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‘กระจกขอบทอง’ เป็นเรื่องราวสะท้อนตัวบุคคลและเหตุการณ์ในช่วง
รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๗ ผู้เขียนแบ่งตามช่วงชีวิตและความเป็นไปของ
ตัวละครออกเป็น ๓ ภาค
ในแต่ละภาคชี้ชัดภาพของชั้นวรรณะ คุณธรรม ความดีงาม ความ
มัวหมอง และความรักของผู้คน ราวชวนกันเดินออกมาจากกระจกเงาบาน
ใหญ่
‘เรือ่ งราวดีรา้ ยผ่านเข้ามาและผ่านเลยไป หากปราศจากกระจกก็จะแล
ไม่เห็นอะไร แลไม่เห็นใคร’
ภาพสะท้อนของบรรพบุรุษจากกระจกเงาบานใหญ่ทุกบาน หากเป็น
ภาพที่ประมวลมาจากความดีงาม กรอบกระจกก็มักจะกลึงเกลาเกลี้ยงงาม
ไร้ตำหนิ มิต้องขัดมันหรือชักเงาให้เกินคุณค่าไปกว่านั้น แต่ถ้ามากไปด้วย
ร่องรอยขรุขระ ขูดขีด ลูกหลานคงทนดูสภาพขอบกระจกแปดเปือ้ นไม่ไหว
ต้องเพียรหาทางลบรอยอันด่างพร้อยเพือ่ ช่วยให้เห็นเป็นกรอบกรรมทีป่ ราศจาก
ตำหนิขึ้นมาจนได้ ดังเช่นต้องปิดทองทับลงไปจนมีความหมายดีกว่าเก่า
เมือ่ นำมาวางเรียงเคียงกันเพือ่ ให้เลือกว่า เปิดเผยกับปิดบัง อย่างไหน
ดีกว่ากัน
บางคนก็อาจตอบว่า สุดแต่ใจของแต่ละฝ่ายว่าควรจะมองจากมุมใด
เนื่องด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มลทินไม่เคยมีในปุถุชน
เพียงแต่มีน้อยหรือมีมาก ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เท่านั้น

จากใจผู้เขียน
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นวนิยายเรือ่ ง ‘กระจกขอบทอง’ นี้ เป็นเค้าโครงสร้างทีข่ า้ พเจ้าได้มา
จากส่วนหนึง่ ของชีวติ ใครบางคนในอดีต แต่ไม่ถงึ กับทัง้ หมด นัน่ ก็เนือ่ งด้วย
ข้าพเจ้าได้บงั อาจแต่งเติมเสริมตัดแล้วต่อเพือ่ ให้เกิดรสชาติใหม่ขนึ้ มา กำจัด
ความแห้งผากกรากเกรียมออกไปถึงหนึง่ ส่วนสี่ ครัน้ แล้วจึงนำความชอุม่ ชุม่ ชืน่
มาต่อตามเท่าที่จะทำได้ต่อได้
เมื่อให้ผู้เยาว์วัยลองอ่านดู ก็ยังท้วงติงเรื่องความหวานไม่หวานของ
พระเอกนางเอกซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นใจ นี่ถ้าไม่ยอมปรุงใหม่ใส่น้ำผึ้งให้มากขึ้น
สงสัยว่าผู้อ่านรุ่นเยาว์อาจจะถึงแก่วางดายไว้ต่างหากจากรักโรแมนติกที่พวก
เด็กๆ มักติดใจ
แม้กระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยังสุดแสนจะตั้งใจให้ ‘กระจกขอบทอง’
เป็นตัวแทนของกระจกเนือ้ แท้ผอ่ งใส เข้าไปยืนส่องทัง้ ดวงหน้าและเรือนกาย
ครั้งคราวใด ก็ยังอยากกลับมาส่องอีกครั้งแล้วคราวเล่า
นั่นก็ด้วยเชื่อมั่นว่า นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ทั้งแปลกและสนุก
โดยเฉพาะสถานภาพของนางเอกและพระเอกที่ฟ้าดินไม่น่าจะพามาลงตัวกัน
ได้ หากท้ายที่สุดก็ต้องหย่อนตัวลงมา
ขึน้ ชือ่ ว่า ‘ฟ้าดิน’ นัน้ เราท่านก็คงรูๆ้ กันอยูแ่ ล้วว่า สามารถบันดาล
เรือ่ งราวให้อบุ ตั ไิ ด้อย่างแปลกรสแปลกชาติรอ้ ยสีพนั อย่าง ในขณะทีข่ า้ พเจ้า
เป็นบริวารของฟ้าดิน ท่านจึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเอาเองตามควร
แก่เหตุและผล อยากชนคนไหนล้มลง ดึงผู้ใดเด่นขึ้นมา ท่านก็ปล่อยให้
ข้าพเจ้าลงมือลงดาบตลอดคาบนีแ้ ละคาบหน้าตลอดมาอย่างสม่ำเสมอ แบบ
เชือ่ มือว่าข้าพเจ้าทำได้อย่างยุตธิ รรม พอสมน้ำสมเนือ้ แก่ความเป็นเชือ้ ชาติ
นักเขียนที่เจี๋ยนตัวละครมาเสียนักต่อนักแล้ว จน ‘นายท่าน’ คือฟ้าดิน
ยินยอมและยินดีให้ขา้ พเจ้าดำรงความเป็นวาทยากร กำกับการบรรเลงดนตรี

ชีวิตโดยไม่คิดจะปลดออกแต่อย่างใด
ดังนั้น ในบทบาทของแต่ละตัวเอกที่ข้าพเจ้าคิดว่าแปลก แปลกมาก
ถึงแปลกทีส่ ดุ จึงเสมือนการนำเสนอวุฒภิ าวะของท่าน เธอ เขาและหล่อน
อย่างที่ผู้เขียนเองก็ต้องจดจำลีลาที่มิใช่สูตรสำเร็จเรื่องนี้ไปจนตลอดอายุขัย
หวังว่าผูอ้ า่ นทุกท่านจะอ่านเรือ่ งราวของหญิงสาวนิสยั แปลกต่อไปได้จน
จบ
ครั้นแล้วก็ติดใจ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ภาคเพลงยาว
ครั้นถึงยามแดดร่มลมรำเพยซึ่งมักจะเลยห้าโมงเย็นไปแล้ว หมู่เหล่า
เด็กๆ ทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่มีเคหาอาศัยในเรือนชานทั้งบ้านน้อยห้องแถวนิดและ
โอ่อา่ อัครฐานตลอดซอยแคบทีผ่่ านหน้าพระอารามสำคัญอันมีนามว่าวัดสุทศั นเทพวราราม ต่างก็ออกมาวิง่ เล่นด้วยกันโดยไม่ถือสาว่าใครรวยใครจน ดังนัน้
บนซอยสายนีที้ เป็
่ นสายสัน้ ๆ แต่ต่อกันกับลานกว้างทีเรี่ ยกขานกันว่าเสาชิงช้า
ในยามเย็นเช่นนี้จึงเกลื่อนตาด้วยวัยเยาว์ตั้งแต่สามขวบไปจนถึงสิบกว่าขวบ
ทั้งหญิงและชาย บ้างก็วิ่งควบม้าที่ตัดเอามาจากต้นกล้วยตอนโคนแล้วรูด
ใบตองออก ใช้มีดบากเข้าไปให้ดูประหนึ่งหัวม้า ปลายก้านนั้นแทนหาง
ตามด้วยอีกก้านหนึง่ ต่างปืน โดยเฉือนเนือ้ ก้านเฉียงๆ ไว้ห้าหกแฉลบ เรียง
กันเป็นแถวแล้วเปิดรอยบากขึ้นเหมือนปากปลา เสียบก้านกล้วยที่เป็นตัวม้า
เข้ากับหน้าขาแล้วหนีบไว้ แต่บางคนก็อาจหาทางคล้องตัวม้าไว้กับเอวหรือ
ไหล่ ยามจะยิงก็ใช้มือปาดฉับให้หลายปากทีอ้่ าอยู่ ปิดลงแรงๆ พร้อมกันจน
เกิดเสียงปับ้ ปับ้ ตามมา แสดงว่ายิงกันแล้ว แต่ก็เท่านัน้ เองละ เป็นอันว่าทัง้
ฝ่ายนีฝ่้ ายนัน้ ประจัญบานกันเรียบร้อย ทำท่าตายไปแล้วด้วยซ้ำ จะตายจริง
ตายเล่นเป็นอันว่าตายแล้วกัน ว่าแล้วก็ควบม้าพลางส่งเสียง ฮี้ กั้บ กั้บ
วนไปวนมา
หากเบือ่ ขีม้่ ายิงปืน ก็หันไปเล่นโปลิศจับขโมย หรือไม่ก็ตีจั่ บ ไม้หึง่
ซ่อนหากับขีม้่ าส่งเมือง เนือ่ งด้วยต้องเตนัน้ ขีดไม่ได้ ด้วยว่าตลอดซอยยังเป็น
ดินแข็งอัดด้วยอิฐก้อนเล็กๆ กันเฉอะแฉะยามฝนมา แต่ถ้าขึ้นลอนมากเกิน
ไป หรือช่วงไหนซอยทรุดก็ต้องนำอิฐมาเสริมแล้วบดซ้ำลงไปจนแน่นได้ที่
ต่อจากนั้นจึงจะมีคนตามมารดน้ำให้ทางอัดอิฐค่อยชุ่มฉ่ำขึ้น โดยคนจีนสอง
คนตักน้ำจากสระใหญ่ทีถนน
่ ตะนาวนัน่ เองใส่ถังไม้คนละสองถัง เรียงหน้ากระดานรวมเป็นสี่ถัง ใช้ไม้คานหาบเดินไปพลาง พวยสังกะสีเจาะรูที่ห้อยจาก
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ปากถังก็จะทำหน้าที่รดน้ำให้ทางเดินพอที่เด็กทโมนบางคนจะวิ่งไปวิ่งมาโดย
ฝุ่นไม่ตลบ
ถ้ายังไม่จุใจในความโจนทะยาน ก็อาจชวนกันลัดเลาะจากนี่ไปโน่น
แถวสะพานช้างโรงสีโน่น ไปเล่นพุ่งหลาวลงคลองตลาดด้วยท่วงท่าโลดโผน
ต่างๆ เช่น ท่าทิ้งมะพร้าวที่ม้วนกายแล้วทิ้งทั้งร่างลงไป ท่านกนางแอ่น
ได้แก่ ท่าทีกาง
่ แขนออกเป็นปีกเหมือนนกบิน ท่าหยอดตะกัว่ คือพุง่ ตัวลง
ไปไม่ไกลมากอย่างค่อยๆ พุง่ ก็สุดแต่ใครใคร่สำแดงแผลงฤทธิใน
์ ท่าไหนเพือ่
ให้ประจักษ์แก่สายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มักจะยืนเดินเตร่ไปมาตามริมคลอง
มองดูเด็กทโมนโยนตัวลงน้ำ โดยไม่สนใจสิง่ ปฏิกลู ทีลอย
่ ฟ่อง เป็นทีสนุ
่ กสุข
อุราแทบจะว่าได้ว่าทุกยามเย็น
ในชั่วโมงเดียวกันนั้น ‘หน้าถัง’ บ้านทำทองของคุณล้อมมักปิดแล้ว
เหลือเพียงกระดานแผ่นหนาสูงสองแผ่นวางพิงไว้ข้างประตู ยังไม่เสียบลงกับ
ร่องราง เนื่องด้วยต้องรอเวลาที่ลูกสาวของเธอทั้งคู่กลับจากวิ่งเล่น
ละวาดผูพี้ ่ เลียบผูน้้ องจะต้องออกไปเล่นตีจั่ บกับพยอมลูกสาวนางพยุง
ทีมี่ บ้านอยูใน
่ ซอยติดสะพานถ่าน ท่ามกลางกลุม่ เด็กทีชวน
่ กันออกมาวิง่ เสียง
เอะอะไปทัง้ หนทาง ลูกน้องของละวาดกับเลียบ นอกจากพยอมก็ยังมีเด็กๆ
ละแวกนี้อายุไม่เกินสิบขวบอีกหลายคน
“ดูเอาเถอะ…ป่านนีแม่
้ วาดกะแม่เลียบยังไม่กลับ ไม่รูไป
้ ถึงไหน” คุณ
ล้อมออกมายืนเขม้นมองภายใต้ร่มประยงค์หน้าบ้าน เห็นแต่เด็กทัง้ ชายและ
หญิงวิง่ กันเกรียวตัง้ แต่ตรงนีไป
้ จนถึงสีแยก
่ ทีมี่ ถนนเจริญกรุงตัดผ่านไปชนกับ
ถนนอัษฎางค์ที่เลียบคลองกับทางซ้ายที่ไปสี่กั๊กเสาชิงช้า หากก็แลไม่เห็น
ลูกสาวทั้งสอง
พยุงฟังแล้วไม่มีคำตอบเพราะเป็นเพียงเสียงรำพึงทีคุ่ ณล้อมเองก็รูดี้ ว่า
ทัง้ ละวาดและเลียบจะไม่โผล่จากสีแยก
่ จนกว่าจะค่ำ ดังนัน้ จึงเดินกลับเข้าไป
ยังช่องประตู จุดตะเกียงลานมาวางลงบนโต๊ะทำทองทีตั่ ง้ อยูสอง
่ ข้างยกพืน้ สูง
หนึง่ ศอก ข้างละสองทีหั่ นหน้าเข้าหากัน เปิดช่องกลางไว้เป็นทางเดิน เปิด
ช่องทีน่ งั่ ให้ช่างได้นัง่ ห้อยเท้าหน้าโต๊ะทำทอง เนือ่ งด้วยใต้ยกพืน้ เป็นช่องว่าง
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สำหรับเก็บของได้ พอปิดช่องกระดานแล้วก็เหมือนพืน้ ธรรมดา เมือ่ ถอดบานหน้าถังออกทุกบานตอนสายราวสิบนาsิกา ช่างทองเจ้าของโต๊ะที่วางอยู่นี้ก็
จะเข้ามานัง่ ห้อยเท้าตามทีน่ งั่ ประจำ ครัน้ แล้วจึงเริม่ ทำทองรูปพรรณอันเป็น
อาชีพทีคุ่ ณล้อมรับช่วงสืบทอดจากบรรพบุรษุ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา
ยาวนาน ตั้งแต่เธอยังไม่ได้แต่งงานกับคุณไวหรือหลวงรัฐกิจพิจารณ์หัวหน้า
กองกระทรวงมหาดไทย
“เดีย๋ วก็คงมามัง้ นาย…คุณหนูก็งีละ
้ ค่ะ…ถึงไปตามก็ไม่คอ่ ยจะฟังเสียง”
พยุงพึมพำก็พอดีหกโมงเย็น ไฟสิบแรงเทียนภายใต้โป๊ะสังกะสีกั้นกระจกทั้ง
สีด้่ านทีเรี่ ยงรายเป็นระยะอยูบน
่ เสาไม้สงู ห้าหกเมตรข้างทาง ก็เปิดพรึบ่ พร้อม
กัน หากก็ไม่ถึงกับสว่างแจ่มจ้า ทั้งซอยก็ยังขมุกขมัวอยู่เช่นนั้น
แต่ละวาดกับเลียบกำลังคุยเล่นเจรจากับเด็กชายสองคนจากบ้านที่อยู่
หัวมุมซอยแถวสะพานถ่าน เยือ้ งกับเรือนขนมปังขิงของคุณล้อมทีอยู
่ ติ่ ดซอย
ใหญ่ค่อนข้างไกล
“พีเจิ
่ ม พีบอก
่ ฉันเมือ่ วานไงว่าวันนีพี้ จะ
่ โดดน้ำให้ดู” เด็กหญิงส่งเสียง
หลังจากเบือ่ ตีจั่ บ จึงหันมาทางเด็กชายผูมี้ รกรากอยูสุ่ พรรณบุรี แต่บิดาของ
เขาเล็งการณ์ไกล จึงมาหาซือ้ บ้านในพระนครเพือ่ ให้ลูกชายได้เรียนต่อ หลัง
จากเรียนวิชาเลข เขียนตามคำบอก และแต่งหนังสือไปได้ไม่มากจากโรงเรียนวัดที่บ้านเกิด แล้วมอบหมายให้แม่ของเด็กตามมาดูแล
“เล่นเป็นผู้พิพากษาดีกว่า” เจิมบอกยิ้มๆ
“ดีเลย…ถ้างั้นฉันเป็นอะไรดี พยอม…เราเป็นอะไรดี” ละวาดหันไป
ถามลูกสาวนางพยุง
“ตำรวจแล้วกันคุณหนู”
“จะดีรือ” ผู้ฟังเอียงคอนิ่งคิด “เอ๋…แล้วใครเป็นผู้ร้ายล่ะ”
“นีไง
่ ผูร้ า้ ย” บุตรผูเป็
้ นญาติสนิทชาวสุพรรณด้วยกัน มาอาศัยบ้านเจิม
เรียนหนังสือตั้งแต่แม่ของเจิมซื้อบ้าน ชี้นิ้วกราดไปยังเจ้าตัวเล็กวัยห้าขวบ
เจ็ดขวบสามสี่คนที่ยืนกันสลอน คอยฟังคำสั่งลูกสาวคุณนายโรงทำทองผู้
ร่ำรวยที่สุดในละแวก พลางทำตากลมขณะหันไปมองหน้าเพื่อนร่วมรุ่น
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“เออ…จริง…ถ้างั้นพวกแกเป็นผู้ร้ายนะ” ละวาดออกคำสั่ง “ฉันเป็น
ตำรวจ…แล้วพี่เจิมเป็นอะไรดี พี่บุตรล่ะ”
“พี่เป็นผู้พิพากษา” เจิมแย้มยิ้มเห็นฟันขาวเรียบรับกับดวงตามีเสน่ห์
“ให้บุตรเป็นอัยการ”
“ดีเลย…ดี ดี่ ดี้ ดี๊ ดี…
๋ ” ละวาดชูแขนพลางเขย่งตัวขึน้ ๆ ลงๆ “ผู้
พิพากษาโดดน้ำไหวไหมล่ะ…ถ้าไง ไปลองโดดก่อนดีกว่า”
“พีไม่
่ ได้เอาผ้าขะม้ามา” เขาก้มลงมองโจงกระเบนผ้าตาสมุกสีขีเ้ ถ้าที่
เจ้าตัวขมวดชายพกแล้วเหน็บเอวไว้อย่างแน่น ยาวคลุมหน้าแข้งแต่ไม่สวม
เสื้อพลางส่ายหน้า
“งัน้ พีก็่ เป็นผูพ้ พิ ากษาไม่ได้” เด็กหญิงตัดสินพร้อมกับหันไปทางน้องสาวผู้สุภาพนุ่มนิ่มกว่า “เลียบว่าเป็นได้ไหม”
เลียบยิ้มจางๆ เด็กแปดขวบเกรงใจพี่สาวก็เลยแค่สั่นศีรษะ
“เห็นไหม…ไม่ได้…แล้วแกล่ะเจา ช้วน หย็อง แหล่…แกว่าพีเจิ
่ มเป็น
ผู้พิพากษาได้ไหม…พยอมด้วย”
ลูกไล่ตัวเล็กหันไปมองเด็กรุ่นทั้งคู่แล้วสบตากัน
ทุกคนกินข้าวแล้ว แต่แม่ยังไม่ให้อาบน้ำ เนือ่ งด้วยยามเย็นเช่นนีต่้ าง
ก็กลายร่างเป็นทโมนโจรไพร เหงือ่ ไหลโชก…มีหัวโจกเป็นลูกคุณนายบ้านทำ
ทอง พ่อแม่ของบางคนผู้ไปเป็นลูกจ้างทำทองที่บ้านคุณล้อมและคุณหลวง
สกุลพรหมอภิญญา ลูกของพวกเขาจึงกลายเป็นเพื่อนเล่นของลูกนายจ้าง
“พีก็่ จะเป็นผูพ้ พิ ากษา” บุตรเอ่ยขึน้ เสมือนยัว่ เย้าเด็กหญิงละวาด “วาด
เคยเห็นหนังสือเล่มๆ ไหม ทีไม่
่ ใช่หนังสือเรียนนะ เราต้องอ่านหนังสือเล่มๆ
หลายเล่มนั่นละ ถึงจะเป็นผู้พิพากษาได้”
“เห็น…พ่ออ่านนิราศเมืองลอนดอน สุนทรภู่ แล้วก็ซ้องกั๋ง”
“แล้วราชกิจจานุเบกษาล่ะ” เจิมแหย่ “มีไหม”
“ต้องมีซี…ต้องมี พ่อมีทัง้ ไทย ทัง้ อังกฤษ” อีกฝ่ายทำเสียงอวดอย่าง
ภูมิใจในบิดา “พ่อมีหนังสือเป็นตู้”
“ดีนะ” เจิมยังคงล้อเล่นแกมยิม้ “พ่อมีหนังสือเป็นตู้ แม่มีทองเป็นตัง้ ”
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“แต่บ้านเรามีแค่หนังสือ” บุตรต่อความ “ถึงยังไร น้ามหาก็มีหนังสือ
เป็นตู้เหมือนกันนา”
“สูพ่้ อฉันไม่ได้ร็อก” ละวาดทำเสียงอย่างไม่ยอมลงให้ พลางก็วิง่ ปรูด๊
พาขบวนทั้งหมดไปจนถึงคลองตลาด รุ่นหนุ่มและรุ่นเล็กทั้งหลายต่างก็เดิน
ตามเป็นพรวนไปดูพวกที่โดดน้ำ
เจิมยืนดูอยู่ครู่หนึ่งจึงหันไปพยักพเยิดกับบุตรพลางเบ้หน้า
“กลับดีกว่า…โดดน้ำนีไม่
่ ชอบเลย เป็นผูพ้ พิ ากษายังสบายใจกว่าแยะ”
“ฉันเป็นตำรวจต้องจับผูร้ า้ ย แน่ะ…เจา…เมือ่ คืนแกแอบมาลักของกิน
บ้านฉัน…ใช่ไหม…ใช่ไหม…งั้นตำรวจก็ต้องจับละซี…จับไปขัง” ละวาดหา
เรื่อง
เจาเป็นลูกคนที่เก้าของพ่อแม่ผู้เป็นลูกจ้างคุณล้อม เพิ่งห้าขวบเศษ
แต่เถียงคอเป็นเอ็น
“ฉันไม่ได้ลัก…ไม่ได้ลัก”
“ลัก…นีไง่ กางเกงนีไง…เข้
่
าไปลักเมือ่ คืน…” ว่าแล้วเจ้าตัวทีเป็
่ นตำรวจ
ก็หัวเราะเสียงดังเมื่อเห็นอีกฝ่ายเริ่มเบะ
“ไม่เอาเจา…ไม่ร้องนะ” เจิมจึงดึงแขนเข้าไปหา “ผู้พิพากษาตัดสิน
ว่าตำรวจจับผิดตัวยังไรล่ะ ดีไหมเจา ตำรวจนี่แย่ที่สุดเลยนะเจานะ”
“ถ้าอย่างนั้น ฉันไม่ยอม มาว่าตำรวจจับผิดตัว ไม่ยอมจริงๆ ด้วย”
ละวาดสะบัดหน้า ผมทรงดอกกระทุ่มตั้งเป็นพุ่มอยู่เหนือหน้าผากโค้งมน
“น่า…คุณวาดน่า…ก็ตำรวจซัดทอดจริงๆ นี่นา” เจิมว่ายิ้มๆ
“ไม่เล่นด้วยแล้ว…กลับบ้านแล้ว…เลียบ…ไป…กลับบ้าน” เด็กหญิง
ทำท่างอนแบบโต้โผใหญ่
เด็กชายวัยรุ่นทั้งคู่ก็เลยเดินตามมาส่งจนถึงตัวคุณล้อมผู้ยังยืนรอหน้า
บึ้ง
“ค่ำแล้วนะ” เธอบอกอย่างไม่พึงใจ เนื่องด้วยรู้จักบ้านช่องห้องหับ
มารดาของเจิมเป็นอย่างดีว่ามีแค่บ้านไม้สองชั้นหลังเล็ก อัดกันอยู่กับญาติ
ที่มาจากเมืองสุพรรณ ทุกคนที่มาต่างก็เป็นว่านเครือเชื้อสายกันรวมแล้ว
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ห้าหกคน มิรู้ว่ามั่งมียากจนเพียงไหน เด็กชายสองคนโตอายุสิบสามกับสิบ
สี่ เรียนอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ นี่เอง “ทีหลังละก็อย่ามาชวนเด็กที่นี่ไปเพลินจนไม่
กลับบ้านกลับช่องเลยนะ ขอเสียที”
เจิมมิรู้จะตอบคำเธอว่าอย่างไร
แต่ละวาดบอกแม่
“ฉันเองเป็นคนชวนพี่เจิม ไม่ใช่พี่เขาชวนฉัน”
***
นับแต่ละวาดเข้าพิธีโกนจุกเมื่อ ๙ ขวบเป็นต้นมา คุณล้อมก็เริ่ม
กวดขันชัว่ โมงนาทีทีลู่ กสาวจะออกไปวิง่ เล่นกับเด็กด้วยกัน แม้จะอยูใน
่ บริเวณ
ใกล้ๆ นั้น เห็นหน้าเห็นตากันรวมทั้งรู้ว่าใครเป็นใครก็ตาม เนื่องจากถัดไป
ไม่ไกล มีบ้าน ‘ผูห้ ญิงหากิน’ ตัง้ อยูอย่
่ างเปิดเผย นักเทีย่ วกลางคืนรูจ้ กั ซ่อง
นางโลม ‘สะพานถ่าน’ กันถ้วนหน้า แม้คำว่าสะพานถ่านโดยแท้จะหมายถึง
ที่ที่เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยาอาศัยลัดเลาะขนถ่านล่องเข้ามาทางคลองตลาด
แล้วเลีย้ วขวาผ่านเข้าคลองข้างวัดราชบพิธฯ มาขึน้ ทีสะพาน
่
ไม้แห่งหนึง่ ในย่าน
นีก็้ ตาม หากท้ายทีส่ ดุ ก็กลายเป็นเครือ่ งหมายแห่งความมัวหมองไปเสียอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้
คุณล้อมจึงมักบอกกล่าวละวาดและเลียบมิให้เดินเฉียดไป ‘ทางนั้น’
การแต่งกายก็อนุญาตให้แค่นุ่งโจงกระเบนหรือผ้าถุง เสื้อคอกระเช้าคาดเอว
ด้วยเข็มขัดหนัง เข็มขัดเงินหรือทองนัน้ เป็นอันว่าลืมเสียได้ เนือ่ งด้วยเกรง
ผู้ร้ายที่มักจะมาวิวาทกันแถวบ้านนางโลม
พยุงรอจนคุณล้อมยกกระดานสองแผ่นเสียบลงราง ขัดดาลด้วยไม้อัน
ยาวเรียบร้อยแล้ว จึงข้ามซอยเลียบซ้ายทีมี่ ห้องแถวไม้ของช่างทำทองคำเปลว
เรียงกันเป็นหมู่ ก็พลันแลเห็นเจิมกับบุตรนั่งอยู่ด้วยกันบนม้ายาวหน้าบ้าน
คนละมุม ต่างก็ตั้งอกตั้งใจอ่านตัวอักษรบนสมุด
“เอ้า…อ่านเข้า…อ่านเข้า…จะเรียนให้เป็นเจ้าพระยารึไร พ่อเจิมพ่อบุตร”
รุน่ หนุม่ ทัง้ คูเงย
่ หน้าขึน้ ยิม้ กับแม่ของพยอมผูจะ
้ ต้องเดินผ่านหน้าบ้าน
เขาทุกยามค่ำหลังจากเสร็จงานทีบ้่ านคุณล้อม แต่คืนนีนาง
้ ไม่เดินเลยไป กลับ
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หยุดยืนอยู่ตรงหน้า
“นี่แน่ะจ้ะ พ่อเจิมพ่อบุตร ฉันจะบอกอะไรให้ ทีหลังละก็อย่าชวน
คุณหนูออกมาวิ่งโทงๆ ตามถนนอีกเลยนา นายล้อมแกชักจะไม่ชอบใจแล้ว
หละ”
เจิมฟังพลางถามอย่างงงเต็มที่ หากก็หัวเราะนิดๆ
“ฉันน่ะเหรอชวนคุณวาดมาวิ่ง”
“ก็ไม่รู้หละ…ถึงไม่ชวนก็เหมือนชวนละน่า…ก็คุณหนูออกมาเจอเรา
สองคนใช่รึเปล่า” นางพยุงถามอย่างเอาเรื่อง “ออกมาก็มาติดอยู่กับพ่อนั่น
หละ แล้วจะให้ว่ายังไร…ลูกเขากำลังจะเป็นสาวแล้วนาพ่อนา…อย่าให้ถึงกะ
แม่เขามาตะเพิดใส่หน้าเลย พ่อคุณ…เราก็รู้ใช่ไหมว่าเราแค่ไหน เขาแค่
ไหน”
เจิมได้ยินแล้วแทบจะฮึดฮัดขึ้นมาทันที ขณะที่บุตรยังเฉยอยู่ เนื่อง
ด้วยไม่เห็นว่าเด็กหญิงทั้งคู่สลักสำคัญอันใด เขาก็เพียงแต่ตามเจิมออกมา
เดินเล่นวิ่งเล่นเท่านั้น ด้วยว่าบนถนนซอยในยามเย็นก็น่าจะออกมาดูเด็กๆ
ละแวกนี้คึกคะนองร้องเล่นตามประสาของเขา หรือหากนึกสนุกด้วยจะเล่น
โปลิศจับขโมยแล้ววิง่ เข้าไปซ่อนในร้านถ่ายรูปจนถูกไล่ออกมาก็ชวนให้ชัว่ โมง
ก่อนหน้าดูหนังสือกระตือรือร้นดีเหมือนกัน
ไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องลุกลามถึงกับห้ามหวงลูกสาวขนาดนั้น
“ฉันแค่ไหนหรือน้า” เจิมถามพลางวางหนังสือผุดลุกขึน้ ยืนพร้อมเลือด
ขึ้นหน้า
คราวนี้นางพยุงก็เลยชะงัก…จึงเพียงแต่ยิ้มๆ สบตา ไม่ตอบว่ากระไร
ครั้นแล้วจึงเดินลับไปทางซอยเลียบคลอง ปล่อยให้รุ่นหนุ่มทั้งสองเข้าใจ
ถ้อยคำความหมายเอาเอง
“อียายน้านี่มันชักจะเห่อเหิมใหญ่” เจิมมิใช่คนยอมใคร ดังนั้น จึง
โกรธจนมิอาจดูหนังสือต่อไปได้ แสงไฟจากโป๊ะสูงส่องแสงสีสลัวลงมาทาบ
บนสมุดจดวิชาทีวาง
่ กางอยูบน
่ ม้านัง่ เขาจึงหยิบมันขึน้ มาด้วยมืออันสัน่ และ
เย็น แต่ญาติผู้สนิทกันมาแต่เล็กแลเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่มั่งมีย่อม
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กีดกันมิให้ลูกสาวคบหาชายต่ำต้อยด้อยกว่า จึงนั่งลงแล้วกางสมุดออกอ่าน
ตรงกันข้ามกับเจิมที่มิอาจตั้งสมาธิให้แน่วแน่อยู่กับวิชาที่นำมาทบทวน
“ก็ปล่อยให้มันเห่อเหิมไป” เด็กชายวัยสิบสีเอ่
่ ยขึน้ เรียบๆ อย่างผูมี้ นิสยั
สุขมุ กว่า รวมทัง้ ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องกับพีน่ อ้ งสองหญิงทัง้ เปิดเผยและซ่อนเร้น
“ไม่ต้องใส่ใจหรอกว่ามันจะคิดยังไรกะเรา ถึงใครจะว่าเรารวยเราจน เราก็ไม่
ได้รวยจนอย่างทีมั่ นว่าไม่ใช่หรือ เราก็ยังเป็นเราอยูนั่ น่ เอง ฉะนัน้ แกจะพะวง
อะไรกะคำของยายพยุง”
เจิมก็เลยหย่อนตัวลงบนอีกมุมหนึง่ เปิดสมุดออกกางภายใต้ไฟสิบแรง
เทียนทีได้
่ อาศัยดูหนังสือทุกคืนค่ำ จนกว่าไฟจะดับลงตอน ๒ ทุม่ เนือ่ งด้วย
ใคร่ประหยัดน้ำมันตะเกียงลานให้มารดา
พลางก็นึกถึงดวงหน้าแป้น ผิวสองสีละเอียดนวลกับความมีชีวิตชีวา
และความไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาใครของละวาด
ขณะนั้นเอง ประตูไม้ทึบที่ต่อกับรั้วไม้โปร่งก็เปิดกว้าง ชายหนุ่มวัย
๒๗ ปี นุ่งโสร่งตัวเดียว ไม่สวมเสื้อ ก้าวออกจากบานที่แง้มไว้

๒
มหาชูมองดูหลานชายแท้ๆ กับหลานสนิทอย่างพอใจ เมื่อเห็นทั้งคู่
ก้มหน้าดูหนังสืออย่างเห็นได้ชัดว่ามุง่ มัน่ นับแต่เขาสึกจากเพศบรรพชิตเมือ่
สามปีก่อน แล้วมาอาศัยบ้านพี่สาว เขาก็ทำหน้าที่ราวกับพ่อของเจิมและ
บุตร นัน่ ก็คือฝึกให้กินนอนเป็นเวลา รักการอ่าน การเขียน เล่าเรียนอย่าง
จริงจัง เช้าขึ้น ถือสมุดหนังสือออกจากบ้านไปเรียน ‘ประโยคหนึ่ง’ ที่วัด
สุทศั น์ฯ เย็นลง กลับจากโรงเรียนก็ต้องทำการบ้านทีครู
่ ให้มา ต่อจากนัน้ จะ
ต้องทบทวนบทเรียนทีเรี่ ยนมาแล้วทัง้ วันให้เข้าใจ จนกว่าจะถึงเวลานอนทีน้่ า
ชายกำหนดมิให้เกินสามทุ่ม ตื่นขึ้นเมื่อพระเคาะระฆังตอนตี ๔ ทุกคนใน
บ้านมิว่าเด็กหรือผูใ้ หญ่ต้องรีบลุกขึน้ หุงข้าวใส่บาตร เจิมเป็นคนติดเตา บุตร
ซาวข้าว แม่เกิดผู้มารดามักจะรวนหมูไว้ตั้งแต่เย็นวาน เนื่องด้วยทำเผื่อไว้
มื้อเช้าสำหรับพระด้วย คนในบ้านหลายปากหลายท้องนั้นด้วย
ฝ่ายแม่ปริก เมียมหาชูทีเพิ
่ ง่ อยูก่ นิ กันได้สองปี มีบุตรหญิงคนแรกชือ่
เด็กหญิงเชย ก็ต้องตืน่ ให้ลูกกินนมแต่ตรูโดย
่ มหาชูแต่งกายเตรียมไปสอนบาลี
พระภิกษุทีวั่ ดราชบพิธฯ หากก็แวะเปิดมุง้ เข้าไปทำเสียงอืออากับทารกผูเป็
้ น
เลือดเนื้อก่อนกินอาหารเช้า แล้วจึงออกจากบ้านไปพร้อมหลานทั้งคู่
“ภาษาอังกฤษของเจ้าสองคนเป็นยังไรบ้าง” น้าชายก้าวมาหยุดยืนอยู่
ตรงหน้าท่ามกลางเงาสลัวของแสงไฟและพุม่ ใบมะม่วงริมรัว้ “ใช้ได้เพียงพอ
รึไม่…เพราะข้าเองก็คิดแทนเจ้าทุกวัน ว่าจบประโยคสองแล้ว จะเรียนต่อ
วิชาไรจึงจะเหมาะ”
“ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกัน…” เจิมตอบอย่างไม่อ้อมแอ้ม เนื่องด้วย
หารือกับบุตรเรือ่ ยมาว่าหากจบประโยคสองแล้วจะเรียนอะไรดี “แต่คงไม่หยุด
แค่นี้แน่เลยน้า”
“ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเรียนน้อย…” น้ามหาของเขาพยักหน้า “ถึงได้คดิ
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เผือ่ ไว้ทุกวันอย่างไรล่ะ…แต่จะไปเป็นเสมียนราชการหรือ มันก็ยังไม่สมควร
เพราะเจ้าก็เรียนดีมาตลอดตัง้ แต่เริม่ ประโยคหนึง่ ว่าแต่ว่าเจ้าอยากเรียนหมอ
เรียนครู หรือจะเป็นทหาร ตำรวจ…”
เจิมไม่มีวันลืมเลยว่าเขาอยากเป็นผูพ้ พิ ากษา ดังนัน้ จึงบอกน้าชาย
“ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็ต้องเรียนกฎหมายละสิ” มหาชูพยักหน้าเนื่องด้วย
เห็นว่าเข้าที
“จ้ะ น้า กฎหมาย”
“เจ้าแน่ใจละหรือ…แล้วเจ้าล่ะ บุตร เจ้าไม่อยากเป็นนายเรือนายร้อย
เดินเขย่ากระบี่บ้างดอกรึ” ชายหนุ่มผู้บวชเรียนตั้งแต่อายุสิบสี่เป็นสามเณร
จนข้ามมาเป็นพระภิกษุถาม เนื่องด้วยเขาเองนั้นเรียนเก่งจนได้เปรียญ ๕
แต่แล้วก็ถึงเวลาร้อนผ้าเหลืองจนต้องสึกออกมาแต่งงานกับแม่ปริก หญิงสาว
สวยผู้ที่กามเทพแผลงศรมาเสียบอกตั้งแต่ยังอยู่ในกาสาวพัสตร์ แต่แม้สึก
ออกมาแล้วก็ยังได้งานทำเป็นครูสอนบาลีประจำวัดราชบพิธฯและวัดสุทศั น์ฯ ที่
ตนเองเคยจำพรรษา นั่นก็เนื่องด้วยความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตนของเขานั้นมีแต่
ผู้อยากได้
“ไม่ชอบเลยจ้ะ…ตำรวจ ทหารนีไม่
่ เคยอยากเป็นเลย” บุตรส่ายหน้า
ยิ้มๆ
มหาชูขยับโสร่งแล้วขมวดใหม่ ก้มลงตบยุง พลางแหงนมองฟ้าอัน
ดารดาษด้วยแสงระยิบ ขณะทีลู่ บทรวงอกไปมาเพราะอบอ้าวเต็มทน แม้จะ
ไม่สวมเสื้อแล้วก็ตาม หากก็กล่าวต่อ
“เอาเป็นว่า เจ้าจะมุง่ หน้าไปทีกฎหมาย
่
อย่างเดียวใช่ไหม…มุง่ ไปทาง
เดียวแบบนี้ ข้าก็เห็นว่าดี แสดงว่าเจ้าพอใจจริงๆ” น้าชายพูดเรือ่ ยๆ อย่าง
ครุ่นคิด อย่างผู้มีทั้งระเบียบและวินัย ซึ่งทุกคนในบ้านต่างก็รู้นิสัยมหาชูว่า
เป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อหลักการและเหตุผลของทุกสิ่ง “แต่ข้าคิดว่าต่อไปภาษา
อังกฤษก็จำเป็นไม่น้อยเหมือนกัน ถ้าเจ้าเรียนจบหลักสูตรภาษาไทย ๓ เล่ม
นี่แล้ว ทางที่ดี ควรเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หัดอ่านหนังสืออังกฤษให้
มากที่สุด หรือไปสมัครเป็นเสมียนห้างฝรั่ง จะได้มีโอกาสพูดภาษากับพวก
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เขาได้ก็จะดีอย่างยิ่ง”
ทุกคำแนะนำของน้าชายคือสิง่ ทีเจิ่ มและบุตรหยุดฟังอย่างเชือ่ ถือ นับถือ
ตลอดมา คำว่าภาษาอังกฤษจึงช่วยปลุกความคิดให้ตื่นขึ้นอย่างฉับไว
“ถ้าเจ้าเก่งภาษาอังกฤษ มันก็เป็นการดีสำหรับเจ้าเอง มิเช่นนัน้ รัชกาล
ที่ ๔ เลยมาถึงพระพุทธเจ้าหลวงของเราขณะนี้ คงไม่หาทางติดต่อกับฝรั่ง
จริงไหม” น้าชายผู้สนใจความรู้ทุกประเภท มิใช่เฉพาะแต่พระปริยัติธรรม
เอ่ยต่อ “มิชชันนารีทีเข้
่ ามาก็มาออกหนังสือกันหลายเจ้า ตัง้ แต่หมอบรัดเลย์
ออกบางกอกรีคอร์เดอร์ สมัยรัชกาลที่ ๔ โน่นทีเดียว เชื่อซิว่าอีกหน่อย
ทุกคนจะต้องพึ่งภาษาอังกฤษ”
มหาชูเป็นอีกผูหนึ
้ ง่ ทีปลาบปลื
่
ม้ บูชาพระพุทธเจ้าหลวงทีทรง
่ พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีการสอบไล่หนังสือขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘ โดย
พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เอง ในปี
ต่อมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ ‘ประโยคสอง’ เพิม่ ขึน้ โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรจึงแพร่หลายออกไปจนถึงหัวเมือง พร้อมกันนั้นก็ทรง
สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษร่วมด้วย
“น้านั่งดีกว่า ยืนนานแล้ว” บุตรรีบกระเถิบไปจนสุดม้ายาว
“ไม่ละ ข้าจะเข้าบ้านแล้ว…ยุงกัด…จะไปหอมแม่หนูสักหน่อย” อีกฝ่าย
บอกพลางยิ้มอย่างเห่อๆ ลูกสาวหัวปี
เจิมและบุตรจึงปิดสมุดจดวิชา หันมาคุยกันต่อเรื่องที่น้าชายแนะไว้
อันถือเป็นถ้อยคำที่ช่วยชี้ทางให้เดินตรงไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
“ฉันจะเรียนกฎหมายแน่นอน”
“ฉันด้วย” บุตรพยักหน้า “แต่ก็จะเรียนภาษาอังกฤษกับอะไรสักอีกอย่าง
นอกจากกฎหมาย…เอาอย่างที่ตัวเองชอบนั่นแหละ”
เจิมเรียนเก่งกว่าบุตรจึงมั่นใจยิ่งนักว่าเขาสามารถเรียนวิชากฎหมาย
และภาษาอังกฤษได้ดี…ถ้อยคำที่มหาชูทิ้งท้ายไว้อย่างผู้ที่เล็งการณ์ไกลไหล
แล่นเข้าสู่ความสนใจ หากก็บอกบุตร
“แกก็เรียนวิชาช่างไม้ที่แกชอบอีกอย่างปะไร”
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ละวาดก้าวเข้าบ้าน พลางเดินผ่านยกพืน้ อันเป็นทีทำ
่ งานของช่างทอง
ผ่านม้ากว้านตัวยาวทีตั่ ง้ ไว้บนพืน้ หิน ใช้สำหรับรีดลวดทองคำ ผ่านหน้าประตู
ใต้ถนุ สูงอันล้อมไว้โดยตีตารางไม้รูปขนมเปียกปูนต่างผนังทุกด้าน ใช้เป็นโรง
ทำทอง…ล้างเท้าแล้ววิง่ ปรูด๊ ขึน้ บันไดทีทอด
่ ลงจากระเบียงกว้างชัน้ บนทัง้ สอง
ข้าง
กำลังจะผ่านบิดาผู้ก้มหน้าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ ณ โต๊ะหนังสือริม
หน้าต่างถัดจากระเบียงเข้าไป ก็พอดีอีกฝ่ายเงยหน้าขึน้ พร้อมกับคุณล้อมเดิน
ตามหลังมาด้วยสีหน้าไม่สดีู้ ขณะทีเลี
่ ยบรีบเข้าห้องด้านในหยิบเสือ้ ผ้าลงบันได
หลังไปอาบน้ำที่ห้องน้ำข้างล่าง
“แม่วาดเดีย๋ วนีเอาใหญ่
้
” คุณล้อมเอ่ยขึน้ เชิงฟ้องอีกฝ่าย “ทำตัวเป็น
ลิงเป็นค่างวิ่งลนๆ ไปกะเด็กผู้ชาย…รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นหนุ่มแล้ว แค่เห็น
ลูกกะตามันก็รู้แล้วว่ามันเริ่มหนุ่ม”
หลวงรัฐกิจพิจารณ์ยิ้มๆ พร้อมกับเหยียดแขนออกเชิงเรียกลูกสาว
“ไหนมานีซิ่ …มาคุยกันหน่อยว่ามันเรือ่ งอะไรกัน ก็เจ้านีมั่ นเพิง่ สิบขวบ
ไม่ใช่รึ จะเอาอะไรกะเด็กสิบขวบจริงไหม” บิดาเอ่ยเรือ่ ยๆ อย่างไม่ถือสาว่า
เป็นเรือ่ งใหญ่ รวมทัง้ รูดี้ ว่าคุณล้อมมักจะมีทีทา่ หมัน่ ไส้ลูกคนโตทัง้ เมือ่ ผิดจริง
และไม่ผิด นั่นก็เนื่องด้วยหงุดหงิดอยู่เสมอว่า ‘พ่อให้ท้าย’
ละวาดก็เลยก้าวเข้าไปจนถึงแขนบิดา หากเพียงแต่แตะเท่านัน้ ก็ถึงแก่
ร้อง
“อื้อฮือ เหงื่อทั้งนั้นเลย”
“ก็…” คุณล้อมยังคงยืนเขม็งมองตาเขียว “จะไม่เหงือ่ แตกได้ยังไรใน
เมือ่ วิง่ กันไปเป็นถนนๆ …แม่วาดนีละ
่ ค่ะตัวดี ชวนไอ้พวกนัน้ เป็นทโมนไปตาม
กัน…แล้วไอ้เด็กผูช้ ายสองคนนัน่ โตแล้วก็ช่างกระไร พลอยเป็นไปด้วยกะเด็ก…”
คุณหลวงก็เลยไกล่เกลี่ย
“ช่างเถอะน้า…แม่วาดอยากวิ่งก็ให้วิ่งไปจะได้แข็งแรงโตเร็ว ที่สำคัญ
ก็คือคงวิง่ แบบนีได้
้ อีกสักสองปีละมัง้ …เกินสิบสองก็อาจไม่อยากวิง่ แล้ว จริง
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ไหมลูก” ว่าพลางจึงลูบผมเป็นพุม่ ของเด็กหญิงผูยั้ งคงยืนยิม้ หน้าแป้น เหลือบ
มองไปทางหลังพลางหลิ่วตาเชิงรู้กันว่ามารดา ‘ช่างเทศน์’ เป็นนักหนา
บิดาจึงอดหัวเราะออกมามิได้
“ไม่แน่เหมือนกัน คุณพ่อ คนชือ่ ละวาดเอาแน่ไม่ได้” ว่าแล้วก็หันหลัง
เดินเร็วๆ ไปหยิบเสื้อผ้าตามเลียบลงไปอาบน้ำ ปล่อยให้คุณล้อมนั่งลงบน
เก้าอี้ถัดออกมา ถือโอกาสปรารภ
“แล้วนี่ถ้ามันยังคบกันจนแม่วาดเป็นสาวจะว่ายังไร ท่าทางเจ้านั่นดู
กริม่ ๆ เดินตามรับส่งกันไปมา” เธอยังคงพูดไม่จบ คุณหลวงก็เลยปิดหนังสือ
ภาษาอังกฤษตรงหน้า เอนหลังพิงพนัก ฟังภรรยา “ฉันเคยไปตามพยอม
ตอนมันเป็นไข้หนหนึง่ เผอิญผ่านบ้านมันพอดี มันเดินออกมาพอดีเหมือน
กัน เดินออกมากะมหาชู พระที่เทศน์เก่งนั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้สึกแล้ว…ก็
เพิง่ รูว่้ ามหาชูเป็นน้องชายแม่เกิด แม่เจ้าเจิมนัน่ …บ้านช่องมันจะดูได้ขนาด
ไหน พี่ก็คิดเอาเองแล้วกัน”
คุณหลวงมองหน้าผู้พูดพร้อมยิ้มระบายบางๆ
ผูห้ ญิง…เขานึกในใจ เหตุยังไม่ทันเกิดก็ตีโพยตีพายไปเป็นคุง้ เป็นแคว
เสียแล้ว
ราวกับล่วงรู้ความคิดของอีกฝ่าย คุณล้อมจึงเอ่ยต่อ
“อย่านึกว่าฉันตีตนไปก่อนไข้เลยนะ แต่ฉันคงไม่รอจนวัวหายแล้วล้อม
คอกดอกจ้ะ”
“อ้าว…แล้วแม่ล้อมจะทำยังไรในเมือ่ ลูกเราก็เพิง่ สิบขวบ” คุณหลวงก็
เลยถามหัวเราะๆ ถือเสียว่าเป็นตลกก่อนนอนก็น่าจะได้ “จะห้ามจะหวง
อย่างไรทีจะ
่ ไม่ให้เด็กเล่นด้วยกัน…แม่วาดก็ไม่ได้ไปคนเดียวนีนา
่ มีแม่เลียบ
กะเด็กทีนี่ ไป
่ ด้วยอีกเป็นกอง…พีว่่ านะ ดูๆ มันไปก่อนดีกว่า เด็กผูช้ ายนัน่ มัน
เป็นหลานมหาชูไม่ใช่เรอะ…มหาชู…เท่าทีมี่ คนพูดถึงนี่ แกเป็นคนเคร่งครัด
ระเบียบมารยาทอยูพอแรง
่
เชียวนะแม่ล้อม แกคงไม่ยอมให้หลานมาทำเสียชือ่
แถวนี้ให้ขายขี้หน้าแน่นอน”
คุณล้อมฟังแล้วจึงนิ่งอึ้ง หากก็นึกอยู่ในใจ…พ่อตีบังกั้นให้ลูกหัวปีอีก
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ตามเคย
เนื่องด้วยเธอก็ลืมไปเสียสนิทว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ครั้งคุณหลวงยัง
เป็นข้าราชการเล็กๆ ของกระทรวง ถูกส่งไปประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หากด้วยบุพเพสันนิวาสจึงชักพาให้ได้พบหน้าธิดาสาวเจ้าของเพนียดช้างที่มี
โรงทำทองอันสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ถึงแก่ฉุดหัวใจชายหนุ่มนาม
ว่าไวให้ตกลงสูหล่
่ มหลุมแห่งความรัก ยากทีจะ
่ ถอนตัวขึน้ มาได้…ครัน้ ถึงบัดนี้
เขาก็ยังจำความรันทดสลดใจในฐานะอันมิอาจเอือ้ อำนวยในครัง้ นัน้ ของตนเอง
ไว้อย่างแม่นยำ เทพยดาฟ้าดินคงเห็นใจจึงดลบันดาลให้นายไวได้รับพระราชทานบรรดาศักดิเป็
์ นขุน มีราชทินนามว่า รัฐกิจพิจารณ์ ครัน้ แล้วจึงหักอก
หักใจไปสูข่ อคุณล้อม โดยมีผูบั้ งคับบัญชาคือ พระยาบริหารบุรี เป็นเฒ่าแก่
ก็คุณหญิงของท่านนั่นเองที่ให้ขอยืมสินสอดทองหมั้นและแหวนเพชรมาคี
๑ วง
มิฉะนัน้ ไหนเลยเขาจะได้ร่วมหอลงโรงกับเธอผูกำลั
้ งตัง้ ข้อรังเกียจชาย
ยากจนอยู่ตรงนี้
เมื่อเห็นเธอนิ่งไป คุณหลวงจึงทอดเสียงอ่อนอย่างปลอบโยน
“แม่ล้อม…เธอก็อุตส่าห์เป็นโยมอุปัฏฐากพระสงฆ์องค์เจ้าทีวั่ ดสุทศั น์ฯ
มานานหลายปี…ทั้งใส่บาตรฟังเทศน์ฟังธรรม ทั้งย้ำแล้วย้ำอีกกะใครต่อใคร
ว่าตัวเธอเข้าถึงธรรม ฉะนั้น เรื่องแค่นี้…แล้วเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดก็ไม่ควร
เป็นทุกข์ล่วงหน้า” อีกฝ่ายเตือนสติด้วยวาจาละมุนละม่อม หากคุณล้อมกลับ
นึกไปอีกอย่าง นึกว่าอีกฝ่ายอ้างอิงขึ้นมาเพื่อเย้ยหยัน
เธอก็เลยหันไปกะพริบตาถี่ น้ำตาคลอ
หากก็พอดีกับละวาดและเลียบอาบน้ำแต่งตัว สวมผ้าถุงเสือ้ คอกระเช้า
ตัวใหม่ เดินเข้ามาเพื่อลาไปนอน
คุณหลวงและคุณล้อมก็เลยละจากความที่เพิ่งโต้กันสดๆ ร้อนๆ หันมา
ทางบุตรีทั้งคู่ผู้เข้ามาพนมมือ
“ฉันลาไปนอนละค่ะ คุณพ่อ”
“ฉันลาไปนอนละค่ะ คุณแม่”
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“อย่าลืมสวดมนต์นะลูกนะ” คุณหลวงหอมแก้มเด็กหญิงทัง้ สอง พลาง
ทำท่าชื่นใจ “แล้วเหนื่อยไหมล่ะลูก ไปวิ่งมาเหนื่อยไหม”
คุณล้อมก็หอมแก้มลูกสาวทั้งคนโตคนเล็กเช่นกัน ครั้นได้กลิ่นแป้ง
นวลอันกรุ่นอยู่บนเนื้อละเอียดของเลือดในอก เธอจึงค่อยคลายความขึ้งขุ่น
ลงไป บอกเสียงอ่อยๆ ว่า
“อย่าซนกันนักเลยนะ แม่วาดแม่เลียบ…แม่เลียบปีหน้าก็จะถึงเวลา
โกนจุกแล้วเหมือนกัน” สีหน้าผูพู้ ดเริม่ ดีขึน้ เป็นลำดับ “อยากไว้ผมทรงอย่าง
พี่เขาไหมล่ะ”
“อยากค่ะ” เลียบตอบอย่างสุภาพ คุณล้อมก็เลยเรียกมากอดไว้ ขณะที่
ละวาดสะบัดหน้า วิ่งหายเข้าไปข้างใน
“ดู…ดู…พี่ดูลูกสาวพี่…มันน่าไหม”
เด็กหญิงเลียบใจคอไม่ดีตามเคยทุกครั้งที่มารดาทำท่าแยกพี่แยกน้อง
ออกจากกัน เนื่องด้วยเลียบนั้นถึงอย่างไรก็รักพี่สาว ชอบในความซุกซน
มีชวี ติ ชีวา ประเปรียว ไม่กลัวใครของละวาดเป็นอย่างยิง่ จึงพร้อมจะสนุก
อย่างจริงจังทุกหนทุกครั้งที่ไปกับผู้เป็นพี่
เนือ่ งด้วยตัวเองไม่มีความมัน่ ใจว่าจะสนุกสนานไปกับใครได้หากต้องไป
ตามลำพัง
ทันทีที่เด็กหญิงลับกาย คุณหลวงจึงเอ่ยเตือน
“แม่ล้อมก็ชอบพูดแบบนี้เรื่อย รู้ไหมว่าลูกมันน้อยใจ”
แต่คุณล้อมมิใช่ผู้ที่จะหยุดฟัง โดยเฉพาะเรื่องลูกคนโตกับคนเล็กจึง
ขึ้นเสียงดังกว่าเดิม
“ก็พีเห็
่ นไหมล่ะว่ามันผิดกัน…จะไม่ให้ปราบเสียแต่เนิน่ ๆ น่ะไม่ได้ แม่วาดนี่ ฉันว่าอะไรไม่เคยฟัง แต่แม่เลียบว่าง่าย ไม่เคยทำให้หนักใจ” อีกฝ่าย
ไม่ยอมหยุด หากเสียงที่แข็งก็เริ่มแทรกด้วยเครือนิดหนึ่ง “ขอให้รู้ไว้ด้วย
แล้วกันว่าใครเกิดเป็นลูกฉันแล้ว ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เหลิงเป็นเด็ดขาด
ทุกอย่างทีลู่ กผูห้ ญิงต้องรูต้้ องทำ จะต้องรูต้้ องทำให้ครบ ไม่ใช่วันๆ เทีย่ ววิง่
ไปโน่นมานี่เป็นม้าดีดกะโหลก”
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คราวนี้คุณหลวงก็เริ่มรู้แล้วว่าตนเองจำเป็นต้องนิ่ง
ดังนั้น จึงพยักหน้าพร้อมกับบอกอ่อยๆ
“ลูกของแม่ล้อมนี่จ๊ะ จะฝึกปรือกันยังไรก็ตามใจแม่คุณเถอะจ้ะ”
เท่านั้นเอง คุณล้อมก็ยิ้มได้…นั่นก็เนื่องด้วยขอไว้นิดเดียว คืออย่า
เป็นใจให้ลูกกระด้างกระเดื่อง
“ฉันยังต้องสอนมันอีกมาก ทัง้ กับข้าวกับปลา ขนมนมเนย เย็บปัก
ถักร้อย ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้น พาไปไหนก็อวดใครเขาไม่ได้”
คุณหลวงก็เลยพยักหน้า…อย่างน้อยก็เห็นด้วยทีมารดา
่
จะหาทางขับเคีย่ ว
ให้ลูกเป็นกุลสตรี สืบทอดความเป็นลูกผู้หญิงจากแม่ผู้ขยันขันแข็ง
นับแต่แต่งงานอยู่กินมาด้วยกัน คุณหลวงไม่เคยเห็นภรรยาตื่นสาย
เสียงพระเคาะระฆังตอนตี ๔ ที่ดังกังวานไปไกล ก็ทำให้ทุกคนต่างเปิดมุ้ง
ออกมาแล้ว คุณล้อมจึงอยูหน้
่ าเตาตัง้ แต่เช้ามืด ทำกับข้าวใส่บาตร มีช่าง
ทำทองห้าหกรายพักอาศัยอยูที่ ห้่ องแถวไม้ข้างเรือนเป็นลูกมือ ส่วนใหญ่ทุกคน
คือญาติทัง้ สนิทและห่างของเธอทีติ่ ดสอยห้อยตามกันมาจากอยุธยา รวมทัง้
ตลอดซอยนีทั้ ง้ สายทีมิ่ ได้ทำทองรูปพรรณ แต่ทำทองคำเปลวสำหรับปิดพระพุทธรูป ก็แทบจะกล่าวได้ว่าล้วนสนิทชิดใกล้กันทัง้ สิน้ นับแต่หัวซอยจนถึง
ปลายซอยเลยทีเดียว
จึงมีแต่เสียงช่างทองตีทองคำเปลวดังไปทัง้ ซอย จนทุกคนต่างก็เรียก
ถนนนี้ว่า ‘ถนนตีทอง’

๓
นับแต่วันที่ถูกนางพยุงปรามาสเป็นต้นมา เจิมก็ยิ่งมุมานะเล่าเรียน
อย่างตัง้ ใจทีจะ
่ บรรลุความปรารถนาอันสูงสุดให้จงได้ ขณะเดียวกัน เขาและ
บุตรก็ยังเจียดเวลาไปวิ่งเล่นกับละวาดและเลียบตอนที่ต่างก็กลับจากโรงเรียน
มีสมัครพรรคพวกของเด็กหญิงตามเป็นพรวนพักหนึ่ง แล้วจึงแยกย้ายกลับ
บ้านเพื่อมิให้คุณล้อมรำคาญขุ่นข้องจนตัดสัมพันธ์มากกว่านี้
มหาชูทีเดียวที่คอยเตือนเมื่อเจิมนำเรื่องราวและถ้อยคำที่ทั้งคุณล้อม
และนางพยุงแสดงอาการไม่พอใจมาเล่าให้น้าชายฟัง
“เขาว่าก็ถูกของเขา เจ้าโตกว่าลูกเขา เขาก็ต้องนึกว่าเจ้าชวนลูกเขา
ไปเถลไถล จริงไหม” ว่าพลางมหาชูก็นิง่ ไปอึดใจเต็มขณะทีจ้่ องหน้าเจิมกับ
บุตรเพือ่ เล็งให้รูถึ้ งความในใจของรุน่ หนุม่ ทัง้ คู่ “ว่าแต่ว่าเจ้าชอบแม่วาดรึเปล่า
ล่ะ”
ทีตั่ ง้ คำถามเช่นนีก็้ เนือ่ งด้วยน้ามหารูจ้ กั เด็กหญิงทัง้ พีและ
่ น้อง ลูกสาว
คุณหลวงและคุณล้อมเป็นอย่างดี นัน่ ก็เพราะทัง้ คูเคย
่ ตามมารดาเข้าวัดสุทศั น์ฯ
ทำบุญในเทศกาลนักขัตฤกษ์ต่างๆ เป็นประจำ เด็กหญิงผู้พี่นั้นเริ่มสูงชะลูด
เอวบาง ผมทรงดอกกระทุม่ ทีเพิ
่ ง่ ไว้เป็นพุม่ หลังโกนจุก เมือ่ เสยตัง้ ขึน้ เหนือ
หน้าผากอันวาดโค้งดัง่ วงพระจันทร์ จึงรับกับดวงหน้ากลมแป้นทีมี่ ดวงตารูป
ยาวแต่กว้างขนตางอนให้ดูเป็นสาวขึ้นทันใจ
“ไม่มีเลยน้า” บุตรรีบสั่นหน้า “ฉันไม่เคยคิดอะไรยังนั้นไม่ว่ากะใคร”
แต่เจิมนิ่งเงียบ
“แล้วเจ้าล่ะ” น้าชายหันมาคาดคั้น
“เอ้อ…” หลานก็เลยอึกอัก วางหน้าไม่ถูก เอาแต่เก้อกระดากพร้อม
ยิ้มเขิน “ก็…ไม่รู้จะว่ายังไรเหมือนกัน”
“แน่ะ…แน่ะ…เจ้านี่ชักจะเริ่มชอบกลแล้วละมัง”
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ทัง้ สามนัง่ อยูด้่ วยกันบนม้ายาวทีวาง
่ ตัง้ ไว้สองข้างทางเดินสัน้ ๆ หน้าเรือน
ทีทอด
่ ไปสูประตู
่ บ้าน ปีบยืนต้นอยูมุ่ มเรือนข้างหนึง่ และจำปียืนอยูที่ มุ่ มอีก
ข้าง ดอกปีบร่วงพรูแทบทุกวันลงมาเกลือ่ นอยูบน
่ ดิน ต้นมะลิออกดอกขาว
สะพรั่งให้ได้เก็บมาบูชาพระ พวกญาติๆ ของแม่เกิดเดินทางจากสุพรรณบุรี
ผลัดเปลีย่ นกันมาไม่เว้นแต่ละเดือน ต่างก็ชมชอบบ้านนีที้ มี่ กลิน่ ดอกไม้อบอวล
ป้าหร่ายมากับลูกสาวชื่อพี่ป่วน พี่ปั้น พี่ปุก มักจะเก็บดอกปีบเสียบลงใน
โถดินเผาเล็กๆ จนดูเป็นพุม่ แน่น นำขึน้ ไปถวายพระทีวาง
่ ไว้บนหิง้ ไม้ พร้อม
กระถางปักธูปและเชิงเทียน ครัน้ ป้าหร่ายกับลูกสาวกลับไป สักไม่กีวั่ น พ่อสุด
ลูกชายคนโตของป้าหร่ายก็พาเมียคนแรกมาหาพร้อมลูกสาว ครัน้ พ่อสุดกลับ
ไปอีกไม่กี่วัน พ่อสิทธิก็มาบ้าง ป้าหร่ายกับลูกสาวนั้นอยู่สุพรรณบุรี แต่
ลูกชายป้ามีเมียมีลูกแล้ว ย้ายจากสุพรรณฯ มาอยูตรอก
่ หม้อ ถนนบำรุงเมือง
คนหนึ่ง อยู่วรจักรอีกคนหนึ่ง
จึงเรียกได้ว่าบ้านนี้ไม่เคยเงียบเหงา มีญาติไปมาหาสู่มิได้ขาด
แม่เกิด…แม่ของเจิมจึงทำกับข้าวมือไม่ว่าง เนือ่ งด้วยแม่หร่ายมาเยีย่ ม
แต่ละครั้ง ก็ขนของกินพวกปลาช่อนแห้ง ปลาสลิด ปลาแห้งผัด กินกับ
แตงโม มีน้ำพริก ผักจิม้ ตำมาเป็นโหลเล็กๆ พร้อมผักสดพวกผักบุง้ ผัก
กระเฉด ฟักแฟง แตงกวา ขมิ้นขาว ปลาเนื้ออ่อน ปลากดทอดแล้วห่อ
ใบตองใส่ชะลอมมาเป็นชะลอมๆ รวมแล้วหลายชะลอม มหาชูจึงชอบบ้าน
นีเพราะ
้ ได้อยูกั่ บพีและ
่ หลานชาย ได้พบปะพีสาว
่ คนใหญ่และหลานจากเมือง
สุพรรณ คุยกันทั้งวันทั้งคืนโดยไม่จำกัดเวลา ไม่เหมือนยามอยู่ในเพศ
บรรพชิต เนื่องด้วยมหาชูมีพี่สาวเพียงสองคน คือแม่หร่ายกับแม่เกิด ตัว
เขาเป็นคนสุดท้อง เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่
ดังนั้น เจิมก็เลยเหมือนลูก ฝ่ายบุตรเหมือนหลานแท้ๆ ที่เขาจะต้อง
ดูแล และแนะนำแต่สิ่งที่ดีที่งาม
“ไม่ได้นาเจิมนา เจ้ายังจะต้องเล่าเรียนอีกนาน…ถึงนึกชอบก็ต้องกลัน้
ไว้ ยังไรๆ ก็ต้องเรียนให้จบก่อน มีเงินเดือนกินก่อน” มหาชูสอนสัง่ “ดูแต่
ข้าก็ได้ ข้าเห็นแม่ปริกมาตัง้ แต่ยังอยูใน
่ ผ้าเหลือง แม้วา่ สึกออกมาแล้วเพราะ
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อยู่ไม่ไหวอยู่นานไปจะต้องมัวหมอง ข้าก็ยังต้องมาเก็บเงินอีกเกือบปี กว่า
จะได้ไปสู่ขอเขา ฉะนั้น…เจ้าก็เช่นกัน…เมื่อยังไม่ถึงเวลา ก็ยังไม่ต้องสอย
ผลไม้ห่ามลงมากิน หวังว่าเจ้าคงเข้าใจ”
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างเจิมและละวาดจึงดำเนินไปท่ามกลางสายตา
ที่คอยควบคุมดูแลทั้งจากผู้ปกครองของละวาดคือคุณล้อม โดยมีบริวารคือ
นางพยุงเป็นหัวหน้า คอยสอดส่ายสะกดรอยเอาเรือ่ ง เห็นสิง่ ใดผิดหูผดิ ตาก็
จะนำข่าวมาบอกกล่าวนายจ้าง ทัง้ จากผูปกครอง
้
ของเจิมและบุตรทีแม่
่ เกิดมอบ
ให้มหาชูเป็นผู้ติดตามแทนเธอ
วันเวลาจึงผ่านไปจนทั้งเจิมและบุตรเรียนจบ ‘ประโยคสอง’ ซึ่งเรียน
วิชาเลข แต่งหนังสือ และเขียนตามคำบอกจากโรงเรียนวัดสุทศั น์ฯ ขณะที่
เจิมอายุ ๑๖ บุตรอายุ ๑๗
ละวาดอายุ ๑๓ ใกล้จะเต็ม ๑๔ เรียนจบ ‘ประโยคหนึง่ ’ อันเป็นเพียง
ชัน้ เดียวจากโรงเรียนครูชดหรือบ้านครูชดละแวกตึกดิน ซึง่ สอนภาษาอังกฤษ
ด้วย
***
ในวัยใกล้จะเต็มสิบสี่นี้ ละวาดจึงเปลี่ยนจากเด็กเล็กอายุสิบขวบไปสู่
เรือนกายของสาวรุน่ กระเตาะในผ้านุง่ โจงกระเบนสีคราม คาดอกด้วยผ้าแถบ
หนาผืนใน พันไว้อย่างแน่น ซ้อนทับด้วยสไบมัสลินบางสีนวลห่มเฉียงบ่า
เดินตามมารดาผู้สวมเสื้อแขนขาหมูแฮมติดลูกไม้ห่มสไบเฉียง มีเด็กหญิง
เลียบในผ้าถุง เสื้อคอกระเช้า คาดเข็มขัดเงินเดินตามหลังพร้อมขบวนช่าง
ทำทองกางร่มให้ ออกจากประตูบ้านตนเองตั้งแต่แดดยังไม่จัด จนถึงบ้าน
หัวมุมที่แลเห็นเสาชิงช้าสีแดงคร่ำยืนสูงอยู่กลางลาน ท่ามกลางผู้คนที่เริ่ม
ทยอยกันมาทัง้ จากในและนอกพระนคร ทีอยู
่ ใน
่ พระนครไกลหน่อยก็นัง่ รถราง
รถเจ๊กหรือรถลาก แม้วา่ จำนวนมากมักเดินมา ทีอยู
่ นอก
่ พระนครเลยไปจน
ถึงฝัง่ ธนบุรี มีทางเดียวคือมาเรือ ทัง้ เรือแจว เรือพาย ข้ามแม่นำ้ เจ้าพระยา
เข้าสูคลองใหญ่
่
หลายคลอง สุดแต่ว่าบ้านจะอยูใกล้
่ คลองใด มีทัง้ คลองตลาด
คลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษมหรือคลองขุดใหม่ คลอง
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บางลำพู แล้วลัดเลาะมาตามคลองท่ออันเป็นคลองซอยเล็กๆ มาจอดเป็นตับ
ตามแนวตลิง่ ทัง้ สองข้าง แลดูเป็นแถวยาว ครัน้ แล้วจึงเดินเท้าเข้าไปยืนออเต็ม
อยูทุ่ กช่องถนนบริเวณทีตั่ ง้ เสาชิงช้าเบือ้ งหน้าศาลาลอยอันยกสูงเหนือกำแพง
วัดสุทศั น์ฯ เพือ่ เป็นทีประทั
่ บยามพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตร หากไม่เสด็จฯ มา ก็เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และ
พระสงฆ์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีตรียัมปวายและตรีปวาย ‘โล้ชิงช้า’ อันเป็น
พิธขึี น้ ปีใหม่ในศาสนาพราหมณ์ มีคณะพราหมณ์แห่งโบสถ์พราหมณ์ทีตั่ ง้ อยู่
เกือบหัวถนนละแวกตำบลตึกดิน เยือ้ งวัดสุทศั น์ฯ อันถือเป็นใจกลางพระนคร
เป็นผูประกอบ
้
พิธบวงสรวง
ี
พระอิศวร พระอุมา และพระนารายณ์ พระเป็นเจ้า
แห่งศาสนาพราหมณ์ ทีพราหมณ์
่
ถือว่าพระองค์จะเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์
ปีละ ๑ ครัง้ ในเดือนยี่ ขึน้ ๗ ค่ำ รวม ๑๐ วัน อันเรียกว่า พิธตรี
ี ยัมปวาย ครัน้ แล้วจึงบวงสรวงพระนารายณ์อีก ๑๐ วัน เรียกว่า พิธตรี
ี ปวาย
นอกจากมีพิธีโล้ชิงช้าในยามเช้า ขึ้น ๗ ค่ำ แล้วยังโล้ชิงช้าอีกครั้ง
ในวันขึน้ ๙ ค่ำด้วย แต่เปลีย่ นเป็นตอนเย็น ยาวไปถึงกลางคืนทีพระจั
่ นทร์
ส่องสว่าง
อากาศวันนีกำลั
้ งหนาวเย็นทีเดียว แต่พอแดดออกเท่านัน้ จึงค่อยอุน่ ขึน้
หากก็เป็นเวลาทีกระบวน
่
แห่พระอิศวร ซึง่ ตัง้ ต้นกระบวนทีถนน
่ บำรุงเมืองเริม่
เคลื่อนออกจากที่ มีผู้เข้าร่วมกระบวนหลายร้อยคน ประดิษฐานองค์พระอิศวรบนพานแว่นฟ้า มี ‘พระยายืนชิงช้า’ ทีคั่ ดเลือกจากข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่
บรรดาศักดิ์พระยาพานทองสวมลอมพอก อันเป็นหมวกยอดแหลมและเสื้อ
ครุยยกทอง สมมุตว่ิ าเป็นพระอิศวร แห่ไปจนถึงพระบรมมหาราชวัง เพือ่ ให้
‘ภูษามาลา’ นำเทวรูปขึน้ ถวายพระพุทธเจ้าหลวงทรงเจิมและพรมสุหร่าย ณ
พระทีน่ งั่ จักรีมหาปราสาท ต่อจากนัน้ จึงอัญเชิญขึน้ เสลีย่ งกัน้ กลดกลับมายัง
ปะรำพิธีที่สร้างขึ้นชั่วคราวบริเวณหน้าตลาดเสาชิงช้าอันร่มรื่นด้วยต้นหูกวาง
รายเรียงตลอดแนว
พระอิศวรเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ ๑๐ วัน จึงมีพิธส่ี งเสด็จ ครัน้ แล้ว
ต้องรับเสด็จพระนารายณ์อีก ๑๐ วัน จึงส่งเสด็จอีกเช่นกัน แต่วันรับเสด็จ

กระจกขอบทอง
๒๙

พระนารายณ์ไม่มีพิธีโล้ชิงช้า ยิ่งถึงวันส่งเสด็จ เดือนจะยิ่งมืดเอาทีเดียว
พิธีส่งพระอิศวรและพระนารายณ์นี้ชาวบ้านจึงมีคำเปรียบมาเรียกให้
คล้องจองกันว่า ‘พระนเรศวร์เดือนหงายพระนารายณ์เดือนมืด’
บ้านหัวมุมถนนเป็นบ้านทีเจ้
่ าของรูจ้ กั กับคุณล้อม วันนีจึ้ งเตรียมม้ายาว
สองตัวออกมาวางเรียงไว้หน้าประตูเพื่อต้อนรับเพื่อนสองราย คือคุณล้อม
และคุณเปลา ภริยาหม่อมราชวงศ์โสภณพิศุทธิ์ ผู้มีบุตรีวัยเดียวกับละวาด
เรียนโรงเรียนครูชดด้วยกัน นามว่า หม่อมหลวงไศล ต่างก็มีบริวารตามมา
ยืนอยู่ข้างหลังกางร่มให้เจ้านายผู้นั่งเรียงกันเต็มม้ายาวทั้งสองตัว
บ้านของหม่อมราชวงศ์โสภณพิศทุ ธินั์ น้ อยูเลย
่ ไปทางถนนเฟือ่ งนคร
อันเป็นทีตั่ ง้ วังเจ้านายหลายพระองค์ ต้นวงศ์ของคุณชายเป็นผูดู้ แลการก่อสร้าง
สถานทีราชการ
่
มาโดยตลอด คุณเปลาผูภริ
้ ยาก็สนิทกับคุณล้อมมานานตัง้ แต่
เธอทั้งสองเพิ่งสมรส คุณเปลาจึงกลายเป็นลูกค้าเครื่องทองจากโรงทำทอง
ของคุณล้อมตลอดมา นอกเหนือจากห้างทองของชาวเยอรมันที่ชื่อแกรเลิต
ตั้งอยู่ที่ถนนตะนาว
ขณะเดียวกันบนถนนฝัง่ ตรงข้าม ริมกำแพงวัดสุทศั น์ฯ มหาชูก็กำลัง
อุม้ เด็กหญิงเชยเดินนำพีสาว
่ และหลานทัง้ คูผ่่ านฝูงชนคับคัง่ ทัง้ สองฟากไปจน
สุดกำแพงวัด ช่วยให้แลเห็นภาพต่างๆ บนลานใหญ่ทีมี่ เสาไม้สงู ได้ถนัด เหนือ
หน้าบันของเสา มีไม้ไผ่ที่ปลายผูกถุงเงินปักไว้สามอัน
“เสียดายทีแม่
่ ปริกลูกอ่อน” น้าชายพึมพำเนือ่ งด้วยอยากให้เมียอุม้ ลูก
เกิดใหม่มาด้วย หากว่าขัดข้องเสียเหลือเกินในเมื่อเด็กชายเพิ่งอายุได้สาม
เดือน
เจิมจึงเพียงแต่พยักหน้า หากก็เสริมคำ
“ฉันก็เสียดาย น้าปริกแกอยากมามาก แกว่าแกชอบดูถีบชิงช้า ชอบ
ดูสิบสองคนผลัดกันถีบชิงช้าแล้วคาบถุงเงิน” หลานชายตอบอย่างคุ้นเคย
รักใคร่ในผู้ที่เอ่ยถึงด้วยใจจริง เพราะนอกจากแม่ปริกจะแก่กว่าเขาทั้งคู่แค่
สองสามปี หล่อนก็ยังผูกพันและศรัทธาในน้าชายของเขาอย่างยิง่ อาจเป็น
ด้วยอ่อนกว่ามหาชูราวสิบปี ไกลกันทั้งความรู้และอายุ แม่ปริกจึงประหนึ่ง

กฤษณา อโศกสิน
๓๐

น้องสาวหรือลูกศิษย์ของมหาชูทีสนใจ
่ รับความรูความ
้ เข้าใจในสิง่ ต่างๆ ทีน้่ ามหา
ถ่ายทอดให้หล่อนฟัง โดยหล่อนรับฟังอย่างตัง้ ใจด้วยความเชือ่ ถือและนับถือ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุกสิง่ ทีเกี
่ ย่ วกับวัดสุทศั นฯ อันเป็นสถานทีบวช
่ เรียนของเขา
ขณะทีเอ่
่ ย สายตาเจิมก็มองข้ามถนนไปยังประตูบ้านตรงหน้า แลเห็น
คนนั่งเรียงกันภายใต้คันร่มก็สะกิดบุตร
“บ้านคุณวาดมากันแทบทุกคน”
พยอมยืนหยีตามองมาทางเขาพอดี พลางวิ่งปรู๊ดข้ามถนนมาชวน
“พี่เจิม…ไปฝั่งโน้นดีกว่า”
ละวาดแลตามพยอมมาสบสายตาเขาอย่างตัง้ ใจ แต่บังเอิญชายคนหนึง่
เคลื่อนที่เข้ามาบัง
แสงแดดส่องแรงหากก็ไม่ร้อนสักเท่าไรเนือ่ งด้วยลมหนาวยังคงระชวย
รวยรืน่ ผูมา
้ ชมพิธยัี งคงยืนเดินกันขวักไขว่รอเวลาฤกษ์ยาม แลเห็นพระยา
ยืนชิงช้านั่งอยู่ไกลๆ ภายในปะรำที่สร้างขึ้นตรงข้ามกับศาลาที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์และพระสงฆ์
ท่านั่งของพระยายืนชิงช้าผู้ทำหน้าที่แทนพระอิศวรก็คือนั่งอยู่บนราว
ไม้ไผ่อันตัง้ ขึน้ มาเหมือนม้านัง่ มีทีพิ่ งหลัง แต่พระยายืนชิงช้าจะต้องนัง่ โดย
วางเท้าซ้ายไว้กับดิน ส่วนเท้าขวาวางพาดไว้บนเข่าซ้ายโดยไม่ทำให้เท้าขวา
ตกลงมา มิฉะนั้นจะต้องถูกปรับ
แต่เจิมแทบจะแลไม่เห็น มิว่าพระยายืนชิงช้าหรือคนนับร้อยๆ ทีบั่ ดนี้
กระจายกันออกไปนั่งในปะรำ เนื่องด้วยใจทั้งดวงกำลังเต้นแรงประหนึ่ง
เครื่องในกายทุกชิ้นแข่งกันเต้น
ละวาดและเลียบนั่งอยู่ชิดมารดาผู้กำลังคุยกับคุณเปลาอย่างชื่นบาน
สดใส เห็นได้จากริมฝีปากผายออกจากกัน แลเห็นฟันขาวแต่ไกล
“แม่” เด็กหนุ่มกระซิบข้างหูแม่ของเขา “แม่ไม่เคยเห็นคุณวาดนาน
แล้ว อยากเห็นอีกไหม…นัน่ ไงล่ะ…เขานัง่ อยูนั่ น่ หน้าบ้านคุณเหมเห็นไหม”
แม่เกิดจึงเพ่งมองข้ามไปอย่างรูดี้ ว่าลูกชายติดเนือ้ พึงใจลูกสาวบ้านทำ
ทองจนหลายครั้งต้องปรามไว้

