
         "แมํช๎อยจะทําอยํางไร" 

         "ก็ไมํร๎ู" ช๎อยตอบ "ถ๎าไมํร๎องไห๎โฮฮาให๎ขายหน๎าคน ก็คงนั่งหัวเราะรํวนไปเหมือนอีบ๎าอะไรกระมัง"  

         พธิอีปุสมบทได๎เร่ิมขึน้ และเร่ิมดําเนินไปตามกฏเกณฑ๑ทีไ่ด๎วางไว๎สองพนักวําป ีตาอน๎รับโอวาทจากอปุชัฌาย๑ แล๎วก็

ออกไปครองผ๎า พอตาอ๎นครองผ๎าเหลืองกลับมายืนซ๎อมขานนาคอยูํกับคูํสวด ที่ตรงประตูอุโบสถ พลอยก็ได๎แตํแลดูด๎วย

ความพอใจ แทบวําจะไมํมีตาไว๎ดูอื่น ตาอ๎นครองจีวรแล๎วดูงดงาม มีราศีเกินกวําที่คาดหมายไว๎ พลอยได๎เคยเห็นผ๎ูชาย

แตํงตัวด๎วยเคร่ืองแตํงกายหลายหลากมาในชีวิตของตน ต้ังแตํนุํงผ๎าลายใสํเส้ือกระบอก นุํงผ๎ามํวงใสํเส้ือราชแปเต็น แตํง

เคร่ืองแบบตํางๆ ติดเหรียญตรา ตลอดจนแตํงสากลผูกเน๎คไทแบฝร่ัง เคร่ืองแตํงตัวของผ๎ูชายที่เปล่ียนไปตามยุคตามสมัย 

สุดแตํใจคนจะเห็นงาม แตํผ๎าเหลืองสามผืนอันเป็นเคร่ืองแตํงกายของผ๎ูมีศีล ยังมิได๎มีใครบังอาจมาเปล่ียนเป็นอยํางอื่น 

ยังคงอยํูอยํางไรก็อยํางนั้น พลอยเพิ่งมาร๎ูสึกในวันนี้วํา ผ๎าเหลืองเพียงสามผืนนั้น สามารถประดับคนให๎งดงาม มีสงําราศี

ได๎ย่ิงกวําอาภรณ๑อันลํ้าคําใดๆ ทั้งส้ิน ผ๎ูที่นุํงหํมด๎วยผ๎าเหลืองสามผืนนั้น มีความงามอันเลิศลํ้ามนุษย๑ใดๆ เพราะความงาม

ที่เกิดขึ้นนั้น มิได๎เกิดจากรูปสมบัติอันมีแตํจะเส่ือมโทรมสลายไป มิใชํความงามอันเกิดจากการตกแตํงประดับประดา อัน

เป็นการพรางที่หลอกลวงได๎แตํเพียงจักษุประสาท แตํเป็นความงามอันเกิดจากศีล จากความสํารวมจากความสงบและ

ความนอบน๎อม ความงามอยํางนี้มิใชํวําจะเห็นได๎ หรือร๎ูสึกได๎ด๎วยสัมผัสตํางๆ อันเป็นของลวงโลก กํอให๎เกิดความเข๎าใจ

ผิดอยูํเป็นนิจ แตํเห็นได๎ด๎วยดวงจิตบริสุทธิ์ ซึ่งยํอมจะต๎องเป็นความงามที่แนํแท๎ ปราศจากความเคลือบคลุมแอบแฝง หรือ

การหลอกลวงใดๆ 

         เจ๎านาคผํานการซ๎อมขานนาคทีป่ระตูอโุบสถ แล๎วก็เขา๎ไปขานนาคตํอหนา๎สงฆ๑ พธิดํีาเนินไปเร่ือยๆ จนสงฆ๑รับนาค

เป็นภิกขุเข๎ารํวมอยูํเป็นสมาชิกอันสมบูรณ๑ พลอยคลานช๎าๆ เข๎าไปประเคนของพระอ๎นที่บวชใหมํ และเมื่อประเคนของ

เสร็จก๎มตัวลงกราบพระ พลอยร๎ูสึกวําคร้ังนี้เป็นคร้ังแรก ที่ตนมิได๎ก๎มกราบแสดงคารวะด๎วยกิริยา หรือด๎วยขนบประเพณี 

ด๎วยสองมือสองแขนและศีรษะ แตํได๎ก๎มลงกราบด๎วยชีวิตด๎วยความเป็นอยํู และด๎วยวิญญาณทั้งหมด ขณะนั้นได๎ยินเสียง

เหมือนกับตนเองร๎องอยูํในใจวํา 

         "คุณเปรม ! คุณเปรม ! ฉันพยายามทําหน๎าที่ของฉันให๎ครบทุกอยําง....ครบทุกอยํางแล๎ว ฉันเหนื่อยเต็มที....คุณ

เปรม !" 

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่หลังจากบวชพระอน๎ พลอยก็ล๎มเจ็บ นายแพทย๑ทีต่าอัน้รับมาตรวจบอกวํา พลอยเป็นโรคหวัใจอยําง

หนัก ต๎องพักผํอนมากที่สุด และต๎องได๎รับการรักษาพยาบาลอยํางเครํงครัดที่สุด  

 

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๑)  

         พลอยเจ็บอยํูหลายเดือน เร่ียวแรงทีมี่เหลืออยํูนัน้ก็หมดลงไปทกุท ีถึงแม๎วําบตุรและญาติจะได๎ชํวยกัน ใหก๎าร

รักษาพยาบาลอยํางแข็งแรงเพียงใด ความร๎ูสึกของตัวคนไข๎นั้นก็เป็นอุปสรรคสําคัญอยูํอยํางหนึ่ง กลําวคือถึงแม๎วําพลอย
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จะมิได๎หมดเจตนาที่จะอยํูตํอไปก็ตาม แตํพลอยก็มิได๎มีความกระตือรือร๎นที่จะอยูํ มิได๎วิตกหํวงใยในการป่วยไข๎ของตน แตํ

ทําตัวเหมือนกับคนที่ปลํอยให๎ตัวลํองลอยไปตามกระแสแหํงโชคชะตา ไมํพยายามฝืนและไมํมีมานะที่จะส๎ู อุปสรรคที่

สําคัญอีกอยํางหนึ่งตํอการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ ก็คือการขาดแคลนยาในระยะนั้น โดยเฉพาะโรคของพลอยซ่ึงเป็นโรคพิเศษ

เก่ียวกับหัวใจ จึงต๎องการยาพิเศษหลายอยํางที่หาได๎โดยยาก เพราะปริมาณของยาชนิดนั้นๆ ทีมีอยูํเมื่อกํอนสงครามมิได๎

มีอยํูมากเชํนยารักษาโรคอื่นๆ ที่คนเป็นกันเป็นพื้น เมื่อเกิดสงครามแล๎วยาพิเศษเหลํานั้นก็ถูกใช๎ให๎หมดไป ที่ยังมีเหลือก็

ถูกกักตุนไว๎ขายในราคาที่สูง จนแทบไมํนําเชื่อ นายแพทย๑ผ๎ูมารักษาพลอยเองก็หมดปัญญา มิร๎ูที่จะหายาที่ไหนมารักษา

คนไข๎ของตนได๎ ได๎แตํจดชื่อยาบางชนิดที่จําเป็นให๎แกํเจ๎าของไข๎ แล๎วบอกให๎ลองออกเที่ยวหาดู ถ๎าได๎มาก็จะเป็นประโยชน๑

มาก 

         ปญัหาเร่ืองยาขาดแคลนจึงเป็นปญัหาใหญํทีต๎่องปรึกษาหารือกันอยํูเป็นนจิ วันหนึง่คุณเสวีมาเย่ียม ทีบ่า๎นคลอง

บางหลวง เพื่อเย่ียมทั้งพลอยที่เป็นคนไข๎และประไพซึ่งมาอยูํพยาบาลพลอย ขณะที่นั่งคุยกันอยํูครํูหนึ่ง ตาอั้นก็เอา

กระดาษจดชื่อยาขนานหนึ่งออกมาให๎ดูแล๎วพูดวํา  

         "เสวี ล้ือร๎ูจักคนมาก ลองชํวยถามหาซื้อยาขนานนี้ให๎คุณแมํหนํอยเถิด เราเองว่ิงหาเสียจนอํอนใจแล๎ว แตํยังหาซ้ือ

ไมํได๎" 

         คุณเสวีรับกระดาษไปดู แล๎วก็หยิบสมุดพกจากกระเป๋าเส้ือจดช่ือยา แล๎วก็หนัมาย้ิมกับพลอย แล๎วพดูช๎าๆ ชัดถ๎อย

ชัดคําอยํางที่เคยทําให๎พลอยไมํสบายใจมาเสมอวํา  

         "ไมํเป็นไรครับคุณแมํ ผมยินดีสนองพระคุณเต็มที่ ยาขนานนี้ถึงคนอื่นจะหาไมํได๎ ผมวําผมคงหาได๎ คุณแมํอยํา

วิตกเลย" 

         พอรํุงขึน้อกีวันหนึง่คุณเสวีก็มาหาทีบ่า๎นในตอนบาํย ตาอัน้ผ๎ูซ่ึงร๎อนใจอยํูด๎วยเร่ืองยา ก็ถามถึงยาขึน้ทนัททีีไ่ด๎เห็น

หน๎า คุณเสวีนิ่งอยํูครํูหนึ่งแล๎วก็ตอบวํา  

         "ของทุกอยํางในเมืองไทยเรานี้ ถ๎าใครร๎ูที่หาก็มีทั้งนั้น ข๎อสําคัญอยูํที่เราจะให๎เขาตามราคาหรือไมํ"  

         "เอาเถิดนําเสวี" ตาอั้นพูดอยํางใจร๎อน "ถูกแพงอยํางไรก็วํามาเถิด ขอแตํให๎คุณแมํหายเจ็บก็แล๎วกัน"  

         "ยาที่อั้นให๎หาเป็นยาฉีด" คุณเสวีอธิบาย "หายากเพราะมีอยูํน๎อย คนที่เขามีอยูํเขาเป็นเพื่อนกับเรา พอร๎ูวําคุณแมํ

เจ็บเขาก็ยินดีจะขายให๎ถูกกวําราคาตลาด"  

         "เขาจะขายอยํางไร" 

         "เขาขอหลอดละส่ีพันห๎าร๎อยบาท" คุณเสวีตอบอยํางหน๎าตาเฉยที่สุด  



         พลอยใจหายวาบเม่ือได๎ยินราคา ความตกใจในความแพงของยาหลอดเดียว แทบวําจะทาํใหห๎วัใจพลอย หยุดนิง่ไป

ทีเดียว ฝ่ายตาอั้นก็สะด๎ุงจนเห็นได๎แล๎วตอบอ๎อมแอ๎มวํา  

         "ดีแล๎วเสวี แตํเราวานคืนอื่นเขาหาไว๎อีกทางหนึ่ง จะขอฟังเขากํอน ถ๎าอยํางไรจะบอกให๎เสวีร๎ูทีหลัง"  

         "ก็ได๎" คุณเสวีวํา "แตํอยําใช๎เวลาให๎มากนัก เพราะถ๎าช๎าไปอีกสองสามวัน ราคาอาจขึ้นไปอีกก็ได๎ เด๋ียวนี้ราคาก็

ขึ้นอยํูทุกวันแล๎ว" 

         ตาอัน้กัดกรามแนนํไมํตอบ และนัง่ขรึมๆ อยํูจนคุณเสวีลากลับไปเอง พอคุณเสวีไปพน๎ตัว พลอยผ๎ูนอนฟงัเร่ืองราว

นิ่งๆ อยูํบนเตียง ก็เรียกตาอั้นเบาๆ ให๎เข๎ามานั่งใกล๎ตัว พอตาอั้นเข๎ามานั่งที่ริมเตียง พลอยก็พูดขึ้นวํา  

         "อั้น อยําซื้อเลยยาขนานนั้น แพงเหลือทน" 

         "โธํคุณแม"ํ ตาอั้นอุทานเบาๆ จนเกือบเป็นกระซิบ "จะไปเสียดายเงินอยูํทําไมในยามนี้"  

         "แมํไมํเสียดายเงินหรอกอั้น" พลอยตอบเบาๆ "แตํแมํเคยใช๎เงินให๎เป็นประโยชน๑ ยาขนานนี้ใชํวําฉีดแมํเพียงเข็ม

เดียวแล๎วก็จะหาย แตํจะต๎องฉีดไปหลายเข็ม ยาหลอดละส่ีพันสอง สิบหลอดก็ส่ีหมื่นสองพัน นานเข๎าราคาก็อาจเพิ่มขึ้นไป

กวํานั้น เผลอไปหนํอยคํายาขนานเดียว ก็จะเป็นเงินเรือนแสน" พลอยหยุดพูดพักเหนื่อยประเด๋ียวหนึ่ง แล๎วก็ถอนใจใหญํ

พูดตํอไปเบาๆ วํา 

         "เงินเป็นหมื่นเป็นแสน อั้นคิดดูให๎ดีๆ ชีวิตของแมํเห็นจะไมํแพงถึงเพียงนั้น" 

         "คุณแมํ !" ตาอั้นพูดออกมาได๎คําเดียวแล๎วก็ซบหน๎าลงร๎องไห๎ใกล๎ๆ ตัวพลอย ด๎วยความร๎ูสึกที่ไมํสามารถจะกล้ัน

ไว๎ได๎ 

         "อั้นอยํางเป็นหํวงแมํให๎มากนักเลย จะวําเจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นก็ไมํถึง และยาขนานนั้นถึงหากวําได๎มา จะทํา

ให๎หายลงทันทีก็เปลํา การเจ็บไข๎ก็ต๎องแล๎วแตํบุญแตํกรรมอยํูมากเหมือนกัน บางคนที่มีหยูกยาสารพัด แตํก็แก๎ไมํได๎ถึง

ตายก็มีอยํูบํอยๆ" 

         "ไมํใชํอยํางนั้นหรอกคุณแมํ" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความเครียดแค๎น "ผมเสียใจมาก เพราะเห็นใจคนอยําง

ชัดในคราวนี้" 

         "เห็นใจใครอั้น แมํไมํร๎ูเร่ืองเลย"  

         "เสว"ี ตาอั้นบอก "ผมร๎ูดีวําเจ๎าเสวีเข๎าหุ๎นกับพวกพ๎องตุนยา และยาขนานนี้ของมันก็มี แตํทั้งที่มันร๎ูแล๎ววําคุณแมํ

เจ็บมาก ต๎องใช๎ยาขนานนี้ มันยังมีหน๎ามาบอกขายได๎ถึงหลอดละส่ีพัน"  

         "ก็เขาค๎าขายเก่ียวข๎องกับพวกพ๎อง บางทีจะหุ๎นสํวนเก่ียวข๎อง เขาจะให๎เปลําก็เกรงใจกระมัง" พลอยชํวยพูดแก๎ให๎  



         "ถึงอยํางนั้นมันจะขายแตํเพียงเทําทุนก็ยังได๎ เพราะมันรวยมามากแล๎ว แตํนี่มันมาบวกเอากําไร....ชํางมันเถิดคุณ

แมํ แล๎วผมจะไปหาที่อื่นมาให๎ บางทีจะถูกกวําด๎วยซ้ําไป ผมถามลองใจมันเลํนเทํานั้นเอง"  

         เม่ือได๎ยินคําบอกเลําจากตาอัน้พลอยก็ได๎ถอนใจใหญํ ความนอ๎ยใจในน้าํใจอนัคับแคบของลูกเขยนัน้ มิได๎เกิดขึน้

เลย แตํร๎ูสึกหนักใจในความเส่ือมในน้ําใจของคนโดยทั่วๆ ไป ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํเมตตากรุณา ดูเหมือนจะหมดไปเสีย

แล๎วจากโลกนี้ แม๎แตํตัวพลอยเองซึ่งอยูํในฐานะดี ยังต๎องร๎ูสึกอัตคัดในยามเจ็บไข๎ คนที่อาภัพกวําจะเป็นอยํางไร  

         ตาอัน้คงจะโกรธและนอ๎งใจคุณเสวีมากในเร่ืองนี ้วันรํุงขึน้ตาอัน้ก็ไปซ้ือยาขนานเดียวกันมาจากทีอ่ืน่จนได๎ ถึงแม๎วํา

จะได๎จํานวนไมํครบตามที่หมดส่ัง และเมื่อพํอเพิ่มมาเยี่ยมในวันเดียวกัน ตาอั้นก็เลําเร่ืองนี้ให๎ฟัง  

         พอํเพ่ิมสํายหนา๎อยํางออํนใจแล๎วก็พดูวํา 

         "ชํางมันเถิดพํออั้น คนพรรค๑อยํางนั้น มันจะรํ่ารวยได๎ดิบได๎ดีไปถึงเพียงไหน ลุงวําในโลกนี้มีบุญมีกรรม คนที่ใจดํา

ใจบาปถึงคนไมํเห็น ผีสางเทวดาก็เห็น คอยดูไปเถิดพํออั้น อีกหนํอยมันจะต๎องน้ําตาเช็ดหัวเขํา"  

         "ผมกลัวมันจะไมํเป็นอยํางนั้นนํะซี คุณลุง" ตาอั้นวํา  

         "อ๎าว ! ทําไมลํะ พํออั้น" 

         "ผมดูๆ โลกมนุษย๑เราทุกวันนี้แล๎ว ก็ไมํอยากเชื่ออะไรทั้งนั้น คงที่ซ่ือสัตย๑ คนที่มีความจริงใจ คนที่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ

ตํอคนอื่นเสียอีก กลับกลายเป็นคนเลวไมํมีวันที่ได๎ดี แตํคนที่เป็นหัวประจบกลับกลอก คดโกงเขานั่นแหละ เขาได๎ดีทุกสมัย 

เพราะเขากล้ิงเกลือกไปทัน" 

         "อ๏ะ ! อยํางนั้นก็แยํซีพํอคุณ" พํอเพิ่มร๎อง 

         "ก็แยํนํะซีคุณลุง แตํแยํสําหรับคนอยํางเราๆ คนอยํางเขาไมํมีแยํหรอก มี่แตํจะดีย่ิงๆ ขึ้นไป" ตาอั้นตอบขรึมๆ  

         "พํออั้นหมายความวํา โลกมนุษย๑เราไมํมีความยุติธรรมอยํางนั้นหรือ เป็นอันวําทําชั่วแล๎วผลที่เกิดไมํชั่วอยํางนั้น

หรือ" พํอเพิ่มถามอยํางสงสัย 

         "จะวําถึงเพียงนั้นก็ไมํถูก" ตาอั้นตอบ "ความช่ัวมันก็ต๎องเกิดผลในทางช่ัว แตํผลที่เกิดมันไมํจําเป็นต๎องเกิด แกํผ๎ูที่

ทําชั่ว มันไปตกแกํคนอื่นที่เขาไมํร๎ูเร่ืองราวอะไรด๎วย อยํางคนโกงเขา ถ๎าจับได๎ผลก็เกิดแกํตัว แตํสํวนมากถ๎าจะโกงกันใคร

จะไปปลํอยให๎ใครจับได๎ ผลเสียหายจากการโกงมันเกิดเหมือนกัน แตํมันไปเกิดกับคนอื่นๆ ที่เขาไมํโกงหรือไมํร๎ูเร่ืองอะไร

ด๎วยเลย" 

         "ฮื้อ ! ลําบากจริง ลําบากจริง" พํอเพิ่มบํน "ลุงยังปลงใจเชื่ออยํางนั้นไมํได๎เลย"  

         พลอยทีน่อนฟงัสองคนพดูกันอยํู พดูขึน้มาบา๎งวํา 



         "อั้น แมํก็คิดอยํางอั้นพูดเหมือนกัน...คิดมานานแล๎ว เพราะเหตุนั้นแมํจึงไมํยอมทําช่ัว ไมํยอมทําบาป"  

         พอํเพ่ิมเหลียวมาดูพลอยแล๎วบนํวํา 

         "เออ ! แมํลูกคํูนี้เขาไปไหนกันเป็นปี่เป็นขลํุยทีเดียว พูดอะไรก็ไมํร๎ู ฉันไมํเข๎าใจเลย"  

         "จริงๆ นะคุณหลวง" พลอยยืนยัน "ถ๎าฉันทําช่ัวแล๎วร๎ูวําความช่ัวจะต๎องตกแกํฉันคนเดียว ไมํไปตกแกํคนอื่น ฉันคง

ไมํกลัวความช่ัวนักหรอก และบางทีอาจลงมือทําบาปกับเขาบ๎างก็ได๎ เพราะความชั่วดีก็เป็นเร่ืองของฉันคนเดียว ถึงจะตก

นรกหมกไหม๎ ฉันก็เป็นคนตกจะเป็นไรไป เราอยากทําชั่วเราก็ต๎องรับกรรมเอาเอง เหมือนกับอยากได๎ของ เราก็เสียสตางค๑

ซื้อ แตํเทําที่เห็นมา คนอื่นที่เขาไมํร๎ูเร่ืองมักจะต๎องเข๎ามารับบาปเสียเสมอไป ฉันก็เลยทําบาปไมํลง เพราะกลัวคนอื่นเขา

จะต๎องลําบาก" 

         "คุยกันเร่ืองอื่นเถิดแมํพลอย นึกวําสงสารแกํฉันก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มพูดอยํางอํอนใจ  

         อาการปว่ยของพลอยมีแตํทรุดกับทรงไปเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลากํอนสงครามจะเสร็จส้ินลง ความขาดแคลนในเร่ือง

ยารักษาโรค ทําให๎การรักษาพยาบาลไมํได๎ผลเต็มที่ และพลอยก็ปลงใจปลํอยให๎สังขารรํางกายเป็นไปตามบุญตามกรรม 

ความร๎ูสึกนั้นเหมือนกับวําตนเป็นคนพิการ จะทําอะรก็ไมํสะดวก และย่ิงนานวันเข๎าก็ย่ิงร๎ูสึกวําตนนั้นอยํูด๎วยคนอื่นแท๎ๆ 

ความร๎ูสึกเชํนนี้ ย่ิงทําให๎พลอยท๎อถอยหนักขึ้นไปอีก  

         วันหนึง่พอํเพ่ิมมาหาและหลังจากทีคุ่ยเร่ืองอืน่ๆ ตามเคยแล๎ว พอํเพ่ิมก็พดูขึน้วํา  

         "แมํพลอย สงครามเห็นจะไปไมํได๎อีกนานแล๎ว ฉันวําคงจะเสร็จในเร็วๆ นี้ เวลานี้เยอรมันก็แพ๎ราบไปแล๎ว ยังเหลือ

แตํญ่ีปุ่น เมื่อสองสามวันนี้อเมริกาเอาลูกระเบิดแบบใหมํ ไปทิ้งญ่ีปุ่นลูกหนึ่ง คนตายนับแสน"  

         "เหมือนไฟประลัยกัลป์" พลอยนึกในใจทันทีที่ได๎ยิน "มนุษย๑เราจะฆําฟันกันไปถึงไหน" แตํปากนั้นถามพํอเพิ่มไป

วํา 

         "ลูกระเบิดอะไรถึได๎ร๎ายแรงถึงเพียงนั้นคุณหลวง นํากลัวจริง"  

         "เขาเรียกกันวําลูกระเบิดปรมาณู" พํอเพิ่มตอบ "มีอิทธิฤทธิ์มากกวําลูกระเบิดที่เขาเอาทิ้งบ๎านแมํพลอย มากมาย

นัก ลูกเดียวก็เมืองพังทั้งเมือง คนตายทั้งเมือง อยํางนี้ฉันวําญ่ีปุ่นส๎ูไปได๎อีกไมํนานต๎องแพ๎แนํๆ แมํพลอยคิดดูเอาเองเถิด 

ถ๎าขืนส๎ูไปเขาเอาไปทิ้งสักสิบลูก มิพากันตายทั้งเกาะญ่ีปุ่นหรือ"  

         "พุทโธํเอ๐ย !" พลอยอุทานเบาๆ "แล๎วคนที่ตายทั้งเมืองนั้นก็คงคนอยํางเราๆ นี้เอง คนแกํก็มี เด็กก็มี ไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราว

กับเขาสักนิด" 



         "ทําอยํางไรได๎ลํะแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ย่ิงรบกันไปนานก็ย่ิงลําบาก เลิกรบกันเสียทีก็ดี ใครเหลือตายก็จะได๎สบาย

กันบ๎าง วําแตํไอ๎ลูกระเบิดลูกนี้ฉันอดคิดถึงมันไมํได๎เลย เพื่อนฉันเขาเลําให๎ฟังวํา เขาเพิ่งค๎นพบกันได๎ใหมํที่อเมริกา นํากลัว

เหลือเกิน" 

         "ลูกมันจะโตสักเพียงไหนนะคุณหลวง ถึงได๎มีฤทธิ์เดชมากถึงเพียงนี้" พลอยถามด๎วยเหตุผลอยํางธรรมดา  

         "อีตรงนี้นํะซีที่มันสําคัญ" พํอเพิ่มพูดอยํางภูมิใจเหมือนกับวําตนเองคิดลูกระเบิดปรมาณูขึ้นได๎ "เขาวําลูกมันเทํา

ระเบิดธรรมดานี่เอง หรือจะเล็กกวําเสียด๎วยซ้ําไป แตํฤทธิ์มันมากกวําหลายหมื่นเทํา"  

         "ฉันไมํอยากจะเชื่อเลย แตํนั่นแหละ คุณหลวงต๎องร๎ูเร่ืองอยํางนี้ดีกวําฉัน"  

         "จริงๆ นํา แมํพลอย" พํอเพิ่มหัวเราะ "เร่ืองนี้ไมํใชํเร่ืองหลอกกันเลํน เร่ืองสําคัญนักทีเดียว เรียกได๎วําโลกมนุษย๑เรา

เข๎ายุคสมัยใหมํ แมํพลอยลองคิดดูซี เราเกิดมาในสมัยคนรบกันด๎วยมีดด๎วยไม๎ เอาปืนคาบศิลาปืนปัสตันไลํยิงกัน มีเหาะ

เหินเดินอากาศได๎แตํในหนังสือวงศ๑ๆ จักรๆ แล๎วเราก็ได๎อยูํมาจนเห็นคนเหาะได๎ เอาระเบิดแบบใหมํมาทิ้งตูมเดียวตายทั้ง

เมือง ราวกะศรพรหมาสตร๑ในเร่ืองรามเกียรต์ิ เกิดมาก็ไมํเสียชาติเกิดหรอกฉันวํา"  

         "แล๎วมีอะไรดีขึ้นบ๎างหรือเปลําเลําคุณหลวง" พลอยอดถามไมํได๎ทั้งที่ใจนั้นไมํอยากจะพูด "ฉันเห็นแตํรบราฆําฟัน

กันให๎ตายมากกวําสมัยกํอน ใครที่ไมํตายก็ต๎องลําบากอดอยากจนผ๎าจะไมํมีนุํงอยูํแล๎ว"  

         "อดใจรอไปกํอนเถิดแมํพลอย คงไมํนานหรอก อีกหนํอยก็เสร็จสงคราม เราคงสบายกันทุกคน คอยดูไปเถิด"  

         "นี่คุณหลวงสังหรณ๑ไปเสียอีกแล๎วกระมัง" พลอยถามย้ิมๆ ใจนั้นนึกถึงคําพยากรณ๑เหตุการณ๑ผิดๆ พลาดๆ ที่พํอ

เพิ่มชอบทําอยูํเสมอ 

         "เปลํานํา" พํอเพิ่มหัวเราะ "ฉันพูดด๎วยเหตุผลจริงๆ ใครๆ เขาก็พูดอยํางนั้นทั้งนั้น"  

         แตํในทีสุ่ด เหตุการณ๑ก็เป็นไปตามทีพ่อํเพ่ิมได๎พยากรณ๑ไว๎ เพราะหลังจากทีก่รุงเทพฯ ถูกระเบิดอยํางหนกั โรงไฟฟา้

ทั้งสองโรงถูกทําาย ทําให๎เกิดขาดแคลนทั้งน้ําและไฟไปได๎ไมํนานนัก และโดยมิได๎มีใครคาดหมายไว๎กํอนเลย สงครามก็

เสร็จส้ินลงอยํางเงียบๆ และโดยกระทันหัน เหมือนกับในวันที่สงครามเกิดขึ้น เช๎าตรํูวันหนึ่ง คนก็ร๎ูกันทั่วเมืองวําสงคราม

เสร็จลงแล๎ว โดยญ่ีปุ่นเป็นฝ่ายยอมแพ๎ตํอพันธมิตร พํอเพิ่มรีบมาหาพลอยถึงบ๎านทันทีเมื่อได๎ทราบในตอนเช๎า พํอเพิ่มเดิน

อมย้ิมแป้นขึ้นมาบนเรือน และพอเห็นหน๎าพลอย พํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา 

 

         "คราวนี้สนุกละแมํพลอย เยอรมันยอมแพ๎ไปกํอนแล๎ว ญ่ีปุ่นก็มายอมแพ๎ในวันนี้ เหลือแตํไทยเป็นมหาอํานาจรบ

กับอังกฤษอเมริกาแตํคนเดียวเทํานั้นเอง !" 

         "คุณหลวงคงดีใจมากคราวนี้" พลอยพูดตอบ  



         "ใครบ๎างจะไมํดีใจ" พํอเพิ่มวํา "คราวนี้จะได๎หมดทุกข๑หมดร๎อนกันเสียที ข๎าวของก็คงจะถูกลงคราวนี้"  

         "ข๎อนี้แหละที่ฉันยังปลงใจเชื่อไมํสนิท คนเราตกทุกข๑ได๎ยากมาหลายปี รบราฆําฟันกันตายเสียนักตํอนัก แล๎วอยํูๆ 

พอเลิกรบกัน ก็จะให๎กลับสบายเหมือนเกําทันที ฉันยังเชื่อไมํได๎ดอกคุณหลวง"  

         ความเห็นของพลอยในเร่ืองนี ้เป็นความเห็นทีอ่อกจะถูกต๎อง แม๎พอํเพ่ิมและคนอกีหลายคน ทีเ่คยมีความเห็นวําทกุ

อยํางจะเรียบร๎อย และกลับคืนดีเมื่อเสร็จสงครามนั้น ก็ยอมรับวําความเห็นของพลอยถูกกวําของตนในภายหลัง เพราะ

ถึงแม๎วําสงครามจะเสร็จไปแล๎วก็ตาม และสํวนเก่ียวข๎องของประเทศไทยในสงครามนั้น เป็นต๎นวําได๎เคยทําสัญญารํวมรุก

รํวมรบกับญ่ีปุ่น ตลอดจนได๎ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกา ได๎กลายเป็นโมฆะไปหมดแล๎วก็ตาม สภาพการณ๑ตํางๆ ก็

มิได๎มีรํองรอยวําจะคืนดีเหมือนเมื่อกํอนสงคราม แตํตรงกันข๎าม กลับมีทีทําจะย่ิงทรุดลงไปกวําเมื่อยังอยูํในระหวําง

สงครามเสียอีก ข๎าวของทุกชนิดยังหายากและยังแพงขึ้นเร่ือยๆ ไปในอัตราที่นําพิศวงและนําวิตก ทหารตํางประเทศที่เคย

เข๎ามาอยํูในเมืองไทยตลอดระยะเวลาแหํงสงคราม ได๎หายไปหมดในเวลาไมํช๎า แตํมีทหารตํางประเทศอีกอยํางหนึ่งเข๎ามา

แทนที่ คือทหารของฝ่ายชนะสงคราม และเมื่อทหารเหลํานี้เข๎ามาอยํูได๎ไมํนานนัก ขําวลือก็วํอนไปถึงเร่ืองความหยาบคาย 

และความโลดโผนตํางๆ ของทหารตํางประเทศชุดใหมํ ทําให๎มีความตระหนกตกใจกลัวกันขึ้นบ๎าง เด็กตัวเล็กๆ ที่วิ่งเลํนอยํู

ข๎างถนนหนทาง ในลักษณะที่เป็นมิตรกับทุกคนที่ผําน เลิกร๎องทักทายทหารด๎วยภาษาญ่ีปุ่น เลิกร๎อง "อาริกาโต๎ !" หรือ 

"บันไซ !" แตํเร่ิมร๎อง "โอเค !" แทน ซึ่งเมื่อพลอยได๎ยินก็เข๎าใจวําเป็นภาษาฝร่ัง แตํแรกก็มีผ๎ูที่เกลียดชังญ่ีปุ่น ในฐานที่เป็น

ข๎าศึกเข๎ามารุกรานนั้น เห็นวําทหารตํางด๎าวชุดใหมํนั้นเป็นมิตรเข๎ามาขับไลํญ่ีปุ่น ให๎ออกไปหมดจากประเทศไทย แตํนาน

วันเข๎าความร๎ูสึกเชํนนั้นก็เปล่ียนไปเป็นความสงสัย ไมํร๎ูวําทหารเหลํานั้นจะอยํูไปอีกนานเทําไร  

         พอํเพ่ิมผ๎ูซ่ึงมาเย่ียมอาการไขข๎องพลอยแทบทกุวัน ปรารภขึน้วันหนึง่วํา  

         "แมํพลอย ฉันนี่เป็นคนแปลกเสียแล๎ว เมื่อญ่ีปุ่นยังอยํูฉันก็เกลียดญ่ีปุ่นเข๎ากระดูกดํา แตํพอเสร็จสงครามฉันเกิด

สงสารญ่ีปุ่นขึ้นมาทันที เพราะเห็นมันจ๐องๆ นําสมเพช ย่ิงเดี๋ยวนี้หายไปหมด ไมํมีเที่ยวเดินตามถนนหนทาง ก็ถึงกับคิดถึง

เอาด๎วยซ้ําไป เบื่อหนํายเจ๎าพวกทหารแขกทหารฝร่ังเต็มที"  

         ตาอัน้ผ๎ูซ่ึงนัง่อยํูด๎วยหวัเราะแล๎วก็พดูวํา 

         "คุณลุงไมํได๎เป็นอยํางนั้นคนเดียวดอกครับ ผมวําคนไทยเราเป็นอยํางนั้นแทบทั้งเมือง เมื่อทหารฝร่ังถูกญ่ีปุ่นจับ

มาเป็นเชลยแถวบ๎านโป่ง เราก็พากันสงสารอยากชํวยเหลือเขา เวลารถไฟวิ่งผํานแถวนั้น เคยเห็นโยนบุหร่ีโยนผลไม๎และ

ของอื่นๆ ให๎แกํเชลยฝร่ังกันทั้งกระบวนรถไฟ แตํพอญ่ีปุ่นแพ๎ถูกฝร่ังเข๎ามาจับเป็นเชลย เราก็หันไปสงสารทหารญ่ีปุ่น พอ

เห็นเข๎าก็ต๎องแอบให๎ขนมให๎บุหร่ีอีก เห็นจะเป็นเพราะนิสัยเราชอบเมตตาและเห็นใจผ๎ูแพ๎  

         "แมํก็คิดอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยพูด "ใจแมํเองก็เป็นอยํางนั้น ถ๎าจะวําไปมันก็ไมํใชํเร่ืองใชํราวอะไรของเราสัก

หนํอย มันเร่ืองคนอื่นเขารบกัน ใครพลาดทําตกระกําลําบาก แมํก็สงสารเวทนาทั้งนั้น"  



         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วพดูวํา 

         "แมํพลอยนี่แกเป็นโมฆะเอาจริงๆ ทีเดียว รบกันมาเกือบตาย เด๋ียวนี้แกบอกวําไมํใชํเร่ืองใชํราวเอาเฉยๆ"  

         สําหรับคนไทยนัน้ พลอยก็ร๎ูขาํววําผ๎ูมีบญุวาสนาชุดระหวํางสงครามก็ได๎พากันหมดบญุวาสนาไป ตามคําทาํนาย

ของพํอเพิ่ม และมีผ๎ูมีบุญวาสนาชุดใหมํเข๎ามาแทนที่ แตํพลอยก็แกํเกินไปเสียแล๎วที่จะสนใจ และขณะนั้นก็มีขําวใหญํอีก

เร่ืองหนึ่ง ที่ดึงดูดความสนใจของพลอย ด๎วยกําลังแรงย่ิงกวําเร่ืองใดๆ ขําวนั้นคือขําวที่พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๘ จะเสด็จนิ

วัติกลับพระนคร 

         ขาํวนีเ้ปรียบเสมือนยารักษาโรคใหแ๎กํพลอยอยํางสําคัญ เพราะโรคของพลอยนัน้ มีอาการอยํางหนึง่ทีไ่มํมียาอะไร

แก๎ไขได๎ และอาการนั้นก็คือขาดความสนใจตํอส่ิงตํางๆ ที่แวดล๎อมตัวอยํูในโลก ขําวที่พระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จกลับ ทําให๎

พลอยบังเกิดความสนใจมากขึ้นทันที หวนคิดถึงคร้ังที่เคยไปเฝ้าชมพระบารมี เมื่อตอนเสด็จกลับคร้ังแรกสมัยยังทรงพระ

เยาว๑ เวลาก็ลํวงเลยไปหลายปีนักหนาแล๎ว ป่านนี้จะต๎องทรงพระเจริญเป็นหนุํม พระรูปโฉมจะเป็นอยํางไร เป็นเร่ืองที่

พลอยเก็บเอาใครํครวญไตรํตรองด๎วยความกระหยิ่มใจ ความร๎ูสึกนั้นเต็มไปด๎วยความปีติอิ่มใจ ไมํผิดอะไรกับความร๎ูสึก

เมื่อคร้ังลูกของตนจะกลับจากเมืองนอก เพราะความร๎ูสึกของพลอยที่มีตํอพระเจ๎าอยูํหัว ก็เหมือนกับที่ช๎อยได๎เคยวําไว๎คร้ัง

หนึ่ง คือมีความรักดูดด่ืมอยํางลึกซึ้ง ไมํชั่วแตํมีความจงรักภักดี เย่ียงประชาราษฎรจะพึงมีตํอสมเด็จพระเจ๎าแผํนดินของ

ตน แตํมีความร๎ูสึกผูกพันใกล๎ชิดเหมือนกับวํา พระเจ๎าอยูํหัวเป็นของตนแท๎ๆ เป็นคนในครอบครัว มีสายสัมพันธ๑ทางโลหิต 

เป็นบุตรหลานที่รักปานแก๎วตา ที่ตนได๎เฝ้าคอยดูความเจริญเติบโตด๎วยความรัก และมีความเจตนาดีพร๎อมด๎วยความหวัง

ในอนาคต ที่จะรํุงเรืองตํอไป ด๎วยความร๎ูสึกเชํนนี้ พลอยจึงมีอาการกระเต้ืองขึ้น เมื่อได๎ขําววําพระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จกลับ 

จิตใจที่เคยแห๎งแล๎งเพราะปราศจากความหวังและความสนใจ เนื่องด๎วยถูกกระทบกระเทือนใจด๎วยความทุกข๑ และความ

ผิดหวังมามากนั้น ก็กลับเบิกบาน มีผลสะท๎อนถึงโรคภัยไข๎เจ็บที่บั่นทอนทางกาย ทําให๎มีอาการดีขึ้นตามลําดับ จนบุตร

และพี่น๎องพากันแปลกใจ เพราะพลอยในระยะนี้ดูเหมือนจะหายวันหายคืน จนลุกนั่งและเดินเหินได๎แคลํวคลํองเหมือนคน

ปกติ อาหารและการหลับนอนก็อยูํในระดับดี จนคนอื่นๆ ที่พากันเป็นหํวงในอาการไข๎ของพลอยนั้น พากันเชื่อวําพลอยได๎

ผํานพ๎นจากโรคแล๎ว และมีแตํจะหายเป็นปกติ ในเวลาไมํช๎า  

         เม่ือเหลือเวลาอกีสองสามวันทีจ่ะถึงวันพระเจ๎าอยํูหวัเสด็จกลับ พลอยก็พดูกับตาอัน้ด๎วยถ๎อยคํา ทีต่าอัน้ต๎องมองดู

พลอยอยํางสงสัย พลอยพูดวํา  

         "อั้น วันเสด็จกลับแมํอยากจะไปรับเสด็จ อั้นไปรับป้าช๎อยมาด๎วย เพราะคราวที่แล๎วก็ไปรับเสด็จด๎วยกัน"  

         "แตํคุณแม.ํ.." ตาอั้นพูดอยํางงงๆ "คุณแมํยังไมํคํอยสบาย เจ็บมานานเพิ่งจะคํอยยังช่ัว จะไปไหวหรือ"  

         "แมํไมํเคยขออะไรที่เกินกําลังเลยอั้น" พลอยตอบอยํางแนํใจ "ธรรมดาแมํก็เป็นคนไมํชอบไปไหน แตํคราวนี้แมํขอ

เถิด อั้นอยําขัดใจแมํเลย แมํร๎ูสึกเหมือนกับวําถ๎าไมํได๎ไปรับเสด็จแล๎ว แมํจะไมํเป็นอันกินอันนอนอีกตํอไป แมํก็แกํแล๎วอั้น 

ขอให๎อั้นชํวยจัดการให๎แมํได๎เห็นในหลวงให๎เต็มตาสักคร้ังเถิด ชั่วเวลาเสด็จผํานไปเทํานั้น แมํไมํขออะไรมาก"  



         ตาอัน้คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วพดูวํา 

         "เห็นจะไมํเป็นไรกระมัง เพื่อนผมเขาเชําอาคารไว๎ที่ราชดําเนินอยํูริมทางเสด็จผํานพอดี ถ๎าคุณแมํไปนั่งคอยดูที่นั่น 

หาหยูกยาน้ําทําไปเตรียมไว๎ คุณแมํก็คงจะได๎เห็นในหลวงได๎ แล๎วผมจะไปจัดการให๎"  

         "ขอบใจอั้น" พลอยตอบอยํางดีใจ "นึกวําสงเคราะห๑แมํเอาบุญเถิด แล๎วอยําลืมไปรับป้าช๎อย"  

 

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๒)  

         พอถึงวันพระเจ๎าอยํูหวัเสด็จกลับ พลอยก็พาสมใจและหลานๆ พร๎อมด๎วยเด็กในบา๎นอกีหลายคน ทีอ่ยากไปรับเสด็จ 

มีพวงภรรยาคุณชิต หอบอาหารกลางวันน้ํากินตลอดจนยาบางอยําง ใสํกระเช๎าโตลงเรือออกจากบ๎านพร๎อมด๎วยตาอั้น ผ๎ู

ซึ่งเมื่อเห็นข๎าวของที่เตรียมไปแล๎วก็หัวเราะพูดวํา  

         "คุณแมํเตรียมตัวเสียราวกับจะไปทอดกฐิน"  

         พลอยมองดูสัมภาระตํางๆ แล๎วก็หวัเราะอยํางรําเริง ตอบวํา  

         "แมํก็นึกอยํางนั้นเหมือนกัน แตํของที่เตรียมไปนี่ ไมํใชํสําหรับแมํคนเดียวหรอก เด็กๆ ไปตั้งหลายคนต๎องเอาไป

เผ่ือ" 

         พอขา๎มฟากมาถึงฝ่ังพระนคร ตาอัน้ก็พาพลอยและคนอืน่ทีม่าด๎วยกัน ไปนัง่รอรับเสด็จอยํูทีอ่าคารราชดําเนินอยําง

ที่ได๎นัดกันไว๎ แล๎วตาอั้นก็เอารถไปรับช๎อย ผ๎ูซึ่งจะออกมาจากในวัง เวลานั้นยังเช๎าอยูํมาก แตํพลอยก็สังเกตเห็นได๎แล๎ววํา 

ประชาราษฎร๑ที่มาคอยรับเสด็จในวันนั้นมากมายผิดปกติ และมากกวําวันที่ได๎เห็นเมื่อตอนเสด็จกลับคร้ังแรก คนทุกอายุ

ทุกวัยและทุกฐานะ ดูเหมือนจะมารวมกันอยํูในวันนั้น ด๎วยวัตถุประสงค๑อันเดียวกัน คือคอยรับเสด็จพระเจ๎าอยูํหัว ผ๎ูทรง

เป็นประมุขของชาติอันแท๎จริง ซึ่งทุกคนร๎ูสึกวําขาดไปเสียนานตลอดระยะเวลาแหํงสงคราม วันเสด็จกลับวันนี้ ดูเหมือนจะ

เป็นวันสําคัญในความร๎ูสึกของคนทั้งหลาย เป็นวันส้ินสุดแหํงยุคทมิฬของสงครามที่ผํานไป และเป็นวันเร่ิมแหํงยุคใหมํ ที่

ทุกคนจะได๎เร่ิมทําการแก๎ตัว สร๎างชีวิตใหมํด๎วยความแจํมใส หลังจากความเสียโอกาสตํางๆ ที่ได๎เกิดขึ้นในระหวํางสงคราม  

         ถ๎าจะวํากันไปแล๎วความเช่ือถือและความหวังเชํนนัน้ อาจเป็นของผิดพลาดปราศจากหลักเกณฑ๑ ในสายตาและ

ความเห็นของคนหลายคน ที่เห็นวําพระมหากษัตริย๑นั้น ก็เป็นเพียงมนุษย๑ปุถุชนธรรมดา ยํอมจะไมํมีบารมีใดๆ นอกเหนือ

ไปกวําคนธรรมดา แตํในสายตาของพลอยและคนเป็นสํวนมาก ที่ไปรับเสด็จด๎วยความปีติโสมนัส และความจงรักภักดีใน

วันนั้น ผลแหํงพระบารมีได๎เกิดขึ้นแล๎วในใจของตน คือความชํุมช่ืนในหัวใจ ความร๎ูสึกอุํนหนาฝาค่ังปราศจากความว๎าเหวํ 

ความหวังดีเจตนาดีตํอคนทั้งปวง ที่มีความจงรักภักดีรํวมกัน ตํางคนตํางมองดูกันในฐานะเป็นคนรํวมครอบครัวอันใหญํ 

ปราศจากฉันทาคติ มีความรักรํวมกัน และเจตนาดีรํวมกันในบุคคลอันเป็นศูนย๑รวมแหํงความเคารพบูชา บุคคลอันเป็น

สายสัมพันธ๑เชือมโยงในความเป็นไทย และความร๎ูสึกอันดีตํอกัน ถูกแล๎วพระเจ๎าอยูํหัวยังอยํูในวันเยาว๑ เป็นแตํเพียงเด็ก



หนุํมคนหนึ่งเทํานั้นเอง แตํเป็นเด็กหนุํมที่เป็นของคนทั้งชาติ เป็นลูกหลานของคนที่มีอายุสูง เป็นน๎องของคนที่มีอายุตํ่า

กวํานั้น และเป็นพี่เป็นเพื่อนของคนในวัยเดียวกับพระองค๑ ความร๎ูสึกอยํางสนิทสนมนี้เกิดขึ้นอยํางมหัศจรรย๑ ถ๎าจะอธิบาย

ด๎วยความคิดของพลอยซ่ึงเป็นคนโบราณ ก็จะต๎องวําเป็นไปได๎ด๎วยพระบารมี ในวันนั้นคนเป็นจํานวนแสน รายทางจาก

ดอนเมืองถึงพระบรมมหาราชวัง เพื่อต๎อนรับคนที่ตนรักกลับบ๎าน ทุกคนเต็มไปด๎วยความรักความม่ันใจและความยินดี ใน

จํานวนคนเป็นแสนๆ นั้นจะหาใบหน๎าที่โศกสลด จะหาใบหน๎าที่เศร๎าหมอง และจะหาใบหน๎าที่ขึ้งโกรธเคียดแค๎นสักใบหน๎า

เดียวก็ไมํมี พลอยเหลียวดูบรรยากาศรอบๆ ตัวแล๎วก็ขนลุกคอหอยตีบตันไปด๎วยความปีติ ที่ดูเหมือนจะให๎ความปวดร๎าว

ได๎เชํนเดียวกับความทุกข๑ 

         ช๎อยกระหบืกระหอบเดินฝ่าฝูงคนมานัง่ขา๎งๆ ตัวพลอย แล๎วก็ยกผ๎าเช็ดหนา๎ขึน้ซับเหง่ือ แล๎วเอาโบกทีตั่วอยํางแรงๆ 

เพื่อระบายความร๎อน พลางพูดด๎วยเสียงที่แหบแห๎งวํา  

         "แมํพลอยมีน้ําเย็นๆ ขอกินสักอึกเถิด ฉันกระหายน้ําจะขาดใจ"  

         พลอยเปิดกระติกน้าํแขง็รินน้าํเย็นสํงใหช๎๎อย ผ๎ูซ่ึงรับไปด่ืมแล๎วรินใสํมือลูบตามหนา๎ตามแขน แล๎วพดูตํอไปวํา  

         "ต้ังแตํฉันเกิดมาจนป่านนี้............อายุหกสิบกวําแล๎ว ยังไมํเคยพบเคยเห็นคนมากเทําวันนี้เลย พอฉันออกจากวัง

เห็นคนมืดฟ้ามัวฝนเต็มถนนหนทาง เต็มทุํงพระเมรุ ฉันก็ขาอํอนแทบจะเป็นลม พํออั้นเขาจะพามารถก็ไมํได๎ เพราะเขา

ห๎ามรถเสียแล๎ว ต๎องเดินแหวกคนมาจนถึงที่นี่ เจ๎าประคุณเอ๐ย ไมํร๎ูวํามากันจากไหนมากมายเหลือเกิน"  

         "นั่นสิช๎อย ฉันเองก็อัศจรรย๑ใจ ไมํเคยเห็นอยํางนี้เลย" พลอยตอบเห็นด๎วย  

         "แล๎วนี่แมํมาอยํางนี้ทั้งเจ็บไข๎ แมํไมํกลัวมาเป็นลมตายเสียกลางทางบ๎างหรือแมํพลอย" ช๎อยถามอยํางคร่ึงสงสัย

คร่ึงเป็นหํวง 

         "ไมํเป็นไรหรอก ฉันมาแตํเช๎าคนยังไมํมากนัก" พลอยตอบ "แตํถึงอยํางไรวันนี้ฉันก็ต๎องมา ต๎องมารับเสด็จ ต๎องมา

ให๎ได๎เห็นจงได๎" 

         "ฉันก็เห็นใจ" ช๎อยวํา "เป็นฉันเองเป็นตายก็ต๎องมาเหมือนกัน เพราะฉันรักของฉันในหลวงองค๑นี้ เกิดมาเป็นตัวฉัน

ก็เพิ่งรักในหลวงองค๑นี้เทํานั้น องค๑กํอนๆ ฉันไมํเคยกล๎าไปรักทํานหรอก ฉันกลัวทํานมากกวํา แตํองค๑นี้ไมํเหมือนองค๑กํอนๆ 

ฉันรักเอาจับจิตจับใจทีเดียว จะเป็นเพราะอะไรก็ไมํร๎ู บางทีจะเป็นเพราะทํานยังทรงพระเยาว๑ หรือจะเป็นเพราะฉันเป็น

ประชาธิปไตยไปกับเขาด๎วยแล๎วก็ไมํร๎ู"  

         เสียงตาอัน้หวัเราะอยํูขา๎งหลังเบาๆ ในลําคอ ทาํใหช๎๎อยต๎องหนัไปค๎อนเชิงสัพยอกแล๎วพดูวํา  

         "ดูพํออั้นซี ! พอฉันพูดวําเป็นประชาธิปไตยกับเขาม่ัง ก็หัวเราะเยาะ ยายแกํอยํางฉันจะเป็นประชาธิปไตยบ๎าง

ไมํได๎หรือ ฉันอยากร๎ูนัก" 



         หลังจากทีไ่ด๎คุยกันอยํูสักครํู ก็บงัเกิดอาการต่ืนเต๎นในหมํูฝูงชนนัน้อยํางผิดสังเกต เป็นอาการบอกใหร๎ู๎วํากําลังจะ

เสด็จพระราชดําเนินผํานมาด๎วยรถพระที่นั่งแล๎ว ทุกคนตํางเดินหรือวิ่งไปมาสับสน ตํางคนตํางต้ังใจจะหารที่ๆ ตนนึกวําจะ

ได๎ชมพระบารมีพระเจ๎าอยูํหัวอยํางใกล๎ชิดอยํางที่สุด บังเอิญอาคารที่พลอยไปอาศัยนั่งรอนั้น อยูํริมทางเสด็จพระราช

ดําเนินพอดี ถึงแม๎วําหน๎าอาคารจะมีคนมายืนมืดมิดไปหมด แตํพลอยก็ลองยืนชะเง๎อทดลองดู แล๎วก็เบาใจวําตนอาจ

มองข๎ามหัวคน เห็นองค๑พระเจ๎าอยูํหัวได๎โดยมิต๎องออกไปเบียดคนข๎างนอก เสียงชโยดังมาแตํไกลมาก แล๎วเสียงนั้นก็ใกล๎

เข๎ามาทุกที ทุกคนยิ่งสักสนอลหมํานยิ่งขึ้น พลอยยึดตัวตรง นึกในใจวําเมื่อรถพระที่นั่งผําน ก็จะถึงกับต๎องยืนปลายเท๎า

เพื่อให๎แลเห็นได๎ชัด ตาทั้งคํูจ๎องมองออกไปข๎างหน๎า เพํงคอยจับภาพอยูํแตํภาพเดียว ไมํยอมเหลียวไปทางอื่น ไมํยอมให๎

ส่ิงอื่นมาแบํงแยกเอาความสนใจไปจากตัวเลย เสียงชโยดังขึ้นทุกที ในที่สุดก็ดังกบก๎องแก๎วหู ปานแผํนดินจะถลํมทลาย รถ

พระที่นั่งสีงาช๎างแลํนผํานมาอยํางช๎าๆ ธงมหาราชปลิวสะบัดพัดมาหน๎ารถ ทันใดนั้นพลอยก็ต๎องยกมือทั้งสองกุมที่หน๎าอก 

เหมือนกับจะป้องกันมิให๎หัวใจเต๎นแรง จนหลุดลอยออกมาข๎างนอก เพราะพลอยได๎เห็นพระองค๑พระเจ๎าอยูํหัวถนัดชัดเจน 

ประทับอยูํบนรถพระที่นั่ง อันมีสมเด็จพระอนุชาประทับอยูํเคียงข๎าง ทรงโบกพระหัตถ๑กับพสกนิกร ทรงย้ิมน๎อยๆ และใน

แววพระเนตรเปี่ยมไปด๎วยพระมหากรุณา อยํางที่คนไทยยุคนี้มิได๎เคยประสบพบเห็นมาแตํกํอน พลอยยืนนิ่งน้ําตาไหล

พราก ความปีติอิ่มเอิบเหมือนกับวําเป็นของแข็งเข๎าไปกดดันหัวใจ พระเจ๎าอยูํหัวทรงพระเจริญเป็นหนุํมใหญํ ดูชํางรวดเร็ว

เสียนี่กระไร หลังจากวันที่มารับเสด็จคราวโน๎น พระรูปโฉมงดงามเป็นสงําราศีสุดที่จะหาอันใดเปรียบเทียบได๎ ทรงเป็นทุก

อยํางและมีลักษณะทุกอยํางครบถ๎วน ตามที่พลอยได๎เคยนึกได๎เคยฝันวําสมเด็จพระเจ๎าแผํนดินควรจะทรงเป็นและทรงมี  

         พอรถพระทีน่ัง่คล๎อยไป พลอยก็เหลียวหาช๎อยซ่ึงนกึวํายืนอยํูขา๎งตัว เพ่ือจะพดูจาแสดงความในใจของตน แตํช๎อยก็

มิได๎อยูํที่นั่น และคนอื่นๆ ที่มาด๎วยกันก็หายไป คงเหลือแตํตาอั้นยืนอยํูคนเดียว เพราะความเป็นหํวงพลอย  

         "อั้น นี่เขาไปไหนกันหมด" พลอยถามขึ้น  

         "เขาว่ิงออกไปข๎างนอกตอนในหลวงเสด็จมาถึง อยูํข๎างนอกนั่นทั้งหมด" ตาอั้นตอบ  

         "แล๎วป้าช๎อยเลํา หายไปไหน" 

         ตาอัน้หวัเราะช้ีมือไปขา๎งหนา๎แล๎วพดูวํา 

         "ป้าช๎อยเป็นคนวิ่งออกไปกํอน เด็กๆ จึงได๎ตามไป อยูํนั่นปะไร คุณแมํเห็นไหม ไปเต๎นตรงนั้นนั่นแนํ โบกมือร๎อง

ชโยกับเขาเสียอีกด๎วย"  

         พลอยมองไปทางมือช้ีแล๎วก็อดหวัเราะไมํได๎ นกึชมความแขง็แรงของช๎อยอยํูในใจ พลางพดูวํา  

         "ป้าช๎อยนี่แกเกํงไมํหาย อั้นดูซีทําแกราวกะสาวๆ ก็ไมํปาน"  

         รถพระทีน่ัง่ผํานไปไกลแล๎ว อกีครํูหนึง่ช๎อยก็เดินแหวกคนกลับเขา๎มาหา ปากก็ร๎องวํา  



         "โฮ๎ย ! เหนื่อยจะขาดใจแมํพลอย แมํทูนหัว ! ขอน้ําเย็นๆ กินเอาบุญอีกอึกหนึ่งเถิด" 

         พลอยรินน้าํสํงใหแ๎ล๎วก็เย๎าวํา 

         "สมน้ําหน๎า แกํแล๎วยังไมํเจียมสังขาร เคราะห๑ดีเขาไมํเหยียบตาย นั่นมันเร่ืองอะไรจะต๎องออกไปเต๎นอยํู

กลางแปลง ดูแตํบนนี้ก็แลเห็นถมไป" 

         "โฮ๎ย ! อยํามาทําเป็นคนแกํดุฉันหนํอยเลย ฉันเองก็ไมํร๎ูวํามันแพํนออกไปได๎ยังไง" ช๎อยพูดพลางยกผ๎าเช็ดหน๎าขึ้น

ซับเหงื่อ แล๎วก็ร๎องวํา 

         "งามจร๊ิง ! เจ๎าประคุณ งามอะไรอยํางนี้ ! ถ๎าลูกยังสาวๆ ลูกจะวิ่งตามไปดูให๎ถึงประตูวังเลย !"  

         "ดูช๎อยซี !" พลอยพูดแล๎วก็ต๎องหัวเราะอีก "เด๋ียวเด็กๆ มันได๎ยินมันจะหัวเราะเยาะเอาหรอก"  

         "ชํางมัน" ช๎อยตอบอยํางอารมณ๑ดี "วันนี้ใครจะทําอะไรก็ไมํโกรธ แตํทํานชํางงามเหลือเกินนะพลอย ฉันเคยอําน

หนังสือวําใครตํอใครงามอยํางไรมาก็มาก เพิ่งมาเห็นด๎วยตาวําเป็นจริงไปได๎วันนี้ พวกผ๎ูหญิงสาวๆ ที่เขาว่ิงไปยืนกับฉัน

เมื่อก้ี เขากระโดดโลดเต๎นกันราวกะอะไรดี"  

         "แล๎วก็ตัวลํะ" พลอยขัดคอ "ฉันเห็นเต๎นไปกับเขาเหมือนกัน ร๎องชโยราวกะสาวรํุนๆ"  

         "ไฮ๎ ! ถึงอยํางนั้นเทียวรึ" ช๎อยร๎องอยํางไมํเชื่อ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "นี่แหละหนาแมํพลอย เหมือนกับที่คนแตํกํอน

ทํานวําไว๎ละ 'อยําวําแตํรํุนราวสาวแส๎ ถึงเฒําแกํก็ยังคิดพิศวง ' อยํางไรลํะ" 

         "แตํทํานงามจริงๆ นะช๎อย" พลอยอดพูดขึ้นไมํได๎ "สงําราศีก็เทํานั้น ฉันไมํเคยพบเห็นเลย เจ๎านายแตํกํอนวํางามก็

จริงหรอก แตํทําไมฉันไมํเคยนึกวํางามถึงเพียงนี้"  

         "นั่นนํะซ"ี ช๎อยพูดไปพยักหน๎าไป "งามจริงงามเหลือเกิน....เหลือเกิน จะพูดอะไรก็ไมํถูก ฉันเคราะห๑ดีอยูํหนํอยหนึ่ง

คราวนี้ ที่ทํานจะประทับในวัง อยูํที่บรมพิมาน พลอยก็ร๎ูวําในวังมันเงียบเหงาแคํไหน คราวนี้ประทับในวังจะครึกคร้ืนขึ้น

บ๎างกระมัง" 

         "ฉันวําไมํช่ัวแตํในวังเทํานั้นหรอกช๎อย" พลอยตอบ "เสด็จกลับคราวนี้ที่ไหนก็คงจะครึกคร้ืนขึ้นทั้งนั้น ทั่วทั้งบ๎านทั้ง

เมือง แตํฉันได๎ยินวําจะเสด็จกลับมาช่ัวคราว แล๎วก็จะไปนอกอีก ตรงนี้แหละที่ฉันไมํชอบ อยากให๎ทํานประทับอยูํตลอดไป"  

         "ฉันก็เหมือนกัน" ช๎อยวํา "แตํก็นั่นแหละจะทําอยํางไรได๎ แตํอยําเพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นเลย ยังเสด็จอยํูอีกนานหรอก 

ถึงจะเสด็จไปนอกอีกจริงก็ไมํเห็นแปลก เสด็จกลับอีกทีเราก็มารับเสด็จทํานอีก สนุกดีออกจะตายไป"  



         พอกระบวนเสด็จพระราชดําเนินผํานไปแล๎วสักครํู ตาอัน้ก็ออกไปเอารถมารับ พลอยนัง่คอยรถและคุยกับช๎อยเร่ือยๆ 

ไป จนเวลาลํวงเลยไปอีกนาน ตาอั้นจึงได๎เอารถมาจอดที่หน๎าอาคาร พลอยพาลูกหลานและเด็กๆ รวมทั้งช๎อยขึ้นรถ แวะ

ไปสํงช๎อยที่ประตูวังกํอนที่จะลงเรือข๎ามฟากกลับบ๎าน ระหวํางที่นั่งมาในรถ ช๎อยก็พูดขึ้นเบาๆ วํา  

         "พลอย เราสองคนนี่รับเสด็จในหลวงกลับจากนอกกันมาก่ีหนแล๎ว"  

         พลอยนิง่คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็ตอบวํา 

         "สามหนแล๎วกระมังช๎อย หนแรกตอนพระพุทธเจ๎าหลวงเสด็จกลับจากยุโรป อีกสองหนก็แผํนดินนี้"  

         "สนุกกันทุกหนจริงไหมพลอย" 

         "สนุกเต็มที่ช๎อย สนุกทุกหน" พลอยตอบ 

         ช๎อยนิง่อยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "พลอยเราสองคนนี่ก็ได๎สนุกมาด๎วยกันมากแล๎วไมํใชํหรือ"  

         "มากทีเดียวช๎อย บางอยํางคิดดูแล๎วก็เหมือนกับเมื่อวานซืนนี้เอง"  

         "นั่นนํะซ"ี ช๎อยพูดอยํางพอใจ "เราสองคนนี่ถ๎าจะวําไปก็ไมํเสียชาติเกิดหรอก"  

         พอรถถึงประตูวังช๎อยก็ลงจากรถ ลํ่าลาแล๎วก็กลับเขา๎วังอยํางกระปร้ีกระเปรํา ฝ่ายพลอยก็พาลูกหลานขา๎มฟากกลับ

บ๎านด๎วยความอิ่มใจ 

         ต้ังแตํนัน้ คนไทยเป็นอนัมากก็ดูเหมือนจะพดูกันแตํเร่ืองในหลวง เร่ืองอืน่ๆ หลายเร่ืองทีต่นเคยเห็นวําสําคัญ ดูจะ

หมดความสําคัญลงไป เพราะเร่ืองหลํานั้นเมื่อพูดกันไปแล๎ว ก็มีแตํความยํุงยากใจมากกวําความต่ืนเต๎นยินดี สํวนเร่ืองใน

หลวงเป็นเร่ืองที่กํอให๎เกิดความสบายใจ ทั้งผ๎ูพูดและผ๎ูฟัง ย่ิงในระหวํางหมูํคนที่ชอบตื่นเต๎นของใหมํ ในหลวงก็นับวําเป็น

ของใหมํเอี่ยมที่สุด เพราะมิได๎ประทับอยูํในพระนครมาเสียหลายปี พลอยเป็นคนหนึ่งซ่ึงฟังเขาคุยเร่ืองในหลวงได๎ไมํเบื่อ 

เฝ้าติดตามขําวเก่ียวกับพระองค๑ทั้งทางปากคนเลําและทางหนังสือพิมพ๑ ในระยะเวลาหลายเดือน ที่เสด็จอยํูในพระนครนั้น 

พลอยได๎ทราบถึงพระกิตติคุณอันประเสริฐมากมายหลายอยําง พระมหากรุณาที่มีตํอพสกนิการของพระองค๑ และความ

จงรักภักดีที่ประชาชนทั้งไทยและเทศ ที่เข๎ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได๎มีตํอพระองค๑เป็นล๎นพ๎น พลอยลองนึกย๎อนหลัง 

นําเอาเหตุการณ๑ที่ได๎เห็น ไปเทียบกับสมัยแผํนดินกํอนๆ อีกสามแผํนดินที่ตนได๎ผํานมาแล๎ว ก็ร๎ูวําแตํกํอนนั้น ถึงแม๎วํา

ความจงรักภักดี จะมีอยํูมากกมายเพียงใรก็ตาม ความจงรักภักดีนั้นก็มิได๎เคยแสดงออกมาอยํางชัดแจ๎งพร๎อมเพรียงกัน 

อยํางแผํนดินนี้ และความจงรักที่ได๎เห็นในระยะนี้ ก็ดูจะเป็นความร๎ูสึกใกล๎ชิด เป็นเร่ืองสํวนตัวของคนเป็นจํานวนมาก ย่ิง

กวําที่ได๎เคยเห็นมาแตํกํอน 



         พลอยเองนัน้ร๎ูสึกวําสภาพโดยทัว่ไป ดูจะเร่ิมมีความม่ันคงย่ิงกวําแตํกํอน พลอยคํานงึถึงชีวิตของตน ก็เห็นวําโรคภัย

ไข๎เจ็บอันเก่ียวด๎วยโรคหัวใจที่เป็นอยูํนั้น มีอาการดีขึ้นบ๎าง พอที่จะกระทํากิจการตํางๆ อยํางเบาๆ ได๎ ไมํต๎องนอนเป็น

คนไข๎เหมือนแตํกํอน พลอยร๎ูดีวําโรคของตนยังไมํหายขาด และก็อาจไมํวันหาย แตํความร๎ูนั้นก็มิได๎ทําให๎พลอยร๎ูสึกวิตกแตํ

อยํางไร ชีวิตของลูกแตํละคนก็ดูจะเป็นไปตามปกติ พระอ๎นกําลังบวชอยูํอยํางสงบ ตาอั้นก็อยูํกินกับบุตรภรรยาเป็นปกติ 

ประไพนั้นถึงจะไมํลงรอยกับคุณเสวีนัก แตํก็ดูจะเป็นผ๎ูใหญํขึ้น ไมํหุนหันพลันแลํนอยํางแตํกํอน ถ๎าหากวําตาอ๏อดยังอยํู...

พลอยนึกถึงตาอ๏อดทีไร ก็ร๎ูสึกเหมือนกับวํามีใครเอาผ๎าดําที่ชื้นแฉะเย็นชืดเข๎ามาหํอหุ๎มหัวใจ เพราะเร่ืองตาอ๏อดเป็นเร่ืองที่

พลอยปลงไมํตก 

         พลอยดําเนินชีวิตตํอไปเป็นปกติ ระหวํางนัน้เวลาทีพ่ระเจ๎าอยํูหวัจะเสด็จกลับก็ใกล๎เขา๎มาทกุวัน ช๎อยออกมาจากใน

วังคร้ังใด ก็มีแตํเร่ืองในหลวงมาคุยให๎พลอยฟัง และพํอเพิ่มมาหาคร้ังใดก็มีแตํเร่ืองในหลวง พํอเพิ่มซ่ึงเป็นคนสนใจใน

กิจการบ๎านเมือง จนพลอยเห็นวํามากจนเกินไปนั้น ก็ยังอุตสําห๑ยับยั้งความสนใจนั้นไว๎ ระหวํางที่ในหลวงเสด็จอยํู และ

สนใจเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับในหลวงเชํนเดียวกับคนอื่นๆ  

         วันนัน้พลอยจําได๎วําเป็นวันอาทติย๑ เพราะตาอัน้อยํูบา๎นมิได๎ไปทาํงาน เช๎าวันนัน้เป็นวันอาทติย๑ทีแ่จํมใส เชํนวัน

ธรรมดาวันหนึ่งในเดือนมิถุนายน พลอยต่ืนนอนแตํเช๎าเชํนเคย ไมํร๎ูสึกวํามีอะไรผิดแผกไปจากวันอื่นๆ เลย ทุกอยํางดู

แจํมใสเป็นปกติ ชีวิตโดยรอบดําเนินไปอยํางเคย เรือแพยังคงขึ้นลํองอยูํในคลองบางหลวง อยํางที่เคยเห็นมาแล๎วหลายสิบ

ปี พอตกสายราวๆ ห๎าโมงเช๎า พํอเพิ่มก็เดินหน๎าซีดขึ้นบันไดเรือนขึ้นมายังที่ๆ พลอยนั่งอยูํ มีตาอั้นนั่งเลํนกับลูกชายคนเล็ก

อยูํใกล๎ๆ 

         "แมํพลอย ! พํออั้น !" พํอเพิ่มพูดด๎วยน้ําเสียงที่พลอยไมํเคยได๎ยินมาแตํกํอน "เกิดเร่ืองใหญํแล๎ว ในหลวงสวรรคต"  

         พลอยสะด๎ุงแทบสุดตัว พลางร๎องวํา 

         "คุณหลวงเอาอะไรมาพูด ไมํจริง ! ฉันไมํเชื่อ ! ทํานยังหนุํมแนํนออกอยํางนั้นจะสวรรคตได๎อยํางไร !"  

         ตาอัน้เหลียวดูพลอยด๎วยสายตาทีเ่ป็นหวํงและตกใจระคนกัน  

         "ฉันแวะเข๎าไปกินกาแฟที่หน๎าวังกํอนที่จะข๎ามมานี่ ได๎ยินเข๎าพูดกันที่นั่น"  

         พลอยร๎ูสึกโลํงใจขึน้มาครันๆ ขาํวร๎านกาแฟของพอํเพ่ิม ! ซึ่งแนํนอนวําจะต๎องผิด แตํคนสมัยนี้ก็ชํางเหลือเกิน เอา

เร่ืองที่ไมํจริงและสุดแสนจะอัปมงคลมาพูดเลําลือกันงํายๆ เสียงพํอเพิ่มพูดพึมพําวํา "จริงนาแมํพลอย . . . จริงๆ พํออั้น" 

แตํพลอยก็ไมํสนใจ นึกได๎แตํอยํางเดียว คราวนี้พํอเพิ่มต๎องผิด จะถูกได๎อยํางไร เมื่อพํอเพิ่มเก็บเอาขําวลือที่เป็นไปไมํได๎มา

อ๎างวําเป็นจริง 

         พอบาํยโมงช๎อยก็ออกมาจากในวัง เม่ือเห็นการแตํงตัวของช๎อยทีแ่ตํงดําทัง้ชุด พลอยก็ได๎แตํนัง่นิง่เหมือนถูกตรึงอยํู

กับที่ 



         ช๎อยเดินร๎องไหน๎้าํตาอาบหนา๎ขึน้เรือนมา ในใจของพลอยก็ได๎แตํร๎องวํา "ไมํจริง ! ไมํจริง ! ไมํเชื่อ !" แตํก็ไมํกล๎าเอํย

ปากถาม เพราะในใจนั้นอยูํร๎ูวําจริงเสียแล๎ว ช๎อยมาเลํารายละเอียดบางอยําง เก่ียวกับการเสด็จสวรรคต ซึ่งทําให๎

เหตุการณ๑ทั้งหมดไมํนําจะเป็นไปได๎ย่ิงขึ้นไปอีก หลังจากนั้นท๎องฟ้าดูมืดคร้ึมลง และทุกอยํางก็มืดคร้ึมไปตาม เสียงลมพัด 

เสียงนกร๎อง และเสียงน้ําไหลหน๎าบ๎าน ฟังดูเหมือนคนร๎องไห๎....  

         ช๎อยกลับไปแล๎ว บอกวําคงมีงานในวัง ต๎องรีบกลับ ช๎อยผ๎ูซ่ึงเป็นชาววังมิร๎ูจบ และจะเป็นตํอไปไมํมีทีส้ิ่นสุด รีบกลับ

เข๎าวังเพราะเป็นหํวงหน๎าที่ พลอยลุกเดินช๎าๆ เข๎าไปเอนหลังลงนอนที่บนเตียง ร๎ูสึกเหนื่อยและเพลียย่ิงกวําที่ได๎เคยร๎ูสึกมา

ในคร้ังใด พลอยลงนอนหลับตานิ่งๆ พยายามจะไลํความนึกคิดทั้งหมดออกจากสมอง  

         "ไมํนําเลย" พลอยนึกในใจ "ยังหนุํมแนํนสวยงามออกปานนั้น ไมํนําเลย แตํก็สวรรคตไปแล๎ว ทั้งที่ทรงเป็นถึงพระ

เจ๎าอยูํหัว มีคนรักทั้งแผํนดิน ......... นับประสาอะไรกับตาอ๏อดซึ่งเป็นเพียงลูกเรา จะตายไปไมํได๎ ขนาดพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรง

เปี่ยมไปด๎วยพระรูปพระโฉมและสมบัติอื่นๆ อีกมิร๎ูจักเทําไร ยังหลีกเล่ียงไมํพ๎น บรรทมอยูํถึงบนพระที่นั่ง แวดล๎อมไปด๎วย

ราชบริพาร ความตายยังจํูเข๎าไปจนถึง นับประสาอะไรแตํลูกเราตัวเรา...ในที่สุดก็ต๎องเหมือนกันทั้งนั้น ผิดกันแตํเวลา"  

         พลอยร๎ูสึกเหมือนกับวําตัวลอยขึน้สํูเบ้ืองสูงในขณะนัน้ ความทกุข๑ทัง้หลายทีเ่กิดแกํตัวมาหลายคร้ังหลายครา ดู

เหมือนจะเร่ิมหลุดพ๎นไป พลอยนึกถึงคุณเปรมซ่ึงดูเหมือนจะมาอยูํใกล๎ตัวทุกคร้ังที่บังเกิดความทุกข๑โทมนัส  

         "คุณเปรม..." พลอยร๎องเรียกอยูํในใจ "ฉันไมํเข๎าใจอะไรหลายอยําง ถ๎าคุณเปรมยังอยํูฉันก็คงจะถามได๎ แตํก็ชําง

เถิดไมํเป็นไร....วําที่จริงฉันก็เร่ิมจะเข๎าใจอะไรได๎บ๎างแล๎ว แตํฉันอยํูมานานเต็มที คุณเปรม......ได๎เห็นอะไรที่ไมํนึกวําจะเห็น

และไมํอยากจะเห็น.... ฉันอยํูมาจนถึงส่ีแผํนดินแล๎ว คุณเปรม...ส่ีแผํนดิน...นานหนักหนา ฉันเหนื่อยเต็มที เหนื่อยจะขาด

ใจ...คนส่ีแผํนดินนั้นแกํเกินไปกระมัง หรือวําฉันจะเหนื่อยเพราะเร่ืองอื่นก็ไมํร๎ู.....ส่ีแผํนดิน....."  

         เย็นวันนัน้ วันอาทติย๑ที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ําในคลองบางหลวงลงแห๎งเกือบขอดคลอง หัวใจพลอยที่อํอนแอ

ลงด๎วยโรคและความทุกข๑ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ําไป  
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Chapter 16

Phloi was ill for several months and grew increasingly weak. Even 
though her children and other relatives tried to take the best care of 
her, the patient’s feelings were an important obstacle, to wit, even 
though she hadn’t given up on her will to live, she didn’t have any 
enthusiasm to go on living. She wasn’t in any way worried about her 
own condition but behaved as if she left herself drift along the tide of 
fate, didn’t try to get better and had no will to fight. An even more 
important obstacle to treatment was the penury of drugs at the time, 
especially for her ailment, a rare disease affecting the heart which re-
quired several kinds of special drugs that were hard to find, because 
the volume of those drugs before the war was small compared to 
those needed for more usual diseases. When war started, those drugs 
were used up. The few that were left were hoarded to be sold at as-
toundingly high prices. The doctor who treated Phloi himself didn’t 
know where to find the drugs he needed to treat her and merely jot-
ted down their names and said that they would be very useful if they 
could be found.

The penury of drugs thus was a big problem over which they had 
to consult one another constantly. One day, Khun Seiwee came to 
the Bang Luang Canal house to see both Phloi, who was ailing, and 
Praphai, who had come to take care of her mother. As they sat talking 
for a while An took out the paper where the drugs were listed, had a 
look at it and then said, ‘Seiwee, you know many people. Try to see if 
you can find those drugs for Mother. I’ve been looking for them just 
about everywhere but can’t find any.’

Khun Seiwee took the list, looked at it, then took out a note-
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book from his shirt pocket and then turned to smile at Phloi and said 
slowly, mouthing every word as always upset her, ‘It is no problem, 
Mother. I am glad to repay my debt of gratitude to you to the full. 
Those drugs, other people may not find them, but I think I can. Don’t 
worry, Mother.’

The next day, he came to the house in the afternoon. An, who 
worried about the drugs, asked about them as soon as he saw him. 
Khun Seiwee was silent for a moment and then said, ‘Everything in 
this country of ours can be found if we know where to look for it. 
The important thing is whether we can pay the required price or 
not.’

‘Come on, Seiwee,’ An said heatedly. ‘Whatever the price, Mother 
must be cured, that’s all that matters.’

‘The drugs you asked for are injections,’ Khun Seiwee explained. 
‘They are hard to find because there are very few of them. A friend 
of mine has some. When he knew it was for Mother, he was glad to 
sell them for less than the market price.’

‘How much will he sell them for?’
‘Four thousand two hundred per shot,’ Khun Seiwee said with a 

straight face.
Phloi was so shocked when she heard the price of just one vial that 

her heart almost stopped beating for good.
An was clearly taken aback. He answered dilatorily, ‘That’s good, 

Seiwee, but let me try another source and see what they say first. 
Anyway, we’ll let you know.’

‘As you wish,’ Khun Seiwee said. ‘But don’t delay for too long 
because in another few days the price might go up again. These days, 
prices increase every day.’

An clenched his teeth and didn’t answer and sat smouldering until 
Khun Seiwee took his leave. As soon as he was gone, Phloi, who had 
lain on her bed listening quietly, called An in a low voice for him to 
come and sit close to her. When he had sat down on the edge of the 
bed, she said, ‘An, don’t buy that drug. It’s far too expensive.’

‘Good grief, Mother!’ An exclaimed in a near whisper. ‘Why 
scrounge at this point?’
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‘I don’t want to scrounge,’ Phloi answered in a low voice. ‘But I’ve 
always used money in useful ways. That drug, it isn’t that one injection 
will be enough to cure me, there must be several. At four thousand two 
per shot, that’s forty two thousand for ten shots, and the price might go 
up in time. Before long that one drug might cost us a hundred thousand 
baht.’ She stopped speaking, resting for a while and then heaved a sigh. 
Then she resumed speaking in a low voice. ‘With this kind of outlay, 
think carefully, An. My life isn’t worth that much.’

‘Mother!’ An uttered this one word and then hung his head and 
cried next to his mother, unable to control himself.

Phloi stroked his head softly and then answered, ‘Don’t worry too 
much about me, An. I’m not hurting much. And that drug, even if we 
get it, won’t cure me right away. Illness depends very much on fate 
whatever one does. Some people have lots of drugs and won’t get 
well, and often die.’

‘It isn’t that, Mother,’ An said in a voice full of resentment. ‘I’m 
very sorry because I can see through him clearly this time.’

‘Whom do you mean? I don’t understand,’ Phloi said.
‘Seiwee,’ An told her. ‘I know very well that he has invested in the 

drug business and that he has that drug, but even though he knows 
you are seriously ill and you must have that drug, he has the cheek to 
come and tell us he’s selling it for four thousand a shot.’

‘Well, he’s trading with his partners. Maybe it’s a joint invest-
ment. Perhaps he’s afraid of their reaction if he gave it away,’ Phloi 
said, groping for excuses.

‘Even then, filthy rich as he is he could sell at cost, but here he 
comes and adds a huge mark-up … Never mind, Mother, I’ll go and 
find the drug somewhere else. Maybe I’ll get it cheaper. I asked him 
only to find out how he would react.’

When she heard An’s answer, Phloi merely heaved a sigh. She 
didn’t resent her son-in-law’s lack of generosity but was taken aback 
by the deterioration of goodwill in general. Generosity and loving 
kindness seemed to have disappeared from this world. Even Phloi 
herself, who was better off than most, still had to feel hard-pressed 
when she was ill. What was it like for those who had less?
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An must have been very angry and resentful with Khun Seiwee 
over this. The next day he managed to buy the same drug from some-
where else, though he didn’t get as many vials as the doctor had ordered. 
When Pherm came to the house that day, An told him the story.

Pherm shook his head in discouragement and said, ‘Never mind, 
An. No matter how rich people of that ilk will be, I believe that in 
this world there is merit and karma. Those with an evil heart, even 
if we don’t see them, heavenly powers do. You just wait. Before long 
they’ll wash their knees with their tears.’

‘I’m afraid it won’t be like that, Uncle,’ An said.
‘Oh? Why not?’
‘I look at the world every day and I can’t get myself to believe in 

anything at all. Those who are honest, sincere, helpful to others as 
well, turn out to be losers, they’ll never prosper, but those who are 
flatterers, who are fickle, who cheat others, they prosper at all times 
because they always sell out in time.’

‘But that’s very bad, young man,’ Pherm exclaimed.
‘Very bad, yes, but for people like us. For them, it isn’t bad. It’s 

good and getting better every day,’ An answered grimly.
‘You mean that there’s no fairness in the world, is that it? That do-

ing evil doesn’t bring you evil?’ Pherm asked dubiously.
‘I wouldn’t put it quite like that,’ An answered. ‘Evil must result 

in evil. But what results there are don’t necessarily befall those who 
do evil, but also others who know nothing about it. As when you 
cheat someone and get arrested, you pay the price, but in most cases 
if people cheat one another, they don’t let themselves be caught. The 
negative result of being cheated happens all the same, but it affects 
others who don’t cheat or aren’t aware of it.’

‘Uh, hard to say, hard to say,’ Pherm fenced. ‘I can’t quite bring 
myself to believe this.’

Phloi, who lay listening to the two of them, said, ‘I think as you do, 
An … I’ve long thought like that, and that’s why I don’t want to do 
evil, I don’t want to commit sins.’

Pherm turned to look at Phloi and then muttered, ‘Well now, mother 
and son echo each other. I don’t understand what you’re talking about.’
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‘It’s true, you know, Khun Luang,’ Phloi maintained. ‘If I did 
something evil knowing that I would be paid back with evil, that it 
wouldn’t affect others, I wouldn’t fear evil all that much, and I might 
commit sins like everyone else because good or bad concerns only 
me. If I go to hell, it’s I who go there, so what? If we want to com-
mit evil, we must be ready to face the consequences. It’s like when 
you want something: you have to spend money to buy it. But from 
what I’ve seen, it’s always the others who have nothing to do with it 
who suffer the consequences, so I can’t bring myself to commit sins 
because I’m afraid others might suffer.’

‘Let’s talk about something else, Phloi. Take pity on me,’ Pherm 
said wearily.

Phloi’s condition kept going from bad to worse in the months be-
fore the war ended. The penury of drugs made her treatment partly 
inefficient and she made up her mind to pay no attention to the state 
of her body. She felt as if she was disabled, found it difficult to do any-
thing, and the more time passed the more she felt that she had to rely 
on others entirely. This sort of feeling left her all the more dispirited.

One day, Pherm came to see her and after talking about other 
matters as usual, he said, ‘I think the war won’t last much longer. I 
think it’ll soon be over. Now Germany has been thoroughly defeated, 
only Japan remains. A few days ago, America dropped a new kind of 
bomb on Japan. The people died in the hundreds of thousands.’

‘Like the world-consuming blaze at the end of time,’ Phloi thought 
at once. ‘When will men stop killing men?’ But what her mouth said 
was, ‘What kind of bomb is it that is so disastrous? How dreadful!’

‘They call it an atomic bomb,’ Pherm answered. ‘It’s much, much 
more destructive than those that rained down on us. A single bomb 
can erase a whole town, killing everybody. So I think Japan can’t go 
on fighting for long. They must lose for good. Think about it: if they 
keep fighting, another dozen bombs or so and the entire Japanese 
archipelago will be destroyed.’

‘Good grief!’ Phloi exclaimed in a feeble voice. ‘And those people 
who die all over town must be people like us, old people, children, 
all innocents.’
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‘Alas, Phloi,’ Pherm said. ‘The longer they fight the worse it is. 
If they stop, it’ll be good. The survivors will be fine. But that bomb 
I can’t help thinking about it. A friend of mine told me they just in-
vented it in America. It’s frightening.’

‘It must be huge, don’t you think, to be able to bring such destruc-
tion,’ Phloi said out of simple curiosity.

‘That’s the thing, you see,’ Pherm said with obvious pride as if he 
had invented the atomic bomb himself. ‘He said the bomb was the 
size of an ordinary bomb or a little smaller actually, but tens of thou-
sands of times more destructive.’

‘I can’t believe it, but then you must know this better than I.’
‘It’s true, you know.’ Pherm laughed. ‘This is no silly joke. It’s a 

most important matter actually. We can say that humankind has en-
tered a new era. Think about it. We were born in an era when people 
still fought with knives and sticks of wood, or shot themselves with 
flintlocks and pistols. Being airborne was only to be found in epic 
tales. And we’ve lived until people can fly and drop bombs of a new 
type, one explosion and a whole town is gone, like with the Phara-
mart arrows in the Ramakhian. It’s been a life worth living, I say.’

‘And has anything improved?’ Phloi couldn’t help asking, even 
though in her heart she didn’t want to speak. ‘I’ve only seen people 
killing one another and those who don’t die are left in dire trouble, 
starving, with no clothes to put on.’

‘You must be patient. It won’t be long. In a little while the war will 
be over, we’ll all be fine. Just wait.’

‘Another of your premonitions, is it?’ Phloi asked with a smile, 
thinking of the various erroneous predictions her brother always 
liked to make.

‘Nothing of the sort.’ Pherm laughed. ‘I’m being rational. Every-
body says the same thing.’

But finally it was as Pherm had predicted, because after Bangkok 
had been heavily bombed and the two electric power stations were 
destroyed, which led to power outage and water shortage, shortly 
thereafter and totally unexpectedly, the war ended quietly and sud-
denly, just as it had started one morning. The news was all over town 
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that the war was over, with Japan admitting defeat by the Allies. 
Pherm hurried over to see Phloi as soon as he learned the news in the 
morning. He went up the steps with a grin on his face and when he 
saw Phloi said, ‘This time it’s great fun, Phloi. Germany surrendered 
first, and then Japan this morning. There only remains superpower 
Thailand left to fight alone against England and America!’

‘You must be very happy this time,’ Phloi said.
‘Who wouldn’t? This time it’s the end of our troubles at last. Pric-

es will go down now.’
‘I’m not so sure about this. We’ve been held at the throat for years, 

there has been much fighting and killing and then with no fighting 
any longer suddenly everything will be fine and dandy as before? I 
can’t believe that, Khun Luang.’

Phloi’s views on this matter proved to be correct. Even Pherm and 
many others who used to think that everything would be fine and re-
turn to normal when the war was over had to acknowledge that her 
opinion was better than theirs eventually because, even though the 
war was over and the participation of Thailand in that war, such as her 
alliance with Japan or her declaration of war on England and Amer-
ica, had been annulled, the overall situation didn’t seem to indicate 
a return to normal as before the war but on the contrary seemed to 
be getting worse than during the war itself. Goods and foodstuffs of 
all kinds were still hard to find, with prices soaring to frightening 
and worrying levels. Foreign soldiers who had been coming into the 
country throughout the war had all disappeared in little to no time, 
but foreign soldiers of another persuasion had come in instead, that 
is, the soldiers of the winning side, and not long after those soldiers 
had arrived, rumours went around about the coarseness and dare-
devilries of all kinds on the part of this new batch of foreign soldiers, 
leading to much fear. The little children that ran along the streets be-
ing friendly with all passersby gave up greeting people with Japanese 
words, stopped shouting ‘Arigato!’ or ‘Banzai!’ and began to shout 
‘Okay!’ instead, which, when Phloi heard it, she understood must 
be farang language. At first there were people who hated Japan as an 
invader and saw the foreign soldiers as friends who had come to kick 
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all Japanese troops out of Thailand, but as time passed that feeling 
changed to wondering how long those soldiers would stay.

Pherm, who came to find out how Phloi fared almost every day, 
remarked one day, ‘I think something is wrong with me. When the 
Japanese were here I hated them to the marrow, but now that the war 
is over I feel pity for them because I see they are shamefully meek. 
Even more so now that they are gone, that they are no longer all over 
our streets, I’ve come to miss them. I’m totally fed up with those 
farang soldiers.’

An, who sat there too, laughed and then said, ‘You are not the only 
one to feel like that. I think almost all of us Thai people are like that. 
When the farang soldiers were captured by the Japanese around Ban-
pong, we all felt pity for them, we wanted to help them. When the 
train passed by, I used to see passengers throwing cigarettes, fruits 
and other things to the farang detainees, the whole train. But now 
that the Japanese have lost and are detained by the farang, it’s the Jap-
anese soldiers we pity. Whenever we see them, we give them cakes 
and cigarettes on the sly again. I think it’s because we are charitable 
and have sympathy for losers.’

‘I think so too,’ Phloi said. ‘I too am like that. All things consid-
ered, it has nothing to do with us; it’s other people fighting. Whoever 
makes a wrong move and is in trouble I pity.’

Pherm laughed. ‘My sister is really living on another planet,’ he 
said. ‘We almost died in the fighting and now she says it has nothing 
to do with us.’

On the Thai side, Phloi knew that the people who had been on 
top during the war had lost all power as Pherm had predicted and 
a new group of influential people had come up instead, but she was 
too old to pay attention to this and besides around that time came an 
announcement which monopolised her attention: His Majesty Rama 
VIII was to return to the capital.

This news could be compared to an important drug for her, be-
cause of one of the symptoms of her illness which no drug could 
treat or cure, and that symptom was her lack of interest in what was 
happening around her. The news that His Majesty would be back re-
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kindled that interest, and she recalled the time when she had gone to 
admire him upon his first return. That was several years ago and he 
was very young. By now he must have grown into a young man. What 
he would look like was something Phloi reflected upon and pondered 
with much pleasure. The delight she felt was no different from what 
she had felt when her children were to return from abroad, because 
the feeling she had for His Majesty was like what Choi had told her 
once: a deeply absorbing love, not just loyalty as the populace had for 
their sovereign, but a sense of close kinship as if His Majesty really 
was hers, a member of the family, a blood relation, a beloved child 
or grandchild whose growth she had watched with love and benevo-
lence, along with hopes of a prosperous future. Thus it was that she 
felt much better at the news that His Majesty would be coming back. 
Her heart, which had lain fallow because it was devoid of hope and 
interest after enduring much sorrow and disappointment, began to 
blossom again, which led to some improvement in her physical con-
dition, so that her children and siblings wondered, because she now 
seemed to be on her way to recovery as she could sit up and walk 
sprightly like someone in good health. Food and sleep were satisfac-
tory, so that those who worried over her health believed that she had 
seen the worst of it and would recover before long. 

When only a few days remained before His Majesty returned, 
Phloi told An, with words which had him stare at her dubiously, 
‘When His Majesty returns, I want to go and attend. Go and fetch 
Auntie Choi as well, because the last time we went together.’

‘But Mother…’ An said, in a turmoil. ‘You’ve only just recovered 
and it’s still touch and go. Are you really up to it?’

‘I’ve never asked for more than I can handle, An,’ Phloi answered 
with certainty. ‘Usually I don’t like to go anywhere, but this time I 
do. Don’t disappoint me. I feel that if I don’t go this time I’ll never 
be at peace. I’m old, An. Please arrange for me to go and see His 
Majesty this once, while he drives by, that’ll be enough. I’m not ask-
ing for much.’

An thought for a moment and then said, ‘I don’t think there will 
be any problem. A friend of mine rents a place on Ratchadamnern, 
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just on the route. If you sit and wait there, taking along your medi-
cine and water, you’ll be able to see him. I’ll arrange it for you.’

‘Thanks, An,’ Phloi answered happily. ‘Think of it as making merit 
for your mother, and don’t forget to get Choi.’

On the day of the king’s return, Phloi took along Somjai and her 
grandchildren, the several housemaids who wanted to see His Maj-
esty, as well as Phuang, Khun Chit’s wife, who carried food for lunch, 
water to drink as well as some medicine in a big basket, and they 
all left the house by boat, together with An, who, when he saw the 
basket, laughed and then said, ‘You look ready to go on a Kathin, 
Mother!’

Phloi looked at the various implements and then laughed joyfully 
and answered, ‘That’s what it looks like. But this isn’t all for me. 
There are many young ones going along too. So we have all of this 
just in case.’

When they had crossed the river to the Bangkok side, An took the 
whole party to go and wait in a building on Ratchadamnern as had 
been agreed and then took a cab to go and fetch Choi, who would 
come out of the palace. It was still very early in the morning, but 
Phloi noticed that the populace who had come to catch sight of their 
sovereign that day were unusually numerous, more so than what she 
had seen on the day His Majesty returned for the first time. They 
seemed to have gathered there for the same purpose of welcoming 
back the Lord Above Their Heads, who was the true leader of the na-
tion and whom everyone had missed during the whole length of the 
war. His return today seemed to mark an important date in people’s 
feelings, as the end of the barbarity of war they had gone through and 
the beginning of a new era in which everyone would reform them-
selves and build a bright new life after so many missed opportunities 
during the war.

All things considered, this belief and hope might be mistaken and 
unfounded in the eyes of many people who considered that the king 
was just an ordinary human being who had no more charisma than 
any other citizen, but in the eyes of Phloi and the great many people 
who had come to welcome him with delight and with loyalty that 
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day, his charisma was already effective in their hearts, through cheer-
fulness, a feeling of stability, an absence of loneliness, goodwill and 
good intentions towards all those who had loyalty in common. Each 
looked at the others as members of the same vast family without 
bias and with a common love and common goodwill towards one 
individual who was the focus of their veneration, one individual who 
united them as Thais and in their good feelings towards one another. 
True, His Majesty was still a young man, a teenager still, but he was 
a teenager who belonged to the whole nation, he was the grandson 
of the aged, the little brother of the middle-aged and the big brother 
and friend of the younger generation. This feeling of closeness had 
come about miraculously. To explain it according to Phloi’s thinking, 
the thinking of a woman of the past, one had to say that it was due to 
the royal charisma. That day, hundreds of thousands of people lined 
the way from Donmuang to the Royal Palace to welcome back home 
the one they loved. Everyone was full of love, confidence and con-
tentment. Among those hundreds of thousands, you wouldn’t have 
found a single face that was sorrowful, sad, angry or resentful. Phloi 
looked around and her hair stood on end and the lump in her throat 
was from rapture which seemed to be just as painful as sorrow.

Choi, gasping for breath, pushed her way through the crowd and 
came to sit beside her. She raised her handkerchief to mop her face 
and then waved it vigorously at herself to fight the heat while saying 
in a raucous voice, ‘Could I have some cold water, Phloi? I’m terribly 
thirsty.’

Phloi hurriedly opened the icebox, poured some water in a cup 
and passed it to Choi, who took it, drank some and poured the rest 
over her hands and then stroked her face and arms, after which she 
said, ‘Since I was born up until now … in more than sixty years, I 
never saw as many people as today. When I came out of the palace, 
I saw a human tide all over the roads, all over the Royal Esplanade. 
My legs wobbled and I almost fainted. An couldn’t drive me there 
because cars weren’t allowed through, so I had to walk through the 
throng all the way to here. Good heavens! I don’t know where they 
all come from, so many of them.’



FOUR REIGNS ̷ KUKRIT PRAMOJ

‘Indeed, Choi. I’ve been marvelling too, I’ve never seen the likes 
of it,’ Phloi said.

‘But look at you here. You are still not well: aren’t you afraid of 
passing out in the middle of it all?’ Choi asked with wonder and con-
cern.

‘Never mind. I’ve been here since early morning, there weren’t 
so many people,’ Phloi answered. ‘But no matter what, I had to come 
today, I had to attend, I couldn’t miss it.’

‘I understand you exactly,’ Choi said. ‘If it was me, I’d come even 
if I were to die, because I love him, this king. Since I was born, this 
is the first king I have loved. The previous ones, I didn’t dare to love, 
I was afraid of them rather, but this one is not like the others. I love 
him truly, I don’t know why, maybe because he’s still so young, or 
maybe because I love democracy like the rest of them, who knows.’

The sound of An’s chuckle behind her made Choi turn and frown 
at him in jest, and then she said, ‘Look at young An here. When I say 
that I’m democratic, here he goes laughing at me. An old hag like me 
can’t love democracy, is that what you are thinking?’

After they had been chatting for a while, there was unusual excite-
ment in the crowd, which meant that the royal apparition was immi-
nent. People walked or ran in confusion, each looking for a place where 
they thought they would have the best view of His Majesty. The build-
ing where Phloi sat waiting bordered the road the motorcade would 
take. As the front of the building was thick with people, Phloi stood up 
and craned her neck to check if she could see over their heads and was 
relieved to find out that she could; she would catch a glimpse of His 
Majesty without having to go out amongst the crowd. Hoorays came 
from far away and then drew closer and closer. The confusion amongst 
people increased. Phloi stood erect, thinking that when the royal car 
would drive past she would have to tiptoe to have a good view. Her eyes 
stared straight ahead getting ready to see only one spot without look-
ing sideways, unwilling to let anything divert her attention. The hoorays 
grew louder still. Finally, they were all around bursting her eardrums as 
if the land was collapsing. The ivory-coloured limousine drove by slowly, 
the royal standard fluttering up front. Right then Phloi had to raise both 
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hands to her chest as if to prevent her heart from thumping so hard as to 
slip out of it, because she saw His Majesty clearly sitting in the royal car 
with his younger brother by his side, waving his hand to the populace, a 
gentle smile on his face and his eyes full of royal kindness as Thai people 
of the era had never encountered before. Phloi stood still, tears flow-
ing down, so enraptured that it was as if something hard was pressing 
against her heart. His Majesty had grown into a young man seemingly 
quite rapidly since she had seen him that last time. Nothing could com-
pare with his royal appearance, so handsome, so full of majesty. He was 
everything and had all the traits she had always thought the Lord of the 
Land should have.

When the royal car went out of sight, Phloi turned to look at 
Choi, whom she thought stood beside her, to talk to her and express 
what she felt, but Choi wasn’t there and the others who had come 
together had disappeared, leaving only An, who had remained out of 
concern for his mother.

‘Where has everybody gone?’ she asked.
‘They raced outside when His Majesty came by. They are all outside.’
‘What about Auntie Choi? Where is she?’
An laughed, pointed upfront and then said, ‘She was the first to 

run outside, so they all followed her. She’s over there. Can you see 
her? She went prancing over there, waving and shouting hooray like 
everyone else.’

Phloi looked in the direction An’s finger pointed and couldn’t help 
laughing, admiring her friend’s stamina, as she said, ‘Auntie Choi is really 
something, isn’t she? Look at her. Doesn’t she look like a young woman?’

The royal carriage now far away, Choi made her way back through the 
throng and she shouted, ‘Oh my! I’m so exhausted. My darling Phloi, I 
beg of you, let me have another drop of cold water, for the love of me.’

Phloi poured her another cup and gave it to her while teasing her with 
‘Serves you well, old as you are you don’t know how to spare yourself. 
You are lucky they didn’t stomp you to death. What was the idea of going 
out dancing in the heat? From here you could see clearly.’

‘Oh, don’t play the old woman with me, will you. I don’t even 
know how I made it out there,’ Choi said while raising her handker-
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chief to dab at her face, and then she exclaimed, ‘How handsome! 
Good Lord, so handsome! If I was still young, I’d have run after him 
all the way to the palace gate!’

‘Oh, you, Choi!’ Phloi said and burst out laughing again. ‘If the 
young ones hear you, they’ll laugh their heads off.’

‘Who cares?’ Choi answered good-humouredly. ‘Today, no matter 
what, I won’t get angry, but he’s so handsome, you know, Phloi! I’ve read 
so many reports of how handsome he is, but only today did I see with my 
own eyes how true it is. The young women who ran out to stand with me 
just now were jumping with joy you should have seen how.’

‘And you too,’ Phloi interrupted. ‘I saw you jumping about with 
the lot of them, and shouting hooray like a young girl.’

‘Oh? Did I, really?’ Choi exclaimed as if she didn’t believe it, and 
then went on saying, ‘Well, isn’t it as they used to say in the past: 
“Young lasses and old crones, he leaves them all agog”?’

‘But he’s really handsome, you know, Choi,’ Phloi couldn’t help 
saying in turn. ‘Such bearing I’d never seen. Our old Lords, hand-
some they were indeed, but did I ever think they could be as hand-
some as this?’

‘Exactly,’ Choi said as she nodded. ‘Really handsome, too hand-
some actually … It goes beyond words. I’m lucky for once. This time 
he’ll stay in the palace, at Borom Pimarn Hall. You know how forlorn 
it has been in the palace. Maybe his staying there this time will liven 
up things.’

‘I think it won’t be in the palace only,’ Phloi said. ‘Now that he’s 
back, it’ll be lively everywhere, all over town, but I heard he’ll be 
here only for a while and then go abroad again. This is what I don’t 
like. I’d like him to stay for good.’

‘Don’t I too,’ Choi said. ‘But then, what can we do? Let’s not think 
about his leaving just now: he’ll still be here for a long while. Even 
if he goes abroad again, I don’t see anything wrong. Next time he 
comes back we’ll come out again to greet him. It’s such fun.’

Shortly after the whole royal procession had gone past, An went 
out to get a car to take them back. Phloi sat waiting for him and chat-
ted with Choi until, after quite a long time had gone by, An drove up 
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to the front of the building. Phloi had everyone get in the car, includ-
ing Choi who was to be dropped at the palace gate before they went 
to take the boat to return home. While they sat in the car, Choi said 
in a low voice, ‘Phloi, how many times have the two of us gone out to 
welcome the king back home?’

Phloi thought for a moment and then answered, ‘Three times. The 
first time was when the previous king returned from Europe, and 
twice for this king.’

‘It was fun every time, wasn’t it?’
‘Very much so, Choi, every time,’ Phloi answered.
Choi was silent for a while and then said, ‘We’ve had lots of fun 

together, haven’t we?’
‘Very much so. Thinking back, it feels like yesterday for some.’
‘Exactly,’ Choi said with satisfaction. ‘All things considered, the 

two of us have had a full life.’
When they reached the palace gate, Choi got out of the car, took 

her leave and then went back into the palace sprightly. Phloi was left 
with taking her party across the river back home with a full heart.

From that day, His Majesty became the main topic of most peo-
ple’s conversations. All other topics paled in comparison, because 
whatever their importance, they were likely to induce discord and 
cause tension and worry, whereas talking about His Majesty made 
everyone feel at ease, and for those who were interested in the latest 
news, he was very hot news as he had not lived in the capital for many 
years. Phloi never tired of listening to conversations about him and 
she also kept up with the royal news in the newspapers. During all 
the months that he stayed in the capital, Phloi heard and read of many 
instances that told of his sublime glory, of his kindness to his subjects 
and of the loyalty of those, Thai and foreigners alike, who sought his 
protection. Comparing what she was witnessing with what she had 
known of the three previous reigns, Phloi felt that the loyalty to the 
throne that had always been present in the hearts and minds of the 
people had never been so openly and widely demonstrated as in the 
current reign, and that this loyalty was felt by most people in a more 
personal, more intimate way.
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She could feel that the general situation was more stable than be-
fore. As for herself, the pains and strains due to her heart condition 
had eased off enough for her to cease being bedridden and move 
about and do small chores. She knew very well that she was not cured 
and would never be, but this did not in any way alarm her. Her chil-
dren were leading normal lives – Own was endowed with the peace 
of monkhood; An was a responsible family man; and Praphai, even 
though she was not getting along too well with her husband, seemed 
more mature these days and could be trusted not to do anything rash. 
If only Ort was still alive... Whenever she thought of him, Phloi felt 
a cold, wet shroud wrap itself around her heart, and she knew her 
sorrow would stay with her until the end of her days.

She led a simple life and the days went by, bringing closer the time 
when His Majesty would leave again for a last, short stay abroad. 
Whenever she left the palace to visit her, Choi was full of stories 
about the king, and whenever Pherm came visiting, he too was full 
of stories about the king. Pherm, who was particularly interested in 
political affairs – too much, to her taste – tried his best to hold back 
while His Majesty was here and concentrated instead, like everybody 
else, on any titbit that had to do with the Royal Person.

That day – it was a Sunday, because An was at home and had not 
gone to work – that Sunday morning in the month of June, Phloi 
woke up at dawn as usual. It was a day of bright sunshine like any 
other day, and everything looked fine and ordinary. Life was going 
on, and the boats and rafts floated up and down the Bang Luang canal 
as they had for many decades. 

Towards eleven that morning, an ashen-faced Pherm came up the 
stairs and walked to the corner of the veranda where Phloi sat and An 
was playing with his son.

‘Phloi! An!’ Pherm said with a voice Phloi had never heard before. 
‘Terrible news – the King is dead.’

Deeply shocked, she shrieked: ‘What are you saying? That’s not 
true! It can’t be. He is too young, he can’t possibly...’

An looked at her with concern and alarm.
‘I stopped for a cup of coffee at the shop in front of the Grand 
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Palace,’ Pherm went on. ‘Everybody was talking about it.’
Phloi felt greatly relieved. Brother Pherm’s coffee-shop rumours! 

No truth in them. People these days would stop at nothing, even the 
most ill-omened lies, just for the sake of gossip.

‘It’s true, you know, Phloi! It’s true, An!’ Pherm said in a tearful 
voice. But Phloi did not pay him any attention, thinking only that he 
must be wrong this time. How could he be right when he maintained 
that such an unbelievable rumour was true?

Choi came from the palace about one o’clock and as soon as she 
saw her all dressed in black, Phloi stayed transfixed where she was 
sitting. Choi walked up the stairs in tears, but Phloi’s heart could only 
cry: ‘It’s not true! Not true! I won’t believe it!’ Yet she did not dare to 
ask any questions because her heart also knew that it was indeed true.

Choi gave her certain details about the King’s death which made 
the event even more unbelievable. It was growing dark outside and 
the wind and the birds and the water sounded like someone crying...

Choi left, saying there was much to do in the palace and she had 
better hurry back – Choi, who had spent her whole life in the palace 
and who would keep doing her duty there till the end of her days. 
Phloi rose to her feet and slowly walked to the bed to rest her aching 
back. She had never felt so tired and feeble in her life. She lay down 
and closed her eyes and tried to stop thinking altogether.

But rambling thoughts kept surfacing. ‘He shouldn’t have died. So 
young and strong and handsome – all destroyed like that. It shouldn’t 
be, but he has departed, though he was our Lord, beloved by all ... 
Departed like Ort, who was just my son, how could he avoid death? 
Our Lord who had everything, and who still could not avoid ... 
Sleeping in the Bedchamber, watched over by all his entourage ... 
And yet death did find a way to him ... Just as it reached my son and 
soon will reach that body of mine ... The same for everyone ... Just 
a matter of time.’

Phloi felt as though she were floating on a higher plane. All the 
sorrows that had accumulated throughout her life seemed to have be-
gun to ease out. She thought of Khun Preim, who seemed to always 
be near her in her moments of need.
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“Khun Preim, there are so many things I don’t understand that I 
could ask you to explain. But it’s all right. Never mind ... Actually, 
I am beginning to understand some things, but I’ve lived so long, 
Khun Preim ... Seen things I never thought I would come to see ... 
I’ve lived through four reigns, Khun Preim ... Four reigns ... Such a 
long time ... I am so tired, so tired my heart will burst ... To outlive 
four reigns, isn’t that too much? Or am I tired for some other reason? 
I don’t know ... Four reigns...”

That Sunday evening, on the 9th of June 1946, when the water in 
the Bang Luang canal was leaving its banks exposed, Phloi’s heart, 
weakened by illness and repeated sorrows, went drifting away with 
the tide.

End of Four Reigns
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