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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรสิ้นสลาย จาก
วันนัน้ ถึงวันนีเ้ ป็นเวลา 233 ปี เรือ่ งราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระ
มหากษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบุรีก็ยังคลุมเครืออยู่
มีงานเขียน มีค�ำกล่าวอ้าง ค�ำซุบซิบถึงเรื่องราวของพระองค์มากมาย
ทั้งจากผู้คนที่เป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ร่วมสมัยและคนรุ่นหลัง แต่ในอีก
แง่มมุ หนึง่ พระองค์ทา่ นทรงเป็นทีเ่ คารพ ศรัทธา อาณาประชาราษฎร์ได้รว่ มจิต
ร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรียเ์ พือ่ สักการบูชาและเทิดพระเกียรติคณ
ุ ของ
พระองค์มากทีส่ ดุ ในทุกทีท่ กุ แห่งทีพ่ ระองค์ทรงม้าไปถึง อีกทัง้ ยังมีการสร้างศาล
สร้างรูปเทวดาทรงฉลองพระองค์ และพระบรมรูปของพระองค์อกี หลายแห่ง เพือ่
เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระบรมราชกฤษฎาภินหิ ารและแสดงความกตัญญูตอ่ พระองค์
เรื่องราวของพระองค์ท่านอาจเคยปรากฏในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ที่เขียนโดยคนไทย แต่ในมือท่านนี้คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เขียนโดย
นักเขียนชาวฝรั่งเศส ฉายภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินท่ามกลางชาวฝรั่ง (เศส)
ซึ่งยังไม่มีผลงานเรื่องใดน�ำเสนอมาก่อน ชาวฝรั่งที่แวดล้อมพระองค์มีทั้งฝรั่ง
ลูกครึ่งญี่ปุ่นผู้เป็นเชื้อสายของคอนสแตนติน ฟอลคอน ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นพ่อค้า
ช่วยเหลือด้านการเงินและการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างชาติ ฝรั่งที่เป็น
บาทหลวง และฝรัง่ ทีเ่ ป็นมหาดเล็กผูร้ กั ษาความปลอดภัยทีอ่ ยูเ่ คียงข้างพระองค์
จนวาระสุดท้าย
ตากสิ น มหาราชชาติ นั ก รบ ในฐานะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ แม้
แต่งแต้มด้วยจินตนาการ แต่มิได้หลุดออกนอกกรอบของหลักฐานอันพบ

ได้จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสที่ใช้ชีวิตร่วมสมัยกับพระองค์ตั้งแต่ปลายสมัย
กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี นวนิยายนี้มีชีวิตชีวาและอารมณ์ที่ไม่อาจ
ดูดซับได้จากงานเขียนเรื่องราวของพระองค์จากที่อ่ืน ไม่ว่าจากราชส�ำนักหรือ
แวดวงวิชาการ ท�ำให้เห็นวิถชี วี ติ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินท่ามกลางผูค้ นหลาก
ชนชัน้ หลายบทบาทหน้าที่ และต่างวัฒนธรรมทีโ่ ลดแล่นอย่างมีชวี ติ ชีวา ผูค้ น
เหล่านีต้ า่ งเข้ามาเกีย่ วข้องสัมพันธ์ ผูกพันกับพระองค์ตามจังหวะของสถานการณ์
และกาลเวลา อีกทั้งยังท�ำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เหตุผลและอารมณ์ของพระองค์
ต่อผู้คนเหล่านั้น และของผู้คนเหล่านั้นต่อพระองค์
นานมีบุ๊คส์หวังว่า ตากสิน มหาราชชาตินักรบ จะน�ำความบันเทิงมา
สู่ท่านผู้อ่านได้มากพอ ๆ กับความสนใจในแง่ประวัติศาสตร์ และทรงพลัง
ต่อการเชื้อเชิญให้มีจ�ำนวนผู้อ่านที่ศึกษาเรื่องราวของพระองค์และเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงเวลาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้นสุดสมัย
กรุงธนบุรีเพิ่มมากขึ้น
ส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

แซงมาโล
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2345

โบนาปาร์ตคนนี้มีหวังหมดอนาคต
มาตีเยอ-ชาร์ล เดอ แกร์แอร์เว บอกกับใครต่อใครที่สนใจจะฟัง แต่คน
ประเภทนี้มีไม่มากนัก
แน่ละ ใคร ๆ ก็กลัว
กลัวตำ�รวจลับ กลัวถูกเปิดโปง กลัว...เป็นความกลัวที่เลือนราง เหมือน
ความเชื่อถือโชคลาง เกือบจะเป็นความเชื่อในพระเจ้า ใครจะรู้ได้ เจ้า...เจ้า
คอร์ซิกาคนนั้นโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้ แต่ได้ดิบได้ดีเหลือหลาย ถ้าเกิดมัน
ได้ยินเข้า...ราวกับมันมีอำ�นาจวิเศษ
ตัวเขาเองนั้นไม่กลัว
เขาเคยผ่านชีวิตมามาก เคยได้ทุกสิ่งทุกอย่าง และเคยสูญเสียทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เขายังจะกลัวอะไรอีก
เครื่องกิโยตีนในแคว้นเบรอตาญถูกรื้อไปแล้ว แต่ชื่อของมันยังทำ�ให้คน
ตัวสั่นเทา เพราะมันเคยถูกใช้งานอย่างเป็นลํ่าเป็นสัน
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เขาไม่เคยเห็นมัน ขอบคุณพระเจ้า เวลานัน้ เขายังอยูใ่ นอินเดียตะวันออก
แต่มาเดอแลนพี่สาวของเขาและเพื่อนร่วมสำ�นักชีแห่งเมืองแรนต้องเดินขึ้น
ตะแลงแกง เป็นเหยื่อแห่งความคลุ้มคลั่งซึ่งครอบคลุมฝรั่งเศส
โชคดีที่ยุคสมัยนั้นสิ้นสุดไปแล้ว แต่มีอะไรมาแทนเล่า
มีแต่คนทะเยอทะยานอย่างเจ้าโบนาปาร์ตและลูกสมุน ตาลเลอรอง ฟูเก
และคนอื่น ๆ...
อา...เขาจะเล่าให้คนพวกนีฟ้ งั ถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับชายผูห้ นึง่ ซึง่ คล้ายคลึงกับ
กงสุลที่หนึ่ง ซึ่งใคร ๆ ก็สรรเสริญเยินยอ...เหมือนกันจริง ๆ เริ่มต้นด้วยการ
เป็นที่รักของผู้คน เหมือนเป็นความหวังของบ้านเมือง
เขาจะเล่าให้คนพวกนี้ฟัง...
แต่ควรจะเริ่มที่ตรงไหนดี
จะเริ่มที่ฌวน ฟอลคอน เพื่อนของเขา ซึ่งคงจะใช้ชีวิตในยามชราเช่น
เดียวกับเขาในเวลานี้ แต่มีบุตรหลานห้อมล้อมเป็นเครื่องประโลมใจจะดีไหม
หรือจะเริ่มที่มารี...
ไม่ละ เขาพูดถึงมารีไม่ได้
หรือจะพูดถึงปีแยร์ พี่ชายของเขา ซึ่งทอดร่างอยู่ในราชอาณาจักรสยาม
ราชอาณาจักรที่ปีแยร์รักจนต้องตายที่นั่น
หรือจะเริม่ ทีพ่ ระยาตาก ประวัตขิ องพระยาตากก็เหมือนเป็นประวัตขิ อง
เขาด้วย เป็นชีวิตที่ต่างออกไป เขาไม่ได้มีชื่อว่ามาตีเยอ-ชาร์ล เดอ แกร์แอร์เว
นายร้อยเอกราชองครักษ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แต่ใช้ชื่อว่ามาตยู
แค่ชื่อมาตยู
แต่กอ่ นทีจ่ ะเล่าเรือ่ งนี้ เขาต้องเริม่ เล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ นานก่อนหน้านัน้ ก่อน
ที่เขาจะมาถึงกรุงสยาม
เพราะสยามก็มีประวัติเช่นกัน...

บทที่ 1
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2300
อยุธยาศรีรามเทพนคร ราชธานีสีทองแห่งเจดีย์ห้าร้อยองค์ มีแม่น�้ำ
กว้างใหญ่ไหลเอื่อย ๆ ราวกับงูหลามล้อมรอบไว้ เหมือนจะปิดกั้นเมืองและ
ป้องกันภัยจากโลกภายนอก
อยุธยาเป็นเช่นเดียวกับสายน�้ำ  มีการสั่งสมจากอดีตในศตวรรษก่อน ๆ
มีความลึกลับ มีกระแสอันตรายของการทรยศหักหลังและความปั่นป่วน
ทุกสิง่ ทีท่ รงความส�ำคัญในอยุธยา ทุกสิง่ ทีท่ รงอ�ำนาจ ตัง้ อยูบ่ นเกาะซึง่ มี
น�้ำโคลนขุ่นคลั่กล้อมรอบอยู่ และทุกสิ่งที่อยู่ด้านนอก อยู่ใต้อ�ำนาจนั้น
ศูนย์กลางของความศักดิ์สิทธิ์ ถึงจะไม่ใช่จุดศูนย์กลางในแง่ภูมิศาสตร์
คือพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอ�ำนาจของราชอาณาจักร ถูกบดบังจาก
สายตามนุษย์เดินดินด้วยก�ำแพงสีขาว ขนาบข้างด้วยพระเจดีย์สามองค์ในวัด
พระศรีสรรเพชญ์พระอารามหลวง สัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจทางจิตฝ่ายสังฆมณฑล
ถนนของพวกแขกมัวร์ ปลูกต้นหมากสองข้างทาง ทอดยาวจากวัดนี้
ไปจนถึงหน้าลานซึ่งมีศาสนสถานอีกหนึ่งแห่ง ยิ่งโบราณกว่า และเป็นที่เคารพ
นับถือมากกว่า คือวัดพระราม บนถนนสายนี้ ในยามทีม่ ขี บวนแห่พธิ ที างศาสนา
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ราษฎรจะคาดหวังได้วา่ หากตนกล้าเงยหน้าขึน้ มอง ก็จะสามารถเห็นองค์เทวราชา
ซึ่งปกครองพวกตน ดูราวมังกรทองหรือดอกโกมุทซึ่งลอยอยู่บนผิวน�้ำ
รอบ ๆ เกาะยังมีวัดอื่น ๆ มีคฤหาสน์ขุนนางและเรือกสวน
ตลาดน�้ำเริ่มในยามรุ่งอรุณและเวลาเย็น เมื่อความร้อนจัดของช่วงบ่าย
ค่อยคลายลง
แต่ในช่วงเวลากลางวัน อยุธยานอนหลับใหล โดยไม่ฝันถึงเวลาในอดีต
สมัยที่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าของตะวันออก ในสมัยที่ถนนและคลองเต็ม
ไปด้วยพ่อค้าวาณิชทุกชาติทกุ ภาษา บรรดากุลแี บกหีบห่อบรรจุขา้ วของแปลก ๆ
ใหม่ ๆ มาถวายพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น ทอดพระเนตรด้วยความชื่นชม
หรือสมัยที่เจ้าประเทศราชมาน้อมเศียรกราบสามจบต่อหน้าพระที่นั่งและถวาย
สัตยาบัน
เวลานั้นไม่มีแล้ว
นับตั้งแต่เกิดการจลาจลครั้งใหญ่เมื่อศตวรรษก่อน สยามได้ขับไล่ชาว
ต่างชาติเกือบทุกคนออกไป สยามปิดประเทศ ไม่ไว้ใจอะไรอีกต่อไป ราช
ส�ำนักสยามสนใจแต่ระเบียบพิธีการอันซับซ้อนคร�่ำครึ ใส่ใจแต่ข่าวลือและการ
คบคิดกัน
ถึงเขมรจะขัดแย้งกันอยู่ทางทิศตะวันออก และชาวพม่าจะก�ำลังสะสม
อาวุธอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ หลังจากที่ได้ตีชิงเอาล้านนาและราชธานี
ศรีเชียงใหม่ ”กุหลาบดอย„ ได้ แต่อยุธยาก็ยงั ตาบอด ก่นแต่รำ� ลึกถึงความหลัง
เมื่ อ แปดสิ บ ปี ก ่ อ น เมื่ อ กองทั พ สยามสามารถขั บ ไล่ ช าวฝรั่ ง เศสผู ้ อ หั ง การ
ท�ำให้เหล่าทหารหาญของพระเจ้าแผ่นดินฝรัง่ เศสผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูต้ งั้ พระนามพระองค์
เองเป็นสุรยิ ราชา ต้องลงเรือรบติดอาวุธปืนใหญ่ลา่ ถอยไปด้วยความอัปยศอดสู
ในอยุธยามีมชิ ชันนารีชาวฝรัง่ เศสเหลืออยูเ่ พียงหยิบมือหนึง่ ซึง่ ยังดึงดัน
ทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไป ถึงแม้จะถูกเคีย่ วเข็ญรังแกมาเป็นเวลาหลายปี พยายามซ่อมแซม
หลังคาโบสถ์เซนต์โจเซฟ และโรงเรียนบ้านเณร ช่วยรักษาพยาบาลคนยากจน
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และท�ำพิธีมิสซาถึงแม้บางวันจะไม่มีผู้ฟัง...
เป็นเวลาเจ็ดปีมาแล้วที่พวกเขาท้อแท้และยอมให้มี ”จารึกข้อห้าม„ ท�ำ
ด้วยศิลาตั้งอยู่หน้าโบสถ์ในอยุธยาและที่มะริด จารึกข้อห้ามชาวสยามศึกษา
ศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรืออิสลาม
ทั้งนี้เพราะในอดีตศาสนาเป็นสาเหตุของเภทภัยในสยาม...
ลูกศิษย์ที่มีอยู่ นอกจากเด็กจากครอบครัวชาวคาทอลิกซึ่งมีเหลืออยู่
น้อยคน ยังมีบตุ รชาวจีนซึง่ เข้ารีตมานานแล้ว ส�ำหรับให้เดินเท้าเปล่าไปเมืองจีน
เพือ่ น�ำค�ำสอนของพระเยซูไปสูผ่ ยู้ ากไร้และผูถ้ กู เหยียดหยาม ซึง่ เป็นกลุม่ บุคคลที่
พระเยซูอิตในราชส�ำนักปักกิ่งไม่อยากลดตัวลงมาสนใจ...
ชาวฝรัง่ คนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นชาวยุโรป ทีย่ งั คงอยูใ่ นกรุงได้แก่ชาวโปรตุเกส ซึง่
ตั้งถิ่นฐานในสยามมาหลายศตวรรษแล้ว และคนเกือบลืมไปแล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่
ชาวสยาม มีพอ่ ค้าชาวฮอลันดาประมาณหกคนซึง่ ยังคงซือ้ พริกไทยจากปัตตานี
การอยู่โดดเดี่ยวท�ำให้พวกเขามีจิตใจห่อเหี่ยว และยังมีชาวอังกฤษเป็นจ�ำนวน
เท่า ๆ กันซึ่งไม่สามารถไปท�ำมาหากินได้ที่มัทราสและบอมเบย์
คนเชื้อชาติอื่น ๆ ในอยุธยาได้แก่ชาวลาว แขกมัวร์ แขกเปอร์เซีย ชาว
ญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในย่านที่ถูกก�ำหนดไว้นอกเกาะเป็นเวลากว่าศตวรรษมาแล้ว ได้
ปะปนไปกับสังคมสยามจนไม่มีใครถือว่าเป็นชาวต่างชาติอีกต่อไป...
และยังมีคนตระกูลฟอลคอน...
คนพวกนี้เป็นชาวต่างชาติเฉย ๆ
พวกเขาไม่ได้เป็นชาวกรีกอย่างเมอซีเยอร์ฟอลคอนผู้เป็นบรรพบุรุษที่มา
ตัง้ รกรากคนแรกในสยาม ไม่ใช่ชาวโปรตุเกสแท้ ไม่ใช่ชาวญีป่ นุ่ ซึง่ เคยมาขอเป็น
พันธมิตรด้วย แน่นอน ไม่มใี ครเห็นว่าพวกเขาเป็นชาวสยาม พวกเขาแยกอยู่
ต่างหาก ทุกคนเคารพในความมั่งคั่ง และกลัวคนตระกูลนี้อาจเกิดนึกอยาก
ซ่องสุมผู้คนและหาอ�ำนาจใส่ตน ดังที่เคยเป็นสาเหตุของการตกอับของตระกูล
นี้ในศตวรรษก่อน
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ที่พ�ำนักของพวกเขาเป็นหมู่ตึกที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ตั้งอยู่ไกล
จากย่านของชาวคริสต์ อยู่ติดกับคลังสินค้า ฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง
คนพวกนี้ไปโบสถ์เซนต์พอลเป็นประจ�ำ  เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน
ฝรั่งเศส ผู้ชายในตระกูลจะสมรสกับหญิงสาวที่เลือกจากตระกูลชาวโปรตุเกส
ในสยาม เมื่อท�ำพิธีเสร็จแล้วก็จะพากันหายไปหลังก�ำแพงไม้ไผ่สูง ราวกับ
ไม่ต้องการให้ผู้อื่นต้องทนดูตราบาปที่ดวงชะตาประทับบนนามสกุลของตน
พวกเขาสุภาพ เฉยเมย และเข้มงวด น้อยครัง้ จะแสดงให้เห็นความขมขืน่
ที่ได้รับตกทอดจากอดีต อาจจะมีก็แต่บาทหลวงเลอ บง ซึ่งเป็นผู้รับสารภาพ
บาปของเมอซีเยอร์กงสตองแตง เป็นหลานปู่ของเมอซีเยอร์กงสตองซ์ผู้มี
ชื่อเสียงน่าเศร้า บาทหลวงผู้นี้คงเป็นผู้เดียวที่รู้ซึ้งถึงความรู้สึกนึกคิดของคน
ในครอบครัวซึ่งแตกต่างจากสาวกอื่น ๆ และรู้ถึงความรู้สึกฮึดฮัดและความ
เบื่อหน่ายของฌวน ทายาทที่มีอายุน้อยที่สุด
ฌวนบอกกับตัวเองอย่างโกรธ ๆ ว่า ราชธานีแห่งนี้ไม่ได้ดูเหมือนเมืองที่
ตายไปแล้ว แต่เพราะหยุดชีวิตไว้ต่างหาก
ไม่มีอะไรเลย ทั้งสองฝั่งแม่น�้ำใหญ่สีแดงแห่งนี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
เขาอายุเกือบยี่สิบปีแล้ว แต่อนาคตของเขาจ�ำกัดอยู่แค่เรือส�ำเภาจีนซึ่งมี
มาน้อยล�ำ  หีบห่อผ้าไหมทีต่ อ้ งเปิดออกและลงทะเบียนในสมุดของบิดา นาน ๆ
ครั้ง มีมิชชันนารีฝรั่งเศสคนใหม่เดินทางมาจากพอนดิเชอร์รีและมะละกาเพื่อ
แทนคนเก่าซึ่งป่วยตายไป เป็นการแก้ความจ�ำเจ
เมืองซึ่งคนเก่าแก่เคยเล่าขานถึงกลายเป็นอะไรไป มหานครซึ่งเคยเต็ม
ไปด้วยพ่อค้าวาณิชจากยุโรป ผู้หมายมั่นว่าจะได้กอบโกยเงินทองและก่อสร้าง
คฤหาสน์ขาวสะอ้านเทียมเทียบได้กบั ปราสาทของเจ้านายแห่งกรุงปารีสหรือกรุง
ลิสบอน
เขารู้ค�ำตอบดี เพราะบิดาของเขาเคยพูดซ�้ำซากเป็นพันครั้ง
สาเหตุทรี่ าชอาณาจักรแห่งนีป้ ดิ ตัวลง เกิดจากบรรพบุรษุ ของพวกเขาเอง
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คือเมอซีเยอร์กงสตองซ์
เมอซีเยอร์กงสตองซ์เคยพยายามขายสยามให้แก่ชาติฝรั่งเศส และถูก
พระเพทราชาสั่งประหาร เมื่อเกิดกบฏในวังและกองทัพฝรั่งเศสเข้ายึดเมือง
บางกอก
เดี๋ยวนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามไม่ทรงไว้พระราชหฤทัยในสิ่งที่มาจากยุโรป
ตระกูลฟอลคอนก็ไม่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเช่นกัน
พวกเขายั ง คงท� ำ การค้ า ต่ อ ไปได้ เมอซี เ ยอร์ ก งสตองแตงยั ง ได้ รั บ
แต่งตั้งเป็นขุนนาง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชาวคริสต์ในสยาม ที่จริงเป็นการย�้ำให้
เห็นว่าตระกูลนี้ยังอยู่ใต้พระราชอ�ำนาจ
ฌวนคิ ด ด้ ว ยความเดื อ ดดาล ชี วิ ต ของเขาเองก็ ถู ก จ� ำ กั ด ในทุ ก ทาง
ประเพณีประจ�ำตระกูลกักขังเขาไว้แน่นหนา ราวกับกฎระเบียบในราชส�ำนัก
พวกเขาต้องระวังชาวฮอลันดา ชาวฝรั่งเศสคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นักบวช โดย
เฉพาะชาวอังกฤษ
พวกเขาทุ่มเทตนให้กับการค้าขายเหมือนเป็นพระเจ้า เหยียดหยามชาว
โปรตุเกส ถึงแม้จะแต่งงานกับลูกสาวของคนชาตินี้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้อง
ระวังไม่ให้คนในราชส�ำนักคิดว่าพวกเขาก�ำลังสะสมอิทธิพล
โดยเหตุนี้ จึงเป็นไปไม่ได้ทฌ
ี่ วนจะผูกมิตรกับขุนนางหนุม่ ๆ ชาวสยามซึง่
เขาเห็นนั่งเรือล�ำยาวมีฝีพายแปดถึงสิบคน และบางครั้งเมื่อเขายังโอ้เอ้ยืนมอง
อยู่ที่ระเบียงด้วยความอิจฉา ก็จะถูกเรียกให้เข้าบ้านโดยไว
เขาจึงปกปิดการพบปะกับนายสินทหารมหาดเล็กอยู่เป็นนาน เขาบอก
กับบิดาเป็นเชิงแก้ตัวในกาลต่อมาว่า ที่จริงสินไม่ใช่บุตรขุนนาง แต่เป็นลูกครึ่ง
จีนซึง่ ได้รบั การชุบเลีย้ ง...ทีแรกเขาไม่รวู้ า่ สินเป็นใคร วันหนึง่ ขณะทีฌ
่ วนก�ำลัง
อาบน�ำ้ อยูใ่ นแม่นำ �้ สินตะโกนจากเรือของเขาให้ระวังจระเข้ทกี่ ำ� ลังว่ายเข้ามาใกล้
เห็นแต่จมูกปริ่มน�้ำ  และยังพุ่งหอกช่วยไล่เจ้าสัตว์ร้าย
ฌวนขอบคุณผู้ที่ช่วยชีวิตเขา เมื่อขึ้นมานั่งหอบหายใจบนเรือ สินไม่ได้
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พูดถึงครอบครัวที่อุปการะเขา และฌวนก็ไม่ได้พูดถึงเมอซีเยอร์กงสตองแตง
เมื่อเขาทั้งสองได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง ก็พูดกันถึงแต่เรื่องที่หนุ่ม ๆ สนใจ
เรื่องอนาคต เรื่องผู้หญิง เรื่องภัยสงครามจากพม่าที่คุกคามอยู่ชายแดนด้าน
ตะวันตก
เขาท�ำผิดอะไรในการพูดคุยกับคนหนุ่มรุ่นเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็น
หนี้ชีวิตสินด้วย ทหารทุกคนไม่ใช่คนกักขฬะโง่งม และชาวสยามทุกคนไม่ได้
เกลียดชังชาวฝรั่ง
ผิดด้วยหรือถ้าเขาจะเป็นห่วงเป็นใยกับความสงบสุขในราชอาณาจักร และ
ต้องการปกป้องราชอาณาจักรนีซ้ งึ่ ตระกูลของเขาได้อาศัยอยูม่ ากว่าศตวรรษแล้ว
ใช่ เวลานี้เขายอมรับว่า สิ่งที่เขาใฝ่ฝันถึงยิ่งกว่าอบเชยและหีบพริกไทย
คือการเป็นทหาร

เมอซีเยอร์กงสตองแตงตะลึง
เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เขาได้พยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะปกป้อง
บุตรชายจากความทะเยอทะยาน เขาพยายามเตือนบุตรให้สำ� นึกถึงสภาพความ
เป็นจริงอยู่เสมอ แต่บัดนี้ ลูกครึ่งจีนคนนั้น คนในอุปการะของเจ้าพระยาจักรี
สมุหนายก เพิ่งท�ำให้ทุกอย่างพังทลายลง เขาต้องหว่านล้อมให้เหตุผลกับลูก
แต่จะท�ำได้อย่างไร
”ลืมเสียเถอะ„ เขาพร�ำ่ พูด  ”พ่อไม่อยากได้ยนิ แกพูดถึงกองทัพอีก เป็น
ไปไม่ได้ ถึงแม้กองทัพสยามจะยอมรับแกเป็นนายทหาร แต่นึกดูสิ แกจะยอม
รับใช้กษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากหลวงสรศักดิ์ที่เคยฆ่าคุณปู่ทวดของแกกับมือ
และกักขังคุณย่าทวดเป็นเวลาเกือบยีส่ บิ ปี เพราะท่านไม่ยอมเป็นเมียเขาได้อย่างไร
แกไม่รู้หรือว่าเขาได้สมญานามว่าพระเจ้าเสือ เพราะโหดเหี้ยมนักหนา เชื่อพ่อ
เถอะ อย่าไปพบกับเจ้าสินนั่นอีกเลย คิดถึงกิจการของเราดีกว่า แกไม่ต้อง
จงรักภักดีต่อสยามหรอก ภักดีแต่กับตระกูลของเราก็พอ„
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แต่ฌวนก็ยงั ไปพบกับสินทุกเย็น พวกเขาไปพบกันเป็นประจ�ำในโรงเหล้า
ซึ่งไม่เคยมีชาวฝรั่งไปที่นั่น เขาเล่าให้สินฟังถึงปฏิกิริยาของบิดาอย่างเคืองใจ
แต่เขาก็ตอ้ งแปลกใจ เพราะหนุม่ ลูกครึง่ พูดอย่างเอาการเอางานว่า ”พ่อ
ของเจ้าพูดถูกแล้ว ไม่มีฝรั่งคนไหนจะรับราชการทหารได้หรอก ยิ่งเป็นเจ้า ยิ่ง
ไม่ได้ใหญ่ ฌวน เจ้าเป็นเหลนของเมอซีเยอร์กงสตองซ์นะ„
ฌวนเม้มปาก รู้สึกขายหน้า อดีตเรื่องนี้อีกแล้ว ที่คนชอบพูดใส่หน้าเขา
เพือ่ นทีเ่ ขาได้รจู้ กั โดยบังเอิญผูน้ ไี้ ม่รหู้ รือว่าฌวนได้ยนิ จนเบือ่ เหลือทนแล้ว
เขาจะไม่มีวันหนีพ้นชื่อพวกนี้หรือไร
ฌวนเบ้หน้า นึกล�ำดับชือ่ อยูใ่ นใจ พระเพทราชา ผูแ้ ย่งราชบัลลังก์ หลวง
สรศักดิห์ รือพระเจ้าเสือ ราชบุตรบุญธรรมผูส้ บื ราชสมบัติ ซึง่ ริษยาและเกลียดชัง
เมอซีเยอร์กงสตองซ์มากจนลากเขาไปลานประหารด้วยตนเอง
มารี ย่าทวดของเขา ทาสผูน้ า่ สงสารของหลวงสรศักดิ์ ใคร ๆ ก็พดู กันว่า
ท่านเป็นคนเจ้าโทโส แม้สามียังต้องเกรง
คนเดียวที่เขาสนใจคือเมอซีเยอร์กงสตองซ์เท่านั้น แต่ไม่มีใครอยากพูด
ถึงคนคนนี้ ราวกับว่าแค่พูดถึงก็จะท�ำให้ครอบครัวต้องประสบเภทภัย
”เราไม่อยากพูดถึงออกญาวิไชเยนทร์„ สินพูดอย่างตรึกตรอง เรียก
บรรพบุรุษของฌวนโดยราชทินนาม ”เพราะเรารู้สึกว่าเราฆ่าคนผิด ใช่แล้ว
เมอซีเยอร์กงสตองซ์คิดถูกที่น�ำเอาทหารต่างชาติเข้ามาป้องกันราชอาณาจักร
เพราะเราท�ำกันเองไม่เป็น ถ้าเขายังมีอ�ำนาจอยู่ในยุคนี้ พวกพม่าคงไม่กล้ามา
ปิดล้อมเมืองมะริดอย่างเดีย๋ วนีด้ อก เขาคงท�ำให้พวกนัน้ ย�ำเกรงเรา เขาคือชาว
สยามทีแ่ ท้จริง แต่เราไม่ยอมเชือ่ ว่าฝรัง่ จะหวังดีกบั ราชอาณาจักรของเราได้จริง
”ดูสิ เรายังใช้อาวุธเดิม ๆ เหมือนเมื่อร้อยปีก่อน หรือเก่ากว่านั้น ยัง
ใช้อาวุธแบบภาพสลักในวัดที่สร้างขึ้นก่อนที่มนุษย์จะจดจ�ำได้ เชื่อฉันเถอะ
ศัตรูของเราเปิดประเทศออกรับประเทศที่มีความก้าวหน้า และได้อาวุธปืนที่มี
พลานุภาพ ได้ปืนใหญ่น�้ำหนักเบา ในขณะที่เราพยายามขับไล่พวกนั้นด้วยธนู
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และลูกศร น่าอึดอัดใจนัก...
”แต่เอาเถอะ„ สินเขย่าบ่าเพื่อน ”เจ้าคงจะขายผ้าไหมกับเครื่องเทศ
ให้กับผู้ที่รุกรานเราได้ คงจะหาต�ำแหน่งกุลีในคลังสินค้าให้ข้าได้นะ...„  
เขาเสริมเมื่อเห็นฌวนท�ำหน้าเครียด ”คนเราต้องรู้จักยอมรับชะตาชีวิต
ของตนเอง และดวงชะตาก็เป็นผลกรรมทีเ่ กิดจากการกระท�ำของบรรพบุรษุ ข้า
เคยเล่าให้เจ้าฟังหรือยังว่าท�ำไมจึงได้รับการอุปการะจากเจ้าพระยาจักรี
”แม่ของข้าท้อใจทีม่ ลี กู เพิม่ มาอีกหนึง่ คน พ่อของข้ามีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว...
แกเป็นนายบ่อน ข้าเชือ่ ว่าแกคงใช้เวลาเล่นการพนันพอ ๆ กับลูกค้า แม่เอางูใส่
ในเปลของข้า ตั้งใจจะให้งูกัดข้าให้ตาย เพราะแม่ลงมือฆ่าข้าเองไม่ลง แม่เอา
เปลทีข่ า้ นอนไปวางทิง้ ไว้ในตลาด งูนนั้ ขดตัวรอบตัวข้าแล้วหลับไป เหมือนตัง้ ใจ
จะปกป้องข้า พวกพ่อค้ามาเห็นเรานอนหลับอย่างสบายใจทั้งคนทั้งงู
”ข้ากลายเป็นคนที่พญานาคคุ้มครอง ภริยาเจ้าพระยาจักรีได้ยินคนพูด
ถึงข้า...จึงบอกกับสามี ซึ่งเห็นว่าผู้ที่พญานาคปกป้องจะได้กลายเป็นผู้ปกป้อง
บ้านเมือง...นี่คือชะตากรรมของข้า ไม่ใช่ของเจ้า ข้าน่าจะอิจฉาเจ้ามากกว่า...
”เจ้ามาจากตระกูลเศรษฐี บรรดาหญิงสาวชาวโปรตุเกสอยากแต่งงานกับ
เจ้า เจ้าไม่จ�ำเป็นต้องเสาะแสวงหาชื่อเสียงและความร�่ำรวยด้วยการท�ำสงคราม
อย่างข้า
”ข้ามีหวังถูกฆ่าที่เขมรหรือถูกพม่าฆ่าตายก่อนที่จะได้กลายเป็นขุนพล
ผู้มั่งคั่ง„
ฌวนยักไหล่
แน่ละ ครอบครัวของเขาร�่ำรวย นับตั้งแต่มารีย่าทวดของเขา ซึ่งเป็น
ลูกครึ่งญี่ปุ่นและเป็นภริยาของเมอซีเยอร์กงสตองซ์ ได้รับการไถ่ตัวจากการ
เป็นทาส ทรัพย์สมบัติมหาศาลของตระกูลได้รับกลับคืนมา แต่ความขมขื่น
เกลียดชังของมารีกลายเป็นแอกหนักอึง้ ทีค่ รอบครัวของเขาต้องแบกในเวลาต่อมา
ในเย็นวันนั้นยิ่งหนักมาก
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เขาอิจฉาสิน ซึง่ ท�ำให้เขาได้เห็นการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่ได้ถกู ก�ำหนดล่วงหน้า อาจ
เกิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เหมือนในนิทานหรือนวนิยายซึ่งพวกบาทหลวงสั่งห้าม
อ่านเรือ่ งมารดาของสินทีอ่ ยากฆ่าลูก ท�ำให้ชวี ติ เด็กยากจนอย่างสินเกิดมีโชคโดย
ไม่คาดฝัน เจ้าพระยาจักรีช่วยส่งเสริมให้เด็กผู้นี้ได้รับการศึกษาเยี่ยงลูกผู้ลาก
มากดีทั้ง ๆ ที่เป็นเด็กลูกครึ่ง เมื่ออายุได้สิบปี ก็น�ำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็ก
ก่อนจะบวชเณรที่วัดโกษาวาศน์ บัดนี้ เมื่อเขาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน
อาชีพทหาร เกียรติยศ ความมั่งคั่ง และอิสตรีก็จะตามมา
แต่เขาเล่า จะมีอนาคตเป็นอย่างไร
คงได้คหู่ มัน้ เป็นหญิงโปรตุเกส อาจจะสวย แต่รวยแน่ ๆ แล้วก็ทำ� การค้า
ผ้าไหม ดีบุก และเครื่องเทศ
ฌวนเดินหงอย ๆ ออกไปจากโรงเหล้า ได้ข่าวว่ามีเรือฝรั่งเศสเข้ามาเมื่อ
น�้ำขึ้น ในเมื่อเขาไม่อาจช่วยบ้านเมืองได้ ก็ไปแก้หีบห่อสินค้าดีกว่า
”อ้อ นี่ไง เจ้าลูกช่างฝันของกระผม ที่คิดแต่จะไปรบรากับพม่าหรือ
บรรเลงเพลงดาบต่อหน้าพระที่นั่ง„ บิดาของเขาฟ้องเมอซีเยอร์เดอ แกร์แอร์เว
บาทหลวงมิชชันนารีข้างบ้านที่มารับจดหมายจากปารีส ซึ่งส่งมาพร้อมกับสินค้า
”เอาละ ถ้าแกอยากรับใช้ราชส�ำนัก ก็มาช่วยพ่อแก้ห่อหีบเพลงจะดีกว่า
สภาพมันทรุดโทรมนักจากการเดินทาง พ่อได้ยินมาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชประสงค์ที่จะได้สดับเสียงเพลงอยู่„
ฌวนแกะฟางที่ห่อหีบเพลงออก ใช้ผ้าเช็ดทองแดงที่ขึ้นสนิมระหว่างการ
เดินเรือมาจากฝรั่งเศส เมอซีเยอร์เดอ แกร์แอร์เวนั่งลงใกล้ ๆ ในขณะที่ฌวน
ใช้แปรงปัดฝุ่นบนเสื้อผ้าตุ๊กตากลตัวหนึ่ง เป็นมือกลองสวมหมวกมีสามชาย
ค่อนข้างบู้บี้
”ไหนลองเล่นหน่อยซิ ไอ้นกั ดนตรีตวั นี.้ ..อา...„ บาทหลวงยินดีเมือ่ ได้ยนิ
เสียงดนตรีแหลมสูง
”เป็นของส�ำหรับทูลเกล้าถวายที่งามมาก„ ท่านพูดขึ้นในที่สุด
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เมอซีเยอร์กงสตองแตงเงยหน้าขึ้นจากสมุดทะเบียน แล้วเบ้ปาก
”จะว่าอย่างนั้นก็ได้ขอรับ แต่เทียบกันไม่ได้เลยกับเครื่องราชบรรณาการ
ที่ส่งมาจากฝรั่งเศสในสมัยก่อน ย่าของกระผมบรรยายให้ฟังว่า มีลูกโลก
ประดับเพชรพลอย มีรูปสลักหินอ่อนที่ยังประดับอยู่ที่พระราชวังละโว้ แต่ถ้า
มันพอจะท�ำให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกิดมีพระประสงค์ทจี่ ะเริม่ ท�ำการค้าขายอย่าง
จริงจังกับปารีสละก็จะเป็นผลดีกับกิจการของเรา แต่เราจะไปหวังอะไรมากจาก
ชาวสยาม พวกเขาเห็นว่าประเทศของตัวเป็นหนึ่งเดียวในโลก เมื่อร้อยปีก่อน
การท�ำการค้าเป็นอาชีพที่ดี...„
”เป็นมิชชันนารีก็ดีด้วย„ เมอซีเยอร์เดอ แกร์แอร์เว เสริม ”พวก
บาทหลวงเข้าออกในพระราชวังได้ น�ำโอสถและพระวาจาศักดิ์สิทธิ์ไปกราบ
บังคมทูลต่อสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโบสถ์และโรงเรียนสอน
ศาสนาให้เรา แต่พวกเรา...เดี๋ยวนี้เราได้แต่ท�ำมิสซาให้ชาวโปรตุเกสและคนเข้า
รีตบางคน รักษาพยาบาลคนยากไร้ แต่ว่า มีข่าวเล่าลือว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาจจะต้องพระราชประสงค์ในทางสว่างของพวกเรา เพราะได้ขา่ วว่าก�ำลังประชวร
หนัก ถึงแม้วา่ เราจะถวายการรักษาให้หายไม่ได้ อย่างน้อยเราก็อาจน�ำพระองค์
ไปสู่ความศรัทธาได้ก่อนเสด็จสวรรคต„
ผู้เป็นพ่อค้าเหลียวไปมองรอบตัวอย่างระแวดระวังก่อนพยักหน้ารับ
เรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องลับ แม้แต่จะเอ่ยถึงพระพลานามัยก็ยัง
ไม่ได้
”จริง มีคนพูดว่าพระองค์ก�ำลังประชวร แล้วก็ยังบอกว่าพระโอรสทั้ง
หลายก�ำลังแก่งแย่งกันขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่มีรับสั่งให้ส�ำเร็จโทษพระราชโอรส
องค์โต„
บาทหลวงท�ำเครื่องหมายกางเขน ”พระเยซูเจ้าทรงโปรด...ถึงกับส�ำเร็จ
โทษพระราชโอรสเชียวหรือ พ่อไม่ยักทราบ...ชาวเมืองนี้ป่าเถื่อนเหลือรับจริง ๆ„
”เรือ่ งเกิดเมือ่ สองปีมาแล้ว ก่อนทีท่ า่ นจะมาสยามขอรับ มีคนพูดว่า พระ
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อนุชาองค์ใดองค์หนึ่งของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์เป็นคนกุเรื่อง กล่าวหาว่าท่านเป็น
ชู้กับพระสนมเอก เราไม่มีทางรู้ความจริง แล้วก็จะมีประโยชน์อะไร นี่ไม่ใช่
ครัง้ แรกทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินในอินเดียตะวันออกสัง่ ฆ่าคนในครอบครัวนีน่ ะ เฮ้อ...
ส�ำหรับเราไม่มีอะไรเปลี่ยนดอก...อย่างน้อยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีพระ
โอรสที่อยากสืบราชสมบัติ...ยังทรงโชคดีกว่าผม„
เขาหันหน้ากลับไปดูสมุดทะเบียน ท�ำหน้าเบ้
เมอซีเยอร์เดอ แกร์แอร์เวนึกแปลกใจที่เห็นฌวนมองบิดาอย่างเหลืออด
”น่า„ ท่านพูดเบา ๆ ”อย่าโกรธไปเลย พ่อเธอเขาเพียงแต่...เป็นห่วงเธอ
และลืมไปว่าคนอายุยี่สิบน่ะเป็นอย่างไร„
ทุกคนเงียบไป
”พ่อเองก็เหมือนกัน เคยคิดฝันอยากเป็นนายทหาร แต่ครอบครัวของพ่อ
ไม่รำ�่ รวยพอทีจ่ ะซือ้ สิทธิบตั รนายทหาร แต่สงิ่ ทีก่ องทัพขาดไป พระเยซูเจ้ากลับ
ได้ไปแทน พ่อคงเป็นทหารที่ไม่ได้เรื่องแน่ ๆ...„
ท่านเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ แล้วเงยหน้าขึน้ เหม่อมองเลยท่าเรือริมน�ำ้ ของ
กรุงศรีอยุธยาออกไปแสนไกล
”พ่อติดใจเครือ่ งแบบทหาร เครือ่ งแบบทหารฝรัง่ เศสน่ะดูดกี ว่าผ้านุง่ ของ
ชาวสยามมากนัก เธอน่าจะได้เห็นเสื้อนอกสีน�้ำเงินของฝรั่งเศส กางเกงขาว
สวมหมวกพับสามแฉกปักขนนก...น้องชายคนสุดท้องของพ่อก�ำลังจะได้เป็นนาย
ทหาร แม่เล่ามาในจดหมายฉบับทีแ่ ล้วว่าเขามีพอ่ ทูนหัวเป็นเศรษฐีมอี ำ� นาจ และ
สัญญาว่าจะหาสิทธิบัตรให้ในกองทหารราชองครักษ์„
ท่านหัวเราะเขิน ๆ
”เกือบลืมไป ที่พ่อเกิดคิดอยากเป็นอะไรแบบนี้ เป็นเพราะอยากเอาใจ
ญาติสาวสวยคนหนึง่ แน่ละ ไม่มใี ครคิดว่าจะต้องไปท�ำสงคราม และเสือ้ สวย ๆ
แบบนี้อาจถูกกระสุนปืนใหญ่ฉีกขาดกระจุยได้„
ฌวนโต้เสียงห้วน ”ท่านครับ ผมไม่ได้อยากเอาใจใครเลย จริงอย่างที่
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ท่านว่า เครือ่ งแบบทหารสยามไม่นา่ ชม แต่ทผี่ มอยากท�ำคือปกป้องราชอาณาจักร
นี้จากการรุกรานของพม่า„  
บาทหลวงมิชชันนารีวางมือบนท่อนแขนของเขา ”แน่นอน แต่ในเมื่อ
ไม่มวี นั ทีใ่ ครจะรับเธอเข้าเป็นทหารในกองทัพสยาม อย่างน้อยเธอก็ไม่ควรโกรธ
พ่อของเธอทีท่ ำ� อะไรให้ไม่ได้ ใช่ พ่อรูว้ า่ อนาคตของเธอดูมดื มนในยามนี้ แต่ดู
จอร์จสิ อนาคตของเขายิ่งไม่น่าเศร้ากว่าหรือ„
จอร์จ นี่ก็เป็นภาระหนักที่เขาต้องแบกอีกเหมือนกัน
พี่ชายคนโตของเขาเป็นลูกรักของครอบครัว ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ
ขาพิการมาตัง้ แต่เด็ก ทุกครัง้ ทีเ่ ขายกขาขึน้ จากเตียงเพือ่ วางบนเก้าอีห้ วายมีลอ้
หรือนั่งคานหาม เขาจะอดครางออกมาไม่ได้
ความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ให้จอร์จสนใจในการค้าขาย ที่จริง
เขารู้ราคาดีบุกและผ้าไหมดีกว่าผู้เป็นบิดาเสียอีก แต่ชีวิตของเขาจ�ำกัดอยู่แค่
เคาน์เตอร์ บ่อยครั้งฌวนรู้สึกผิดที่ปล่อยพี่ชายไว้ในยามเย็น ให้นอนคลุมผ้า
ปิดขาพิการ มีมารีกับโรซาน้องสาวอยู่เป็นเพื่อน ส่วนตัวเขาเองออกไปโรงเหล้า
เพื่อพบกับสิน
เพื่อเป็นการแก้ตัวและเพื่อปลอบใจจอร์จ เมื่อฌวนกลับมา จะเล่าให้
พี่ชายฟังอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เขาได้เห็นในโรงเหล้า ค�ำพูดของสินทุกค�ำ  ข่าว
เล่าลือจากในวัง ข่าวใหม่ๆ ที่น่าวิตกเรื่องการชุมนุมของกองทัพพม่าที่มะริดและ
ตะนาวศรี
”ทีโ่ รงเหล้ามีผหู้ ญิงขายตัวด้วย„ เขาเล่าในเย็นวันหนึง่ ”บางคนก็ดสู วย
แต่ฉันไม่กล้ามองตรง ๆ พี่ก็รู้ พอฉันถามสินว่าเขาสนใจไหม เขาท�ำท่าแปลกใจ
เล่าให้ฟังว่าที่บ้านวิรัช ลูกเจ้าพระยาจักรีผู้อุปการะเขา มีนางทาสไว้คอยบ�ำเรอ
สวยกว่า สะอาดสะอ้านกว่าผู้หญิงโรงเหล้าที่ใคร ๆ ก็ซื้อได้„
สองพี่น้องนั่งร�ำพึงอยู่ครู่หนึ่ง
”แต่วิรัชแต่งงานแล้วไม่ใช่หรือ„ จอร์จถามในที่สุด
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”นั่นสิ ฉันก็แปลกใจอยู่ สินก็แปลกใจที่เราไม่มีบ้าง ในเมื่อเราออก
ร�่ำรวย„
จอร์จท�ำหน้าเบ้ มองขาตัวเอง
”ฮื่อ ฉันก็น่าจะมีบ้างนะ เพราะถึงเราจะรวยสักแค่ไหน ก็คงไม่มีใครหา
เมียให้ฉันได้นอกจากนางทาส เออ พ่อบอกว่าจะรีบให้เธอแต่งงาน พี่ได้ยิน
แกพูดกับท่านสังฆราชบรีโก„
ฌวนหูผึ่ง ”แล้วไง„
”ท่านสังฆราชพูดถึงผู้หญิงสเปนคนหนึ่งที่มะนิลา ซึ่งรู้จักกับพี่สาวของ
ท่านที่เป็นแม่ชีอยู่ส�ำนักชีพระกรุณา ท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปหา
ผู้หญิงนอกราชอาณาจักรนี้ เพราะที่น่ีมีผู้หญิงน้อยเสียจนเราจะต้องลงเอยด้วย
การแต่งงานกับญาติของตัวเอง ท่านบอกว่าที่ฉันป่วยก็เพราะเหตุนี้„
จอร์จชันศอกขึ้นเล็กน้อย เปล่งเสียงก้องแบบสังฆราชชาวฝรั่งเศส ”สิ่ง
ที่เราไม่ท�ำกับม้า ท�ำไมถึงจะท�ำกับคนเล่า เมอซีเยอร์กงสตองแตง„ เขาทิ้งตัว
ลง หัวเราะจนแทบจุก
”นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเปรียบฉันเป็นม้าพ่อพันธุ์„
ฌวนยักไหล่
”มะนิลารึ ถ้างัน้ ฉันก็ยงั เหลือเวลาอีกหน่อยก่อนจะต้องแต่งงาน...ต้องรีบ
ตักตวง เผื่อสินจะเสนอนางทาสของวิรัชให้ฉัน…„
   

แต่ไม่มีการเสนอเช่นนั้น

ดูเหมือนว่าสินต้องการปกปิดมิตรภาพระหว่างเขากับชาวฝรั่ง
เขาเลิกพูดถึงผูห้ ญิง เอาใจใส่แต่กบั ความเคลือ่ นไหวในวัง มีขา่ วทีน่ า่ วิตก
ยิ่งขึ้นทุกทีจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือว่าพม่ายึดเมืองทวายได้
”พวกพม่าอยากได้เมืองนีม้ านานแล้ว„ สินกระซิบเล่า ”พวกมันรูว้ า่ เมือง
ทวายจะร่วงหล่นลงสูอ่ งุ้ มือได้งา่ ย ๆ เหมือนผลไม้ทสี่ กุ งอม เพียงแต่ตอ้ งหาข้ออ้าง

