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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
ทวิชา เป็นอีกหนึง่ นามปากกาของชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ผู้เคยดำริไว้ว่าจะเขียนเรื่อง ‘ธนบุรีศรีมหาสมุทร’ ต่อ หลังจากทีไ่ ด้เริม่ เรือ่ งไว้นานหลายปีแล้ว ทางสำนักพิมพ์
รับทราบด้วยความยินดีและรูส้ กึ ขอบพระคุณทีไ่ ด้รบั เกียรติ และความไว้วางใจ
จากท่านให้จดั พิมพ์ จึงเริม่ รอคอยงานเขียนชิน้ นีอ้ ย่างใจจดใจจ่อ จนกระทัง่
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ต้นฉบับทัง้ ๒๗ บทจึงเสร็จบริบรู ณ์พร้อมจัดหน้า
แม้ผเู้ ขียนจะออกตัวอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่า ‘ทิง้ ร้างงานเขียนมานานพอสมควร’
แต่ดงั ทีท่ า่ นกล่าวไว้ใน ‘ถ้อยแถลง’ นัน่ คือ โครงเรือ่ งทัง้ หมดถูกวางไว้ตงั้ แต่
ต้นจนจบแล้ว จึงไม่ยากทีจ่ ะอ่านทวนแก้เกลาสำนวนและเพิม่ เติมได้จนสำเร็จ
ถึงตอนอวสาน
นวนิยายเรื่องนี้ กล่าวถึงตัวละครเด่น เทียนกิ่ง ที่ผ่านเหตุการณ์ดัง
มนุษย์บนพื้นพิภพนี้จะต้องพบเจอ ทั้งความสุข ความทุกข์ ความรักใน
แผ่นดินเกิด รักในบุพการี และรักเฉกเช่นหนุ่มสาวทั่วไป จวบจนสุดท้าย
คือรักสงบและรู้ซึ้งถึงสัจธรรมอย่างผู้เข้าใจชีวิตพึงปรารถนา
ทวิชา เน้นความรักในหลายรูปแบบนีด้ ว้ ยมุมมองของผูค้ นและความรัก
ชาติ พาตัวละครหลากหลายดีเลว ให้เคลื่อนไปและไหววูบตามสายลมแห่ง
โชคชะตาในระยะบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านจากรุงอโยธยามาเป็น ‘ธนบุรีศรีมหาสมุทร’ และสิ้นสุดลงที่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในบทท้ายด้วยความอิ่มเอม
ครบพร้อมสำหรับนวนิยายรักแนวประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่ง

ถ้อยแถลง
ทวิชา
นวนิยายเรือ่ ง ‘ธนบุรศรี
ี มหาสมุทร’ ทีอยู
่ ใน
่ มือท่านผูอ่้ านนี้ นับได้ว่า
เป็นนวนิยายเรือ่ งทีใช้
่ เวลาเขียนนานทีส่ ดุ ของผูเขี
้ ยน คือเริม่ เขียนบทแรกเมือ่
วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเขียนเสร็จเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เวลา ๑๗:๔๒:๐๗ ตามเวลา
ในนครเมลเบิร์น) เมื่อแรกนั้นตั้งใจจะเขียน ‘ธนบุรีศรีมหาสมุทร’ เป็นเรื่อง
สุดท้าย เพื่อลงตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ก่อนที่จะ
วางมือจากการเขียน แต่ก็ด้วยความไม่มัน่ ใจ ผูเขี
้ ยนจึงนำเรือ่ งไปปรึกษากับ
ท่านผูใ้ หญ่ท่านหนึง่ ซึง่ ผูเขี
้ ยนได้รับคำทักท้วงต่างๆ กลับมา จึงทำให้ระงับ
เรื่องที่อยากเขียนนี้ไว้และเขียนเรื่อง ‘หนึ่งรักนิรันดร’ ส่งไปแทน
หลังจากนั้นผู้เขียนจึงเก็บงำต้นฉบับนี้ไว้ โดยเขียนค้างไว้ถึงตอนที่
๑๘ ผ่านช่วงวันเวลาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิต ผู้เขียนก็ได้แต่มอง
ต้นฉบับทีเขี
่ ยนค้างวางบนโต๊ะทำงาน ทำได้แต่เพียงทอดมองโดยทีหา
่ ได้ใส่ใจ
ไม่ หลายครัง้ เมือ่ เดินทางมาประเทศไทยได้พูดคุยกับเพือ่ น เมือ่ มีหลายคน
ทราบว่าผู้เขียนได้เขียนไม่จบก็มีหลายเสียงที่อยากจะให้เขียนต่อให้จบ ด้วย
อ้างเหตุผลต่างๆ นานา เป็นต้นว่า
‘เคยทำงานเขียนมาตลอด วันหนึ่งเมื่อหยุดพักระวังว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะ’ หรือเหตุผลที่ว่า ‘จะทิ้งงานไว้กลางทาง ปล่อยให้ผู้อ่านรอได้
อย่างไร’ และ ‘เขียนต่อเถอะ วันละครึ่งหน้าก็ยังดี จะได้ไม่เหงา’
เมือ่ ประมวลเหตุผลทัง้ หมดแล้ว ผูเขี
้ ยนจึงรวบรวมความกล้า ฝ่ากำแพง
ของคำว่า ‘ไม่ได้’ ‘ไม่ใช่แนว’ ‘เขียนไม่ถึงแล้วอย่าเขียน ปล่อยให้ท่าน
ผู้อื่นเขียนน่าจะดีกว่า’ จนในที่สุดผู้เขียนก็ทำสำเร็จโดยที่หาได้มีเงื่อนไขใดๆ
มาบั่นทอนจิตใจ นับเป็นความตื่นเต้นปีติยินดีเรื่องหนึ่งในชีวิตของผู้เขียน
เมือ่ เขียนจบ ผูเขี
้ ยนคิดถึงสิง่ ทีอยาก
่ เขียน เรือ่ งราวทีอยาก
่ เขียน แต่

ก็ค้นพบว่าไม่มีโครงเรื่องใดที่ไม่อยากเขียน ไม่มีเรื่องราวของผู้อันเป็นที่รัก
ท่านใดที่ไม่อยากเขียน เพราะทุกโครงเรื่องและทุกเรื่องราวผู้เขียนได้เขียน
หมดสิ้นแล้วในนวนิยายกว่า ๑๕๕ เรื่อง นับเป็นความภูมิใจอย่างที่สุด
ส่วนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่นำเรื่อง ‘ธนบุรีศรีมหาสมุทร’ กลับมา
เขียนต่อจนจบนัน้ คือ เมือ่ ต้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ผูเขี
้ ยนเดินทางมาประเทศไทย วันหนึง่ เมือ่ ได้พบกับคุณธิคำพร อดทน เจ้าหน้าทีจาก
่ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างทีพู่ ดคุยกันนัน้ เจ้าหน้าทีท่่ านหนึง่
ก็ถามขึ้นว่าตลอดระยะเวลาที่เขียนหนังสือมานั้น มีบ้างหรือไม่ที่เขียนไม่จบ
เรื่อง
คำถามนัน้ เองทำให้ผูเขี
้ ยนคิดได้ว่ายังมีเรือ่ ง ‘ธนบุรศรี
ี มหาสมุทร’ นัน่
เองทียั่ งเขียนไม่จบ หลังจากเดินทางกลับจากประเทศไทยในครัง้ นัน้ ผูเขี
้ ยน
จึงนำต้นฉบับมาอ่านทวนอีกครัง้ ขัดเกลาแก้ไขสำนวน ส่วนโครงเรือ่ งทัง้ หมด
นัน้ ผูเขี
้ ยนได้วางไว้แล้วตัง้ แต่ต้นจนจบ จึงไม่เป็นการยากจนเกินไปทีจะเพิ
่ ม่ เติม
เรื่องราวต่อจากบทที่ ๑๙ จนจบถึงบทอวสานอันเป็นตอนสุดท้ายได้สำเร็จ
เหนือความเหนื่อยยากนั่นคือความดีใจที่สามารถเขียนสำเร็จ
นวนิยายเรื่อง ‘ธนบุรีศรีมหาสมุทร’ นี้ผู้เขียนได้นำโครงเรื่องมาจาก
การสนทนาระหว่างคุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ ในประเด็นของความสัมพันธ์
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง รวมถึงมุมมอง แง่คิด ทัศนคติและเหตุต่างๆ
ที่ประกอบกันขึ้นจนสามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างชวนติดตาม
ส่วนบุคลิกนางเอกนั้นผู้เขียนได้นำส่วนหนึ่งในชีวิตของสุภาพสตรีซึ่ง
เป็นเพือ่ นคุณแม่มาเขียน เธอผูนั้ น้ เป็นสุภาพสตรีทีงาม
่ พร้อม มีท่วงท่ากิรยิ า
การวางตัวที่น่านับถือ ผู้เขียนจึงนำเรื่องราวชีวิตของท่านมาปรับเรื่องราวให้
มีสีสนั ความเป็นนวนิยายมากยิง่ ขึน้ โดยกล่าวถึงตัวละครทีชื่ อ่ เทียนกิง่ ที่
ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความสุข ความดี ความบกพร่อง
ความรักชาติและแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน จนในทีส่ ดุ คือความเข้าใจ
ในชีวิต อันเป็นแก่นในพระพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตามผูเขี
้ ยนก็ไม่ละเลยทีจะผสม
่
เรือ่ งราวของความรูส้ กึ ในแง่

มุมของความรักต่างๆ ผ่านตัวละคร อันเป็นเสมือนตราประทับของผูเขี
้ ยน ให้
ท่านผู้อ่านได้เริงรมย์ไปทุกตัวอักษรเหมือนเช่นเรื่องอื่นๆ
ตัวละครทุกตัวอันปรากฏในนวนิยายเรือ่ ง ‘ธนบุรศรี
ี มหาสมุทร’ นี้ ล้วน
มีความรูส้ กึ นึกคิดอันแตกต่างกัน ไม่มีใครดีทีส่ ดุ หรือแย่ทีส่ ดุ ขึน้ อยูกั่ บการ
กระทำอันเป็นประดุจสายน้ำได้พัดพาตัวละครนัน้ ไปหยุด ณ แห่งหนใด ครัน้
เมือ่ หยุดแล้วตัวละครนัน้ ได้ก่อกำเนิดเรือ่ งราวดีหรือร้ายเช่นไรก็สุดแล้วแต่ผล
ของการกระทำของตัวละครนัน้ ๆ บางทีเมือ่ ร้ายอย่างทีส่ ดุ แล้วก็อาจกลับกลาย
เป็นดีอย่างที่สุดเข้าสักวันหนึ่งก็เป็นได้
อาณาจักรธนบุรนัี น้ มีพระมหากษัตริยเพี
์ ยงพระองค์เดียว คือ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และมีระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง ๑๕ ปีก็สิ้นสุดราชอาณาจักร แต่มากไปด้วยการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ปกครองที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจก็มีข้าวปลาอาหาร
สมบูรณ์ มีการค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
นัน้ ถึงแม้จะมีลักษณะอันคล้ายกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ก็มีการกำเนิดศิลปะ
วิทยาการต่างๆ มีกวีและงานประพันธ์อันโดดเด่นเกิดขึ้นในรัชกาลนี้อีกด้วย
เหนือสิง่ อืน่ ใดอันเป็นเหตุการณ์ทีชาว
่ ไทยต่างซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ นั่นก็คือการกอบกู้เอกราชให้กับแผ่นดิน อันเป็น
พระมหาวีรกรรมอันสำคัญยิ่ง หากไม่มีพระมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
บางทีอาจจะไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช่นทุกวันนี้ก็เป็นได้
สำหรับนวนิยายเรื่อง ‘ธนบุรศรี
ี มหาสมุทร’ นี้ ผู้เขียนขอกราบระลึก
ถึงหม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์ ท่านบรรณาธิการนิตยสารศรีสัปดาห์ คุณมานิต
ศรีสาคร ท่านบรรณาธิการนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ คุณนิลวรรณ ปิน่ ทอง
ท่านบรรณาธิการนิตยสารสตรีสาร คุณสุวรรณี สุคนธ์เทีย่ ง และคุณนันทวัน
หยุ่น ท่านบรรณาธิการนิตยสารลลนา คุณลมูล อติพยัคฆ์ ท่านบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย คุณชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล บรรณาธิการนิตยสาร
พลอยแกมเพชร
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนัน้ นอกจากผูเขี
้ ยนได้ทำงานร่วมกับบรรณา-

ธิการนิตยสารแล้ว ผูเขี
้ ยนยังได้ทำงานร่วมกับบรรณาธิการสำนักพิมพ์ ท่าน
แรกคือคุณจิตติ หนูสุข ผูมี้ น้ำใจเอือ้ อารี มีความสุขมุ และความรอบรูทำให้
้
ผูเขี
้ ยนซาบซึง้ และมีความสุขตลอดเวลาทีทำ
่ งานร่วมกัน อีกท่านหนึง่ ทีมิ่ อาจ
ลืมได้คือ คุณกนกพันธ์ สุนทรกมลวัฒน์ และไม่ว่าครัง้ ไหนทีผู่ เขี
้ ยนมาประเทศไทยก็มักจะมาเยี่ยมเยียนพูดคุยเรื่องต่างๆ ให้ฟังอยู่เสมอ นอกจากนี้ขอ
ขอบคุณสำนักพิมพ์ต่างๆ อันเป็นผู้มีอุปการคุณจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้
เขียนด้วยดีเสมอมา
ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ในน้ำใจอันอารีตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คือ
คุณสุภัทร สวัสดิรกั ษ์ ผูเป็
้ นดัง่ มิตรทีงดงาม
่
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานและ
ท่านบรรณาธิการทียอดเยี
่
ย่ มคุณนรีภพ สวัสดิรกั ษ์ ท่านบรรณาธิการนิตยสาร
สกุลไทย คุณประยูร ส่งเสริมสวัสดิ์ ท่านผูก่้ อตัง้ นิตยสารสกุลไทย คุณสันติ
คุณวราภรณ์ และคุณสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์ แห่งบริษทั อักษรโสภณจำกัด
คุณรัญชณ์ ตรีธรรมวุฒิกุล บรรณาธิการสำนักพิมพ์เพื่อนดี และเจ้าหน้าที่
สำนักพิมพ์เพือ่ นดีทุกท่าน อาจารย์ฟารุต สมัครไทย ผูวาด
้ ภาพประกอบอัน
สวยงาม พลตรีหญิง หม่อมหลวงลดาวัลย์ กมลาศน์ และคุณอัญชลี ไมตรี
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร หนังสือ สำเนา
และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อันเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งนี้ด้วยความเคารพ และอีก
หลายท่านที่ผู้เขียนต้องขออภัยที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมด
สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ่านอันเปรียบประดุจมหา
มิตรและสนับสนุนติดตามผลงานของข้าพเจ้ามาอย่างสม่ำเสมอมากว่า ๖๐ ปี
ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีแต่ความสุขสดชื่น สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
ตลอดไป
ความสุขจากการอ่านหนังสือนั้น เป็นความสุขที่ยากเกินการบรรยาย
ใดๆ กลิ่นอายของน้ำหมึกเป็นกลิ่นอายที่แปลกและเย้ายวนชวนให้เปิดอ่าน
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย อันเป็นความรู้สึกที่ท่านผู้อ่านจะได้รับจาก
การอ่านจากเล่มหนังสือเพียงเท่านั้น
ขอกราบดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์อันทรงสถิตและประทับยังทิพยโลกา
สรวงสวรรค์ชัน้ ฟ้า ได้ทรงสดับฟังการแซ่ซอ้ งสาธุการและสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้จากข้าพระพุทธเจ้าและปวงพสกนิกรผองชนด้วย
เทอญ
ทวิชา
รัฐวิกตอเรีย นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
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สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คราเมือ่ แผ่นดินล้นเกล้าสมเด็จพระทีน่ งั่ สุรยิ าศน์อมรินทร์ทรงครองราชสมบัตเป็
ิ นพ่ออยูหั่ ว กองทัพข้างฝ่ายพม่าเล็งเห็นว่ากรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร
นั้นว่างเว้นจากการศึกสงครามมาถึง ๑๕๐ ปี จึงได้ยกพยุหยาตราพลทัพ
หมายจะตีเมืองให้สำเร็จ โดยพระเจ้าซินพะยูชิน๑ พระราชโอรสในพระเจ้า
อลองเมงตะยาจี๒ เข้ามาตีกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร
สมเด็จพ่ออยูหั่ วรับทราบผ่านพระเนตรพระกรรณด้วยความกังวลพระทัย
จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไพร่พลยกทัพออกไปสูศึ้ กต่อกร แต่ศึกนัน้ ขนาบ
พระนครถึงสองด้าน ล้อมพระนครอยู่ถึงหนึ่งปีสองเดือน จนในที่สุด เมื่อ
วันอังคาร ขึน้ เก้าค่ำ เดือนห้า ปีกุน๓ กรุงอโยธยาศรีรามเทพนครก็พ่ายให้
กับกองทัพพม่าจำต้องเสียกรุง
เสียงปืนเสียงดาบดังก้องไปทัว่ ทุกทิศา เหล่าไพร่บ้านพลเมืองต่างหนี
ตายกันเป็นโกลาหล บ้างก็เก็บข้าวของทรัพย์สมบัตอัิ นมากค่า บ้างก็พากัน
หาช่องทางหลีกหนี ด้วยเมื่อจับได้นั้นหากเป็นหญิงวัยงามก็อาจจะโดนฝ่าย
ข้าศึกกระทำข่มเหง ทัง้ ร่างกายและจิตใจ หากเป็นหญิงชราก็อาจจะโดนฆ่า
อย่างทารุณโหดเหีย้ ม ทีเป็
่ นชายในวัยหนุม่ ก็จะถูกกวาดต้อนกลับไปยังแผ่นดิน
ของข้าศึก ส่วนทรัพย์สนิ เงินทองนัน้ หาได้คณาไม่ เมือ่ พบเห็นทีใด
่ พวกข้าศึก
นั้นก็หมายเอาเป็นของตนโดยสิ้นไร้ความปรานี
พระนครในตอนนีหาก
้ เมือ่ มองจากทีใด
่ ทีหนึ
่ ง่ ก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยพระเพลิงทีบรรเลง
่
ฮึกเหิมต่างมโหรีวงใหญ่ เป็นทีน่่ าสลดใจยิง่ นัก ปราสาทราชวัง
อันเรืองรองกลับมลายหายเป็นจุณเพียงชั่วข้ามคืน
๑ พระเจ้าซินพะยูชิน หรือ พระเจ้ามังระ
๒ พระเจ้าอลองเมงตะยาจี พระเจ้าอลองพญา หรือ พระเจ้าอลองพญารี
๓ ตรงกับวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๑๐
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อยุธยายศยิ่งฟ้า
อำนาจบุญเพรงพระ
เจดียลอออินทร
ในทาบทองแล้วเนื้อ

ลงดิน แลv
ก่อเกื้อ
ปราสาท
นอกโสรม๔

เสียงร้องอย่างโหยหวนผสานกับเสียงปืนเสียงดาบดังกึกก้องไปทั่วทั้ง
พระนคร แต่นั่นก็ยังมิหาได้เก็บกดเสียงโห่ร้องลำพองใจของฝ่ายตรงข้าม
การสิน้ แผ่นดินในครานัน้ นับว่าเป็นทุกข์โทมนัสอย่างเหลือคณา นอกจากจะสูญเสียความเป็นเอกราชแล้ว ยังนับว่าเป็นการสูญสิ้นพระราชวงศ์
ทั้ง ๕ ของรัชสมัยกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร อันได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง อันมีพระบรมมหากษัตราธิราชเจ้าถึง ๓๓ พระองค์ด้วยกัน
ว่ากันว่าการเสียกรุงครานั้น ข้างฝ่ายพม่าได้อัญเชิญพระราชชายา
ได้แก่ พระนางเมาwี (เม้า) หม่อมมิ่ง หม่อมศรี หม่อมสิลา ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดานั้น ข้างฝ่ายพม่าได้ทูลเชิญ พระองค์เจ้าประเภท
พระองค์เจ้าสุรเดช พระองค์เจ้าเศรษฐ์ พระองค์เจ้าหญิงประพิมพ์ พระองค์เ จ้า หญิงน้อ ย พระองค์เ จ้า หญิง ดอกมะเดื่อ และ พระองค์เ จ้า หญิง
เลิศตรา๕เสด็จไปประทับยังกรุงหงสาวดี
๔ โคลงกำสรวล
๕ ‘พระราชพงศาวดารพม่า’ พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
อาศัยเอกสารบัญชีราชพระนามพระราชวงศ์และข้าราชการสยามที่พม่าว่าจับได้จากกรุงศรีอยุธยา
ระบุวา่ มีพระราชชายา ๔ พระองค์ พระราชโอรส พระราชธิดา ๗ พระองค์ ส่วนในบัญชีพระนาม
เจ้านาย ในคำให้การชาวกรุงเก่า ซึง่ หอพระสมุดวชิรญาณได้นำต้นฉบับมาจากพม่านัน้ ระบุวา่ สมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศมีพระราชโอรสพระราชธิดา ๕ พระองค์ ได้แก่ เจ้าฟ้าหญิงสิริจันทรเทวี ประสูติแต่กรมขุนวิมลพัตร พระอัครมเหสี พระองค์เจ้าหญิงสตันสรินทร์และพระองค์เจ้าประเวศกุมาร
ประสูตแิ ต่เจ้าจอมมารดาเพ็ง พระองค์เจ้าสูรา (รุจจาเทวี) และพระองค์เจ้าสุทศั น์ (กุมารา) ประสูต-ิ
แต่เจ้าจอมมารดาแม้น
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ในวันเสียกรุงนัน้ มีเรือ่ งเล่าขานกันไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่าล้นเกล้าพ่ออยูหั่ วเสด็จพระราชดำเนินไปซ่อนพระองค์ทีป่่ าบ้านจิก ไม่ห่างจากวัดสังฆาวาส โดยทีหา
่ ได้เสวยพระกระยาหารไม่ จวบจนเพลากระทัง่ สิบวันผ่านไปจึง
เสด็จสวรรคต แต่บางเรื่องก็เล่าขานกันว่าสมเด็จพ่ออยู่หัวนั้นทรงถูกปืนยิง
ถึงแก่สวรรคตที่ประตูท้ายพระบรมมหาราชวัง
อย่างไรเสียก็แล้วแต่เมื่อผ่านแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้า
กรุงธนบุรีทรงทราบ จึงรับสั่งให้ขุดและอัญเชิญพระบรมศพอัญเชิญลงพระบรมโกศ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจริญทักษิณานุปทาน สดับปกรณ์ตาม
พระบรมราชประเพณี ครั้นเมื่อได้เพลาแล้วก็ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ย้อนกลับไปช่วงเสียกรุงใหม่ๆ มีเอกบุรุษท่านหนึ่งก่อกำเนิดขึ้น นาม
ของท่านคือ พระยาวชิรปราการ ท่านได้ขับทหารโห่ร้องเข้าต่อตีกับข้างฝ่าย
พม่า ชัว่ ขณะทีพั่ กทัพอยูบริ
่ เวณวัดลุม่ มหาชัยชุมพล ได้เกิดเหตุการณ์มหาอัศจรรย์พายุหมุนจนบิดต้นตาลขดโดยทีหา
่ คลายตัวไม่ บรรดาทวยหาญจึงยก
พระยาวชิรปราการขึน้ เป็นพ่ออยูหั่ ว ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน
‘พระมหานครศรีอยุธยาคงจะเสียแก่พม่าเป็นแท้ ตัวเราคิดจะซ่องสุม
ประชาราษฎรในแขวงหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงให้ได้มาก แล้วจะยกกลับ
เข้าไปกู้กรุงให้คงคืนเป็นราชธานีดังเก่า แล้วจักทำนุบำรุงสมณพราหมณาประชาราษฎรซึ่งอนาถาหาที่พำนักบ่มิได้ ให้ร่มเย็นเป็นสุขานุสุข และจะ
ยอยกพระบวรพุทธศาสนาให้โชตนาการไพบูลย์ขึ้นเหมือนอย่างแต่ก่อน เรา
จะตัง้ ตัวเป็นเจ้าขึน้ ให้คนทัง้ หลายนับถือยำเกรงจงมาก การซึง่ จะก่อกูแผ่
้ นดิน
๖
จึงสำเร็จโดยง่าย’
หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงรวบรวมกำลังไพร่พลมีจำนวน
มากถึง ๕,๐๐๐ นาย จึงได้ยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบูร ล่องมาจาก
ฝัง่ ทะเลจนถึงปากแม่นำ้ เจ้าพระยา เข้าต่อสูจน
้ ยึดเมืองธนบุรคืี นจากฝ่ายพม่า
ได้ นายทองอิน เจ้าเมืองธนบุรีอันพม่านั้นแต่งตั้งให้รั้งนั่งเป็นเจ้าเมืองถึง
๖ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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สำเร็จโทษประหารชีวิต
ต่อจากนัน้ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยา
เข้าโจมตีค่ายโพธิสาม
์ ต้นจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากอาณาจักรได้ และ
สามารถกอบกู้กรุงอโยธยาศรีรามเทพนครจากการตกเป็นเมืองขึ้นได้สำเร็จ
โดยใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้น อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่แผ่นดิน
สยามอย่างหาที่สุดมิได้

๑

นางในเรือนแพ
กรุงพระมหานครศรีอยุธยา๑ แรมสี่ค่ำ จุลศักราช ๑๑๒๙ สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จผ่านพิภพลีลากรุงพระมหานครศรีอยุธยาราชธานี สมเด็จ
พระบรมราชาที่ ๔๒ ขณะทรงพระชนมายุ ๓๔ พระชันษา ทรงปราบดาภิเษก
แล้วเสด็จขึ้นทรงครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
หลังจากนั้นอีกเพียงเพลาไม่ชั่วนานนัก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชา
ที่ ๓ พระทีน่ งั่ สุรยิ าศน์อมรินทร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศขึน้ มาถวายพระเพลิง
พระบรมศพอย่างสมพระเกียรติ
เมื่อราชธานีกรุงอโยธยาศรีรามเทพนครมีสภาพทรุดโทรมจากการศึก
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระเจ้าตากสินจึงมีพระราชดำริเห็นสมควรว่า ไม่สามารถ
ซ่อมแซมแลกระทัง่ ทำนุบำรุงฟืน้ ฟูให้กลับมาสวยงามดัง่ เดิมได้แล้ว หมูพระ่
มหาปราสาทพระราชมณเฑียร วัดวาพระอารามหลวงมีแต่ความทรุดโทรม
ยากจะซ่อมแซมได้ จึงตัดสินพระทัยสร้างราชธานีแห่งใหม่ อันมีสองฝัง่ แม่พระคงคาโดยมีมหานทีเจ้าพระยาไหลผ่านกลางพระนคร
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระเจ้าตากสินทรง
ดำริว่า อันราชธานีใหม่นีมี้ ขนาดเล็ก อยูใกล้
่ ปากแม่นำ้ สะดวกต่อการติดต่อ
ค้าขาย ข้าศึกนัน้ หากไม่มีเรือก็ยากทีจะ
่ หมายเข้าโจมตีได้ และทีสำคั
่ ญทีส่ ดุ
คืออยู่ไม่ไกลจากพระนครเก่ามากเท่าไรนัก
นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังกรุงธนบุรี
เป็นพระราชวังหลวงขึน้ หมายใช้เป็นทีประทั
่ บและทรงว่าราชการ ทรงปรับปรุง
๑ กรุงพระมหานครศรีอยุธยา ยึดตามเอกสารทางราชการสมัยกรุงธนบุรี
๒ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ ยึดตามพระนามจากพระราชพงศาวดาร ฉบับราชหัตถเลขา
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ป้อมวิไชยเยนทร์และพระราชทานชื่อใหม่เป็นป้อมวิไชยประสิทธิ์
หลังจากเสร็จการศึกสงครามทียาว
่ นานแต่คราแผ่นดินก่อน ประชาชน
ไพร่ฟา้ ก็เริม่ กลับมาสนใจงานรืน่ เริงมากขึน้ ด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรทรง
ี
มีพระราชประสงค์ทีจะ
่ ฟืน้ ฟูและบำรุงขวัญราษฎรให้ผ่อนคลาย อีกทัง้ ยังทรง
พระราชทานให้ประชาชนออกโรงและสอนกันได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้เอง
ตามบ้านเรือนของผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างก็มีโรงละครร้องรำเป็นของตนเอง

มีนรนาริศเรื้อง
วรรูปสุนทรรำ
ชูเฉลิมราชฐานบำ
เป็นที่สุขเขษมชร้อง

ระบำขำ
เรื่อยร้อง
เรอราช
พรั่งพลิ้วเพราไสว๓

ใกล้รุง่ วันหนึง่ ณ เรือนของพระยาเจนสงคราม อันปลูกเรือนหลังใหญ่
ทีส่ ดุ ในละแวกนัน้ เนือ่ งด้วยท่านประมุขของเรือนนัน้ นอกจากจะมีทรัพย์มาก
ซ้ำศรีภรรยาของท่านนัน้ ยังประกอบอาชีพค้าขายเก่งอยูเป็
่ นนิจ หมูเรื่ อนของ
ท่านพระยานั้นตั้งอยู่ไม่ห่างจากทะเลตมเสียเท่าไรเดินไม่ชั่วกี่อึดใจก็ถึง
อันว่า ‘ทะเลตม’ นี้เป็นพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ซึง่ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคูเมืองทัง้ สองฟากขึน้ ซึง่ แต่เดิมเป็นสวน
ปลูกพืชผักและผลไม้นานาชนิด ครั้นเมื่อทอดพระเนตรแล้วว่าการปลูกข้าว
น่าจะได้ผลทีดี่ กว่าจึงรับสัง่ ให้ขุดออกเป็นทีท้่ องนา เพือ่ ไว้ใช้ทำนา อีกทัง้ ยัง
ไม่ห่างจากพระนครมากนัก
อีกประการหนึ่งการปลูกข้าวไว้ใกล้พระนครนั้นน่าจะเป็นผลดีสำหรับ
เป็นเสบียงหุงหาในยามฤดูแล้งขาดแคลน แต่หากเมื่อยามเข้าหน้าศึก แล
ข้าศึกยกทัพเข้ามาประชิดก็สามารถทำเป็นทีตั่ ง้ ค่ายไว้ต่อสูกั้ บข้าศึกได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
เช่นนีแล้
้ วด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ ๓ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ประพันธ์โดย นายสวน มหาดเล็ก
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มิได้ บ้านเมืองในแผ่นดินกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรนี้จึงมีแต่ความสุขสงบและ
ร่มเย็น
ณ มุมมืดแห่งหนึง่ ในเรือนแพหลังน้อย สตรีสาวนางหนึง่ เปล่งน้ำเสียง
ฉะอ้อนอย่างแผ่วเบาด้วยหมายจะปลุกให้ชายหนุม่ รูปงามตืน่ จากนิทรารมย์ที่
เพิ่งจะหลับใหลไปได้ไม่นาน
“เร่งกลับขึน้ เรือนเสียเถอะเจ้าค่ะ คุณทัพพ์ ประเดีย๋ วจะมีใครมาเห็นเข้า
ทั้งคุณแลอิฉันจะแย่” น้ำเสียงนางนั้นเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ น้ำตา
ซึมขึ้นมาขังที่หน่วยตาทั้งสองข้าง
“อีกประเดีย๋ วไม่ได้รึ แม่เทียนกิง่ ย่ำรุง่ เยีย่ งนีบ่้ าวไพร่สมว่าคงเพิง่ จะ
ตื่น หาได้มีใครสนใจเราทั้งสองไม่ เจ้าอย่ากลัวไปเลยน้องพี่”
แต่เทียนกิง่ ก็หาได้คลายใจไม่ ถึงแม้วา่ หัวใจของตนเองนัน้ ก็ไม่อยากห่าง
จากบุรุษที่กำลังกอดตนอยู่นั้น แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเรื่องราวแบบนี้จะมี
บุคคลที่สามหาล่วงรู้ได้ไม่ เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วพลันน้ำตาที่ขังอยู่ที่หน่วยตา
ก็ไหลออกมาอย่างมิอาจหักห้ามใจได้ แต่หญิงสาวก็ยังแข็งใจพูดด้วยน้ำเสียง
สั่นเครือ
“แต่พวกทีเรื่ อนครัว ป่านนีสม
้ ว่าคงจะตืน่ กันเสียเป็นแน่เจ้าค่ะ อีกไม่
ชัว่ นานแม่นายท่านก็จะนิราศจากเรือนลงมาใส่บาตรทีท่่ าน้ำแล้ว” เทียนกิง่ หยุด
พูดพร้อมกับก้มหน้าลงกรีดน้ำตาที่ไหลลงมาอาบแก้มทั้งสอง
บุรุษที่กำลังกอดเทียนกิ่งแนบอกนั้นเงยหน้าจุมพิตซับน้ำตาของหญิง
คนรักอย่างเอาใจ หมายจะให้คลายความทุกข์ความโศกกังวล
“เป็นอะไรไปรึ แม่ยอดรักของพี”่ แล้วบุรษุ ผูที้ เที
่ ยนกิง่ เรียกว่าคุณทัพพ์
ก็ใช้ปลายนิ้วกรีดน้ำตาที่ยังคงค้างอยู่ที่แก้มแล้วจึงจุมพิตปลอบขวัญที่แก้ม
ทัง้ สองข้างอีกครัง้ หนึง่ “ชืน่ ใจของพีเสี
่ ยจริงน้องรัก เอาเถอะ พีว่่ าอีกไม่ชัว่
นานเท่าไรนักเราก็คงได้อยู่ร่วมกันเป็นผัวเป็นเมียให้คนอื่นรู้เห็น”
ยิ่งได้ฟังประโยคนั้นของคุณทัพพ์ น้ำตาของเทียนกิ่งก็ไหลลงมาอีก
อย่างไม่อาจหยุดกลัน้ ลงได้ จะเป็นไปได้อย่างไรกันในเมือ่ อีกไม่กีวั่ นคุณทัพพ์
ก็จะต้องแต่งงานกับแม่หญิงสนสร้อย แล้วตัวเราเล่าคุณทัพพ์จะจัดให้อยู่ใน
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ตำแหน่งไหน
ยิ่งคิด ยิ่งวาดภาพอนาคตของตัวเอง น้ำตาของเทียนกิ่งก็พลันไหล
ออกมาอีก ครั้นเมื่อภาพที่ตนเองวาดมาหยุดตรงความคิดนั้นพอดี
‘เมียรองรึ’ บุตรสาวคนเดียวของเจ้าคณะละครมากชือ่ จะต้องกลายเป็น
เมียรอง หรือที่อาจเลวร้ายกว่านั้นก็เข้าขั้น ‘เมียบ่าว เมียไพร่’ เลยทีเดียว
ยิ่งคิดน้ำตาก็ยิ่งไหล บุรุษที่กอดอยู่เวลานี้ก็ได้แต่พร่ำปลอบพร่ำโยนให้หาย
จากการปริเทวนาการ ยิง่ คิดก็ยิง่ ช้ำใจ เหตุใดพระพรหมมหาเทพผูทรง
้ เมตตา
จึงได้บันดาลให้ชีวติ ของเทียนกิง่ เป็นเยีย่ งนี้ ‘โอ้…เจ้าพระคุณเอ๋ย พระพรหม
ประชาบดี พระพุทธเจ้าข้า ได้โปรดประทานชีวติ รักของหม่อมฉันให้ราบรืน่
ด้วยเถอะพระพุทธเจ้าข้า’ เทียนกิ่งได้แต่พร่ำพรรณนาอ้อนวอนอยู่ในใจ
“คิดอะไรอยูรึ่ แม่เทียนกิง่ ” คุณทัพพ์ถามขึน้ ทำลายความคิดของเทียนกิง่
“คิดถึงเรือ่ งของเราอยูเจ้
่ าค่ะ อิฉนั อดหวัน่ ใจไม่ได้ว่าอีกไม่นานเราต้อง
จากกัน”
“จากกันด้วยเหตุอันใด” คุณทัพพ์ถามขึ้นอย่างสงสัย แต่เมื่อเห็นว่า
หญิงคนรักยังคงไม่พูดอะไรเพือ่ ไขความกระจ่างจึงพูดต่อไปหมายเอาใจคนรัก
“อย่าคิดเสียอย่างนั้นไม่ได้รึไร แม่เทียนกิ่ง พี่ก็ไม่อยากจากเจ้าไปเช่นกัน
เรื่องแต่งงานกับแม่สนสร้อยนั้นก็เป็นด้วยความเห็นของผู้ใหญ่ท่าน พี่หาได้
เห็นดีเห็นงามด้วยสักน้อยไม่ แต่จะทำอย่างไรในเมื่อพี่เป็นลูกชายคนเดียว
ของท่าน กระไรเลยที่พี่จะกล้าขัดคำสั่งของท่านผู้ให้กำเนิดได้”
ยิ่งคุณทัพพ์พูดเช่นนี้เทียนกิ่งก็ยิ่งสะท้อนสะท้านใจนัก เหตุใดตนเอง
จึงต้องมาพบเจอเรื่องราวทุกข์ใจเช่นนี้ หากไม่รักคุณทัพพ์เสียแล้ว ป่านนี้
ตนเองก็คงจะมีความสุขเหลือคณา แต่ก็นัน่ แหละลองเกิดเป็นหญิงแล้วไม่ว่า
ผ่านมาแล้วอีกกี่สิบกี่ร้อยปีก็ต้องตกเป็นรองชายอยู่ร่ำไป ต่อให้เก่งกล้าปาน
ไหนก็ต้องยอมให้กับผูช้ ายอยูดี่ หญิงสาวอดคิดล่วงหน้าไม่ได้ว่า อีกสิบปีอีก
ร้อยปีข้างหน้า ผู้หญิงอาจจะมีบทบาทมีความคิดไม่ต่างจากผู้ชายเข้าสักวัน
หนึ่ง
ได้ฟังคำของคุณทัพพ์แล้ว เทียนกิ่งได้แต่รับฟังหาได้ปริปากกล่าวคำ
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แต่อย่างใดไม่ คงได้แต่ทอดมองคุณทัพพ์หรือหมื่นชำนาญจัดแจงแต่งผ้านุ่ง
ให้เข้าที่ ส่วนท่อนบนนั้นเผยให้เห็นช่วงอกอันบึกบึนได้ส่วนสมชายยิ่งนัก
คุณทัพพ์นิราศไปพร้อมๆ กับรอยอาลัยที่ปรากฏขึ้นในห้วงหทัยของ
เทียนกิง่ อีกไม่กีเพลา
่ ก็จะถึงฤกษ์ดิถเรีี ยงหมอน หญิงสาวได้แต่คร่ำครวญและ
ยังมองไม่เห็นหนทางทีจะ
่ ได้ใช้ชีวติ อยูกั่ บชายทีร่ กั เลยแม้แต่สักน้อยไม่ ได้แต่
โทษตนเองว่าบุญนัน้ น้อยนัก คงไม่มีวาสนาได้ครองคูก่ บั ผูที้ เพิ
่ ง่ เร้นกายออก
ไปจากเรือนแพเช่นนี้
หลังจากวันนั้นคุณทัพพ์ยังคงนัดพบกับเทียนกิ่งอีกหลายครั้งก่อนที่จะ
ถึงวันงาน แต่หญิงสาวหาได้มีความสุขทีได้
่ พบชายคนรักไม่ ลองว่ามีความ
ทุกข์เกิดขึน้ ในใจเสียแล้ว ต่อให้มีชายคนรักเฝ้าปรนเปรอความรักเท่าไรหญิง
สาวก็หาได้สุขกายสุขใจ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นความทุกข์กลับทบทวีขึ้นมาเต็ม
หัวใจ
***
แล้วก็ถึงวันทีได้
่ ชอื่ ว่าเป็นฤกษ์ดิถเรีี ยงหมอนของคุณทัพพ์ เช้าวันนัน้
ท่านพระยาเจนสงครามและแม่นายเอือ้ มก็จัดแจงเดินนำบุตรชายเพียงคนเดียว
ออกจากเรือน
ท่านพระยานั้นนุ่งโจงย้อมสีใบตาลสวมเสื้อตัดเย็บอย่างดีสีลูกตาลคาด
ผ้านุง่ ด้วยผ้าไหมเนือ้ ดี ทีมื่ อนัน้ สวมแหวนทับทิมเม็ดใหญ่ ส่วนแม่นายเอือ้ ม
นั้นนุ่งผ้าจีบหน้านางทอยกไหมเงิน เพิ่มลายปักดอกไม้เมืองแขกอย่างสวย
งาม ห่มสไบผืนในสีฟ้าส่วนผืนนอกนัน้ สีม่วงเข้ม ทีนิ่ ว้ นัน้ ประดับด้วยแหวน
อัญมณีมากค่า
เทียนกิ่งแอบมองจากพุ่มไม้ใหญ่ที่ท่านประมุขของเรือนทั้งสองเดินนำ
ไปก็แลเห็นแม่นายเอื้อมเกาะแขนบุตรชายเดินไปด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข
ครัน้ เมือ่ เทียนกิง่ ทอดมองคุณทัพพ์นัน้ เล่า แม่เทียนกิง่ ก็ได้แต่อดเศร้า
เสียใจ ถึงแม้คุณทัพพ์จะยิม้ แย้มกับบิดาและมารดาเป็นอย่างดี แต่หากทอด
มองเพียงสักชัว่ อึดใจก็จะพบว่าคุณทัพพ์นัน้ แอบถอนใจเสียหลายครัง้ หลายครา
เพียงเท่านี้เทียนกิ่งก็ใจแทบจะขาดเสียให้ได้
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ชีวิตคนเรานี่ก็แปลก ไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องประสบพบเจอกับเรื่องราว
ทีไม่
่ อยากทำเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าเรือ่ งนัน้ จะหนักหนาสาหัสปานใดหรือเบา
ราวกับปุยนุน่ ล่องลอยกลางท้องนภา ลองหากว่าไม่อยากไม่ชอบ ทีสำคั
่ ญต้อง
โดนบังคับให้ทำเข้าด้วยแล้วก็ย่อมที่จะหาความสุขใจได้ยาก
“แม่น้อง นั่นมายืนทำอะไรตรงนี้รึ”
เทียนกิ่งสะดุ้งพลางหันกลับมามองยังที่มาของเสียง แต่ครั้นเมื่อรู้ว่า
เป็นผูใด
้ หญิงสาวก็พยายามปรับสีหน้าให้แจ่มใสขึน้ เพือ่ ไม่ให้เป็นทีสงสั
่ ยแล้ว
เดินเข้าไปหา
“มาแอบดูคุณๆ ท่านลงเรือนเตรียมจะไปบ้านงานค่ะ คุณแม่”
“ไฮ้…นังลูกคนนี้ จะมาแอบดูไปทำไมกันเล่า ประเดีย๋ วเราก็ต้องไปที่
เรือนท่านพระยาอยูแล้
่ วนีลู่ ก อย่ามามัวชักช้าเสียเวลาเสียตรงนีอี้ กเลย กระไร
แล้วลูกนั่นแหละจะแต่งตัวเสียไม่ทัน เร็วเข้าเถอะลูก บัดเดี๋ยวเราก็ต้องเร่ง
ไปงานแล้วเช่นกัน”
เทียนกิ่งเดินตามมารดากลับมาที่เรือนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเรือนใหญ่มาก
พอสมควร เรือนทีเที
่ ยนกิง่ อยูกั่ บพ่อและแม่นัน้ เป็นเรือนไม้สองชัน้ ตรงกลาง
เป็นชานกว้างขนาดใหญ่ อาจจะด้วยเป็นเรือนของพ่อครูแม่ครูคณะละครซึง่ มี
ลูกหลานอาศัยอยู่เยอะ จึงมีพื้นที่มากกว่าเรือนอื่นๆ
ทีบริ
่ เวณด้านข้างของเรือนเป็นลานกว้างมีศาลาท่าน้ำและไม้ต้นใหญ่ๆ
ขึน้ อยูพอ
่ ทีจะ
่ อาศัยเป็นร่มเงาให้คลายร้อนได้ หากเมือ่ เพลาบ่ายพระสุรยิ าทิตย์
คล้อยต่ำลงมาแล้ว พ่ออ้ายก็มักจะพากันตั้งวงซ้อมดนตรี ส่วนแม่ศรีนั้นก็
มักจะหัดลูกหลานในคณะให้ร้องให้รำอยู่ที่บริเวณนี้ วันไหนท่านประมุขของ
เรือนว่างจากงานราชการ ท่านก็มักจะมานั่งดูการซ้อมดนตรีและร้องรำอยู่
เป็นเนืองนิจ
ที่บริเวณนี้เองที่เทียนกิ่งได้พบกับคุณทัพพ์เป็นครั้งแรก หญิงสาวจำ
ได้ดีว่าสายตาของคุณทัพพ์ที่มองตนเองนั้นหยาดเยิ้มเพียงไร
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เอวอ่อนชอ้อนองค์
หาไหนไม่เทียมทัน

โฉมอนงค์ทรงสาวสวรรค์
ขวัญเนตรพี่นี้น่ารัก๔

เมือ่ มองลึกเข้าไปจากเรือนอันเป็นทีพั่ กแล้วก็เป็นทีรกร้
่ างซึง่ ท่านประมุข
ของบ้านหาได้ใช้ประโยชน์อันใดไม่ บริเวณนัน้ มีต้นไม้ขึน้ รกเรือ้ เมือ่ คราสิน้
แผ่นดินก่อนสมัยที่แม่นายสลวยมารดาของท่านพระยายังมีชีวิต หลังจาก
อพยพจากกรุงเก่ามายังที่ใหม่นั้นแม่นายสลวยเคยหมายที่จะสร้างเรือนเป็นที่
พำนัก
แต่เมือ่ สงสารวัฏเป็นสิง่ ทีมนุ
่ ษย์ทุกผูทุ้ กนามต้องประสบ แม่นายสลวย
ก็ไม่อาจหลีกพ้นไปได้ เรือนยังไม่ทันได้ลงเสาเอกเสาโท เพียงแต่สร้างเรือนแพ
ริมน้ำเป็นที่พักของคนงาน แม่นายสลวยท่านก็ครรไลอย่างไม่มีวันหวนกลับ
ด้วยเหตุนีเอง
้ ท่านพระยาจึงงดเว้นการสร้างเรือนไว้ ปล่อยให้ทีด่ นิ บริเวณนัน้
รกร้างหามีผู้ใดเดินเข้าไปไม่ แม้แต่เรือนแพริมน้ำนั้นก็ออกจะร่ำจะลือกันไป
ต่างๆ นานาถึงความน่ากลัว โดยเฉพาะแถวนัน้ มีต้นไม้ขึน้ อยูเป็
่ นจำนวนมาก
ขาดการดูแล บ่าวไพร่ทีอาศั
่ ยอยูใน
่ อาณาเขตเรือนของท่านพระยาก็ยิง่ ไม่กล้า
เดินเข้าไปอีก มีเรือ่ งเล่ากันไปว่าเวลากลางค่ำกลางคืนมักจะได้ยนิ เสียงร้องไห้
ของหญิงสาวโหยหวนออกมาจากเรือนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวยิ่งนัก
ด้วยประการนี้เองเมื่อปลอดคน คุณทัพพ์และเทียนกิ่งจึงใช้เรือนแพ
ร้างหลังนั้นเป็นที่นัดพบกันในยามค่ำคืนโดยที่หามีผู้ใดล่วงรู้ไม่
ก่อนขึน้ เรือนเทียนกิง่ หลับตานึกหมายให้ดวงจิตนำพาตนไปสูเรื่ อนแพ
ริมน้ำ อันเป็นสถานทีซึ่ ง่ คุณทัพพ์และตนเองลอบพบกัน ถ้อยคำทีใคร
่ หลาย
คนร่ำลือถึงความน่ากลัวหาได้ทำให้ทั้งสองหวาดกลัวไม่ เพราะตลอดเวลาที่
ทั้งสองใช้เรือนแพนั้นเป็นที่นัดหมาย ก็หาได้พบเจอสิ่งที่คนทั้งหลายลือกัน
สักน้อยไม่
๔ พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
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“คิดอะไรอยู่รึ ทำไมจึงไม่เร่งขึ้นเรือนไปแต่งตัวให้เรียบร้อยเสียทีแม่เทียนกิง่ ยืนนิง่ ราวกับหยุดหายใจอยูเป็
่ นนานแบบนี้ จนคนอืน่ เขาแต่งกันจะ
เสร็จอยู่แล้ว”
เทียนกิง่ จึงสลัดความคิดนัน้ แล้วรีบเดินขึน้ เรือนไปแต่งตัวอย่างรวดเร็ว
พยายามกลั้นน้ำตามิให้ไหลออกมาให้ผู้เป็นมารดาสงสัย
หญิงสาวใช้เวลาไม่นานก็แต่งตัวเสร็จ วันนีเที
้ ยนกิง่ บรรจงแต่งตัวเป็น
นางบุษบาให้สวยงามเป็นพิเศษกว่าวันไหนๆ ใจหนึง่ ก็หมายจะให้เจ้าบ่าวของ
งานออกนึกเสียดายจนถึงขนาดทอดทิ้งแม่หญิงสนสร้อยคู่วิวาห์แล้วมาหา
ตนเองในค่ำคืนเข้าหอ
แต่มโนธรรมที่มีอยู่ประดับกายของเทียนกิ่งก็ร่ำร้องขึ้นว่านั่นเป็นการ
กระทำของหญิงแพศยาเลยทีเดียว
เทียนกิง่ จำได้ว่าก่อนวันงานวิวาห์เพียงไม่กีวั่ นท่านพระยาให้คนมาตาม
พ่อกับแม่ไปพบ ท่านแจ้งความประสงค์ว่าจะให้พ่อกับแม่จัดการแสดงขึน้ มา
สักชุดหนึ่ง
พ่อเลยกราบเรียนท่านพระยาว่าจะเล่นเรื่องอิเหนา เป็นตอนที่อิเหนา
ได้พบนางบุษบาเป็นครัง้ แรกจนลืมนางจินตะหรา เมือ่ ครัง้ ทีตาม
่ เสด็จท้าวดาหา
ไปแก้บนทีภู่ เขาวิลศิ มาหรา หลังจากนัน้ ต่อมาอีกหลายวันพ่อกับแม่ก็ฝึกซ้อม
การแสดงออกมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ ซ้ำเมื่อยามบ่ายวันหนึ่งท่านพระยาก็
เดินมาทีศาลา
่ ริมน้ำพร้อมกับบุตรชาย ท่านชมการแสดงตัง้ แต่ต้นจนจบก็ชม
พ่อกับแม่เสียยกใหญ่ ส่วนคุณทัพพ์บุตรชายของท่านนั้นแอบลอบมองมาที่
นางบุษบาเทียนกิ่งที่นั่งแอบอยู่ข้างๆ อย่างไม่วางตาเลยทีเดียว
“แม่เทียนกิง่ เสร็จหรือยัง แม่น้าเร่งให้พีมา
่ ตามแล้ว” ทองถนิมญาติ
สาวร้องเรียกพร้อมกับเดินเข้ามายังห้องแต่งตัวของหญิงสาว “เป็นอะไรไปรึ
หน้าตาไม่ใคร่สุข หน้าตาทุกข์หนักราวกับแบกเขาพระสุเมรุไว้ก็ไม่ปาน”
“ไม่มีอะไรค่ะ คุณพี่ อิฉันเพียงแต่นึกอะไรล่องลอยออกไปเท่านั้น”
“ต๊าย…” ทองถนิมร้องพลางเอามือตบพืน้ กระดาน “รึว่าแม่น้องจะริมี
คนรัก เป็นผูใด
้ กระนัน้ รึ” ทองถนิมพูดพร้อมกับเอือ้ มไปเปิดหีบแล้วก็ค้นหา
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อะไรบางอย่าง
“นั่นคุณพี่จะหาอะไรรึนั่น” เทียนกิ่งถามขึ้นอย่างสงสัย
“ก็เพลงยาวน่ะสิ แม่น้องถามได้ แม่น้องเอาไปแอบไปซ่อนไว้แห่งหน
ใดรึ” ทองถนิมถามพร้อมกับขยับเข้ามากระซิบทีข้่ างหูของเทียนกิง่ พูดพอให้
ได้ยนิ กันสองคน “แบ่งกันอ่านบ้างสิ แล้วพีจะ
่ เอาของพีให้
่ แม่น้องได้อ่านบ้าง”
เทียนกิ่งทำตาโตลุกวาว
“ผูใด
้ กันเล่าถึงได้ลอบส่งเพลงยาวมาให้คุณพี่ ถ้าพ่อกับแม่รูมิ้ โดนหางกระเบนนาบหลังปะไรไปรึคะ”
ทองถนิมยิ้มทำท่าทางเขินอาย หล่อนหันไปมองทางประตู เมื่อเห็น
ว่าไม่มีผู้ใดอยู่บริเวณนั้นลับหูลับตาคนเสียแน่แท้แล้วหญิงสาวก็หยิบกระดาษ
แผ่นเล็กที่เหน็บอยู่ที่เข็มขัดยื่นส่งให้ดู
“อ่านให้พีฟั่ งหน่อยสิแม่เทียนกิง่ น้องก็รูว่้ าพีอ่่ านไม่ออก พีขอ
่ ให้น้อง
จงอ่านให้พี่ฟังให้ชื่นใจสักครั้งเถอะ แล้วพี่จะไม่ลืมความดีของน้องในครั้งนี้
เลย”
เทียนกิ่งรับกระดาษแผ่นนั้นมาอ่านด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำ
“ยิ่งคะนึงยิ่งนานจะเห็นพักตร์
ฉวยฉุดรักแล้วจะทอดฤทัยถอน
ไม่เห็นกรรมว่าจะนำให้ไกลกร
ไม่เห็นรักว่าจะรอนให้แรมโรย”
“ชื่นใจ” ทองถนิมพูดพร้อมกับกอดเทียนกิ่งจนแน่น

๒

วันวิวาห์
“นัน่ เป็นอะไรรึคะ คุณพี”่ เทียนกิง่ ถามเมือ่ เห็นญาติสาวผูพี้ ทำท่
่ าทาง
แปลกๆ เช่นนี้
“พีมี่ ความสุขน่ะ ดูรึนัน่ เพลงยาวนัน้ ไพเราะจับจิตจับใจเหลือคณา พี่
ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรที่ทำให้จิตใจของพี่ชุ่มชื่นแบบนี้เลย”
เทียนกิง่ ฟังแล้วก็หัวเราะพีสาว
่ ทีเล่
่ นสนุกกันมาตัง้ แต่น้อยคุม้ ใหญ่ อัน
ที่จริงพี่ทองถนิมก็อายุอานามเข้าขั้นที่จะออกเหย้าออกเรือนได้แล้ว แต่ด้วย
ความที่พ่อกับแม่เป็นคนหัวเก่า นิยมเป็นหนักหนาที่จะเห็นลูกหลานที่ตนรัก
มีคนรักทีเข้
่ าตามตรอกออกตามประตู หาใช่มีพฤติกรรมซ่อนเร้นแอบส่งเพลง
ยาวแบบนี้
แล้วความคิดหนึง่ ก็สะท้อนเข้ามา เราก็เป็นอีกคนไม่ใช่รึ ทีทำตั
่ วแอบ
ซ่อนแอบเร้นเยีย่ งนี้ ซ้ำร้ายหนักหนากว่านัน้ ก็คือตนเองได้มอบความรักและ
ความบริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาความจงรักภักดีให้กับคุณทัพพ์ไปแล้ว
ยิง่ คิดก็ยิง่ เป็นทุกข์ หากพ่อกับแม่รูเข้
้ าคงจะเสียใจมิใช่น้อย เพราะท่าน
ไม่เคยสอนเคยสัง่ บุตรสาวของท่านให้ประพฤติตนเยีย่ งนี้ นับว่าเป็นความผิด
ของตนเองที่ถือความรักเป็นมาลัยต่างเครื่องบูชา
“ทำไมแม่น้องพีถึ่ งเงียบไปเล่า มีอะไรอยูใน
่ หัวใจรึ พอจะเล่าให้พีฟั่ ง
ให้คลายใจได้รึไม่”
เทียนกิ่งส่ายหน้าพลางตอบผู้เป็นพี่สาวกลับไปด้วยน้ำเสียงที่พยายาม
ปรับให้สดใส
“ไม่มีหรอกค่ะ คุณพี่ อิฉนั แค่อยากรูว่้ าเขาผูนี้ ที้ ลอบ
่ ส่งเพลงยาวให้เป็น
ผู้ใดกันคะ”
“ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแถวนีหรอก
้ แม่น้อง” ทองถนิมตอบน้องสาวกลับไป
อย่างตืน่ เต้น พลางชะโงกหน้ามามองเพลงยาวทีอยู
่ ใน
่ มือเทียนกิง่ “เพลงยาว
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มีเท่านี้ดอกรึแม่น้อง พี่เห็นออกจะเข้าใจว่ายาวกว่านี้”
“ยังไม่หมดค่ะ”
“นั่นปะไร แม่น้องจงเร่งอ่านต่อเถอะ เร็ว” ทองถนิมพูดพร้อมกับ
เขย่ามือเทียนกิ่งที่ถือเพลงยาวฉบับนั้นอยู่
“อกเอ๋ยเมื่อได้เคยประโลมเล่น
ครั้นห่างเห็นแล้วก็ได้แต่เตือนโหย
ยามดำเนิรเดินดินอาดูรโดย
ก่นแต่โกยกอบทุกข์มาทับกาย”
“ตายแล้ว…นี่พี่แอบไปพบเขามาแล้วรึนั่น” เทียนกิ่งถามพลางมอง
หน้าทองถนิมซึง่ ทำท่าทางขัดเขินบิดผ้านุง่ ไปมา “พีบิ่ ดผ้านุง่ จนยับเสียหมด
แล้ว ประเดี๋ยวเถอะ คุณแม่ได้บ่นเป็นแน่”
“เอาเถอะน่า อย่าสนใจเรือ่ งผ้านุง่ ผ้าห่มของพีเลย
่ แล้วพีจะ
่ เล่าเรือ่ ง
ให้ฟัง ตอนนี้ขอให้น้องจงอ่านต่อให้จบเถอะ พี่ใจจะขาดอยู่ตรงนี้แล้ว”
“จะผ่อนผันฉันใดก็ใช่ที่
อันนับปีแต่จะเริดจะร้างหาย
จะอาดูรแต่ผู้เดียวอยู่เปลี่ยวกาย
มิได้วายความถวิลที่จินตนา”
“แหม จับจิตจับใจเหลือเกินแล้ว พีไม่
่ เคยได้ยนิ เพลงยาวทีไพเราะ
่
แบบนี้
มาก่อนเลย” ผู้เป็นพี่กล่าวซ้ำเช่นก่อนหน้า
“ทำอย่างกับพี่เคยได้รับเพลงยาวจากชายอื่นอย่างนั้น”
ทองถนิมตบพื้นเบาๆ อีกครั้งแล้วก็ทำท่าขัดเขิน
ความสุขที่ระบายอยู่ที่ใบหน้าของทองถนิมทำให้เทียนกิ่งอดสะท้อนใจ
ไม่ได้ ความสุขเช่นนี้อีกกี่ชาติกี่ภพกันเล่าที่ตนเองจะได้ประสบพบพาน
“เอาเถอะน้องพี่ เรือ่ งแบบนียิ้ ง่ แอบ ยิง่ ซ่อนก็ยิง่ มีแอบส่งหากันเยอะ
ตอนพี่อายุเท่าแม่น้องพี่ก็ได้หลายฉบับอยู่นักแล แต่ก็ไม่ซาบซึ้งแบบนี้เลย”
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เทียนกิ่งหัวเราะแล้วก็พูดให้ความกระจ่างกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้า
“นีเพลงยาว
่
ของเจ้าฟ้ากุง้ ๑ สมว่าพีคง
่ ไม่เคยได้ยนิ ชายทีลอบ
่ ส่งเพลง
ยาวมาให้พี่คงจะไปแอบคัดแอบลอกมาน่ะสิ ชายผู้นั้นหาได้แต่งเองไม่”
ทองถนิมได้ฟังดังนัน้ ก็ฉวยเอาเพลงยาวแผ่นนัน้ ฉีกทิง้ จนไม่เหลือชิน้ ดี
“เจ็บใจเสียนีกระไร
่ แม่น้องรัก เหตุใดชายผูนั้ น้ จึงทำกับพีเช่
่ นนีได้
้ หยาม
น้ำจิตน้ำใจของพียิ่ ง่ นัก” ทองถนิมพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ เสร็จแล้วหญิงสาว
ก็หยิบเศษกระดาษนัน้ ใส่ลงในกระโถนแล้วก็จุดไฟตามลงไปหมายจะให้เพลงยาว
นั้นไหม้หายไปต่อหน้าต่อตา
แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้าประตู
“นัน่ จะเล่นเผาบ้านเผาเรือนกันรึไร” เสียงของแม่ศรีมารดาของเทียนกิง่
ร้องขึ้น ครั้นเมื่อเห็นว่าบุตรสาวและหลานสาวยังคงนิ่งไม่ตอบ แม่ศรีก็เดิน
เข้าไปภายในห้องนัน้ พูดต่อไป “ก็ไรเลยช่างว่างเสียนีกระไร
่
เอ็งก็รึทองถนิม
ป้าใช้ให้มาตามก็หายไปราวกับขอมดำดิน”
“ฉันก็มาตามอยูนี่ อย่
่ างไรเจ้าคะ คุณป้า” พูดแล้วก็หันมาเร่งน้องสาว
ทีน่ งั่ อยูข้่ างๆ “แม่น้องเสร็จแล้วก็จงเร่งไปกันเสียเถอะ ประเดีย๋ วจะไปถึงเรือน
ไม่ทันการณ์”
ว่าแล้วทองถนิมก็จูงมือพาเทียนกิ่งคลานผ่านผู้เป็นป้าออกไป แต่ผู้
เป็นป้ากลับรั้งแขนของทองถนิมไว้ ถามด้วยน้ำเสียงคลางแคลงใจ
“นั่นเผาอะไรรึ เพลงยาวใช่รึไม่ จงเร่งแถลงบอกป้ามานะ แม่ตัวดี”
ทองถนิมได้ฟังก็ถึงกับสะดุง้ ใบหน้าถอดสี แต่เมือ่ ระงับอาการตกใจได้
แล้ว ก็ตอบผู้เป็นป้ากลับไปด้วยน้ำเสียงที่พยายามปรับให้ราบเรียบ
“ไม่ใช่หรอกเจ้าค่ะ เป็นแค่ตัวอย่างกระดาษเฉยๆ เห็นว่าเนือ้ ดีกว่าของ
จีนอีกเจ้าค่ะ”
“กระนั้นรึแม่เทียนกิ่ง”
๑ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สรุ ยิ วงศ์ หรือพระนาม
ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ‘เจ้าฟ้ากุ้ง’
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“เจ้าค่ะ” เทียนกิง่ ตอบผูเป็
้ นมารดากลับ แต่ก็หาได้มองหน้ามารดาไม่
“จะกระดาษอะไรก็ช่างเถอะ เจ้าทั้งสองจงเร่งไปเรือนท่านพระยาเสีย
บัดนี้ พ่อของเจ้านำชาวคณะล่วงไปเป็นเสียนานแล้ว นีเห็
่ นว่าเจ้าสองคนไม่
อยู่ร่วมขบวน จึงได้ขึ้นมาตาม”
เทียนกิง่ และทองถนิมจึงเร่งเดินลงจากเรือนเสียโดยเร็ว แต่สายตาของ
ผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างนางศรีนั้นย่อมจะล่วงรู้เรื่องทำนองนี้เป็นอย่างดี
คงจะเป็นเพลงยาวของแม่ทองถนิมเสียเป็นแน่ กระไรเลยช่างไม่รักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองเช่นนี้
นางศรียังคิดต่อไปอีกว่า ตนเองนั้นโชคดีเสียเป็นหนักเป็นหนาที่แม่
เทียนกิง่ ลูกสาวไม่ประพฤติตัวเยีย่ งนัน้ แต่เมือ่ คิดในมุมกลับกัน หากว่าเป็น
ลูกสาวของตนที่รับเพลงยาวจากชายหนุ่มเข้าบ้างตัวเองจะทำเช่นไร
***
หนทางที่จะไปยังเรือนของท่านพระยาพินิจสงครามนั้นเป็นที่ล่วงรู้กัน
ว่าเดินไปก็เพียงแค่เคี้ยวหมากไม่ทันละเอียด แต่หากว่าคร้านที่จะเดินนั้นก็
ใช้เรือพายไปเพียงไม่กี่อึดใจก็ถึง
เทียนกิง่ และชาวคณะต่างเลือกเดินกันไปบ้างนัง่ เรือกันไปบ้าง แต่ไม่ว่า
จะวิธไหน
ี ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทีสนุ
่ กสนานครืน้ เครงยิง่ นัก ยามเมือ่ พ้นจากหน้า
ศึกสงครามมาเช่นนี้แล้ว ไพร่ฟ้าต่างหน้าใสอยู่เย็นเป็นสุข การร้องรำละคร
ทีห่่ างหายไปคราวแผ่นดินแต่เก่าก่อนก็หวนกลับมาให้ได้ยนิ ได้ฟังพากันชืน่ อก
ชื่นใจ
เมื่อเทียนกิ่งและทองถนิมมาถึงเรือนที่จัดงาน ก็ได้ทันสดับฟังเสียง
พระสงฆ์สวด ‘ชยนฺโต’ ดังขึ้นจากบนเรือนท่านพระยา
เสียงพระสวดชยนฺโตนัน้ กลับยิง่ ทำให้เทียนกิง่ หมดเรีย่ วแรงทีจะ
่ เดินต่อ
ได้ ความเจ็บปวดทวีอย่างปัจจุบนั ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างทีหญิ
่ งสาว
ไม่ทันคาดคิด
“เป็นอะไรไปรึ แม่น้องรัก” ทองถนิมถามขึน้ อย่างเป็นห่วง “ดูหน้าของ
แม่น้องราวกับไม่สบายได้ทุกข์ได้ไข้ขึ้นมาอย่างปัจจุบันเช่นนี้”
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เทียนกิ่งพยายามหักห้ามไม่ให้น้ำเสียงตนเองสั่นเครือจนเป็นที่สังเกต
“อยู่ดีๆ น้องก็ครั่นเนื้อครั่นตัวขึ้นมาเสียเฉยๆ ค่ะ”
“นัน่ แหละน่า น้องยังเป็นสาวเป็นแส้เพิง่ จากแรกดรุณขึน้ มาก็เป็นแบบนี้
แหละ กระทบร้อนกระทบหนาวหรือมีเรื่องอะไรให้หัวใจเต้นแม้แต่เพียงเล็ก
น้อย ก็พานเอาจับไข้นอนตัวสั่นได้”
เทียนกิง่ ได้แต่พยักหน้าเดินตามผูเป็
้ นพีสาว
่ ซึง่ เดินจูงไปนัง่ ยังศาลาพัก
ซึ่งตั้งไม่ห่างจากเรือนพิธีมากนัก
“นั่งเสียตรงนี้เถอะนะแม่น้อง บัดเดี๋ยวพี่จะไปหาสมุนไพรคลายไข้ให้
น้องเอง ดื่มสักจอกสองจอกประเดี๋ยวก็หาย รับรองว่าวันนี้นางบุษบารำได้
จนจบงานก็ไม่เหนือ่ ย” ว่าแล้วทองถนิมก็นิราศลับหายไปทิง้ ให้เทียนกิง่ นัง่ อยู่
บริเวณนั้นแต่เพียงผู้เดียว
เทียนกิง่ เงยหน้าไปยังเรือนทีกำลั
่ งประกอบพิธอยู
ี ่ เสียงพระสงฆ์ยังคง
สวดอยูอย่
่ างชนิดทีหญิ
่ งสาวมิอาจล่วงรูเลย
้ ว่าบทสวดนัน้ จะจบลงตรงไหน นึก
น้อยใจในโชควาสนานี่กระไร เหตุใดตนเองต้องประสบกับเรื่องราวเช่นนี้
ดูอย่างพีทอง
่ ถนิมรึนัน่ อายุห่างกับเราเพียงไม่ถึงสามปี แต่ก็กลับอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข หามีเรือ่ งใดมาทำให้ทุกข์โศกไม่ ซ้ำยังมีเรือ่ งรักเรือ่ งใคร่
ของบุรษุ มาให้ได้ชืน่ ตาชืน่ ใจอยูไม่
่ วายเว้น ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าพีทอง
่ ถนิม
นั้นเป็นเพียงหลาน กระไรเลยผู้เป็นลุงเป็นป้าจะเป็นห่วงเป็นใยเท่ากับบุตร
ของท่านเองไม่
นี่ลองหากว่าพี่ทองถนิมเป็นลูกของพ่อกับแม่จริงๆ มีหวังว่าพ่อกับแม่
จะทุกข์อกทุกข์ใจระทมตรมตรอมอย่างเหลือคณาเลยทีเดียว
‘แล้วเราเล่า เรื่องที่ทำอยู่ทุกวันนี้ หากท่านทั้งสองล่วงรู้เข้าจะเป็น
ทุกข์เหลือคณาสักเพียงไหนกัน’ ยิ่งคิดน้ำตาก็ยิ่งพานจะไหลเสียให้ได้
“เป็นอะไรรึนั่น แม่เทียนกิ่ง” เสียงบุรุษหนึ่งถามขึ้น ทำให้เทียนกิ่ง
รีบเช็ดน้ำตา
“คุณเกือ้ …” เทียนกิง่ ลุกขึน้ แล้วก็เดินมาจนเกือบถึงบริเวณทีคุ่ ณเกือ้ ยืน
อยู่ แล้วหญิงสาวก็คลานเข้าไปกราบบุรุษผู้นั้นอย่างนอบน้อม
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“ไม่ต้องมากพิธดอก
ี ค่ะ” คุณเกือ้ พูดพร้อมกับจะเข้าไปช่วยพยุงเทียนกิง่
ให้ลุกขึน้ แต่เทียนกิง่ กลับไหวตัวรีบลุกขึน้ โดยเร็ว ทำให้ชายหนุม่ หาได้แตะ
เนื้อต้องตัวทันไม่
“ช่างหวงเนื้อหวงตัวเสียจริงนะ แม่เทียนกิ่ง ลองถ้าเป็นแม่หญิงอื่น
เราทำเช่นนี้มีแต่นางจะยอมตัวอ่อนราวกับเทียนที่ถูกไฟลนทีเดียว”
คุณเกื้อหรือหมื่นใจภักดีนั้นจัดได้ว่าเป็นบุรุษรูปงามผู้หนึ่งในพระนคร
ผิวพรรณขาวเพราะมีมารดาเป็นชาวเชือ้ สายจีนแผ่นดินใหญ่ ด้านพระยาบิดา
นั้นรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินก่อน ครั้นพอล่วง
เข้าแผ่นดินธนบุรีศรีมหาสมุทร ท่านพระยาผู้บิดาก็ทูลลาออกมาอยู่กับเรือน
ส่งบุตรชายคนเล็กเข้ารัง้ ตำแหน่งกรมกองเดียวกับทีคุ่ ณทัพพ์สังกัด ส่วนคุณ
เอื้อบุตรชายคนโตนั้นฝักใฝ่ในรสพระธรรมจึงบวชบรรพชาหมายมั่นจรรโลง
บวรพุทธศาสนาอยู่ที่วัดอันมีนิวาสสถานไม่ห่างจากเรือนของท่านผู้บิดามาก
นัก
เมือ่ พีชาย
่ บวชเป็นพระมีความตัง้ มัน่ อยูใน
่ พระธรรมวินยั ต่างจากคุณ
เกือ้ นัน้ ซึง่ ออกจะมีอุปนิสยั ทีตรงกั
่ นข้ามกับพีชาย
่ อยูมาก
่ ตกเย็นก็ออกเทีย่ ว
โรงบ่อนโรงเบีย้ บางค่ำบางคืนก็เข้าโรงเหล้ายาปลาปิง้ พอตกดึกเข้าหน่อย
ก็เข้าสถานนางโลมแขวนโคมที่ชาวจีนเปิดอยู่
หากคืนค่ำวันไหนประสบกับหญิงสาวชาวบ้านก็จะดักฉุดคร่าเอามาครอบ
ครอง ครั้งพอได้สมอยากคลายรักแล้วก็เข้าไปขออัฐจากผู้เป็นมารดาโยนให้
ไปเป็นการปิดปากก็สิ้นเรื่องสิ้นราว
เห็นทีว่าจะมีแต่เทียนกิง่ เพียงคนเดียวทีคุ่ ณเกือ้ โอนอ่อนให้ด้วยจิตทีสุ่ จริต
สมว่าคงจะคิดยกแม่หญิงเทียนกิ่งผู้นี้เป็นเอกของเรือนเป็นแน่
“เหตุใดคุณจึงพูดเยี่ยงนั้นเจ้าคะ อันว่าธรรมดาชายหญิงก็มิสมควรจะ
ถูกเนือ้ ต้องตัวกันอยูแล้
่ ว จะพูดจาพาทีกันสักครัง้ สักหนก็ต้องโล่งแจ้งถึงแปดทิศ
คุณเกื้อกล่าวเช่นนี้จะเสียหายถึงตัวอิฉันนะเจ้าคะ”
“แม่เทียนกิ่งก็รู้แจ้งอยู่แก่จิตแก่ใจอยู่แล้วว่าฉันทอดไมตรีให้แม่มาแต่
หนไหน” ครัน้ เมือ่ คุณเกือ้ ยังเห็นว่าหญิงสาวทียื่ นอยูตรง
่ หน้ายังนิง่ จึงเร่งพูด

ธนบุรีศรีมหาสมุทร
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ต่อไป “แล้วเหตุใดหล่อนจึงไม่รับไมตรีของฉันเสียเล่า” ไม่พูดเปล่าชายหนุม่
เดินเข้ามาใกล้ประชิดตัวหญิงสาวมากยิ่งขึ้น
เป็นโชคดีของเทียนกิ่งที่เสียงของทองถนิมดังมาขัดจังหวะเสียก่อน
ทำให้คุณเกื้อชะงักไป
“นัน่ แม่เทียนกิง่ เป็นอะไรรึเจ้าคะ” ทองถนิมพูดพร้อมกับเร่งเดินเข้าไป
หาผู้เป็นน้องสาวที่ยืนหน้าซีดอยู่ แล้วพูดต่อไปด้วยความเป็นห่วง “นั่งพัก
แล้วยังไม่ดีขึ้นรึ แม่น้อง นี่พี่ก็เอาเครื่องแก้มาให้แล้วนะ ขอจงเร่งดื่มเสีย
เถอะ”
ทองถนิมพาเทียนกิง่ กลับไปนัง่ ยังศาลา แล้วก็เร่งดูแลให้ผูเป็
้ นน้องดืม่
ยาสมุนไพรแก้ทุเลาไข้โดยเร็ว มีคุณเกื้อเดินตามเข้ามาไม่ห่าง
“นั่นหล่อนได้ไข้รึ”
“เจ้าค่ะ” ทองถนิมเป็นผู้ตอบแทน
ใจคุณเกือ้ นัน้ อยากจะเข้าไปสวมกอดเทียนกิง่ ให้สมรัก ยิง่ รูว่้ าเจ้าหล่อน
ตกทุกข์ได้ไข้แบบนี้ใจก็ยิ่งอยากทำให้สมคิดมากยิ่งขึ้น ขัดก็แต่แม่ทองถนิม
ตัวดีมานั่งขวางเสียอย่างนี้ จะให้คิดทำอย่างไรก็ติดขัดอยู่ในที
บ่าวคนหนึ่งคลานเข้ามาไม่ห่างจากบริเวณที่คุณเกื้อยืนอยู่ แจ้งด้วย
น้ำเสียงนอบน้อม
“ได้เวลาซัดน้ำพระพุทธมนต์แล้วขอรับ ท่านบนเรือนเร่งให้มาตามคุณ
ขึ้นไปร่วม” พูดเสร็จก็คลานออกไปอย่างรู้หน้าที่เป็นอย่างดี
“จงเร่งดูแลตัวเองให้ดีนะแม่ แล้วฉันจะคอยดูหล่อนร่ายรำเป็นนางบุษบา”
พูดจบหลวงเกื้อก็เดินจากไปแต่ก็ไม่วายเหลียวหลังมาดูอย่างอาลัยมิได้
เมื่ออยู่ด้วยกันสองคนทองถนิมก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่เบานัก
“ไฮ้…เหตุใดกันเล่า พี่ไม่อยู่เพียงชั่วอึดใจ คุณเกื้อจึงมาเกี้ยวน้องได้
เช่นนี้”
“น้องก็ไม่รูเจ้
้ าค่ะ อยูดี่ ๆ เธอก็เดินเข้ามาหา ครัน้ น้องจะไม่คุยเสียเลย
ก็ออกว่าจะผิดวิสัยเสียหน่อย ตรองดูแล้วว่าโล่งแจ้งถึงแปดทิศ คุณเกื้อคง
ไม่หาญทำอะไรทีร้่ ายแรงหรอกค่ะ” เทียนกิง่ พูดจบก็ได้ยินเสียงบนเรือนพิธดัี ง

