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จากใจนกัเขยีน

เคยเขียนนิยายเรือ่งหนึง่ท่ีไมมี่ช่ือไว ้เม่ือ ๑๕ ปีก่อน จากการท่ีเหน็เหง่ือตวัเองออกขา้ง

ขมบั เหง่ือออกเพียงเพราะอากาศรอ้นวนันัน้ ท�าใหเ้กิดตวัอกัษรเป็นฉาก แลว้ก็ไมไ่ดส้นใจมนัอีก 

จนวนัหนึง่เหน็ค�าวา่ ‘บวัหลวง’ ซึง่เป็นช่ือของนกัอา่นทา่นหนึง่ปรากฏขึน้ตรงหนา้ ดฉินัรูส้กึเหมือน

แสงสวา่งเกิดขึน้ในหวั ค�าวา่ ‘บวั’ และค�าวา่ ‘หลวง’ จงึถกูแบง่ทนัทีในสมอง 

ช่ือนิยายเรือ่ง ‘บวัหลวง’ มาจาก ‘บวั’ คือ ดอกไมช้นิดหนึง่ สว่นค�าวา่ ‘หลวง’ ดฉินัมองเหน็

ภาพความสงา่งามเป็นท่ีเคารพและทรงคณุคา่ เดมิดฉินัเป็นคนชอบอา่นหนงัสอืประวตัศิาสตรแ์ละ

เรือ่งราวในอดีตทกุอยา่ง แลว้ไดพ้บเนือ้หาท่ีดงึดดูใจท่ีอยากจะกลา่วถงึหลาย ๆ  เรือ่ง เชน่ เรือ่งราว

ของ ‘เจา้ดารารศัมี พระราชชายา’ การเลา่ถึงพระองคท์า่นในนิยายเรื่องนี ้ เป็นไปดว้ยความรูส้กึ

ยกยอ่งเทิดทนู แมพ้ระองคจ์ะเป็นเจา้นายจากลา้นนา หากแตท่า้ยท่ีสดุก็ทรงเป็นสว่นหนึง่ในราชวงศ์

จกัร ีหากวนัหนึง่นกัอา่นรุน่หลงัไดบ้งัเอิญมาพบนิยายเรือ่งนี ้ดฉินัเช่ือวา่ทา่นจะตอ้งอยากอา่นพระ

ประวตัขิองพระองคท์า่นเพ่ิมเตมิ

อนับคุคลแมม้าจากเชือ้ชาติหรอืศาสนาท่ีต่างกนั แมแ้ต่การขา้มภพของตวัละครชาว

ตา่งชาต ิก็ท�าใหเ้กิดความงดงามขึน้ได ้ดฉินัก�าลงัจะน�าทา่นกลบัไปสูช่ว่งเวลาในสมยัรชักาลท่ี ๕ 

ดว้ยการมองดบูา้นเมืองของเราในอดีต ดวิูถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงผ่านชีวิตของตวัละครกลุม่

หนึง่ ในชว่งท่ีสยามจะตอ้งกา้วใหพ้น้จากการลา่อาณานิคมของชาตติะวนัตก หากผิดพลาดประการ

ใดดฉินัขอนอ้มรบัผิดแตเ่พียงผูเ้ดียว ขอใหนิ้ยายเรือ่งนีเ้ป็นความสขุและเป็นการกระตุน้เตือนใหเ้รา

ทกุผู ้รกัในเชือ้ชาตแิละบา้นเมืองของเรา อีกทัง้เป็นไปดว้ยการใหเ้กียรตผิูอ่ื้นเสมอ แมว้า่เขาจะเป็น

ชาวตา่งชาตก็ิตาม ดว้ยความพยายามอยา่งท่ีสดุท่ีจะถ่ายทอดเรือ่งราวงดงามนี ้มนัเกิดเป็นแรงขบั

ท่ีท�าใหค้นไขม้ะเรง็อยา่งดฉินั เขียนนิยายยอ้นยคุเรือ่งแรกในชีวิตจบภายใน ๑ เดือน นิยายเรือ่งนี ้

เป็นเรือ่งแรกในนามปากกา ‘ภปูรดา’ อา่นวา่ ภ-ูปอ-ระ-ดา ขอใหท้กุการสนบัสนนุผลงานของดฉินั 

ท�าใหท้า่นมีแตค่วามเจรญิรุง่เรอืง ดว้ยทา่นเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยใหค้นไขมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ และ

มีความสขุในการท�างานท่ีเธอรกันกั ขอบคณุมากคะ่ 

กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๓

      ภปูรดา
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๑
“อากาศมนัร้อน จนข้าอยากจะไปว่ายน�า้ในคลองเสียให้รูแ้ล้วรูร้อด” คุณหญงิ

หงส์ใช้ผ้าซับเหงื่อข้างขมับ ก่อนจะหยิบขวดน�้าปรุงมาชโลมกาย

“ฝนจะตกเป็นแน่เจ้าค่ะ” นางรองช่วยพัดให้ด้วยพัดไม้จีน

“วนัพรุ่งพอฟ้าสาง เรากร็บีไปท่าน�า้วัดกนันะ ให้พวกบ่าวไปตดัต้นไม้รอบ ๆ  ตลิง่

แม่น�้าเจ้าพระยาให้พระ ข้าอยากไปดูเอง จะได้สนทนาธรรมกับพระครูด้วย”

‘คุณหญิงหงส์’ เป็นภรรยาเอกของอดีตพระยากรมหนึ่ง ‘เจ้าคุณแผน’ มีภรรยา

รองอีกมาก หากแต่คุณหญิงแยกให้อยู่ไกลเรือนใหญ่ออกไป เจ้าคุณท่านมีลูกเต้ายั้วเยี้ย 

แต่ไม่มลีกูคนไหนได้รบัการยกย่องและยอมรับจากคนเรอืนใหญ่ ท่านเรียกหาอยูบ้่างแต่

ก็ไม่ได้ยกย่อง เจ้าคุณแผนท่านลาออกจากราชการมานานแล้ว หากแต่ยังได้รับใช้บ้าน

เมอืงอยูเ่ป็นระยะเมือ่ได้รบัการร้องขอจากคนรูจ้กัชอบพอกนั เมือ่อยูท่ีบ้่านท่านกอ็ยูใ่น

ห้องหับของท่านมิได้สนใจผู้ใด คุณหญิงหงส์มีทรัพย์มากมาตั้งแต่ก่อนออกเรือน ท่าน

ถือตัวอยู่มากและยังไม่ฟุ่มเฟือย เงินทองจึงมิเคยรั่วไหล 

“บ่าวจะไปสั่งคนโรงครัวตั้งส�ารับนะเจ้าคะ” พอนางรองบ่าวคนสนิทคลานออก

ไป คณุหญงิหงส์กห็ยบิหบีใบเลก็ออกมาจากตูข้้างเตยีง วนันีม้แีขกมาขายเครือ่งประดบั 

ท่านเลือกซื้อมาหลายชิ้น เมื่อดูแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจ พอตกดึกก็เข้านอนตามปกติ 

ในฝันแสงสีขาวสาดพุ่งเข้าหาคุณหญิง ก่อนที่เจ้าตัวจะหันหน้ามาดู 

“นั่นใคร ? ” ท่านถามขณะที่นอนอยู่ 

“ดอกบวั” เสยีงเลก็ ๆ  ตอบกลบัมา เมือ่คณุหญิงมองไปตรงหน้า กเ็หน็เด็กผูห้ญงิ

อายุราว ๕ ปี ยืนอยู่ ท่านจึงลุกขึ้นนั่ง 

“ชื่อบัวหรือ ? แม่บัวมีอะไรกับข้า ? ”
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“ขออยู่ด้วยคน”

“แม่เจ้าเป็นใคร ? ถ้ามาจากเรือนเล็กก็ให้กลับไปที่เก่า ข้าให้อยู่บนเรือนใหญ่ไม่

ได้ ! ลงไปเสีย ! ” เสียงคุณหญิงไม่ได้ดุ หากแต่ท่านเป็นคนตรงไปตรงมา 

“กลับไม่ได้ ไม่รู้จักทาง” เด็กหญิงตอบ คุณหญิงพิศเด็กหญิงคนนี้อีกครั้ง 

“แต่งขาว ใครตาย ? ” เธอก้มมองร่างกายตัวเอง เด็กหญิงใส่ชุดสีขาวแขนยาว 

กระโปรงยาวกรอมเท้า “ไม่มีใครตาย ใส่อย่างนี้ทุกวัน”

“แม่เจ้าเป็นใคร ? ท�าไมปล่อยให้ออกมากลางดึก แล้วนั่นท�าไมผ้าผ่อนของเจ้า

เปียก ? ” เด็กหญิงคนนั้นเดินช้าเข้ามาหาคุณหญิง ก่อนจะคุกเข่าลงหน้าเตียง 

“ข้ากลับไม่ได้ กลับบ้านไม่ได้” เสียงนั้นค่อย ๆ ดังไกลออกไป ไกลออกไป จน

คุณหญิงรู้สึกเหมือนก�าลังถูกกระชากให้ห่างออกมา 

ร่างกระตุกปลุกผู้หลับใหลให้ตื่นจากภวังค์

เช้ามืดคุณหญิงหงส์และบ่าวไพร่ราว ๑๐ คน ได้ไปรวมกันที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา 

มีพระวัยหนุ่มมาช่วยกันขุดต้นไม้ที่ไม่ต้องการออกไป เหลือไว้เพียงต้นก้ามปูให้ร่มเงา

“อีกไม่กี่ปีตลิ่งจะพังลงหรือไม่นะเจ้าคะ ? ก้ามปูนับวันจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ” 

“อีกนานคุณหญิง ขอบใจคุณหญิงที่ให้คนมาช่วย เจ้าคุณแผนคงแข็งแรงดีนะ” 

พระครูท้วมเจ้าอาวาสยืนเจรจากับคุณหญิงอยู่ที่ท่าน�้า

“รายนัน้มลีกูเต้ากบัเมียรองเมยีบ่าวมากมายเจ้าค่ะ ต่างกันลิบลับกบัท่านผู้ถอืศีล 

ท่านไม่เจ็บไม่ไข้เจ้าค่ะ บางทีอิฉันก็ไม่คิดว่าท่านจะเคยโตมาด้วยกัน” คุณหญิงหัวเราะ

“ท่านมาจากก๊กทหาร เป็นผู้ดูแลที่ดีมาก มีคนมาพึ่งพาก็ไม่แปลก คุณหญิงเอง

ก็รับมาอุ้มชูสักคนจะเป็นไรไป” คนพูดมองปราดเดียวก็ก้มหน้า ด้วยรักษากิริยายิ่ง

“อิฉันก็อายุมากแล้ว ให้เจ้าคุณท่านยกท่านลดคนของท่านเองดีกว่าเจ้าค่ะ ลูก

ท่านให้ท่านดูเองเถิด อิฉันไม่ว่ากระไรเจ้าค่ะ”

“เขามาขออยู่ด้วยก็รับไว้นะคุณหญิง มิใช่ต�่าต้อยเลย”

“พระครูทราบหรือเจ้าคะ ? ” ท่านพยักหน้ารับเท่านั้น ก่อนจะเดินจากไป
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คณุหญงิหงส์ไม่รูส้กึประหลาดใจ หากท่านจะเหน็ถงึความฝันของตน หล่อนถอน

ใจพลางส่ายหน้า จะมีลูกได้อย่างไรในเม่ือตัวข้าเป็นหมัน ข้อนี้รู้กันดีท้ังเจ้าคุณและตัว

เอง จึงไม่เคยเสียใจที่ท่านมีลูกจากเมียบ่าวเมียรอง คุณหญิงไม่ใช่คนริษยาใคร หากแต่

ก็มิได้ส่งเสริมผู้ใด เพราะรู้ว่าเจ้าคุณท่านก็ถือตัวอยู่มาก ต่อให้เป็นลูกท่านก็ไม่ยกถึงขั้น

ให้เรยีก ‘คณุ’ หากยงัไม่เหน็ความดพีร้อม คณุหญงิรูว่้าท่านเกรงใจตวัเองอยูม่ากเช่นกนั

กลิ่นควันไฟลอยล่องรอบ ๆ เรือนเมื่อค�่าลง คุณหญิงหงส์อาบน�้าผลัดผ้า

เรียบร้อย เนื้อนวลอย่างคนเจ้าเนื้อผุดผ่องเหนือผ้าแถบสีโศก โจงกระเบนสีม่วงเม็ด

มะปรางท�าให้คุณหญิงดูงดงามนัก “คุณหญิงเจ้าคะ เจ้าคุณให้มาเชิญไปพบเจ้าค่ะ” 

นางรองรายงานแล้วก็คลานออกไป 

คุณหญิงหงส์ก้าวข้ามธรณีประตูออกไป ก็พบท่านยืนรออยู่แล้ว 

“เจ้าคุณมีอะไรกับอิฉันเจ้าคะ ? ”

“คุณหญิงไปวัดมา พระครูไม่เจ็บไม่ไข้ใช่หรือไม่ ? ”

คุณหญิงหัวเราะ “ท่านก็อายุ ๗๐ เท่ากัน อิฉันรุ่นเด็กกว่า ๑๐ ปี เท่าที่เห็นก็ไม่

เห็นว่าท่านกับเจ้าคุณจะต่างกัน ท่านยังแข็งแรงดีเช่นกันเจ้าค่ะ”

คุณหญิงหงส์เป็นคนดีพร้อมไปเสียทุกสิ่ง หล่อนไม่เคยสร้างปัญหา แม้มีแม่เป็น

ลกูจนี คณุหญงิกย็งัเป็นถงึหลานเจ้าสวัจนี ส่วนบดิาเป็นพระยา เจ้าคณุแผนรกัคณุหญงิ

หงส์มากและเกรงใจหล่อนที่สุด การใดที่คุณหญิงท�าท่าน ‘รู้’ แต่การมาเจรจาด้วย ไม่

เพียงแต่เป็นการแสดงความห่วงใย หากแต่เป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุด

“คุณหญิงมีอะไรจะให้ฉันท�าให้ก็บอก แก่มากแล้วปีนี้ไม่รู้จะอยู่ได้อีกกี่ปีกัน ลูก

เต้าเราก็ไม่มีกัน ฉันจึงอยากให้คุณหญิงยกใครสักคนขึ้นเป็นลูกบุญธรรม แล้วแต่หล่อน

จะเหน็สมควร ฉนัเพยีงแต่อยากให้คณุหญงินกึถึงวนัหน้า เมือ่ไม่มฉีนัจะได้มลีกูเป็นก�าลงั 

เป็นเกียรติ เป็นศรี คุ้มครองบ้านเรือน” 

คุณหญิงหงส์มองไปรอบ ๆ ตัว นางรองถอยออกมา แล้วลงจากเรือนไปทันที 

“ไม่มีใครรู้ว่าอิฉันเป็นอย่างไร เจ้าคุณก็เก็บง�ามาตลอด มีอะไรหรือเจ้าคะ ? ” 

เจ้าคุณแผนอมยิ้ม คุณหญิงของท่านฉลาดเสมอ 
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“แม่เทยีนหล่อนอยากขอให้คณุหญงิรบัพ่อพดุเป็นลูกบุญธรรม หากไม่ยกว่าเป็น

คุณเพราะเป็นลูกฉัน ก็จะขอให้รับเป็นบุตรบุญธรรมก็ยังดี ฉันก็ไม่อยากต่อปากต่อค�า 

เพราะยงัไงกเ็ป็นลกูฉนั พ่อพดุอาย ุ๑๖ ปี อกีไม่นานกต้็องรบัราชการ มนักฉ็ลาดเฉลยีว 

แม่ก็เชื้อแถวคนข้างใน ไม่ได้ต�่าต้อย”

“แม้คุณแม่อิฉันจะเป็นลูกจีนไม่ได้ออกมาจากรั้ววัง แต่เจ้าคุณพ่อก็เป็นพระยา 

พ่อพดุแม้เป็นลกูเมยีรอง แต่กไ็ม่ได้ต�า่ต้อยด้อยค่า เพราะกม็พ่ีอเป็นพระยา หากเจ้าคณุ

อยากยกให้เรียกว่าคุณก็คงไม่เป็นไร อิฉันก็ไม่เคยห้าม คุณพี่เห็นสมควรอย่างไรก็สั่งมา

เถิด แต่อิฉันไม่คิดจะรับใครเป็นลูกบุญธรรมเจ้าค่ะ”

“หล่อนยังดูเหมือนสาวรุ่น ๆ เมื่อเรียกฉันว่าคุณพี่” ท่านยิ้ม

คณุหญงิยิม้ให้ท่านอย่างอารมณ์ด ี“อิฉนัห่วงกแ็ต่ว่าแม่เทยีนจะไม่พอใจ ทีแ่ม้ยก

ลูกหล่อนเป็นคุณแล้ว ก็ยังไม่ได้อยู่เรือนใหญ่ เกรงจะคิดไปไกล เพราะอย่างไรเสียอิฉัน

ก็ยังเป็นใหญ่ในบ้านนี้ จะท�าการใดอิฉันตรองดีแล้ว”

“ข้อนี้เห็นทีจะจริงอย่างคุณหญิงว่า แม่เทียนต้องร้องขอเรื่องอื่นอีกแน่ ไม่ใช่ฉัน

ไม่คิดมาก่อน แต่ฉันก็อยากให้ลูกชายได้มีคนส่งเสริม หากคุณหญิงจะช่วยฉัน ก็ขอให้

ช่วยส่งเสริมก่อนที่เขาจะรับราชการเถิด วันหนึ่งห่างตัวเราออกไป มันก็ยังต้องมากราบ

คุณหญิงเรือนใหญ่” คุณหญิงหงส์พยักหน้าด้วยเข้าใจเป็นอย่างดี “อิฉันจะส่งเสริมพ่อ

พุดตามสมควร ให้ขึ้นมาหาอิฉันเมื่อพร้อมนะเจ้าคะ อิฉันจะท�าให้ดีที่สุด” 

“ขอบใจคุณหญิง” ท่านรู้อยู่แล้วว่าคุณหญิงหงส์จะจัดการทุกอย่างให้ออกมาดี

เสมอ หล่อนพูดน้อย ไม่โอ้อวดและไม่เคยมีความริษยา เมียรองเมียบ่าวจึงไม่มีหน้าไหน

กล้าก้าวขึ้นเรือนใหญ่ ก่อนที่จะได้รับอนุญาต “ท่านเจ้าคะ แปลกดี อิฉันฝันเจ้าค่ะ ฝัน

ว่ามีเด็กแต่งชุดขาวมาขออยู่ด้วย มีใครท้องอีกหรือไม่ ? ”

“คุณหญิงก็ ฉันไม่ได้มีลูกทุกปี นี่ก็ไม่มีมา ๓ ปีแล้วนะ” ท่านหัวเราะ

“จะว่าอิฉันท้องก็เป็นไปไม่ได้ ช่างเถอะ ! ขอไปนอนก่อนนะคะคุณพี่”

เจ้าคุณแผนพยักหน้ารับ ท่านกับคุณหญิงแยกห้องกันชัดเจนมานาน เจ้าคุณจะ

มาค้างที่ห้องคุณหญิงตามใจท่าน และคุณหญิงก็มิเคยขัดข้อง หล่อนท�าหน้าที่เมียและ

แม่เรือนได้อย่างดีเยี่ยม
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ก่อนจะล้มตัวลงนอน คุณหญิงหงส์ได้สวดมนต์ไหว้พระเหมือนทุกคืน เมื่อหลับ

ไปก็ได้ยินเสียงคนพูดจากันไกล ๆ หากแต่จับความใดไม่ได้ ในใจคุณหญิงใคร่รู้นัก แต่

เหมือนกับตัวเองไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ได้ยิน เมื่อลืมตาขึ้นรู้สึกถึงความเย็นที่มือ 

“น�้าอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับข้านะ ? ”

เมือ่ฟ้าสาง คณุหญงิกล็งมาใส่บาตรทีท่่าน�า้ รูส้กึว่าจิตใจตัวเองจดจ่ออยูก่บัความ

ฝันเมื่อคืน “นางรอง เอ็งเชื่อเรื่องความฝันหรือไม่ ? ”

นางรองอายุเพียง ๓๐ ปี หากแต่หน้าตาไม่ได้งดงามมากพอที่เจ้าคุณจะมองมัน 

คณุหญงิเคยยกให้ท่าน แต่ท่านบ่ายเบีย่ง ท่านต้องการให้นางรองมหีน้าทีด่ั่งคนสนทิของ

คุณหญิง “ผัวบ่าวก็ฝันบ่อย ๆ เจ้าค่ะ แต่มันบอกว่าฝันเพราะคิดมากไปเจ้าค่ะ”

“ข้าไม่ได้คิด เอ็งก็รู้ว่าข้ารู้ว่าท�าไมตัวเองถึงไม่มีลูก”

“บ่าวไม่พูดเจ้าค่ะ ตายก็ไม่พูดออกมา”

คุณหญิงอมย้ิม นางรองเป็นเด็กท่ีรู้ความและไว้ใจได้ที่สุด ให้มันออกเรือนมีผัว

หวังให้เป็นสุข แต่มันก็ไม่ยอมไปไกลท่าน ผัวเป็นบ่าวในเรือนก็ท�าสวนของมันไป เป็น

ตายอย่างไรนางรองก็ไม่ยอมแยกเรือนไป คุณหญิงบอกความลับเรื่องเป็นหมันแก่มันใน

วนัทีท่่านล้มป่วย เพราะหากเป็นอะไรไปกจ็ะได้มคีนรู ้ว่าคณุหญงิไม่มทีายาททีไ่หนเป็น

แน่ สมบัติจะไม่มีวันตกแก่ผู้ใด หากคุณหญิงไม่สั่งความไว้ มันไม่เคยพูดและจะไม่มีวัน

พูดออกมา ค�าถามก็ออกจากปากมันน้อยมาก นางรองไม่ใช่คนสู่รู้

“ข้าฝันเหน็เดก็ เล่าให้ท่านเจ้าคณุฟัง ท่านกว่็าไม่มเีมยีคนไหนตัง้ท้อง เดก็คนนัน้

ตัวเปียก เมื่อคืนข้าตื่นขึ้นมามือข้าก็เปียก พระครูที่วัดบอกว่าให้ข้ารับคนไว้ เอ็งว่ามัน

เป็นผู้ใด ? หรือจะเป็นพ่อพุดลูกแม่เทียนที่ข้าต้องรับ ? ”

นางรองนัง่ลง เอาพานรองรบัน�า้ทีค่ณุหญงิก�าลงักรวดน�า้อยู ่มนัไม่พดูสกัค�า คณุ

หญิงด�าริในใจว่า หากมีวาสนาต่อกัน ขอให้ได้พบในเร็ววัน ใจข้าสับสนมึนงงราวกับคน

พึ่งตื่นจากความฝัน “แต่ข้าก็คิดว่าไม่ใช่พ่อพุด เพราะเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิง”

“ถึงเวลาก็เกิดเจ้าค่ะ”
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“จริงของเอ็ง ต่อให้เห็นตรงหน้าอีกครั้ง ข้าก็จ�าหน้าตาไม่ได้ มันแปลกตรงที่ข้า

รู้สึกห่วงหานัก เอาเถิดอีกไม่นานก็รู้” บ่าวอีกคนเดินเข้ามาแล้วคุกเข่าลง 

“พ่อพุดมารอที่ศาลาเล็กขอรับ”

“นางรอง เอ็งไปหยิบหีบที่ข้าวางไว้ที่หน้ากระจกมา” คุณหญิงลุกขึ้นแล้วเดินไป

ยังศาลาหน้าเรือนทันที

พ่อพดุลกูชายคนเดยีวของแม่เทยีน เขาใส่กางเกงแพรสม่ีวงและเสือ้สขีาวผ้าป่าน

คอกลม นัง่รออยูท่ีศ่าลาข้างสระบวั ศาลาไม้สแีดงทรงแปดเหลีย่ม มท่ีีนัง่โดยรอบ กลาง

ศาลาเป็นทีโ่ล่ง คณุหญงิให้ช่างจนีมาท�าให้ เพือ่ใช้เป็นทีร่บัรองผูค้นทีไ่ปมาหาสูก่นั หาก

ไม่ใช่คนคุ้นเคยกัน ก็จะได้อยู่เพียงศาลาหน้าเรือนนี้ พ่อพุดไม่ได้นั่งข้างบน หากแต่นั่ง

รออยู่ที่พื้น ตรงหัวบันไดที่่เป็นทางขึ้นเล็ก ๆ  พอเห็นคุณหญิงหงส์เดินมา เขาก็ลุกขึ้นยืน

รอ พอคุณหญิงนั่งลงเขาก็นั่งพับเพียบ แล้วก้มลงกราบมือตั้งอย่างนอบน้อม 

“เจ้าคุณพ่อให้พุดมากราบคุณหญิงขอรับ”

“ไหว้พระเถอะพ่อพุด แม่เทียนเป็นอย่างไรบ้าง ? ”

“คุณแม่ไม่เจ็บไม่ไข้ขอรับ”

“ฉันมีของจะให้ เอาไว้เป็นของติดตัว วันหน้าไปรับราชการก็จะได้มีสมบัติเป็น

ของตัวเอง ทองและเครื่องเพชรในหีบน่ีเป็นของพ่อพุดแล้ว จะเอาไปยักย้ายถ่ายเท

อย่างไรกไ็ด้ เจ้าคณุพ่อท่านอยากให้เจ้ารบัราชการ ให้เป็นเกยีรตเิป็นศรแีก่ท่านและคณุ

แม่ของพ่อพุดเอง ฉันท�าได้เพียงส่งเสริมพ่อพุดตามวิถีทางของฉัน อยากเข้ารับราชการ

กระทรวงใดก็ให้บอกฉันมา ฉันพอจะช่วยได้บ้าง แม่เทียนคุณแม่เจ้าว่าอย่างไรบ้าง ? ”

“คุณแม่อยากให้รับราชการกระทรวงคลัง แต่กระผมอยากท�างานที่กระทรวง

ธรรมการขอรับ” พ่อพุดหน้าเจื่อนแต่ก็ยังพยายามยิ้ม

“แม่เทียนแม่เจ้าคิดไกล อยู่กับสมบัติไม่ดีหรอกหรือ ? กระทรวงธรรมการเห็นดี

อย่างไรจึงอยากท�า ? ”

“กระผมชอบอ่านหนงัสือและเห็นว่าสักวันคนที่มีความรู้จะกา้วหน้า ไม่มีสิง่ใดมี

ค่าเท่าความรู้และการให้ความรู้ขอรับ”
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“ผิดจากที่คิดไว้มาก อายุอานามเท่านี้แต่มีความรู้อยู่มาก เจ้าคุณพ่อสอนมาดี

จริง ๆ อยากได้อะไรหรือไม่ ฉันพอจะให้อะไรพ่อพุดได้บ้าง ? ”

ชายหนุ่มก้มลงกราบคุณหญิงอีกครั้ง “กระผมอยากรู้ภาษาจีนขอรับ วันหน้าคิด

ว่าจะได้ใช้ กระผมไม่กล้าเรียนคุณแม่ ด้วยท่านอยากให้เป็นมหาดเล็ก หรือไม่ก็รับ

ราชการกระทรวงคลังขอรับ”

“แม่เทียนหล่อนก็รู้เห็นดีงาม เพราะเคยอยู่ในรั้วในวัง รับใช้ใกล้ชิดเจ้านายท่าน 

เป็นมหาดเลก็กม็แีต่จะเจรญิรุง่เรอืง แต่เท่าทีฟั่งพ่อพุดอยากเป็นปราชญ์กระมงั จงเลือก

ทางเดินของตัวเองเถิด เรื่องภาษาจีนฉันจะให้ซินแสมาสอนให้ เมื่อได้เวลาจะให้คนไป

บอก เรียนไว้เสียแต่ตอนนี้ พอเข้ารับราชการก็จะได้ใช้ รับนี่ไปเถิด” คุณหญิงยื่นหีบไม้

ขนาดเล็กส่งให้ พ่อพุดก้มลงกราบแล้วยื่นมือมารับไป

“พุดกราบขอบพระคุณหญิงท่ีกรุณาขอรับ หากวันหน้าคุณแม่เรียกร้องอะไร

ก็ตาม ขอคุณหญิงอย่าได้ถือสาเราแม่ลูก ขอให้ทราบไว้ว่าพุดไม่เคยอยากได้อะไร มาก

เกนิกว่าท่ีเจ้าคณุพ่อและคณุหญงิให้มา พดุเคารพคุณหญงิเท่ากบัเจ้าคณุพ่อ ขอคณุหญงิ

เมตตาพุดตามสมควรเท่านั้น พุดจะไม่ท�าให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียจนวันตาย” ชายหนุ่ม

มองคุณหญิงมั่นคง แววตาของเขาเหมือนเจ้าคุณพ่อไม่มีผิด

“พ่อพุดฟังฉัน ตัวเราเป็นลูกต้องฟังความแม่ให้มาก แม่เทียนมีพ่อพุดคนเดียว

เป็นทกุอย่างในชวีติ เหตทุีฉ่นัไม่ยกพ่อพดุเป็นคณุหรอืเป็นลูกบญุธรรม เพราะฉันห่วงไป

ถึงแม่ของเจ้า ความเป็นเชื้อแถวของเจ้าคุณพ่อ อย่างไรเสียก็ไม่มีวันแปรเปลี่ยนไปได้ ดี

ชัว่อยูก่บัตวัเรา ไม่ว่าบ่าวในบ้านหรอืใครกต็ามจะเรยีกว่าพ่อพดุหรอืคณุพดุ พ่อพดุกเ็ป็น

ลูกพระยาอยู่ดี” คุณหญิงหงส์ยิ้มพลางจ้องมาที่เขา ชายหนุ่มอมยิ้มน�้าตาคลอ

“เรือ่งนสิยัใจคอของแม่เทยีนฉนักร็ูจ้กัด ีจงเอาความดขีองตวัเองเป็นเสาหลกัให้

พ่อแม่ พ่อแม่เจ้าและตวัฉนัวนัหน้ามแีต่จะล้มหายตายจาก จ�าค�าฉนัไว้ ลกูพระยาอย่างไร

กไ็ม่มวีนัเป็นอืน่ ไปเถิดฉนัไม่มีอะไรจะพดูแล้ว” พ่อพดุซึง้ใจในความกรณุาของคณุหญงิ

นกั เขารูว่้าแม่ของตวัเองมคีวามรษิยาอยูม่าก เขาถกูบงัคับให้เข้าหาเจ้าคุณพ่อทกุวนั ถงึ

เขาจะเป็นลกูคนโตทีเ่กดิจากภรรยารอง เขากไ็ม่เคยคิดว่าตวัเองยิง่ใหญ่ เพราะเขารูด้ว่ีา

คุณหญิงหงส์คือผู้ปกครองของตัวเองอย่างแท้จริง
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แม้ไม่ใช่แม่ท่ีแท้จรงิแต่คณุหญงิเมตตาเขาอย่างดเีสมอมา บางคนแม้ไม่ได้เกดิมา

ร่วมสายโลหิต ก็รู้จักหัวใจเราดีอย่างน่าประหลาดใจ คุณหญิงหงส์ไม่เคยกล่าวร้ายผู้ใด

ให้เขาได้ยิน และความที่ได้ฟังวันนี้ก็ท�าให้รู้ซึ้งถึงความหวังดีของท่าน

เพชรและทองในหบีเป็นเพยีงของก�านลัเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ทีค่ณุหญงิเอามาอ้าง เพือ่

เรียกให้เขามาหา แต่เจตนาที่แท้จริงก็คือคุณหญิงได้ยกย่องเขากับมารดาแล้ว ผิดแต่ว่า

มนษุย์จะไม่รูเ้จตนาของคนอืน่ ด้วยว่าความปรารถนาทีเ่รยีกว่ากเิลสนัน้หนาแน่นนกั ถ้า

คุณแม่มีความดีงามได้สักครึ่งหนึ่งของคุณหญิง เจ้าคุณพ่อคงสั่งให้ทุกคนเรียกเขาว่า 

‘คุณ’ ตั้งแต่เกิดแล้ว เขารู้จักแม่ของตัวเองดีเท่า ๆ กับเจ้าคุณพ่อและคุณหญิงหงส์ 

ท่านลกุเดนิจากไปนานแล้ว แต่พ่อพดุยงันัง่อยูท่ีเ่ดมิ เขามองไปทีส่ระบวัแล้วถอน

ใจออกมาเบา ๆ เสียงหัวร่อต่อกระซิกของผู้หญิงดังขึ้น เขาหันไปมองรอบตัวแต่ไม่พบผู้

ใด กลิ่นหอมประหลาดปะทะจมูกของพ่อพุด “ทางนี้ ! ” ได้ยินเหมือนเสียงตะโกนมา

จากที่ไกล ๆ หากแต่มองไม่เห็นผู้ใด เขารีบลุกเดินไปจากศาลาทันที

๒
พอกลบัถงึเรอืน คณุแม่กร็ออยูแ่ล้ว เขานัง่ลงตรงหน้า โดยมหีบีเลก็ทีค่ณุหญงิให้

มาวางอยู่ที่หน้าตัก “คุณหญิงให้หา ว่าอย่างไรบ้างพ่อพุด ? ” 

“ท่านให้เงินทองติดตัวขอรับ และจะฝากฝังงานราชการให้”

“เลือกที่แม่บอกหรือไม่ ? เป็นมหาดเล็ก หรือไม่ก็เข้ากระทรวงคลัง”

“เรียนท่านแล้วขอรับ คุณหญิงให้รอ ระหว่างน้ีจะให้เรียนภาษาจีนกับซินแส” 

เขาไม่ได้โกหกมารดา หากแต่ไม่ได้เล่าเรือ่งทีต่วัเองต้องการจะได้จะเป็นอย่างแท้จรงิ เขา

รู้ดีว่าคุณแม่เป็นคนอย่างไร ลองได้ปักใจสิ่งใดก็จะยึดไว้เช่นนั้น
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“นายแม่ของคณุหญงิเป็นลกูสาวเจ้าสัว กด็แีล้วทีจ่ะได้กว้างขวาง รู้จกัคนมาก มี

แต่ดีกับตัว แม่อยู่แต่ในวังขึ้นชื่อในความดีงามทุกอย่าง สุดท้ายก็ได้เป็นแค่เมียรอง นี่ถ้า

เจ้านายท่านไม่เห็นดีเห็นงามแม่คงไม่ออกเรือนมา เป็นเมียรองไม่ได้ออกแขกบ่อยนัก 

แม่ก็คับแคบ ไม่รู้จักคนเท่าคุณหญิง” พ่อพุดนิ่งฟัง คุณแม่พูดเรื่องนี้ซ�้า ๆ มาตั้งแต่เขา

ยงัเดก็ แต่เขารูด้ว่ีาคณุแม่พดูไม่หมด คณุแม่รกัเจ้าคณุพ่อมาก ทัง้ ๆ  ทีรู่ว่้ามเีมยีแต่งแล้ว 

ทีย่อมแต่งออกมาเพราะรูว่้าเจ้าคณุพ่อจะได้เป็นพระยา และท่านกเ็ป็นเมยีรองทีม่เีกยีรติ 

ทีเ่จ้านายในวงัประทานให้เจ้าคณุพ่อ “แม่จะรกัษาหบีไว้ให้ ไว้รบัราชการจะคนืให้” ท่าน

ยื่นมือมารับ แต่พ่อพุดไม่ได้ส่งให้ เขาสบตามารดานิ่ง จนคุณแม่ชักสีหน้า

“คุณแม่เก็บของมีค่าของลูกไว้ทั้งหมดมาตั้งแต่เล็ก คุณหญิงหรือเจ้าคุณพ่อให้

คุณแม่ก็เอาไปหมดแล้ว แต่หีบน้ีลูกให้คุณแม่ไม่ได้เพราะเป็นทองเครื่องเพชรของคุณ

หญิง ท่านให้ไว้เป็นมรดกขอรับ”

แม่เทยีนเชิดหน้าขึน้ทันท ี“ลกูตวักเ็ข้าข้างเขาไปเสยีหมด ยกยอยิง่กว่าแม่ตวัเอง 

ฉันถึงอยากจะยก ๆ ให้ไปให้หมดเรื่อง”

“ท่านเป็นห่วงจิตใจคุณแม่ ไม่อยากพรากพุดไปจากคุณแม่ขอรับ”

“เรือ่งฉลาดไม่มใีครเกนิคณุหญงิหงส์ ! ให้เป็นมรดกงัน้หรอื ? แปลว่าห้ามข้าแตะ 

ไม่อยากพรากลูกข้างั้นหรือ ? ที่แท้กลัวคนแย่งสมบัติ”

พ่อพุดส่ายหน้า “ท่านดีกับเราแม่ลูกมากนะขอรับคุณแม่ พุดเป็นลูกคนโตแต่ก็

ไม่ได้เป็นลูกชายคนเดียว ยังมีน้องชายอีกนับ ๑๐ คน แต่ท่านไม่เคยให้เครื่องเพชรส่วน

ตัวแก่น้อง ๆ คนใดเลย” เขาเปิดหีบออกแล้ววางลงให้มารดาได้เห็น

แม่เทียนมองปราดเดียวก็ยิ้มเยาะ เครื่องเพชรอย่างดีชุดน้ันไม่เคยเห็นมาก่อน 

คณุหญงิผูร้�า่รวยคงมีอกีมากมายจนใช้ไม่หมด ถึงได้เอามาแจกเดก็ท้ังชุดและยงัแถมทอง

อีกหลายแท่ง “ใจคอจะไม่ให้แม่จับแม้แต่นิดเดียว” หล่อนประชดพลางค้อนขวับ

“จับได้ขอรับ ทุกชิ้นสลักชื่อพุดไว้”

“จริงหรือ ? ”

“ขอรับ คุณหญิงคงท�าไว้นานแล้ว เพราะมีปีเกิดของพุดด้วย คุณแม่เห็นหรือไม่

ว่าท่านเมตตาลูกขนาดไหน ? เรื่องแบบนี้เจ้าคุณพ่อไม่มีวันท�าได้”



14   ภูปรดา 

“เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความดีงามของคุณหญิงท่าน แล้วเรื่องให้เรียกลูกว่าคุณหรือ

รับเป็นลูกบุญธรรม ท่านว่าอย่างไรบ้าง ? ”

“คณุหญงิบอกว่าพดุเป็นลกูพระยา ไม่มวีนัมใีครเปลีย่นแปลงได้ จะเรยีกคณุหรอื

พ่อพดุกไ็ม่ต่างกนั ท่านไม่อยากพรากพดุไปจากคณุแม่เพราะคุณแม่มลูีกเพยีงคนเดยีว” 

เขาสบตามารดานิง่ หวงัจะได้เหน็แววตาแห่งความปีตบ้ิาง แม่เทียนเชดิหน้าแล้วหนัหน้า

หนลีกูชาย ได้เครือ่งเพชรเครือ่งทองหาเป็นหลกัประกนัอะไรได้ คณุหญงิกย็งัไม่ให้อ�านาจ

ผู้ใดสูงกว่าตัวเอง “แล้วคุณหญิงยังงามอยู่หรือไม่ ? ”

“คุณแม่ไม่ได้พบท่านนานแล้วสินะขอรับ”

“ข้าจะไปพบได้อย่างไร ในเมื่อห้ามใครเหยียบเข้าเรือนใหญ่ แค่ข้ามสะพานบัว

ไปก็ไม่ได้ นี่แหละหนาที่ขัดใจข้านัก เป็นถึงเมียรองพระยาแต่ไม่ได้ขึ้นเรือนใหญ่ ! ” แม่

เทียนหัวเสีย แม้จะเป็นเรื่องที่กลายเป็นดังค�าสั่งแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยยอมรับได้เสียที

“สิ้นเจ้าคุณพ่อเมื่อไหร่ คงได้ไล่เราออกจากบ้าน” 

พ่อพุดก้มหน้า ไม่อยากเอ่ยค�าใดออกมาอีก คุณแม่ก็เหมือนผู้หญิงในเรือนเล็ก

เกือบทุกคนที่คิดแค้นเรื่องนี้ หาได้มีใครเข้าใจหัวอกคุณหญิงไม่ เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กที่

เจ้าคณุพ่อมเีมยีเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  แต่คณุหญงิกลบัถกูเกลยีดชงัเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ทัง้ ๆ  ทีท่่าน

จะต้องเป็นคนเจบ็ปวดทีส่ดุ เหตใุดคนมาทหีลงัจงึเจบ็ปวดเสยีงดงัเสมอ แต่คนทีต้่องเจบ็

ปวดซ�้า ๆ  กลับมิเคยเอ่ยค�าใดออกมา ก็ไม่แปลกที่เจ้าคุณพ่อจะยกคุณหญิงไว้สูง เพราะ

ท่านดีงามเกินคนธรรมดาจริง ๆ 

กล่ินดอกไม้สดรอบ ๆ  กายท�าให้คุณหญงิหงส์รูส้กึสดชืน่ นอนไม่หลบัมาหลาย

คนืแล้ว “นางรอง มะลกิ�าลงัมาก เอง็เอาไปตากแห้งให้ด ีข้าจะเกบ็เอาไว้ท�าชาดอกมะล”ิ

“เจ้าค่ะ ชาจีนเรือนท่านเจ้าสัวก็ส่งมาให้เรื่อย ๆ นะเจ้าคะ คุณวงเธอไม่ลืม”

“เขารูว่้าข้าชอบ ตัง้แต่นายแม่และเจ้าคณุพ่อสิน้ ต่อให้คุณวงน้องชายส่งอะไรมา

ให้ กไ็ม่ท�าให้ความคดิถงึของข้าคลายลงได้ ลกูข้ากไ็ม่ม ีเอง็ว่าวนัหน้าจะเป็นอย่างไร เรา

จะได้เห็นลูกของท่านเติบใหญ่ไปเรื่อย ๆ เราเลี้ยงเขาให้ดีไปเรื่อย ๆ แล้วตัวข้าเล่า ? ”



                บัวหลวง           15

“พ่อพดุก็ไม่ได้ร้ายเหมอืนคณุแม่เจ้าค่ะ ถ้าจะนบัว่าเธอเป็นลกูกค็งไม่กระดากใจ

นะเจ้าคะ” นางรองพูดจากใจจริง ความเห็นของเจ้าตัวคุณหญิงฟังหล่อนเสมอ 

“จริงอย่างเอ็งว่า พ่อพุดเหมือนเจ้าคุณมาก ความงดงามก็ได้มาจากแม่ หากคิด

ว่าเป็นลูกข้าเสียเอง ข้าก็ไม่กระดากใจ แต่ข้าก็เห็นแก่แม่เทียนอยู่มาก” 

คนพูดไม่มีทีท่าใด ๆ ทุกอย่างออกมาจากใจจริง นางรองเห็นข้อนี้มานานแล้ว 

คุณหญิงไม่ได้คิดร้ายกับคุณเทียนเลย “อีกอย่างลองได้คืบก็ต้องเอาศอกเป็นแน่ เอาลูก

เขามาไม่นานแม่ก็ต้องตามมา แยกเรือนกันก็ไม่ได้ท�าให้ความเป็นเมียลดลงไป หล่อนรู้

ทุกอย่างแต่ก็ยังอยากให้ได้ดังใจตัว ข้าก็จนปัญญาจะไปสอน พูดมาก ๆ ก็พาลจะน้อย

เนื้อต�่าใจ แม้หล่อนจะเป็นคุณหญิงไม่ได้ แต่ข้าจะช่วยให้พ่อพุดเป็นพระยาได้”

“เธออายุไม่มาก เพียง ๔๐ ปี หากอะไรเปลี่ยนไปคงไม่อยู่แน่”

“หล่อนคงไม่คิดสั้นขนาดนั้น เป็นเมียรองก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเมียแต่งออกหน้าออก

ตา ฉันก็คงเลี้ยงได้แต่ตัวหล่อนกับลูกหล่อน ใจคนมันไม่เหมือนกัน”

“คณุหญงิกใ็ห้มาทุกอย่าง เว้นแต่ห้ามมาเรอืนใหญ่ เรอืนตวักไ็ม่ได้เลก็ ไม่ได้ด้อย

กว่าผู้ใดเลยเจ้าค่ะ”

“เอ็งเป็นอะไร ? ดูขัดหูขัดตาเรื่องแม่เทียนผิดปกตินะวันนี้”

นางรองย้ิมเจือ่น ไม่อยากจะพดูแต่คณุหญงิกจ็บัได้ “คณุเทยีนเธอจะมาบกุเรอืน

ใหญ่ นางพวกในครัวมันพูดกัน บ่าวก็ฟังมา ไม่ได้สุมหัวนินทาด้วย”

คุณหญิงหงส์ยิ้ม “ข้าก็เห็นจะบุกมาอยู่เรื่อย ๆ แม่เทียนหล่อนก็ท�าให้คนลือไป

อย่างนั้นเอง หล่อนไม่ได้เลวร้ายอะไร เสียแต่ว่าชอบท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ปล่อย

หล่อนท�าตามใจตัวไปเถอะ”

“บ่าวกเ็หน็อย่างนัน้เจ้าค่ะ เลยไม่อยากพดูเรือ่งของเธอ พ่อพดุผิดจากคุณแม่มาก 

น่าดูขึ้นทุกวันนะเจ้าคะ ปีหน้าเห็นทีจะมีเมียได้แล้วกระมัง”

“ข้าว่าไม่ เด็กคนนี้ผิดพ่อผิดแม่ต่างหาก มันเหมือนข้ามากกว่า นี่แหละหนาเขา

เรียกคนต้องชะตากัน เห็นทีจะท�าบุญร่วมชาติกันมา ข้าอยากมีลูกสาวก็ไม่มี ได้ลูกชาย

คนแรกก็เป็นลูกเมียรอง อยากให้เรียกข้าว่าแม่ ข้าก็ท�าไม่ลง”

“เพราะคุณหญิงสงสารคุณเทียน”
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“กส็งสาร แต่ส�าคญักว่านัน้มากกค็อื ข้าไม่อยากให้เดก็มนัจ�าว่าแม่ตวัเองเป็นรอง

คนอื่น ถึงข้าจะเป็นเมียเอกแต่มันก็ควรจะมีแม่คนเดียว จะให้ข้าไปนับญาติเอาลูกเขา

มาเป็นของตัว ข้าไม่ท�า ! ตอนนี้ข้ารู้สึกแปลก ๆ เหมือนก�าลังรอใครสักคน แต่ข้าไม่รู้ว่า

เป็นใคร” คนพูดถอนใจพลางส่ายหน้า

“อย่ารอเลยเจ้าค่ะ จะร้อนรนเปล่า ๆ ”

“ข้าจะไปวัดวันพรุ่ง ไปเพลกัน”

พระครูท้วมนั่งอยู่ตรงหน้าคุณหญิงหงส์ในกุฏิ ท่านก�าลังเคี้ยวหมาก

“คุณหญิงมาถึงที่ คงมีเรื่อง”

“อฉินัมคีวามกงัวลเรือ่งวนัหน้าเจ้าค่ะ ลกูเต้าของตวัยงัไม่เกิด ก็เลยอยากมาเรยีน

ถามว่าอฉินัจะมลีกูทีพ่อจะฝากชีวติได้หรอืไม่เจ้าคะ ? พ่อพดุท่านคงเคยเหน็ ลกูชายคน

โตของท่านเจ้าคุณกับเมียรองแม่เทียนเจ้าค่ะ จะเป็นเขาหรือเป็นผู้ใดเจ้าคะ ? ”

“เป็นหญิง”

“เอ...ลูกสาวหรือเจ้าคะ ? ก็มีรุ่น ๆ ไล่หลังกันมา ลูกเมียสาม เมียสี่ เมียบ่าวก็มี

ลูกสาวเจ้าค่ะ ตอนนี้ลูกเจ้าคุณมีราว ๑๖ คนได้ เป็นชาย ๑๐ เป็นหญิง ๖ ไม่เห็นใคร

พอจะฝากฝังได้ ผู้หญิงก็มีแต่จะออกเรือน”

“เป็นคนกล้าหาญ ฉลาด มีเลือดนักรบ วันหน้าจะต้องปกบ้านคุ้มเรือน คุณหญิง

คอยดไูปเถดิ เหน็ว่าไม่เคยให้ใครก้าวขึน้เรอืนใหญ่ได้ง่าย ๆ  บดันีค้งถงึเวลานัน้แล้ว อย่า

ได้แคลงใจสิ่งใด ทุกสิ่งเกิดแล้วดับเสมอคุณหญิง”

“แล้วอิฉันจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่าเป็นใคร ? ”

“คุณหญิงจะได้เห็นด้วยตาตัวเอง”

ลมแรงราวกับฝนก�าลังจะตกเมื่อใกล้ค�่า บ่าวไพร่เร่งกลับเข้าเรือนตน เหลือ

เพียงนางรองและผัวของมันชื่อไอ้มั่น คุณหญิงให้สองผัวเมียขึ้นมาอยู่ห้องเล็กบนเรือน

ข้างเรือนครัว คุณหญิงอยู่ที่ ‘หอกลาง’ แต่เดิมเป็นเรือนใหญ่ มี ๓ ห้อง คือหอพระ ห้อง

นอน และห้องเก็บของ 
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ท่านเจ้าคณุให้ปรงุเรอืนเพิม่ ขยายต่อจากชานกลางบ้านออกไปอกีสองเรอืน เรอืน

ข้างหอกลางเป็นเรือนขยาย ปลูกไว้ให้ลูกท่านในวันหน้า ตรงกันข้ามเป็นเรือนนอนของ

เจ้าคณุ ชานกลางเรอืนเป็นทางเดินตรงไปยังเรอืนโถง อนัมหีลังคาเปิดข้างรอบด้านเรยีก

ว่า ‘หอนั่ง’ คุณหญิงออกมายืนดูฟ้าไม่นานก็กลับเข้าห้อง 

“นางรอง เอ็งไปเก็บกวาดเรือนลูกให้ข้าที”

“จะมีคนมาเยือนหรือเจ้าคะ ? คุณหญิงไม่เปิดให้ใครเข้าไปง่าย ๆ ”

“ไปท�าตามที่สั่ง ไม่มีใครมาหรอก ข้าอยากท�าให้มันสะอาดสะอ้านเข้าไว้ เอ็งให้

คนไปขัดตะไคร่ที่สะพานหนทางไปเรือนนอกให้ดี เผื่อแม่เทียนเขาจะเข้ามา ประเดี๋ยว

จะหาว่าข้าท�าสะพานไม่ดี ตกน�้าตกท่าไปจะยุ่ง ส่วนสะพานไปประตูริมแม่น�้า ก็ให้คน

ไปท�าด้วย ท่าน�้าศาลาใหญ่ริมคลองอีก ข้ารู้สึกว่าเราก�าลังจะต้องท�าอะไรอีกมาก”

พอคุณหญิงเข้านอน ฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่ คุณหญิงสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงฟ้าผ่าลง

มา ขยับตัวไปไขไส้ตะเกียงขึ้นให้แสงสว่าง เสียงฟ้าผ่าดังถี่ท�าให้ไม่สามารถหลับตาลงได้

อีก ความเย็นยะเยือกปกคลุมไปทั่วจนคุณหญิงต้องห่อตัวด้วยผ้าแพร 

“ช่วยด้วย ! ช่วยข้าด้วย ! ” เสียงแทรกดังมากับสายฝน คุณหญิงเงี่ยหูฟังอยู่ครู่

เดียวก็ลุกขึ้นทันที ท่านเดินเร็ว ๆ ออกมาที่หน้าห้อง ก็พอดีกับที่นางรองลุกออกมาเช่น

กัน มันเห็นคุณหญิงก็วิ่งเข้ามาหา “เอ็งได้ยินเสียงคนใช่หรือไม่ ? ”

“เจ้าค่ะ ! มาจากริมแม่น�้า พี่มั่นจะลงไปดูก่อนเจ้าค่ะ”

“ไม่ต้อง ! ไปด้วยกัน ข้าจะไปปลุกเจ้าคุณ” เมื่อก�าลังจะเข้าไปถึงหน้าหอนอน

ท่าน เจ้าคุณแผนก็ผลักประตูออกมาพอดี 

“ได้ยินเหมือนกันหรือคุณหญิง ? ”

“เจ้าค่ะ ไปดูกันนะเจ้าคะ ! ” คุณหญิงเดินน�าสามีไปทันที หล่อนเป็นคนอย่างนี้ 

ไม่เคยกลัวอะไรเลย ไอ้มั่นรีบวิ่งน�าหน้านายไปพร้อมกับตะเกียง ทั้ง ๔ คน เดินลงจาก

เรือนใหญ่ทั้ง ๆ ที่ฝนตกหนัก ไม่มีร่ม ไม่มีสิ่งใดกันฝน ดูเหมือนคุณหญิงหงส์จะรีบร้อน 

จนลืมทุกสิ่งสิ้นแล้ว 
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เสยีงร้องขอให้ช่วยยงัดงัมาเป็นระยะ จนกระทัง่ทกุคนเดนิข้ามสะพานทีท่อดผ่าน

สระบัวไปทางท่าน�้าฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา สะพานไม่ยาวนักเพราะเรือนใหญ่อยู่ริมแม่น�้า 

ฝนกระหน�่าลงมาไม่ขาดสาย “ช่วยด้วย ! นายข้าตกน�้า ช่วยด้วย ! ” 

เมือ่ไปถงึคณุหญงิหงส์มองเหน็ผูห้ญิงคนหนึง่ ก�าลงัดงึกิง่ไม้ในน�า้ทีไ่หลเช่ียวกราก 

หล่อนก�าลังพยายามช่วยคนตกน�้า “ไอ้มั่นกระโดดลงไปช่วยคน ! ” ไอ้มั่นไม่รีรอ มันยื่น

ตะเกียงให้นางรองแล้วกระโดดลงน�้าทันที ด�าผุดด�าว่ายไม่นานก็ลากร่างหนึ่งขึ้นมาที่

ท่าน�้า ในความมืดและสายฝนที่โปรยปรายลงมา เจ้าคุณแผนและคุณหญิงหงส์มองเห็น

ภาพตรงหน้าพร่ามวั ไม่มคี�าใดหลดุออกมาจากปากของท้ังสอง เจ้าคุณแผนโบกไม้โบกมอื 

สั่งให้ไอ้มั่นอุ้มร่างนั้นเดินน�าขึ้นเรือนทันที 

นางรองมองไปยงัผูห้ญงิคนทีย่นืตะโกนอยูเ่มือ่ครู ่“เอง็ตามข้ามา ! เลกิร้องไห้ได้

แล้ว ไม่เป็นไรแล้ว ตามข้ามาเร็วเข้า ! ” ผู้หญิงคนนั้นปาดน�้าตาและสายฝนที่บดบังการ

มองเห็นให้ตัวเอง ก่อนจะวิ่งตามทุกคนไปทันที 

เมื่อไปถึงเรือนใหญ่ เจ้าคุณกับคุณหญิงก็นั่งลงที่หอนั่ง หลังคาช่วยป้องกันฝนได้

บ้าง หากแต่ลมที่แรงและฝนที่ตกหนักก็ยังท�าให้เปียกปอนได้ 

“วางลง ! ตายหรือยัง ? ” เจ้าคุณถาม 

ไอ้มั่นเอามืออังที่จมูกร่างที่นอนอยู่ “ยังขอรับ หล่อนพึ่งสิ้นสติตอนกระผมไปถึง

ตัวพอดี มิได้จมน�้า ที่ว่ายน�้าเข้าฝั่งไม่ได้ เพราะน�้าแรงนักขอรับ”

“นางรองเอาตะเกียงมาให้ข้า” นางรองว่ิงมาทันที แล้วยื่นตะเกียงให้คุณหญิง 

ท่านถอืตะเกยีงลกุขึน้ยนืดรู่างทีน่อนอยูต่รงหน้า ผูห้ญงิก�าลงัเป็นสาวสะพรัง่ หล่อนนอน

หลับใหลไม่ได้สติ คุณหญิงหงส์ยืนนิ่งไม่นานนักก็นั่งคุกเข่าลง มือท่านยื่นไปจับที่รังดุม

เสื้อของหล่อน “ถุงหอม ? ”

“คุณหญิง” เสียงท่านเจ้าคุณเรียกเบา ท่านเตือนสติคุณหญิงอย่างแนบเนียน 

นางรองเหน็ท่านทัง้สองแล้ว ไม่รู้สึกแปลกใจเลยวา่ท�าไมท่านจึงได้นา่เกรงขาม เสียงฝน

ตกดงัขนาดนี ้อกีทัง้คนตรงหน้ากแ็ปลกตานกั แต่ท่านทัง้สองยงันิง่และสขุมุได้ แม้ก�าลงั

ห้ามปรามกันแต่น�้าเสียงก็ไม่มีความตระหนกใด ๆ 
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“เจ้าค่ะ หล่อนคงเป็นลูกจีนเจ้าค่ะ หล่อนแต่งตัวเหมือนลูกจีน ถุงผ้าแบบนี้เป็น

ของประณีตผิดธรรมดา อาจ...จะมาจากที่อื่น” คุณหญิงหงส์เก็บง�าวาจาไว้เพียงเท่านี้

เจ้าคุณแผนหันไปมองผู้หญิงที่ยืนอยู่ หล่อนตัวสั่นเพราะความหนาว 

“เจ้ามาจากบ้านใด ? ” หญิงคนนั้นปาดน�้าตา แล้วคุกเข่าลงประสานมือไว้ที่เอว 

หล่อนก้มหัวลงนอบน้อม “ต้า..ชิง”

คณุหญงิหงส์สบตาสาม ีแล้วหนัไปหาไอ้มัน่ “เอง็อย่าได้พดูแม้แต่ค�าเดยีวว่าช่วย

ผู้ใดมา สาบานกับข้า ! ว่าชาตินี้เอ็งจะไม่มีวันพูดเรื่องคืนนี้” 

ไอ้มั่นนั่งคุกเข่าอยู่ เขาพนมมือขึ้นทันที “กระผมขอสาบานว่า จะไม่มีวันพูดถึง

เรื่องวันนี้เลยขอรับ หากไม่ท�าตามที่พูด ขอให้ตายด้วยคมหอกคมดาบทันที”

“นางรองเอ็งด้วย ! ”

นางรองนั่งคุกเข่าพนมมือเช่นกัน “บ่าวขอสาบานว่า จะไม่มีวันเล่าเรื่องคืนนี้ให้

ผู้ใดรู้ หากผิดค�าสาบานขอให้ตายโหง ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเจ้าค่ะ”

คุณหญิงหงส์นิ่งไป ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความในใจของเจ้าตัว หล่อนหันไปสบตาท่าน

เจ้าคุณ “อิฉันจะรับพวกหล่อนไว้ เจ้าคุณกลับหอนอนเถิดเจ้าค่ะ”

“หล่อนแน่ใจหรือ ? ”

“พระครูท้วมท่านบอกอิฉันก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้คุณพี่ท�าอย่างที่ไอ้ม่ันกับ

นางรองท�า ตั้งแต่อิฉันเกิดเป็นคนมา ไม่เคยขอร้องอะไรคุณพี่มาก่อน หากแต่วันนี้อิฉัน

จะขอให้คุณพี่สาบาน” ท่านพยักหน้ารับ ก่อนจะพนมมือขึ้น 

“ข้าขอสาบาน ว่าจะไม่บอกเรื่องที่ได้พบวันนี้ให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมิรักษาสัตย์ ขอ

ให้ตกนรกทุกชาติ” คุณหญิงวางตะเกียงแล้วพนมมือขึ้นไหว้ท่านเจ้าคุณ เสียงสายฝนที่

โปรยปรายอยู่เบาบางลง ร่างที่นอนอยู่ขยับ
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๓
หญิงสาวลืมตาขึ้นมา หล่อนดูอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัด เพดานที่เห็นบอกไม่ได้ว่า

ตัวเองอยู่ที่ใด “หล่อนอย่าพึ่งพูด ที่นี่บ้านเจ้าคุณแผนกับคุณหญิงหงส์ หล่อนจมน�้า อยู่

ในแม่น�้าเจ้าพระยา ฉันจะให้หล่อนอยู่ที่เรือนลูก หล่อนจะยอมหรือไม่ ? ” 

คุณหญิงหงส์นั่งคุกเข่าลงใกล้ ๆ แล้วก้มมองดูหญิงสาวผู้นั้น คนฟังกะพริบตาถี่ 

เหตุใดเข้าใจ เหตุใดยินยอม ? สติของเธอสับสนนัก ท�าได้เพียงพยักหน้าแล้วหลับตาลง 

คุณหญิงหงส์หันหน้าไปสั่ง “นางรอง พาสองคนนี่เข้าไปในหอลูก คุณพี่เจ้าคะ อิฉันจะ

ดูแลเอง คุณพี่ไปพักผ่อนเถิด วันพรุ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย ไอ้มั่นเอ็งไปนอนเสีย”

“ขอรับคุณหญิง”

“คุณหญิงมีอะไรจะให้ฉันท�าก็บอก” เจ้าคุณแผนพูดแล้วก็เดินกลับเข้าหอนอน

ของตน นางรองสะกิดหญิงสาวอีกคนให้ช่วยกันพยุงร่างท่ีนอนอยู่ ทั้งสองคนช่วยกัน

ประคองทุลักทุเลเพราะร่างกายเปียกปอนด้วยกันทุกคน

หอลูกของคุณหญิงสร้างไว้เหมือนหอนอนของท่านเอง ต่างกันเพียงเครื่องเรือน 

เมื่อก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปก็เจอห้องนอน ลึกเข้าไปเป็นห้องว่างที่ท�าไว้ส�าหรับใช้เป็น

หอพระได้เหมือนของท่านและเดินผ่านไปยังห้องเก็บของได้ เตียงไม้สี่เสาสีเข้มมีที่นอน

เย็บมืออย่างดีปูอยู่ คุณหญิงให้ทางบ้านส่งมาให้ แต่ห้องนี้ยังไม่เคยมีใครได้นอน 

นางรองจับร่างนั้นนอนลงที่เตียง หล่อนนอนนิ่งอยู่ไม่นานก็ลุกขึ้นนั่งอย่างช้า ๆ 

คุณหญิงนั่งลงที่เก้าอี้ไม้กลมข้างเตียง โดยมีนางรองและผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ที่พื้น สตรีที่

ลุกขึ้นนั่งหน้าตาหมดจด หน้าผากกว้างอวบอิ่ม หางตายาว ดวงตาสีด�าสนิท จมูก คิ้ว 

และรมิฝีปากรบักนัได้รปู ผมทีเ่กล้ามวยอยูห่ลดุลุย่บ้าง หากแต่ยงัคงทรงตวัได้คล้ายทรง

ดอกกระทุ่ม ผิดกันแต่เพียงเหมือนเอาลูกบวบพาดไว้บนหัวให้เป็นแกน แล้วเอาผมพัน

ไว้อีกที ดอกไม้สีเขียวที่ปักอยู่มีสามดอก ใหญ่เล็กเลื้อยไล่ระดับไปกับผมด�าสนิท 
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คุณหญิงพิศดูแล้วเห็นว่าผมหล่อนคงยาวโขอยู่ จึงได้เกล้ามวยได้ขนาดนี้ 

“หยก มันคือหยก” คนพูดหน้านิ่ง หล่อนสง่างามผิดสตรีทั่วไป

“ฉันรู้ แต่การเกล้ามวยของหล่อนแปลกตา”

หญิงสาวอมยิ้ม “พูดได้หรือไม่ ? ”

“พูดได้ทุกอย่าง นางรองเป็นคนสนิทของฉัน”

“ข้า......แตกต่างกับเจ้า”

“ดูด้วยตาก็พอจะรู้ พูดอย่างที่อยากพูดเถอะ”

หญิงสาวเชิดหน้าขึ้นสูง รวบรวมสติของตนให้มั่น

“ข้าไม่รู้ว่าเหตุใดจึงฟังเจ้ารู้เรื่อง เจ้าไม่ได้พูดจาเหมือนเรา ข้ามาจากต้าชิง ข้า

ชื่อท่านหญิงซูอวี้ฮวา ข้าอายุ ๑๘ ปี ส่วนนางเป็นนางก�านัลที่เกษียณแล้ว นางชื่อซินกุ้ย 

ปีนี้นางอายุ ๒๖ ปี ก่อนมาที่นี่ข้าอยู่จวนสกุลซู เราชมดอกไม้อยู่ข้างสระบัว ข้าตกน�้า 

รู้สึกตัวอีกทีก็เกาะไม้อยู่ ซินกุ้ยเจ้าจ�าได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา ? ”

“ท่านหญงิกบัข้ายนืชมดอกไม้กบัพระชายารองไม่นาน พอนางเดนิกลับไปทีจ่วน

เราก็มาทีน่ี”่ คณุหญงิหงส์พยายามท�าความเข้าใจทกุค�า แม้ตวัมเีชือ้สายจนีแต่กม็พ่ีอเป็น

พระยา เรื่องที่พูดมาจึงเป็นเรื่องใหม่ 

“ท่านหญิงเรียกว่าท่านหญิง เป็นนายคนหรือ ? พ่อแม่เจ้าเป็นใคร ? ”

“ข้าเป็นธิดาในจวิ้นอ๋องสกุลซูกับพระชายารองสกุลลู่ กู่ซานเก๋อเก๋อ” หล่อนพูด

ภาษาตัวเองแทรก แต่คนฟังก็ยังดูเหมือนไม่รู้จักต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงล�าดับที่ ๖ นี้

“แสดงว่าเป็นคนมีเชื้อมีแถวจากในวังกระมัง ออกเรือนหรือยัง ? ”

ท่านหญงิซกูบัซนิกุ้ยมองหน้ากนัเหมอืนไม่เข้าใจ “มผีวัหรอืยงัเจ้าคะ ? ” นางรอง

ยกนิ้วชี้ขึ้นทั้งสองมือ แล้วเอามือมาชิดกันท�าเป็นคู่ให้ดู

“ข้ายังไม่แต่งงาน”

“แต่งตัวเป็นลูกจีน แต่พูดภาษาเราได้ หล่อนเรียนภาษาไทยของเรามาหรือ ? ” 

คุณหญิงตั้งข้อสังเกต

“ไทย ? ” คนถามเลิกคิ้ว
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“สยาม ที่นี่คือประเทศสยาม เราเป็นคนไทย ที่นี่มีลูกจีนอย่างหล่อนอยู่มาก 

แต่แต่งตัวไม่เหมือนกัน ฉันก็เป็นลูกหลานเจ้าสัว ไม่ได้พูดแต้จิ๋วด้วยเป็นรุ่นหลาน เครือ

ญาติฉันยังพูดอยู่บ้าง แล้วพระเจ้ากรุงจีนชื่อว่าอะไร ? ”

“เฉียนหลง”

“เอ....พระเจ้ากรุงจีนไม่ใช่เฉียนหลง ฉันก็จ�าชื่อไม่ได้ แต่ที่รู้ก็คือ เป็นจักรพรรดิ

องค์ที่ ๑๐ ” คุณหญิงเล่าเท่าที่ได้รู้มา

ท่านหญงิซมูอืสัน่ หล่อนก�ามอืแน่น “เฉยีนหลง...จกัรพรรดอิงค์ที ่๖” น�า้ตาของ

หญงิสาวไหลออกมาทนัท ี“ซนิกุ้ยเรามาไกลมาก ไกลจนข้ามองไม่เหน็อะไรเลย” หล่อน

สะอื้นเบา นางคนสนิทก็เริ่มร้องไห้

คณุหญงิมองคนทัง้สองไปมา “มนักย็ากจะเช่ือ แต่ฉนักข็อเรยีกมนัว่าชะตา ท่าน

หญิงมาได้ก็ต้องกลับได้ อย่าเศร้าโศกไปเลย จะเจ็บไข้เอาได้” ท่านหญิงซูรีบปาดน�้าตา

ออกทันที เมื่อฉุกคิดได้ว่าความหวังยังมีอยู่ หล่อนหันไปมองรอบ ๆ ห้อง

“หนาว....ข้าอยากผลัดผ้า” 

ซนิกุย้หนัรหีนัขวาง แล้วคลานเข้ามาใกล้ ๆ  คณุหญงิ “ข้าได้ยนิว่าท่านมเีชือ้สาย

จีน พอจะมีชุดอย่างที่เราใส่อยู่หรือไม่ ? ”

“คงต้องถอดออกมาให้ดูเสียก่อน ท่านหญิงของเจ้าไม่ได้ใส่ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น

เหมอืนลกูจนีทีข้่ารู้จกั” ท่านหญงิซูก้าวลงมาจากเตยีง หล่อนสงูระหง ผวิขาวเหลอืงหาก

แต่ผุดผ่องผิดธรรมดา หล่อนยืนนิ่งให้ดูไม่นานก็เดินหมุนเป็นวงเล็ก ๆ  ให้ดู มวยผมด้าน

หลงัของหล่อนโป่งเลก็น้อย ผมทีเ่หลอืตวดัข้ึนพนัอะไรสกัอย่างไว้ มนัเหมอืนเอาลูกบวบ

วางขวางอยู่ หากแต่มันด�าขลับด้วยเส้นผมที่พันอยู่ ทรงผมหล่อนงดงามแปลกตา 

เสื้อที่หล่อนใส่แขนยาว คอกลมเหมือนเสื้อกระบอก ด้านหน้ามีรอยแยกแต่ทับ

ซ้อนกันไว้ มันเป็นชุดยาวทั้งตัว ลายปักบนผ้ามันวาวนั้นงดงามจับตา ตรงหน้าอกช่วง

ไหปลาร้ามีสร้อยห้อยลงมา ตัวสร้อยนั้นเป็นไหมเส้นสีน�้าเงิน มีถุงผ้าขนาดเล็กเป็นทรง

กลมสเีดยีวกนัปักด้วยด้ายสเีหลอืงดงามห้อยอยู ่สร้อยทัง้เส้นห้อยอยูท่ีร่งัดมุตวัเสือ้ หญงิ

สาวยนืให้ดไูม่นานนกักถ็อดชดุกระโปรงยาวข้างนอกออก เหลอืเพยีงกางเกงขายาวและ

เสื้อตัวยาวสีขาวที่ใส่อยู่ คุณหญิงหงส์จ้องไม่วางตา ท�าให้อีกคนรีบอธิบาย 
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“เป็นกางเกง ข้าเป็นชาวแมนจูไม่ใช่ชาวฮั่นจึงใส่กางเกงแบบนี้ ซินกุ้ยก็เป็นชาว

ธงเป็นเลือดบริสุทธิ์ของชาวแมนจู จึงได้เป็นนางก�านัล” 

คุณหญิงส่ายหน้า “อย่าพูดเรื่องเชื้อแถวอีกเลย ฉันไม่รู้ว่าคือใคร แต่เม่ือมาถึง

เรือนชานก็ต้องต้อนรับ จะให้เรียกว่าท่านหญิงคงล�าบาก ชื่อเจ้าหมายถึงสิ่งใด ? ”

“อวี้คือหยก ฮวาคือดอกไม้ อวี้ฮวา”

คุณหญิงส่ายหน้าอีกครั้ง “ให้เรียกว่าคุณบัว”

“คุณเลยหรือเจ้าคะคุณหญิง ? ”

“หล่อนดเูหมอืนลกูทาสหรอืนางรอง ? เพยีงหยกเพยีงผ้าผ่อนก็บอกชดัว่าหล่อน

มีเชื้อมีแถว หล่อนพูดอะไรข้าก็หาได้เข้าใจหมดไม่ ยังดีที่ยังคุยกันรู้เร่ือง เอ็งไปเอาผ้า

ผ่อนข้ามา หยิบอะไรก็ได้” นางรองรีบคลานออกไป

“ข้าเสียใจที่มาท�าให้ล�าบาก” 

“อันที่จริงก็รู้มาก่อน ว่าจะมีคนมา”

“รู้ว่าเป็นข้าหรือ ? ”

“ไม่รู้ว่าเป็นเจ้า แต่มีคนบอกว่าให้ดูแลคนที่จะมา”

“ฮูหยิน...ท่านเป็นฮูหยินของขุนนางหรือ ? ”

“เขาเรียกว่าคุณหญิง เจ้าคุณแผนเป็นพระยา เจ้าไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณหญิงก็ได้ 

ฉันชื่อหงส์ วันพรุ่งต้องเจอคน ฉันจะเรียกเจ้าว่าแม่บัว ส่วนเจ้าควรจะเรียกฉันว่าคุณแม่ 

คนอื่นจะเรียกเจ้าว่าคุณบัว” คุณหญิงหงส์สบตาท่านหญิงซูนิ่ง 

“ท่าน......แม่” หล่อนจ้องคุณหญิงหงส์อย่างนอบน้อม

“คุณแม่” คุณหญิงหงส์ย�้า แววตาท่ีมองมาที่ท่านหญิงซูมีพลังประหลาด หญิง

สาวรู้สึกเกรงขามสตรีผู้นี้อยู่ลึก ๆ แม้รู้ดีว่าตัวเองมีฐานะสูงส่งกว่าอีกคน คุณหญิงหงส์

คงมอี�านาจมากทีน่ี ่หล่อนถงึได้ดสูง่าผ่าเผยนกั พอหนัมานางรองกย็ืน่ผ้าแถบสโีศกและ

โจงกระเบนสีม่วงเม็ดมะปรางส่งให้ ท่านหญิงซูลูบเนื้อผ้าแพร ก่อนจะยิ้มออกมา 

“คืนนี้ข้าไม่อาจหาชุดอย่างที่เจ้าใส่มาให้เจ้าได้ หรือต่อให้มีเจ้าก็ใส่ที่นี่ไม่ได้ บุญ

กรรมเราคงท�ากันมา ถึงได้เจรจากันรู้เรื่อง ดีว่าข้ามีเชื้อสายจีน เมื่อเทียบกับแม่บัวจึงดู

ไม่ผิดแผกไปนัก เจ้าห่มสไบนุ่งโจงอย่างคนอื่นก็จะดูไม่แปลกตา ใส่ได้ใช่ไหม ? ”
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ซินกุ้ยยิ้มให้นายตัว “ใส่ได้นะเพคะท่านหญิง”

ท่านหญงิซพูยกัหน้า “ข้าใส่ได้ และซนิกุย้ฟังข้า ! เจ้าต้องฝึกเรยีกข้าว่าคณุบวัให้

คุ้นปากเข้าไว้ เชื่อฟังฮูหยินเถิด เว้นแต่จะอยู่กันล�าพังอย่างตอนนี้จึงเรียกอย่างที่เราเคย

เรยีก เราต้องปรบัตวั ทีน่ีไ่ม่ใช่บ้านเราซนิกุย้” อกีคนก้มหน้ารบันอบน้อมอย่างคนว่าง่าย 

ท่านหญงิผูน้ัน้หนัไปมองรอบ ๆ  ตวั ไม่นานกค็กุเข่าลง คณุหญงิหงส์จะยกมอืห้าม

แต่ก็ไม่ทัน “ข้า...ท่านหญิงซูอวี้ฮวา ขออาศัยอยู่เพียงไม่นาน หากหาทางกลับต้าชิงได้

ข้าจะไปทนัท ีขอฮหูยนิเมตตาข้ากบัคนของข้าด้วย” แม้รูว่้าตวัเองสงูส่งกว่าแต่ท่านหญงิ

ซูเป็นคนไม่ถือตัว หญิงผู้นี้ส่งประกายแห่งความเมตตาผ่านแววตา และยังมีเชื้อสายจีน 

อย่างไรเสียก็นับญาติกันได้ เจ้ามาไกลจนไม่สามารถจะขี่ม้ากลับไปได้ซูอวี้ฮวา เจ้าต้อง

อยู่เพื่อค้นหาค�าตอบของการเดินทางไกลครั้งนี้ หญิงสาวจ้องคุณหญิงหงส์แน่วแน่

“เอาเถดิแม่บวั ให้หล่อนมาอยูด้่วยกนัอย่างลกูหลานนะ หากฉันพดูอะไรออกมา

กข็อให้รบัค�าเพยีงเท่านัน้ ส่วนนางคนนัน้ชือ่แซ่เรยีกยากให้เรียกว่านางกุย้ เป็นญาตข้ิาง

ข้าทีโ่ตมากบัลกูข้า ให้นบัว่าแม่บวัเป็นลกูสาวข้า หากแต่ข้าไม่เคยบอกผู้คน นบัแต่บดันี้ 

คุณบัวเป็นลูกสาวข้าและเจ้าคุณแผน” 

“จะอ้างว่าใครพามาเจ้าคะ ? ”

“ลูกข้าหาต้องให้ใครพามาไม่ ! หล่อนอยู่ในเรือนนี้ตลอด ลองให้มันมาถามข้า

เป็นไร มันจะได้รู้ว่าข้าจะท�าอย่างไรกับมัน” 

ซินกุ้ยหัวเราะเบาพลางเอามือปิดปาก ฮูหยินผู้นี้ดุนัก แต่หล่อนจะคุ้มครองท่าน

หญิงและเราได้แน่ ซินกุ้ยคุกเข่าลงตรงหน้าคุณหญิงหงส์เช่นกัน ก่อนจะก้มลงค�านับ 

“ข้าซนิกุย้ เคยอยูใ่นวงัมาก่อน หากช่วยงานอะไรได้ขอให้ฮูหยนิส่ังข้ามาได้ตามใจ 

ข้ากับท่านหญิงจะขอตอบแทนบุญคุณท่านนับแต่บัดนี้”

“เอ็งพูดจาดี แต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่พูด ตามนางรองเข้าไว้ มันจะช่วยเอ็งได้ ท่าทาง

เอ็งก็มีเชื้อมีแถว หากนับเป็นไพร่ก็คงเป็นไพร่หลวงกระมัง แล้วเอ็งมีผัวหรือยัง ? ”

“หล่อนแต่งงานแล้วหลังออกจากวัง แต่สามีตายเสียแล้ว ท่านแม่ก็เลยให้มาอยู่

กับข้า” ท่านหญิงตอบแทน “ซินกุ้ยนางเป็นคนสนิทของข้า”
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“เจ้าค่ะ ไหนพูดซิ เจ้าค่ะ ! เวลาพูดกับข้าหรือเจ้าคุณให้พูดค�านี้ตามหลัง ส่วน

กับคนอื่น ๆ ไม่ต้องพูด เป็นลูกข้าก็เท่ากับเป็นลูกพระยา ศักดินาบรรดาศักดิ์บ้านเมือง

เจ้าเแบ่งกันอย่างไรไม่รู้ แต่ท�าตัวเหมือนเดิมเถอะ” คุณหญิงหงส์ยิ้ม “นางรอง เอ็งเร่ง

พาคณุบวัไปผลดัผ้าเชด็ตวัเสยีให้ด ีไปต้มน�า้มาให้อาบบนเรอืนนีแ่หละ ห้องเกบ็ของไม่มี

ของ ท�าเป็นห้องอาบน�้าให้คุณบัว ข้าขี้เกียจไปเฆี่ยนพวกสาระแนจะมาแอบดู”

“คุณหญิงไม่เคยเฆี่ยนใครนี่เจ้าคะ”

“ไม่ได้แปลว่าข้าจะไม่ท�า อ้าว ! ลุกขึ้นได้แล้วทั้งสองคน นางรองเอาผ้าผ่อนมา

ให้นางกุ้ยเปลี่ยนด้วย เอ็งนอนกับคุณบัวเข้าใจไหม ? ”

“เจ้า.....ค่ะ” ซินกุ้ยพูด

“เอ็งมันฉลาด ข้าก็เบาใจ ข้าจะไปผลัดผ้า พวกเจ้าก็นอนกันเสีย ว่าแต่ว่าหิวกัน

หรือไม่ ? มายังไงข้าก็ไม่รู้ แต่เป็นมนุษย์เนื้อตัวอุ่น ต้องกินข้าวได้”

ท่านหญิงซูลุกขึ้นยืน “ข้าอยากนอนมากกว่า อีกไม่นานคงเช้า ฝนตกหนักอย่าง

นี้คงไม่ดีที่จะกินอาหารกลางดึกอย่างนี้”

“ไม่ต้องเกรงใจ เรือนนี้มีครัวข้างบน ท่านเจ้าคุณท่านหิวบ่อย ๆ ตอนกลางคืน 

นางรองเอ็งไปหาน�้าอุ่นให้แม่บัวดื่ม เอาน�้ามะตูมดีไหม ? ที่ตากไว้มันแห้งดีแล้ว จิบน�้า

อุ่น ๆ หอม ๆ หวานชื่นใจ จะได้คลายหนาวได้”

“ข้าขอบคุณ........คุณแม่” ท่านหญิงพูดช้า

“กับพ่อแม่หรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า เราเป็นผู้หญิงให้เรียกแทนตัวเองว่าอิฉัน ส่วน

พวกผู้ชายเขาจะเรียกตัวเองว่ากระผมหรือดิฉัน” ท่านหญิงซูกะพริบตาปริบ ๆ สมอง

เหมือนก�าลังแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง แต่เธอไม่เคยรู้จักภาษานี้มาก่อน ! 

“เจ้าค่ะคุณแม่” คุณหญิงหงส์ยิ้มรับ รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ สตรีสองนางที่อยู่

ตรงหน้าราวกบัความฝันทเีดยีว อยูด่ ีๆ  มลีกูผดุขึน้กลางน�า้หน้าบ้าน แถมยงังดงามหยด

ย้อย ชาติตระกูลก็สูงส่ง ชีวิตข้าไม่สูญเปล่าแล้วนับแต่บัดนี้ 
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๔
ร่างบางก้าวลงจากเตียงเมื่อได้ยินเสียงไก่ขัน ปลีน่องขาวผ่องโผล่พ้นผ้านุ่งที่พัน

ไว้กับตัวราวกับเชือก ท่านหญิงซูจับที่ชายพกแล้วมองมันอย่างประหลาดใจ

“คนที่นี่เขาใช้ผ้าเพียงสองผืนนะซินกุ้ย ท�าได้ยังไง ? ” ผ้าแถบสีเขียวที่พันกาย

อยู่สีตัดกับสีม่วงของโจงกระเบนท�าให้หญิงสาวดูแปลกตา 

ซินกุ้ยก็ก้มมองตัวเอง หากแต่สีผ้าของหล่อนเป็นสีเทาหม่น “ท่านหญิงเพคะ”

“คุณบัว” ท่านหญิงซูหันหน้าไปมองหล่อน “ต้องฝึกนะกุ้ย เราไม่ใช่คนที่นี่และ

จะให้คนอื่นรู้มิได้ คุณแม่ท่านก�าลังปกป้องเราอยู่”

“หม่อมฉันสมควรตาย”

“ตายไม่ได้ ! ข้าจะพาเจ้ากลับบ้านให้ได้” หล่อนนั่งลงที่เตียงแล้วถอนใจ 

“ข้านอนไม่หลบัทัง้คืน ไม่รูว่้าท�าไมเราถงึมาทีน่ีไ่ด้ และยงัฟังยงัพดูภาษาของชน

เผ่าอื่นได้ ที่นี่ไม่ใช่เผ่าที่เรารู้จักเลย แม้แต่พูดกับเจ้าเพียงล�าพังอย่างนี้ ข้าก็ยังพูดภาษา

อืน่ไม่ใช่ภาษาปักกิง่ แปลกนกั แปลกมาก ๆ  แต่มนัไม่ใช่เรือ่งท่ีเราจะต้องกลัว” หญงิสาว

ปลอบตัวเอง “แต่หม่อมฉันกลัวเพคะ” ซินกุ้ยก้มหน้าเช็ดน�้าตา

ท่านหญิงซูลุกขึ้นแล้วนั่งคุกเข่าลงต่อหน้าซินกุ้ย “ฟังข้า....บัดนี้เราเสมอเหมือน

พีน้่องร่วมสาบาน ข้ามใิช่ท่านหญิงตระกลูซ ูหากแต่เป็นคณุบวัธิดาคุณหญงิหงส์และเจ้า

คุณแผน ข้าจะเรียกเจ้าว่าพี่กุ้ย” หล่อนหันหน้าหนี ไม่อยากให้ซินกุ้ยเห็นน�้าตาที่ก�าลัง

เอ่อออกมา ซินกุ้ยเอื้อมมือไปจับมือของท่านหญิงไว้แล้วดึงมาแนบอก 

“หม่อมฉันจะท�าทุกอย่างเพื่อท่านหญิง ขอให้ท่านหญิงเข้มแข็ง ทุกเรื่องมันต้อง

มีที่มาที่ไป เราอาจจะต้องชะตากับคุณหญิง สวรรค์จึงให้เป็นลูกเป็นหลานนะเพคะ แม้

หม่อมฉันจะกลัว แต่หม่อมฉันก็จะอยู่กับท่านหญิงนะเพคะ”

ท่านหญิงปาดน�้าตาตัวเองออกแล้วหันมายิ้มให้ “ขอบใจ” หล่อนจับมือซินกุ้ย

แล้วตบที่หลังมือไปมาหวังให้อีกคนคลายทุกข์ 
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แม้ซินกุ้ยจะอายุมากกว่า แต่หล่อนก็ยังยึดธรรมเนียมนายบ่าว หล่อนต้องการที่

พึ่งทางใจและข้าจะอ่อนแอไม่ได้ เสียงประตูลั่นพร้อมกับการมาของนางรอง มันเปิด

ประตอูอก แล้วยกหบีผ้าขนาดกลางเข้ามา “ตืน่แล้วหรอืเจ้าคะ ? บ่าวเอาผ้าผ่อนมาให้” 

ท่านหญิงซูลุกขึ้นเดินไปรอดูหีบนั้น “คุณแม่ให้เอามาหรือ ? ”

“เจ้าค่ะ บ่าวจะจัดให้ทุกวัน แต่งสีตามวันนะเจ้าคะ บ้านนี้มีชาววัง จะน้อยหน้า

เขาไม่ได้ คุณหญิงก็นุ่งห่มผ้าสีตามวันอย่างชาววังเจ้าค่ะ”

“ชาววัง ? ธิดาผู้ใดหรือ ? ”

“ลูกหลานขุนนางเจ้าค่ะ เธอชื่อคุณเทียน เป็นเมียรองของเจ้าคุณแผน มีลูกชาย

คนเดียวชื่อพ่อพุด เธอเป็นสาวชาววังเจ้าค่ะ”

“นางอยู่ที่นี่หรือ ? ”

“อยู่เรือนนอกเจ้าค่ะ เรือนในน้ีมีเพียงคุณหญิงกับท่านเจ้าคุณ แล้วก็มีบ่าว

นางรองนี่กับผัวของบ่าวเจ้าค่ะ มันเป็นคนสวน เช้ามืดก็ลงไปท�างาน พอค�่า ๆ กินข้าวที่

เรือนครัวนอกแล้วจึงจะกลับมาเจ้าค่ะ เรือนครัวนอกอยู่ทางโน้น ห่างออกไปหลังทิวไม้

โน่นเจ้าค่ะ หน้าไหนกไ็ม่ได้อยูใ่นนี ้คณุหญงิไม่ชอบอยูป่ะปนกบัคนอืน่ ท่านเจ้าคณุมเีมยี

หลายคน ขืนให้ขึ้นเรือนพวกหล่อนก็จะหาเรื่องมาให้ไม่ได้หยุดหย่อนเจ้าค่ะ” นางรอง

หัวเราะ ท่านหญิงซูอมยิ้ม ความเป็นอยู่ของคนที่นี่คงไม่ต่างกับบ้านเมืองของเรานัก ตัว

เราเองก็ยังเป็นธิดาของพระชายารอง “พ่อพุดอายุเท่าใด ? ”

“ปีนี้ ๑๖ เจ้าค่ะ”

“ก็เป็นน้องข้า”

“ใช่เจ้าค่ะ คุณใช้ค�าว่าข้ากับทุกคนได้นะเจ้าคะ ยกเว้นขุนนางผู้ใหญ่ เราเป็นผู้

น้อยให้เรียกตัวเองว่าอิฉันนะเจ้าคะ หรือกับพ่อแม่ก็เรียกตัวเองว่าลูก คุณหญิงเธอไม่

ชอบเรื่องเจ้ายศเจ้าอย่างนัก แต่เรื่องการส�ารวมเธอก็ไม่ให้พร่อง เราเป็นลูกท่านต้องท�า

อย่างท่านนะเจ้าคะ”

“ข้าเข้าใจ”
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“คุณอย่าเข้าใจทั้งหมดนะเจ้าคะ มีหลายเรื่องที่เราต้องไม่สนใจด้วย อย่าได้ไป

อยากรู้ทุกเรื่อง นับตั้งแต่วันนี้จะมีเรื่องให้รู้อีกมาก รองจะคอยตามอยู่ไม่ห่าง เรื่องที่

ส�าคญัท่ีสดุตอนนีค้อื ห้ามลงไปจากเรอืนเดด็ขาดนะเจ้าคะ หากไม่มคีณุหญงิลงไปด้วย”

“ท�าไมหรือรอง ? ” ซินกุ้ยถาม

“หล่อนต้องเรียกฉันว่าพี่รองกระมัง อายุเท่าใด ? ”

“๒๖”

“ข้าแก่กว่า ๔ ปี ส่วนเอ็งก็ต้องระวังค�าพูด อย่าได้พูดออกมาถ้าไม่จ�าเป็น ข้าพูด

น่ีมไิด้กดเอ็งลงต�า่เพราะเด็กกว่า แต่ข้าก�าลงับอกให้เอง็รูว่้าค�าพดูของคนทีน่ีม่หีลายแบบ 

จะได้ไม่ตกใจ ถ้าพดูอย่างเรยีบร้อยเหมาะสมกค็วรจะเรยีกหล่อนว่าแม่กุย้ ไม่ขึน้อ้ายอ”ี 

เมื่อแยกสีผ้านุ่งผ้าห่มแล้วนางรองก็ปิดหีบ “ไปอาบน�้ากันนะเจ้าคะ”

“ที่ไหน ? ”

“ห้องเก็บของนี่แหละเจ้าค่ะ กระโถนก็มี คุณขับถ่ายที่นี่ได้เลย บ่าวจะเอาไปเท

ให้เอง” นางรองยิ้ม “ข้าท�าให้เอง งานข้านะพี่รอง” ซินกุ้ยเสนอตัว

นางรองมองหน้าอีกคนพลางส่ายหน้า “ไม่ใช่นางกุ้ย นี่งานข้า งานเอ็งคือเรียนรู้ 

อกีนานกว่าจะได้ลงจากเรอืน เอง็ไม่รูห้รอกว่าบ้านนีม้นักว้างใหญ่แค่ไหน เอง็ไปอาบน�า้

และขับถ่ายในห้องเรือนครัว มีห้องกั้นไว้ให้ ผัวข้าท�าให้แล้ว”

“แล้วพี่นอนที่ไหนกัน ? ”

“ก็เรือนครัวนั่นแหละ มี ๓ ห้อง ห้องท�าครัว ห้องข้ากับผัว และห้องที่แบ่งให้เอ็ง 

มนันอนได้แต่คณุหญงิไม่ให้เอง็นอนทีน่ัน่ เอง็ต้องอยูก่บัคณุบวัดัง่เงา เอง็ไม่ต้องกลวัทีน่ี่

ปลอดภัยที่สุด” ซินกุ้ยเข้าใจทุกอย่าง หล่อนเป็นนางก�านัลในวังมาก่อน เคยพบผู้คนมา

มากมาย การสอนอย่างที่นางรองสอน ท�าให้เห็นว่าตัวเองได้รับเกียรติพอสมควร

“แล้ววันนี้จะต้องพบใครไหม ? ” ท่านหญิงถาม

“คงมีเพียงเจ้าคุณแผนเจ้าค่ะ คุณต้องเรียกท่านว่าเจ้าคุณพ่อ”

ท่านหญิงพยักหน้า “รอง....แล้วผมข้า ต้องท�าอย่างไร ? ”

นางรองคลานเข้ามาใกล้ ๆ “ผมคุณยาว ตัดหน่อยดีไหมเจ้าคะ ? ”
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“ไม่ได้ ! ” ซินกุ้ยพูดเสียงดัง “เราไม่ตัดผมกัน เว้นแต่จะญาติเสีย”

“มน่ิา ผมถงึได้ยาวพนัล้อมเจดย์ีได้ทเีดยีว คล้ายมดัแกละแต่เอามาพนัไว้ทีม่ดีสัน้

นี่ มีดอะไรไม่ยักมีคม แต่แกะสลักเสียงาม”

“ข้าคงตัดมิได้” ท่านหญิงก้มดูผมนางรอง “ผมเจ้าเหมือนผมข้า หากแต่ไม่ต้อง

ประดับด้วยสิ่งใดเลย ผมข้าท�าได้” หล่อนยิ้ม

“เขาเรียกทรงดอกกระทุม่เจ้าค่ะ ลบูน�า้มนัตานเีสยีหน่อยกจ็บัเงาเชยีวเจ้าค่ะ แต่

ผมคณุคงต้องซ่อนไว้มาก วนันีย้งัไม่ได้พบคนอืน่ยงัมต้ิองท�ากไ็ด้เจ้าค่ะ” ท่านหญงิซพูยกั

หน้ารับ มืองามค่อย ๆ แกะเครื่องประดับผมออก ซินกุ้ยลุกขึ้นมารับใช้ หล่อนค่อย ๆ 

รบัหยกและแผ่นเหลก็ทีถ่กูผมมดัไว้เมือ่ครูอ่อกจากมอืท่านหญงิมา บางทกีแ็กะให้ แต่ดู

เหมือนอีกคนจะท�าเองได้คล่องแคล่วกว่า หรือหล่อนอาจจะไม่ชอบให้คนรับใช้มากนัก

นั่นเอง นายบ่าวทั้งสองท�าให้นางรองเห็นว่าเขาปรนนิบัติกันมาแบบนี้ช้านาน 

“ไม่หนักหรือเจ้าคะ ? ใส่นอนกันทีเดียว” 

“ไม่ได้ใส่นอน แต่ข้ายังมิได้นอน เม่ือคืนถอดเช็ดผมให้แห้งแล้ว” ท่านหญิง

หัวเราะ “เอ็งด้วยเรอะนางกุ้ย ? ”

“ข้ามิได้นอนลงไป นั่งพิงฝาหลับ” เมื่อเครื่องประดับหายไป ผมที่ร้อยรัดไว้ก็

สยายยาวให้เห็นคลุมหลัง ท่านหญิงซูอายุ ๑๘ ปี นางตัดผมเพียงสองครั้งเท่านั้น หญิง

สาวปล่อยให้ซินกุ้ยจัดเรียงเส้นผมและหวีให้เรียบ ก่อนที่ทั้งสองจะช่วยกันตวัดข้ึนแล้ว

เก็บปลายผมซ่อนไว้ มองปราด ๆ ก็เหมือนทรงดอกกระทุ่มทีเดียว 

“ท�าไมเก่งกันขนาดนี้ ? ท�าเหมือนผมเป็นน�้าเลยนะเจ้าคะ จับได้ง่าย ๆ ”

“ซนิกุย้เคยเป็นนางก�านลัในวงั นางเก่งเรือ่งพวกนีม้าก ส�าหรบัเราชาวแมนจ ูผม

คอืของส�าคญัในชวีติ ข้ามอิยากให้ใครมาเดอืดร้อนเพราะตวัข้า จะแต่งตวัอย่างเจ้าออก

ไปพบผู้คน แต่ผมข้าผิดแผกก็เห็นว่าไม่เหมาะ”

นางรองยิ้มกว้าง “คุณบัวอายุยังน้อย หากเป็นคนที่นี่ก็พึ่งจะพ้นโกนจุกมาไม่กี่ปี 

จะเป็นแม่ศรีเรือนคนก็คงได้ แต่ก็ยังเป็นสาวใหญ่ไม่ได้ เหตุใดพูดจาได้น่าฟังนักนะเจ้า

คะ บ่าวก็ฟังที่คุยกันไม่ค่อยจะรู้ความ”
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“ท่านหญิงได้รับการอบรมมาอย่างดี พระชายารองก็เป็นธิดาขุนนาง”

“เมียรองนะเหรอ ? ”

“เรามไิด้ต�า่ต้อยเพราะเป็นเมยีรองหรอืเมยีเอก บางทีกเ็ป็นเมยีพระราชทานจาก

ฮ่องเต้” ซนิกุย้เล่า หากแต่ไม่ได้อธบิายละเอยีดเพราะเป็นเรือ่งส่วนตวัของนาย นางรอง

พยักหน้ารับหงึก ๆ ราวกับเข้าอกเข้าใจดียิ่ง

“ที่นี่คุณหญิงใหญ่ที่สุด อย่ากลัวไปเลยเจ้าค่ะ คุณเป็นลูกท่าน บัดนี้ก็มีฐานะไม่

ต่างกับทีเ่ป็นอยู่ คณุหญงิมีทรพัย์มาก ทีบ้่านเดมิท่านเป็นลกูหลานเจ้าสวั คุณหญงิได้มา

เป็นคุณหญิงเพราะท่านเจ้าคุณด้วย จึงมีทั้งทรัพย์และบารมี ท่านทั้งสองรักใคร่กันนัก

เจ้าค่ะ ส่วนเมียอื่น ๆ  ก็มีทั้งมาจากเจ้านายในวังประทานมาให้ เป็นคุณข้าหลวงมาก่อน

อย่างคุณเทียน หรือเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตขุนน�้าขุนนาง บางทีก็เป็นเมียบ่าวที่เคย

เป็นบ่าวอยู่ในบ้านนี้มานาน คุณหญิงกับท่านเจ้าคุณก็เลี้ยงดูอย่างดี”

ท่านหญิงซูพยักหน้ารับ “ไปอาบน�้ากันเถอะนะ ข้าไม่อยากให้ผู้ใหญ่รอ” หล่อน

เดินน�าเข้าไปในห้องอาบน�้าทันที

ร่างงามมองตัวเองในกระจกบานใหญ่ ที่นางรองเอาเข้ามาวางไว้ข้างเตียง มีหีบ

เลก็หีบน้อยวางไว้รอบ ๆ  และมเีครือ่งประทนิผวิหน้าตาแปลก ๆ  เป็นขวดแก้วอย่างชาว

ตะวันตก ตลับประดับมุกก็มี บางอย่างคุ้นตาเหมือนของใช้ของเธอที่ต้าชิง 

“คณุหญงิให้ขนมาให้ใช้ไปพลาง ๆ  ก่อนเจ้าค่ะ ต่อไปจะส่ังโต๊ะแบบมกีระจกด้วย

มาให้ใช้ ลูกคุณหญิงหงส์ไม่มีค�าว่าด้อยกว่าผู้ใดเจ้าค่ะ คุณจะได้ใช้แต่ของดีที่สุด”

“หอมไปหมด หอมทุกอย่างเลย” หล่อนจับสไบจีบขึ้นมาดม

“เจ้าค่ะ เราเอาผ้าอบในหีบ แถมยังแทรกใบเนียมไว้ให้ด้วยนะเจ้าคะ ช่วยให้ผ้า

หอม ไหนจะแช่น�้าลูกซัด น�้าชะลูด อบร�่าผ้าอีกหลายรอบเจ้าค่ะ”

“กุ้ยดูนี่สิ ! กลิ่นหอมประหลาด” หล่อนยกตลับสีผึ้งเล็ก ๆ  ให้นางก�านัลดู อีกคน

ยิ้มกว้างด้วยพึงใจนัก ซินกุ้ยตื่นเต้นที่ได้เห็น 

“ตลบัสผีึง้ เอาไว้ทาปากเจ้าค่ะ เราไม่แต่งตวักันด้วยเครือ่งประดับมากนกั แต่ตวั

ต้องหอมเจ้าค่ะ เอ่อ ที่หูคุณ” นางรองชี้ไปที่หูของหญิงสาว
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“อ้อ ! ตุ้มหู” เธอเอามือรูดใบหูตัวเอง

“ท�าไมเจาะรูมากมายอย่างนั้นเจ้าคะ ? ”

“ ๓ รู หญิงชาวแมนจูจะเจาะรูหู ๓ รูและใส่อย่างข้า” 

นางรองพิจารณาอย่างตั้งใจ ตุ้มหูลูกปัดเล็ก ๆ ร้อยเป็นระย้าตุ้งติ้งห้อยลงมา

เหมือนอุบะมาลัย สีเดียวกับชุดหยกที่ติดผมท่านหญิงมา 

“ไม่ใส่ได้ไหมเจ้าคะ ? เราไม่ใส่อย่างนี้กันที่นี่ ”

“ได้ ! ” ท่านหญิงถอดมันออกอย่างรวดเร็ว โดยมีซินกุ้ยยื่นมือมารับไป 

“ข้าก็เห็นเมื่อคืน คุณแม่ไม่ค่อยใส่เครื่องประดับ”

“ท่านไม่ค่อยได้ออกไปไหนเจ้าค่ะ หลงัท่านเจ้าคุณออกจากราชการคุณหญงิกไ็ม่

ค่อยไปไหน เว้นแต่มีงานส�าคัญจึงได้แต่งตัวกัน ที่ใส่อยู่ทุกวันก็มีเพียงสร้อยเส้นเล็ก ๆ 

หรือก�าไลข้อมือเล็ก ๆ เจ้าค่ะ ท่านขยันท�างานเรือน แหวนก็ไม่ค่อยใส่ให้เกะกะเจ้าค่ะ 

ท่านมีมากก็จริง แต่เรา ๆ ไม่แต่งตัวกันมากเมื่ออยู่บ้านเจ้าค่ะ”

ซนิกุย้มองของใช้ตรงหน้าอย่างพอใจ ฮูหยนิผูน้ัน้จรงิใจย่ิงนกั ของใช้ส่วนตวัเหล่า

นีค้นธรรมดาคงไม่ได้แตะต้อง นีท่่านกลบัยกมาให้คนแปลกหน้าใช้สอยตามสบาย น�า้ตา

หล่อนรื้นขึ้นมาทันที เพียงไม่กี่ชั่วยามฮูหยินเปลี่ยนท่านหญิงของนางให้กลายเป็นคน

ใหม่ “นางกุ้ยเอ็งไปกินข้าวกับข้าที่เรือนครัว อย่าได้ลงไปข้างล่างเด็ดขาด หาทางกลับ

มาไม่ได้ ข้ากห็าเอง็ไม่เจอหนา” ซนิกุย้รูว่้าอกีคนเพยีงขู่ให้กลวัเท่านัน้ แต่นางก็ไม่คดิจะ

ลงไป ไม่ว่าท่านหญิงอยู่ที่ไหนนางก็ต้องอยู่ที่นั่น

ท่านหญงิก้าวออกมาจากธรณีประตู มองไปรอบ ๆ  เรือนไทยแล้วรูส้ึกตื่นเต้นนัก 

แสงแดดอ่อน ๆ เริ่มส่องลงมา อากาศในเวลาเช้าตรู่ที่นี่เย็นมากคงเพราะอยู่ใกล้แม่น�้า 

เสยีงนกร้องดงัมาจากเรอืนตรงข้ามทีห่่างกนัไม่มากนกั เหมอืนมีบ้าน ๔ หลงัอยูบ่นแผ่น

ไม้เดยีวกนั บ้านเรอืนทีน่ีแ่ปลกตานกั แม้รูจ้กับ้านไม้มาก่อนกปั็กใจได้ทนัทว่ีา ‘แตกต่าง’ 

บ้านนี้ยกสูงจากพื้นดิน ลมโกรกเย็นสบาย มองไปรอบ ๆ  เห็นเพียงต้นไม้สูงใหญ่ พอหัน

หน้าไปยังศาลาหน้าเรือนฝั่งขวาก็มองเห็นคุณหญิงและชายสูงวัยนั่งอยู่ 



32   ภูปรดา 

ท่านหญงิคุน้ชนิกบัการใส่กางเกงไว้ข้างในอย่างชาวแมนจ ูเมือ่นุง่โจงกระเบนแล้ว

ท�าให้มั่นใจอยู่มาก แต่ยังเดินช้าเพราะยังไม่ชินกับหางที่ดึงไปเหน็บไว้ข้างหลัง เข็มขัดนี่

คงเอาอยู่แต่ก็ต้องระวัง หล่อนเดินเข้าไปหาคนทั้งสอง

“นั่งลงสิแม่บัว” คุณหญิงยิ้มกระจ่าง ท่านหญิงนั่งลงเหมือนจะคุกเข่า ต้องลอบ

มองคุณหญิงนั่งจึงได้นั่งตามได้ “นั่งทับส้นก็ได้ หากไม่ถนัด” คุณหญิงยิ้มเพราะเห็นท่า

ทางเก้ ๆ กัง ๆ ของหญิงสาว ท่านหญิงนั่งทับส้นพลางยิ้มตาหยี 

“ปกติข้าจะคุกเข่า ไม่ก็ยืน หรือหากจะนั่งก็มีเก้าอี้”

“ลูกจะคุกเข่า” คุณหญิงแก้ให้ใหม่

ท่านหญิงยิ้มแล้วรับค�า “เจ้าค่ะ ปกติลูกจะคุกเข่า”

ดวงตาอีกคู่ที่มองมาที่เธอนิ่งเฉยหากแต่ดูร่มเย็นนัก เจ้าคุณแผนมองเธอแล้วก็

ก้มหน้าลงมือรับประทานอาหาร “กินข้าวกันแม่บัว” ท่านพูด

นางรองคลานขึ้นมาบนศาลา แล้วยื่นชามเล็ก ๆ  ให้ ในนั้นมีน�้าและดอกไม้สีขาว

ลอยอยู่ “ล้างมือเจ้าค่ะ” ท่านหญิงจุ่มมือลงไปทั้งสองข้าง

คณุหญิงหวัเราะ “แค่ข้อกพ็อลกู จุม่แค่ข้อนิว้กพ็อ เราจะกนิข้าวด้วยมอื สิง่ท่ีคุน้

เคยมาก่อนขอให้เว้นไปเสีย เพราะบัดนี้เจ้าคือธิดาของพระยา” ท่านรู้ดีว่าเจ้าตัวก�าลัง

มองหาตะเกียบไม้อย่างที่ลูกจีนใช้ คุณหญิงหงส์คุ้นชินมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ได้ใช้จริงจัง 

“เปิบด้วยมือนะลูก ค่อย ๆ กิน ใช้แค่ปลายมือหยิบขึ้นมา อย่าให้ข้าวร่วง ถ้าท�า

บ่อย ๆ  จะคุน้ไปเอง” เม่ือพดูจบกท็�าให้ด ูส่วนเจ้าคณุแผนตกัน�า้พรกิปลาย่างใส่จานข้าว

หล่อน ท่านหญิงรู้ได้ทันทีว่าท่านก�าลังสอนวิธีใช้ช้อนตักอาหารในแต่ละถ้วยชาม 

“บ้านเรือนทางนั้น หากจะให้นับหนทางไปมาก็นับว่าไกลมาก แต่ก็มิได้ส�าคัญ

เท่ากบัห้วงเวลาทีอ่ยูใ่นตอนนี ้แม่บวัคงมชีะตาต้องกบัคณุหญงิจงึได้มาร่วมเรอืนเป็นแม่

ลูก เช่นนั้นก็จงเรียนรู้และอยู่อย่างสบายใจเถิด พ่อแม่จะเป็นเกราะคุ้มครองให้เจ้าได้”

ท่านหญงิซเูคีย้วข้าวอยูน่�า้ตารืน้ขึน้มาทนัท ีนางเป็นธดิาของพระชายารอง น้อย

นกัทีจ่ะได้กนิข้าวพร้อมหน้ากบัท่านพ่อ ความเป็นลกูสาวท�าให้ห่างอกพ่อเสมอ บดันีค้น

แปลกหน้าก�าลังปลอบโยนเธอ น�้าตาจากดวงตาคู่งามไหลอาบแก้ม ทั้ง ๆ ที่มือยัง

พยายามตะล่อมหยิบข้าวใส่ปาก
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คุณหญิงกับเจ้าคุณแผนมองหน้ากัน ทั้งสองรู้สึกไม่ต่างกัน เด็กคนนี้เข้มแข็งนัก 

หล่อนร้องไห้ไม่มีเสียงและยังท�าหน้าที่ของตัวเองต่อ ไม่พิรี้พิไรเลย 

“หากไม่บอก ฉันก็ปักใจว่าแม่บัวเป็นลูกคุณหญิงหงส์เป็นแน่ หล่อนช่างเหมือน

แม่ไม่มีผิด คุณหญิงเข้มแข็ง ไม่มากความ มีแต่ความร่มเย็น จงเชิดหน้าและอยู่อย่าง

เป็นสุข เจ้าเป็นลูกเพียงคนเดียวของคุณหญิงและข้า”

ท่านหญงิซกู้มหวัลงให้ต�า่ทีส่ดุ น�า้ตาไหลพรากไม่ขาดสายจนแทบมองไม่เหน็ชาม

ข้าวของตวัเอง บญุกรรมใดหนอส่งข้ามาไกล เหตใุดร้อยรดัไว้ได้ทนัท ีพ่อข้าแม่ข้าปกปัก

รักษาชีวิตไว้ทันทีที่มองเห็นกันบนแผ่นดินนี้ หาไม่แล้วข้าซูอวี้ฮวาคงสิ้นชื่อในสายน�้า 

ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้นบัจากนี ้แผ่นดนินีจ้ะมข้ีาผู้ภกัด ีบ้านนีแ้ละสองคนทีอ่ยูต่รง

หน้าข้าจะเป็นดั่งสายเลือดเดียวกัน

๕
หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เจ้าคุณแผนนั่งเคี้ยวหมากอยู่ที่เดิม คุณหญิง

หงส์ก�าลังกรองมาลัยอยู่ ท่านหญิงซูไม่ได้รับค�าสั่งให้ไปไหน จึงนั่งนิ่ง ๆ อยู่ตรงหน้าคุณ

หญิง “เหน็บกินหรือยัง ? ” หญิงสาวกะพริบตาถ่ี “ไม่เข้าใจสินะ เป็นเหน็บชาที่เท้า

เพราะนั่งนานอย่างไรเล่า แปลกดีเจ้าเข้าใจภาษาเรา แต่บางอย่างก็ไม่เข้าใจ เมื่อใดที่ไม่

เข้าใจขอให้พูดว่าคุณแม่ แล้วแม่จะช่วย” คุณหญิงหัวเราะ “แม่กับเจ้าคุณพ่อจะต้อง

บอกคนในบ้านเรื่องของเจ้าแล้ว แม่บัวเพียงน่ังฟัง คนท่ีควรไหว้ก่อนก็มีเพียงแม่เทียน

กับแม่พร้อม ส่วนเมียคนอื่น ๆ ก็ให้รับไหว้เท่านั้น เขาท�าความเคารพก็แค่รับรู้ แต่ไม่

ต้องไปรับไหว้บ่าวไพร่ พวกที่ใช้ผ้าคาดอก”

“เจ้าค่ะ”

“หากหน้าไหนมนัถามกไ็ม่ต้องตอบ แม่จะพดูแทนเอง เพยีงฟังแล้วดูคนกพ็อ จะ

ได้จ�าหน้าค่าตากันได้ บ้านเมอืงเราอาจจะต่างกันหรอืคล้ายกันอยูม่าก แต่เรือ่งนสิยัใจคอ

คนลูกต้องดูเอง พูดให้น้อยฟังให้มาก แล้วจะรู้ว่าควรท�าตัวอย่างไร”
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“คุณหญิงก็จะไปสั่งอะไรให้มากความ แม่บัวก็มีเชื้อมีแถวคนข้างใน ต่อให้ต่าง

เชื้อสายเผ่าพันธุ์เขาก็มีธรรมเนียมของเขา พูดมาก ๆ ลูกจะหลงทางนั่นปะไร” เจ้าคุณ

แผนหัวเราะ “วันพรุ่งจะพาไปวัด คุณหญิงเตรียมตัวให้ลูกด้วย”

“รีบไปท�าไมเจ้าคะ ? ลูกยังเหนื่อย เห็นว่าไม่ได้นอนเพราะผิดที่”

เจ้าคณุแผนส่ายหน้า จ้องคณุหญงิหงส์แน่วแน่ “กพ็กัเสียวนันี ้ลงเรอืไปขึน้ท่าวดั 

ไม่เหนื่อยเท่าใดดอก หรือแม่บัวไม่อยากไปวัด ? ” 

“วัด ? คุณแม่”

“สถานที่ที่มีพระ มีผู้ถือศีลอยู่อย่างไรเล่า”

“อ่อ…..อาราม อยากไปเจ้าค่ะ”

“ที่ที่เจ้ามาคงไม่เหมือนกัน แม่ท�าอะไรแม่บัวก็ดูแล้วท�าตามก็แล้วกัน เรื่องนี้ไม่

น่ากังวล แต่ค�่านี้เจ้าคุณพ่อจะให้ทุกคนในบ้านมาพบเจ้า กลัวหรือไม่ ? ”

“ไม่กลัว ลูกก็อยากเห็นทุกคน แปลกที่เข้าใจที่คุณแม่พูด แต่บางอย่างก็เหมือน

ไม่เข้าใจอะไรเลย ลูกไม่รู้จะหาค�าตอบได้อย่างไร”

“เจ้าค่ะ ! อย่าลืม ต้องพูดว่าเจ้าค่ะ” คุณหญิงเตือน “เจ้าค่ะ” อีกคนรับค�า 

เจ้าคณุแผนอมยิม้กบัการสอนลกูของคณุหญงิหงส์ หล่อนอาจจะไม่รูต้วัว่าตัวเอง

ก�าลงัสนใจแม่บวัยิง่กว่าอะไรทัง้หมด เดก็คนนีเ้หมอืนของขวญัอนัล�า้ค่าจากสายน�า้ คณุ

หญิงเป็นหมันและไม่มีวันยอมรับลูกคนอื่นมาเลี้ยง คงเป็นชะตาของทั้งคู่ 

“ก็ค่อย ๆ ฝึกกันไป จะให้ได้ดั่งใจเพียงเวลาข้ามคืนก็ยากนะคุณหญิง”

“ก็เพียงเวลาข้ามคืนเจ้าคุณก็อยากให้พบปะผู้คนอิฉันถึงต้องฝึก ส่วนเรื่องที่เจ้า

สงสัยว่าท�าไมเข้าใจภาษาเราเจ้าคุณพ่อถึงได้อยากให้เจ้าได้พบกับพระครูท้วมเร็ว ๆ  นะ

ลกู นางรองเอง็พาคุณเข้าห้องไปพกัผ่อน” คณุหญงิหนัไปหาอกีคนทีน่ัง่เปลีย่นท่านัง่อยู่

นบัครัง้ไม่ถ้วนเพราะไม่ชินกบัการนัง่พบัเพยีบ “นางกุย้ เอง็กต้็องเงยีบปากไว้ อย่าได้ไป

พูดกับใครเด็ดขาด เข้าใจหรือไม่ ? ” ซินกุ้ยพยักหน้ารับซ�้า ๆ

“ต้องรับค�าว่าเจ้าค่ะเท่านัน้พอ จะมาหวัสัน่หวัคลอนใส่ข้าไม่ได้” คณุหญงิหวัเราะ 

“มันฉลาดปราดเปรียว ผิวพรรณก็ดี สมเป็นคนในรั้วในวัง ฝึกนิดเดียวก็ยกขึ้นได้ด้วย

ซ�้า” คุณหญิงอมยิ้มพลางหันไปมองเจ้าคุณแผน
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“คุณหญิงอย่ามาหาความฉัน ฉันแก่แล้ว แล้วนี่ก็รุ่นลูก ฉันเบื่อเต็มทีแล้ว” 

คุณหญิงกลั้นย้ิมไว้เม่ือเห็นเจ้าคุณถอนใจแรง ข้อนี้แหละที่กลัวนัก แม่บัวมีคน 

จากบ้านเมืองของตนร่วมชะตามาด้วยเพียงคนเดียว หากเจ้าคุณพ่อตัวเองไปเกี่ยวข้อง

ด้วย หล่อนคงไม่ชอบใจนัก ท่านหญิงซูพอจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่คุยกัน ฮูหยินผู้นี้ก�าลัง

ปกป้องเธอและนางก�านัล สตรีผู้นี้ฉลาดล�้า ตัดไฟเสียแต่ต้นลมอย่างแยบคาย

นางรองลุกขึ้นเดินน�าเข้าไปในหอนอน ซินกุ้ยลุกขึ้นยืน ก่อนจะคุกเข่าลงแล้วยื่น

แขนให้ท่านหญิงเกาะเพ่ือพยุงตัวลุกขึ้น เม่ือจะเดินซินกุ้ยก็จับที่มือของนายตน มืออีก

ข้างกป็ระคองทีข้่อศอก ท่าทางเหล่านีท้�าให้คณุหญงิได้เรียนรูว่้า ท่านหญงิของซนิกุย้นัน้

ล�้าค่านัก เมื่อทั้งสามคนเดินจากไปแล้วคุณหญิงจึงได้เอ่ย 

“ประคบประหงมกันดีเหลือเกิน บ้านเมืองเขาคงจะมีธรรมเนียมที่งดงามไม่แพ้

เรานะเจ้าคะ แม่บัวหล่อนมีท่าทางสง่า ไม่เอะอะมะเทิ่ง งดงามไปหมด”

“ก็ลูกผู้ดี น�้าตาไหลอาบแก้มขนาดนั้นยังไม่สะอื้นให้ได้ยิน กล้าหาญนัก หล่อน

ไม่ได้งดงามเพราะกิริยาเท่านั้น หากแต่ใจหล่อนนิ่งราวกับทหารกล้า” 

“เมื่อพระครูท้วมได้เห็น คงเมตตาหล่อนนักนะเจ้าคะ” 

เจ้าคุณแผนพยักหน้าพลางอมยิ้ม

พอบ่ายคล้อยทั้งนายทั้งบ่าวก็นั่งเจรจากันเบา ๆ อยู่ในหอนอน นางรองเดินเข้า

มา เมื่อถึงเวลาต้องอาบน�้า “คนที่จะมามีใครบ้างหรือ ? ”

“มเีมยีรอง เมยีบ่าว แล้วกพ็วกบ่าวไพร่คนสวนทัง้บ้านเจ้าค่ะ คุณต้องลงไปกลาง

บ้าน เพราะมีคนมากมายเหลือเกินเจ้าค่ะ”

“ทหารหรือพี่รอง ? ” ซินกุ้ยถาม

“ไม่ใช่ ก็พวกบ่าวในบ้านทั้งหมด มาใหม่เรื่อย ๆ  ตายไปเรื่อย ๆ  จ�าไม่ได้หรอกว่า

ใครเป็นใคร นาน ๆ จึงจะได้เข้าเขตเรือนใหญ่ คอยดูเถิด จะมีคนท�าตัวยิ่งใหญ่คับฟ้าก็

คราวนี้แหละ เพราะนาน ๆ จะได้ออกหน้ากับเขาสักที” นางรองหัวเราะ

“แม่เทียนหรือ ? ”
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“เจ้าค่ะ ในวนันีค้นนีจ้ะน่ากลวัทีส่ดุเจ้าค่ะ คณุหญงิถงึห้ามไม่ให้คุณพดูอะไรมาก 

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่รู้จะออกฤทธิ์ออกเดชแค่ไหน ถ้าได้รู้ว่าคุณหญิงมีลูก” 

“นางจะเกลียดข้าหรือ ? ” 

นางรองหันมาสบตาท่านหญิงซู ขณะท่ีก�าลังเดินน�าเข้าไปห้องอาบน�้าพร้อมกับ

เครื่องแต่งตัว “ผู้หญิงก็อย่างนี้เจ้าค่ะ แต่คุณไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะ คุณแม่ใหญ่ที่สุดในบ้าน

นี้ หน้าไหนก็แตะต้องคุณไม่ได้ ที่เตือนคุณและนางกุ้ยเพราะท่านอยากตัดร�าคาญเรื่อง

คุณเทียนไว้ก่อนเจ้าค่ะ ไปอาบน�้ากันนะเจ้าคะ”

ท่านหญิงซูอมยิ้ม ในความโชคร้ายที่ต้องเจอเรื่องเหลือเชื่อเธอก็ยังโชคดี ที่ถูกส่ง

มาอยู่ในฐานะที่ยิ่งใหญ่และยังมีคนปกป้อง คืนนี้คงได้เจอเรื่องสนุก ๆ เป็นแน่

กลิ่นควันไฟกรุ่นอยู่รอบเรือน ท่านหญิงซูมองตะเกียงแล้วมองออกไปนอก

หน้าต่าง “กลิ่นควันไฟ กลิ่นแรงมาก ราวกับมีกองเพลิง” 

นางรองพยกัหน้ารบั “เจ้าค่ะ บ่าวมากนัมาก จดุไต้จดุตะเกยีงมาเจ้าค่ะ” นางรอง

อธิบายแต่มือก็ไม่ได้หยุดจัดผ้าผ่อนในหีบ ดูเหมือนผ้าในหีบไม้นั้น จะมากกว่าที่เห็นวัน

แรก “เห็นเกี๊ยะข้าหรือไม่ ? ” ท่านหญิงชี้ไปเท้าตัวเอง

“เกือกแบบจีนหรือเจ้าคะ ? ที่เหมือนกีบม้าหรือเจ้าคะ ? ” นางรองท�ามือท�าไม้

ประกอบการพูด “ที่ใส่เดินใช่ไหมเจ้าคะ ? ”

“ใช่ เกี๊ยะแมนจู”

“เหน็เจ้าค่ะ มข้ีางเดยีว ตดิเท้าคณุมา บ่าวเกบ็ไว้ให้ในหบีต่างหาก อกีข้างคงหลดุ

ไปกบัน�า้เจ้าค่ะ ผวับ่าวบอกว่าน�า้แรงมาก เหลอืข้างเดยีวก็นบัว่าเหลอืเชือ่มากแล้วเจ้าค่ะ 

ว่าแต่ว่าท�าไมเกือกมันจึงสูงขนาดนั้นเจ้าคะ ? เดินข้ามสะพานบัวได้หัวทิ่ม”

“สตรแีมนจไูม่มัดเท้าเหมอืนสตรชีาวฮัน่ เราจงึใส่เกีย๊ะแทน มนัช่วย...เอ่อ…..มดั

ใจสาม ีช่วยในเรือ่งภายในร่างกายของสตร ีเวลารดัเท้าต้องเดนิเกร็งสะโพก แต่แมนจไูม่

มัด เราใช้รองเท้านี้ช่วยแทน” นางรองกะพริบตาปริบ ๆ เพราะไม่เข้าใจ 

ซนิกุย้หัวเราะ “ผูช้ายจะมาสูข่อสตรทีีม่ดัเท้า เพราะพวกนางจะมเีสน่ห์มดัใจสามี 

เอามาเป็นภรรยานับว่าเป็นโชคดี”
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“ไม่เข้าใจ ! เฮ้อ ! ข้าขอไม่เข้าใจก็แล้วกัน บ่าวมีเกือกพื้นต�่า ๆ ให้คุณนะเจ้าคะ 

เรื่องมัดใจชายอย่าไปกังวลเลยนะเจ้าคะ อย่างไรเสียผู้ชายท่ีน่ีก็มีเมียบ่าวเมียทาส แต่

อย่าห่วงคุณต้องเป็นเมียเอกเท่านั้นเจ้าค่ะ” 

ท่านหญงิซนิูง่ไป รูส้กึเหมอืนตวัเองก�าลงัฝัน แม้พลดัถิน่มาแต่ดเูหมอืนคนทีบ้่าน

นีก้�าลงัเตรียมทกุอย่างให้เธอ ‘ทัง้ชวีติ’ ในการมคีูค่รองนัน้ความเป็นท่านหญงิแห่งตระกลู

ซขูองเธอต้องรอเพยีงบดิาตดัสนิใจให้ หากจะยกให้ใครกไ็ม่มทีางเล่ียงได้ เธอไม่รูด้้วยซ�า้

ว่าสามีในอนาคตจะเป็นผู ้ใด ไม่รู ้ว่าที่นี่จะเหมือนกันหรือไม่ เจ้าคุณแผนเป็นผู้มี

บรรดาศักดิ์ชั้นพระยาอย่างท่ีคุณหญิงหงส์เคยบอก ก็คงไม่ต่างกับบิดาของเราเป็นแน่ 

อีกไม่กี่อึดใจก็จะได้เห็นผู้คนมากมาย ความไม่รู้ของข้ามีมากเกินจะนับได้

โลกนี้อัศจรรย์นัก อะไรก�าลังจะเกิดขึ้นกับข้า ? 

เมื่อถึงเวลา นางรองก็มาเชิญท่านหญิงและซินกุ้ยออกมา พอลงจากบันไดเรือน 

ก็เดินผ่านศาลาไม้ มุ่งตรงไปเป็นลานดินกว้างขวาง พอหันไปอีกทางก็มองเห็นสะพาน

ไม้เป็นทางยาว คงเป็นสะพานบวัเหมอืนทีพ่ีร่องพดูถึง ลานดนิตรงหน้ามหีญ้าขึน้อยูบ้่าง 

หากแต่ถูกตัดให้เตียนเรียบร้อย ท่านหญิงซูถอยหลังทันทีเมื่อเห็นกลุ่มผู้คน !

ซนิกุย้รบีประคองนายตน คณุหญงิหงส์และเจ้าคุณแผนนัง่อยูท่ี่ตัง่ไม้ยาวทีถ่กูน�า

มาวางไว้กลางลาน ทัง้สองข้างมเีก้าอีม้้ายาววางอยูแ่ละมคีนนัง่อยูเ่ตม็ ! ไกลออกไปเป็น

ผู้คนที่แต่งตัวด้วยผ้าสีหมองไม่สดใส บางคนไม่ใส่เสื้อ บางคนมีลูกเล็ก ๆ นั่งอยู่บนตัก 

แสงไฟจากตะเกยีงทีห้่อยอยูต่ามต้นไม้ใหญ่และไต้ทีปั่กไว้รอบ ๆ  ลานดนิ ท�าให้มองเห็น

ภาพเลือนราง นับไม่ได้ว่ามีคนมากเท่าใด “นางกุ้ยพาคุณเข้ามา” คุณหญิงสั่ง

ซนิกุย้แอบบบีมอืนายสาวกระตุน้ให้รูต้วั ท่านหญงิซยูงัคงสงบนิง่ แต่ใจหล่อนส่ัน

ระรวัเมือ่เหน็แววตาของสตรผีูห้นึง่ทีน่ัง่อยูก่บัผูช้ายทีด่อู่อนวยักว่าเธอ คงเป็นพ่อพดุกบั

แม่เทียนไม่ผิดแน่ ท่านหญิงนั่งลงข้าง ๆ คุณหญิงหงส์ ขาหล่อนชิดกัน เท้าวางเป็น

ระเบยีบ มอืประสานไว้ทีห่น้าตกั “ไหว้แม่เทยีนสลิกู แม่เทยีนเป็นแม่ของพ่อพดุ ลกูชาย

ใหญ่ของเจ้าคุณพ่อ” ท่านหญิงยกมือไหว้แม่เทียน แล้วรับไหว้พ่อพุดและอีกหลายคนที่

ไหว้เธออย่างนอบน้อม ทั้ง ๆ ที่ดูสูงวัยกว่าเธอ 
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ดูเหมือนทุกคนจะรู้จักเธอแล้ว บางคนยิ้มให้ บางคนท�าหน้าเฉย ๆ มีเพียงแม่

เทยีนทีเ่มือ่รบัไหว้แล้วกจ้็องเขมง็ “เพราะเหตนุี้ีน่ีเ่องหรอืเจ้าคะ ทีท่�าให้คณุหญงิไม่ยอม

ยกผู้ใดเป็นลูก ? คุณหญิงมีลูก แต่หามีผู้ใดรู้เรื่องไม่”

“ก็ฉนับอกแม่เทยีนไปแล้ว ว่าพระครทู้วมท่านไม่ให้บอกผูค้น ด้วยเกรงแม่บวัจะ

อายุสั้น ลูกฉันมีมาก แต่ลูกคุณหญิงมีเพียงคนเดียว มันเป็นชะตาของหล่อน เคราะห์ไม่

ดีเราถึงต้องปกป้อง” เจ้าคุณแผนตอบแทนคุณหญิง

“มิน่าเล่าถึงไม่ให้ใครเหยียบเรือน ที่แท้คุณหญิงก็เลี้ยงลูก”

“ฉันขออภัยแม่เทียนด้วยท่ีเก็บง�าไว้ หากแต่ชะตาแม่บัวเป็นอย่างนี้ ลูกฉันจะ

พบปะผู้คนมาก ๆ ไม่ได้ จนกว่าจะอายุครบ ๑๘ ปี ตอนนี้ถึงเวลาฉันก็มาบอกให้รู้” 

คุณหญิงยิ้มและมันเป็นรอยยิ้มที่แม่เทียนเกลียดชังที่สุด คุณหญิงหงส์ดูมีความ

สุขเมื่อหันไปมองลูกสาวท่ีน่ังอยู่ข้าง ๆ เด็กคนน้ันมีสง่าราศี คงเพราะแม่มีเชื้อสายจีน 

ท�าให้หล่อนดูขาวผ่อง “ขออิฉันเจรจากับแม่บัวได้หรือไม่เจ้าคะ ? ”

“เอาสิแม่เทียน ถามได้” คุณหญิงอมยิ้ม

“แม่บัวอยู่อย่างไรในเรือน ตั้งแต่เกิดจนโตเป็นสาว ? ”

“อยู่กับคุณแม่ กับนางรอง….เจ้าค่ะ”

“รู้หนังสือหรือไม่ ? ”

“เขียนพู่กันได้ อ่านหนังสือออก” ท่านหญิงซูตอบนอบน้อม แต่เธอไม่ได้หลบตา

อีกคนเลย “ฉันสอนลูกเองแม่เทียน” คุณหญิงเสริม

“แล้วออกเรือนหรือยัง ? ”

“แม่เทียนละก็ ! ลูกฉันไม่ได้เจอใครเลย จะออกเรือนได้อย่างไร ? ”

“งั้นก็ต้องรีบหาคู่หมายแล้วเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวได้แก่คาเรือน คุณหญิงจะได้หมด

ห่วง อิฉันยินดีกับคุณหญิงยิ่งนักที่มีลูกโตกว่าพ่อพุด มิน่าคุณหญิงจึงไม่อาทรร้อนใจ แต่

ก็น่าเสียดายที่ไม่มีลูกชาย” หล่อนยิ้มเยาะ

“คุณแม่มีฉันคนเดียวก็มากพอแล้ว” คนพูดเชิดหน้าสูง หากแต่น�้าเสียงยัง

นอบน้อม “พ่อพุด...วันหน้าให้มาหาฉัน จะได้เจรจากัน” ท่านหญิงซูยิ้ม 

พ่อพุดยกมือไหว้ท่านหญิงอีกครั้ง “ขอบพระคุณขอรับคุณบัว”
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“ท�าไมไม่เรียกคุณพี่ ? ! ” แม่เทียนแย้ง

“คุณบัวเป็นลูกสาวของคุณหญิง กระผมเห็นสมควรที่จะเรียกว่าคุณบัวขอรับ”

“เรียกคุณใหญ่เถอะพ่อพุด อย่างไรก็เป็นพี่น้องกัน” เจ้าคุณแผนสั่ง

“อฉินัอยากเจรจากบัคณุใหญ่ด้วยเจ้าค่ะ ไม่นกึว่าคุณหญงิจะซ่อนเพชรไว้ในเรอืน 

นีถ้่าคนรูค้งถงึกบัลอื อฉินักย็นิดด้ีวยยิง่นกัเจ้าค่ะ คณุหญงิกับท่านเจ้าคณุได้ธดิาทีง่ดงาม

นัก” แม่พร้อมภรรยารองอีกคนพูด

“เอาสิแม่พร้อม” เจ้าคุณอนุญาต

“คุณใหญ่ไม่เบื่อหรือที่อยู่ในเรือนมาตั้งแต่เกิด ? ”

“บ้านกว้างใหญ่นกั จะไปทีไ่หนกไ็ด้ เพยีงแต่ไม่ได้พบคน” หญงิสาวหนัไปหาคุณ

หญิงด้วยไม่แน่ใจว่าตัวเองพูดถูกหรือไม่

“แม่พร้อมเป็นเมยีรองอกีคน มเีชือ้สายลกูจนีอย่างเรา หล่อนมใิช่ชาววงั หากแต่

เป็นธิดาเจ้าสัว มีลูกชายหญิงอย่างละคนให้เจ้าคุณพ่อ” ท่านหญิงซูพยักหน้ารับ เข้าใจ

ได้ทันทีว่าไม่ต้องนับถืออะไรหล่อนมากนัก เพราะดูเหมือนจะไม่ได้มียศศักดิ์อะไรอย่าง

แม่เทียน แต่หล่อนดูตื่นเต้นที่ได้เห็นแม่เทียนชักสีหน้า เพราะจ้องแม่เทียนมากกว่าเธอ

“จะมีอะไรดีเท่าการได้รู้ว่าคุณหญิงมีธิดานะเจ้าคะ แม้ไม่ได้ลูกชายก็นับเนื่องได้

ว่ามีทายาท” แม่พร้อมพูดไปยิ้มไป 

“ฉนักโ็ชคดอียูม่าก วนันีพ้าคณุใหญ่ออกมาให้พวกเจ้าได้รูจ้กั หากได้พบกนักข็อ

ให้ดูแลกันอย่างที่ท�ากับฉันและท่านเจ้าคุณ ส่วนนั่นชื่อนางกุ้ย มันเป็นญาติห่าง ๆ ของ

ข้าเอง มันโตมาด้วยกันกับคุณใหญ่ นางกุ้ยเอ็งไหว้คุณทุกคน เมียท่านเจ้าคุณ” 

ซินกุ้ยยกมือไหว้อย่างรวดเร็ว แล้วยืนสงบนิ่งต่อไป

“เอ็งท�าไมไม่นั่ง ! ” แม่เทียนตวาด “เป็นบ่าวไพร่มายืนค�้าหัวข้าได้อย่างไร ? ”

“บ่าวฉันไม่ใช่ทาสใคร แม่เทียนอย่าได้ถือสามันเลย มันอยู่กับฉันมาเหมือนพี่

เหมือนน้องฉัน” ท่านหญิงซูรีบพูด

“ดีเหลือเกินเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณ บ่าวมายืนค�้าหัว” แม่เทียนส่ายหน้า
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“มันไม่ค่อยจะได้เจอคน แม่เทียนอย่าไปถือสาเลย ต่อไปจะได้พบปะกันมากขึ้น 

นางกุ้ยเอ็งก็ต้องปรับตัว อย่ายืนค�้าหัวเมียรองท่าน กับลูกท่านก็ให้เรียกดี ๆ อย่าได้ขึ้น

อ้ายอี เป็นญาติข้างข้าก็ยังเป็นบ่าวในเรือน ให้เจียมตัวอย่าตีเสมอท่าน เข้าใจหรือไม่ ?” 

“เจ้าค่ะ” ซนิกุย้รบัค�า รูว่้าคณุหญงิก�าลงัปกป้องนางไม่ผดิแน่ แม่เทียนผู้นัน้ตัง้ใจ

จะแสดงอ�านาจ หางตาของคุณหญิงมองซินกุ้ยเมตตานัก ท่านอมยิ้ม 

คณุหญงิกวาดสายตามองทกุคนเบือ้งหน้า ทีน่าน ๆ  ครัง้จะได้พบปะกนั แม้ไม่ได้

สนิทชิดเชื้อกับผู้ใดแต่ท่านรู้ดีว่าทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานบ้านนี้ หลายชีวิตเกิด

และตายที่นี่ แววตาที่มองมาเต็มไปด้วยความเคารพ

“ก็อย่างที่บอกไป คุณใหญ่จะดูแลทุกอย่างในเรือนเท่า ๆ กับคุณหญิง พวกเจ้า

และพวกเอ็งมีนายที่ต้องปกป้องดูแลอีกคนแล้วนะ อย่าได้ท�าการใดให้ระคายเคืองใจ 

คณุหนใูหญ่เรอืนใหญ่ไม่ใช่คณุหนตัูวเลก็ ๆ  ของคณุหญงิ หากแต่เป็นคุณใหญ่ผู้ทีจ่ะดแูล

บ้านเรือนทั้งหมด ท่านสั่งอะไรพวกเอ็งก็ต้องท�า เหมือนกับที่คุณหญิงและข้าสั่ง มีเรื่อง

แค่นี้ กลับไปได้ ! ” เจ้าคุณแผนโบกมือ พวกบ่าวก้มกราบแล้วค่อย ๆ ถอยกันออกไป 

เหล่าเมียรองเมียบ่าวของท่านก็ยกมือไหว้แล้วทยอยเดินจากไป 

ท่านหญิงซูไม่สามารถนับได้ทันว่าเมียเจ้าคุณพ่อมีกี่คน แม้จะพยายามแยกด้วย

การดูผ้าผ่อนที่ใส่กัน ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ เธอหันไปมองพ่อพุด เขาสบตาไม่นานก็

ส่งยิ้มมาให้ เด็กหนุ่มคนนี้ดูเรียบร้อยเหมือนคุณหญิงหงส์ หาได้เหมือนแม่เทียนมารดา

ของเขาไม่ เธอมองเขาจนกระทั่งภาพในหัวแปรเปลี่ยน มันวิ่งเร็วเหมือนเธอก�าลังขี่ม้า 

ร่างของท่านหญิงซูกระตุก ก่อนจะทรุดลงไป ! 
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๖
กลิ่นยาฉุนเข้าจมูกเมื่อท่านหญิงซูรู้สึกตัว “ลมจับ ดื่มยาเสียหน่อย” คุณหญิง

หงส์ประคองศรีษะเธอให้ดืม่ยา แววตาทีจั่บจ้องมาเมตตานกั “ผิดทีผิ่ดทางกเ็ลยอ่อนแอ 

เปลี่ยนกับข้าวกับปลาก็เลยไม่เจริญอาหารสินะลูก”

หญิงสาวยิ้มเจื่อน “เผ็ดมาก กินแต่น้อยได้บ้างเจ้าค่ะ”

“จะให้เขาท�าแกงจืดลูกรอกให้ทุกมื้อนะ แม่ก็ลืมไปว่าอาหารมีแต่เครื่องไทย จะ

ให้เขาท�าเครื่องจีนให้ด้วย ยานี่ให้ซินแสจัดมาให้ บ�ารุงดีนัก”

“คุณแม่พูดภาษาข้าได้หรือไม่ ? ”

“รู้ไม่มาก แม่มีเชื้อสายจีน แต่ถูกเลี้ยงมาอย่างชาวสยามมากกว่า ท�าไมหรือ ? ”

“ข้ารู้ว่าเวลาของท่ีน่ีต่างกับเวลาของข้า หากได้อ่านหรือเจรจากับผู้รู้ภาษาของ

ข้าคงจะดีไม่น้อย บางทีข้าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรให้ตรงใจ เหมือนรู้ภาษาสยามแต่บางทีก็

เหมือนไม่รู้ ข้าสับสนอยู่มาก” 

คณุหญงิสบตาหล่อน “ฟังนะแม่บวั โลกนีซั้บซ้อนนกั ลกูมาอยูต่รงนีแ้ม่กไ็ม่เข้าใจ

ว่ามาได้อย่างไร แต่การจะดิ้นรนหาทางกลับบ้าน มันคงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ต่อให้แม่

บวัตกน�า้ตกท่าอกี กห็าปักใจได้ว่าจะได้กลบัคนืสูบ้่านเมอืงตน จงอยูก่บัปัจจบุนัเถดิหนา 

หากมีวาสนาจะได้กลับไปสู่ที่ของตนเป็นแน่”

“ชีวิตข้ามิได้ขึ้นอยู่กับหัวใจตัวเองมาตั้งแต่เกิด รู้ว่าชะตาเปล่ียนมิได้ เพียงแต่

อยากรู้เรื่องบ้านเมืองบ้าง คุณแม่มีใครพอจะช่วยข้าได้หรือไม่ ? ”

คุณหญิงหงส์พยักหน้า เข้าใจหัวอกหญิงสาวได้จากแววตาที่ซ่อนความกลัวไว้

“ก็คงให้พบปะญาติข้างแม่ได้ทุกคน พวกบ่าวคงลือกันไปถึงไหน ๆ แล้วว่าแม่มี

ลูก ไว้จะพาไปหาญาติของเรา แต่อย่าร้อนใจจนเจ็บไข้ไปเลยหนา มีเรื่องที่ต้องปรับตัว

อยู่มาก แม่บัวท�าได้ดีต่อหน้าบ่าวไพร่ หากแต่ยังต้องระวังแม่เทียน หล่อนเป็นคนฉลาด

และช่างคิด ไม่ใช่คนที่เราจะรับมือได้ง่าย ๆ ”
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“นางคงเกลียดข้าเป็นแน่”

“ลูก...เจ้าจงใช้ค�าว่าลูกเถิด แม่ไม่อยากให้ใครจับจ้องเจ้าแม้เพียงค�าพูดเล็ก ๆ 

น้อย ๆ เรื่องแม่เทียนจะเกลียดหรือไม่อย่าเอามาใส่ใจ หล่อนไม่ได้เลวร้าย เพียงแต่ขี้

ใจน้อยและช่างคิด เจ้านอนเสียเถอะ วันพรุ่งจะพาไปวัด”

เมือ่คณุหญงิออกจากห้องนอนไป นางรองกเ็ดนิตามออกไป เหลือเพยีงท่านหญงิ

ซูและซินกุ้ย “ท่านหญิงอยากรู้เรื่องอะไรหรือเพคะ ? ”

“หรือเจ้าคะ ? ” ท่านหญิงซูย�้า

“หรอืเจ้าคะ ? ” ซนิกุย้ทวนค�าพดูพลางยิม้กระจ่าง “บางทกีห็ม่อมฉนักไ็ม่เข้าใจ

ว่าท�าไม...เอ่อ….บา….บ่าว….พูดได้เหมือนพี่รองเหมือนคุณหญิง ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักที่นี่มา

ก่อนเลย” หล่อนส่ายหน้าไปมาด้วยความไม่เข้าใจ

“ข้าเองก็กลัวนัก กลัวมาก แต่ข้าก็เชื่อว่ามันเป็นชะตา และมีเหตุผลที่เป็นอย่าง

นี้ แต่สิ่งที่เราต้องกลัวที่สุดก็คือคน คนที่นี่ข้าไม่รู้จักนิสัยใจคอเลย หากไม่ได้เป็นลูกคุณ

หญิง ข้าคงไม่ต่างอะไรกับบ่าวพวกนั้น พูดไม่ได้ต้องฟังอย่างเดียว จะว่าไปที่นี่ก็เหมือน

บ้านเมืองเรา บ่าวต้องฟังนายเท่านั้น”

“บารมีของท่านเจ้าคุณคงมากนะเจ้าคะ ถึงเลี้ยงดูคนได้มากขนาดนี้”

“แต่ต้องไม่เลีย้งพีซิ่นกุ้ย เจ้าจะเกีย่วเน่ืองด้วยท่านพ่อไม่ได้” หญงิสาวจ้องอกีคน

เขมง็ “ท่านแม่ดกีบัข้านกั การจะท�าใจยอมรบัเมยีมากมายขนาดนัน้ท่านแม่คงอดทนมา

ตลอด หากจะมีใจพิศวาสผู้ใดในวันหน้า อย่าเป็นท่านพ่อ เข้าใจหรือไม่ ? ”

“เพคะท่านหญิง”

บ่าวคนสนิทของแม่เทียนเลื่อนจานผลไม้เข้ามา เม่ือยกของคาวออกจากโตกไป

แล้ว “ใครปอกมะปรางริ้ว ? ”

“บ่าวเองเจ้าค่ะ”

“นางสาย ! เอ็งนี่สอนไม่จ�า ท�าของน่าเกลียดมาให้ข้ากินได้อย่างไร ! เอ็งจะเอา

ของไม่งามมาให้ชาววงัอย่างข้ากนิหรอื ? เอง็เอาไปทิง้เลยนะ ! อย่าเก็บไว้ให้เป็นเสนยีด

เรือนข้า ! ” แม่เทียนผลักจานออกไป 
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“เจ้าค่ะ” คนพูดคอตกเพราะคุณเทียนเอ็ดตะโรเสียงดังเหลือเกิน

“วันนี้คนเรือนใหญ่จะท�าอะไรบ้าง ? ”

“จะพาคุณใหญ่ไปกราบพระครูท้วมเจ้าค่ะ”

แม่เทียนยิ้มเยาะ “ผิดธรรมดา ผิดธรรมดามาก ลูกที่ซ่อนไว้ด้วยพระครูท้วมให้

ปิดบัง แต่จะพาไปกราบนี่นะ”

“ก็ไม่เห็นแปลกนี่เจ้าคะ พระครูท่านไม่ได้มาที่เรือนใหญ่เสียนาน คุณใหญ่ก็พ้น

เคราะห์แล้ว ก็คงต้องไปกราบท่านเจ้าค่ะ”

“สาระแนนางสาย เอ็งมันสาระแน ข้าพูดคนเดียว” นางสายหน้างอ ก่อนจะ

คลานออกไป “หยุด ! ไปเชิญแม่พร้อมมาหาข้า ให้รีบมาอย่าพิรี้พิไร” 

ไม่นานนักแม่พร้อมกม็าน่ังลอยหน้าลอยตาอยูต่รงหน้า แม่เทยีนรบัไหว้แล้วมอง

มาปราดเดียวก็เชิดหน้า แม่พร้อมอมยิ้ม รู้ดีว่าแม่เทียนก�าลังเดือดดาลจนทนไม่ไหว จึง

ต้องหาที่ระบายนั่นเอง “คุณพี่มีอะไรกับอิฉันหรือเจ้าคะ ? ”

“ฉันอยากรู้ว่าแม่พร้อมรู้สึกยังไงกับเรื่องคุณใหญ่” คนพูดน่ังเอนหลังพิงหมอน

อย่างสบายอารมณ์

“ก็ไม่เห็นแปลก เมียบ่าว เมียไพร่ อิฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีลูกกับท่านด้วยซ�้า คุณหญิง

จะเก็บง�าเรื่องลูกไว้ก็ไม่แปลกเจ้าค่ะ คงกลัวใครจะบีบคอลูกเอากระมัง” 

“หล่อนหมายถึงผู้ใด ? ”

“อูย ! คุณพี่เจ้าขา เมียท่านมากมาย คนคิดดีคิดร้ายเราหารู้ได้ไม่ คุณหญิงหงส์

กค็งกลวัไปหมด เขาลอืกนัว่าคณุหญงิมดลกูเยน็มลีกูไม่ได้ แต่ผดิทัง้เพ อ้ายอพีวกนีม้แีต่

ความริษยา คุณหญิงท�าถูกแล้วนะเจ้าคะ เอาพระเอาเจ้ามาอ้าง ที่จริงร�าคาญพวกมาร

ต่างหาก” แม่พร้อมหัวเราะ

“นางพร้อม ! ”

นางสายลนลานรีบหยิบพัดมาพัดให้นายตัวทันที
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“ใจเยน็ ๆ  ค่ะคณุพี ่อฉินัไม่ได้เข้าข้างใครหรอืเหนบ็ใคร คณุพีม่ลีกูชายใหญ่ กลวั

อะไรเจ้าคะ ? คณุหญงิหงส์สต้ิองกลวั ถ้าพ่อพดุเป็นพระยาเมือ่ไหร่ ท่านคงยกเรอืนใหญ่

ให้ ส่วนคุณใหญ่ก็ต้องออกเรือนไปมีผัว ต่อให้เข้าขั้นคุณหญิงก็ไปเป็นเกียรติเป็นศรีแก่

เรือนผัว ต่อให้แต่งเข้าก็ยังต้องขึ้นอยู่กับผัว หาได้มีบารมีเท่าลูกชายใหญ่ไม่นะเจ้าคะ”

แม่เทียนใจชื้นขึ้นเมื่อได้รับการยกยอปอปั้น แม่พร้อมแม้จะปากเสียแต่ก็พูดจา

ตรงไปตรงมา หลายครั้งที่ปะคารมกัน แต่สุดท้ายก็หัวอกเดียวกัน

“ผัวงั้นหรือ ? ปีนี้ ๑๘ ก็ต้องออกเรือนเป็นแน่ แม่พร้อมว่าคุณหญิงจะให้ดองกับ

ก๊กไหน ? ” แม่เทียนนิ่งไปและใช้ความคิดอย่างหนัก 

“ก๊กพระยาสิเจ้าคะ ตอนนี้เขาลือกันไปทั่วแล้วเจ้าค่ะ ใคร ๆ ก็อยากเห็นลูกสาว

คนใหญ่ของเจ้าคุณแผน วันนี้ได้แห่กันไปที่วัดเจ้าค่ะ”

“ฉันอยากไปด้วยนัก แม่พร้อมไปด้วยกันสิ”

“อิฉันไปไม่ได้หรอกค่ะ คุณหญิงให้คนมาสั่งให้ฟั่นเทียนให้ เหมือนรู้ว่าอิฉันจะ

ตามไปเจ้าค่ะ จะเอาคนืนีเ้สยีด้วย นีอ่ฉินัปลกีตวัมา ตัง้ใจจะบอกเร่ืองนีก้บัคณุพ่ีด้วยค่ะ” 

ข้อดีของแม่พร้อมก็ตรงน้ี ด้วยเป็นก๊กจีนเหมือนกันหล่อนจึงได้รับความเมตตา

จากคุณหญิงมากกว่าใคร แต่แม่พร้อมหล่อนมีความกล้าบ้าบิ่น ปากกับใจตรงกัน เก็บ

ความลับไม่เคยได้ “ฉันจะไป หล่อนรอฟังก็แล้วกัน ให้คนไปดูท่าน�้าสะพานบัว ถ้าเรือ

คนเรือนใหญ่ออกแล้ว ให้มาบอกฉัน”

“เข้ามาสิลูก” แม่เทียนใส่เสื้อกระบอก ห่มแพรจีบสีจ�าปาแก่ หล่อนก�าลังหา

แหวนในหีบของแต่งตัวมาใส่มือ “คุณแม่จะไปวัดหรือขอรับ ? ” พ่อพุดถามเมื่อนั่งลงที่

หน้าเตียง แม่เทียนนั่งอยู่บนเตียงนอน “ใช่ แม่จะไปกราบพระครูท้วม”

“คุณหญิงทราบแล้วหรือขอรับ ? ”

“ไม่ทราบ เพราะแม่ไม่บอก” คนพูดอมยิ้ม

“มนัไม่เหมาะนะขอรบั คณุหญงิจะไปกราบท่าน คณุแม่กท็ราบว่าพระครกูบัคุณ

หญิงไม่ชอบการเอิกเกริกใด ๆ ”
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“แม่รู้ แต่แม่จะไป ไปกับนางสายเท่านั้น ไม่มีบ่าวตามไป”

“คุณแม่ต้องการอะไรขอรับ ? ”

“แม่ว่าคุณใหญ่นี่ไม่เหมือนเรา ๆ ”

“กระผมไม่เข้าใจ”

“มือหล่อนกรีดกราย เหมือนจีบมือตลอดเวลา นิ้วนางกับนิ้วก้อยหล่อนมีเล็บที่

ยาวผิดเรา ๆ ” คนพูดใช้ความคิดเมื่อนึกถึง แม้แสงไฟจะสลัวในยามค�่าคืน แต่จริตของ

คุณใหญ่ผิดธรรมดา หล่อนสง่างามเกินสตรีใด ดูมีอ�านาจเกินคนทั่วไป 

“ไม่เห็นแปลก ลูกเองเวลาลืม ๆ ก็เล็บยาวนะขอรับ” พ่อพุดค้าน 

แม่เทียนส่ายหน้า หล่อนรู้สึกถึงความไม่ธรรมดาของลูกสาวคุณหญิง สายตาคู่

นัน้เหมอืนตกใจทีเ่หน็ผูค้น เหมอืนแปลกใจทีเ่หน็ทกุคน และบางวบูกเ็หมอืนก�าลังจดจ�า

ทุกสิ่งรอบตัว ยามที่เผลอนั้นหล่อนกรีดกรายแช่มช้อยผิดธรรมดาของสตรีในสยาม ยิ่ง

กว่านั้นสายตาอันทรงอ�านาจนั้นราวกับเป็นเจ้านายชั้นสูง “เอาเถิด แม่จะไป หากผู้ใด

ถามกใ็ห้บอกว่าพ่อพดุอยากได้น�า้มนต์มาล้างหน้าให้เป็นสิรมิงคล จงึขอให้แม่ไปเอา เรา

ไม่รู้ว่าคณุหญงิจะไปวดัเวลาไหน แม่จะไปคอยท่าอยูฝ่ั่งหน้าวดั แม่จะเดนิไปรอ แม่พร้อม

จะให้คนมาบอกเมื่อเรือคุณหญิงออกจากท่า พ่อพุดช่วยให้คนไปบอกแม่ทีนะ” 

ชายหนุ่มได้แต่ก้มหน้าเพราะไม่อาจห้ามปรามมารดาได้

ท่านหญิงซูก้าวลงจากบันไดเรือนด้วยความรู้สึกหลากหลาย นี่เป็นครั้งแรกที่จะ

ได้ออกพ้นจากเขตบ้านนี้ เธอนุ่งโจงกระเบนสีถั่วเขียว ใส่เสื้อกระบอกสีขาวแขนยาว 

คอตัง้ มรีอยผ่ากลางอก มกีระดมุเมด็เลก็ ๆ  ตดิไล่เรยีงลงไป แต่ตวัเสือ้ไม่ยาวนกั มนัเข้า

รูปพอเหมาะกับเอวบางของเธอ มีผ้าแพรจีบสีจ�าปาอ่อนห่มทับไว้ 

แสงแดดยามบ่ายขบัใบหน้านวลให้กระจ่าง ผมยาวของเธอถกูนางรองเกล้ามวย 

ซ่อนปลายไว้อย่างด ีมอืของหญงิสาวลบูปลายนิว้ก้อยและนิว้นางข้างขวาของตวัเองด้วย

ความเคยชิน เมื่อไม่ได้ใส่ปลอกนิ้วมือป้องกันเล็บตัวเองก็ท�าให้รู้สึกว้าเหว่ยิ่งนัก 
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เล็บของเธอหักตั้งแต่วันที่ตกน�้า แม้กระนั้นก็ยังเหลือร่องรอยแห่งความยาวให้

เห็น ซินกุ้ยเล็มเล็บที่แหว่งให้ทั้งน�้าตาในยามที่อยู่กันล�าพัง เพราะหล่อนสงสารเจ้านาย

ของตน การไว้เล็บเป็นดั่งศักดิ์ศรีของสตรีชั้นสูง ปลอกเล็บหายไปคงเพราะแรงน�้าและ

การดิ้นรนของเธอเอง “กังวลอะไรลูก ? ลงไปเถิด” คุณหญิงเดินตามหลังมา เราสองคน

แต่งกายเหมือนกันไม่มีผิด หญิงสาวก้มหน้าพลางส่ายหน้า “มิได้กังวลเจ้าค่ะ”

ซินกุ้ยเดินตามลงมา แต่คุณหญิงหันหลังไปสั่ง “ไม่ต้องไปนางกุ้ย เอ็งอยู่กับ

นางรอง ข้าดูแลไม่ไหว ที่วัดจะมีคนมากมาย ข้าจะไปกับลูกข้าและเจ้าคุณเอง นางรอง

เอ็งไปสั่งแม่พร้อมฟั่นเทียนให้ข้าแล้วหรือยัง ? ”

“สั่งแล้วเจ้าค่ะ ค�่านี้จะไปรับเจ้าค่ะ”

“ดี เอาเทียนไว้ในห้องคุณใหญ่มาก ๆ จุดให้สว่างตามต้องการ ลูกคงชอบเทียน

มากกว่าตะเกียง จุดตะเกียงกันจะล�าบาก จุดเทียนคงง่ายกว่า”

“พี่กุ้ยท�าได้ทุกอย่างเจ้าค่ะ” หญิงสาวย้ิม “อย่าห่วงข้า” เธอหันไปปลอบนาง

ก�านัล เมื่อไม่มีคนคอยพยุงเหมือนที่เคยท่านหญิงซูก็ปรับตัว เธอยื่นแขนไปให้คุณหญิง

เกาะ ท�าเหมอืนทีซ่นิกุย้คอยพยงุตวัเองไม่มผีดิ มอืของท้ังสองจับกนัถ่ายทอดความอบอุน่ 

เจ้าคุณแผนเดินตามลงมา มองภาพน้ันด้วยความอิ่มใจ ในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็

เมตตาในความดีงามของคุณหญิงหงส์ หล่อนมีวันที่ได้มีลูกประคองเดินแล้ว

ทั้งสามคนเดินไปตามสะพานบัวเพื่อไปลงเรือท่ีท่าน�า้ เมื่อไปถึงลมแรงก็พัดมา

ปะทะใบหน้าท่านหญงิซจูนเจ้าตวัต้องกะพรบิตาถีก่นัฝุน่เข้าตา หญงิสาวมองสายน�า้ตรง

หน้าด้วยใจสั่นระรัว “แม่น�้าเจ้าพระยา ที่ที่เจอลูก”

“ไม่เคยเหน็มาก่อนเลยเจ้าค่ะ ท�าไมถงึมาโผล่ทีน่ีไ่ด้ สมยัทีลู่กอยูน่ัน้ห่างไกลจาก

แผ่นดินนี้มาก ต่างเวลา ต่างรัชสมัย คนบ้านเมืองเราก็มีหน้าตาผิดกันอยู่มาก”

“แม่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร เม่ือเรามีวาสนาต่อกันก็ขอให้แม่บัวจงอยู่ในแผ่นดินนี้

อย่างมีความสุข อย่าได้คิดจะกระโดดน�้าลงไปหาค�าตอบใด ๆ แม่น�้ายามน�้าหลากเชี่ยว

นัก มันอาจจะท�าให้เจ้าถึงตายแม้จะว่ายน�้าได้ ถึงเวลาชะตาจะพาเจ้ากลับไปเองหนา”
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“ฟังคุณหญิงแม่เถิดแม่บัว แผ่นดินท่ีแม่บัวเหยียบอยู่นี้งดงามและร่มเย็น หาก

ต้องการสิ่งใดขอเพียงบอกพ่อกับแม่ เราจะหาให้เจ้าให้ได้”

“มือเป็นอะไร ? จับไว้ตลอดเลย” คุณหญิงถาม

“เคยใส่…ปลอกนิ้วมือ เราจะใส่กันเล็บหักเจ้าค่ะ”

“นั่นก็ยังยาว” คุณหญิงเอื้อมมือไปจับมือท่านหญิงซู “ต้องใส่ใช่ไหม ? ”

“หากไม่ท�าให้ล�าบากนัก ลูกก็อยากจะขอใส่เจ้าค่ะ”

“ไว้พ่อจะท�าให้ ลองเขียนรูปออกมาว่าหน้าตาเป็นอย่างไร จะเอาวิจิตรอย่างไร

ก็ได้” ท่านยิ้มให้อย่างเมตตา “ขอบคุณเจ้าค่ะ” หญิงสาวยกมือไหว้

“ก้มหวัลงอกีนดิ อย่างนัน้เรียกรบัไหว้” คณุหญงิสอน “พอไปพบพระครทู้วมให้

ท�าตามแม่ ท่านรู้จักเจ้าแล้ว พระครูท้วมเป็นสหายของเจ้าคุณพ่อ ท่านบวชและฉลาด

ปราดเปรื่องยิ่งนัก จะเจรจาเรื่องใดกับท่าน เจ้าก็ท�าได้”

“ท่านรู้ที่มาข้าหรือ ? ”

“ไม่ผิดดังนั้น ท่านรู้เรื่องของเจ้าก่อนเจ้าจะมา” เจ้าคุณแผนตอบ

ท่านหญงิซไูม่แปลกใจเลยทีเ่จ้าคณุและคณุหญงิไม่ได้ตกใจกบัการได้พบเธอ ชาว

สยามที่มองเห็นตรงหน้าน้ีเป็นคนอย่างไรกันนะ ? เหตุใดจึงมีสติสมบูรณ์พร้อม แม้ใน

เรื่องที่ยากจะบอกที่มาได้ 

เสยีงลมและกลิน่น�า้ตรงหน้าปลอบประโลมหวัใจหญงิสาวได้ดนีกั ท่านหญงิซกู้ม

ลงมองแขนตวัเอง เสือ้ผ้าแบบนีไ้ม่เคยพบพานมาก่อน ผ้าจบีสเีหลอืงทีพ่นัไว้กบัตวัเรยีบ

ง่ายไร้รอยปักถกัทอ พีร่องเรยีกมนัว่าสจี�าปา กลิน่หอมหวานจากผ้าฟุง้จบัใจ ความหอม

ของบ้านเมืองนี้แตกต่างกับกล่ินเครื่องหอมในต้าชิงของข้า ความตกใจในชะตาของตน

คลายลงเร่ือย ๆ  เพราะสิง่ทีฮู่หยนิและขนุนางผูน้ีม้อบความเมตตาให้ อาหารเช้าวนันีเ้ธอ

ได้กินอาหารจีนที่ท�าอย่างง่าย ๆ  เท่าที่จะหาของมาท�าได้ หากแต่รสมือของคุณหญิงนั้น

จับใจนัก มือของคุณหญิงเอื้อมมาจับมือเธอ “คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรก็ให้พูด เจ้านี่ผิด

วิสัยลูกจีนนัก ลูกจีนท่ีข้ารู้จักมาตั้งแต่เกิดล้วนแล้วแต่เปิดเผย สดใส หากแต่เจ้ากลับ

เก็บง�า เอี้ยมเฟี้ยมราวกับออกมาจากในรั้วในวังของสยาม” ท่านยิ้มให้อย่างเมตตา 
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“ข้ากลัวค่ะท่านแม่ ข้ากลัว” หญิงสาวสารภาพ 

เจ้าคณุแผนได้ยนิทกุอย่าง ท่านก้าวเข้ามาระหว่างกลางของทัง้สอง ก่อนจะจูงมอื

คุณหญิงและท่านหญิงซูให้ออกเดิน ท่านส่งคุณหญิงลงเรือไปก่อน แล้วส่งหญิงสาวลง

นั่ง ก่อนจะลงเรือเป็นคนสุดท้าย ท่านหญิงซูหันหน้าออกไปมองแม่น�้า ร่างบางเชิดหน้า

ขึน้สงู หากแต่น�า้ตาทีไ่หลอาบแก้มไม่อาจรอดพ้นสายตาของบดิาและมารดาต่างเช้ือชาติ

ได้ หญิงสูงศักดิ์ผู้อ่อนเยาว์ก�าลังร�่าไห้ด้วยความตื้นตัน 

ความกลัวของหล่อนได้รับการปลอบโยนจากมือของพ่อแม่ในต่างถ่ินต่างภพ 

หล่อนระบายความทุกข์และความสุขด้วยการหายใจทางปาก เพื่อไม่ให้ตัวเองสะอื้นให้

เป็นที่น่าเวทนา สายลมแห่งสยามประเทศก�าลังโอบกอดร่างของหญิงสาว ทิวทัศน์ริม

แม่น�้าเจ้าพระยาเปลี่ยนเป็นเทือกเขาซับซ้อน เสียงฝีเท้าม้าหลายตัวก�าลังว่ิงฝ่าสายลม 

หางตาของท่านหญงิซูเหน็เสือ้คลมุสดี�าอยูไ่กล ๆ  เสยีงฝีเท้าม้าวิง่ตามเรอืใกล้เข้ามา หญงิ

สาวเอามือไพล่หลังจับชายสไบจีบแน่น

๗
กลิน่แม่น�า้กลิน่น�า้อบน�า้ปรงุทีถู่กประพรมร่างกายมาปะปนกนั ฝีพายพายเรือช้า

หากแต่ท่านหญงิซรูู้สกึเหมือนตวัเองก�าลงัถูกม้าไล่กวด เสยีงฝีเท้าม้าเร่งเร้าราวกบัก�าลงั

มีการเดินทางของคนจ�านวนมาก “เมาเรือหรือลูก ? หลับตาท�าไม หรือร้อน ? ”

“ไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่ะ” หญงิสาวยิม้เจือ่น หากแต่ในดวงตาของเธอมองเหน็กลุ่ม

คนในชุดคลุมสีด�าก�าลังควบม้าใกล้เข้ามา มันเด่นชัดราวกับอยู่ตรงหน้า 

“ท่านหญิง ! ท่านหญิงซู ! ” หญิงสาวไม่รู้ว่าใครก�าลังเรียก แต่ภาษานั้นบอกชัด

ว่าเป็นคนจากต้าชิงแน่นอน !

“ท่านแม่ อ่า…..คุณแม่”

“ว่ายังไงลูก ? ” คุณหญิงหงส์สบตา “ไม่เข้าใจอะไร ? ”

“เอ่อ…..คนที่อาราม”
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“อ๋อ พระครูท้วม”

“เจ้าค่ะ ท่านจะช่วยข้าได้ใช่หรือไม่ ? ”

“ถ้าช่วยให้กลับบ้านเมืองเจ้า พ่อว่าไม่ได้ ถ้าช่วยให้รู้แจ้งในสิ่งที่อยากถาม พ่อ

ว่าท่านช่วยได้” เจ้าคุณแผนตอบแทน

“แต่เราไปวัดบ่อย ๆ ไม่ได้ หญิงผู้ดีไม่ออกจากบ้านเรือนบ่อย ๆ ” คุณหญิงหงส์

เสรมิ ท่านหญงิซใูช้ความคดิอย่างหนกัเพราะเธอมอีสิระนกัเมือ่อยูท่ีจ่วนสกลุซ ูไม่ว่าจะ

อยากไปที่ไหน ก็จะได้ไปดังประสงค์

“เรา…..คนที่นี่ ไม่ชอบลูกสาวหรือเจ้าคะ ? ”

“ชอบสิ เราจึงไม่ให้ออกไปไหนมาไหนตามล�าพัง มันไม่งาม”

ท่านหญิงซูพยักหน้า “ที่บ้านข้า….”

“พูดใหม่ลูก บ้านเรือนของเจ้าคือที่นี่ หากจะพูดถึงบ้านเมืองเดิมนั้น ขอให้เรียก

ว่าที่เรือน ใครมาได้ยินก็จะได้ไม่มีข้อกังขา” 

“เจ้าค่ะคุณแม่”

“เจ้าฉลาดนกั ไม่มตีระหนกในเรือ่งใด ๆ  ไม่หวาดกลัวเด่นชดัอย่างนางกุย้ พ่อกบั

แม่คงสอนเจ้ามาดีมาก”

“ข้ามิค่อยได้พบท่าน ข้าอยู่กับแม่นม แม่ข้าเป็นพระชายารอง ท่านเก็บตัว ไม่ก็

ไปอารามเสมอ ส่วนท่านพ่อน้อยนักจะได้พบ”

“แม่นมของเจ้าคงมีกิริยางดงามนัก”

“ทุกคนล้วนเคยอยู่ในวังมา เดิมซินกุ้ยเป็นคนกล้าหาญ แต่ที่ดูหวาดกลัวตลอด

เพราะนางกลัวจริง ๆ เราไม่เคยพบใครที่เหมือนคนที่นี่เจ้าค่ะ”

“ก็ค่อย ๆ สอนกันไป แม่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะอยู่ได้ถึงเมื่อใด สงสัยอะไรให้ถามท่าน

พระครู ไว้ใจท่านเหมือนเป็นพ่อกับแม่ของเจ้าได้” 

หญงิสาวพยกัหน้าแล้วหนัหน้าออกไปมองสองข้างทางทีเ่รอืก�าลงัผ่าน ต้นไม้และ

บ้านเรือนแปลกตานัก ผู้คนริมฝั่งแม่น�้าดูเชื่องช้า ภาพม้าและคนกลุ่มหนึ่งปรากฏซ้อน

ขึ้นในหัวอีกครั้ง ทิวทัศน์ริมแม่น�้ากลายเป็นเทือกเขาซับซ้อน 
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นั่นมันที่ไหนกันนะ ? ท�าไมข้าไม่เคยเห็น ชายชุดด�าพวกนั้นดูราวกับเป็นทหาร 

ร่างกายดูแข็งแรงเมื่อลมลู่อาภรณ์ที่ใส่อยู่ ความสงสัยไม่ได้หายไปจากใจ แต่ท่านหญิงซู

ต้องระงับมันไว้ มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในภาพนี้เป็นแน่

ไอ้มั่นจอดเรือเทียบท่าส่งนายแล้วก็นั่งอยู่ที่นั่น ปล่อยให้ท่านเดินเข้าไปในวัด 

“นั่นหรือ ! ลูกสาวคนใหญ่ท่านเจ้าคุณ ? ” เด็กชายไว้ผมจุกคนหนึ่งตะโกนถาม 

คุณหญิงหงส์อมยิ้มพลางส่ายหน้า “เด็กวัดยังรู้เลยเจ้าค่ะ”

เจ้าคุณแผนหัวเราะร่วน “ใครมันช่างลือได้เร็วนัก”

“เอ็งรู้ได้ยังไงไอ้จุก ? ” คุณหญิงหงส์ถาม

เดก็คนนัน้พนมมอืไหว้ หน้าตาใสซือ่นัน้ดมีูความกล้าหาญอยูม่าก “คณุเทยีนอยู่

ประตูหน้าวัด มากับบ่าวเพียงคนเดียว มาขอน�้ามนต์”

“ข้าถามว่าเอ็งรู้เรื่องลูกท่านได้อย่างไร ? ”

“พวกบ่าวเรือนท่านเอามาลือกัน คนมาวัดเมื่อเช้าเลยรู้ไปถึงในวังแล้วขอรับ”

“ข้าก็ฟังอยู่ว่าเอ็งจะพูดจาดี ๆ ได้หรือไม่ พูดจาให้มีหางเสียงบ้าง แล้วเอ็งไปรู้

เรื่องคุณเทียนมาจากผู้ใด ? ” เจ้าคุณแผนกลั้นยิ้ม รู้ว่าเด็กคนนี้ตั้งใจจะฟ้องท่าน เห็น

กันมาตั้งแต่เล็กมันก็เห็นท่านเป็นคนใกล้ชิดตัว จึงไม่มีท่าทางหวาดกลัวให้เห็น เด็กชาย

จุกเกาศีรษะยิก ๆ “จุกเห็นขอรับ เลยวิ่งมานี่”

“อ่อ มารอข้าว่าอย่างนั้น ? ” ท่านหัวเราะ

“ขอรับ พระครูท่านสั่งไว้ว่า ถ้าเจ้าคุณมาขอให้เข้าไปในกุฏิท่าน ใครมาก็อย่าไป

เรียกท่าน” เด็กชายหันไปมองท่านหญิงซู “งามเหมือนเขาลือเลย”

คุณหญิงหงส์หัวเราะ “มันลือกันว่าอย่างไร ? ”

“มันว่าไม่รู้ไปท้องเมื่อไหร่ ลูกโตเป็นสาว งามอย่างกับคุณข้างใน”

“คุณข้างในคือใครเจ้าคะ ? ” ท่านหญิงซูถาม
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“ชาววังเป็นคุณข้าหลวง รับใช้ใกล้ชิดเจ้านายในต�าหนักต่าง ๆ จะงามอย่างแม่

เทยีนสมยัยงัสาว ได้รบัการอบรมกริยิามารยาทในต�าหนกัชัน้ในของวงัมาตัง้แต่เล็ก แล้ว

กโ็ตเป็นสาวในวงักก็ลายเป็นชาววงั แต่รายนัน้คมข�ามผิดุผ่องเหมอืนเจ้า ไหว้คณุบวัเสยี

ไอ้จุก เธอเป็นลูกสาวคนใหญ่ของท่านเจ้าคุณ ลูกข้าเอง” 

เด็กชายยกมือไหว้ท่วมหัว “คุณบัว ข้าชื่อไอ้จุกขอรับ”

“แซ่จุก ? ”

คุณหญิงหัวเราะ “มิใช่ดอกแม่บัว มันมีแต่ชื่อ ไม่มีแซ่ ไอ้จุกแม่มันตาย พ่อมันไป

รับจ้างท�าสวน มันอยู่กับพระครูมาตั้งแต่เล็ก” 

ท่านหญิงซูมองหน้าเด็กชายอยู่นาน ไม่เคยเห็นคนแบบนี้ใกล้ ๆ มาก่อนในชีวิต 

เขาเหมือนลูกบ่าวเมื่อคืน แต่แววตาดูสดใสกว่า ผิวด�ามันย่องราวกับคนกร�าแดด 

“ขี่ม้าเป็นไหม ? ”

“มีแต่หมาให้ขี่”

หญิงสาวหัวเราะทันที เพราะเด็กชายชี้ไปที่สุนัขตัวหนึ่ง ที่นั่งเลียขนอยู่ตรงลาน

ดิน “แล้วท�าไมผิวคล�้า ? ”

“วิ่งเล่นตากแดดกับพวกพ้อง”

“ไอ้จุก ! เอ็งนี่พูดดีได้ไม่นาน พูดจาไม่รู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อย ลูกข้าไม่ใช่สหายของเอ็ง

นะ แม่บัวไปเถิด ประเดี๋ยวแม่เทียนได้ตามมาที่นี่แน่” คุณหญิงเดินน�า ท่านเจ้าคุณเดิน

ตามหลังลูกสาวอย่างห่วงใย ท่านหญิงซูหันหลังกลับมามองเด็กชายแล้วยิ้มให้ จุกยิ้ม

ตอบ รู้สึกชอบใจในลูกสาวคนใหญ่ของเจ้าคุณนัก คนอะไรงามเหมือนมีแสงออกจากตัว 

ท่านหญิงซูเดินและมองรอบ ๆ ตัวไม่ได้นานนัก เพราะคุณแม่เดินเร็วเหลือเกิน 

ท่านหันหลังกลับมาดูเป็นระยะ ราวกับก�าลังหนีแม่เทียน 
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เมือ่ถงึบ้านไม้สงูเหนอืพืน้ดนิคณุหญงิหงส์กห็นัหน้ามาหาเธอ “กฏิุท่านพระครู

ลูก นี่เป็นที่จ�าวัดของท่าน” หญิงสาวไม่ได้เข้าใจท้ังหมด แต่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นที่พัก

ส่วนตวั เมือ่ก้าวขึน้เรอืนแล้วเจ้าคณุพ่อก็ปิดประต ูท่านนัง่ขดัสมาธต่ิอหน้านกับวชผูน้ัน้ 

ส่วนคุณแม่ยกมือไหว้แล้วก้มกราบ ท่านหญิงซูท�าตามที่คุณหญิงหงส์ท�าแล้วนั่งนิ่ง

“คิดว่าจะมากันวันพรุ่ง”

“ร้อนใจขอรับ แม่บัวลมจับเกรงว่าจะเป็นเพราะผิดที่ อาจจะป่วยไข้หนักได้ ก็

เลยพามาให้เร็วที่สุด” เจ้าคุณแผนเล่า พระครูท้วมมองมาที่เธอไม่นานก็บ้วนน�้าหมาก

ลงกระโถน สีแดงที่ปากท่านท�าให้หญิงสาวรู้สึกพะอืดพะอม

“เขาเรียกกินหมาก ปากข้าเลยแดง” 

ท่านหญิงซูกะพริบตาปริบ ๆ 

“ม้าที่บ้านเจ้ากับม้าท่ีน่ีผิดกันนัก ม้าของต้าชิงเป็นม้าชั้นดี เจ้าก็เก่งที่ขี่มันได้” 

หญิงสาวตะลึงกับสิ่งที่ได้ยิน เธอยังไม่ได้อ้าปากพูดแม้แต่ค�าเดียว ! 

“พูดได้ลูก พูดได้หมดทุกอย่าง” คุณหญิงบอก

“เจ้าค่ะ ข้าท่านหญิงซูอวี้ฮวาขอคารวะท่าน เอ่อ…..พระครู”

“มันก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมด มันก็ไม่ได้ง่ายดายไปเสียหมด ส่ิงใดไม่เข้าใจก็ให้ถาม 

สิ่งใดขัดข้องในใจก็ให้เอ่ยออกมา เจ้ามาไกลกว่าที่ตัวเองรู้ บุญกรรมคนเรามันไม่เท่ากัน 

รับรู้ได้ไม่เท่ากัน ไม่ใช่เรื่องต้องวิตก” ท่านพูดไปเคี้ยวหมากไป

“ข้า……จะได้กลับเรือนหรือไม่ ? ”

ท่านนิ่งไปนาน ก่อนจะมองมาที่เธอ “หากว่าไม่”

หญิงสาวก้มหน้าลงมองกระดาน แล้วน�้าตาก็ไหลออกมาทันที สุดแรงจะกลั้น

ความหวาดกลัวในใจ หล่อนสะอื้นไม่เก็บง�า “ข้าจะท�ายังไงดี ? ” 

ความเงียบของทุกคนท�าให้เสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังอย่างน่าใจหาย คุณหญิง

หงส์เอื้อมมือมาลูบปลายเท้าลูกหวังจะปลอบโยนให้คลายเศร้า พอได้สติท่านหญิงซูก็

ระงับความเศร้าให้ตวัเองอย่างรวดเรว็ หล่อนเอามือปาดน�า้ตา แล้วเชดิหน้าขึน้ “ขออภัย

เจ้าค่ะ ข้าเพยีงตกใจ” ทกุท่านสบตากนัอยูเ่งยีบ ๆ  ปล่อยให้หญงิสาวได้ผ่อนคลาย หล่อน

เหมือนทั้งเด็กสาวที่ก�าลังสดใสและเหมือนผู้ใหญ่ที่ก�าลังหวาดกลัว
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“มันเป็นชะตา อย่าเศร้าโศกไปเลย เราเจ้า พ่อแม่เจ้า ล้วนเคยเกิดมาก่อนแล้ว 

จนจ�าความเดิมไม่ได้ เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเชื้อสายมานับไม่ถ้วน เมื่อได้กลับมาพบกันอีก 

ก็ให้ถือเสียว่าเป็นบุญของตัวเอง อีกทั้งพ่อแม่เจ้าก็เคยเป็นพ่อแม่เจ้ามาก่อน” 

ท่านหญงิซหูนัหน้าไปสบตาคณุหญงิแล้วหนัหน้าไปสบตาเจ้าคณุ “พวกท่านเคย

เป็นพ่อแม่ข้าหรือ ? ” หล่อนหันกลับมาหาพระครู 

ท่านพยักหน้า “เจ้าเกิดผิดที่ในชาตินี้ บารมีและบุญของพ่อแม่มีมากจึงได้เจ้า

กลับสู่เรือน แม้เจ้าจะตกใจแต่ตัวเองย่อมรู้ดีว่า เหตุใดพ่อแม่ทางนั้นจึงเป็นเช่นนั้น”

“หากให้ข้าคดิ มนักเ็ป็นเพราะธรรมเนยีมบ้านข้า ทีเ่ราพ่อแม่ลกูต้องห่างเหนิกนั 

อีกทั้งข้าต้องอยู่ในกรอบของความเป็นท่านหญิง หากถือว่าเป็นชะตา ก็คงนับว่าข้าเกิด

ผิดที่จริง ๆ ” หญิงสาวหันหน้าไปมองทุกคน “แปลกนักที่ข้าจ�าข้าพูดภาษาของที่นี่ได้ 

ข้าพึงใจในทุกสิ่งที่เห็น” หญิงสาวเอามือปาดน�้าตา ที่เอ่อออกมาที่หางตาตัวเอง คนเข้ม

แข็งพยายามยิ้มออกมาจนได้ “แล้วซินกุ้ยเล่า ? มาได้อย่างไรเจ้าคะ ? ”

“เรื่องของนางยากจะเอ่ย สักวันจะรู้เอง”

“ต้องดูแลกันอย่างไรพระครู ? ” เจ้าคุณแผนถาม

“เพียงท�าให้เห็น ก็จะคุ้นไปเอง หล่อนเคยอยู่เคยเป็นเช่นเราท่าน หล่อนมีเชื้อมี

แถว หล่อนเป็นดั่งหยกอันล�้าค่าแห่งแผ่นดิน”

“เลยวัยโกนจุกมานาน เห็นทีจะต้องให้ออกเรือนโดยเร็วเจ้าค่ะ” คุณหญิงเปรย 

พระครูท้วมพยักหน้า “มันต้องเป็นอย่างนั้น เขาคอยท่ากันมาแต่ปางไหน”

“คู่อยู่ทางนี้หรือเจ้าคะ ? ”

“หากนับเทียบแผ่นดินเดิมของหล่อนกับสยาม ก็เท่ากับว่าเป็นช่วงรัชสมัยแผ่น

ดนิต้นหรอืรชักาลที ่๑ ของเรา ตอนนัน้พระเจ้ากรงุจนีนามว่าเฉยีนหลง หล่อนมีคูห่มาย

ทางนั้นด้วยหนาเพราะเป็นชะตาแต่เดิม แต่คู่แท้เขาอยู่ที่น่ีตรงน้ี ตอนน้ีคือแผ่นดิน

พระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่ ๕ ของเรา”

“เป็นเหตุให้ต้องมาหากันหรือขอรับ ? ”

“เป็นดังนั้น เจ้าจะว่าอย่างไรท่านหญิง ? หากจะให้มีคู่ครองที่นี่ หากเลยวัยไป

เสียแล้ว จะเป็นที่ครหามาถึงพ่อแม่” พระครูท้วมหัวเราะ
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“ข้าจะท�าตามที่ท่านพ่อท่านแม่ต้องการเจ้าค่ะ”

“น่าเวทนา ข้ามน�า้ข้ามทะเลมามริูเ้หนอืรู้ใต้ ชะตาคนยากนกัจะค้นหาเหตแุลผล

เจอท้ังหมด ที่ข้าพูดก็เพราะข้าต้องพูด ระงับเถิดหนาความอาลัยอาวรณ์ในร่างเก่าภพ

เก่า จงสั่งจิตให้จดจ่ออยู่กับเรื่องในตอนนี้ ลมหายใจนี้ แล้วเจ้าจะมีปัญญา”

ท่านหญงิซเูปลีย่นท่านัง่ จากท่านัง่พบัเพยีบเป็นการคุกเข่า หล่อนก้มหวัลงเกอืบ

ชิดพื้นกระดาน จนหน้าผากจรดหลังมือท้ังสองท่ีคว�่าอยู่ “ข้าจะขอคารวะท่าน ขอให้

เมตตาท่านหญิงซูและชี้แนะข้าด้วย ข้ามิอาจเปลี่ยนแปลงเช้ือสายเผ่าพันธุ์ของตัวเอง 

แต่ข้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้เหมาะควรนับแต่บัดนี้” 

พระครูท้วมพยกัหน้า “คณุหญงิมีลกูเป็นถงึท่านหญิงสงูศักดิ ์จะให้ตกต�า่มไิด้หนา 

เขามาเพราะท่านทั้งสอง”

“อิฉันไม่มีทางปล่อยให้ลูกตกต�่าเจ้าค่ะ พ่อเป็นพระยา ลูกอิฉันต้องเป็นคุณหญิง

เท่านั้น” คุณหญิงหงส์อมยิ้มพลางมองหน้าเจ้าคุณแผน

“หล่อนไม่ต้องมามองฉันคุณหญิง หล่อนจะอวดลูกก็ท�าเสียให้ถูกต้อง เรามิได้

โกนจกุให้ลกู มไิด้ส่งเสรมิเกือ้หนนุให้มบีารม ีหากแต่ลกูมาพร้อมกบับารมีเพราะเป็นถงึ

เชือ้พระวงศ์จากบ้านเมอืงอืน่ คุณหญงิจะคดิท�าการใดกข็อให้ตดัสนิใจเถิด เราต้องให้คน

รู้ว่าเรามีลูก ลูกถึงจะอยู่ในบ้านเมืองเราได้”

คุณหญิงหงส์อมยิ้ม “เจ้าคุณของอิฉันฉลาดนักนะเจ้าคะพระครู จะคิดอ่าน

อย่างไรก็มองได้ทะลุปรุโปร่ง อิฉันมิเสียใจเลยที่ออกเรือนมากับท่าน แถมยังมีลูกหลาน

เต็มบ้าน เมียบ่าว เมียรอง ก็อยู่ดีมีสุข มิเสียแรงที่ยกชีวิตให้ท่าน”

“หล่อนก็พูดเกินไป กว่าจะมีวันนี้ คุณหญิงก็อดทนกับฉันมามาก”

ท่านหญิงซูเห็นแววตาคุณแม่แล้ว ก็อดกลัวอยู่ลึก ๆ ไม่ได้ แม้จะพูดว่าท่านสุข

นักท่ีมีวันนี้ แต่กว่าจะมีวันนี้ก็คงไม่ง่าย ธรรมเนียมบ้านข้ากับที่นี่ก็คงไม่ได้ผิดแผกกัน

เท่าใดนัก ผู้ชายมีเมียได้หลายคน ข้าก็คงมีชีวิตเหมือนคุณหญิงหงส์ไม่ผิดแน่

“อย่าไปกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิด ให้กลัวสิ่งท่ีเจอตรงหน้า กลัวกิริยาวาจาของตน จง

ระวังเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าผู้คน เจ้ามิใช่คนที่นี่ มองอย่างไรก็ผิดแผกจากเขา ไม่ว่าแววตา 

หรือหัวใจก็เต็มไปด้วยพลัง คนที่นี่ไม่สบตาผู้ใดแน่วแน่” 
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พระครทู้วมจ้องหญงิสาวราวกบัก�าลงัก�าชบั “เจ้ากล้าหาญราวกบัชายชาตร ีเช่น

นีจ้งึพึงระวงัผูค้นไว้เถดิ” ท่านตอบความในใจของท่านหญงิซท่ีูไม่มใีครรูว่้าเธอคดิอย่างไร 

ท�าให้หญิงสาวก้มหน้าน้อมรับค�าเตือนอย่างไม่มีข้อกังขา 

“เห็นทีจะยากเจ้าค่ะ ลูกอิฉันมีเชื้อมีแถว จะยอมก้มหน้าก้มหัวให้เพียงเจ้าเพียง

นาย บ้านเดมิอฉินัแม้อยูใ่นสยามมาช้านานก็มเิคยอ่อนแอ หากแม่บวัจะผดิแผกจากผูค้น 

อิฉันก็จะเป็นเกราะป้องกันให้ลูกทุกอย่าง”

“ก็ดีแล้ว คุณหญิงจะสร้างคุณหญิงอีกคนก็ต้องหาคนดี ๆ เท่านั้น แต่ก็ยังต้อง

ระวังตัวเสมอ บางครั้งการก้มหัวให้คนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าเราต�่าศักดิ์ แต่เป็นการก้มเพ่ือ

ให้ปัญหามันผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการรบพุ่งหรือวิวาท”

“มีก๊กฝั่งทหารอยู่มาก พอจะบอกได้ไหมขอรับ ว่าผู้ใดเหมาะควร ? ”

“ข้ามิได้ออกเรือนไปกับแม่บัวเขา ต้องให้เขาดูเอง” พระครูท้วมหัวเราะ

“เช่นนัน้ อฉินัจะท�าบญุบ้านนะเจ้าคะ ขอนมินต์พระครไูปดบู้านช่อง อฉินัจะปรงุ

เรือนให้ลูกเพิ่ม ผู้ชายต้องแต่งเข้า เป็นเช่นนั้นดีไหมเจ้าคะ ? ”

“คุณหญิงต้องถามเจ้าตัวเขา” ทุกคนหันไปมองท่านหญิงซู

“คนทีเ่ป็นคู่หมาย ข้าเคยได้ยนิท่านพ่อท่านแม่บอก แต่มเิคยได้พบ คนทีท่่านพ่อ

ข้าหมั้นหมายให้คือผู้ใดหรือเจ้าคะ ? ”

พระครูท้วมอมยิ้ม “เห็นแล้วกระมังเมื่อผ่านมา”

“ชายในชุดสีด�า ? ”

“ใครกันลูก ? ”

“ข้าเห็นขบวนม้าวิ่งตามมา หากแต่มิเห็นหน้า เขาเรียกข้า”

“เรามิอาจรู้ว่าวันหน้าจะเป็นอย่างไร ลูกจงเอาจิตไว้ที่แผ่นดินนี้เถิดหนา พ่อกับ

แม่มใิช่คนอืน่คนไกลดงัทีพ่ระครบูอก วนันีเ้จ้าอาจจะหวัน่เกรงในทกุเรือ่ง แต่อกีไม่นาน

ความทรงจ�าเก่าจะค่อย ๆ หายไป” เจ้าคุณแผนสอนลูก

“ข้า….ยังหวังว่าจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินต้าชิง”
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“มันเป็นความผูกพันของลูก แม่มิได้ห้ามหากจะท�าการใดที่ท�าให้คลายความ

คิดถึง แต่ท่านหญิงจะต้องอดทน เพื่อให้วันนี้มีค่าที่สุดนะลูก เจ้ายังสาวยังมีวันดี ๆ รอ

อยู่อีกมาก บุญของพ่อแม่เหลือเกินท่ีได้พบเจ้า” น�้าตาคุณหญิงเอ่อขึ้นมา หากแต่

พยายามฝืนยิม้ “แม่จะท�าทกุอย่างเพือ่เจ้าเพยีงผูเ้ดียว จงจ�าใส่ใจให้ด”ี ท่านหญงิซขูยบั

กาย หล่อนนั่งคุกเข่าอีกครั้ง ก่อนจะก้มลงคารวะพ่อและแม่

เหมอืนหวัใจถกูร้อยรดัด้วยรกัทีไ่ม่มเีงือ่นไข เหมอืนหวัใจถกูตรงึไว้ทีก่ระดานมนั

เรี่ยมตรงหน้า เมื่อหลับตาลงน�้าตาก็ไหลลงสู่พื้นไม้ จมูกของท่านหญิงซูได้กล่ินเครื่อง

หอมที่คุ้นเคย กลิ่นหอมของดอกไม้ในต้าชิง กลิ่นถุงเครื่องหอมที่เธอเคยใส่ไว้กับตัวฟุ้ง

ขึ้นมา ราวกับมันอยู่กับตัวในเวลานี้ เสียงในหัวใจของท่านหญิงซูแจ่มชัด 

ข้าจะอยู่อย่างแมนจูในสยามประเทศที่งดงามนี้ ข้าจะรักษาเชื้อชาติและศักดิ์ศรี

ของพ่อแม่ในทั้งสองแผ่นดินไว้ให้งดงาม ท่านหญิงซูอวี้ฮวาจะพลิกแผ่นดินสยามให้เป็น

ดั่งบ้านของข้า ท่านหญิงแห่งตระกูลซูฟังข้า เจ้าจงท�าให้แผ่นดินนี้เป็นสุข

๘
“พระครูเจ้าคะ พระครูเจ้าข้า อิฉันแม่เทียนมากราบเจ้าข้า ! ”

“ขึ้นมาสิโยม ! ” พระครูท้วมตะโกนตอบ ท่านยิ้มพลางส่ายหน้า คุณหญิงหงส์

และเจ้าคณุแผนนัง่สงบนิง่ ไม่นานนกัแม่เทยีนกค็ลานเข่างดงามอย่างชาววงัเข้ามา ก่อน

จะกราบลง “อิฉันมากราบเจ้าค่ะ เดินเท้ามา ไม่คิดว่าจะเจอคุณหญิงกับท่านเจ้าคุณ”

คุณหญิงหงส์อมยิ้ม “มาก็ดี จะได้เจรจากัน ฉันจะท�าบุญบ้านและรับขวัญแม่บัว 

หล่อนช่วยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารได้หรือไม่ ? ”

“รับขวัญ ? ” 

“รับขวญัทีฟ่าดเคราะห์มาได้อย่างไรเล่า ลูกฉนัไม่ได้มพีธิโีกนจกุให้เป็นทีเ่อกิเกริก 

เรือนใหญ่ไม่เคยมีงานมงคลแม่เทียนก็รู้ ฉันก็อยากท�าบ้าง ถ้าแม่เทียนจะแบ่งปันฝีมือ

อาหารชาววังมาให้ได้ถวายพระ คงเป็นกุศลของบ้านเราไม่น้อย”
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“หากได้คุณใหญ่มาช่วยท�าด้วย คงจะดีไม่น้อยเจ้าค่ะ อิฉันไม่มีลูกสาว อยากจะ

ถ่ายทอดวชิาให้ไม่ให้มนัตายไปกับตัว พ่อพดุมีแต่ชมิให้เท่านัน้ ส่วนท่านเจ้าคณุกม็ไิด้มา

กินข้าวที่เรือนนานแล้ว” หางตาของแม่เทียนค้อนให้เจ้าคุณแผน คนถูกเหน็บแนม

หัวเราะลั่น คุณหญิงหงส์เองก็ส่ายหน้า ด้วยรู้จักใจแม่เทียนดี หล่อนก็เป็นเสียอย่างนี้ 

น้อยอกน้อยใจเก่งเหลือเกิน “เอาสิแม่เทียน มาท�ากันที่เรือนใหญ่นี่แหละ แม่บัวจะได้

เรียนรู้รสมือหล่อนด้วย ฉันยังบ่นกับคุณหญิงอยู่ว่าเบื่อฝีมือนางช้องเต็มที” 

แม่เทียนอมยิ้ม จริตชาววังของแม่เทียนงดงามไม่มากไปไม่น้อยไป ท�าให้ท่าน

หญิงซูนึกชมอยู่ในใจ เธอตั้งใจฟังทุกค�าและสังเกตท่าทางทุกคน “ฉันขอบใจแม่เทียน

ด้วยที่จะมาสอนลูกให้ ฉันเองก็จะได้กินรสมือหล่อนด้วย คิดถึงอยู่ไม่น้อย พรุ่งนี้จะจัด

ที่ทางไว้ให้ ไปท�าอาหารสักสองสามอย่างให้ท่านได้รับประทานกันก่อน ส่วนอาหารวัน

ท�าบุญ ฉันจะให้นางรองถือหนังสือไปบอก ขอฉันนึกก่อน” 

“แปลว่าคุณหญิง จะให้อิฉันขึ้นเรือนใหญ่หรือเจ้าคะ ? ”

“ใช่ แม่เทียนมีฝีมือถึงกับลือและฉันก็ไม่มีอะไรติดขัดแล้ว ฉันยินดียิ่งนักที่จะมา

ช่วยกัน เรามิใช่คนอื่นคนไกล หล่อนเมตตาลูกฉัน ฉันขอบใจนัก”

แม่เทียนยิ้มพลางบิดไปมาด้วยจริตของหล่อน “ท่านพระครูเจ้าคะ อิฉันมาขอ

น�้ามนต์ไปให้พ่อพุด น่ีเจ้าคุณกับคุณหญิงจะให้ซินแสมาสอนภาษาจีนให้ ดีเหลือเกิน 

อิฉันหวังจะให้ลูกรับราชการเจ้าค่ะ”

“ไม่ยากหรอกเรือ่งน�า้มนต์ วนันีก็้เอาไปได้ แต่ฝากบอกพ่อพดุให้มาหาข้าด้วย มี

ความจะสั่งหลายอย่าง ดีแล้วที่คิดจะฝากฝังให้ท�าราชการ จะได้เจริญ ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

“เจ้าค่ะ คุณใหญ่นั่งเงียบเชียว กลัวอะไรฉันหรือ ? ” แม่เทียนหันมาหาแม่บัว

แล้วจ้องเขม็ง หญิงสาวดูประหม่าผู้คนในบางครา หากแต่ดูดี ๆ ก็จะเห็นว่าหล่อนก�าลัง

สนใจทุกอย่างรอบตัวผิดธรรมดา

“อ่อ ไม่ได้กลัว เพียงแต่ฉันไม่เคยมาที่นี่”

แม่เทียนพยักหน้า “ก็คงตื่นคนกระมัง ผิวพรรณดีจริง ๆ ราวกับลงขมิ้นมะขาม

ทุกวัน คงได้เชื้อแถวท่านเจ้าสัวของคุณหญิงอยู่มากนะเจ้าคะ”
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“สมัยฉันสาว ๆ ก็ไม่ได้ขาวอย่างนี้ดอกแม่เทียน ลูกฉันร่างกายไม่ใคร่จะดี ฉันก็

เลยไม่ค่อยให้โดนแดดโดนลมนัก” คุณหญิงหงส์ยิ้ม

“อีกอย่างนะเจ้าคะ อิฉันมาทางประตูหน้า มีผู้ชายเดินป้วนเปี้ยนกันเต็มไปหมด 

ไปถามมาเขาว่ามารอดูตัวคุณใหญ่ลูกสาวเจ้าคุณแผน เขาถึงกับลือนะเจ้าคะว่าอาจจะ

ส่งเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าจอมหม่อมห้าม”

“กใ็ห้มันลอืไป เรือ่งในรัว้ในวงัฉนัคงไม่มวีาสนา ลกูฉนัแก่คาเรอืนเพราะมเีคราะห์

กรรม ฉันเลี้ยงของฉันได้ ตอนนี้ลูกฉันก�าลังพยายามใช้ชีวิตอย่างเรา ๆ คงต้องพึ่งแม่

เทียนช่วยแนะน�าในเรื่องที่ดีงามของชาววังด้วย ไอ้ฉันก็สอนได้ตามบุญตามกรรม ต้อง

รบกวนแม่เทียนแล้ว อีกอย่างอยากจะขอกินกะปิพล่าฝีมือแม่เทียนอีกหน ฉันจ�าได้ว่า

หล่อนมฝีีมอืในการท�าเครือ่งจิม้สมยัอยูใ่นวงั ไอ้เรากเ็รยีกกนัแต่ว่าน�า้พรกิอย่างทีท่�ากนิ

กนัเองได้ แต่หากเป็นน�า้พรกิชนดินี ้ฉนักเ็หน็จะตดิใจรสมอืของแม่เทยีนมากกว่าใคร คง

มีเพียงหล่อนที่ท�าได้ในละแวกนี้ หากจะท�าให้กินอีกสักครั้งคงจะดีไม่น้อย” 

คุณหญิงหงส์ตั้งใจพูดให้ละเอียด เพราะดวงตางดงามของลูกก�าลังจ้องมาไม่

วางตา พูดไปก็แปลความหมายให้เจ้าตัวฟังด้วย อย่างน้อยก็จะได้ไม่พลาดท่าเสียทีแม่

เทียน หากปล่อยให้หล่อนซักถามอยู่ฝ่ายเดียวจะเป็นเรื่องเป็นราวเอาได้

“จริงของคุณหญิง ฉันก็ไม่เคยได้กินกะปิพล่าอร่อยขนาดนั้นมาก่อน แม่เทียน

ท�าให้กินทีเถิด” เจ้าคุณยิ้ม 

“ได้เจ้าค่ะ อิฉันจะส่งมาถวายเพลด้วย คุณใหญ่เรามาท�ากันแต่เช้านะคะ” 

คนถกูยกยอลมืสิน้เรือ่งทีจ่ะถามแม่บวั ใจของแม่เทยีนชุม่ชืน่ด้วยเหน็ตวัเองเป็น

คนส�าคญั ท่านหญงิซยูิม้แล้วนัง่นิง่ คนบ้านเมอืงนีพ้ดูจากันเบา ๆ  หากแต่จบัได้ถงึความ

นัยที่แฝงอยู่ ความตรงไปตรงมาของข้าเห็นทีจะเป็นปัญหาในวันหน้า การนั่งนิ่ง ๆ ดูจะ

ดทีีส่ดุ เพราะแววตาของคณุแม่ดโูล่งอกทีบ่ทสนทนาเปลีย่นเรือ่งไป นีสิ่นะเรยีกว่าปัญญา

อันชาญฉลาด
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เมื่อสนทนาธรรมกับพระครูท้วมระยะหน่ึงแล้วทุกคนก็เดินลงมา ไอ้จุกนั่งอยู่ที่

เชิงบันได มันหอบเกือกมายื่นส่งให้ท่านเจ้าคุณ “ขอบใจเอ็งไอ้จุก” 

เด็กชายพนมมือไหว้พลางยิ้ม ฟันหน้าของเจ้าตัวแหว่งไปหลายซี่ 

“เดีย๋วเอง็ตามข้ากลบัเรอืนท่าน ไปเอาขนมส้มสกูลกูไม้มากนิ จะไปตอนไหนกไ็ด้ 

รับใช้พระครูเสียก่อน” คุณหญิงสั่ง “ขอรับคุณหญิง” เขาพนมมือไหว้นอบน้อม

ท่านหญิงซูมองเด็กชายพลางอมยิ้ม เด็กคนนี้ฉลาดนัก รู้จักพินอบพิเทาผู้ใหญ่ 

หากแต่แววตาเมื่อมองแม่เทียนกลับเหมือนไม่ชอบใจนัก

“คุณหญิงเจ้าคะ ไปไหว้พระในโบสถ์กับอิฉันไหมคะ ? นาน ๆ จะได้มาด้วยกัน 

ฉันมาวัดคนเดียวบ่อย ๆ ยังนึกถึงตอนเรามาวัดด้วยกันเมื่อก่อน”

“ไปสิแม่เทยีน ฉนัก็ไม่ใคร่จะได้ออกจากบ้าน ไปไหว้พระกนั แม่บวัไปกบัแม่ไหม  

หรือถ้าอยากดูรอบ ๆ วัดก่อนก็ได้ ไอ้จุกเอ็งดูแลคุณใหญ่ด้วย เข้าใจหรือไม่ ? ”

“อยู่ข้างนอกดีกว่าเจ้าค่ะ” คุณหญิงหงส์พยักหน้า เข้าใจว่าหญิงสาวอยากดูโลก

แห่งใหม่นี้มากกว่า และหล่อนคงก�าลังเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้แม่เทียน

พอผู้ใหญ่เข้าไปในโบสถ์และท่านเจ้าคุณก็เดินไปดูต้นไม้อีกฝั่งแล้ว ไอ้จุกจึงเดิน

เข้าไปใกล้ ๆ ท่านหญิงซู “ไปเก็บดอกจันทน์กะพ้อไหมขอรับ ? มันก�าลังจะร่วง”

“ไกลไหม ? ”

“หลังโบสถ์ขอรับ เดินประเดี๋ยวเดียวก็ถึง” ท่านหญิงซูพยักหน้า เด็กชายกึ่งวิ่ง

กึ่งเดินน�าทางไป เมื่อพามาถึงต้นไม้ใหญ่ ก็เห็นดอกไม้สีขาวนวล มีก้านดอกสีน�้าตาล สี

ตัดกันสวยงาม เหนือสิ่งอื่นใดคือกลิ่นหอมจรุงใจนั้น ท�าให้ท่านหญิงซูหลับตาพริ้มด้วย

ความสุข “ชอบหรือ ? ” เสียงทุ้มถาม 

ท่านหญิงซูลืมตาขึ้นมาแล้วถอยหลังหลบทันที ! “เจ้าเป็นใคร ? ”

“พูดจาโอหังสมเป็นลูกพระยา”

ไอ้จุกวิ่งมาขวางหน้าทันที “มีอะไร ? ! ” 
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ตรงหน้าเรามีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวเหลืองนวล ดวงหน้าได้รูป จมูกสูง 

ดวงตาคมเข้ม เขาใส่เสื้อแขนยาวสีขาวและนุ่งผ้าเหมือนเธอ 

“ไอ้จุก ! เอ็งมิรู้จักข้าหรือ ? ”

“วัน ๆ มีคนมาเยอะแยะ หาจ�าได้ไม่ขอรับ” เมื่อเห็นเขาใกล้ ๆ ความสง่างามก็

ท�าให้ไอ้จุกต้องระวังตัว เพราะแถวนี้มีบ้านเจ้าพระยา บ้านพระยา เจ้าขุนมูลนายเยอะ

เหลือเกิน ใครจะไปจ�าไหว “กระผมพาคุณใหญ่มาชมดอกไม้ขอรับ”

“ข้าเห็น แล้วคุณใหญ่ของเอ็งเป็นคุณหนูบ้านไหน ? ”

ท่านหญิงซูยืนจ้องอีกคนเขม็ง ไม่ได้หวาดกลัว เขาเป็นผู้ชายคนแรกที่เธอได้เห็น

ใกล้ ๆ ที่ดูหนุ่มแน่นกว่าพ่อพุด แต่ไม่สูงวัยเหมือนเจ้าคุณแผน 

“คุณบัวเป็นธิดาคนใหญ่ของเจ้าคุณแผนกับคุณหญิงหงส์ขอรับ ”

“อ่อ คนนี้ที่เขาลือไปถึงในวัง แต่งตัวบอกชาติก�าเนิด ผิวพรรณอย่างนี้ไม่บอกก็

รู้ว่าลูกพระยา ผิดแต่ว่าข้ามาพบในวัด มิใช่ในรั้วในวัง”

“ท่านเป็นผู้ใดขอรับ ? คุณบัวมิใช่คุณข้างใน เธออยู่แต่ในเรือน”

“ข้าชื่อเตย เป็นบุตรพระยาจิตรกับคุณหญิงแก้ว”

ไอ้จุกนั่งคุกเข่าลงพนมมือแต้ทันที “กระผมไม่เคยเห็นคุณขอรับ”

“ข้าเป็นลูกคนเล็กอยู่หัวเมือง พี่ข้าคุณหอมมาวัดบ่อย ๆ  แต่ข้าไม่ค่อยได้มา คุณ

หอมพูดถึงเอ็งบ่อย ๆ  ” ชายหนุ่มพูดพลางเดินวนรอบ ๆ  กายของเธอ เขาไม่เก็บอาการ

ใด ๆ  “หล่อน....จะไม่ไหว้ฉนัหรอกหรอื ? ” ท่านหญงิซยูนืนิง่ แล้วก้มมองหน้าไอ้จกุ มนั

พยักหน้าแล้วพนมมือให้ดู หญิงสาวจึงท�าตาม “เราเคยเห็นกันมาก่อนหรือไม่ ? ” 

หญิงสาวส่ายหน้า 

“ไอ้นี่ ! ” 

“จุกขอรับ ! กระผมชื่อจุก” เด็กชายรีบพูด เพราะอีกคนดูพื้นเสียสีหน้าไม่ดีนัก

“เออ ! ท�าไมคุณของเอ็งไม่พูดจา ไม่หวาดกลัวใด ๆ ที่ข้าเดินวนดูตัวขนาดนี้” 

“คุณบัวเธอไม่เคยมาวัดขอรับ เธอติดเคราะห์กรรมมาตั้งแต่เกิด ไม่เคยออกมา

ข้างนอกเลย เธอพูดได้ขอรับ” เด็กชายลุกขึ้นยืน 
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“พระยาจติรเป็นสหายของพระครแูละเจ้าคณุแผนขอรบั คณุหญงิทัง้สองก็สนทิ

ชิดเชื้อกันดี ธิดาคนใหญ่ของท่านเธอมีชื่อเรียกว่าคุณบัวขอรับ”

“ข้ารู้เรื่องพ่อแม่ข้า เอ็งจะมาขานชื่อพ่อแม่ข้าอะไรบ่อย ๆ เรียกข้าคุณเตยเถอะ 

หล่อนไม่เจ็บไม่ไข้แล้วนะ” เขาหันมาจ้องเธอเขม็ง 

ท่านหญิงซูพยักหน้ารับ “มากับพ่อแม่”

“ก็ต้องอย่างนั้น” เขาหันไปทางโบสถ์ “ข้าเคยเจอท่านตอนยังเด็ก แต่ข้าไปอยู่

หัวเมืองมา ท่านเห็นข้าตอนนี้ก็จ�าไม่ได้ อายุเท่าใด ? ”

“อะไรนะ ? ”

“เจ้าอายุเท่าใด ? ”

“๑๘”

ชายหนุ่มพยักหน้า “ข้าแก่กว่า ๓ ปี ยังไม่ออกเรือน” ท่านหญิงซูกะพริบตาถี่ 

“คุณเตยยังไม่มีเมียขอรับ” ไอ้จุกเสริมเพราะเห็นสีหน้าของคุณใหญ่ก็เข้าใจได้

“ข้าจะไปหาที่เรือน” เขาพูดแล้วเดินจากไปทันที

เมือ่ท่านหญงิซหูนัมากเ็หน็คณุหญงิและแม่เทยีนเดนิตามกันมา ชายผู้นัน้เร่งฝีเท้า

เดินเร็วอย่างเห็นได้ชัด “ใครหรือลูก ? ”

“ไม่ทราบเจ้าค่ะ”

“คุณเตยขอรับ ลูกเจ้าคุณจิตรกับคุณหญิงแก้วขอรับ”

“ลูกคุณหญิงแก้ว ? มีพ่อหอม แม่ตอง แล้วนั่นใครกันคะ ? ”

“ลูกคนเล็กที่ส่งไปอยู่หัวเมืองกระมังแม่เทียน ฉันเคยได้ยินว่าถูกขอไปเลี้ยง เจ้า

คุณตาขอไป ไม่ได้กลับมาสยามบ่อยนัก ฉันก็ไม่ได้เห็นอีก แล้วเขาพูดอะไรกับเจ้า ? ”

“ถามอายุเจ้าค่ะ”

“เสียดายเร่งเดินไปเสียก่อน  เลยมิได้ถามไถ่กัน เป็นดังที่คนลือจริง ๆ นะเจ้าคะ 

เขามาดูตัวกระมัง” แม่เทียนหันรีหันขวาง “ว่าแต่ว่านางสายมันหายหัวไปไหน ? เผลอ

เป็นไม่ได้ ไปหาหมากกินที่ไหนของมัน ! ”


