าปากพะงาบๆ 

เหมอืนปลาตาโปนหน้าแดงคล�้า ไม่ตายแต่พูดไม่ได้

เพื่อนร่วมทางของมันกรีดร้องออกมาค�าหนึ่งก็รีบหุบปากทั้งน�้าตานอง

หน้า ส่วนชวาลาประหวั่นพรั่นพรึงกับอาคมที่เพิ่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกจนเข่า

อ่อน ดวงหน้างามซดีเผอืดน่าสงสาร

คนผู้นี้ฆ่าคนได้เพยีงกระดกินิ้ว แค่จะท�าหรอืไม่เท่านั้น!

พวกทหารขึ้นหลงัม้าออกเดนิทางต่อ พ่อค้าสองคนกบัชวาลาถูกล่ามให้

เดนิลากเกวยีนไปพร้อมกบัควายสองตวั เดก็สาวกดัฟันแบกน�้าหนกัตรวน ทุก

ย่างก้าวถูกหนามไผ่ทิ่มเท้าเปลอืยเปล่าจนเจบ็ระบม กระดูกและข้อปวดร้าวดุจ

จะแตกออกเป็นเสี่ยง ไม่ว่าเดนิเท่าไรหนทางมดืมดินี้กไ็ม่สิ้นสุดเสยีที

ไม่คิดเลยว่าเรื่องราวจะเลยเถิดถึงเพียงนี้ ชวาลาเบนความสนใจจาก

ความเจ็บปวดด้วยการขบคิดปัญหาต่างๆ ไปตลอดทาง แต่สุดท้ายกลับทุกข์

หนกักว่าเดมิเมื่อคดิไปถงึเดก็ๆ คดิถงึสายหยุด คดิถงึละออ

เจบ็เหลอืเกนิ ล้าแทบยนืไม่ไหว เธออนญุาตให้ตวัเองร้องไห้ได้ แต่ตาย

ไม่ได้

เพราะคนที่มหี่วงมากมายเช่นเธอ ไม่อาจตายได้...

จนกระทั่งแสงอรุณเริ่มแต้มขอบฟ้าเป็นสทีอง รายรอบเริ่มมเีสยีงสรรพ

สตัว์ออกหากนิแทนที่เสยีงสายลมหวดีหววิ คณะเดนิทางกอ็อกจากอาณาเขตป่า

ไผ่ ชวาลากะพรบิตาหลายครั้ง ภาพตรงหน้ากย็งัคงพร่าเลอืนเหน็ไม่ถนดั พื้น

ดินโคลงเคลงเหยียบไม่มั่นคง เธอสับสนวันและคืน ในหัวขาวโพลนคิดอะไร 

ไม่ออก

ผ่านมาแล้วกี่วนั ความหวิเป็นเช่นไร ความเหนื่อยเป็นเช่นไร ตอนนี้เธอ
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บอกไม่ได้แล้ว

จากนั้นเดก็สาวกล็้มลงหมดสตไิป

เสียงตรวนกระทบกันดังมากพอให้ทุกคนหยุดเดินแล้วหันมาตามเสียง 

จากหลงัม้ามองเหน็ร่างกายของชวาลาเทยีบกบัตรวนเหลก็ดบูอบบางอดิโรย ยาม

ต้องแสงตะวันดูเหมือนใบไม้แห้งใบหนึ่งร่วงหล่นบนพื้นดินเท่านั้น คนมองก็

ตระหนกัได้ว่าที่ผ่านมาหนกัหนาสาหสัเกนิไปส�าหรบัแม่หญงิผู้นี้แล้วจรงิๆ

“ไปปลดตรวนออก” ออกขุนหนุ่มบอกเรยีบๆ

นายทหารอ่อนวยัสุดท่าทางปราดเปรยีวกระโดดลงจากหลงัม้าไปท�าตาม

ค�าสั่งทนัท ีตรวนเหลก็ทิ้งรอยมากมายไว้บนผวิเนื้อเป็นสแีดงจ�้า ยิ่งสว่างยิ่งชดั 

ร่างบางนอนแน่นิ่ง มเีพยีงลมหายใจแผ่วเบาเท่านั้นที่บ่งบอกว่ายงัมชีวีติอยู่

“ท่านขนุ แล้วหากแม่หญงิเป็นบตุรสาวของพระยาผูน้ั้นจรงิ...” นายทหาร

ข้างตวัเกริ่นถาม

ชายหนุ่มแววตาไม่แปรเปลี่ยน “ก็ยังนับว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้อยู่ด ี 

มจิ�าเป็นต้องปฏบิตัติ่อนางแตกต่างจากผู้อื่น”

“แต่ว่าท่านขนุจกัให้ท�าเยี่ยงไรดเีล่าขอรบั” คนที่พยงุชวาลาอยูเ่ริ่มเกาหวั

แกรกๆ “ในเกวยีนเหน็ทจีกันอนมไิด้นะขอรบั”

เป็นความจริง เพราะขามาชวาลายังต้องนั่งคุดคู้แทบแย่ ของกลางใน

เกวยีนต้องรกัษาให้อยู่ในสภาพเดมิมากที่สุด จะนอนทบัหรอืเททิ้งบางส่วนนั้น

ไม่ได้ ส่วนพวกเขากเ็ดนิทางมาด้วยม้าแค่สองตวัเพื่อความคล่องแคล่ว ซ่อนตวั

ได้ง่าย หนทางกไ็ม่ได้เรยีบพอที่จะท�าเปลลากคนสลบไปบนพื้น

ทุกคนต่างมีค�าตอบที่ตรงกันอยู่ในใจ เพียงแต่ผู้มีอ�านาจสูงสุดในที่นี้

กลบัไม่ยอมเอ่ยออกมา นายทหารอาวุโสผู้ร่วมเป็นร่วมตายกบัออกขุนหนุ่มมา

หลายปีขมวดคิ้วอ่อนใจ รู้ดกีว่าใครว่าเขาไม่แตะต้องผู้หญงิ

ถึงจะไม่แน่ใจว่าเหตุใดจึงไม่สนใจหรือไม่ชอบตรงไหน แต่อย่างไร 

เจ้านายย่อมไม่ยอมให้เดก็สาวขึ้นม้าไปกบัตวัเองเป็นแน่ นี่กค็งพยายามหาทาง

อื่นอยู ่ต้องสงัเกตดีๆ  และรูจ้กักนัมานานพอถงึเหน็ว่าเวลาชายหนุ่มใช้ความคดิ

สหีน้าจะเคร่งขรมึขึ้นนดิหนึ่งเหมอืนตอนนี้ แต่กแ็ค่นดิเดยีวเท่านั้นจรงิๆ

“อ่า...หรอืท่านขุนจกัให้อ้ายมิ่งย้ายไปนั่งกบั...”
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“มต้ิอง” เขาตดับทเหมอืนตดัสนิใจได้ “ให้แม่หญงิมาอยูก่บัข้า จกัได้ไป

ต่อกนัเสยีท”ี

นายมิ่งยงัเป็นคนหนุม่กล้าบ้าบิ่น นอกจากจะหลิ่วตาล้อเลยีนหวัหน้าจน

ถูกนายทหารรุ่นพี่เอ็ดเข้าให้ทีหนึ่งแล้ว ตอนอุ้มชวาลามาส่งขึ้นม้าก็ยังไม่วาย

อมยิ้มไม่กลวัตาย

“เบาๆ นะขอรบั จบัตรงนี้เบาๆ” มกีารหวงัดซีกัซ้อมท่าให้อกีด้วย

“อ้ายมิ่ง! มงึจกัยุ่งกระไรนกัหนา รบีไปเกบ็ตรวนให้เรยีบร้อยเข้า”

“โธ่ พี่ยง กท็่านขุนเขามเิคยจบัผู้หญงิ ข้ากก็ลวัจกัจบัผดิจบัถูก”

คนพูดได้รบัสายตาเยน็เยยีบเป็นการขอบคุณเข้ากข็นหวัลุก ท�าเป็นหนั

ซ้ายหนัขวายกใหญ่

“ไหว้ขอรับ! เท่านี้ละขอรับ ประเดี๋ยวกระผมไปดูอ้ายสองคนที่เหลือ

ก่อน”

ออกขนุหนุม่ถอนหายใจ ลกูน้องโตเป็นควายแล้วยงัวุน่วายไม่สขุมุกเ็รื่อง

หนึ่ง เดนิทางล่าช้ากเ็รื่องหนึ่ง ส่วนร่างบอบบางเนื้อตวัอ่อนปวกเปียกที่นอนซบ

อยู่ในอ้อมอกนี่กอ็กีเรื่องหนึ่ง

น�้าหนกัตวัของเดก็สาวที่พงิลงมานั้นเบาหววิแทบไม่รูส้กึถงึความแตกต่าง 

แต่ผวิกายนุม่ลื่นดจุผ้าแพรเนื้อดอีุน่ชื้นมเีลอืดเนื้อซึ่งแนบชดิกนัอยู่นั้นให้สมัผสั

รบกวนใจอยู่ไม่น้อย ชายหนุ่มขยบัอย่างไม่สบายตวัพลางบงัคบัม้าให้ออกเดนิ

ต่อด้วยมอืข้างเดยีว ฉบัพลนันั้นกช็ะงกั ต้องก้มดูวงหน้าอ่อนเยาว์ในระยะใกล้

ใต้แสงเช้าช้าๆ ชดัๆ เป็นครั้งแรก

เมื่อพนิจิเครื่องหน้าอ่อนหวานนั้นแล้วเขากม็ั่นใจว่าเธอคอืคนเดยีวกนักบั

เดก็สาวที่ถนนมหารถัยาแน่

ที่ผ่านมาออกขุนหนุ่มไม่เคยเฉยีดใกล้หญงิใด ที่ได้เจอในงานราชการก็

จ�าหน้าไม่ได้ ทว่ากบัแม่หญงิผู้นี้กลบัมเีหตุให้พบถงึสองครั้งสองคราไล่เลี่ยกนั 

ด้วยประสบการณ์เดมิที่สร้างศตัรูไว้มากมาย โดนลอบสงัหารเป็นสบิครั้ง เขาก็

ปักใจไปแล้วหลายส่วนว่าต้องเป็นแผนการของใครบางคนที่ส่งเธอมามากกว่าจะ

เป็นความบงัเอญิ

แค่ตอนนี้ยงัมองไม่ออกว่าเป็นใครหรอืต้องการอะไร
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กใ็ห้มนัลองพยายามดูเถดิ

‘...มริู้จรงิๆ ว่าเกวยีนจกัออกนอกเส้นทาง มริู้ว่ามคีวามผดิอนัใด...’

บดันี้คนแก้ตวันอนหลบัตาพริ้ม ผวิเปลอืกตาเป็นสเีลอืดฝาดดเูปราะบาง

ดุจแก้ว จะบอกว่าเจ้าตัวเกิดมาพร้อมรูปลักษณ์สะกดใจผู้คนก็คงใช่ ทว่ากับ 

คนมองเวลานี้กลบัไม่มผีล

จกัมริู้จรงิๆ น่ะหรอื

เที่ยงวนัแดดแผดจ้า บนเกาะหนองโสนซึ่งมแีม่น�้าสายใหญ่ไหลโอบนี้ 
คือที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาอันมีก�าแพงก่อด้วยอิฐศิลาแลงสูงสามวาล้อมรอบ 

พวกเขาเลอืกเข้าเมอืงทางประตชู่องกดุเลก็ๆ ทางทศิใต้แทนป้อมประตใูหญ่เพื่อ

หลกีเลี่ยงฝูงชน ถงึกระนั้นกย็งัรบัรู้ได้ทนัทวี่ามบีางอย่างผดิปกติ

เริ่มจากนายทหารเฝ้าประตูที่วันนี้มายืนออกันถึงหกคน ท่าทางสนอก

สนใจแม่หญงิที่ออกขนุหนุม่พามาดว้ยเป็นพเิศษ ทหารจากป้อมข้างๆ กเ็ดนิมา

แอบดูด้วย จากนั้นกเ็ริ่มมชีาวบ้านปรากฏตวัจากที่ไหนไม่ทราบได้มายนืยดืคอ 

กระซิบกระซาบกันหลายกลุ่ม ทุกสายตาจับจ้องเป็นจุดเดียวที่ชายหนุ่มร่างสูง

บนหลงัม้าและเดก็สาวที่ยงัสลบไสลไม่ได้สติ

คดดีกัจบัพ่อค้าลอบขนของต้องห้ามไม่น่าโด่งดงัถงึเพยีงนี้

ใช่ว่าเขาไม่เคยตกเป็นเป้าสายตามาก่อน หลังมียศขุนน�าหน้าก็ถูกมอง

บ่อยเกนิไปด้วยซ�้า

“พาแม่หญงิไปขงัรวมกบันกัโทษ มต้ิองใส่ตรวน” ชายหนุม่ลงจากหลงัม้า 

ส่งคนในอ้อมแขนให้นายมิ่ง “หากใครถาม มติ้องพูดกระไรทั้งนั้น”

นายมิ่งรบัค�าขนัแขง็แล้วจากไป ส่วนนายยง หลงัจดัการเรื่องขอเกวยีน

ขนส่งผู้ต้องหาที่ป้อมประตูเสรจ็กก็ลบัมารายงานสหีน้าไม่สู้ดนีกั

“ทกุคนรูจ้กัแม่หญงิผู้นั้นขอรบัท่านขนุ ชื่อแม่ชวาลา ดทู่าจกัเป็นลกูสาว

พระยาพานทองจรงิๆ”

ลกูสาวพระยาแล้วอย่างไร ชายหนุม่ไม่เหน็ว่าหญงิสงูศกัดิ์จะรบัโทษบ้าง

ไม่ได้ จงึแค่ขมวดคิ้วตอบ

“แต่มใิช่เรื่องนั้นดอกขอรบัที่น่าห่วง เรื่องของเรื่องกค็อื...”
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ปลายเสียงขาดหายไป เพราะทั้งคู่เห็นบุรุษผู้หนึ่งควบม้าเข้ามาหาอย่าง

เร็วจนฝุ่นตลบ พอหยุดม้าลงตรงก�าแพงได้ ร่างเพรียวลมแต่งกายชุดขุนนาง

เตม็ยศกก็ระโดดลงมาชี้นิ้วถามเสยีงดงัลั่น

“น้องกูอยู่ไหน!”

“หมื่นวรไชย” ฝ่ายถกูเกรี้ยวกราดใส่เรยีกชื่ออย่างสงบ “มทิราบว่าก�าลงั

ถามหาผู้ใด”

“อ้ายพนัแสง มงึพาน้องกูหน ียงัจกับอกว่ามริู้อกีร!ึ”

เกิดเสียงฮือฮาดังกระหึ่มจากชาวบ้านที่มามุงดู เมื่อจู่ๆ หมื่นวรไชย 

ปล่อยหมัดเข้ากลางหน้าอีกฝ่าย ถึงพันแสงจะหลบได้โดยไม่ต้องใช้ความ

พยายาม แต่การได้เห็นขุนนางชกต่อยกันกลางวันแสกๆ นั้นเป็นเรื่องบันเทิง

ระทกึใจที่หาดูได้ยากทเีดยีว ที่ส�าคญัคอืมเีรื่องชู้สาวมาเกี่ยวข้องเสยีด้วย

ในอโยธยาไม่มอีะไรน่าบอกต่อกนัมากไปกว่านี้อกีแล้ว!

“น้องสาวของท่านหมื่นคอืแม่หญงิชวาลาใช่ฤๅไม่” พนัแสงถามเสยีงเรยีบ 

“ถ้าใช่ เช่นนั้นก็เชิญท่านหมื่นที่เกวียนคุมขังเถิด เพราะเพลานี้แม่หญิงเป็น 

ผู้ต้องหาคดลีกัลอบขนดนิปืนของกระผมเอง”

ปกติเขาไม่ชอบพูดมากเรื่องงานที่ท�าอยู่ แต่เข้าใจผิดแบบนี้ท่าทางจะ 

ไว้หน้ากนัต่อไปไม่ได้อกีแล้ว

“ผู้ต้องหา?” หมื่นวรไชยทวนค�าเสยีงสูง ท�าหน้าเหลอืเชื่อ

ใช่ เหลือเชื่อจริงๆ ที่ทุกอย่างลงตัวเหมาะเจาะถึงเพียงนี้ ชวาลารนหา 

ที่อยู่ได้ถูกใจเขานกั

เมื่อคนืแม้หมื่นวรไชยรูเ้รื่องราวทั้งหมดจากละออแล้ว แต่กห็าตวัชวาลา

ไม่พบ เกวยีนไปพษิณโุลกขบวนนั้นจู่ๆ  กอ็นัตรธานไปอย่างไร้ร่องรอย ตอนเช้า

เขาแบกหน้ากลับไปหาหลวงบวรทัต ยอมรับว่าน้องสาวหายตัวไป ก็พบว่า 

เจ้านายตนก�าลงัหวัเสยีหนกัอยู่ก่อนแล้วด้วยเรื่องอื่น

ปรากฏว่าสิ่งที่พ่ออยูห่วัมรีบัสั่งให้พนัแสงรบีกลบัจากแนวหน้าเมอืงจนัท์

มาท�าคอืสบืเรื่องขุนนางยกัยอกของหลวง หนึ่งในนั้นกค็อืหลวงบวรทตัที่หากนิ

กบัเรื่องพวกนี้มาช้านาน แต่ด้วยเครอืข่ายเส้นสายใหญ่โตเสยีดฟ้า จงึไม่มใีคร

กล้าเปิดโปงเอาผดิ
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ซึ่งต้องเว้นไว้เสยีคนหนึ่ง คอืขุนสุรยินหสัดี

จากแต่ไหนแต่ไรที่พวกนายด่าน นายขนอน รวมทั้งทหารที่ลาดตระเวน

แถวนั้นถกูสั่งให้อยูห่่างจากเส้นทางรกร้างในป่าไผ่อย่างไร้เหตผุล กไ็ม่มใีครกล้า

ขดัขนื ไม่มใีครกล้าสงสยั ขนุแสงผลาญกลบัมาแค่เจด็วนักจ็บัเกวยีนขนดนิปืน

ไปสามหลงั ซ�้ายงัรื้อถางทางในป่าทุกแห่งที่พบเสยีเหี้ยน

หลวงบวรทตัไม่ได้เสยีดายดนิปืนหรอืเงนิขนาดนั้น อนัที่จรงิไม่กลวัถูก

ลงอาญาด้วยซ�้าไป เพราะมั่นใจว่า ‘เบื้องบน’ ยงัต้องการมนัอยู่ แต่แค้นที่ถูก

ออกขุนหนุ่มรุ่นลูกเหยยีบหน้าเสยีมากกว่า

เมื่อรู้เรื่องชวาลาเข้ายิ่งโมโห แต่พอหัวคิดเจ้าเล่ห์ท�างานก็สร้างแผนชั่ว 

ขึ้นมาได้ทนัที

‘มึงไปกระจายข่าวให้ทั่วพระนครว่าน้องสาวมึงกับมันลักลอบได้เสียกัน 

แล้วตอนนี้หนตีามกนัไป’

ทกุครั้งที่ท�างานพวกพนัแสงมกัไปอย่างลบัๆ จะมคีนรูก้ต่็อเมื่องานส�าเรจ็

แล้วเท่านั้น ครั้งนี้กเ็ช่นกนั

‘ละ...แล้วถ้าสุดท้ายเราหานงัชวาลามพิบจรงิๆ ล่ะขอรบั’

‘มงึว่ามคิ่อยมใีครรู้จกัหน้าตาแม่วามใิช่ฤๅ’

เพราะตั้งแต่โตมา พี่ชายอย่างหมื่นวรไชยก็ไม่เคยพาออกงานสังคม 

แวดวงผู้ดวีดัวาอารามกไ็ม่ได้ไป

‘หากหามเิจอจรงิๆ มงึกแ็ค่เอาหญงิในซ่องสกัคนแต่งให้มนัไป จกัไปยาก

กระไรเล่า’

ดังนั้นเมื่อเรื่องราวกลับตาลปัตร ชวาลาที่หายไปเกิดตกไปอยู่ข้างกาย 

พนัแสงจรงิๆ ไม่ว่าในฐานะใด ล้วนเป็นเรื่องน่ายนิดทีั้งสิ้นราวกบัค�าโป้ปดค�าโต

ของหมื่นวรไชยต่อชาวเมอืงได้รบัการยนืยนัแล้วนั่นเอง

บัดนี้ท่านหมื่นเจ้าส�าอางจึงแทบกลั้นยิ้มเอาไว้ไม่อยู่ รีบท�าตัวเป็นเดือด

เป็นร้อน เต้นผางปั้นน�้าเป็นตวัยกใหญ่

“แล้วกนัซ ีท่านขนุแสงผลาญผู้เก่งกาจ แต่ก่อนมงึไปมาหาสูก่บัแม่วาถงึ

หน้าต่างเรอืนนอน กูกพ็ยายามเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ อยากให้แต่งก่อนจงึจกั

ให้ไปไหนมาไหนกันได้สมศักดิ์ศรีน้องสาว คิดมิถึงว่าพอคนอื่นรู้ว่าหนีตามกัน
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ไปแล้วจกัป้ายสข้ีอหาหนกัให้ถงึเพยีงนี้ ทั้งที่แม่วากเ็สยีชื่อเพราะมงึเองมใิช่ฤๅ!”

พันแสงอดทนฟังจนจบ แววตาพลันแข็งกระด้าง เอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็น

ยะเยอืก

“กระผมมิรู้จักแม่หญิงชวาลามาก่อน ที่ท่านหมื่นพูดมาทั้งหมดมิเป็น

ความจรงิ”

“มงึ...มงึกล้าบอกว่ามจิรงิ แล้วที่แม่วากบัมงึหายไปด้วยกนัสามวนัสาม

คืน มึงจักบอกว่าไม่มีกระไรงั้นฤๅ” หมื่นวรไชยจ�าต้องแข็งใจเล่นละครต่อแม้

เสยีงเริ่มสั่น แผ่วปลาย ปกปิดความขี้ขลาดไม่มดิ “พอย�่ายน้ีองกจูนช�้าจนหมอง

แล้วมงึกเ็ขี่ยทิ้ง คดิว่าเป็นท่านขุนเลยจกัใช้อ�านาจตามใจชอบแบบนี้สนิะ!”

“เลิกโกหกมิได้ความแล้วไปพูดกันต่อหน้าลูกขุน ณ ศาลาเถิด หมื่น 

วรไชย”

พันแสงหันหลังเดินออกห่าง ไม่อาจข่มอารมณ์สนทนาด้วยได้อีกต่อไป 

แต่พี่ชายแสนดียังหาเรื่องไม่เลิกรา กลัวก็กลัว แต่กลัวเรื่องไม่สมจริงเร้าใจ 

ชาวบ้านมากกว่า

“จักรักชอบกันกูมิเคยว่า แต่ยัดข้อหาใส่กันแบบนี้มันมิเกินไปหน่อยร ึ

ออกขุนสุรยินหสัด!ี”

ร่างสูงผนิหน้ากลบัมาเลก็น้อย ปลายนิ้วแตะฝักดาบ

“ท่านหมื่นจักไปศาลกรมวังด้วยเรื่องของแม่หญิงชวาลา หรือศาลกรม

เมอืงด้วยเรื่องของตวัเอง”

หมื่นวรไชยกลนืน�้าลายขณะผงะถอย ยอมเงยีบให้พนัแสงเดนิจากไปแต่

โดยด ีเป็นที่รู้กนัว่าศาลกรมวงัท�าหน้าที่ตดัสนิคดคีวามฟ้องร้องระหว่างราษฎร

ทั่วไป แต่ศาลกรมเมอืงรบัเฉพาะคดรีุนแรงฆ่าฟันกนับาดเจบ็สาหสัหรอืถงึตาย

เท่านั้น ถ้าดาบนั่นหลุดจากฝักขึ้นมาย่อมไม่ใช่แค่แผลถลอก

ชาวบ้านสลายตวักนัไปตามทางอย่างรวดเรว็พอๆ กบัขามา นายยงยนื

มองเหตุการณ์นี้แล้วถึงกับสั่นศีรษะ เสียงเล่าลือปากต่อปากในอโยธยาเป็นยิ่ง

กว่าไฟลามทุง่ ถงึที่ผ่านมาออกขนุหนุม่ไมเ่คยมเีรื่องเสยีหาย แต่อย่างไรคนมกั

เชื่อข่าวร้ายมากกว่าดี

นี่กค็งเป็นอกีเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายป้ายสกีนัหน้าด้านๆ
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“ส่งคนของเราไปดูผู้ต้องหาสามคนนั้นไว้ อย่าให้โดนฆ่าปิดปากเอาได้” 

แต่ขนุสรุยินหสัดอียา่งไรกค็อืขนุสรุยินหสัด ีผูไ้ม่เคยหวั่นไหวไม่ว่าศตัรู

จะซ่อนตัวอยู่ที่ใด มีอ�านาจแค่ไหน มากมายเพียงไร ใครท�าผิดกฎเมืองต้อง

จดัการ ใครลอบกดัต้องคนืสนอง

ถงึไม่เคยใช้วธิสีกปรก แต่ความตรงไปตรงมาของเขากใ็ห้ผลหนกัหน่วง

ไม่แพ้กนั

“แล้วเรื่องแม่หญงิ...”

“กอ็ย่างที่ข้าบอกไป ส่งคนไปเฝ้าไว้ให้ด”ี

พนัแสงรู้ว่านายยงกงัวลเรื่องข่าวลอืไร้ศลีธรรมนั่น แต่ไม่ได้สั่งความเพิ่ม

เตมิอะไรอกี ในสายตาคนนอก หมื่นวรไชยและน้องสาวคอืผู้เสยีหายโดยไม่มี

ข้อกังขา เป็นเรื่องธรรมดาในอโยธยาที่ชายหญิงคู่หนึ่งจะหนีไปด้วยกัน ไม่มี

เหตผุลต้องกุเรื่องสรา้งมลทนิให้แปดเป้ือนแม่หญงิชวาลา ไม่แปลกถ้าเขาจะถกู

สงัคมตราหน้า ดิ้นไม่หลุดแม้ไม่มหีลกัฐาน

มเีขาเพยีงคนเดยีวที่รู้ว่าคนพวกนั้นต้องการอะไร

ดเูหมอืนมนัจะล่วงรูค้วามลบับางประการของอวชิชาต้องห้ามในที่สดุ แต่

ต่อให้รู้กเ็ท่านั้น

ใจหวนนกึถงึเดก็สาวเนื้อตวัมอมแมมเตม็ไปด้วยรอยแผล แสร้งตื่นกลวั

อ้อนวอนเขามากมาย กร็ู้สกึว่าคดิถูกแล้วที่ระแวงสงสยั แค่ไม่อยากเชื่อว่าเธอ

จะลงทุนลงแรงท�าเรื่องน่าละอายเช่นนี้ได้

แต่มนัมงิ่ายเพยีงนั้นดอก แม่หญงิ



๔
เมียนาง

สัมผัสของผ้าชุบน�้าเย็นที่แตะลงบนหน้าก่อนเช็ดไล่ไปตามแขน
ปลุกให้เดก็สาวตื่นขึ้นมาช้าๆ ทนัททีี่รู้สกึตวักเ็จบ็แปลบไปทั้งร่างจนหน้าเหยเก 

คนดูแลเหน็เข้ากท็�าอะไรไม่ถูก

“แม่นาย แม่นายเจ้าขา เจบ็ตรงไหนเจ้าคะ”

สายหยุดนั่นเองที่ดใีจจนลนลานท�าน�้าในอ่างหกเลอะเทอะ ชวาลาลมืตา

ขึ้นมาเหน็กฝ็ืนยิ้ม

“พี่สายหยุด พี่สบายดฤีๅ”

“แม่นาย” ทาสสาวน�้าตาร่วงเผาะ ได้แต่เรยีกอยู่อย่างนั้นจนชวาลาต้อง

ยนัตวัลุกขึ้นมากอดปลอบถงึค่อยๆ สงบลง

หลังจากพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงได้ความว่าเธอหมดสติไปสองวันเต็ม 

หมื่นวรไชยไปรบัตวัมาจากตะรางขงันกัโทษ แล้วเรยีกพ่อหมอทองพนิมารกัษา 

จากนั้นก็ให้สายหยุดกับละออผลัดกันดูแลบนเรือนใหญ่ ส่วนเรื่องกลายเป็น 

ผู้ต้องหาในคดลีกัลอบขนดนิปืนนั้น สายหยุดเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าชวาลารอด

มาได้อย่างไร

ถงึแม้จะไปหาคณุลงุที่พษิณโุลกไม่ส�าเรจ็ แต่การได้กลบัมาอยู่เรอืนย่อม
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ดีกว่าอยู่ในตะรางเป็นไหนๆ ต่อให้ไม่รู้ว่าจะถูกนายไชยท�าร้ายอีกเมื่อไรก็ตาม 

ส่วนสายหยดุนั้นไม่ได้พดูถงึตวัเองสกัค�า แต่ชวาลากเ็หน็ว่าแผลถกูโบยเป็นแนว

ยาวบนหลงัยงัแดงก�่า น่าสะเทอืนใจยิ่ง

“ข้าทราบแค่ท่านหมื่นช่วยพูดให้ว่าแม่นายเป็นน้องสาว แลท่านขุนที่จบั

แม่นายเองก็แจ้งว่าเจอท่านซ่อนอยู่ในเกวียนแต่มิได้กระท�าการเยี่ยงโจร ท่าน

ผู้ใหญ่เขาจงึเหน็ว่าไม่มคีวามผดิเจ้าค่ะ”

สายหยุดท�าท่าคดิ แล้วยิ้มน้อยๆ อย่างที่เหน็ไม่บ่อยนกั

“แต่ระหว่างที่แม่นายมอิยู ่มข่ีาวลอืน่าเกลยีดนกัว่าแม่นายลอบหนไีปกบั

ขุนแสงผลาญ ตอนกลับมาชาวบ้านเขาก็เห็นว่าจับมือถือแขนกันที่ประตูเมือง 

สุดท้ายศาลจงึตดัสนิให้แม่นายออกเรอืนไปกบัท่านขุนเพื่อลบค�าครหาเจ้าค่ะ”

“อ้อ เช่นนั้นกด็สีจ๊ิะ...” ชวาลาฟังแล้วรูส้กึตงดิใจแปลกๆ กบัความดขีอง

หมื่นวรไชย จนต้องใช้เวลาอกีสกัพกักว่าจะฉุกคดิได้ว่ามเีรื่องอื่นส�าคญักว่านั้น

“ออกเรอืนฤๅ!”

“เจ้าค่ะ” สายหยดุรบัค�าอยา่งปลื้มใจ ผดิกบัสหีน้าของเจ้านายราวฟ้ากบั

เหว

“พี่สาย! พี่อย่าล้อฉนัเล่น” ชวาลามแีรงตะเบง็เสยีงขึ้นมาเดี๋ยวนั้น ลมืสิ้น

ทุกความเจบ็ปวด “ฉนัจกัออกเรอืนไปกบัท่านขนุนั่นได้อย่างไรเล่า รูจ้กักนัสกันดิ

กห็าไม่ ว่าแต่เขาเองเถดิ จกัยอมหรอื”

เดก็สาวคดิถงึสหีน้าเรยีบเฉย น�้าเสยีงเฉยีบขาด แววตาเยน็ชาไร้ความ

รูส้กึคูน่ั้นแล้วกแ็ทบลมจบั นกึภาพตวัเองเข้าไปอยูข้่างกายเขาแบบมชีวีติไม่ออก 

นกึได้แต่กลายเป็นศพไปแล้วเท่านั้น

แต่เหตไุฉนทาสคนดขีองเธอถงึได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เล่าไปเขนิไปประหนึ่ง

เป็นเจ้าของเรื่องเสยีเอง

“แม่นายเจ้าขา แม่นายรู้ฤๅไม่ว่าท่านขุนแจ้งต่อศาลเทียวว่านึกรักท่าน

ตั้งแต่แรกเหน็ มเิคยพบแม่หญงิใดงามเพยีงนี้มาก่อน ท่านว่างามดั่งสวรรค์สร้าง 

รูปร่างกอ็รชรอ้อนแอ้น พูดจาหวานเสนาะหู ทนเกบ็ความรกัเอาไว้ฝ่ายเดยีวมา

นานมาก ครานี้อย่างไรจงึต้องหาทางเอาแม่นายมาเป็นแม่เรอืนให้ได้เจ้าค่ะ”

ในความคดิของสายหยดุ เจ้านายตนงามจรงิๆ ไม่มใีครเทยีบเสมอ ส่วน
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ขุนสุรยินหสัดกีช็่างคมเข้มเก่งกาจสมชายชาตทิหาร การที่ทั้งสองได้คู่กนัคอืพร

ประเสรฐิแท้

สว่นคน ‘งามดั่งสวรรคส์รา้ง’ นั่งหนา้ซดีอ้าปากคา้ง รู้สกึคลื่นเหยีนเป็น

ก�าลงั

ทแีรกเธอกไ็ม่คดิดอกว่าเป็นเรื่องโกหกจนมาถงึประโยคนี้ ดูท่าสายหยุด

คงไม่รู้ว่าท่านขุนผู้องอาจในจินตนาการมองแม่หญิงชวาลาด้วยสายตาว่างเปล่า

แค่ไหน และตรวนที่เขาสั่งให้ล่ามแม่คนงามไว้หนกัเพยีงใด

หากรู้แล้วรบัรองว่าจกัมพิูดเช่นนี้!

“พี่สาย พี่ไปฟังเรื่องพวกนี้มาจากที่ไหน”

สายหยดุนิ่งคดิแล้วกห็น้าเสยี “หมื่นวรไชยเจ้าค่ะ เหน็บ่าวในเรอืนมนัว่า”

“นั่นซ ีดงันั้นเราจกัต้องฟังหไูว้หนูะจ๊ะพี่” หรอือนัที่จรงิชวาลาบอกตวัเอง

ได้ทนัทวี่าโกหกทั้งเพ “แต่เรื่องออกเรอืนนี่...เป็นความจรงิใช่ไหมจ๊ะ”

“จรงิเจ้าค่ะ ข้าไปดูเขาเตรยีมงานทุกเยน็ อกียี่สบิวนักจ็กัเป็นวนัสุกดบิ

แล้วเจ้าค่ะ”

ยี่สบิวนั เรว็เกนิไปแล้ว ชวาลานกึอยากให้ตวัเองสลบต่อไปจนร่างกาย

โรยราแตกสลาย ไม่ต้องตื่นขึ้นมารับรู้อะไรให้ปวดหัว ไม่มีทางที่เขาผู้นั้นจะ

อยากได้เธอไปอยู่เรอืนไม่ว่าในฐานะใดกต็าม

อันที่จริงหากเธอและเขาจ�าต้องแต่งงานกัน เพราะถูกเข้าใจผิดว่าชิงสุก

ก่อนห่ามจากความผดิพลาดที่เธอเข้าไปหลบอยู่ในเกวยีนเจ้ากรรมนั่นให้เขาจบั

ได้ ก็ยังนับว่ามีเหตุผล แต่เรื่องหมื่นวรไชยท�าตัวดี ชวาลาคิดอย่างไรก็คิด 

ไม่ตกว่าท�าไม คล้ายกบัว่าพี่ชายอยากให้เธอแต่งงานออกไปให้ได้ แล้วข่าวลอื

อื้อฉาวกม็าถูกจงัหวะเสยีเหลอืเกนิ

จะว่าไป เธอยงัไม่รู้ชื่อของเจ้าบ่าวตวัเองเลยด้วยซ�้า

“พี่สาย เมื่อครู่พี่เรยีกท่านขุนว่าอย่างไรนะจ๊ะ”

“ขุนแสงผลาญเจ้าค่ะแม่นาย แต่ชื่อเดมิเขาว่าท่านชื่อพนัแสง”

พนัแสง...

ชวาลาเงยีบไปอย่างใช้ความคดิ หลบัไปสองวนั ตื่นขึ้นมาอกีทสีตปัิญญา

เธอแจ่มใสกว่าเดิมมาก จ�าได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะชื่อพันแสงที่ได้ยินพี่ชาย
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ตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดนบัครั้งไม่ถ้วน เป็นเรื่องบงัเอญิเกนิไปหรอืไม่ที่เธอต้อง

ออกเรอืนไปกบัคู่อรขิองหมื่นวรไชย ที่ส�าคญัคอืทั้งสองเตม็ใจเสยีด้วย

แปลก แปลกมาก

เพราะก�าลังครุ่นคิดวุ่นวายใจ เด็กสาวจึงดื่มยาที่สายหยุดน�ามาป้อนให้

ถงึปากโดยไม่รูเ้นื้อรูต้วั เหม่อจนส�าลกัท�ายาหก ซึ่งสายหยดุตดัสนิไปเองเลยว่า

เป็นเพราะแม่นายคิดถึงท่านขุน เช็ดเนื้อเช็ดตัวกันเสร็จหญิงสาวก็ขอตัวไปตัก

น�้ามาเพิ่ม

ตอนนั้นเองที่ชวาลาเห็นใบหน้าเล็กจ้อยของเด็กหญิงมาแอบมองอยู่ข้าง

ประตู

“ละออ เข้ามาหาพี่ส”ิ

ชวาลาร้องเรยีก พอน้องน้อยเข้าใกล้กด็งึมากอดแน่นอย่างยนิด ี

“พี่ห่วงเจ้านกั เป็นเยี่ยงไรบ้าง”

วันนี้ละออไม่ช่างพูดช่างจาเหมือนเคย กลับนัยน์ตาหลุกหลิกชอบกล 

ท่าทางหนกัใจตอนส่งห่อผ้าให้เธอพลางบอกเสยีงเบา

“ท่านขุนฝากมาให้พี่วา”

“ขุนแสงผลาญฤๅ”

แค่ได้ยนิชื่อชวาลากร็ูส้กึแก้มอุน่ขึ้นอย่างไม่อาจควบคุม เมื่อรบัห่อผ้ามา

แกะดูกพ็บก�าไลเงนิประดบัพลอยสองวง ไม่ต้องเป็นผู้รู้กบ็อกได้ว่ามรีาคา ยิ่ง

ไปกว่านั้นยงัพอดกีบัข้อมอืของเธอที่เลก็กว่าหญงิทั่วไปอกีด้วย

เดก็สาวสบัสนอยู่อดึใจหนึ่งยามเหน็ของขวญัล�้าค่านั้น แล้วจงึตั้งสตไิด้

“แล้วใครให้เจ้าเอามาให้พี่เล่า ละออ”

นานทเีดยีวกว่าละออจะถอนหายใจเฮอืก ตอบสั้น “ท่านหมื่น”

ผู้เป็นพี่เลกิคิ้ว

หมื่นวรไชยทุม่เทมากเกนิไปแล้วในการสานสมัพนัธ์จอมปลอมครั้งนี้ แต่

อย่างไรเสียเธอจะเก็บก�าไลไว้ เพราะคงแลกข้าวสารให้บ้านแม่ม้วนเลี้ยงเด็กๆ 

ได้หลายเดือน ส่วนความวูบไหวประหลาดยามนึกถึงบุรุษผู้โดนอ้างชื่อนั้น  

เด็กสาวตัดสินว่าคงเป็นเพราะอับอายที่ถูกจับคู่ ซ�้ายังไม่รู้ว่าหมื่นวรไชยจะใช้ 

กลโกงตื้นๆ ไปท�าเรื่องอะไรอกีรเึปล่า
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ในขณะที่ชวาลาส่ายหน้าระอาพฤตกิรรมของพี่ชาย ละออกน็ั่งซุกหน้ากบั

บ่าบอบบางเงยีบๆ

‘มงึเอาของไปให้แม่วา บอกว่ามาจากอ้ายพนัแสง’

เสยีงแขง็กระด้างของหมื่นวรไชยยงัก้องอยู่ในห้วงคดิ 

‘แล้วอย่าไปบอกให้มนัรู้เข้าล่ะว่ามาจากกู มเิช่นนั้นกูจกัเล่าให้พี่วามงึฟัง

ให้หมดว่ามงึหกัหลงัมนัเยี่ยงไร’

เด็กหญิงมานั่งเฝ้าหน้าห้องอยู่นานสองนาน ได้ยินเสียงชวาลาคุยกับ 

สายหยดุ ถงึดใีจแค่ไหนกไ็ม่กล้าเข้าไป มอืที่ก�าห่อผ้าชุม่เหงื่อ ทรมานใจกบัค�าขู่ 

ของนายไชยทั้งที่ตวัเองกย็งัสบัสนว่าท�าอะไรผดิ 

สรุปแล้วที่บอกเขาเรื่องชวาลาไปเมื่อคืนก่อนนั้นไม่ถูกต้องหรือ ถ้ามัน

เป็นการหกัหลงั ชวาลาย่อมต้องเสยีใจมาก

แล้วถงึตอนนั้นหากพี่วาของเธอรู้ จะยงักอดเธอแบบนี้อยู่หรอืไม่

“ละออ เป็นกระไรไป” เสยีงนุ่มหูอนัคุ้นเคยมาพร้อมมอือุ่นที่วางลงบน

ศรีษะ “ยงัตกใจอยู่ฤๅ”

ร่างเลก็สั่นศรีษะแรงๆ แล้วกอดเอวเดก็สาวแน่นกว่าเดมิ “ข้าเป็นห่วงพี่”

“มเิป็นกระไรแล้ว พี่หายดแีล้วเหน็ไหม” ชวาลาปลอบ ทแีรกคดิว่าจะพดู

คุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียหน่อยเลยต้องเลื่อนออกไปก่อน เพราะต่อให้

แก่นแก้วอย่างไรละออก็ยังเด็ก สองสามวันที่ผ่านมานี้ออกจะหนักหนาเกินไป

จรงิๆ

“ถึงเพลานี้ต้องกลับมาอยู่เรือน ท่านหมื่นเขาก็ดีกับพี่มากขึ้นแล้ว อีก 

มนิานเราค่อยหาทางกลบัไปหาน้องๆ ที่บ้านสวนกนันะจ๊ะ”

ละออเกดิมาแทบไม่เคยท�าหน้าเศร้า ชวาลาจงึอดพูดหยอกไม่ได้ “จ๋อย

เชยีว นี่หรอืพี่ต้องไปเอาทพัพมีาตกัขวญั๔ให้เจ้าเสยีหน่อยดฤีๅไม่”

๔ ตามความเชื่อสมยัโบราณ เมื่อเดก็หกล้มตกใจแล้วกลับมาไม่สบาย จะเข้าใจว่าขวัญของ

เดก็คนนั้นหายหรอืหนอีอกจากร่าง ฉะนั้นบางแห่งจงึมพีธิเีรยีกขวญั โดยผูใ้หญจ่ะถอืขนัข้าว

พร้อมทพัพมีผี้าคลุมมดิชดิไปยงัที่ที่เดก็หกล้ม แล้วร้องเรยีกขวญั พลางเอาทพัพตีกัขวญัใส่

ขนักลบัมาคนืให้เดก็ 
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“โธ่ พี่วาก.็..ข้าโตแล้วน่า”

เดก็หญงิโวยที่ชวาลาท�าเหมอืนเธอเป็นเดก็เลก็ ที่พอหกล้มขวญักระเดน็

หายแล้วผู้ใหญ่ต้องเอาทพัพวีิ่งไปตกัขวญัมาคนืให้จงึจะหายเจบ็

เมื่อสายหยุดกลบัมาในห้อง ทั้งสามคนอยู่ตามล�าพงักเ็หมอืนได้กลบัไป

ที่เรอืนเลก็แสนสขุอกีครั้ง จงึค่อยๆ คลายความตระหนก พกัเดยีวกห็วัเราะกนั

สนุกสนาน ชวาลานั้นเก็บความกังวลใจเรื่องออกเรือนเอาไว้อย่างมิดชิด ส่วน 

ละออเองกม็เีรื่องให้คดิมากซึ่งบอกใครไม่ได้เหมอืนกนั

‘ผู้ชายหาความสุขเล่นพนนั มเีมยีบ่าวเป็นเรื่องธรรมดา พี่วาของมงึเป็น

คนดื้อ หวัแขง็ มยิอมเข้าใจเรื่องพวกนี้ ถงึได้ทะเลาะกบักูอยู่เรื่อย โตขึ้นมงึจกั

รู้เองว่าบ้านไหนเรอืนไหนเขากเ็ป็นกนัทั้งนั้น

‘ประเดี๋ยวออกเรอืนไป แม่วาท�าตวัเช่นเดมิอกีพวกมงึกต้็องล�าบาก ครานี้

ไม่มีค�าว่าพี่น้องค�้าคอ อ้ายขุนแสงผลาญมันคงมิใจดีนักดอก ก็จักถูกด่าเอา 

ตเีอาตามใจชอบ จกัหนไีปไหนกม็ไิดเ้พราะมนัมคีนเฝ้าอยูท่ั่ว แม่วาอาจใจดกีบั

มงึ แต่ถ้าเป็นเมยีที่มไิด้ความ ผวัมนักม็ไิว้หน้า

‘อลีะออ ถ้ามงึรกัพี่วาจรงิอย่างที่มงึว่า มงึต้องฟังกู กูรู้ว่าผู้ชายด้วยกนั

ต้องการกระไร อกีอย่าง...ถ้าแม่วามลีกูให้อ้ายพนัแสงมไิด้ พวกมงึกเ็ตรยีมออก

ไปอยู่ข้างถนนกนัได้เลย!’

ในเวลาไล่เลี่ยกนั ภายในศาลหลวงที่บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ 
บุรุษสองคนก�าลงัเดนิสนทนากนัไปตามทางเดนิรมิสวนอย่างไม่รบีร้อน

หนึ่งคือขุนนางสูงศักดิ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิเป็น 

พระมหาราชครู เจ้ากรมใหญ่ฝ่ายตดัสนิคดคีวามกรมธรรมาธกิรณ์ นามพระยา

แก้วเการพ อกีหนึ่งคอืขุนสุรยินหสัด ีผู้อ่อนวยักว่าเทยีบได้กบัรุ่นลูก แต่ด้วย

หน้าที่การงานท�าให้ทั้งคูส่นทิสนมนบัถอืกนัเหมอืนญาต ิทกุครั้งที่ชายหนุม่กลบั

มาพระนครกจ็ะมาเยี่ยมเยยีน ‘ท่านอา’ อยู่เสมอ

“พันแสง เอ็งคงมิโกรธอาใช่ไหมที่ปล่อยให้พวกลูกขุนตัดสินคดีไปเช่น

นั้น” ผู้อาวุโสกว่าถาม มรีอยยิ้มหนกัใจประดบับนใบหน้าเหี่ยวย่น 

ออกขุนหนุ่มปฏเิสธและตอบด้วยน�้าเสยีงผ่อนคลายอนัหาได้ยากยิ่ง
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“ท่านอาเป็นพระมหาราชครูผู้เที่ยงธรรม ย่อมมิก้าวก่ายการตัดสินคดี

ของตระลาการอื่น หรือหากเป็นผู้ตัดสินเองก็ต้องว่าความไปตามความถูกต้อง 

มขิึ้นกบัตวับุคคลใด

“ครั้งนี้กระผมท�าผดิกฎหมายจรงิ ได้จบัเนื้อต้องตวัแม่หญงิชวาลาซึ่งมใิช่

ทั้งเมียแลน้องสาว๕ ต่อให้ด้วยเหตุจ�าเป็นก็ยังนับว่าเป็นความเลินเล่อ ท�าให ้

แม่หญิงถูกชาวเมืองครหา ท่านอายอมให้ตัดสินเช่นนี้ก็ถือว่ามีเมตตามากแล้ว

ขอรบั”

เป็นความจรงิที่ชายหนุม่ท�าผดิจารตี ผดิกฎหมาย มพียานรูเ้หน็นบัร้อย 

แต่ในขณะที่ยอมรบันั้น เขาเองกร็ู้ดวี่าหากไม่มขี่าวลอืที่หมื่นวรไชยกุขึ้นมา บท

ลงโทษกแ็ค่ขอขมาฝ่ายหญงิและชดใช้ค่าปรบัไหม เพราะเขาอธบิายได้ชดัเจนว่า

ท�าไปด้วยหน้าที่ควบคุมตวัผู้ต้องหา หาได้คดิเกนิเลยกบัเดก็สาวไม่

ตัวหมื่นวรไชยนั้นมาขึ้นศาลแทนน้องสาว อ้างว่าแม่หญิงชวาลาทั้งเจ็บ

ตวัทั้งอบัอายเกนิกว่าจะสู้หน้าใคร ขณะที่ว่าความกเ็อาแต่พูดปดไม่หยุดหย่อน 

เอาชื่อเสียงครอบครัวตัวเองมาท�าระย�าป่นปี้เช่นนี้ หากไม่ใช่เพราะอยากให้เขา

ตายขนานหนกัแล้ว กไ็ม่เหน็ว่าจะเป็นเหตุอื่นไปได้

เมื่อมเีรื่องชู้สาวมาเกี่ยวข้อง พนัแสงจะปฏเิสธอย่างไรกไ็ร้ผล ซ�้าทุกคน

ยังเห็นพ้องต้องกันว่าคนมีวิชาอาคมอย่างเขาจะเข้านอกออกในที่ใดก็ได้ตามใจ

ชอบ อกีฝ่ายเป็นถงึลูกสาวพระยาพานทอง มเีกยีรต ิมศีกัดิ์ศร ีไม่มเีหตุผลให้

ต้องท�าลายชื่อเสยีงของตนอย่างโง่เขลาเช่นนี้

แต่ในทางกลับกัน ถ้าหญิงสูงศักดิ์อย่างชวาลาจะยอมให้บุรุษสักคนขึ้น

ห้องนอนยามค�่าคนื กต้็องเป็นคนที่มคีณุสมบตัโิดดเด่นทั้งรปูกายและฐานะทาง

สงัคมอย่างขุนสุรยินหสัดเีท่านั้น สุดท้ายกน็บัว่าสมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่หรอื

เหลวไหลไร้สาระ พันแสงต้องอดกลั้นยั้งวาจาเป็นพันรอบระหว่าง

พจิารณาคด ีพวกลูกขุน ณ ศาลาพวกนั้นใช้ทศันคตขิองตวัเองล้วนๆ ตดัสนิ

๕ พระไอยการลกัษณะผวัเมยีกล่าวไว้ว่า “บุรุษผู้ใดจบัมอืหยอกบุตรที่านกด็ ีขึ้นไปถงึที่นอน

ท่านกด็ ีและฉดุลากบตุรท่ีานไปกอดจบูท�าชู้และท�าประการใดกด็ ีท่านว่าชายนั้นผดิให้ลงโทษ

โดยโทษานุโทษ” 



54  l  ใ จ ขั ง เ จ้ า

ปัญหา แล้วก็เห็นตามกันไปหมดว่าชายในอโยธยามีเมียได้หลายคน คนหนุ่ม

อายุน้อยอนาคตไกลอย่างเขากค็วรมสีกัสี่ห้าคนด้วยซ�้าไม่เสยีหาย

หรือถ้าไม่ชอบคนนี้ก็แค่แต่งอนุเข้าเรือนใหม่ ผู้หญิงคนเดียวจะสร้าง

ปัญหาได้แค่ไหนกนั

ออกขนุหนุม่เช่นเขาท�าความดคีวามชอบ มเีงนิทองมากมาย เลี้ยงลกูเมยี

เป็นโขยงได้ไม่อดอยาก

ชายหนุ่มเพิ่งรู้สกึว่าตวัเองผดิแผกจากขุนนางอื่นมากกค็ราวนี้ หลงัจาก

ปฏเิสธทกุข้อกล่าวหาและบอกชดัว่าไม่ต้องการมภีรรยาไปนบัครั้งไม่ถ้วน ผลการ

ตดัสนิกย็งัคงเดมิ แม้แต่พระยาแก้วเการพที่อยู่ตรงนั้นด้วยยงัแก้ไขอะไรไม่ได้

นอกเสียจากจะช่วยทูลเกล้าฯ ขอให้แต่งชวาลาเป็นภรรยาพระราชทาน

ในฐานะที่ขนุแสงผลาญจงรกัภกัด ีท�าศกึปกปักเขตแดนไว้หลายครั้ง จงึสมควร

ได้ ‘เมยีนาง’๖ เป็นบ�าเหนจ็รางวลั เพื่อที่ภายหน้าจะได้ไม่มใีครกล้าเอ่ยถงึเรื่องนี้

ในทางเสื่อมเสยีอกี

“ข้าเองมเิชื่อข่าวลอืพวกนั้นดอก จงึเหน็ว่ามยิุตธิรรมกบัเอง็อยู่บ้างที่จกั

ต้องมารบัค�าตดัสนินี้” พระมหาราชครกูล่าว ถอนหายใจเบา “อกีอย่างกเ็หน็กนั

อยู่ว่าเอง็มอิยากมเีมยี แต่เรื่องนี้จกัให้เหล่าขุนนางเข้าใจได้เยี่ยงไร ทุกคนล้วน

มเีมยีหลวงเมยีน้อยกนัสามสี่คนทั้งนั้น”

“ขอรบั” ชายหนุ่มรบัค�า คดิถงึอวชิชาต้องห้ามของตนแล้วกส็งสยัว่าถ้า

ไม่มมีนั แม่หญงิชวาลาจะยงัพยายามเข้ามาข้องเกี่ยวกนัอกีหรอืไม่

“แต่อย่างไรข้ากอ็ยากขอแนะเอง็สกัครั้งเถดิ ข้ารูว่้าผูช้ายเรารบัราชการก็

หวงัทดแทนคณุแผ่นดนิ เหนื่อยยากหรอืตวัตายมเิสยีดาย แต่ที่ผ่านมาเอง็กท็�า

เตม็ที่แล้วมบิกพร่อง หลายขวบปีที่ผ่านมาปราบอรริาชศตัรูไปมริู้เท่าไร จากนี้

ไปเหน็ทศีกึใหญ่คงมไิด้มบ่ีอยนกัดอก ศกึเลก็ศกึน้อยกแ็บ่งให้ผูอ้ื่นรบัไปล�าบาก

บ้าง”

๖ ผู้ใดท�าความดคีวามชอบ จงรกัภกัดเีป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัของพระเจ้าแผ่นดนิ จะได้

รบัพระราชทานผู้หญงิเป็นบ�าเหนจ็รางวลั หญงินั้นได้ชื่อว่าเป็นนางพระราชทาน หรอืเมยีนาง 

หรอืที่รู้จกักนัในนามภรรยาพระราชทาน
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พนัแสงยอมรบัฟัง รูต้วัดว่ีารบัราชการมาห้าปี มแีต่ท�างานเอาเป็นเอาตาย 

เถรตรงเดด็ขาด ไม่ไว้หน้าผูใ้ด ยิ่งมอีวชิชาส่งเสรมิกย็ิ่งเจรญิก้าวหน้ายศสงูเกนิ

วยั ถ้าคนจะพาลชงิชงัที่ได้ดกีว่ากถ็ูกต้องแล้ว

แต่พระมหาราชครูไม่ได้หมายความอย่างที่เขาคดิ

“กลบัมาอยูพ่ระนครครานี้กถ็อืโอกาสใช้ชวีติเรยีบง่ายเป็นสขุสกัครั้งเถดิ 

แม่ชวาลาเองก็คงเป็นแม่เรือนที่ดีได้เช่นหญิงอโยธยาทั่วไป เอ็งก็ให้ความรัก 

เอน็ดูเมยี กลบัเรอืนมากม็ข้ีาวกนิที่นอนใหม่ นานวนัเข้าคยุกนัได้รูใ้จกก็ลายเป็น

หลังบ้านที่ดี ไว้มีลูกอีกสักสองสามคน สั่งสอนให้เก่งเหมือนเอ็งได้ก็จักยิ่งน่า

พอใจ ภายภาคหน้าอโยธยาจกัได้มขีนุนางดแีม่ทพักล้าไว้ใช้สอยสบืไป ดฤีๅไม่”

ฝีเท้าออกขุนหนุ่มแทบสะดุดเมื่อฟังจบ ภาพเด็กสาวร่างบางซบหน้าซุก

ในอ้อมอกผดุขึ้นในห้วงค�านงึแล้วกใ็ห้รูส้กึหงดุหงดิใจอย่างบอกไม่ถกู สหีน้าจงึ

ขรมึลงหลายส่วนขณะรบัค�าสั้นๆ ไม่ประสงค์จะพูดเรื่องนี้อกี

ทั้งสองเดินมาถึงสุดทางเดิน พันแสงเห็นว่านายยงกับนายมิ่งยืนรออยู่ 

จงึเอ่ยลาพระยาแกว้เการพไปพบลกูนอ้ง ผูม้ากอาวโุสกว่าตบบ่าชายหนุม่ บอก

ว่าจะไปร่วมงานแต่งงานด้วยก่อนผละจากไป

“ท่านขุนขอรบั” ทนัททีี่เข้าไปใกล้ นายมิ่งกข็ยบัตวักระสบักระส่าย

“ผู้ต้องหาตายเมื่อไร” พนัแสงถาม

“อ๊ะ! ท�าไมท่านขุนรู้เล่าขอรบั”

“ก็หน้าเอ็งมันฟ้อง” เขาว่าแล้วหันไปถามเอาความกับนายยงที่ยืนหน้า

เครยีดอยู่ข้างๆ แทน “พบใครต้องสงสยัฤๅไม่”

“ไม่มขีอรบั กระผมกบัอ้ายมิ่งอยู่ยามตลอดเวลาตามค�าสั่งท่านขุน ไม่มี

คนนอกเข้าไปในตะรางได้แน่นอนขอรบั” นายยงยนืยนั “แล้วพวกมนักเ็พิ่งตาย

ก่อนเอาไปช�าระความเมื่อเช้านี่เอง ชดัเจนนกัขอรบั”

ใช่ มนักระท�าการอกุอาจ จงใจแสดงออกว่าไม่เกรงกลวักฎบ้านกฎเมอืง

สกันดิ

อันที่จริงออกขุนหนุ่มคาดการณ์ได้ตั้งแต่ที่ถูกเลื่อนพิจารณาคดีออกไป

ถงึสองครั้งว่าพวกมนัก�าลงัรอจงัหวะ และคนท�าเป็นคนในอย่างที่คดิไว้

ดงันั้นนี่เป็นค�าเตอืนให้ถอย
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ศตัรูของเขาฉลาดไม่มาก แต่มอี�านาจไม่น้อย

“มเิป็นกระไร” พนัแสงบอก “ครานี้เราก�าลงัต่อกรกบัคนที่เอาผดิได้ยาก 

หากมปีัญหาร้ายแรงกว่าที่เคยกถ็อืว่ามาถูกทางแล้ว”

ชายหนุ่มไม่อาจนิ่งดูดายได้เมื่อกรรมชั่วมาเกิดตรงหน้า ที่ทนแบกรับ

อวชิชากเ็พื่อไล่ล่าพวกมนัมารบัโทษ ฉะนั้นที่บอกว่าให้เขาใช้ชวีติเรยีบง่ายเป็นสขุ

สกัครั้ง ชาตนิี้เหน็ทจีะไม่ทนัแล้วกระมงั

“แต่นี่ผู้ต้องหา...ตายในคุกเลยนะขอรับ” นายมิ่งพึมพ�าเสียงอ่อยจน 

นายทหารรุ่นพี่แทบโบกกบาล

“อ้ายมิ่ง! มึงเป็นทหาร ลูกเมียพ่อแม่ก็ไม่มี ขี้ขลาดเช่นนี้มึงกลัวดูแล 

ตวัเองมไิด้ฤๅ”

“เอ้า พี่ยง กเ็พราะยงัไม่มเีมยีน่ะซ ีข้าถงึได้กลวัตาย” 

พ่อแม่ลกูไม่นบั นบัแค่เมยี ทั้งน�้าเสยีงและท่าทางตอนนี้ดูไม่ออกแล้วว่า

มนัเครยีดจรงิหรอืล้อเล่น 

“พวกพี่ทั้งพี่หาญ พี่สกั มเีมยีกนัหมดแล้ว ถงึตายมเิสยีดาย นี่ท่านขุน

กจ็กัมาทิ้งข้าไปอกี”

ไปๆ มาๆ ปรากฏว่าวกเข้าเรื่องเด่นอโยธยาเฉย

“ท่านขนุ อนัที่จรงิกระผมกอ็ุม้แม่หญงิชวาลา มเิหน็เขาถอืสากระไรเลย”

นายยงถอนหายใจแทบเป็นเสียงคราง กุมขมับ ส่วนออกขุนหนุ่มย้อน

ถามเสยีงเรยีบ

“แล้วเอง็ว่าอย่างไรจงึด ีอ้ายมิ่ง”

เสียงนั้นราบเรียบไร้อารมณ์ แต่สีหน้าที่สงบอยู่เสมอบัดนี้นิ่งเกินไป 

สายตาเยน็เยยีบกว่าที่เคย นายมิ่งเหน็แล้วใจหายวาบ จะได้ตายก่อนแต่งเมยีก็

คราวนี้

“อ่า...แม่หญิงต้องคู่กับท่านขุนถูกต้องแล้วขอรับ งามสมแล้ว กระผม

ไหว้ขอรบั! ประเดี๋ยวขอตวัไปดูทางโน้นก่อน”

 

ชาวอโยธยาโดยปกตแิล้วเมื่อแต่งงานฝ่ายชายจะต้องมาปลูกเรอืนหอ
ในที่ของฝ่ายหญงิ บ้างกใ็ห้ใช้ไม้หมากซึ่งไม่ทนท�าเสาเรอืน พอมบีตุรกผ็พุงัพอด ี



ค ร า ม  l  57

เป็นกุศโลบายให้แยกครวัไปปลูกเรอืนใหม่ แต่ในกรณขีองชวาลากบัพนัแสงนั้น

เริ่มต้นต่างไปจากผู้อื่นเลก็น้อย

เนื่องจากหมื่นวรไชยประกาศชัดว่าอยากให้น้องสาวแต่งออกไปอยู่กับ

ฝ่ายชายมากกว่า ส่วนขุนสุริยนหัสดีก็ไม่ได้ว่าอะไร หรือปฏิเสธไปก็เท่านั้น 

เพราะทันทีที่มีข่าวงานมงคลสมรสพระราชทานออกมา ชาวบ้านชาวช่องก็สืบรู้

กันจนทั่วว่าเรือนฝากระดานใหญ่โตท�าจากไม้ทั้งหลังที่ตั้งอยู่ในท�าเลสวยงาม 

แสนสงบ ซ่อนจากความวุ่นวายทั้งปวงแถบคลองวัดปราสาทนั้น เป็นเรือนไม้

พระราชทานของท่านขุนแสงผลาญนี่เอง

และทุกคนก็ลงมติไปแล้วว่าควรใช้เป็นเรือนหอ เหมาะสมคู่ควรกับ 

เมยีนางของท่านเป็นที่สุด

ในขณะที่มคีนมากมายรอชมงานสมรสพระราชทานที่ไม่ได้มมีานานแล้ว

อย่างใจจดใจจ่อ วนัส�าคญันั้นกลบัมาถงึเรว็เกนิไปในความรู้สกึของบ่าวสาว

ขบวนขันหมากเดินผ่านถนนหลวงมหารัถยาตั้งแต่รุ ่งสาง จัดอย่าง

เอกิเกรกิงดงามทั้งขนัหมากเอกขนัหมากโท ชาวพระนครต่างตื่นตาตื่นใจกบัพาน

นับร้อยใส่ข้าวสารหมากพลู พลูจีบจัดเรียงมีฉัตรระย้าปักเป็นยอด มีหมูต้ม 

ห่อหมก ขนมจีน หุ้มด้วยผ้าแพรและผ้าไหมวางบนเตียบ นอกจากนี้ยังมีต้น

กล้วย ต้นอ้อย มะพร้าวอ่อน ถั่วและงา อกีทั้งขนมและผลไม้อกีมากล้วนน�ามา

เป็นจ�านวนคู ่เดนิเรยีงรายพร้อมเสยีงวงมโหรสีลบัเสยีงโห่ร้องของเหล่าคนร่วม

งาน ดูยิ่งใหญ่ตระการตาไปตลอดทางจนถงึเรอืนพระยารตันาธปิก

ชวาลาผู้เป็นเจ้าสาวกลับไม่ได้เห็นภาพนั้นด้วยตาตัวเอง เพราะต้องตื่น

มาอาบน�้าแต่งตวัตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สาง

ยี่สิบกว่าวันที่ผ่านมาเด็กสาวอยู่แต่ในห้องนอนเพื่อรักษาบาดแผล เจอ

แค่พ่อหมอทองพนิ ละออ และสายหยดุเท่านั้น จนกระทั่งสามวนัก่อนถงึมสีตรี

แปลกหน้าสามคนเดินทางมาพักอยู่ด้วย พวกนางแจ้งว่าเป็นภรรยาของนาย

ทหารลูกน้องขุนสุริยนหัสดี เมื่อทราบว่าจัดงานกระชั้นชิดแล้วชวาลาไม่มีญาติ

ผูใ้หญ่ฝ่ายหญงิที่พอจะช่วยแต่งตวัเจ้าสาวได้ กข็นัอาสามาเองด้วยความเตม็ใจ

เป็นความจรงิที่ครวัพระยารตันาธปิก บดิาของชวาลาไม่มญีาตใินพระนคร 

เพราะย้ายจากพิษณุโลกมาตั้งครัวเดี่ยวเพื่อท�างานให้หลวงโดยเฉพาะ ดังนั้น
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หลงัจากบพุการสีิ้นใจ ลกึๆ แล้วเดก็สาวจงึรูส้กึเคว้งคว้างไร้ที่พึ่งอย่างมาก งาน

พธิกีารต้องท�าอะไรบ้างกไ็ม่ค่อยรูเ้รื่อง ไม่เหมอืนบุตรขีนุนางทั่วไป เพราะในหวั

เธอวนัๆ มแีต่เรื่องแก้ปัญหาปากท้องเท่านั้น

เหล่าภรรยาทหารเมื่อได้รูจ้กัแม่หญงิชวาลาเองกบัตวั กพ็บว่าแม้เดก็สาว

จะพูดจาเป็นผู้ใหญ่ แต่ก็ยังไร้เดียงสาตามวัย ออกเป็นสาวซื่อ ไร้จริตจะก้าน 

ต่างจากที่เล่าลอืกนัโดยสิ้นเชงิ

จากทีแรกที่พวกนางตั้งเป้าว่าต่อให้อีกฝ่ายเป็นหญิงสูงศักดิ์ ก็จะขอ

อบรมเสยีหน่อยเถดิเรื่องรกันวลสงวนตวั รกัษากริยิามารยาท ไม่ให้วนัหน้าท�า

ท่านขุนแสงผลาญเสื่อมเสียเอาได้ หญิงทั้งสามกลับกลายเป็นรักใคร่เอ็นด ู

แม่หญิงอาภัพผู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนพาลฉุนออกขุนหนุ่มที่คงเป็นฝ่ายใช้เสน่ห์

หลอกน้อง ชงิสุกก่อนห่ามจนมขี่าวฉาวให้คาวไปทั้งพระนคร

“อกีรอบฤๅจ๊ะ”

ชวาลาถูกจบันั่งหนา้มา้เครื่องแป้ง๗อยูน่านจนขาเป็นเหนบ็ เหน็นางอ่อน

หยบิน�้าอบขึ้นมาพรมตวัเป็นรอบที่สี่กห็น้าเจื่อน ขนาดแค่ผวิยงันานขนาดนี้ ทั้ง

ตวัไม่รู้จะเสรจ็เมื่อไร

“ต้องอาบกนัหลายรอบแบบนี้ละถกูแล้ว” นางอ่อนว่า ยิ้มอย่างชื่นชมผวิ

นุม่เนยีนละเอยีดของเดก็สาว “ผวิแม่งามนกั นี่ขนาดยงัมทินัลงแป้ง กค็วรแล้ว

ให้ท่านขุนยอมสนใจเรื่องอื่นนอกจากไปทพัเสยีท”ี

มนัใช่ฤๅ ชวาลารูว่้าความจรงิเป็นอย่างไร แต่กห้็ามตวัเองไม่ให้หน้าแดง

ไม่ได้อยู่ดี

ภรรยานายทหารทาน�้าอบจนทั่วตัวเจ้าสาวแล้วเอาพัดพัดจนแห้ง ทา

น�้าอบซ�้าอกีครั้งหนึ่ง จากนั้นจงึลงแป้งทบั

ชวาลาพินิจใบหน้าตัวเองที่ผัดแป้งร�่าเสียขาวนวลในคันฉ่อง จากนั้นยัง

น�าแป้งมาเจอืด้วยน�้าอบปรงุลูบผวิกายหลายรอบจนขาวผ่องไปทั้งตวั หอมกรุน่

ด้วยเครื่องหอมทั้งก�ายาน พมิเสน ผวิมะกรดู หญ้าฝรั่น และอื่นๆ อกีมากที่เธอ

๗ ตั่งทรงสี่เหลี่ยมทบึเตี้ยๆ ส�าหรบัวางกระจกบานเลก็ๆ และกระปกุหรอืโถแก้วเครื่องประทิ่น

ต่างๆ



ค ร า ม  l  59

ไม่รู้จกั

เดก็สาวแอบนั่งดมผวิตวัเองอยู่คนเดยีว แล้วกเ็ผลอนั่งดมน�้าอบเขาอกี 

พี่ๆ  จบัได้กถ็ูกเอด็เอาเป็นตวัตลก จนแม้แต่สายหยุดยงัหลุดข�า

“หอมถึงเพียงนี้ หากรู้ว่าใช้กระไรบ้างก็คิดจักท�าขายน่ะเจ้าค่ะ” เธอ 

สารภาพอายๆ

“พุทโธ่! แม่วา”

นางวาด อกีหนึ่งภรรยานายทหารหวัเราะกบันางอ่อนไม่เลกิ แม่คนงาม

เป็นถงึลกูขนุนาง โตเป็นสาวมาน�้าอบสกัขวดยงัไม่ม ีดทู่าพวกนางต้องคดิบญัชี

กบัหมื่นวรไชยอกีคนแล้วกระมงั

“แม่อย่าได้คดิหาเงนิเป็นแม่ค้าตลาดเช่นนี้อกีหนา ท่านขนุรูท่้านจกัโกรธ

เอา เงนิท่านมมีากมาย กนิเป็นสบิปากยงัมหิมด จกัให้เมยีล�าบากท�าน�้าอบขาย

คนเขาได้หวัร่อฟันหกั วนัหน้าเป็นท่านหญงิ แม่อยากได้ค่อยใช้ให้บ่าวไปซื้อ รู้

ฤๅไม่”

“อ้อ...จ้ะ” ‘เมยีท่านขุน’ ตอบได้แค่นั้น

แล้วก็ถึงเวลาของการประทินโฉม นางบัวซึ่งมีฝีมือแต่งหน้ามากที่สุด

เพราะเคยถวายตวัเป็นข้าหลวงสมยัเดก็ๆ ได้เหน็สาวชาววงัแต่งองค์ทรงเครื่อง

อย่างใกล้ชดิแล้วครูพกัลกัจ�าเอามาใช้ข้างนอกจงึรบัหน้าที่นี้ไป

ถือว่าความเป็นชาววังยังคงอยู่ในทุกอิริยาบถของหญิงวัยยี่สิบกลาง 

คนนี้จรงิๆ ตั้งแต่การลงสคีิ้ว ทาชาด๘ เกล้าผมกท็�าอย่างบรรจง เกบ็แม้กระทั่ง

ลูกผมจนหน้าผากเจ้าสาวนูนสวยเกลี้ยงเกลา ทุกอย่างละเมียดละไมพิถีพิถัน 

ไปหมด คนดกูด็เูพลนิตาคล้ายตกอยูใ่นภวงัค์ จวบจนนางบวัคล้องสร้อยสงัวาล

ให้ชวาลาแล้วถอยออกมายิ้มอย่างพอใจ ทุกคนจงึได้สติ

“เสรจ็แล้วจ้ะ”

สายหยุดจ้องแม่นายของตนตาไม่กะพรบิ “งามมากเจ้าค่ะ”

ขันหมากมาถึงเรือนพระยารัตนาธิปกตามฤกษ์พอดิบพอดี เสียงตีฆ้อง

๘ วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ท�ายาไทยหรือผสมกับน�้ามันส�าหรับ

ประทบัตราหรอืทาสิ่งของ ในกรณนีี้ใช้เป็นเครื่องส�าอางสแีดงส�าหรบัทาแก้มและปาก
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ต้อนรับดังสนั่น ชวาลาได้แต่นั่งมองหมื่นวรไชยกับบ่าวไพร่ในเรือนร้องร�าท�า

เพลงไปกับขบวนแห่กันอย่างครื้นเครง แต่จากตรงนี้มองอย่างไรก็มองไม่เห็น

เจ้าบ่าว

ระหว่างรอให้ผู้ใหญ่ตรวจดูสนิสอดกนั เธอกใ็จเต้นหนกัขึ้นเรื่อยๆ จน

รู้สึกเหนื่อย ทั้งยังสะดุ้งเป็นระยะเมื่อได้ยินเสียงเฮนอกห้องนอนที่ดังขึ้นตาม

จ�านวนทรพัย์ที่นบัได้

ไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าใด สายหยุดจึงเปิดประตูเข้ามาเพื่อพาเธอออก

ไปในที่สุด

“แม่นาย ได้เพลาแล้วเจ้าค่ะ”

มเีสยีงฮอืฮาดงัขึ้นอกีค�ารบเมื่อเจ้าสาวปรากฏตวั ชวาลาพยายามกลั้นใจ

ท�าตัวตามปกติ แต่พอเห็นแขกเหรื่อมากมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นขุนนางและหญิง

สงูศกัดิ์ที่เธอไม่รูจ้กัมองมาทางตนเป็นตาเดยีวกแ็ก้มร้อนผ่าว เกรงว่าหน้าจะขึ้น

สีให้คนเห็นจึงก้มหน้างุด ต้องให้เถ้าแก่หญิงเดินจูงมือไปนั่งหน้าตั่งยาวที่ท�าไว้

ส�าหรบัพธิซีดัน�้าพระพุทธมนต์

‘ราวกับกิ่งทองใบหยก’ เสียงกระซิบกระซาบของทุกคนในงานมีแต่

ส�านวนนี้อยู่เตม็ไปหมด

เจ้าบ่าวข้างตวัถอนหายใจครั้งหนึ่ง

ชวาลาห้ามตวัเองไม่ทนั เผลอหนัไปมองเขา สายตาสองคูจ่งึสบประสาน

กนัโดยไม่ได้ตั้งใจ

เมื่ออยู่ใต้แสงตะวันสว่างไสวแล้ว เธอต้องยอมรับว่าชายหนุ่มตรงหน้า

รูปงามเสียจริง โครงหน้าคมสันได้รูปไปหมดทุกส่วนจนไม่อาจละสายตา ยิ่ง 

วนันี้เขาหวผีม โกนหนวดเคราเรยีบร้อย สวมเสื้อผ้าไหมคอปกแขนยาวพอดตีวั

สีกรมท่าเข้ากับโจงกระเบนสีเข้ม นั่งหลังตรงผึ่งผายดูเปิดเผย แฝงความ

แขง็กร้าวเป็นธรรมชาตเิช่นนั้น ชวาลากพ็ลนัรู้สกึมอืไม้เกะกะ เงอะงะไปทนัที

ฝ่ายขุนสุริยนหัสดีเพิ่งได้เห็นเจ้าสาวของตัวเองเต็มตาเป็นครั้งแรกเช่น

กัน ก็นับว่าน้องสาวหมื่นวรไชยสามารถสวมบทบาทเด็กสาวซื่อใส เป็นผู้ถูก

กระท�าได้ดไีม่แพ้พี่ชาย ทั้งนยัน์ตาสวยหวานที่ฉายแววประหม่านดิๆ ตื่นตะลงึ

หน่อยๆ จ้องมองเขาอย่างเผลอไผลไม่ปิดบงั ใช้ข้อได้เปรยีบที่ร่างเลก็ผอม จะ
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นุ่งห่มอะไรกด็ูบอบบางน่าทะนุถนอมไปสิ้น

คดิไปสายตาออกขนุหนุม่กส็�ารวจหาร่องรอยบาดแผลที่เคยมบีนผวินวล

กระจ่างซึ่งโผล่พ้นชายผ้าตรงนูน้บ้างตรงนี้บ้างโดยไม่รูต้วั เมื่อเหน็ว่าหายดเีกอืบ

หมดแล้วจงึได้มองไปทางอื่น

ยามนี้ คนหนึ่งเหน็สหีน้าเจ้าบ่าวเฉยชาใจกก็งัวลว่ามบีางอย่างไม่ถกูต้อง 

เมื่อสบโอกาสจงึฝืนยิ้มให้เขาทหีนึ่งอย่างเสยีไม่ได้ อย่างไรกต็้องไปอยู่เรอืนเขา 

ถ้าไม่ผูกสมัพนัธ์กนัไว้เหน็ทไีม่ดแีน่

อีกคนหางตาเห็นเจ้าสาวยิ้มน้อยๆ ให้ก็ชะงัก ใจบังเกิดอารมณ์หลาก-

หลายขดัแย้งกนัขึ้นมาแวบหนึ่ง

ชวาลางุนงงที่ได้รับความกระด้างขุ ่นเคืองในดวงตาสีด�าสนิทเป็นสิ่ง

ตอบแทน แต่ก็ยังไม่ทันส�านึกว่าตัวเองท�าผิดอะไร ตอนที่พระมหาราชครู 

ประธานในพธิสีวมมงคลแฝดแก่คู่บ่าวสาว

สมัผสัได้ถงึด้ายมงคลบนศรีษะที่เชื่อมโยงเธอกบัเขาไว้ด้วยกนั เดก็สาว

กต็ระหนกัแล้วว่าการเป็นภรรยาของขนุสรุยินหสัดนีั้น ต้องท�าให้ชวีติเธอเปลี่ยน

ไปตลอดกาล


