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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
‘แสงจากสรวง’ เป็นเรือ่ งราวของเจ้าสุดาวดี ธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงยุคสมัยทีส่ ยามเริม่ ทำการค้ากับชาวต่างประเทศหลายเชือ้ ชาติ
ผู้เขียนผูกตัวละครไว้กับเหตุการณ์ช่วงนั้นได้น่าสนใจ คือดึงประวัติศาสตร์เข้าหาตัวละคร ด้วยภาษาทีช่ วนอ่านเพลิน มีความกลมกลืนในการใช้
ถ้อยคำของบทสนทนา กระชับในการบรรยายภาพเหตุการณ์ตา่ งๆ ไม่ยดื ยาด
แต่มากด้วยเรื่องราวตามลำดับอย่างเข้าใจง่ายปราศจากความซับซ้อน
‘เจ้าฟ้าสุดาวดี’ เป็นตัวละครเด่น สูงศักดิ์ มากด้วยพระปรีชาญาณ
แข็งแกร่งราวบุรุษ เป็นผู้โดดเด่นด้านการพาณิชย์และกลยุทธ์การปกครอง
ทำให้สยามพ้นสภาพเสีย่ งจากสงครามได้ เหนือกว่านัน้ พระองค์ยงั ดำรงไว้ซงึ่
ความงดงามทัง้ กาย วาจา ใจ ผูกมิตรได้ทงั้ บ่าวไพร่ขา้ บริวาร กระทัง่ ชนต่างชาติก็ยังน้อมกายถวายชีวิตแด่พระองค์
นวนิยายจากผูเ้ ขียน สันติธร วินจิ ฉัยกุล (ผูไ้ ด้รบั รางวัลสุภทั ร สวัสดิรักษ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๒) ท่านนี้ จึงน่าติดตามอ่านยิ่งนัก
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ปฐมบท
เสียงลอบสะอื้นไห้แผ่วๆ แฝงตัวอยู่กลางความสงัดภายในตำหนักของ
พระอัครชายา เหล่าข้าหลวงนางในนั่งนิ่งหมอบกรานอยู่ รอบพระแท่น
บรรทมและบริเวณหน้าห้อง ต่างยกมือปาดน้ำตา พยายามเก็บกลั้นเสียง
ร่ำไห้มิให้เล็ดลอดออกไปรบกวนผู้เป็นที่รักแห่งพระเจ้ากรุงอโยธยา
สตรีวัยสาวร่างบอบบาง นอนนิ่งบนเตียงไม้ ดวงหน้าที่เคยงดงาม
เพลานี้กลับซีดเซียวดั่งไร้โลหิต ริมฝีปากซีดขาวแห้งแตก ตาคล้ำกลวงลึก
เปลือกตาเปิดขึ้นมายากลำบาก เสมือนหนักหนาเหลือเกิน
เหล่าแพทย์ทั้งไทย จีน ฝรั่งที่มาเยียวยา เริ่มทยอยถอยห่างมา
หมอบกราน ด้วยจนหนทางรักษา ปล่อยให้ผู้เป็นสวามีได้อยู่เคียงข้าง
พูดจากันเป็นคราสุดท้าย
“หม่อมฉันต้องขอพระราชทานอภัยโทษ ที่ไม่สามารถอยู่ถวายงาน
พระองค์ได้อีก และไม่อาจมีพระราชโอรสผู้จะถือสิทธิ์สืบราชสันตติวงศ์ได้”
น้ำเสียงของพระอัครชายาในพระเจ้ากรุงอโยธยาแหบพร่าสั่นเครือ
องค์กษัตริย์กุมมือยอดดวงใจของตนไว้ด้วยมือทั้งสอง “อีกไม่นาน
โรคภัยทีรุ่ มเร้าเจ้า จะมลายหายสิน้ ไป เจ้าจะกลับมาอยูเคี
่ ยงข้างข้าเหมือน
เดิม”
หญิงสาวยิม้ อย่างอ่อนแรง “หม่อมฉันคงไม่อาจสนองพระราชประสงค์
ได้อีก ต้องทูลลาพระองค์ไปสู่สัมปรายภพแล้ว”
“เจ้าอย่าพูดอย่างนัน้ ข้าไม่ยอมให้เจ้าหนีข้าไป” พระเจ้ากรุงอโยธยา
ส่ายหน้า จับมือของชายาของตนไว้แน่น เหมือนว่าหากปล่อยแล้ว จะไม่
สามารถเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีก
“แม้พระองค์เป็นเจ้าชีวิต แต่ก็ไม่สามารถขัดขวางท่านพญามัจจุราช
ได้ดอกเพคะ เพียงก่อนหม่อมฉันจากลา หวังพระองค์ให้คำมั่นสัญญา ว่า
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จะทำนุบำรุงสุดาวดีให้ดี” อัครชายาหันมองทารกน้อยในอ้อมแขนข้าหลวงต้น
ตำหนัก ซึ่งค่อยๆ ขยับมา ส่งเข้าสู่อ้อมอกพระราชบิดา
แววตาของเด็กน้อยใสกระจ่าง ผิวกายนุ่มนวลอ่อนบางแลดูเปล่งปลั่ง
ประหนึ่งทองคำต้องแสง
“หม่อมฉันขอเพียงพระองค์ทำนุบำรุงอุ้มชูธิดาองค์นี้ให้ดี หากแม้วัน
หน้าทำผิดพลัง้ ประการใดไปบ้าง ก็ขออย่าถือโทษลงทัณฑ์จนหนักหนา เพียง
เท่านี้หม่อมฉันก็ตายอย่างเป็นสุขแล้วเพคะ”
“เจ้าไม่จำต้องขอข้าเช่นนี้ สุดาวดีคือลูกข้า เป็นดวงใจของข้าเช่นกัน
ข้าจะทำนุบำรุงอุม้ ชูนางให้ดีทีส่ ดุ ให้เป็นทีกริ
่ ง่ เกรง เป็นทีเลื
่ อ่ งลือ สมเป็น
ธิดาแห่งมหาจักรพรรดิเช่นข้า”
พระเจ้ากรุงอโยธยาก้มมองแววตาใสแป๋วของเด็กน้อย แล้วเอ่ยต่อมา
ว่า
“สุดาวดีมีสายเลือดข้าและเจ้า ข้าเชื่อว่านางจะฉลาดหลักแหลมกว่า
สตรีใดในแผ่นดิน” กษัตริย์อโยธยายื่นนิ้วให้ทารกจับประหนึ่งต้องการสัมผัส
เพื่อสื่อสารความรู้สึก จากนั้นจึงเอ่ยต่อว่า
“หากแม้วันหน้า หามีบุรษุ ใดเหมาะควรแล้วไซร้ บัลลังก์อโยธยาก็จะ
ตกแต่สุดาวดี ธิดาข้าองค์นี้เท่านั้น!”

๑
“ระวังหกล้มนะเพคะ องค์หญิง”
เสียงร้องบอกของท้าววรจันไม่ได้ทำให้สาวน้อยผ่อนฝีเท้า เพิ่มความ
ระมัดระวังมากขึ้น เพราะยังสนุกกับการวิ่งเล่นไล่ตามผีเสื้อเหนือแนวต้น
พุดซ้อนกลางอุทยานภายในพระบรมมหาราชวัง
เด็กหญิงวัยสิบปีแต่งตัวแบบชาย สวมเสื้อคอแหลม แขนยาวจรด
ข้อมือ ใส่กางเกงยาวถึงหน้าแข้ง มีผ้าคาดเอว เกล้าผมเป็นมวยไว้ตรง
ท้ายทอย มีรอยยิ้มแป้นและเสียงหัวเราะสดใสอยู่ไม่ขาดระยะ
เมือ่ แมลงตัวงามถลาลงเกาะเหนือเกสรดอกพุด เด็กสาวหยุดนิง่ ค่อยๆ
ย่างเข้าไปใกล้ ทว่าไม่อาจหลอกล่อเจ้าแมลงตัวน้อยได้ มันขยับปีก โบยบิน
ไปไกลเกินกว่าจะตามทัน
แม้นึกเสียดายอยูบ้่ าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความร่าเริงสนุกสนานของสาวน้อยลดลง เพียงได้วิ่งเล่นอย่างอิสระเช่นนี้ ก็ยังดีกว่าต้องไปนั่งร้อยมาลัย
ดอกมะลิอยู่แต่ในตำหนัก
เจ้าฟ้าสุดาวดียังคงเดินเล่นไปตามทาง มีกลิน่ หอมกรุน่ ของดอกสายหยุดล่องลอยมาตามลมอ่อน ดอกเหลืองบานอวดโฉมอยูเต็
่ มต้น เจ้าฟ้าองค์
น้อยเข้าไปสูดความหอม ตอนนัน้ เองทีเสี
่ ยงพูดคุยแว่วมาจากลานสนามหญ้า
ห่างไปไม่ไกลนัก
ตรงนั้นมีเด็กหนุ่มวัยมากกว่าสุดาวดีสักห้าปี ยืนอยู่กับมหาดเล็กอีก
สองคน หนุ่มน้อยถือมีดสั้นด้วยมือขวา ตาเขม้นจ้องลำต้นโสนใหญ่ห่างไป
สักสิบวา ชั่วอึดใจก็ขว้างมีดออกไป ปลายแหลมพุ่งปักลงตรงลำต้นโสน
ตำแหน่งเอียงขวา พลาดจากตัวหุ่นฟางขนาดเกือบเท่าคนจริงไปเล็กน้อย
เด็กหญิงเห็นดังนั้น จึงรีบเข้าไปหา ร้องเรียกพลางยิ้ม
“พี่ศรีสิงห์”
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สีหน้าสีตาของเด็กหนุม่ ดูไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก คงมาจากเหตุว่าตัง้ แต่
ซ้อมขว้างมีด ยังพลาดเป้าไปหลายครา เหลือบมองคนเรียกด้วยท่าทีไม่ใส่ใจ
นัก
สุดาวดีคุ้นกับอุปนิสัยเช่นนี้ของลูกพี่ลูกน้องอยู่แล้ว จึงไม่ได้คิดโกรธ
เคือง
พระศรีสิงห์เป็นโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าไชย แม้ไม่ได้เป็นพีน่ อ้ งร่วมสายโลหิตกันโดยตรง แต่สุดาวดีก็รัก นับถือพระศรีสิงห์เช่นพี่ชายแท้ๆ ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะตนเองไม่มีพี่น้องร่วมอุทร
ด้วยรูปร่างสูง ผิวกายออกสีน้ำผึ้ง ใบหน้าคมคายงดงาม ที่จริงน่า
จะเป็นทีชื่ น่ ชมของข้าหลวงนางใน และเหล่าข้าราชบริพารทัง้ หลายได้ หาก
แต่ด้วยอุปนิสยั สันโดษ ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ทำให้พระศรีสิงห์ไม่มีสหายสนิท
เท่าไรนัก จะมีใกล้ชิดที่สุดก็เห็นจะเป็นมหาดเล็กหนุ่มอย่างนายจันเท่านั้น
“สมเด็จพี่ฝึกอาวุธอยู่หรือ ขอข้าลองบ้างสิเพคะ” สุดาวดีพูดพลาง
ยิม้ แป้น มองดูศัสตราวุธทีวาง
่ อยูบน
่ โต๊ะไม้ใกล้ๆ มีทัง้ หน้าไม้ มีดสัน้ ดาบ
ธนู
พระศรีสิงห์ชำเลืองมองเด็กหญิง คราวนีฉี้ กริมฝีปากเล็กๆ เชิงยิม้ เยาะ
“อย่าเลยสุดาวดี เจ้ายังเยาว์นัก ทั้งยังเป็นสตรี หาควรจับต้องศัสตราวุธไม่ สมควรกว่าหากเจ้ากลับไปปักผ้า สลักผักผลไม้และดูแลการคหกรรม” พูดจบก็หยิบมีดสัน้ อีกเล่มหนึง่ ตัง้ ท่า ตาจ้องเป้าหมาย ก่อนขว้าง
มีดออกไปอีกครั้ง
ปลายอาวุธปักลงบนลำต้นโสน ห่างจากหุน่ ไปเล็กน้อย ผลงานดีกว่า
ครั้งแรกอยู่บ้าง
“พี่ศรีสิงห์เก่งจัง” สาวน้อยเอ่ยไปตามใจใสซื่อ จากนั้นหยิบหน้าไม้
จากโต๊ะวางศัสตราขึ้นมาอันหนึ่ง
“ข้าเองก็เคยให้ดะเบรโอสอนวิธีใช้หน้าไม้มาบ้างแล้ว”
เจ้าฟ้าหญิงยกอาวุธเล็งตรงยังหุน่ ฟางเป้าหมาย ทีแรกพระศรีสิงห์คิด
จะปราม แต่ก็ยั้งไว้ อยากให้อีกฝ่ายรู้เองว่า ศัสตราวุธหาใช่เรื่องสำหรับ
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เจ้าฟ้าหญิงองค์น้อยปล่อยลูกหน้าไม้ออกไป ปลายแหลมพุง่ เร็วปักลง
กลางตัวหุ่นฟางอย่างแม่นยำ
รอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าเรียวงามอ่อนเยาว์
“ไชโย ข้ายิงถูก” สาวน้อยร้องยินดี มองพี่ชายหวังได้รับคำชื่นชม
ทว่าหน้าตาผู้พี่นั้นกลับยิ่งบึ้งตึง ประหนึ่งกำลังถูกหมิ่นศักดิ์ศรี
ตอนนั้นเองพระพี่เลี้ยงติดตามมาถึงพอดี “พอเถอะเพคะองค์หญิง
วางหน้าไม้ลงเถิด”
พระศรีสิงห์เห็นท้าววรจันตามมาอีกคนก็ยิง่ อับอาย เสมือนมีเสียงดูถกู
ดังก้องในใจ สะบัดแขนไพล่หลัง เดินจากไปอย่างไม่สบอารมณ์ ไม่กล่าว
ร่ำลา
“กลับพระตำหนักเถิดเพคะ” พระพี่เลี้ยงบอกเมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินจาก
ไปไกลแล้ว
แต่เด็กหญิงยังไม่หายสนุก “ไม่ ข้าจะไปเที่ยวต่อ”
ว่าแล้วก็วิ่งต่อไปทันที ทำเอาท้าววรจันลุกตามไปแทบไม่ทัน
***
สาวน้อยมุ่งหน้ายังประตูพระราชวัง บริเวณนั้นมีเหล่าข้าโขลนและ
ไพร่เลวยืนรักษาการณ์กันอยูจำนวน
่
มาก ด้านนอกประตู มีชาวบ้านทุกเพศ
วัยเดินกันขวักไขว่ แต่ก็เห็นจะน้อยลงไปกว่าช่วงเช้าตรู่ ด้วยเพลานี้ สาย
จนตลาดข้างวังวายไปแล้ว
เจ้าหญิงองค์น้อยหยุดยืนรอ มองซ้ายมองขวา คล้ายกำลังหาอะไร
สักอย่าง
“อย่าออกไปเลยเพคะ หากพระราชบิดาทรงทราบ จะต้องโทษได้นะ
เพคะ”
“ถ้าพีพลั
่ บไม่ทูล สมเด็จพ่อก็ไม่รูดอก”
้
พูดไปพลางชะเง้อชะแง้ ขณะที่
พระพี่เลี้ยงได้แต่ยืนกระสับกระส่าย ไม่เป็นสุขนัก
ไม่นานเด็กหนุม่ ร่างมะขามข้อเดียวก็ปรากฏตัวขึน้ พร้อมผูติ้ ดตามอีก
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สองคน เขาสวมเสือ้ คอแหลมสีน้ำตาลเข้ม กางเกงสีเดียวกัน มีแถบสีทอง
ด้านข้าง เดินยิ้มตรงมาหา
ผูที้ ม่ าคือพระปีย์ โอรสบุญธรรมของพระเจ้ากรุงอโยธยา เขาเป็นบุตร
อันเกิดแต่ขุนไกรสิทธิศักดิ์ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับเลี้ยงดูเป็น
บุตรบุญธรรม สนองงานรับใช้ใกล้ชิดตลอดมา
พระปีย์มีผิวกายออกเหลือง รูปร่างอวบอ้วน ใบหน้ากลม ตาเล็ก
จมูกแบน อายุมากกว่าสุดาวดีสักสามถึงสี่ปีเห็นจะได้
“พี่เตี้ย มาช้าจริงเทียว ข้านึกว่าพี่จะผิดนัดข้าแล้ว”
“พอดีพี่ต้องอยู่รับใช้สมเด็จพ่อจนทรงออกว่าราชการ จึงพอมีเวลา
ปลีกตัวมาได้ อย่าถือโทษพี่เลยนะน้องสุดาวดี” พระปีย์อธิบาย ขอความ
เห็นใจ
เด็กหญิงไม่คิดเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ได้เอามาใส่ใจ “เรารีบไปกัน
เถอะ”
ว่าแล้วจูงมือพี่ชายมุ่งหน้าออกจากพระราชวัง ระหว่างทางท้าววรจัน
บ่นอุบไปตลอดทางว่า กลัวต้องโทษ ฐานรูเ้ ห็นเป็นใจให้พระราชธิดาพระองค์
เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จหนีไปเที่ยวนอกวัง สุดาวดีรู้สึกว่าแม้พระพี่เลี้ยงยังเป็นสาวรุ่น แต่ก็ช่างบ่นราวกับคนแก่
“ไม่ต้องห่วงดอกคุณท้าววรจัน สมเด็จพ่อคงว่าราชการอยู่อีกหลาย
เพลา จากนัน้ ก็จะเข้าบรรทม ไม่ถามถึง หรือเสด็จมาเยีย่ มหาสุดาวดีในโมง
ยามอันใกล้นี้ดอก”
คำบอกกล่าวของพระปีย์ไม่ได้ช่วยให้พระพี่เลี้ยงสบายใจขึ้นนัก
สุดาวดีชวนพี่ชายคุย “เมื่อครู่ข้าไปลองยิงหน้าไม้ ฝีมือข้า พี่เตี้ยสู้
ไม่ได้แน่ๆ”
“เจ้าลอบฝึกอาวุธอย่างนั้นรึ ที่ไหนกัน สมเด็จพ่อทราบความจะต้อง
อาญาได้”
“ไม่ดอก ข้าไปฝึกกับพี่ศรีสิงห์ในอุทยาน”
“ศรีสิงห์น่ะรึ เขายอมให้เจ้าร่วมฝึกด้วยหรือ” พระปีย์เอ่ยอย่างดูแคลน

แสงจากสรวง
๑๓

อุปนิสัยสันโดษ
“ข้ายิงหน้าไม้เข้าเป้าด้วยละ”
เจ้านายร่างอ้วนเอ่ยเตือนด้วยท่าทีจริงจัง “สุดาวดี ไยเจ้าจึงไปสนิท
สนมกับพระศรีสิงห์ เขาไม่คิดสุงสิงกับใคร รักแต่อยูลำพั
่ งสันโดษ ไม่รูใจ
้ ว่า
จะยินดีหรือไม่ที่เจ้าไปร่วมสนุกอย่างนั้น หากไม่ ศรีสิงห์จะพาลรำคาญเจ้า
เอาเปล่าๆ”
สุดาวดีเริ่มลังเล บางทีอีกฝ่ายอาจพูดถูกก็ได้
ก่อนได้สนทนากันต่อไป เด็กชายเด็กหญิงก็มาถึงท่าน้ำใกล้วัดมุขราช
ทั้งสองพากันลงเรือแจว ล่องมาทางใต้ ขึ้นฝั่งอีกทีตรงบริเวณแถบ
หมู่บ้านของชาวโปรตุเกส ตรงข้ามปากคลองสวนพลู
เรือสำเภา เรือกำปัน่ การค้าลำน้อยใหญ่ จอดทอดสมอเรียงรายริมฝัง่
มีทัง้ เรือสัญชาติจีน วิลนั ดา โปรตุเกส เปอร์เซีย ฯลฯ พวกชายตัวโตเปลือย
ท่อนบน แบกข้าวของขึ้นลงเรือกันไปมา ส่วนบนฝั่งมีเกวียนหลายเล่มรอ
ขนส่งสินค้า แผงขายข้าวของตัง้ เรียงรายค้าขายกัน ลูกค้ามีทัง้ ทีเป็
่ นคนงาน
ท่าเรือ และชาวบ้านทั่วไป ทั้งคนอโยธยา คนจีน คนญี่ปุ่น พวกฝรั่ง
หัวแดงก็มีให้เห็น
สุดาวดีเข้าไปทักทายชายชาวโปรตุเกสรายหนึง่ ผูนั้ น้ วัยสักสามสิบห้า
รูปร่างผึ่งผาย สูงโปร่ง สวมเสื้อกระดุมหน้าสีขาวแขนยาว กางเกงขายาว
สีน้ำตาลอ่อน รองเท้าบูต๊ ปล่อยผมแดงยาวหยักศกเล็กน้อย ใบหน้ายิม้ แย้ม
เป็นมิตร
“ดะเบรโอ…” เจ้าฟ้าหญิงร้องทัก
ชายโปรตุเกสโค้งเคารพ กล่าวตอบด้วยภาษาไทยสำเนียงแปร่ง
“องค์หญิง…วันนี้เสด็จมาถึงที่นี่เทียว มีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้หรือ
เปล่า”
“ทำอะไรอยู่”
“หม่อมฉันคุมคนงานขนสินค้าขึน้ เรืออยู่ วันพรุง่ เรือลำนีจะ
้ ออกเดินทาง
ไปปาเล็มบัง แล้วก็ต่อไปอินเดีย”
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เด็กหญิงมองเรือลำโตที่อีกฝ่ายพูดถึง เรือใหญ่นิ่งสนิทดุจยักษ์หลับ
เสากระโดงสูงนัก ใบเรือยังไม่ได้ถูกกาง แต่อีกไม่นานคงได้อวดโฉมรับลม
เริ่มต้นออกผจญภัยกลางมหาสมุทร
“น่าสนุกนะ ข้าเคยคิดอยากออกเดินทางไปกับเรือสักครั้ง อยากรู้ว่า
ไกลจากทะเลกว้างๆ นี้มีอะไรบ้าง”
“โลกภายนอกนัน้ ยังมีอะไรอีกมากมายทีพระองค์
่
ไม่เคยพบเจอ แต่นัน่
ก็พูดไม่ได้ว่าน่าสนุก”
“ทำไมล่ะ”
ดะเบรโอทอดสายตายังเรือสินค้าลำใหญ่เสมือนให้ช่วยนำพาล่องย้อนเวลา
ไปในอดีต
ชายผูนี้ ออก
้ เผชิญท้องทะเลมาตัง้ แต่วัยสิบห้า จากนัน้ เข้าร่วมในกิจการ
การค้าของโปรตุเกส ก่อนที่อีกสิบปีต่อมา จึงได้เริ่มต้นกิจการการค้าของ
ตัวเอง โดยมีอโยธยาเป็นที่ลงหลักปักฐาน
“สิบกว่าปีที่หม่อมฉันได้ท่องมหาสมุทร ทำให้รู้ดีว่าการท่องสมุทรนั้น
สุ่มเสี่ยง บางครั้งต้องเผชิญพายุรุนแรง เรือถูกโยนไปมาราวของเล่น ตัว
เราล้มหมุนกลิ้งเหมือนลูกข่าง หลายครั้งต้องอดอยากกลางทะเล โจรสลัด
โหดเหี้ยมก็มีเต็มไปหมด พร้อมมาเยี่ยมหาเราได้เสมอ”
เจ้าฟ้าหญิงไม่ได้นึกกลัว หนำซ้ำกลับยิง่ สนใจ “เวลาเจอโจรสลัด เจ้า
ทำอย่างไร ดะเบรโอ”
“ก็ต้องสู้ ไม่อย่างนัน้ ก็ตาย ลูกเรือทุกคนจึงต้องแข็งแรงและเชีย่ วชาญ
อาวุธ ไม่ใช่เพื่อทำลาย แต่เพื่อป้องกัน”
“ข้าอยากเป็นอย่างนั้น ข้าอยากเก่งอาวุธ”
พระปีย์หัวเราะ เมื่อฟังผู้น้อง “เจ้าจะฝึกอาวุธไปทำไมกัน สตรีเช่น
เจ้าควรฝึกฝนให้เป็นเลิศทางการเรือน เพื่อเตรียมองค์เป็นชายาของเจ้าฟ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง”
สุดาวดีตีหน้าบึ้งใส่พี่ชาย “ทำไมข้าต้องทำอย่างนั้น พี่ศรีสิงห์ก็พูด
อย่างนี้ ข้ามิเห็นว่าสตรีจำต้องเป็นเลิศเพียงการเรือน คอยดูเถิด ข้าไม่ยอม
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ดอก บุรุษทำอะไรได้ ข้าก็จะทำอย่างนั้นได้เช่นกัน”
“ทรงรับสัง่ ประหลาดนัก จะทรงทำอย่างนัน้ ได้อย่างไรกัน” ท้าววรจัน
แย้ง
แต่ดะเบรโอกลับหัวเราะขึน้ มา “หม่อมฉันเชือ่ มัน่ เต็มเปีย่ มว่า พระองค์
จะทรงทำเช่นว่านั้นได้”
“พูดจริงหรือดะเบรโอ” สาวน้อยดีใจที่มีคนเข้าข้าง
“แน่นอนพระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉันเชื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นสตรีที่
เก่งกาจเหนือกว่าสตรีนางใดในอโยธยาทั้งในวันนี้และวันหน้า”
สุดาวดียิม้ แป้น “ถ้าอย่างนัน้ เจ้าต้องหาอาวุธมาให้ข้าฝึกฝนอีก อาวุธ
ของพวกฝรั่ง ข้าอยากลอง”
ท้าววรจันรีบปราม “ไม่ได้นะเพคะ จะทรงทำเช่นนัน้ ไม่ได้ พระราชบิดาทรงทราบเข้าทั้งพระองค์และหม่อมฉันคงต้องอาญาหลังลาย”
“ก็อย่าให้รู้สิ พี่พลับ”
ดะเบรโอว่า “อาวุธของตะวันตกนั้นอันตราย นอกจากต้องตั้งใจแล้ว
ร่างกายยังต้องแข็งแรงเพียงพอ พระองค์เองยังเยาว์พรรษาอยู่ เมื่อไรทรง
เจริญด้วยวัยเหมาะสม หากแม้พระองค์มีพระราชประสงค์จะฝึกอาวุธ และ
พระเจ้าอยู่หัวอนุญาต หม่อมฉันก็พร้อมถวายการสอน”
สุดาวดียิ้มกว้างอีกครั้ง “จริงๆ นะ”
“แน่นอนองค์หญิง”
มีเสียงเรียกดังมาจากในเรือ ดะเบรโอตอบรับด้วยภาษาต่างประเทศ
จากนั้นจึงหันมาขออนุญาต
“หม่อมฉันต้องขอตัวก่อน เชิญทั้งสองพระองค์เดินเล่นชมตลาดและ
ข้าวของแถวนี้ตามพระราชอัธยาศัยเถิด”
สุดาวดีและพีชาย
่ แยกจากนายเรือโปรตุเกสออกมาเดินชมตลาดย่านนัน้
มีทัง้ ทีเป็
่ นแผงค้าอาหารการกิน ผักปลา แผงหมากพลูบุหรี่ ยาเส้น พ่อค้า
แม่ค้าทั้งที่ยังหนุ่มสาวและมีอายุ ต่างร้องเรียกลูกค้า บางแผงที่แม่ค้าเป็น
สาวรุน่ น่ารัก ก็มีชายหนุม่ แวะเวียนมาร้องเพลงยาว เกีย้ วพาไม่ขาด สุดาวดี

สันติธร วินิจฉัยกุล
๑๖

เห็นแล้วก็อมยิ้ม ชื่นชอบวิถีชีวิตสนุกสนานเรียบง่าย ช่างต่างกับชีวิตในรั้ว
ในวังที่มีแต่ระเบียบกฎเกณฑ์
ถัดเลยมาจากส่วนที่เป็นแผงค้า เป็นส่วนอาคารก่ออิฐสอปูน ส่วนใหญ่ไม่เป็นของชาวจีน ก็เป็นห้างร้านของชาวตะวันตก ห้างร้านทีว่่ ามีทัง้ ที่
ค้าหนังสัตว์ เครื่องประดับ เครื่องแก้ว น้ำหอม ผ้าผ่อนแพรพรรณก็มี
หลายชนิดหลากรูปแบบจากต่างเมือง
สุดาวดีไปเยี่ยมชมร้านผ้า แต่ละผืนล้วนงดงาม
“ลองเลือกชมดูได้ขอรับ” เจ้าของร้านชาวเปอร์เซียกล่าวเชือ้ เชิญ “มี
ทั้งจากเปอร์เซีย อียิปต์ ส่วนทางด้านขวา เป็นผ้าไหมจากเมืองจีนและ
ญี่ปุ่น”
สุดาวดีหยิบชมผ้าชิ้นงามขึ้นมาผืนหนึ่ง “ผืนนี้งามนัก ได้มาจาก
ที่ไหน”
“ผืนนี้เป็นผ้าชั้นดีจากเปอร์เซีย”
“แล้วราคาเท่าไรกัน”
เมื่อพ่อค้าบอกราคาแล้วก็ทำเอาทั้งสุดาวดีและท้าววรจันถึงกับอุทาน
“คุณพระ!…ไฉนราคาจึงสูงเพียงนี้” ท้าววรจันตกใจ
“นี่เป็นผ้าชั้นเลิศจากเปอร์เซีย หาใช่ของดาษดื่น”
“แต่ก่อนราคาไม่สูงถึงเท่านีนะ”
้ สุดาวดีว่า เพราะเคยมาเดินชมตลาด
อยูเป็
่ นนิตย์ เคยไถ่ถามล่วงรูราคา
้ สินค้าอยูบ้่ าง คิดว่าหากขึน้ ราคา ก็ไม่น่า
มากถึงเพียงนี้
เมื่อออกมาจากร้านค้า สุดาวดีบ่นกับพี่ชาย
“ข้าวของแพงขึ้นมากนัก”
“มิใช่เพียงแต่ข้าวของในร้านนี้ดอก ข้าวของอีกหลายอย่าง ทุกร้าน
ทุกที่ ก็แพงขึ้น”
“พระปีย์ตรัสถูกแล้วเพคะ” ท้าววรจันยืนยัน “ข้าวของหลายอย่างแพง
ขึ้น ยิ่งของจากประเทศนอกยิ่งแพง ทั้งเครื่องเทศ เครื่องหอม รวมถึง
ผ้าผ่อน ราคาก็สูงขึ้นนัก”
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“เพราะอะไรกัน” เด็กหญิงสงสัย
พระปีย์อธิบาย “ก็เห็นจะด้วยภาษีแพงขึ้นละ เจ้าภาษีทั้งหลายขึ้น
ภาษีสินค้าของตน อีกทั้งพระคลังยังเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องขายให้แต่กับ
พระคลังผูเดี
้ ยว ส่วนใหญ่ก็เป็นของจากดินแดนเปอร์เซีย อาหรับ ข้าวของ
ในตลาดจึงแพงขึ้นตามไปด้วย”
“ไม่มีใครห้ามปราม คิดแย้งบ้างหรือ”
“เห็นจะน้อยนัก เพราะบรรดาเจ้าภาษีทั้งหลายเพลานี้อยู่ในสังกัดการ
อุปถัมภ์ของออกญาศรีเนาวรัตน์ ทีป่ รึกษาของสมเด็จพ่อ พวกนีเลย
้ ถือว่ามี
คนคอยปกป้อง จึงตั้งภาษีตามใจชอบ นี่ไม่นับรวมสินค้าที่พ่อค้าวิลันดา
ผูกขาดตั้งราคาตามใจมาก่อนหน้านี้แล้วอีกจำนวนมาก”
“แล้วอย่างนีคน
้ อืน่ จะซือ้ หาได้อย่างไร ราคาแพงเสียขนาดนี”้ สุดาวดี
เห็นใจผู้คนทั่วไปที่อาจไม่ได้มีกำลังอัฐฬสมากพอ
“เพลานี้เราคงทำอะไรไม่ได้มากดอก ต้องปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป
ก่อน”
สุดาวดีไม่ชอบใจนัก “วันหน้า ข้าจะต้องมีเรือสินค้าเป็นของตัวเอง
เอาสินค้ามาขายในอโยธยาราคาถูก ให้ชาวบ้านทัว่ ไปซือ้ หากันได้ มิต้องพึง่
พวกพ่อค้าต่างแดนที่คิดแต่จะขูดเลือดเนื้อชาวเรา”
พระปีย์แอบยิม้ เยาะ ในใจคิดว่าคงเป็นเพียงอารมณ์ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวจาก
ความโกรธ ไม่มีความคิดความเชือ่ เลยว่า วันใดวันหนึง่ ในกาลภายหน้า เจ้าฟ้า
องค์น้อยองค์นี้จะทำได้อย่างที่ตั้งใจ
***
ในห้องบรรทมเงียบสงัด เครือ่ งใช้ เครือ่ งนอน ถูกจัดแต่งแบบง่ายๆ
บนเตียงไม้สักมีหมอน ผ้าห่มไร้ลวดลายพับไว้เรียบร้อย แท่นวางอาวุธทั้ง
ดาบ ธนู ตั้งอยู่ใกล้หน้าต่าง บนชั้นวางใกล้หัวเตียงมีข้าวของซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาแต่ครั้งยังเยาว์ พระศรีสิงห์หยุดยืนหน้าชั้นวางอยู่เนิ่น
นาน ตาจ้องมองกล่องไม้ลงรักปิดทองสลักลวดลายเถาไม้ดูหรูหรา เขาค่อยๆ
เปิดออกช้าๆ ภายในบุกำมะหยี่สีแดงสด รองรับมีดสั้นสีเงินวับวาว ด้าม
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จับเป็นไม้สีดำ ชายหนุม่ หยิบขึน้ มา กระชับไว้ในมือ ไตร่ตรอง นึกหวนถึง
ภาพอดีตครั้งบิดาถูกทหารรุมล้อม ทูลเชิญแกมบังคับลงจากบัลลังก์
ครัง้ นัน้ พระศรีสิงห์มีวัยเพียงหกปี ทำได้แต่นัง่ ร้องไห้ ทหารตัวโตสอง
คนยืนถมึงทึงขนาบข้าง ในมือถือดาบ โล่ เขม้นจ้อง แม้พระพี่เลี้ยงคอย
กอดประคองเพื่อปลอบโยน แต่ตัวเองก็ร้องไห้ไปพร้อมกันด้วยความกลัว
ทหารวัยฉกรรจ์สวมเกราะโลหะคนหนึ่งเข้ามาหา ผู้นั้นคือท่านขุน
เหล็ก ประคองพระองค์ยืนขึ้น พาเดินไปหน้าพระแท่นราชบัลลังก์ ซึ่งเคย
เป็นทีประทั
่ บของพระราชบิดา ทว่าตอนนี้ มีชายวัยกลางคนท่าทางน่าเกรงขามอยู่แทนที่
ตรงนั้นมีผู้คนอยู่กันจำนวนมาก ส่วนใหญ่พอคุ้นหน้าอยู่บ้าง ทหาร
เกราะเหล็ก พาไปหยุดลงหน้าชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ขวามือของราชบัลลังก์ ผู้
นั้นไม่ได้แต่งกายในชุดเกราะนักรบ
พระศรีสิงห์รู้ว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวคือพระปิตุลา นาม นารายณ์
แม้รูจ้ กั เคยพบหน้ากันมาหลายครา แต่เพลานัน้ เขากลับไม่กล้าเงยหน้ามอง
ตรงๆ เหงื่อไหลชโลมแต่กายกลับสั่นเทา
“ศรีสิงห์ เข้ามาหาข้าสิ”
ตอนนั้นเขาจำได้ว่าเข้าไปหาคนเรียกอย่างว่าง่าย
คนเรียกอุ้มเขานั่งข้างๆ โอบไหล่ไว้ “อย่าเกรงข้าไป นับแต่นี้ ข้า
จะเป็นผู้ดูแลอภิบาลเจ้าเอง”
เพลานัน้ พระศรีสิงห์ไม่เข้าใจเรือ่ งราวมากนัก ไม่รูว่้ าพ่อแม่หายไปไหน
จะได้พบหน้าทั้งสองอีกหรือไม่
จนเมื่อเติบโตรู้ความมากขึ้น คำที่เคยได้ยินว่าจะดูแลอภิบาล ไม่ได้
ช่วยชโลมจิตใจเขาให้เคารพนบนอบ รูค้ ณุ พระเจ้ากรุงอโยธยาองค์ปัจจุบนั เลย
ในใจกลับเริ่มเกิดก่อความโกรธแค้น
เมื่อรู้ความแน่แท้แล้วว่า ผู้ที่ชุบเลี้ยงดูแลมา คือคนแย่งชิงอำนาจ
ราชบัลลังก์ไปจากพระราชบิดา และพรากครอบครัวอันเป็นที่รัก ชายหนุ่ม
จึงเริ่มรู้สึกว่าไม่อาจยินยอมอยู่เฉยได้อีก เขาเริ่มฝึกฝนอาวุธ รอคอยวันที่
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จะทวงคืนสิ่งที่เป็นของบิดากลับคืนมาสู่ตน
และดูเหมือนวันนี้เขาไม่ต้องการรอคอยอีกต่อไป
นายจันมหาดเล็กคนสนิทค่อยๆ คลานเข้ามาเฝ้า เมือ่ เห็นท่าทางผูเป็
้ น
เจ้านาย ก็พอล่วงรู้ความในใจ
“หม่อมฉันมิเห็นควรที่พระองค์จะมุ่งคิดทำการสำคัญในเร็ววันนี้ การ
นีใหญ่
้ หลวงและสุม่ เสีย่ ง หากพลาดพลัง้ คงไม่ได้รับการอภัยโทษอีก ทีจ่ ริง
แม้พระองค์ทำการสำเร็จดังหวัง แต่เหล่าเจ้านายขุนนางอืน่ ก็ใช่ว่าจะยินยอม
พร้อมใจลงให้พระองค์โดยดี ขอพระองค์ไตร่ตรอง รอเวลาสั่งสมกำลัง
เพิ่มพูนบารมีอีกสักระยะก่อนเถิด”
“ข้าหาได้ทำเพือ่ ให้ใครมายอมรับนับถือ สิง่ ทีพระเจ้
่ าอยูห่ วั มีอยูใน
่ วันนี้
ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วงชิงมาจากสมเด็จพ่อ ข้ายอมทนอยู่กับการถูกหมิ่นเกียรติ
เช่นนี้ไม่ได้อีก สายตาของเหล่าเจ้านายองค์อื่น และเหล่าข้าราชบริพาร
ทัง้ หลายแหล่ คงมองเห็นข้าเป็นแต่คนน่าสังเวชไร้ค่า ข้าอยูเฉย
่ ต่อไปไม่ได้
แล้วพีท่่ าน ข้าจะต้องให้พวกมันได้รับกรรมเช่นทีพวก
่ มันเคยทำกับสมเด็จพ่อ”
“แต่ก็ควรรอเวลาอันเหมาะควร รอวันที่มีสรรพกำลังเพียงพอ หาก
ทำการสำเร็จ พระองค์ก็จะได้ครองบัลลังก์อันเป็นของพระองค์อย่างชอบธรรม
และมั่นคง”
พระศรีสิงห์นิ่งเงียบหลับตา ทดสอบจิตใจดูว่าจะสามารถเก็บกลั้นให้
ยอมทำตามคำเสนอของคนสนิทได้หรือไม่ หากแต่เสียงแผ่วเบาทีละม้
่ ายเอ่ย
กับตัวเองเสมือนบ่งบอกคำตอบ
“ข้าเก็บกดความคับแค้นต่อไปมากกว่านี้อีกไม่ได้แล้วละ”
***
ท้องฟ้าสดใสไร้เมฆ แสงอาทิตย์อ่อนยามเช้าอบอุ่น น้ำค้างปลาย
กลีบดอกแก้วค่อยระเหยแห้งลงเมื่อต้องแสงอุ่นสักระยะ
สุดาวดีหยิบเศษข้าวตอกโยนออกไป ฝูงนกกระจาบโผลงมาจิกกิน
หลายตัว กินไปพลางร้องขัน บ้างกระพือปีกแสดงอำนาจ เด็กสาวหยิบเศษ
ข้าวใส่ในมือ เดินมาท่ามกลางฝูงนก ชูมือขึ้น ไม่นาน นกน้อยตัวหนึ่งก็
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ถลาลงมาเกาะ จิกกินอาหารในมือ
สาวน้อยยิ้มกว้าง นกน้อยน่าเอ็นดูเป็นเสมือนสหายคลายเหงายาม
อรุณรุ่งเช่นนี้
ทว่าจูๆ่ นกน้อยกลับโผบินไปโดยเร็ว ประหนึง่ รีบหลบหลีกภัย มีนาง
ข้าหลวงตะโกนโวยวายแทบไม่เป็นภาษา เสียงฝีเท้าหนักๆ ดังใกล้ สุดาวดี
เห็นม้าสีดำตัวโตตรงรี่มาอย่างเร็ว
“ระวังเพคะองค์หญิง!”
อาชาสีนิลควบผ่านหน้าสุดาวดีจนเซถลาเกือบล้ม ท้าววรจันรีบเข้ามา
ประคองถอยให้ห่างจากอาชา ทีเพลา
่ นีค่้ อยๆ หยุดยืน เล็มหญ้าอยูริ่ มบึงน้ำ
ไพร่เลวสามคนรีบวิ่งเข้ามา ในมือถือเชือก ไม้ พยายามหาหนทางจับมัน
แต่ม้าหนุ่มยังขัดขืน ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ใช้ขาหลังเป็นอาวุธพร้อมเตะ
บุรุษหนึ่งปรากฏตัวขึ้น ตรงไปหาอาชาสีดำ
“ถอยไปก่อน” เขาบอกคนอื่นๆ จากนั้น จ้องตาม้า พลางสืบเท้า
เข้าไปหาอย่างเชื่องช้า
“มาเถิดพ่อ มากับข้าเถิด พ่อยอดอาชาของข้า”
ม้าหนุม่ ทำจมูกฟุดฟิดอยูสอง
่ สามที ก็ค่อยสงบท่าทีลง ชายหนุม่ ลูบ
แก้มมันเบาๆ แล้วตบลำตัวหลังต้นขาหน้า
เมื่อสุดาวดีเห็นว่าม้าที่หลุดมาเริ่มสงบ อยู่ในการควบคุม จึงเข้าไป
หา
“สมเด็จอา”
ผู้ที่สุดาวดีเรียกว่า ‘สมเด็จอา’ คือสมเด็จเจ้าฟ้าน้อย โอรสในสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ปราสาททอง เป็นอนุชาต่างมารดากับพระราชบิดาของพระองค์
มีวัยเกือบยี่สิบแล้ว ใบหน้าคมเข้ม แต่ดวงตาโตแลดูอ่อนโยน รูปร่างสูง
โปร่งองอาจสมดังชายชาตินักรบ
เจ้าฟ้าหนุ่มยิ้มให้สาวน้อย “โชคดีที่เจ้าพังคีไม่ชนเจ้าเข้า”
“พังคี?”
“อาชาตัวนีอย่
้ างไรล่ะ กำลังจะขึน้ เป็นม้าทรงของข้า มันออกจะพยศ
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สักหน่อย แต่ก็แข็งแรง ฉลาด…ลองลูบมันสิ”
ทีแรก สาวน้อยยกมือลูบไล้ต้นคอเจ้าอาชาอย่างกล้าๆ กลัวๆ แต่เมือ่
มันไม่มีท่าทางดุรา้ ย สนใจแต่ก้มเล็มหญ้าอ่อน ทำให้เด็กสาวเริม่ ตืน่ เต้นดีใจ
“อยากลองขี่ไหม”
สุดาวดีตาโต “ได้หรือเพคะ”
“ได้สิ”
ว่าแล้วเจ้าฟ้าหนุ่มก็อุ้มร่างน้อยนั่งหลังม้า จากนั้นกระโดดขึ้นตาม
พาอาชาสีนิลออกเดินไปตามริมบึงน้ำ
ภาพอุทยานกว้างจากบนหลังม้าแม้มิได้ต่างจากที่เคยเห็นตามปกติ
แต่สำหรับสุดาวดีกลับเสมือนกำลังอยูอี่ กโลก โลกใหม่ทีไม่
่ เคยสัมผัส บึงน้ำ
กลางอุทยาน ซึ่งคนในวังเรียกกันว่า สระบัว หรือ สระบงกช ดูงามกว่า
คราใด ลมพัดกระแสน้ำเคลือ่ นไหวเป็นริว้ คลืน่ บัวบานชูช่อสีชมพูบ้าง ขาว
บ้าง ท่ามกลางกอใบสีเขียว ปีบใหญ่แต่งแต้มดอกสีขาวประดับอยู่ริมตลิ่ง
เจ้าฟ้าหนุม่ ให้ความเอ็นดูเจ้าหญิงตัวน้อย สองแขนโอบร่างบางไว้ด้วย
ความระวังขณะมือจับบังเหียน ระหว่างทางขีม้่ าเทีย่ วชม ก็ชวนคุยเรือ่ งราว
หลากหลาย เรื่องเมื่อครั้งตนยังเด็กเคยแอบมาเล่นน้ำในสระบัว เรื่องต้น
สาละใหญ่กลางอุทยานที่เคยปีนไปนอนหลับ จนนางข้าหลวงตามหากัน
ยกใหญ่
แม้ช่วงวัยห่างกันหลายขวบปี แต่ความอ่อนโยน พูดจาเป็นกันเอง
หยอกล้อสนุกสนาน ทำให้สุดาวดีอบอุ่น ผ่อนคลาย ราวอยู่กับสหายไร้
พิธีรีตอง
ในตอนที่ทั้งสองกำลังชื่นชมดอกเหลืองของมาลัยทองบนหลังคากระโจมรายริมตลิ่งนั้นเอง มีมหาดเล็กของเจ้าฟ้าน้อยเร่งรีบมาเข้าเฝ้ากราบทูล
สีหน้าท่าทางจริงจัง
เห็นทีคงเป็นเรื่องสำคัญ
“มีเรื่องอะไร” เจ้าฟ้าน้อยถาม
ผู้มาเข้าเฝ้ายกมือถวายบังคมครั้งหนึ่งจึงตอบ
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“เพลานี้พระศรีสิงห์ถูกราชองครักษ์จับกุมตัวไว้พระพุทธเจ้าข้า”
สุดาวดีตกใจ
เจ้าฟ้าน้อยลอบมองสีหน้าสาวน้อยนิดหนึ่ง แล้วจึงถามคนของตน
“เกิดเรื่องอะไรขึ้น”
***
พระเจ้ากรุงอโยธยาอิงหมอนอยู่บนที่ประทับไม้สัก ภายในพระราชมนเทียร ข้าหลวงสามคนคอยปรนนิบตั พัิ ดวี รินน้ำจัณฑ์ถวายไม่ได้ขาด วง
มโหรีบรรเลงเพลงไพเราะเสนาะหู นางรำร่างอรชรสวมสไบสีตองอ่อน นุ่ง
ผ้าพื้น ร่ายระบำอ่อนช้อย
สุดาวดีเข้ามาก้มกราบบิดา ตอนนั้นการบรรเลงจบลง นักดนตรี
นางรำต่างทยอยกันออกไป
พระเจ้าอยู่หัวขยับพระองค์ให้ทะมัดทะแมงขึ้น ขณะเดียวกันก็ลอบ
สังเกตสีหน้าลูกสาว เห็นความหม่นหมอง ไม่ร่าเริงเช่นก่อน
“เป็นอะไรหรือเปล่า วันนี้ดูเจ้าไม่สดใสเลย”
ฝ่ายลูกสาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง จึงเอ่ย “สมเด็จพ่อมีรับสั่งให้จับตัวสมเด็จ
พี่ศรีสิงห์หรือเพคะ”
คนเป็นพ่อโอบร่างธิดาของตน “เมือ่ เจ้ารูเรื้ อ่ งนีแล้
้ ว ก็คงรูเหมื
้ อนกัน
ว่าทำไมพ่อจึงสั่งเช่นนั้น”
“เพราะสมเด็จพี่ศรีสิงห์คิดลอบปลงพระชนม์สมเด็จพ่อ” สุดาวดีก้ม
หน้าตอบเสียงอ้อมแอ้ม น้ำตาเริ่มคลอ “แต่หม่อมฉันได้ยินว่าสมเด็จพ่อจะ
ทรงลงทัณฑ์ถึงชีวิต”
องค์กษัตริย์ถอนหายใจยาว “ใช่ว่าพ่ออยากทำ แต่ศรีสิงห์คิดลอบ
สังหารพ่อ แอบซุ่มที่ปากประตูพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ใช้มีดหมาย
สังหาร ยังดีที่ราชองครักษ์เข้ามาขัดขวางทัน ศรีสิงห์ต้องคมดาบบนหน้า
ฉกรรจ์จนสิ้นแรงคิดหาญทำการต่อ จึงถูกกุมตัวไว้ได้ ไม่อย่างนั้นพ่อคงไม่
ได้มาพูดกับเจ้าอย่างนี้”
ราชธิดานิ่งเงียบ
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“อีกอย่างหนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศรีสิงห์คิดกระทำการเช่นนี้ พ่อเคย
อภัยโทษไปครั้งหนึ่ง ด้วยเห็นว่ายังเยาว์ อาจขาดความยั้งคิด แต่มันกลับ
ไม่สำนึก หากพ่อยังละไว้อีก จะไม่มีผู้ใดเกรงกลัวอาญา เหล่าขุนนางและ
อาณาประชาราษฎร์จะได้เสื่อมความเคารพภักดี”
คนเป็นพ่อลูบหัวลูกสาวที่ซบอยู่บนอก พูดต่อ
“ทีผ่่ านมาพ่อเองเห็นว่าศรีสิงห์ต้องกำพร้า จึงนำมาชุบเลีย้ ง มิใช่เห็น
เป็นเพียงหลานอา แต่รักใคร่ดูแลประดุจโอรสของตัวเอง แต่อย่างที่เขาว่า
เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม ศรีสิงห์ไม่เคยสำนึกบุญคุณ กลับ
อกตัญwูคิดฆ่าพ่อ ไม่ต่างจากทำปิตุฆาต แม้พ่อเองไม่คิดโกรธแค้นเพราะ
อย่างไรเสียก็สายโลหิตเดียวกัน แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่อาจละไว้ได้อีก”
สุดาวดีน้ำตาไหล เข้าใจบิดา แต่ก็ยังสงสารพระเชษฐา
“แต่หม่อมฉันไม่อยากให้พี่ศรีสิงห์ตาย”
“เจ้าเป็นคนจิตใจงามนักลูกพ่อ แต่ชีวิตคนเราก็อย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าสูงศักดิ์ หรือไพร่ทาสต่ำเตีย้ เช่นไร ก็ไม่มีทางได้ทุกอย่างทีต้่ องการดอก”
สาวน้อยบอกตัวเองไม่ได้ว่าเข้าใจ แต่นัน่ ไม่สำคัญไปกว่าการรูแล้
้ วว่า
คงจนหนทางช่วยเหลือพี่ชายอีก เงยหน้ามองบิดาด้วยน้ำตานองหน้า
“เช่นนั้นวันพรุ่ง ขอหม่อมฉันไปร่วมยามลงทัณฑ์พี่ศรีสิงห์นะเพคะ”
องค์กษัตริย์ส่ายหน้า “อย่าเลย ไม่ใช่อะไรที่เจ้าควรเห็น”
“แต่…” สุดาวดีไม่รู้จะพูดอะไร ได้แต่สะอื้น
คนเป็นพ่อพยายามปลอบ “เงียบเถิด ลูกสาวกษัตริย์ต้องไม่อ่อนแอ
ไม่ร้องไห้ ต้องเข้มแข็ง หากใครรู้ว่าลูกของพ่อฟูมฟายอ่อนแอเช่นนี้ จะ
ดูถูกเอาได้”
แต่เสียงสะอื้นและน้ำตายังไม่หยุดรินจากดวงตาคู่น้อย
ผู้เป็นพ่อจับบ่าทั้งสอง เช็ดน้ำตาบนแก้มลูกสาว
“เอาละ หากเจ้าหยุดร้อง พ่อจะมีรางวัลให้ พ่อจะไม่เอาเรือ่ งทีเจ้่ าแอบ
หนีไปนอกวัง และก็จะอนุญาตให้เจ้าออกไปได้ตามต้องการ ไม่ต้องคอยลอบ
แอบหนีไปอีก และจะยังให้นายเรือโปรตุเกสมาสอนสรรพวิทยาและศัสตรา
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บางอย่างด้วย”
สุดาวดีเริม่ ยิม้ ออกมาได้บ้างแม้ริมแก้มยังเปรอะน้ำตา “จริงหรือเพคะ”
“จริงสิ” ทรงแย้มสรวลเมตตา ลูบศีรษะธิดาอย่างอ่อนโยน
คนเป็นลูกสาวกอดพ่อของตนไว้เนิ่นนาน
***
สุดาวดีกำลังร้อยมาลัยอยู่ตอนที่ท้าววรจันวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาทรุดตัว
ลงต่อหน้า
“มีอะไรหรือจ๊ะพี่พลับ ท่าทางเร่งร้อนเทียว”
พระพีเ่ ลีย้ งสูดหายใจอีกสองสามครัง้ ขยับตัวไปใกล้เจ้านายของตนอีก
หน่อย แล้วจึงเอ่ยเสียงเบาราวกับไม่ต้องการให้ใครได้ยิน
“หม่อมฉันทราบจากพวกข้าโขลนปากประตูวังมาว่า หลังพิธลงทั
ี ณฑ์
ด้วยท่อนจันทน์เมื่อวาน ครั้นพวกทหารนำพระศพไปฝัง ด้วยบุญญาบารมี
พระศรีสิงห์นั้นยังไม่ทรงสิ้นพระชนม์ มีข้าเก่าช่วยเหลือให้รอดไปได้เพคะ”
“พี่พูดจริงรึ” เด็กสาวยินดี วางมือจากมาลัย หากแต่อีกใจไม่อยาก
เชื่อว่าจะเป็นจริงได้ อาจเป็นเพียงคำลือไร้แก่นสาร
“แต่จะเป็นตามนั้นได้อย่างไรกัน ทหารหลวงคงต้องรู้ ไม่อาจปกปิด
หลบเลี่ยงได้”
พระพีเ่ ลีย้ งตอบ “ทหารหลวงทำหน้าทีเสร็
่ จ ฝังพระศพแล้วก็หมดหน้าที่
เป็นทีให้ข้าหลวงเก่าของพระเชษฐาลอบช่วยพระองค์ได้ ความจริงทหารหลวง
จำนวนหนึง่ ก็ยังภักดีพระศรีสิงห์อยู่ จึงทำทีเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ให้คนช่วย
ไปได้อย่างปลอดภัยเพคะ”
เด็กสาวใจชื้นขึ้นเมื่อคิดว่าพี่ชายอาจรอดไปได้จริง
แม้ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมอุทร แต่การได้คุยเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก ก็ก่อ
ให้เกิดความผูกพัน ไม่หวังให้พี่ชายต้องตายตกไปด้วยอาญา
สุดาวดีได้แต่เพียงหวังว่าหากพระเชษฐาผ่านเคราะห์ภัยร้ายครานีไป
้ ได้
ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองให้เขาอยู่สุขสบายตามอัตภาพ ไม่
พลันกลับหลงสู่ความมืด คิดทำการผิดพลาดอีก

๒
ลูกธนูพุ่งผ่านอากาศ ปักลงกลางส่วนหัวของหุ่นฟางใต้ต้นโสนใหญ่
สุดาวดียิม้ อย่างพอใจ จากการฝึกฝนมาหลายปีตัง้ แต่บิดาอนุญาต จนเพลา
นี้ล่วงเข้าวัยสิบหกแล้ว ฝีมือทางศัสตราจึงเป็นเลิศเทียบเทียมบุรุษ
“ฝีมอื เจ้าดีขึน้ ทุกวันเลยนะ สุดาวดี แม้ยอดขุนพลก็ยากจะมีชัยเหนือ
เจ้า” เจ้าฟ้าน้อยชม
หญิงสาววางคันธนูลงบนโต๊ะ ยิ้มให้อีกฝ่าย
“หม่อมฉันหมั่นฝึกฝนไม่ให้ฝีมือแพ้สมเด็จอา”
“อย่างนัน้ รึ” เจ้าฟ้าหนุม่ นึกสนุก ยืน่ ขอคันและลูกธนูจากทหารติดตาม
โก่งคันศรก่อนปล่อยให้ปลายแหลมพุง่ ตรงรวดเร็ว เสียบถูกลูกธนูของหญิงสาว
ที่ปักอยู่ก่อนหน้า จนแตกแยกกลายเป็นสองซีก ร่วงหล่นลงพื้น
อาวุธของเจ้าฟ้าน้อยปักแน่นแทนที่บนหุ่นฟาง
สุดาวดีเห็นฝีมืออีกฝ่ายแล้วก็ทึ่ง
“สมเด็จอาทรงพระปรีชานัก”
ว่าแล้วก็คว้าคันธนูของตนยิงออกไป ลูกศรพุง่ แหวกอากาศเจาะปลาย
ธนูดอกที่ปักอยู่ก่อนหน้าจนแตกออกเป็นสองซีก
“ยอดเยี่ยม เห็นทีข้าคงสู้เจ้าไม่ได้แล้ว” เจ้าฟ้าหนุ่มชม
“สมเด็จอาทรงปรีชากว่าหม่อมฉันมากนัก”
ชายหนุม่ ส่งคืนคันศรให้คนติดตาม จากนัน้ เป่าปากให้สัญญาณ เพียง
อึดใจ อาชาลักษณะงามนามพังคี ก็วิง่ เหยาะเข้ามาหา เจ้าฟ้าน้อยกระโดด
ขึน้ หลังม้า ยืน่ มือรับหญิงสาว ให้ขึน้ มาอยูใน
่ อ้อมแขนล่ำสันซึง่ โอบล้อมอยู่
ทั้งซ้ายขวา มีแผ่นอกหนาเป็นพนักให้พักพิงอย่างผ่อนคลาย
จากเด็กสาวตัวน้อย เพลานีเจ้
้ าฟ้าหนุม่ สัมผัสได้ถึงความงามของสาว
แรกรุน่ ดวงหน้าเรียวรี ริมแก้มเปล่งปลัง่ ดัง่ จันทร์เพ็ญนวลผ่อง องค์เอวอรชร
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เรือนผมดำขลับหอมกรุ่นยิ่งกว่าพวงผกาใดในอุทยาน พาให้เกิดความรู้สึก
สิเน่หา ปรารถนาได้ครอบครองทัง้ กายใจ เมือ่ จับมือบางให้เกาะกุมบังเหียน
แต่หลวมๆ ไปพร้อมกัน เสมือนดั่งสองร่างรวมกันเดินทางสู่ความฝัน
เช่นเดียวกันกับสุดาวดี ความรูส้ กึ แปลกแตกต่างไปจากวันวารก็บังเกิด
ขึน้ มาในหัวใจ ไม่ใช่เป็นเพียงความตืน่ เต้นทีได้
่ ขีม้่ า หากแต่เสมือนหัวใจถูก
นำพาสูโลก
่ ใหม่ ลมหายใจแผ่วเบาทีคลอ
่ เคล้าต้นคอ เพียงพอจะก่อให้ความ
วาบหวาม หัวใจเต้นแรงจนกายร้อนผ่าว
ความสุขใจก่อความปรารถนาให้เวลาหยุดนิ่ง ให้ได้พิงแผ่นอกหนา
ระหว่างอาชาวิ่งเอื่อยไปตามทาง
สองข้างเส้นทางเต็มไปด้วยแนวไม้พุม่ เตีย้ สีเขียวสดเรียงราย ผลิดอก
หลากสีดูสดสวย ผิวน้ำในสระกว้างเป็นประกายประหนึ่งเกล็ดเพชรโรยระยับ
บนแผ่นผิวมรกตใหญ่ แสงอาทิตย์สดใสไม่ร้อนอบอ้าว ลมพัดเอือ่ ยจับผิวให้
เย็นสบาย
พังคีวิ่งผ่านประตูพระราชวัง หยุดลงตรงลานหน้าวัดมงคลบพิตร มี
ผู้คนเดินไปมากันขวักไขว่ พ่อค้าแม่ขายตั้งแผงค้ากันทั้งข้าวของเครื่องใช้
หมากพลูบุหรี่ เครื่องประดับ รวมถึงอาหารคาวหวานก็มีอยู่มาก ต่างร้อง
เรียกลูกค้ามาอุดหนุน
เจ้าฟ้าทั้งสองลงจากหลังม้า เข้าไปในอุโบสถ บรรยากาศภายในทั้ง
เย็นและสงบเงียบ เสียงกรุ๊งกริ๊งแว่วมาตามแรงลม มีกลิ่นธูปเทียนหอม
เหล่าอุบาสกอุบาสิกาทยอยเข้ามาทำบุญถวายข้าวของสังฆทาน เจ้าฟ้าทัง้ สอง
นัง่ ลงก้มกราบพระพุทธรูปประธานองค์โตปางมารวิชยั จากนัน้ ขยับมาสนทนา
ธรรมกับภิกษุชรา พร้อมกับไพร่ฟ้าจำนวนหนึ่ง
หลังจากทัง้ สองออกจากโบสถ์ ก็ว่าจ้างเรือแจว ล่องเทีย่ วชมบึงใหญ่
แถบทุ่งภูเขาทอง
“ไม่คิดว่าใกล้ๆ พระราชวัง จะมีบึงน้ำกว้างใหญ่สุดตาเช่นนี้” สุดาวดี
เปรยออกมา ตาทอดไปไกลทั่วท้องน้ำ
“ทีนี่ ไม่
่ ได้เป็นบึงน้ำเช่นนีตลอด
้ ทัง้ ปีดอก ข้าเคยมาเทีย่ วชมแต่ครัง้ ยัง
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เด็ก ที่นี่มีให้มาชมได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น”
“ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพคะ”
“ที่จริงแล้วพื้นที่แถบนี้เป็นเรือกสวนไร่นา พอถึงฤดูฝน น้ำจะหลาก
ท่วมอยู่หลายเดือน จนกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ มีทั้งพืช สัตว์ ปลาหลาก
พันธุ์หลายชนิด เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านย่านนี้”
สุดาวดีกวาดสายตาไปทัว่ ท้องน้ำไกลโพ้น น้ำใสแลเห็นปลาตัวน้อยว่าย
อยู่ใต้ใบบัว ดอกบัวหลวงชูช่อเต็มไปหมด จอกแหนแผ่ตัวครอบคลุมผิวน้ำ
นกตัวโตฝูงใหญ่โฉบลงมายืนบนกอบัว เดินหย็องแหย็งหาอาหาร
“ที่นี่กว้างมากเลยนะเพคะ สมเด็จอามาบ่อยหรือเพคะ”
“ไม่ดอก ข้าไม่ได้มานานแล้ว ครัง้ สุดท้ายก็นานมากจนแทบลืมเลือน
ที่ยังจำได้เพียงอย่างเดียวก็คงเป็นความทรงจำเรื่องสมเด็จแม่”
“สมเด็จอามาที่นี่กับแม่หรือเพคะ”
เจ้าฟ้าหนุม่ พยักหน้า “คิดว่าอย่างนัน้ นะ ทีจ่ ริงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความ
จริง หรือเป็นเพียงภาพจากความคิดคำนึงทีวาด
่ ขึน้ เองกันแน่ แต่นัน่ ไม่สำคัญ
เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ข้าน่ะ ไม่ได้ใกล้ชิดสมเด็จพ่อมาก
นักเพราะทรงมีราชกิจมาก อีกทัง้ บ้านเมืองก่อนนีก็้ วุน่ วาย อาณาประชาราษฎร์
เต็มไปด้วยทุกข์เข็ญ”
สุดาวดีตั้งใจฟัง
เจ้าฟ้าหนุม่ เล่าต่อไป “ครัง้ ข้ายังเด็ก บ้านเมืองถูกรุมเร้าทัง้ จากศึกนอก
และศึกใน เกิดขบถขึ้นหลายครั้ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศรีสุธรรมราชา
ปราบดาภิเษก ก็คิดหมายประหารพีน่ อ้ งญาติวงศ์คนอืน่ ก็ได้พ่อของเจ้าทูล
ขอละเว้นเอาไว้ ข้าจึงยังอยู่มาจนวันนี้”
เจ้าฟ้าน้อยทอดสายตาไกล “เมือ่ พ่อของเจ้าขึน้ ครองอโยธยา ก็เลีย้ งดู
ข้าประหนึ่งโอรส ไม่ได้แคลงหน่าย หรือหวาดระแวงว่าจะเป็นภัย”
“ตัง้ แต่หม่อมฉันจำความได้ ก็เห็นสมเด็จอาเป็นครอบครัว ไม่ได้รูส้ กึ
แบ่งแยกแต่อย่างใด”
“ข้าได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอยูห่ วั และพระกษัตรี โดยเฉพาะพระ-
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กษัตรีที่คอยดูแลช่วยเหลือข้าประหนึ่งพี่สาวแท้ๆ ก็ไม่ปาน”
“ได้ยินสมเด็จอาเล่า ทำให้หม่อมฉันคิดถึงแม่ หม่อมฉันไม่เคยเห็น
หน้าแม่เลย ทรงสิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่หม่อมฉันเกิดได้ไม่นาน”
เจ้าฟ้าหนุ่มเล่า “ข้ายังจำพระองค์ได้ไม่ลืม แม่ของเจ้าเป็นสตรีผู้
งดงาม หากแต่จิตใจยิ่งงามกว่า เป็นอัครชายาอันคู่ควร” เขามองใบหน้า
ดวงตาของหญิงสาว “เจ้าช่างเหมือนกับแม่ของเจ้านัก แววตาคูนี่ ้ เฉกเช่น
พระองค์ไม่ผิด”
สาวน้อยเริ่มน้ำตาคลอ คิดถึงมารดา อยากเห็นหน้าสักครา อยาก
อยู่ในอ้อมกอดท่านสักหน
“หม่อมฉันคิดถึงแม่”
“แม่อยู่กับเจ้าเสมอ สุดาวดี เจ้าเป็นคนฉลาด เป็นธิดาที่รักของ
พระเจ้าอยู่หัวและคนทั่วไป เท่านี้ข้าคิดว่าแม่ของเจ้าก็เป็นสุขใจแล้ว”
หญิงสาวรับคำปลอบโยนของอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มเหนื่อยอ่อน
“บางครั้งหม่อมฉันรู้สึกโดดเดี่ยว สมเด็จพ่อมากด้วยราชกิจ สมเด็จ
แม่ก็ประทับอยู่สรวงสวรรค์แล้ว หม่อมฉันไม่รู้เลยว่าวันหน้าจะเป็นอย่างไร
หามีใครที่พอจะชี้ทางให้หม่อมฉันเดิน บางครั้งหม่อมฉันรู้สึกกลัว”
เจ้าฟ้าน้อยจ้องมองดวงตาคู่งาม “เจ้าหาต้องกลัวสิ่งใดไม่ หากแม้น
มีภยันตรายใดมาแผ้วพาน ข้าจะเป็นผู้ปกป้องเจ้าเอง” แล้วกุมมืออ่อนบาง
ของหญิงสาว
สายตาอบอุ่นที่มองมาพาให้ดวงใจในอกของสุดาวดีเต้นไม่เป็นจังหวะ
ร่างกายร้อนวูบ ได้แต่ก้มหน้าหลบสายตา ทว่าไม่อาจเก็บกลั้นรอยแย้มยิ้ม
บนใบหน้าได้ ตอบกลับไปน้ำเสียงผะแผ่ว
“หม่อมฉันเกรงว่า คำของพระองค์จะเป็นเพียงรับสัง่ ทีฝาก
่ ไว้กับเกสร
ดอกบัว และแมลงภู่ผึ้งรอบกายเพลานี้เท่านั้น เพียงก้าวขึ้นฝั่ง ก็จะทรง
หลงลืมไปเสีย”
เจ้าฟ้าน้อยยกมือประนม สีหน้าจริงจังขณะเอ่ยคำสัตย์สาบาน
“ข้าแต่เทพยดาฟ้าดิน ข้าขอสัญญาว่าจะปกป้องดูแลทั้งกายใจของ
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สุดาวดี มิให้ต้องโทมนัส เสียน้ำตา มิให้มีภยันตรายใดแม้เพียงเถ้าผงธุลมา
ี
แผ้วพานให้ระคายเคือง หากแม้นผิดคำ ขอให้ข้าสิ้นเสียงจะเอ่ยวาจาและ
คำสัญญาใดๆ ไม่อาจหาความสุขสวัสดิ์ได้อีกตราบชั่วกัลปาวสาน”
“พอแล้ว พระองค์มิจำต้องพูดอีกแล้ว” เจ้าหญิงร้องปราม ไม่ประสงค์ฟังคำสาบานอันน่าประหวั่นอีก
เจ้าฟ้าหนุ่มมองตาคู่งามไม่วาง
“ตาเจ้าราวกับดวงตาของแม่ไม่ผิดเพีย้ น หากทว่าสำหรับรูปโฉม เจ้า
นั้นงามกว่า”
สุดาวดีทำอะไรไม่ถูกแม้แต่เอือ้ นเอ่ยคำใด คงต้องตกอยูใต้
่ สายตาแสน
เสน่ห์ของเจ้าฟ้าหนุ่มอยู่เนิ่นนาน ราวกับต้องพันธนาการอันน่าอภิรมย์ ไม่
ปรารถนาให้หลุดพ้นไปโดยเร็ว
***
เจ้าฟ้าทัง้ สองขีพั่ งคีกลับมาถึงยังพระราชวังเมือ่ เพลาโพล้เพล้ หยุดลง
ข้างกระโจมรายบนเนินริมสระบงกช ด้านหน้าตำหนักสำคัญทางทิศบูรพาของ
พระราชมนเทียร
ตำหนักของเจ้าฟ้าอภัยทศ พระอนุชาแห่งองค์พระเจ้าอยูห่ วั และพระเชษฐาแท้ๆ ของเจ้าฟ้าน้อย
เจ้าฟ้าอภัยทศเพลานี้ใช้เวลาไปกับการชมความงามของอาทิตย์อัสดง
รับลมเย็นพัดพาแผ่วเบา เขาเป็นผู้ที่มีรูปร่างไม่สูงนัก ไม่ล่ำสัน แต่ก็แลดู
สมส่วน ใบหน้าออกกลม คิว้ หนา คางป้าน ผิวกายขาวเนียนกว่าน้องชาย
เล็กน้อย
ทรงประทับผ่อนคลายอิริยาบถร่วมกับพระกนิษฐาต่างมารดา นาม
เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ หรือที่หลายคนเรียกขานว่า พระราชกัลยาณี มีเหล่า
ข้าหลวงนางในคอยรับใช้ ปอกผลไม้ รินน้ำจัณฑ์ให้ บีบนวดพัดวีไม่ได้ขาด
เจ้าฟ้าน้อยผูกพังคีไว้กับต้นพุทราใหญ่ จากนั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระเชษฐา
สุดาวดีนั่งลงข้างอาหญิงของตน
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“แต่งตัวเป็นชายอยู่เรื่อยนะเจ้า” พระราชกัลยาณีดุแบบทีเล่นทีจริง
“แล้วนี่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนมา”
“ไปวัด แล้วก็นัง่ เรือเล่นชมบัวแถวทุง่ ภูเขาทองเพคะ ทีนั่ น่ งดงามนัก
หากสมเด็จอาได้เสด็จไปชม ต้องชอบแน่ๆ”
“ชอบไปเทีย่ วนอกวังเสียจริงนะ เป็นอย่างนีมา
้ ตัง้ แต่เด็ก” แล้วหันไป
พูดจากับเจ้าฟ้าน้อย “สมเด็จพี่นี่ก็จริงเทียว ตามใจสุดาวดีอยู่ร่ำไป”
“ครานีพี้ เป็
่ นคนชวนสุดาวดีออกไปเอง ให้ได้ชมบ้านเมืองของเราบ้าง
หาใช่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในรั้วในวัง”
สุดาวดีเงยมองอาทิตย์กลมโตปริม่ ลงยอดทิวไม้ อีกดวงสะท้อนอยูบน
่
ผิวน้ำ ระยับยิบสีทองอร่ามประหนึ่งละอองทองคำปกคลุม
“ตะวันวันนี้ช่างงามนัก”
“ตะวันงามยามใกล้ลาลับ เห็นจะไม่ต่างจากชีวิตข้า” เจ้าฟ้าอภัยทศ
เอ่ยขึน้ มาลอยๆ คล้ายกับพูดกับตัวเอง “ชีวติ ทีกำลั
่ งเคลือ่ นสูราตรี
่ กาลดำมืด”
แล้วพยายามขยับตัวด้วยความยากลำบาก ขาลีบเล็กไม่อาจช่วยให้เคลือ่ นไหว
ได้โดยง่าย ยิ่งจะพยุงลุกเดินเอง ยิ่งห่างไกลจากความคิดฝันมานานแล้ว
สุดาวดีนึกเห็นใจสมเด็จอาอภัยทศนัก รับรู้มานานแล้วว่าทรงทดท้อ
กับสภาพร่างกายของตนมาหลายปี จนมีเรื่องลือกันว่าเคยคิดจะปลิดชีวิต
ตนเอง จากพระเจ้าน้องยาเธอที่สมควรประทับอยู่ในฐานะเจ้าวังหน้ามหาอุปราช แต่ด้วยชะตากรรมทำให้พระองค์ไม่อาจเป็นได้ดังหวัง วัยที่เพิ่มขึ้น
แต่ละวัน กลับกลายเป็นสวนทางกับเรี่ยวแรงขาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่
สามารถเดินไปไหนต่อไหนได้โดยปกติ
พระราชกัลยาณีขยับร่างบอบบางเข้าไปใกล้พีชาย
่ แตะมืออีกฝ่ายหวัง
ปลอบโยน
“อย่ารับสัง่ เช่นนัน้ เลยเพคะสมเด็จพี่ พระองค์จะยังทรงอยูเป็
่ นทีรั่ กของ
เหล่าพระบรมวงศ์และอาณาราษฎร์อีกนานเพคะ”
เจ้าฟ้าน้อยเอ่ยให้กำลังใจพีชาย
่ “หากสมเด็จพีเป็
่ นดวงตะวัน ก็หาใช่
ตะวันรอนใกล้ลาลับ แต่คือตะวันกล้าฉายแสงเป็นแรงใจให้หม่อมฉันและพระ-

