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มารี หรือทีคน
่ รูจ้ กั ในอโยธยาเรียกเธอว่า มะลิ หญิงชาวต่างชาติ ซึง่
ภายหลังได้ทินนามว่า ‘คุณท้าวทองกีบม้า’ ชีวติ ทีเติ
่ บโตผูกพันกับขนมหวาน
คนรัก และญาติมิตรในความทรงจำ ท่ามกลางประวัติศาสตร์ของสยามฝรั่งเศส ที่ชะตากรรมดึงเธอขึ้นสูง และขว้างเธอให้ดิ่งต่ำด้วยความผันแปร
จนต้องเจ็บปวดสูญเสียเจียนตาย
ในความหมายของสุขและทุกข์นั้น หญิงสาวอย่าง มารี ยังยึดโยงอยู่
ที่สัญญารักมั่นกับคู่ชีวิตของเธอ ‘ก็องสต็องซ์’ ขุนนางชาวฝรั่งเศสผู้รับใช้
ใกล้ชิดพระบาทพระเจ้ากรุงสยาม
ใดๆ ก็ตามที่เรื่องนี้ถูกถ่ายทอดและบรรจุสรรพเหตุการณ์ไว้โดยผู้เขียน
นับได้ว่าเป็นนวนิยายทีเล่
่ าความเป็นไปได้สนุกน่าติดตาม มีอรรถรสราวขนมหวานน่าชิมชิน้ หนึง่ หวานลิน้ เมือ่ ลิม้ ลอง หวานราวรสรักของหนุม่ สาวคราว
เริม่ มีใจให้กันและกัน ครัน้ เคราะห์กรรมถาโถมให้หวัน่ ไหวสะเทือนใจ ก็ราวกับ
จิบตามด้วยน้ำชาทีแต้
่ มขมไว้ให้ตัดกัน หวานกับขมในรสชาติแท้จริงของชีวติ
มนุษย์ ย่อมเป็นสัจธรรม…ทีเคล้
่ ากันได้ และเข้ากันพอดี ขมอย่างทีท่ ำให้
หวานมีความหมายขึ้น
‘มะลิเดือนแรม’ เปรียบดังขนมหวานชิน้ นัน้ ชิน้ เล็ก พอดีคำ ละเลียด
ชิมกับน้ำชาจนหมด และมีความสุขลึกล้ำเมื่อกลืนล่วงในลำคอ
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สยาม ไม่ได้เป็นแผ่นดินที่มีคนไทยแต่เพียงกลุ่มเดียว
ตลอดประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี สยามคือดินแดนที่ผู้คนหลาก
หลายเชือ้ ชาติพันธุดำรง
์ อยูร่่ วมกัน บ้างเกือ้ กูลช่วยเหลือมอบมิตรไมตรี บ้างก็
มีปัญหาขัดแย้งแคลงหน่ายกันบ้าง สลับสับเปลีย่ นกันไปตามกาลเวลาและสภาวะ
ในบรรดาชาวโพ้นทะเลจำนวนนับไม่ถ้วนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรือ่ งราว
ของสตรีเชือ้ สายญีป่ นุ่ คนหนึง่ ทำให้ผูเขี
้ ยนเคยนึกวาดภาพเล่นๆ ในจินตนาการ
ภาพหญิงสาวสวมกิโมโนสีอ่อน ยืนอยูริ่ มสายน้ำเจ้าพระยา แม้ไม่ได้เป็นความผิด
ประหลาด แต่ก็เป็นภาพแปลกตาและน่าสนใจ อย่างน้อยก็สำหรับผูเขี
้ ยนยาม
นึกย้อนถึงภาพบ้านเมืองครั้งกรุงเก่า
ทว่าภาพสตรีในชุดชาวญีป่ นุ่ คงเลือนหายไปโดยง่าย หากแม้นางอันเป็น
ที่มาของความคิด ไม่ได้เป็นสตรีคนสำคัญ ผู้ซึ่งโชคชะตานำพาจากหญิงสาว
ธรรมดา ขึ้นสู่ฐานะสูง เทียบเทียมได้กับ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
เรือ่ งราวชีวติ และผลงานส่วนตัวของนางเป็นทีน่่ าสนใจใคร่รู้ หากแต่เส้นทาง
ชีวติ ทีนาง
่ ต้องเผชิญก็น่าติดตามไม่แพ้กัน ชีวติ นางอยูท่่ ามกลางความเปลีย่ นแปลง
สับสน จากผู้คนทั้งไทยและต่างชาติ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต
มากมายหลายเหตุการณ์ได้ถูกพูดถึงและศึกษากันมาจนปัจจุบัน กระนั้นก็ยาก
จะบอกกล่าวได้โดยง่ายว่าความจริงแท้นัน้ เป็นอย่างไร ต้นสายปลายเหตุมาจากไหน
ผิดถูกดีชัว่ อย่างไร ด้วยแต่ละคนแต่ละฝ่ายล้วนมีมุมมองจุดยืนทีแตก
่ ต่าง รวม
ถึงกลยุทธ์ลับลวงพรางส่วนตัว เรื่องราวบนฉากหน้าจึงอาจหาได้เป็นซึ่งความ
จริงแท้เสมอไป
ทัง้ นี้ ไม่ว่าท่านผูอ่้ านจะอ่านนวนิยายเรือ่ งนี้ เพือ่ รับอรรถรสเชิงวรรณกรรมก็ดี เพือ่ เริม่ ต้นศึกษาค้นคว้าเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ทีเกี
่ ย่ วข้องก็ดี หรือ
เพื่อสร้างความคิด เชื่อยาก จากผู้คนและข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันก็ดี ล้วน
แล้วแต่เป็นประสงค์ที่ผู้เขียนวาดหวังไว้ด้วยกันทั้งสิ้น
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บทนำ
“เรือลำนี้หรือ คือพาหนะนำพาข้าสู่หัตถ์แห่งพระเจ้า”
เรือประทุนเก่าลอยลำอยูตรง
่ หน้า สภาพผ่านวันเวลามายาวนาน รอย
ปริแตกและรอยปะบนประทุนเรือ คล้ายเป็นเครือ่ งบ่งบอกว่านีคื่ อการเดินทาง
ครั้งสุดท้าย
“ช่างเหมาะสมกับข้าเสียจริง” หล่อนรำพึงในใจ
หญิงสาวหลับตา ฝืนไม่ให้น้ำตารืน้ ไม่ต้องการให้ใครเห็นความอ่อนแอ
สมเพชเวทนา ชะตากรรมของหล่อนถูกลิขติ ไว้โดยไม่อาจกำหนดด้วยตนเอง
และไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น
ผูที้ หวั
่ งเป็นเพือ่ นพึง่ ยามยาก กลุม่ คนทีเคย
่ รูจ้ กั ให้ความช่วยเหลือกัน
มาแต่เก่าก่อน ยามภัยย่างกรายมาถึง ไมตรีทีเคย
่ แสดงออกอย่างล้นปรีกลั
่ บ
ถูกเก็บซุกไว้ในหีบเหล็กลงกุญแจแน่นหนา เหลือเพียงสันดานเห็นแก่ตัวเปิด
เผยออกมาแจ่มชัด
`นีเป็
่ นสัจธรรมของโลก ของเหล่ามนุษย์ชัว่ ร้าย ผูมี้ พระเจ้าสถิตอยู่
ในใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
“ดอญ่า…”
เสียงเรียกจากทหารหนุม่ เตือนหล่อนให้เดินหน้า ก้าวลงเรือประทุนคร่ำครึ
ดอญ่ามารีมองเจ้าของคำเรียก นายทหารร่างใหญ่หนา ผมแดง ดวงตา
สีน้ำตาล แต่งกายด้วยเชิต้ ขาวทับด้วยโค้ตสีน้ำเงิน สวมหมวกปักขนนก รองเท้าบู๊ต ทว่าทั้งชุดเปื้อนไปด้วยเศษฝุ่น เศษดิน และเชื้อรา น่าสังเวชนัก
ทหารในเครือ่ งแบบทรงเกียรติแห่งองค์สุรยิ ะราชผูยิ้ ง่ ใหญ่จากดินแดนประจิมทิศ
เพลานีดู้ คล้ายถูกห่อหุม้ ด้วยเศษผ้าขีร้ วิ้ ปูนอนของสุนขั ขีเ้ รือ้ นข้างทางในตลาด
อโยธยา เหล่าทหารหาญทีเดิ
่ นทางผ่านมหาสมุทรกว้างมาเพือ่ เชิดชูเกียรติแห่ง
พระเจ้ากรุงฝรั่งเศส และสถาปนาคริสต์ศาสนาในดินแดนนี้ กลับกลายเป็น
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เพียงควายป่าท่ามกลางฝูงจิง้ จอกเจ้าเล่ห์ ฝูงควายยินยอมสังเวยหนึง่ ชีวติ ให้
ผู้ล่าเพื่อที่เหลือจะได้เสวยสุขตามเดิม
“ล่วงเลยเวลามานานแล้วขอรับ ดอญ่า” ทหารแห่งองค์พระเจ้ากรุงฝรัง่ เศสเร่งรัดอีกครั้ง
“รู้แล้ว”
หล่อนตอบกลับไปห้วนๆ ไม่ปรารถนาได้รับความเห็นใจจากคนเหล่านี้
มาดามก็องสต็องซ์ค่อยๆ ก้าวขาอันเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลถลอก
แม้ช่วงเวลาในป้อมเมืองบางกอก มีโอกาสชำระร่างกาย ผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
ทว่ายามนี้ หล่อนยังคงเลือกสวมใส่อาภรณ์ชุดเดิม เสื้อคอกว้าง กระโปรง
ชายลูกไม้ สีขาวของชุดหม่นลงด้วยฝุน่ ดิน มีร่องรอยขาดเล็กน้อย หมวกปีก
ประดับดอกลิลลีบนศีรษะแลดูไร้ชีวิตประหนึ่งดอกไม้จันทน์ซึ่งชาวสยามใช้ใน
งานศพ
แน่ละ มีเหตุผลใดเล่า ให้หล่อนต้องเลอโฉมเช่นวันวาร หาจำเป็นที่
ต้องให้คนซึง่ รอคอยอยูอโยธ
่ ยาเห็นรูปโฉมงดงามตามทีปรารถนา
่
หล่อนยินดี
ตายไปด้วยสภาพนี้ แม้เป็นสภาพที่ตัวเองไม่เคยนึกฝัน กระนั้นหล่อนก็ยัง
ปรารถนา
เสียงอ้อแอ้ของเด็กน้อยวัยสามขวบท่าทางงัวเงีย ทำให้หล่อนโอบร่าง
น้อยแนบกาย เอ่ยบอกเสียงเบาๆ
“เราจะได้กลับบ้านกันแล้วลูก” หล่อนลูบศีรษะบุตรชาย “เราจะได้กลับ
บ้านกันแล้ว”
มาดามก็องสต็องซ์อุม้ เด็กน้อยก้าวย่างลงเหยียบพืน้ ไม้ ยกมือจับหมวก
ไม่ให้แรงลมพัดพาให้หลุดลอย แนวต้นไม้ริมตลิ่งส่ายไหว เสมือนโบกมือ
อำลาเป็นคราสุดท้าย
ใต้ประทุนเรือ เด็กน้อยหลับตาพริม้ มารีมองแก้วตาดวงใจของตัวเอง
มือหนึ่งลูบศีรษะแผ่วเบา ในมืออีกข้าง อัญมณีสีฟ้าก้อนกลมบนสายสร้อย
สีเงิน วางนิง่ บนฝ่ามือ หล่อนหวนรำลึกถึงวันทีได้
่ รับ ของสำคัญ สิง่ ทีตั่ ง้ ใจ
จะนำติดตัวไปตลอดชีวติ ของล้ำค่าทีเคย
่ เป็นสิง่ แทนรัก แทนตัวของเขายาม
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ห่างไกล
ทว่าวันนี้ดูเหมือนไร้ค่าแล้วสำหรับหล่อน
เรือลำน้อยค่อยๆ เคลือ่ นที่ แหวกกระแสน้ำไหลเอือ่ ยเชือ่ งช้า ท่ามกลาง
ความเงียบงันของสองฝั่งอันเต็มไปด้วยป่ารกชัฏ
หล่อนสูดหายใจลึก จ้องมองจีอั้ ญมณีบลูแซฟไฟร์ จำเป็นอีก`ทีต้่ อง
เก็บไว้ สายธารคงช่วยดูดกลืนสิ่งนี้ไปพร้อมกับความทรงจำทั้งหมดทั้งมวล
ทั้งดีและร้ายให้หายสิ้นจนลับตา พ้นไปจนสิ้นสูญ
หญิงสาวกอดเด็กน้อยไว้แน่น น้ำตาไหล บุตรชายคือสิง่ ล้ำค่าสุดท้าย
ทีหล่
่ อนยังอาลัย เขาบริสทุ ธิเกิ
์ นกว่าต้องมารับรูผล
้ แห่งความโง่เขลาของใคร
หลายๆ คน หล่อนประสงค์ให้พระเป็นเจ้าประทานโอกาสให้เขารอดพ้นจาก
ชะตากรรมเลวร้ายนี้ ประทานให้จอร์จได้อยู่ และเติบโตขึน้ หล่อนเคยวาด
หวังว่าจะได้คอยแต่งตัว จัดปกคอเสือ้ สูทของลูกชายก่อนเขาก้าวออกไปอย่าง
องอาจ ท่ามกลางผูค้ นหลายหลากทีต่่ างปรบมือต้อนรับในฐานะผูเป็
้ นทีชื่ น่ ชม
หากมีวันนั้นคงดี แม้ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดทรมานมากเพียงไรก็ตาม
หล่อนก็ยินยอม
แต่ความหวังที่ว่าเฉกเช่นแสงหิ่งห้อยหลงทางในป่ามืด
อย่างไรก็ตาม หากแม้นสิง่ ทีรอ
่ คอยอยูเบื
่ อ้ งหน้าเป็นประสงค์จากพระเป็นเจ้า หล่อนก็พร้อม อย่างน้อยในวาระสุดท้าย ตัวหล่อนจะได้ออกเดินทาง
ไปสถิตอยู่กับพระองค์พร้อมแก้วตาดวงใจของตัวเอง เรือล่องเอื่อยแหวก
สายน้ำเป็นริว้ คลืน่ บางเบา ริมตลิง่ พุม่ มะลิไร้ดอกขาวบริสทุ ธิหอม
์ กรุน่ เช่น
วันวาน เหลือเพียงใบเขียวซีดจาง เห็นทีคงไร้แล้วซึง่ แมลงเต่าทองสีสดเกาะ
อิง แนวต้นจำปีเรียงรายก็ปราศจากดอกงาม ไร้กลิ่นหอม เสมือนตอกย้ำ
ชะตากรรม ชีวิตที่กำลังจะร่วงหล่นสูญสิ้น
น้ำตาของหล่อนยังเอ่อคลอยามทอดสายตามองแนวไม้ริมฝัง่ ดอกหอม
ขาวนวลเคยเบ่งบาน เพลานี้สิ้นแรงทานทนแดดลม จนเริ่มต้นสู่การโรยรา
คืนสู่พื้นธุลี

ภาค ๑
มะลิลาแรกรุ่งไร้
กรุ่นกลิ่นหอมรวยริน
แม้ชนต่างพงษ์ยลยิน
ขอแม่เจ้าดอกฟ้า

มลทิน
ทั่วหล้า
ยังชื่น ชมนา
อยู่ใกล้ เคียงกัน

๑
เด็กหญิงร่างเล็กหยิบผ้าสีแดงลายดอกเบญจมาศขึ้นจากตะกร้าครอบ
เตาเครื่องหอมหลังอบกลิ่นเรียบร้อย บรรจงพับเก็บใส่หีบ วางดอกชำมะนาดลงบนพับผ้าผืนบน ปิดหีบลงเบาๆ ตอนนั้นเองที่สายตาเหลือบเห็นใคร
สักคนด้อมๆ มองๆ นอกหน้าต่าง หล่อนชะโงกดู เห็นเด็กชายคนหนึ่งยืน
ชะเง้อชะแง้อยู่ข้างต้นจำปีริมตลิ่ง
มารียิม้ ออกมาไม่รูต้ วั ค่อยๆ ย่องออกมาจากห้อง ผ่านครัว มารดา
ยังง่วนอยูกั่ บการนวดแป้งตระเตรียมทำขนม มองซ้ายมองขวาอีกทีหน้าประตู
บ้าน เมื่อไม่เห็นใครจึงรีบตรงออกไป หยุดยืนต่อหน้าหนุ่มน้อยที่รออยู่
จุลศักราช ๑๐๔๑ ปีมะแมเอกศก เดือน ๕ ปีที่ ๒๓ ในรัชสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ์ มารีอายุได้สิบสอง น้อยกว่าเด็กชายตรงหน้าสัก
สองปีเห็นจะได้ เขาเป็นลูกชายของท่านออกพระราชาภิรมย์ บ้านคลองสระบัว
วันนีเขา
้ สวมเสือ้ สีน้ำตาล นุง่ โจงกระเบนสีเหล็ก ใบหน้าคมคาย ยิม้ แป้นอยู่
เกือบตลอดเวลา คิว้ บาง ริมแก้มใส ผิวพรรณนวลดี เสียงอ่อนหวานนุม่ นวล
ยามเอ่ยเสนาะหูหล่อนเสมอ
“วันนีมะลิ
้ งามนัก ชุดสีนีดู้ เข้ากับเจ้า” เด็กหนุม่ กล่าวชม พลางมอง
หล่อนตั้งแต่เรือนผมจรดปลายเท้า
มารีรูดี้ ว่าพีสน
่ ชมชอบเครือ่ งแต่งกายแบบชาวญีป่ นุ่ ตัง้ แต่พบกันครา
แรกก็บอกว่างามนัก มารีเองแต่งตัวตามแบบฉบับธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น
เป็นสามัญอยูแล้
่ ว ได้ยนิ คำชมนีเสมอ
้ มา บางครัง้ พอทราบว่าอีกฝ่ายชอบสี
อะไร ผ้าลวดลายใด ก็นึกอยากสวมใส่ด้วยผ้าและสีสันนั้น
อย่างวันนีหล่
้ อนสวมใส่ชุดยูคาตะสีน้ำเงินประดับลายดอกหญ้าและผีเสือ้
สีชมพูอ่อน ผ้าโอบิคาดเอวสีเหลืองนวลตามทีพี่ สน
่ ชอบ รวบผมเป็นมวยไว้
ด้านหลังศีรษะ ปักปิ่นสีนิล
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“วันนี้มะลิต้องไปโบสถ์หรือเปล่า”
“ไปจ้ะ แต่อีกสักพักน่ะ”
“อย่างนัน้ ตอนนีเรา
้ ไปเดินเล่นกันเถอะ” หนุม่ น้อยคว้ามือเด็กหญิง จูง
กันไปตามริมฝั่งน้ำ
แสงอาทิตย์ยามสายทอเป็นประกายระยับยิบบนผิวน้ำสีมรกต ฝูงปลา
ตัวน้อยคลอเคล้ากอบัวซึง่ ชูช่ออวดดอกหลากสี แมลงภูบิ่ นฉวัดเฉวียน ก่อน
ถลาลงเกาะเกสรสีเหลืองกลางกลีบชมพูอ่อน เสียงนกดังแว่วมาจากที่ไหน
สักแห่ง ต้นจำปีเรียงรายริมตลิ่ง ลมเย็นพัดดอกเหลืองอ่อนห้อยระย้าตาม
ปลายก้านให้ส่ายไหว ใบอ่อนคอยประคองปกป้องอยูใกล้
่ ๆ กลีบดอกเผยออก
เล็กๆ ราวคำเชื้อเชิญให้ยลอย่างไว้เชิง
มารีกุมมือคนข้างๆ เดินกันไปช้าๆ ทอดสายตายังอีกฟากฝัง่ น้ำ บ้าน
เรือนเรียงราย ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย เหมือนกับบ้านของตัว
เอง แต่ก็มีบ้างทีเป็
่ นตึกแบบฝรัง่ ผูค้ นย่านนัน้ ส่วนใหญ่สวมยูคาตะสีเรียบๆ
ที่เป็นชายก็ถือดาบเดินไปมา
แม่เคยเล่าว่า ชาวญีป่ นุ่ เดินทางเข้ามาอโยธยานานหลายสิบปีมาแล้ว
บ้างมาเพือ่ การค้า บ้างเคยเป็นนักรบสูญเสียเจ้านาย หลังแพ้สงครามก็แตกฉานซ่านเซ็น ส่วนหนึง่ จึงหลบลีมายั
้ งอโยธยา หรือบ้างก็หนีจากการบีบคัน้
เรือ่ งศาสนา เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ทีนี่ ่ ทำการค้าเล็กๆน้อยๆ จำนวน
ไม่น้อยหันมาเป็นทหารรับจ้าง ทีฝี่ มอื ดี ซือ่ สัตย์ ก็ได้รับแต่งตัง้ เป็นขุนนาง
ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตก็มี
ทีหมู
่ บ้่ านฝัง่ กระโน้นมีเพือ่ นบ้าน คนรูจ้ กั รักใคร่ครอบครัวมารีพำนักอยู่
ด้วย บางครอบครัวเดินทางเข้ามาอโยธยาพร้อมกับคุณตาคุณยาย เด็กหญิง
เคยสงสัยว่า เพราะอะไรบ้านหล่อนจึงไม่อาศัยอยูหมู
่ บ้่ านชาวญีป่ นุ่ ทีฝั่ ง่ กระโน้น
แม่ตอบเพียงสั้นๆ ว่า
“จะได้เข้าโบสถ์สะดวก”
ครอบครัวของมารีเป็นชาวคริสต์ พ่อหล่อนเป็นหมอผู้อุทิศตนเพื่อ
พระเป็นเจ้า โดยผู้เป็นภรรยาใช้เวลาว่างเปิดร้านขายขนมเล็กๆ หารายได้
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ตามอัตภาพ อยู่สุขสบายไม่ทุกข์ร้อน
มารีเป็นพยานรักเพียงหนึ่งเดียวของทั้งสอง พ่อของหล่อนมีเชื้อสาย
เบงกอล สีผิวจึงออกคล้ำ มารีได้ผิวมาจากทางพ่อ แม้เทียบกับชาวพืน้ เมือง
อโยธยาแล้ว หล่อนยังถือว่านวลขาว ทว่าก็ยังไม่สู้ผิวกายผู้เป็นแม่
แต่กระนัน้ ผิวพรรณผ่องใส ร่างเรียวบางน่าเอ็นดู ตากลมเป็นประกาย
ปากเล็ก ยิ้มกว้าง ส่งเสียงหัวเราะใสบ่อยๆ ก็ต้องใจหนุ่มน้อยชาวอโยธยา
ได้มากอยู่
“มะลิ ดูโน่นสิ” เด็กชายบีบมือหล่อน ดึงพามาหยุดลงตรงพุม่ ต้นมะลิ
“ดอกมะลิเต็มต้นเลย หอมนักแล”
เด็กหญิงก้มลงใกล้ช่อดอกขาว “หอมจริงๆ ด้วย”
“ดูนัน่ สิ…” สนชีไป
้ บนใบอ่อน เต่าทองตัวจิว๋ คลานต้วมเตีย้ ม สีแดง
จุดดำบนตัวมัน ดูสดสวยตัดกับสีเขียว สนยื่นมือให้แมลงตัวน้อยไต่ขึ้นมา
ส่งให้มารี เต่าทองไต่จากมือของเด็กชายขึน้ ไปบนผิวกายอ่อนนุม่ ของหล่อน
ชื่นชมใกล้ๆ อยู่สักครู่ จึงปล่อยกลับลงบนใบมะลิตามเดิม
มารีเอ่ยถาม ตายังมองเต่าทองไต่ตามกิ่งก้านพุ่มมะลิ “วันนี้พี่สนไม่
ต้องไปเรียนหนังสือหรือ”
“ที่จริงก็ต้องไป แต่วันนี้เบื่อๆ เลยมาหามะลิ”
“ทำไมถึงเบื่อล่ะ”
เด็กชายมุย่ หน้า “ไปเรียนกับท่านครูต้องเรียนวิชาดาบ วิชามวย วิชา
ต่อสู้ด้วย”
“ไม่ชอบต่อสู้หรือ”
“อือ่ ไม่ชอบ เจ็บตัว พีชอบ
่ เรียนโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มาก
กว่า ไม่ก็เรียนภาษาของพวกฝรั่ง”
“ต่อสู้เก่งๆ จะได้ไม่ถูกใครรังแก”
เด็กหนุ่มมองหล่อน “มะลิอยากให้พี่ต่อสู้เก่งๆ หรือ ถ้าเป็นอย่างนั้น
พี่จะตั้งใจ”
“เปล่าหรอก พี่สนจะชอบอะไรก็แล้วแต่ใจพี่เถิด ไม่ว่าอย่างไรพี่ก็ยัง
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เป็นพี่สนของข้า”
มารียิม้ แป้น คำพูดจากใจอันไร้เดียงสา จากความรูส้ กึ ตรงไปตรงมา
สนเอือ้ มเด็ดมะลิออกมาดอกหนึง่ จับมือของเด็กหญิงขึน้ แบนิว้ เล็ก
เรียวออก บรรจงวางดอกสีขาวกลิ่นหอมจรุง ประคองนิ้วมือกำลง
มารียกขึ้นสูดกลิ่นของดอกไม้ในกำมือ แย้มยิ้มจนเห็นฟันขาว
“โตขึ้น พี่จะมาแต่งงานกับมะลิ” เด็กชายบอก
“จริงหรือ”
“อื้ม” หนุ่มน้อยพยักหน้ารับเป็นมั่นเป็นเหมาะ
“ข้าจะรอ”
“สัญญานะ”
“อื้อ” คราวนี้เด็กหญิงพยักหน้ารับคำบ้าง
***
กว่ามารีจะมาถึงโบสถ์เซ็นต์โดมิงโกก็ใกล้เวลาเริ่มพิธีเต็มที เมื่อมอง
ผ่านบานประตูเข้าไปด้านใน สายวันอาทิตย์ ศาสนสถานแห่งนียั้ งมีคริสต์ศาสนิกชนมากเช่นเคย ตามแถวเก้าอีมี้ ผูค้ นทัง้ ชาวตะวันตกและตะวันออกนัง่ อยู่
เกือบเต็ม ไม่มีเสียงพูดคุยกันเท่าไรนัก บรรยากาศเงียบสงบ แสงอาทิตย์
ยามสายสาดผ่านช่องกระจกสีเหนือบานหน้าต่าง ฉาบแท่นพิธี และรูปสลัก
องค์ศาสดาบนไม้กางเขนเบื้องหน้า ราวกับสวรรค์กำลังประทานพรแด่เหล่า
ศาสนิกชนผู้มาสวดสรรเสริญ
พ่อเคยเล่าให้มารีฟังว่าโบสถ์ใหญ่กลางหมูบ้่ านชาวโปรตุเกสแห่งนี้ เป็น
สถานที่สำหรับชาวคริสต์ละแวกนี้มาประกอบพิธีทางศาสนา สร้างมาหลาย
สิบปีแล้ว ถือเป็นโบสถ์เก่าแก่แห่งแรกๆ ในอโยธยา มีบาทหลวงชาร์ล โทมัส
เป็นเจ้าอาวาส
มารีก้าวผ่านปากประตูสูงใหญ่ เดินช้าๆ ด้วยท่วงท่าสงบตรงไปยังแถว
ม้านั่งซึ่งมารดาคอยอยู่
“หายไปไหนมา น่าดุนัก” แม่เอ็ดเบาๆ
มารีทำท่าสลดลงพอให้มารดาหยุดตำหนิ
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พิธเริี ม่ ต้นขึน้ ในตอนนัน้ เอง เสียงขับร้องเพลงเริม่ ดัง พระคุณเจ้าโทมัส
พร้อมพระอีกจำนวนหนึ่งเดินเข้าสู่แท่นพิธี
“พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”
เสียงประกาศจากท่านโทมัส แม้เทียบเท่าเสียงพูดปกติแต่ก็ชัดเจนใน
ท้องโถง
พิธกี รรมดำเนินไปตามขัน้ ตอนปฏิบตั ิ มารียืนนิง่ สงบ ร้องเพลง และ
ฟังคำเทศน์ หล่อนถูกสอนมาตั้งแต่จำความได้ให้เคร่งครัดศาสนา ร่วมพิธีกรรมด้วยกิรยิ าสำรวม ด้วยใจอันศรัทธายิง่ พ่อแม่หล่อนเป็นตัวอย่างทีดี่ เป็น
แบบอย่างให้ยึดถือ จึงไม่ยากสำหรับเด็กน้อยซุกซนที่ต้องนิ่งสงบยามอยู่ใน
มิสซาพิธี
หลังพิธกี รรมเสร็จสิน้ พ่อกับแม่พากันไปพูดคุยกับคนรูจ้ กั เช่นทุกครา
มารีใช้เวลาระหว่างนีออก
้ มาจากโบสถ์ อ้อมไปด้านข้าง ตรงนัน้ ถูกจัดแต่งเป็น
แปลงดอกลาเวนเดอร์สีม่วงระบายอยู่เต็ม สลับแต้มด้วยสีเขียวของใบ เด็ก
หญิงเดินระเลียดชมความงาม กลิน่ หอม สัมผัสอันนุม่ นวลของกลีบดอกและ
เกสร แมลงปอบินโฉบลงเกาะอิงกลีบบางตรงหน้า หล่อนหยุดนิง่ เพียงยล
ด้วยสายตาในทีแรก จากนัน้ เริม่ เข้าไปช้าๆ เจ้าแมลงปอเกาะอิงนิง่ งันบนกลีบ
สีม่วง มารีพยายามก้าวไปให้ใกล้ ทว่าแมลงปอตัวจ้อยกลับบินหายไปรวดเร็ว
มารีทิ้งความสนใจจากแมลงปอมายังผีเสื้อตัวน้อยที่บินฉวัดเฉวียนอยู่
ต่อหน้า ผีเสือ้ ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อย ปีกประสมด้วยหลากสี บินล่อง
ลอยเสมือนกำลังมองหาดอกทีงดงาม
่
ทีส่ ดุ สาวน้อยทำตัวนิง่ ไม่เคลือ่ นไหว
เกรงจะทำให้แมลงปีกสวยหลบลี้หนีหาย
ได้ผล ผีเสือ้ ถลาลงเกาะกลีบดอก ห่างไปไม่กีก้่ าว ปีกบางขยับเชือ่ ง
ช้าราวไม่ใส่ใจโลกรอบข้าง เวลานี้เองที่มารีได้เห็นเจ้าผีเสื้อชัดๆ ตัวมันสี
น้ำตาลไหม้ ปีกสีเหลืองอ่อนประดับแซมด้วยสีฟ้าและดำ
มารีขยับไปใกล้ เอือ้ มมือออกไปทีละนิดๆ ตัง้ ใจว่าเมือ่ เข้าใกล้ได้ระยะ
จะโอบร่างมันไว้ในอุง้ มือ แต่ก่อนจะทันคว้าตัว ผีเสือ้ ทีเหมื
่ อนหลงลืมสิง่ รอบ
ข้างก็โผบินออกไปทันที มารีรีบถลาตัวติดตาม กระโดดทางโน้นทีทางนี้ที
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ไร้ผล เจ้าปีกสีสวยยังถลาร่อนอยู่กลางอากาศ หล่อนติดตามไม่ลดละ แต่
ไม่อาจแม้แต่เข้าใกล้ สายลมโชยแผ่ว แต่เหมือนว่าจะพัดต้านให้ปีกหลากสี
โผบินไปได้ไม่ไกล ลมพัดพาร่างแมลงปีกสวยลอยอยู่เหนือศีรษะ เป็นทีให้
สาวน้อยรีบเอื้อมมือ กระโจนขึ้นเตรียมคว้า
แต่ก็ล้มเหลว หนำซ้ำยังทำเอาเสียหลักจนเกือบล้มหงาย เซไปชน
อะไรสักอย่าง
เมือ่ ตัง้ หลักได้ จึงหันมอง ทีอยู
่ ต่่ อหน้าหล่อนเวลานี้ คือชายวัยล่วง
สามสิบ ผมสีน้ำตาลแดง ผิวกายเป็นไปเช่นชาวตะวันตก ตาสีฟ้าใส แต่งกาย
ด้วยเสือ้ เชิต้ เข้ารูป ทับด้วยแจ็กเกตสีน้ำตาล กางเกงทรงหลวมๆ ยาวถึงเข่า
สวมรองเท้าบูต๊ ใบหน้าของผูนั้ น้ ขึงขัง คิว้ ขมวด จนมารีตกใจทำอะไรไม่ถกู
“ขออภัยเจ้าค่ะ” หล่อนก้มศีรษะ รีบกล่าวขอโทษ
ไม่มีคำตอบโต้กลับมาอยู่หลายอึดใจ จนหล่อนเงยหน้าขึ้นมอง
นัยน์ตาสีฟ้าบนใบหน้านิง่ จ้องมองมา ยากจะบอกความรูส้ กึ หล่อน
เย็นไปทัง้ ตัว ไม่กล้าขยับ ทว่ารอยยิม้ เล็กๆ ทีเผย
่ จากริมฝีปากหนาของเขา
ต่อมา พอช่วยให้หล่อนอุ่นใจขึ้น
“เจ้าชื่ออะไรหรือ” ชายผู้นั้นถาม น้ำเสียงมิได้เจืออารมณ์กรุ่นโกรธ
หล่อนโล่งอก “ข้า…ข้าชื่อมารีเจ้าค่ะ”
“มารีอย่างนัน้ หรือ” ชายหนุม่ พยักหน้าน้อยๆ ยิม้ ให้อีกครัง้ จากนัน้
เดินจากไป
“พิธีเพิ่งเสร็จไปเมื่อครู่นี้เองนะเจ้าคะ” หล่อนพูดตามหลังเขาไป
ชายแปลกหน้ายั้งขาไว้ ตอบกลับโดยมิได้หันหน้ากลับ “ฉันไม่ได้มา
สวดมนต์หรอก ฉันเพียงมาพบท่านโทมัสน่ะ”
“อย่างนัน้ เองหรือเจ้าคะ” หล่อนยังไม่คลายความสนใจในตัวเขา พลัน
ถามไล่หลังอีกครั้ง
“แล้วท่านมีนามว่าอะไรหรือเจ้าคะ”
ชายหนุม่ ค่อยหันกลับมาช้าๆ หากทว่าคราวนี้ บนใบหน้ามีรอยยิม้ ละมุน
ละไม “ฉันฟอลคอน…ก็องสต็องซ์ ฟอลคอน”

๒
มารีเห็นมารดากำลังจัดแจงนำขนมก้อนกลมสีขาวเสียบไม้ ใส่ลงกล่อง
ไม้รูปทรงกลมอยู่ในครัว
“ท่านแม่เรียกข้าหรือเจ้าคะ”
“ใช่ แม่จะให้เจ้าทำธุระให้แม่หน่อย”
“อะไรหรือเจ้าคะ”
คนเป็นแม่ปิดฝากล่องไม้ วางลงบนผืนผ้า แล้วห่อให้มิดชิด เลือ่ นให้
ลูกสาว
“แม่อยากให้เจ้าเอาขนมดังโงะกล่องนีไป
้ ฝากทีบ้่ านลุงมิโยชิฝัง่ กระโน้น
หน่อยน่ะ”
มารียิ้มกว้างเห็นฟันขาว แอบดีใจอยู่ลึกๆ “ได้เจ้าค่ะ”
“ฝากด้วยนะ”
***
หลังจากลงเรือข้ามฝากแม่น้ำมาขึ้นฝั่งตรงท่าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่น มารี
ใช้เวลาเดินอีกสักครู่ จึงมาหยุดหน้าบ้านไม้ชัน้ เดียว ไม่ถึงกับใหญ่โต แต่ก็
ไม่เล็กซอมซ่อ ลุงมิโยชิเป็นพ่อค้าสำเภามีฐานะดีความเป็นอยูถื่ อว่าสุขสบาย
แม่เคยเล่าว่าคุณลุงเข้ามาทำการค้าในสยามพร้อมครอบครัวตัง้ แต่ยังเด็ก เมือ่
เติบโตก็รับกิจการการค้าต่อมา เป็นที่นับหน้าถือตาในบรรดาพ่อค้าอโยธยา
และต่างชาติ ภรรยาของแกหรือที่มารีเรียกว่าป้าคาเนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ
แม่ ดังนั้นจึงถือได้ว่าครอบครัวทั้งสองเป็นเครือญาติกัน
มารีชะเง้อชะแง้เข้าไปในบ้านอยู่สักครู่ จึงส่งเสียง
“ขออภัยเจ้าค่ะ”
ไม่นานภรรยาเจ้าของบ้านจึงออกมาต้อนรับ เมือ่ เห็นว่าเป็นหลานสาว
ที่รู้จักรักใคร่กันก็เชื้อเชิญ
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“มารีนี่เอง เข้ามาก่อนสิจ๊ะ”
มารีนัง่ ลงในห้องรับแขก วางของทีถื่ อมาตรงหน้า “ท่านแม่ฝากขนม
ดังโงะมาให้คุณป้าเจ้าค่ะ” ว่าแล้วเลื่อนกล่องขนมไปให้อีกฝ่าย
“ดีจริง ฝากขอบใจแม่ของหนูด้วยนะ”
“เจ้าค่ะ” พูดจบแล้วลอบมองซ้ายมองขวา
เจ้าของบ้านเห็นท่าทีดังกล่าวก็รู้ได้ทันที
“โทยะอยู่ในสวนแน่ะ ไปสิ”
มารีก้มศีรษะอีกทีหนึ่ง ยิ้มกว้าง “ขอบพระคุณเจ้าค่ะ”
หลังบ้านของลุงมิโยชิจัดแต่งเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ประดับ จัดวาง
อย่างเหมาะสม ทั้งไม้ใหญ่ ไม้ดัด ไม้พุ่มเตี้ย มีบ่อน้ำขนาดเล็กโรยกรวด
ขาวนวลแลดูสะอาดตาไว้ตรงขอบ ปลาสีสนั สดใสแหวกว่ายอยูใต้
่ น้ำใส ใกล้ๆ
บ่อน้ำ มีเด็กหนุม่ วัยมากกว่ามารีราวสองถึงสามปี สวมกีสีขาว นุง่ ฮากามา
ม่วงเข้ม ยืนถือดาบไม้ด้วยสองมือ นิ่งสงบแต่แลดูแข็งแรง น่าเกรงขาม
สืบเท้าไปข้างหน้าพร้อมฟาดดาบลงกับอากาศดัง ควับ!
“พี่โทยะ” เด็กหญิงร้องเรียก
เด็กหนุม่ หยุดมือ “มารีเองหรือ” เขาวางดาบพิงระเบียงทางเดิน หยิบ
ผ้าขึ้นซับเหงื่อ
“ขยันฝึกดาบจังนะ”
“พี่ต้องหมั่นฝึกไว้ให้ชำนาญ”
“ทำไมต้องฝึกนะ ไม่ต้องไปสู้รบกับใครที่ไหนสักหน่อย”
เด็กหนุ่มวางผ้าเช็ดเหงื่อลงข้างตัว แล้วอธิบาย “ฝึกดาบน่ะ ไม่ใช่
เพียงฝึกอาวุธเพือ่ ต่อสูเท่
้ านัน้ แต่ดาบคือการผนวกกาย ใจและดาบเป็นหนึง่
เดียว เป็นการฝึกจิตใจให้สงบ”
มารีพยักหน้าหงึกๆ ไม่เข้าใจความของพี่ชายเท่าไรนัก
“มีอะไรรึ ถึงมาวันนี้”
“แม่ให้เอาขนมมาให้คุณป้าคาเนะ”
“อย่างนั้นเองหรือ”

มะลิเดือนแรม
๑๙

ตอนนั้นเองมารดาของโทยะเดินมาหาทั้งสอง
“โทยะ แม่ขอให้เจ้าเอาขนมนีไป
่ ให้แม่เรียม บ้านวัดขุนแสนหน่อยนะ
ท่านเคยเปรยกับแม่ไว้ว่าอยากลองชิมขนมดังโงะ วันนี้แม่ของมารีทำมาให้
แม่เลยตั้งใจจะแบ่งไปฝากท่าน”
“ได้ขอรับท่านแม่”
มารีรีบเอ่ยขอกับผู้อาวุโส “ข้าขอไปกับพี่โทยะนะเจ้าคะ”
“จ้ะ” ป้าคาเนะพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มเอ็นดู
***
เรือนแม่เรียมแถบวัดขุนแสนต้องลงเรือล่องไปทางเหนือ มารีนัง่ กลาง
ลำ ขณะที่โทยะเป็นฝีพายอยู่ด้านท้าย เด็กหญิงโปรดปรานการล่องเรือชม
สองฝัง่ แม่นำ้ เคยแอบหนีมาเทีย่ วเล่นล่องเรือกับพีสน
่ หลายครัง้ แม้แม่คอย
ปรามเสมอเกรงจะจมน้ำเอาได้ มารีเองมิได้ว่ายน้ำได้ชำนิชำนาญเช่นเพื่อน
ชาวสยามที่วิ่งเล่นกันบ่อยๆ พวกนั้นวันดีคืนดีก็กระโดดลงแม่น้ำว่ายเล่นกัน
สนุกสนาน ไม่มีทีทา่ กลัวจมน้ำเลย แม่ของหล่อนยังเคยเปรยทีเล่นทีจริงว่า
เด็กพวกนี้เห็นจะว่ายน้ำได้มาตั้งแต่ออกจากท้องแม่
เมื่อเรือเทียบท่าหน้าวัดขุนแสน ทั้งสองขึ้นฝั่งเดินผ่านตลาดบริเวณ
นั้น ถึงจะสายแต่วันนี้ตลาดวายช้ากว่าวันอื่น มารีชะลอฝีเท้าลงเมื่อเห็น
พ่อค้าแม่ขายตั้งแผงร้องเรียกลูกค้า ทั้งของสด ผัก ปลา แผงหมากพลู
บุหรี่ ยาเส้น ขนมหวานก็มีหลายอย่าง ตะลุม่ ตะไล เทียน ท่าทางสดใหม่
เครื่องประดับก็มีวางขายทั้งสร้อย กำไล ต่างหู ปิ่นปักผมก็มีให้ซื้อหา
มารีมักหยุดไถ่ถามสนทนากับแม่ค้าหลายร้านด้วยไมตรี ถึงจะมิได้
ซื้อหาอุดหนุน หล่อนพอใจเพียงได้เดินชม
แม้เสียเวลากับการเดินตลาดไปบ้าง แต่ทัง้ สองคนก็มาถึงทีหมาย
่ ราว
สีโมง
่ เช้า เรือนของแม่เรียมเป็นเรือนฝากระดาน มุงจาก ผูเป็
้ นเจ้าบ้านคือ
ท่านออกหลวงวิสูตรรักษา กรมชาวที่ใหญ่ อาณาบริเวณบ้านมีไม้ยืนต้นแผ่
กิ่งก้านให้ร่มเงาร่มรื่น ด้านหลังมีขนุนต้นใหญ่กำลังออกลูกดก เริ่มส่งกลิ่น
หอม น่าลิ้มลองน่ารับประทาน
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ภรรยาเจ้าบ้านเป็นผูออก
้ มาต้อนรับ มารีเคยพบแม่เรียมมาแล้ว เมือ่
ตอนทีแก
่ ไปเยีย่ มเยือนป้าคาเนะ ท่านเป็นคนใจดี เอ็นดูมารีตลอดมา อายุ
ท่านราวสามสิบเห็นจะได้ ผิวสองสี รูปร่างออกเจ้าเนื้อสักหน่อย ท่านห่ม
ผ้าสีเขียวโศก นุ่งผ้าสีม่วง ยืนตรงหัวบันได กวักมือเรียกทั้งสอง
“พ่อโถยากับแม่มะลินี่เอง ขึ้นมาบนเรือนก่อนสิ”
มารีและพีชาย
่ โค้งศีรษะให้เล็กน้อย จากนัน้ ล้างเท้า ก้าวขึน้ บนเรือน
นัง่ ลงในหอนัง่ มารีมองไปโดยรอบ เรือนออกหลวงวิสตู รฯ มีชานบ้านกว้าง
ขวาง ได้รับร่มเงาจากต้นจันทน์ต้นใหญ่ซึ่งยืนต้นแผ่กิ่งก้านอยู่กลางเรือน
ดอกสีเหลืองร่วงกระจายอยูบน
่ พืน้ ไม้สีน้ำตาล มารีจำได้ว่าชาวอโยธยามักเอา
ดอกจันทน์นี้ไปเป็นเครื่องเทศประกอบอาหารได้หลายอย่าง
ภรรยาเจ้าของบ้านนั่งลงอิงตัวกับหมอนด้วยท่วงท่าสบายๆ ไม่เป็น
ทางการ แล้วเริ่มเอ่ย
“เป็นอย่างไรมาอย่างไรล่ะจ๊ะวันนี้”
“ท่านแม่ของกระผมต้องการนำขนมมาฝากให้คุณท่านขอรับ” โทยะ
วางกล่องขนมลง เลื่อนไปให้ แม่เรียมแกะห่อผ้า เปิดกล่องออกดู
“ขนมญี่ปุ่นนี่เอง ถูกปากฉันนักแล คุณหลวงท่านก็เหมือนกัน เคย
ได้ลองกินเมื่อคราก่อน ยังชอบใจไม่ลืม ฝากขอบใจแม่ของเธอด้วย”
“ขอรับ แต่ที่จริงแล้วเป็นฝีมือของคุณน้ายามาดา แม่ของมารีน่ะ
ขอรับ”
“อ้อ ขนมฝีมือแม่ยามาดานี่เอง ได้ยินลือกันว่าฝีมืออาหารของเธอ
เก่งนัก อร่อยหนักหนา”
“ข้าก็ช่วยแม่ทำบ่อยๆ เจ้าค่ะ” มารีพูดยิ้มๆ
“จริงหรือ ต่อไปเห็นจะเก่งเหมือนแม่”
คนได้รับคำชมยิ้มแป้น
“หากคุณหลวงท่านชอบฝีมือแม่ของหนูแล้ว เห็นทีต่อไปคงต้องสั่ง
ขนมอีกแน่ๆ”
“แม่ต้องดีใจแน่เจ้าค่ะ ที่มีคนชอบขนมฝีมือแม่” มารียินดีที่รสชาติ
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ขนมของแม่เป็นที่ชื่นชอบของใครๆ
แม่เรียมยิ้มเอ็นดู
“แม่เคยบอกว่าคุณน้าก็ทำอาหารเก่ง จริงไหมเจ้าคะ”
“แม่ของหนูก็ชมฉันเกินไป”
“แม่ว่าคุณน้าทำอาหารทัง้ คาวหวานเก่งนัก ข้าอยากเก่งเหมือนคุณน้า
บ้าง”
“ฉันก็เรียนรูมา
้ จากตอนอยูใน
่ วังน่ะ วันไหนหนูอยากรูวิ้ ธทำ
ี อาหารอย่าง
ไทย ก็มาสิ มาเรียนพร้อมๆ กับแม่มุก”
“ได้หรือเจ้าคะ”
“ได้สิ”
มารีนึกสนุก อยากลองลงมือทำอาหารไทย อีกอย่างจะได้มีโอกาสมา
พบ มาคุยเล่นกับเพื่อนด้วย
“พูดถึงเรื่องวัง ฉันนึกขึ้นได้ วันก่อนเข้าวังไปเฝ้าฯ สมเด็จในกรมฯ
ท่านพูดถึงเรื่องขนมของญี่ปุ่น ว่าแปลกใหม่มิเคยเสวย พระองค์ท่านสนใจ
อยากลิ้มลองบ้าง”
“ข้าจะบอกแม่ให้ทำฝากคุณน้าไปให้สมเด็จ แม่คงดีใจ”
“ดีจ้ะ วันไหนฉันเข้าวัง จะพาหนูไปถวายกับพระหัตถ์เลย ดีไหม”
มารีตื่นเต้นขึ้นมาทันใด “จริงหรือเจ้าคะ”
อีกฝ่ายพยักหน้ายิ้ม
ตอนนัน้ เอง เด็กสาววัยเพิง่ ผ่านงานโกนจุกมาได้ไม่นาน เดินถือขันน้ำ
ลอยดอกมะลิมาให้ผูมา
้ เยือน หล่อนไว้ผมปีก นุง่ ผ้าสีม่วงเม็ดมะปราง ห่ม
เขียวโศก มารียิ้มให้เพื่อน อีกฝ่ายแอบยิ้มตอบ
เมื่อผู้มาเยือนรับขันน้ำมาแล้ว คนเป็นมารดาก็รีบเอ่ยขึ้นทันที
“แม่มุก แม่ตั้งแกงไว้บนเตา เจ้าช่วยไปดูหน่อยว่าเดือดหรือยัง”
“เจ้าค่ะ”
ระหว่างทีมุ่ กเคลือ่ นห่างออกไป มารีแอบเห็นสายตาของพีชาย
่ จับจ้อง
หล่อนอย่างกล้าๆ กลัวๆ จากเด็กหญิงสวมเสื้อคอกระเช้า ไว้จุก มาวันนี้
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กลายเป็นร่างอรชรใกล้สู่สาวสะพรั่ง ผิวพรรณผุดผ่องใต้อาภรณ์สาวสยาม
ดวงตากลมโต ใบหน้าเรียวงาม คงทำให้ใจของพีโท
่ ยะเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ
แน่ๆ ก็ริมฝีปากยิ้ม หน้าแดงเรื่อออกมาเสียขนาดนั้น
“ระยะนีคุ้ ณท่านยังต้องเข้าครัวเองทุกวันเลยหรือขอรับ” โทยะถามเพือ่
ไม่ให้ฝ่ายผู้อาวุโสทันสังเกตแววตาที่แอบเมียงมองลูกสาว
“ต้องลงไปดูด้วยตัวเองทุกวันละ ยังไม่ไว้ใจใครอืน่ แม่มุกก็ยังมิชำนาญ
นัก บ่าวไพร่เองจะเอาดียาก ที่วางใจได้ก็ไม่อยู่เสียแล้ว ที่เหลืออยู่เพลานี้
ก็ไม่กี่คน”
“บ่าวไพร่ไปไหนหมดหรือขอรับ ระยะหลังมานีกระผม
้
รูส้ กึ ว่าบ่าวไพร่
ที่เคยมีหายหน้าไปกว่าแต่ก่อน”
เจ้าของบ้านขยับร่างท้วมให้ทะมัดทะแมงขึ้น พลางยกมือโบก
“โอ๊ย! ระยะนีบ่้ าวไพร่หายากนัก หากมิใช่ทีอยู
่ ด้่ วยกันมานานแต่เก่า
ก่อน หรือเป็นทาสในเรือน ก็หนีไปเข้ารีต นับถือศาสนาของพวกแขกกัน
หมด คุณหลวงท่านเคยว่าก่อนนี้มีกฎว่าใครนับถือเข้ารีตกับพวกแขก ไม่
จำเป็นต้องถูกเกณฑ์ไพร่ เป็นอย่างนี้ ขุนนางเล็กๆ อย่างคุณหลวงก็ต้องยอม
เราเองก็ต้องทนเอาหน่อย”
“อย่างนี้คุณท่านคงเหนื่อยเอาการ”
“ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลำบากเท่าไรนักดอก ยังมีแม่มุกเธอคอยช่วยเหลืออยู่
ก็เบาแรงลงไปหน่อย”
โทยะพยักหน้ารับรู้
สนทนากันต่ออีกเล็กน้อย มารีและพี่ชายจึงลาเจ้าของบ้านกลับ แม่
เรียมมาส่งตรงหัวบันได ทัง้ สองกล่าวลาอีกครัง้ แล้วลงจากเรือน แต่ยังไม่ได้
ไปไหนเสียทีเดียว คงยืนอยูใต้
่ ต้นมะยมข้างเรือน มารีพยายามสอดส่ายสายตา
ไม่นานจึงเห็นใครบางคนทำท่าลับๆ ล่อๆ อยู่ริมเสาใต้ถุนเรือน
“มุก…”
ลูกสาวเจ้าของบ้านรีบเดินมาหามารี
“มุก…ไปเที่ยวตลาดกันเถอะนะ”
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“มิได้ดอก” สาวน้อยชาวสยามตอบ “แค่แอบมาพบมะลิกับพี่โทยะ
ตรงนี้ หากคุณแม่รู้เข้าฉันคงถูกดุเอาเป็นแน่”
“ทำไมเล่า เมื่อก่อนยังไม่เห็นว่าอะไร”
“ไม่ได้ แม่ว่าไม่งาม”
“ไม่งามอย่างไรหรือ”
หญิงสาวอ้ำอึ้ง
โทยะแทรกขึ้นมา “มารีอย่าเซ้าซี้นักเลย เอาเป็นว่ามีโอกาสเมื่อไร
ค่อยชวนไปเดินเที่ยวเล่นด้วยกันก็ได้”
มารีหน้ามุย่ “แย่จัง อย่างนีจะ
้ ชวนไปเทีย่ วเหมือนเมือ่ ก่อนไม่ได้แล้วซี”
“ไว้รองานบุญหน้าละกัน หากฉันตามคุณแม่ไป คงจะได้พบได้คุยกัน
บ้าง” พูดแล้วเหลือบสบตาหนุ่มน้อยที่จ้องมองไม่วาง
“ฉันต้องไปแล้ว แอบออกมา ประเดี๋ยวคุณแม่จะสงสัย”
ก่อนหล่อนทันหันหลังกลับ โทยะเรียกยั้งไว้
“มุก..” เด็กหนุม่ ขยับเข้าไปใกล้สาวน้อยอีกก้าวหนึง่ ปากส่งยิม้ เล็กๆ
สายตาจ้องมอง ยังมีความเขินอายเจืออยู่จนต้องหลบตาเป็นระยะ
“เอาไว้…พี่จะมาหาอีกนะ”
มารีเห็นแววตาทัง้ สองแล้วก็แอบปิดปากหัวเราะคิก ดีใจแทน รูส้ กึ ว่า
ทัง้ คูเปรี
่ ยบประหนึง่ ผีเสือ้ งามและดอกเบญจมาศสดสวย กาลวันหน้าคงได้อยู่
เคียงคู่อิงแอบแนบชิดกันทุกรุ่งอรุณ ดำรงอยู่เช่นนี้ไปตราบนานนิรันดร์
หากว่านีเป็
่ นเพียงความคิดอันงดงามของเด็กสาวทีเพิ
่ ง่ เริม่ ก้าวสูวั่ ยสาว
เท่านั้น
ความจริงจะเป็นอย่างนั้นได้`
***
พีน่ อ้ งชาวญีป่ นุ่ ออกจากเรือนออกหลวงวิสตู รฯ เมือ่ ใกล้เพล ครัน้ เดิน
กลับมาถึงวัดขุนแสน มารีจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยที่มีมาตลอดทาง
“ทำไมมุกถึงมาเที่ยวเล่นกับเราไม่ได้อีกล่ะจ๊ะพี่โทยะ”
“เป็นธรรมเนียมชาวอโยธยา หลังโกนจุกเมือ่ ปีกลาย ถือกันว่าโตเป็น-
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สาวแล้ว ไม่ใช่เด็กๆอีก ทำอะไรจึงต้องระมัดระวังตัว ไม่ไปไหนต่อไหน หรือ
โอภาปราศรัยกับผู้ชายจนเกินงาม”
มารีพยักหน้าหงึกๆ ในใจบอกตัวเองไม่ได้ว่าเข้าใจแจ่มชัด
โทยะชวนน้องสาวเข้าไปไหว้พระในโบสถ์วัดขุนแสน มารีสัมผัสได้ถึง
ความสงบ ภายในโบสถ์เงียบและเย็น เสียงกรุ้งกริ้งแว่วมาเมื่อสายลมพัด
ผ่าน ผนังทางซ้ายมีภาพจิตรกรรม ขณะที่อีกด้านมีนายช่างถือแปรงขนาด
เล็กระบายสีลงบนฝาผนัง เบื้องหน้ามีพระพุทธรูปสีทองอร่ามในท่านั่งขัดสมาธิ มือของพระพุทธรูปมือหนึง่ วางบนตัก อีกมือแตะบริเวณหัวเข่าโทยะ
ทรุดตัวลง ประนมมือตรงหน้าอก ค้อมศีรษะเล็กน้อย ส่วนมารีเองแม้เป็น
คริสต์ศาสนิกชนผู้เคร่งครัดก็ตามที แต่ก็ทราบวิธีการของชาวพุทธ จึงทำ
ตามโทยะอย่างไม่ขัดเขิน
จากนัน้ หนุม่ น้อยค่อยๆ ลุกขึน้ เข้าไปชืน่ ชมภาพฝาผนัง นายช่างกำลัง
สร้างสรรค์ภาพ มารีเห็นโทยะหยุดจ้องมองภาพจิตรกรรมด้วยความสนใจ
“ภาพนี้งามจริงนะ พี่ชาย” โทยะกล่าวชมผลงาน
ช่างเขียนหยุดมือ หันมาตอบ “หลวงท่านมีคำสัง่ ให้เขียนภาพฝาผนัง
แทนของเก่าน่ะพ่อหนุม่ ภาพเดิมเขียนมานานแล้ว สีหลุดลอกไปมาก หลวง
ท่านเลยอยากจะบูรณะน่ะ”
มารียืนข้างพีชาย
่ มองภาพบนผนัง แม้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็บอก
ได้ว่าเป็นภาพของพวกแขกมัวร์ตัวโต ผมเป็นลอนเช่นเดียวกับหนวดเครา
บางคนโพกศีรษะ บางคนก็ไม่ บ้างสวมทูนคิ ทับด้วยเสือ้ คลุมแขนกว้างสีแดง
บ้างสวมครุยยาวสีม่วง บางคนถือกริชเล่มใหญ่โง้ง ทำท่ายกพลเป็นกองทัพ
มาทำลายบ้านเรือนในอโยธยาอันมีศูนย์กลางเป็นภาพวัดพระศรีสรรเพชญ์
เปล่งรัศมีเจิดจ้า เหล่าทหารอโยธยาในรูปทวยเทพสวมชฎากำลังต่อสูต้้ านทาน
สุดกำลัง
“เป็นคำสั่งท่านเจ้าคุณโกษาธิบดีหรือเปล่าพี่ชาย” โทยะถามนายช่าง
“พ่อหนุ่มรู้ได้อย่างไร”
เขาเปลี่ยนเป็นยิ้ม “เดาดูน่ะ”
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“แม่นยำนัก” นายช่างชืน่ ชม “ท่านมีคำสัง่ ให้ท่านขรัวอิน เป็นนายกอง
คุมช่างบูรณะภาพผนังในโบสถ์ ตัวข้าเองเป็นลูกศิษย์ท่านขรัว ได้รับเมตตา
ให้มาช่วยเหลือ”
“อย่างนี้นี่เอง”
มารียื่นหน้าไปมองภาพใกล้ๆ “เสร็จแล้วคงสวยดีนะพี่โทยะ”
“เห็นจะไม่ใช่แค่เป็นภาพสวยๆ หรอก”
โทยะเปรยออกมาลอยๆ คล้ายพูดกับตัวเองมากกว่า มารีไม่ทราบว่า
อีกฝ่ายหมายถึงอะไร แต่ท่าทีทีพี่ ชาย
่ จับจ้องภาพ เหมือนกำลังครุน่ คิดเรือ่ ง
สำคัญ
“ไม่ใช่แค่ภาพสวย แล้วเป็นอะไรอีกหรือ” มารีสงสัย
โทยะยังเงียบ สายตาจับอยู่ที่ภาพกลุ่มชายในชุดแขกมัวร์
“พี่โทยะ”
พีชาย
่ ของหล่อนเปลีย่ นท่าที กลับมาเป็นปกติ “เปล่าหรอก ไม่มีอะไร
เราไปกันเถอะ”
มารียังแปลกใจท่าทางเคร่งขรึมยามมองภาพฝาผนังของอีกฝ่าย แต่
สุดท้ายก็ละความสนใจ
ทว่ามารีไม่รูเลย
้ ว่าสิง่ ทีพี่ ชาย
่ กำลังคิด วันหน้าจะกลายเป็นเหตุการณ์
ที่เกือบนำพาหล่อนไปสถิตอยู่กับพระเป็นเจ้าชั่วนิรันดร์

๓
โทยะชวนมารีออกจากโบสถ์ เดินมาจนถึงตลาดข้างวัด แม้เพลานี้
ตลาดเริม่ วายแล้ว แต่แผงค้าต่างๆ ยังเก็บไปไม่หมดเสียทีเดียว เสียงเจ้าของ
แผงขนมร้องเรียกดึงดูดความสนใจเด็กสาว
“ขนมจ้า ขนม ถูกๆ เลยจ้า จะหมดแล้ว แม่ค้าจะเก็บแผงแล้วจ้า”
มารีเข้ามาเลือกดู
“อร่อยทั้งนั้นจ้าแม่หนู”
บนแผงเรียงรายไปด้วยของหวานหลายอย่าง ทัง้ ขนมต้มลูกกลมพอดีคำ
คลุกมะพร้าวฝอย ดูน่ารับประทาน ตะโก้ในห่อใบตองสด ตะลุ่ม ตะไลใน
ถ้วยท่าทางหวานหอม
“ถูกๆ เลยจ้า เดี๋ยวป้าลดให้”
“ขอบใจนะจ๊ะ”
มารีซื้อเอาขนมต้มกับตะลุ่มมาอย่างละนิดละหน่อย
“แม่ของเจ้าก็เป็นช่างขนมหวานฝีมอื ฉกาจ แล้วทำไมจึงต้องซือ้ ไปกิน
อีกล่ะ”
“ก็มันไม่เหมือนกันนี่ ขนมของอโยธยา ญี่ปุ่น หรือของฝรั่งนั้นต่าง
กัน หน้าตา รสชาติก็ไม่เหมือนกัน พีโท
่ ยะลองชิมซี แล้วลองบอกว่า ขนม
ของที่ไหน อร่อยกว่ากัน”
“ข้าก็เคยลองกินขนมของสยาม ของฝรัง่ อยูเหมื
่ อนกัน แต่ข้าคงเป็น
พวกลิน้ จระเข้ละมัง จะให้บอกว่าอย่างไหนอร่อยกว่ากัน ข้าบอกไม่ได้หรอก”
“ข้าว่าถ้าลองเอารสชาติอร่อยๆ ของแต่ละอย่างมารวมกันคงจะดีนะ”
มารีคิดเล่นๆ
“ถ้าทำขนมอย่างที่ว่าได้เมื่อไร ข้าจะขอชิมเป็นคนแรกเลย”
“จริงนะ”
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“ฮื่อ” โทยะยิ้มพยักหน้า
จู่ๆ ก็มีชายร่างผอมกะหร่อง วัยสักสี่สิบเห็นจะได้ เนื้อตัวมอมแมม
ผมเผ้ากระเซิง เดินมาทรุดตัวลงหน้าแผงขนม
“ขออัฐฉันไปซือ้ ข้าวกินหน่อยเถอะจ้ะแม่” ขอทานยกมือทูนหัว ร้องขอ
กับแม่ค้า
“โอ๊ย ไม่มีแล้ววันนี้ ให้แล้วให้อีก ฉันก็จนกันพอดี ออกไปๆ” แม่ค้า
ไล่
ขอทานไม่ตอแยต่อเสมือนยอมรับโดยดุษณี หันเหมาทางมารี
“ขออัฐฉันบ้างเถอะแม่หนู ฉันหิวเหลือเกิน”
มารีเห็นอีกฝ่ายก็สงสาร แววตาแกขุน่ มัว แฝงความหดหู่ สิน้ ไร้เรีย่ ว
แรงความหวัง
“อะ…ข้าให้ขนมนีแทน
่ แล้วกันนะจ๊ะ เอาไปกินเถอะ” หล่อนยืน่ ขนมต้ม
ให้
ชายขอทานฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำ “ขอบใจแม่หนูเหลือเกิน” รับ
ขนมมา แล้วค่อยๆ พยุงตัวเองเดินกระย่องกระแย่งจากไป
“ใจดีเหมือนเดิมนะ” โทยะกล่าวชมน้องสาว
“ก็ลุงแกน่าสงสารนี่ คงไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน ข้าเองไม่ได้กินแค่
วันเดียวหิวแทบแย่แล้ว”
ตอนนั้นเองเสียงเฮโลดังดึงดูดความสนใจของทั้งคู่ ต้นเสียงมาจากใต้
ต้นนนทรีใหญ่ ห่างจากตลาดไปไม่เท่าไร ตรงนัน้ มีผูค้ นมารวมตัวกันอยู่ ดู
แล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบหรือสามสิบ ทั้งสองชักชวนกันเข้าไปดู
ใต้นนทรีใหญ่เพลานี้ ผูค้ นทัง้ เด็ก ผูใ้ หญ่ ทัง้ ชาย หญิง ต่างกำลัง
มุงดูการประชันเชิงมวย กลางวงมีเด็กหนุม่ วัยใกล้เคียงกับโทยะ เปลือยท่อน
บน อวดร่างล่ำสัน แลดูแข็งแกร่ง พันมือด้วยผ้าสีขาวซึง่ ตอนนีคลุ
้ กฝุน่ จน
กลายเป็นน้ำตาลแดง ยืนจังก้าเผชิญหน้ากับชายฉกรรจ์ตัวใหญ่ ผิวเข้มเกรียม
กล้ามเป็นมัด ทั้งลำแขนและหน้าอก เหล่าผู้ชมบางส่วนส่งเสียงบอกราคา
เดิมพัน
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“ข้างไอ้จันวางอัฐที่ข้าเลย” หนึ่งในกลุ่มคนมุงร้องบอกคนอื่น
บางคนก็พูดจาให้ความเห็นแลกเปลีย่ นกับเกลอ “ไอ้หมัดคนนี้ ถึงจะ
อายุน้อย แต่ก็เป็นศิษย์ครูเจือ ฝีมือฉกาจนัก ใช่ว่าไอ้จันจะชนะง่ายๆ”
“เอ็งว่าไอ้หมัดจะชนะรึ” อีกคนถามเพื่อความแน่ใจ
“ข้าว่าอย่างนั้น” คนพูดพยักหน้าจริงจัง
“เอา ข้าเชือ่ เอ็ง เดิมพันฝ่ายไอ้หมัด” ว่าแล้วยืน่ อัฐลงฝ่ายเด็กหนุม่
เมือ่ กะลาถูกปล่อยลงในโถน้ำ ก็เป็นอันเริม่ ต้นคูมวย
่
คูต่่ อสูของ
้ ไอ้จัน
ความสูงมิได้ห่างกันนัก อาจบอบบางกว่าเล็กน้อย แต่ก็ถูกแทนทีด้่ วยความ
รวดเร็ว ไอ้จันยกกำปัน้ เตรียมพร้อม ก่อนเริม่ ต้นจูโ่ จมด้วยหมัด แต่อีกฝ่าย
ใช้ท่าดับชวาลา ปัดหมัดแล้วตอบโต้กลับด้วยกำปั้นขวาจนไอ้จันหน้าสะบัด
เสียงเฮดังขึ้นมาโดยเฉพาะจากฝ่ายที่ถือหางข้างเด็กหนุ่ม
คนตัวโตกว่าไม่ยอม เริม่ โจมตีด้วยแข้งซ้ายและขวาต่อเนือ่ ง แต่ก็ถูก
ไอ้หมัดยกแขนป้องได้ตลอด จนแข้งขวาดอกที่สี่ เด็กหนุ่มยกมือจับขาไว้
บิดเล็กน้อยแล้วกระทุง้ ด้วยเข่าตรงน่อง ทำเอาไอ้จันเสียกระบวน แต่ก็รีบตัง้
หลัก แล้วปรี่เข้ามาสาวหมัดขวา เด็กหนุ่มเอนตัวหลบ ทว่าคนจู่โจมหมุน
ตัวท่าศอกกลับเข้ากระพุง้ แก้มไอ้หมัดอย่างจังจนเซไป เสียงเฮจากพวกทีถื่ อ
ข้างไอ้จันดังขึ้นบ้าง
ไอ้จันยิม้ ได้ รีบปรีเข้
่ าจูโ่ จมต่อเนือ่ งทัง้ กำปัน้ และแข้ง แต่ไอ้หมัดก็ใช้
แม่ไม้มวยป้องกันได้หมด จนเมื่อสบโอกาสจึงยกแข้งซ้ายเตะกลับ ทว่าไอ้
จันยังไม่เพลียง
่ พล้ำ เอนตัวไปข้างหลังหลบเท้าของเด็กหนุม่ ได้อย่างเฉียดฉิว
แต่เท้าที่เตะพลาดไปกลับเป็นเท้าหลักให้ขาอีกข้างยกจระเข้ฟาดหางเข้าเต็ม
ก้านคอไอ้จัน แทบล้มทั้งยืน
เสียงเฮจากคนดูดังลั่น ไอ้จันทำท่าจะลุกขึ้น แต่ก็ไม่อาจทนความ
เจ็บปวดได้จนพรรคพวกต้องมาประคองออกไป
มารีเห็นการประชันเชิงมวยแล้วทำหน้ามุ่ย “ต่อยตีกัน ไม่เห็นเป็น
เรื่องน่าสนุก”
หล่อนนึกอยากไปให้พ้นๆ จากตรงนี้ ไม่ชอบการชกต่อยต่อสู้ บางครัง้
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เห็นเลือดกบปาก ซึมจากจมูก รอยฟกช้ำตามแก้ม เบ้าตา ก็นึกสงสาร
ทำไมถึงต้องต่อสู้ เหตุใดจึงเห็นการทำร้ายกันเป็นเรื่องสนุก
โทยะพยายามอธิบาย “มวยเป็นการละเล่นของชาวสยาม เด็กชายที่
เกิดมา หากใครเตะต่อยไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นชาวสยามไม่สมบูรณ์”
กลางวงประชันมวย ไอ้หมัดยกมือ หันไปรอบๆ ส่งเสียงคำรามด้วย
ความสะใจ พร้อมเสียงเฮโลของผู้ชมรายรอบ
“ใคร!…ยังมีใครหน้าไหนจะประลองเชิงมวยกับข้าอีก” ไอ้หมัดประกาศ
ไม่มีใครก้าวออกมา จนเมื่อสิ้นเสียงประกาศครั้งที่สาม ใครๆ ก็คิด
ว่าการแสดงฝีมือมวยในวันนี้คงสิ้นสุดลงแล้ว
แต่ทันใดนั้นเด็กหนุ่มวัยไล่เลี่ยกับไอ้หมัดก็ก้าวออกมา ผู้นั้นผิวออก
เหลืองนวลเนียน ไม่หยาบกร้านเช่นไอ้หมัด แต่รูปร่างเนื้อตัวบึกบึนไม่แพ้
กัน หนวดบางๆ ขึ้นเหนือปาก
“ข้าจะเป็นคนสอนเชิงมวยให้เอ็งเอง”
ไอ้หมัดเขม้นจ้องอีกฝ่าย “มึงเป็นใครกัน ถึงปากดีนัก”
“ข้าชื่อเดื่อ บ้านวัดแม่นางปลื้ม”
“มา ไอ้เดื่อ มา กูจะอัดมึงให้พูดไม่ออกเลย”
“ทำได้ก็ลองดู” ผู้มาใหม่ท้าทาย
ชาวบ้านที่เกือบทยอยแยกย้ายกันไป กลับมารวมตัวเตรียมชมคู่มวย
อีกครัง้ ต่างออกความเห็นกันยกใหญ่ บ้างว่าเด็กหนุม่ ผูมา
้ ใหม่เห็นจะถูกอัด
จนหมอบเป็นแน่ แต่บ้างก็รูว่้ าเด็กหนุม่ ทีว่่ าหาใช่คนทีไอ้
่ หมัดจะเอาชัยได้ง่ายๆ
เดือ่ ถอดเสือ้ โยนให้พรรคพวกทีตาม
่ มาด้วยสองคน รัดมือด้วยผ้า จาก
นั้นเสียงโห่ฮาก็เริ่มขึ้น
สองฝ่ายดูชั้นเชิงกันสักครู่ ไอ้หมัดจึงเริ่มจู่โจมก่อนด้วยกำปั้น ซ้าย
ขวาต่อเนือ่ ง เดือ่ โยกหลบได้หมัดหนึง่ แต่พลาดโดนอีกหมัด กระนัน้ ก็ไม่ได้
ทำให้หวัน่ เกรง ไอ้หมัดมุง่ มัน่ หาจังหวะรุกอีกครัง้ คราวนีฝ่้ ายท้าชิงยกท่อน
แขนรับอาวุธคูต่่ อสูทั้ ง้ ซ้ายขวาด้วยท่าสลับฟันปลา และปักษาแหวกรัง ฝ่าย
รุกถอยไปตั้งหลักเล็กน้อยเมื่อการโจมตีไม่สัมฤทธิผล จากนั้นพยายามเข้า
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ประชิดวงใน แต่ถูกเดื่อยกเท้าถีบท่ามอญยันหลักจนกระเด็น
ไอ้หมัดเปลีย่ นการโจมตีเป็นการวางแข้งขวาต่อเนือ่ ง แต่เดือ่ ยังป้องกัน
ไว้ได้ด้วยท่อนแขนและแข้ง จนเมือ่ สบโอกาสจึงเตะกลับ ทว่าไอ้หมัดก็รับไว้
ด้วยศอก และเตะตัดขาเถรกวาดลานจนเดื่อหงายลงไปกอง
การต่อสู้เริ่มอีกครั้งเมื่อฝ่ายพลาดพลั้งลุกขึ้นมายืนยิ้ม ดูเหมือนทั้งคู่
พอใจ มีความสุขที่ได้ประชันเชิงมวย การต่อสู้ยังดำเนินไปทั้งรุกและรับ
ต่างฝ่ายต่างโดนอาวุธคู่ต่อสู้จนมีรอยบอบช้ำ เสียงผู้ชมยังเฮโลไม่ขาด
เมื่อขอบกะลาปริ่มผิวน้ำ ตอนนั้นเองที่ไอ้หมัดก้าวเข้าไปเตะขวาสูง
หวังผลที่ก้านคอ ทว่าเดื่อยกแขนกันไว้ และกระแทกศอกเข้าที่หน้าขาซ้าย
ของคู่ต่อสู้ จนเซถลา ไอ้หมัดไม่ยอม ยังตรงเข้ามาปล่อยกำปั้นขวาถูก
ใบหน้าเดื่อเต็มๆ จนเห็นรอยช้ำ จากนั้นปล่อยหมัดซ้าย ทว่าคราวนี้ฝ่าย
รับใช้แขนขวาสอดลงไปใต้แขนซ้ายของคูต่่ อกร สืบเท้าเข้าไปจับคอ โน้มตัว
ลงมา ก่อนซัดด้วยเข่าไปสองครัง้ ติดๆ ทำเอาไอ้หมัดเซเสียอาการ แต่ก็ยัง
ไม่วายพยายามโจมตีด้วยหมัดซ้าย แต่ความเร็วและพลังกำปัน้ ลดน้อยลงไป
มากแล้ว จึงไม่อาจทำอะไรอีกฝ่ายได้
เดื่อไม่รอช้า ก้าวขาซ้ายย่อตัวเล็กน้อยก่อนปล่อยหมัดขวาพุ่งขึ้นเสย
คางไอ้หมัดเข้าอย่างจัง ร่างเซไปติดกับลำต้นนนทรี คนได้เปรียบปรี่เข้าไป
อย่างเร็วโดยฝ่ายรับยังไม่ทันตัง้ หลัก กระโดดง้างกำปัน้ จะชก เป้าหมายตรง
ปลายคาง
แต่เสีย้ วอึดใจสุดท้าย เดือ่ ยัง้ ไว้ กำปัน้ อยูห่่ างจากใบหน้าของไอ้หมัด
ไม่ถึงคืบ
เดื่อลดหมัดลง ตายังเขม้นจ้องคู่ต่อสู้ หายใจหอบอยู่นาน จึงว่า
“ไม่เคยมีใครทำให้ข้าเจ็บตัวได้มากเท่าเอ็ง ไอ้หมัด เอ็งจงกลับไป
ฝึกฝนมวยของเอ็งมาให้ดี วันหน้าข้าจะไม่ยั้งมือไว้เช่นวันนี้แน่”
ไอ้หมัดพยุงตัวเองตั้งหลัก ยกมือแตะรอยปากแตกจนเลือดซิบ แต่
ยังพูดชัดถ้อย
“วันนี้กูพ่ายมึง แต่เจอกันคราหน้าอย่าคิดว่าจะเอาชนะกูได้อีก”

