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"พลอย" เสียงแมํเรียก ขณะที่เรือกําลังบํายหน๎าออกตากคลองบางหลวง มุํงตรงไปยังทําพระ "พลอยจําคําแมํไว๎

ให๎ดี ถ๎าเจ๎าจะมีลูกมีผัวตํอไปก็หาคนที่เขาใจเดียว อยําไปได๎ผัวเจ๎าชู๎เมียมาก จะต๎องร๎อนใจเหมือนแมํ" แมํนิ่งอยูํครูํหนึ่ง
แล๎วพูอตํอไป "แล๎วก็อยําไปเป็นเมียน๎อยใครเขาเป็นอันขาด จําไว๎นะ"
พลอยหันหน๎ามามองดูแมํแล๎วก็เหลียว กลับไปมองนอกเก๐งเรือ ดูเรือแจวพายทีผ่ าํ นไปมา ดูเรือนริมน้าํ และแพทีเ่ ต็ม
ไปด๎วยของวางขายตํางๆ ดูผู๎คนริมตลิ่ง และในเรือที่ผํานไปมา ด๎วยความตื่นตาตื่นใจ อยํางบอกไมํถูก เพราะครั้งนั้นเป็น
ครั้งแรกที่พลอยได๎ออกจากบ๎าน มาไกลถึงเพียงนี้ และเมื่อกํอนที่จะออกจากบ๎าน แมํก็บอกแล๎ววํา ไปแล๎วไปเลย เป็นตาย
ชาตินี้จะไมํกลับมาเหยียบหัวกระไดบ๎านนี้อีก
บ๎านพลอยอยูใํ นคลองบางหลวง เรียกได๎วาํ เป็นบ๎านใหญํ มีกาํ แพงอิฐเสริมรัว้ เหล็กกัน้ ตลอดริมน้าํ ทีท่ าํ น้าํ มีศาลา
หลังใหญํ ทําด๎วยไม๎ ขึ้นจากกระไดทําน้ํา เดินผํานลานกว๎าง ก็ถึงตัวตึก เป็นที่อยูํของเจ๎าคุณพํอ ตึกนั้น จะพูดไปก็เป็นตึก
ทันสมัย สําหรับระยะเวลาระหวําง พ.ศ. ๒๔๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๕ อันเป็นเวลาในรัชสมัยของ สมเด็จพระพุทธเจ๎าหลวง
มหาราช ในกรุงรัตนโกสินทร๑นี้ ตึกนั้นเป็นตึกกํอนอิฐฉาบด๎วยปูนขาว หลังคามุงกระเบื้องจีนเป็นลูกฟูก หน๎าตึกเป็นบันได
ขึ้นสองข๎างมาบรรจบกัน ตรงกลางเป็นชาลายํอมๆ แล๎วจากนั้น มีบันไดขึ้นตรงไปชั้นบนของตึก บนตึกมีเฉลียงเดินได๎รอบ
ลูกกรงมีลูกมะหวด กระเบื้องสีเขียวแกํ พ๎นจากเฉลียงเข๎าไป ก็มีห๎องใหญํๆสามห๎อง เป็นที่อยูํเจ๎าคุณพํอ มีห๎องเล็กๆอีกห๎อง
หนึ่ง สําหรับเจ๎าคุณพํอไว๎พระ และอัฐิเจ๎าคุณปู่ และคุณชวดทั้งหลาย เมื่อพลอยยังเด็กๆ อายุ ๖-๗ ขวบ เคยขึ้นไปบนตึก
ตอนบําย เพื่อไปหาเจ๎าคุณพํอ พลอยเคยรู๎สึกกลัวห๎องนี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นห๎องที่ปิดไว๎เงียบ ปีหนึ่งจะเปิดครั้งเดียว เวลา
เจ๎าคุณพํอทําบุญ และในเวลาที่เปิดพลอยเคยเห็นโกศอัฐิ ตั้งอยูํบนม๎าหมูํเป็นแถว พลอยเคยถูกเรียกตัวให๎เข๎าไปจุดธูป
เทียน กราบเจ๎าคุณปู่คุณยําและเจ๎าคุณชวดอีกหลายคน ตั้งแตํนั้นมา ก็ให๎เกรงกลัวห๎องนี้เป็นพิเศษ เฉลียงหลังตึกนั้นเป็นที่
สําราญของเจ๎าคุณพํอ เวลาทํานอยูํบ๎านก็มักจะอยูํที่เฉลียงหลังนั้นเอง รับประทานข๎าวก็ที่นั่น ตึกชั้นบนปูด๎วยกระดานแผํน
โตๆ อาศัยแรงคนเช็ดถูกันมาหลายสิบปี ดูขึ้นเงา เป็นมัน เจ๎าคุณพํอทํานปูพรมเล็กๆ นั่งอยูํที่เฉลียงหลัง รอบๆตัวก็มี
เชี่ยนหมาก กาน้ําขันน้ํา กระโถน หีบบุหรี่ และพานใสํชุดจัดบุหรี่ตั้งไว๎ เมื่อวันที่พลอยจะออกจาก ก็ขึ้นไปลาทํานที่นั่น โดย
ที่แมํปลํอยให๎ขึ้นไปคนเดียว เวลานั้นพลอยอายุ ๑๐ ขวบ พอจะมีความสังเกตุสิ่งตํางๆ ได๎ถนัดถนี่ ตํอมาอีกหลายสิบปี
พลอยนึกถึงเจ๎าคุณพํอขึ้นมาครั้งใด ก็ยังเห็นภาพทํานนั่งขัดสมาธิอยูํบนพรม เจ๎าคุณพํอนุํงผ๎าลายสีจันทน๑ ปลํอยลอยชาย
ตามสบาย เมื่อพลอยขึ้นไปกราบลา ยังนึกจําได๎วําทํานมองดูหน๎า ลูกสาวคนเล็กของทําน อยํางพินิจพิเคราะห๑ คล๎ายกับวํา
จะดูไว๎ให๎จําได๎แมํนยํา แตํทํานก็มิได๎ปริปากพูดจาทักทาย หรือห๎ามปราม คงมองแตํหน๎าพลอยจนพลอยคลานกลับลงมา
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ พลอยมีอายุได๎สิบขวบ ถ๎าใครไปถามพลอยในขณะนั้นวํา ใครเป็นบิดา พลอยก็ตอบวําชื่อ พระยา
พิพิธ ฯ มารดาชื่อแชํม เป็นเอกภรรยาของพระยาพิพิธ แตํไมํใชํในฐานะคุณหญิง เพราะคุณหญิงทํานชื่อเอื้อมเป็นคนอัมพ
วา ไมํได๎อยูํกับเจ๎าคุณพํอ แตํกลับไปอยูํบ๎านเดิมของทํานเสีย ตั้งแตํกํอนพลอยเกิด คงเหลืออยูํแตํบุตรของคุณหญิงอยูํใน
บ๎านสามคน คือคุณอุํนพี่สาวใหญํ อายุสิบเก๎าปี คุณชิดพี่ชายคนรอง อายุสิหกปี คุณเชยพี่สาวคนเล็ก แกํกวําพลอยสองปี
พลอยมีพี่ชายรํวมมารดาอีกคนหนึ่ง อายุแกํกวําพลอยปีเศษ ชื่อพํอเพิ่ม และมีน๎องสาวคนละมารดาอีกคนหนึ่ง เกิดจากแมํ
แวว ภรรยาเจ๎าคุณพํอ คนรองแมํลงไป ชื่อหวานอํอนกวําพลอยสองปี กับพี่น๎องเหลํานี้ นอกจากพํอเพิ่มพี่รํวมท๎อง พลอย

คุ๎นเคยกับคุณเชยเป็นพิเศษ เพราะอายุรุํนราวคราวเดียวกัน และคุณเชยเป็นเด็กชอบเลํนป่ายปืน ไปในที่ตํางๆ ซึ่งถูกกับ
นิสัยของพลอย คุณอุํนพี่สาวคนใหญํนั้น พลอยเห็นวําเป็นผู๎ใหญํที่นําเกรงขาม เพราะเธออยูํรํวมบนตึกกับเจ๎าคุณพํอ ใน
ห๎องใหญํอีกห๎องหนึ่ง ซึ่งเป็นห๎องเก็บเครื่องเงินเครื่องทอง คุณอุํนเป็นผู๎ถือกุญแจแตํผู๎เดียว แม๎แตํการจับจํายใช๎สอยทุก
อยํางในบ๎าน คุณอุํนก็เป็นผู๎ทําทั้งสิ้น เจ๎าคุณพํอทํานไว๎ใจวําเป็นลูกสาวใหญํ สํวนแมํของพลอย ซึ่งคนทั้งบ๎านเรียกวํา แมํ
แชํมนั้น เจ๎าคุณพํอทํานปลูกเรือนฝากระดานห๎าห๎องให๎ อยูํอีกหลังหนึ่งใกล๎ๆกับตัวตึก ในบริเวณบ๎าน มีสํารับสํงตํางหาก
จากโรงครัว ซึ่งกินกันสามคนแมํลูก กินเสร็จแล๎วก็มีนางพิศ บําวซึ่งแมํชํวยมาไว๎ใช๎ มีคําตัว ๑๒ ตําลึง เป็นผู๎กินเหลือและ
ล๎างถ๎วยชาม การปัดกวาดบ๎าน ปูที่หลับที่นอน ตลอดจนซักผ๎าที่เรือนแมํ เป็นหน๎าที่ของพิศ
พีข่ องพลอยอีกสองคน คือ คุณชิตและพํอเพิม่ นัน้ พลอยเกือบจะไมํรจ๎ู กั เสียเลย คนหนึง่ คือคุณชิต ผูซ๎ ง่ึ เวลานัน้ เป็น
หนุํมเต็มตัว อายุ ๑๖ บางทีพลอยเคยเห็นคุณชิตตอนเย็นๆ นุํงผ๎าสีใสํเสื้อกระบอกแพรเลี่ยน หวีผมใสํน้ํามันแปร๎ ติดยาแก๎
ปวดหัวทั้งสองขมับ ตามธรรมเนียมหนุํมๆ สมัยนั้น เดินไปเดินมาอยูํแถวทําน้ํา พอพลบค่ํา คุณชิตก็แอบลงเรือข๎าฟาก ไป
เที่ยวกับทนายหนุํมๆ ของเจ๎าคุณพํอ ครั้งหนึ่งพลอยจําได๎วํา คุณชิตหายไปหลายวัน แตํพอกลับมาก็เกิดเรื่องใหญํ เพราะ
เจ๎าคุณพํอทํานมัดมือ เฆี่ยนที่หน๎าตึก ทั้งคุณชิตและทนาย เสียงร๎องกันให๎ลั่นบ๎านไปหมด พลอยไปแอบดูอยูํหลังพุํมต๎น
แก๎วรอบตึกกับคุณเชย ผู๎ซึ่งดีใจที่พี่ชายถูกเฆี่ยน แล๎วปรารภกับพลอยวําสมน้ําหน๎า อีกครั้งหนึ่งพลอยเห็นคุณชิตเจ็บผอม
แห๎ง นอนแบบอยูํที่เรือน ที่เธออยูํกับบําวหนุํมๆ รุํนเดียวกัน เห็นบําวต๎มยาต๎มให๎กินเป็นหลายหม๎อ คุณเชยแอบมากระซิบ
บอกพลอยวํา "แมํพลอยฉันบอกอะไรให๎ อยําพูดไปนะ คุณชิตเป็นโรคบุรุษ ขืนพูดไปฉันโกรธจริงๆด๎วย"
พํอเพิม่ พีช่ ายของพลอยนัน้ ดูสวามิภักดิค์ ณ
ุ ชิตมากกวําพีน่ อ๎ งอืน่ ๆ แตํพอํ เพิม่ ก็ตอ๎ งแอบไปมาหาสูํ มิให๎แมํเห็น
เพราะถ๎าแมํรู๎วําพํอเพิ่มไปคบกับคุณชิตทีไร เป็นเฆี่ยนเอาทุกที สํวนหวานน๎องคนละแมํ ลูกแมํแววนั้น ยังเด็กเกินไปที่
พลอยจะสนใจ
วันหนึง่ พลอยถามแมํถงึ เรือ่ งพีน่ อ๎ งเหลํานีว้ าํ ทําไมคนจึงเรียกลูกเจ๎าคุณพํอวํา คุณอุนํ คุณชิต คุณเชย แล๎วทําไมจึง
เรียกลูกอื่นวํา พํอเพิ่ม แมํพลอย แมํหวาน แมํมองหน๎าพลอยครูํหนึ่ง แล๎วหัวเราะตอบวํา
"เพราะพวกเอ็งมันลูกเมียน๎อย นั่นทํานลูกคุณหญิง ก็ต๎องเป็นคุณไปหมด เขาไมํเรียกวํา อีพลอย ก็ดีถมไปแล๎ว"

ตัง้ แตํพลอยจําความได๎มาจนถึงอายุ ๑๐ ขวบ พลอยมีความรู๎สึกวํา แมํและคุณอุํนพี่สาวใหญํ มีเรื่องตึงๆกันอยูํเสมอ
จริงอยูํทั้งสองมิได๎โกรธเคืองกันถึงวิวาทเป็นปากเสียง และตํอหน๎าเจ๎าคุณพํอ ก็พูดจาปราศรัยกันเทําที่มีเรื่องจะพูด แตํ
พลอยสังเกตด๎วยความรู๎สึกของเด็กวํา แมํมักจะใช๎ถ๎อยคํา ที่สุภาพเป็นพิเศษกับคุณอุํนเสมอ เป็นต๎นวําเรียกคุณอุํนวํา
"คุณใหญํ" เรียกตัวเองวํา "ดิฉัน" อยํางชัดถ๎อยชัดคํา และใช๎คําเจ๎าคะเจ๎าขาตลอดจนกิริยาที่นอบน๎อมอยํางเฉียบขาดเยือก
เย็นปราศจากความรู๎สึก แตํบางเวลาแมํแสดงความในใจ ให๎พลอยเห็นวําแมํได๎รับความกดดัน และบังคับใจอยูํเป็นนิจ
เนื่องจากฐานะแมํบ๎าน และการเป็นผู๎บังคับบัญชาของคุณอุํน ผู๎ซึ่งแมํถือวําเป็นเพียงลูกของเจ๎าคุณ แตํตัวแมํเองนั้นเป็น
เมีย ยิ่งเจ๎าคุณพํอทํานเชื่อฟัง ยอมให๎คุณอุํนปกครองบ๎านโดยเด็ดขาด แมํก็ยิ่งมีความคับใจยิ่งขึ้น แมํเคยร๎องไห๎ปรับทุกข๑
กับพลอยวํา เจ๎าคุณพํอทํานเลี้ยงแมํเป็นบําวหรือคนอาศัย แมํไมํมีสิทธิอะไรในบ๎านนี้ ได๎แตํอยูํไปวันหนึ่งๆ สํวนแมํแวว

ภรรยาของเจ๎าคุณพํอ อีกคนหนึ่งนั้น สนิทสนมกับคุณอุํน อยํางมากมาย อยูํด๎วยกันได๎วันยังค่ําเกือบไมํคลาดกัน เพราะแมํ
แววแกํกวําคุณอุํน เพียงสี่ห๎าปี เคยเป็นต๎นห๎องของคุณอุํนมากํอน และแมํบอกพลอยวํา คุณอุํนเป็นคนยกบําวของตน ขึ้น
เป็นเมียเจ๎าคุณพํอ เพื่อจะกําจัดแมํให๎ออกจากบ๎าน แมํบอกด๎วยวําครั้งนั้นก็เกิดเรื่อง "หึงนางแวว" ตามคําของแมํ จนถึง
เกือบจะออกจากบ๎านไปเสียแล๎ว แตํเห็นลูกยังเล็กนัก แมํก็ต๎องอดใจทนอยูํไป
พลอยอยูมํ าทํามกลางความตึงเครียด ระหวํางแมํและคุณอุนํ จนบางทีพลอยรูส๎ กึ กลัวทัง้ สองฝ่าย ไมํอยากเข๎าใกล๎
คนที่บรรเทาความตึงเครียด ที่พลอยต๎องได๎รู๎สึกไปด๎วย ก็คือเจ๎าคุณพํอ เพราะเจ๎าคุณพํอ ทํานเป็นคนรักเด็กทุกๆคน ไมํวํา
เป็นลูกทํานหรือลูกใครๆ บางทีตอนเย็นๆ เจ๎าคุณพํอทํานเรียกเด็กๆในบ๎าน ให๎มาวิ่งเลํนกันให๎ทํานดู ที่ลานหน๎าตึก ใครจะ
สํงเสียงดังเทําไรก็ได๎ และคนที่สํงเสียงดังที่สุด และหัวเราะดังที่สุด ก็คือเจ๎าคุณพํอเอง แตํลูกที่โตเป็นหนุํมเป็นสาวแล๎ว ดู
เจ๎าคุณพํอทํานเฉยๆไป อยํางคุณอุํนทํานก็เกรงใจ หรืออยํางคุณชิต ก็มักมีเรื่องเคืองใจกันอยูํเสมอ เข๎าหน๎ากันไมํติด ลูก
ทุกคน เจ๎าคุณพํอทํานเป็นคนตั้งชื่อ และตั้งชื่องํายๆ พยางค๑เดียวทุกคน พลอยเคยได๎ยินเจ๎าคุณพํอทํานหัวเราะเยาะ เพื่อน
ฝูงขุนนางบางคน ที่ตั้งชื่อลูกยาวๆ วําทําเทียมเจ๎าเทียมนาย จัญไรจะกิน อยํางที่บ๎านพระพิพัฒน๑ใกล๎ๆกัน ตั้งชื่อลูกคล๎อง
จองกัน เป็นจังหวะวํา เพ็ญพิสมัย ใสสุคนธรส สดสําราญจิต สนิทเสนํหา เจ๎าคุณพํอทํานเคยเอามาร๎องให๎แมํฟัง เป็น
จังหวะ แล๎วบอกวําดังเหมือนเพลงแขกเจ๎าเซ็น
ในทีส่ ดุ เรือ่ งใหญํทท่ี าํ ให๎ชวี ติ ของพลอยเปลีย่ นแปลงไปมาก ก็เกิดขึน้ จริงๆ คืนหนึง่ แมํขน้ึ ไปหาเจ๎าคุณพํอ บนตึกแตํ
ห๎าทุํม พลอยอยูํที่เรือนนอนคอยแมํจนหลับไป มาตกใจตื่นขึ้นอีกทีหนึ่ง ตอนตีสามกวําๆ เห็นแมํเข๎ามาจุดตะเกียงในห๎อง
แล๎วตรงเข๎ามาปลุกพลอย มีพํอเพิ่มซึ่งนอนอยูํข๎างนอก เดินเข๎ามาอยํางงงๆ
"พลอยไปกับแมํ" เสียงแมํพูดอยํางแค๎นใจ ใบหน๎าของแมํอาบไปด๎วยน้ําตา "เมื่อทํานไมํเลี้ยงแมํแล๎ว แมํก็จะไป

ตามยถากรรม เราก็คนมีชาติมีสกุลเหมือนกัน ใครจะไปยอมให๎กดหัวกันอยํางขี้ข๎า พํอเพิ่มเป็นลูกผู๎ชาย ต๎องอยูํทางนี้ เจ๎า
คุณพํอทํานไมํยอมให๎แมํเอาไป อยูํทางนี้ละก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทํานให๎ดีๆ สํวยพลอยแมํไมํยอมทิ้งไว๎ เดี๋ยวมันจะรุมกันขํม
เหง ถึงแมํจะไมํมีปัญญาเลี้ยง เจ๎านายของเราก็ยังมี แมํจะเอาพลอยไปถวายเสด็จ" พูดแล๎วแมํก็ก๎มหน๎านร๎องไห๎ไปพลาง
เอาชายผ๎าแถบย๎อมก๎านดอกกรรณิการ๑ ที่แมํหํมอยูํขึ้นซับน้ําตาไปพลาง เหมือนหนึ่งใจแมํจะขาด ฝ่ายพํอเพิ่มพอได๎ยินแมํ
บอกวําจะละไว๎ที่บ๎าน ก็ยืนร๎องไห๎โฮลั่นบ๎าน ทั้งกลางดึก
พอได๎ยนิ แมํบอกวํา จะเอาไปถวายเสด็จ พลอยก็เข๎าใจทันที เพราะพลอยเคยได๎ยนิ เรือ่ งเสด็จของแมํ จากปากแมํอยูํ
เสมอ เสด็จประทับอยูํในวังหลวง แมํเคยอยูํที่นั่นตั้งแตํเด็กๆ จนทูลลาออกมาอยูํกับเจ๎าคุณพํอ เพราะญาติทางแมํชักนําให๎
แมํบอกวําความจริงแมํเป็นพระญาติเสด็จเหมือนกัน พํอของแมํหรือตาของพลอย เป็นหลานของเจ๎าจอมมารดาของเสด็จ
แตํแมํบอกแตํเทํานี้ แล๎วบอกพลอยวํา "อยําพูดไป เราเป็นข๎าทําน ไปนับญาติกับเจ๎านายไมํดี เดี๋ยวเหาจะขึ้นหัว" เรื่องเหา
ขึ้นหัวหรือจัญไรจะกินเมื่อไปเกี่ยวกับเจ๎านายนี้ พลอยเคยได๎ยินเสมอ ถ๎าเจ๎าคุณพํอไมํพูดแมํก็พูดบํอยๆ จนพลอยเคยนึก
วํา เจ๎านายคนนั้น ถ๎าจะเป็นเหากันชุกชุม เหมือนกับนางชุบลูกครอกในบ๎าน พลอยไปเลํนด๎วยทีไร เป็นติดเหามาทุกที
พลอยเคยถามเรื่องนี้กับเจ๎าคุณพํอ เห็นทํานหัวเราะงอหาย แล๎วก็ไมํพูดวํากระไร

เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเสด็จนัน้ แมํเคยบอกวํา ถ๎าพลอยโตขึน้ อีกสักหนํอยก็จะสํงตัวไปถวาย แมํเคยขออนุญาต เจ๎าคุณพํอ
แล๎วในเรื่องนี้ ทํานก็ไมํขัดข๎อง บอกวํา "ดีเหมือนกัน เด็กมันจะได๎มีความรู๎" แตํแล๎วทํานก็ขอผลัดวํา อยําเพิ่งสํงไป เพราะ
ทํานไมํมีลูกเล็กๆจะเลํนด๎วย ฉะนั้นพอแมํเอํยปากวํา จะพาตัวไปถวายเสด็จ พลอยก็เข๎าใจทันที แตํโดยที่เห็นแมํร๎องไห๎
มาก และพํอเพิ่มก็สํงเสียงดังลั่น พลอยก็ได๎แตํนั่งตกตลึง ดูจะพูดจาอยํางไรก็ไมํออก
แมํเห็นพํอเพิม่ ร๎องไห๎ดงั ๆ ก็ดงึ ตัวมากอดไว๎ แล๎วกระซิบปลอบโยนเบาๆ ตัวแมํเองก็หยุดร๎องไห๎ลงบ๎าง เพราะกลัวพํอ
เพิ่มจะเอะอะไปใหญํ พอเห็นพํอเพิ่มสงบลงบ๎างแล๎ว แมํก็ใช๎ให๎ไปตามนางพิศมาชํวยเก็บของ
คืนนัน้ ทัง้ คืน แมํเก็บของอยูกํ บั นางพิศ พอรุงํ สาง แมํกใ็ ห๎นางพิศขนของไปไว๎ทศ่ี าลาทําน้าํ และให๎ไปตามเรือมาลํา
หนึ่ง สําหรับพลอยนั้น แมํจับล๎างหน๎าเกล๎าจุก แตํงตัวเตรียมไว๎แตํกํอนรุํง และให๎นั่งคอยอยูํที่เฉลียงหน๎าเรือน ระหวํางที่
คอยอยูํนั้นเอง พลอยได๎ยินเสียงใครเรียกเบาๆ ที่ข๎างเรือน พอชะโงกหน๎าออกไปดู ก็เห็นคุณเชยมายืนหน๎าตื่นๆอยูํ ในมือ
ถือหํออะไรหํอหนึ่ง
"แมํพลอย" เสียงคุณเชยเรียกเบาๆ "อยําเอะอะไป ลงมานี่เดี๋ยว"

พลอยเหลือบไปดูเห็นแมํยงั วุนํ อยูใํ นเรือน จึงคํอยๆยํองลงบันได พอเดินไปถึงตัวคุณเชย คุณเชยก็คว๎าข๎อมือ ดึงตัว
พลอยเข๎าไปใต๎ถุนเรือน แล๎วถามด๎วยเสียงสั่นๆวํา
"นี่แมํพลอยจะไปจริงๆหรือ คุณอุํนบอกฉันเมื่อกี้นี้เอง แตํฉันยังไมํเชื่อ"

พลอยเห็นหน๎าคุณเชยซีดๆ แล๎วนึกถึงทีเ่ คยวิง่ เลํนกันอยูทํ กุ วัน ก็ตน้ื ตันใจ ได๎แตํพยักหน๎า คุณเชยยังไมํปลํอยแขน
พลอย และมือที่กําแขนพลอยนั้นเย็นเฉียบ
พอเห็นพลอยพยักหน๎ารับคํา น้าํ ตาเม็ดโตๆ ก็รวํ งจากนัยน๑ตาของคุณเชย และไหลลงมาถูกแขนของพลอย หลาย
เม็ด "โธํแมํพลอย" คุณเชยพูดเสียงเครื่อ "แมํพลอยไปเสียแล๎วฉันจะเลํนกับใครลํะ แมํพลอยอยําลืมฉันนะ" คุณเชยพูดซ้ําๆ
อยูํหลายหน
เมือ่ ได๎ยนื ดูหน๎ากันอยูอํ กี สักครูหํ นึง่ คุณเชยก็ยน่ื หํอทีถ่ อื มาด๎วยนัน้ ให๎ พลางกลําววํา "นี่แมํพลอย ฉันให๎ จันอับ ฉัน
แอบขโมยคุณอุํนเธอมาจากบนตึก แมํพลอยเอาไว๎กินกลางทางก็แล๎วกัน"
พลอยรับหํอจันอับจากมือคุณเชย เหมือนอยํางกับเป็นของอันมีคาํ เป็นเสียทีส่ ดุ แล๎ว จะพูดจากับคุณเชยอยํางไร ก็
พูดไมํออก เพราะคอนั้นตีบตันไปด๎วยความรู๎สึก มองดูหน๎าคุณเชยก็เห็นพรําไปหมด เพราะนัยน๑ตานั้น มีน้ําตาไหลล๎นมาก
บอยูํ พอดีเสียงแมํเรียกชื่อพลอยเบาๆ สองสามครั้งบนเรือน พลอยก็ได๎โอกาส สะบัดแขนหลุดจากมือคุณเชย รีบหันหลังให๎
วิ่งหนีกลับขึ้นเรือนไปหาแมํ

"พลอยมานี่" เสียงแมํเรียกในห๎องอีกครั้งหนึ่ง พลอยก็รีบเข๎าไปนั่งข๎างๆตัว แมํเก็บของเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ของใช๎

ตํางๆเป็นพวก ถ๎วยโถโอชาม แมํถือวําเป็นของบ๎านนี้ จึงรวบรวมไว๎ตํางหากอีกที่หนึ่ง คงเก็บแตํเสื้อผ๎า ข๎าวของจุกๆจิกๆ
สํวนตัวของแมํแท๎ๆ ใสํหีบไม๎บุหนังสีดําเป็นลายทอง รูปหงส๑มังกรสองใบ สํวนผ๎าผํอนของพลอยนั้น แมํรวบรวมใสํหีบชนิด
เดียวกันแตํสีแดง ใบยํอมกวําอีกใบหนึ่ง ที่นอนหมอนมุ๎งตํางๆ แมํทิ้งไว๎ที่เรือน พํอเพิ่มอยูํตํอไปจะได๎ใช๎ ตัวแมํเองจะไปหา
เอาข๎างหน๎า พลอยยิ่งเห็นข๎าวของ ที่เคยใช๎รํวมกันอยูํทุกวัน ถูกแบํงสรรปันสํวน ก็ยิ่งมีความรู๎สึกมากขึ้น เพราะทุกอยํางก็
เห็น เป็นอาการของ บ๎านแตกสาแหรกขาดแท๎ๆ น้ําตาที่อยูํในลูกตาก็หลั่งไหลออกมา จะห๎ามเทําไรก็ไมํหยุด
แมํเอาผ๎าเช็ดน้าํ ตาไห๎ พลางเหลือบเห็นหํอของทีพ่ ลอยถืออยูใํ นมือ จึงถามขึน้ วํา
"พลอย นั่นหํออะไรลูก"
"หํอ..." พลอยหยุดสะอื้นแล๎วกลําวตะกุกตะกักตํอไป "หํอจันอับจ๎ะแมํ"
"ใครให๎" แมํถาม แตํแล๎วก็เดาออกพูดตํอไปทันทีวํา "คุณเชยหรือ"

พลอยได๎แตํพยักหน๎ารับคํา แมํกาํ ลังปิดหีบอยูกํ ห็ ยุดนิง่ เอามือวางพาดไว๎บนฝาหีบครูหํ นึง่ ตาเหมํอมองออกไปนอก
หน๎าตําง เหมือนจะตรึกตรองตัดสินใจอะไรอยูํ แตํแล๎วแมํก็ถอนใจใหญํสลัดหน๎า พลางหันมาทางพลอย เอาผ๎าเช็ดน้ําตา
ให๎อีก แล๎วหลังลูบหัวพลอยพูดวํา
"นิ่งเสียพลอย อยําร๎องไห๎ไปเลยทูนหัวของแมํ แมํเป็นคนที่รักพลอยมากที่สุด ไมํมีใครจะรักลูกเกินไปกวําแมํได๎ ไป

เสียกับแมํเถิด แมํรักลูกจึงอยากให๎ลูกได๎ดี ไปอยูํในวังที่ตําหนักเสด็จ อีกหนํอยก็จะสนุกสบาย ไมํคิดถึงบ๎านเสียอีก" แมํนิ่ง
อยูํอีกครูํหนึ่ง แล๎วกระซิบด๎วยเสียงสั่นเครือวํา
"พลอย ขึ้นไปบนตึกไปกราบลาเจ๎าคุณพํอเสีย เสร็จแล๎วตามไปที่ทําน้ํา แมํจะคอยอยูํที่นั่น" วําแล๎วแมํก็หันหน๎าหนี

เริ่มยัดของลงหีบอยํางกุลีกุจอ และปิดฝาหีบอยํางแรง เหมือนกับจะใช๎อาการ และเสียงนั้น ชํวยเพิ่มความแนํนอน ในการ
ตัดสินใจให๎ยิ่งขึ้น
พลอยคํอยๆ ยํองออกจากห๎อง เดินผํานเฉลียงลงบันไดอยํางช๎าๆ เพราะมันเป็นครัง้ สุดท๎าย ทีพ่ ลอยจะลงจากเรือน ที่
อยูํมาตั้งแตํเกิด ฝาเรือนทุกฝาจะมีตําหนิ มีรอยอยํางไรที่พลอยรู๎จักดี ตําหนิและรอยตํางๆ เหลํานั้น ก็เหมือนจะเดํนออกมา
ให๎เห็นได๎ชัดในคราวนี้ รํองกระดานทุกรํอง ที่พลอยเคยนั่งทับ นอนทับ และแอบทิ้งของลงไปข๎างลําง ดูเหมือนจะเรียกร๎อง
ให๎พลอยหยุดร่ําลา จนถึงขั้นบันได แตํละขั้นที่เคยถ๎ดขึ้นลง และราวบันได ที่เคยโหนเลํนกับคุณเชยเป็นประจํา ดูเหมือนจะ
โตกวําเกํา เดํนกวําเกํา เพิ่มความสําคัญขึ้น ในคราวที่จะจากกันไปในวันนี้
คุณเชยหายไปจากใต๎ถนุ บ๎านแล๎ว ไมํทราบวําไปหลบอยูทํ ไ่ี หน พลอยเดินข๎ามลานบ๎านช๎าๆ เหลียวดูรอบๆตัว
เหมือนกับจะสั่งลาสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมที่เห็นกันมาทุกวัน ต๎นปีบต๎นใหญํทีได๎อาศัยรํม เลํนหุงข๎าวหุงแกงกับคุณเชย
และเคยชํวยกันเก็บดอกไปให๎แมํ ผสมกับยาเส๎นมวนบุหรี่ให๎เจ๎าคุณพํอ พลอยนึกขึ้นมาวํา แมํไปเสียแล๎วใครจะเป็นคนมวน

บุหรี่ เพราะแมํเคยทําอยูํคนเดียว และเป็นการใหญํเต็มที เพราะไหนจะต๎องต๎มน้ําผึ้ง น้ําสับปะรดและชะเอมไว๎คลุกกับยา
เส๎นเมืองสอง ไหนจะต๎องมวนยาเส๎น เข๎าแบบกระดาษทิ้งไว๎เป็นตัว ไหนจะต๎องรีดใบตองแล๎วตัดให๎พอดี ของเหลํานี้ถ๎าแมํ
ไมํทําให๎ใครจะทํา พลอยเดินผํานต๎นเขี้ยวกระแต ซึ่งแมํเคยเก็บไปร๎อยมาลัยใสํจุกให๎ ผํานต๎นกรรณิการ๑ ซึ่งแมํสั่งให๎มาเก็บ
ดอกที่รํวง ไปให๎แมํทุกเช๎า เพราะแมํจะได๎ตัดเอาก๎านตากแดดไว๎ย๎อมผ๎าแถบ ผํานต๎นชะลูดซึ่งสํงกลิ่นไกล แตํหาดอกไมํใครํ
พบ ทุกอยํางล๎วนแตํเรียกพลอยให๎หยุด ให๎เหลียวมอง แตํพลอยก็ก๎าวขาเดินไปจนถึงบันไดหลังตึก พอถึงเฉลียง พลอยก็ลง
คลาน พอเข๎าไปใกล๎ตัวเจ๎าคุณพํอ ก็ลงกราบ แล๎วก็นั่งก๎มหน๎า เอามือแคะกระดานแก๎ขวยน รอฟังวําทํานจะพูดวําอยํางไร
เมื่อนั่งอยูํสักครูํหนึ่ง ไมํมีเสียงอะไร จากเจ๎าคุณพํอเลย นอกจากเสียงกระแอมและเสียงบ๎วนน้ําหมาก พลอยก็ลงกราบอีก
ครั้ง แล๎วคลานถอยไป ทางบันได
"พลอย" เสียงคุณอุํนเรียกออกมาจากในห๎อง "มานี่" พลอยสะดุ๎งสุดตัว ลังเลจะเข๎าไปดีหรือไมํดี เมื่อตัดสินใจไมํถูก

ก็เหลียวไปดูหน๎าเจ๎าคุณพํอ เห็นทํานพยักหน๎าเข๎าไปทางในห๎อง เหมือนกับจะบอกให๎พลอยเข๎าไป พอดีเสียงคุณอุํนเรียก
อีกครั้งหนึ่ง พลอยก็คลานเข๎าไปในห๎อง
ห๎องนัน้ มืดครึม้ อยูเํ ป็นประจํา เพราะคุณอุนํ เธอไมํชอบแสงแดด วําจะทําให๎ผวิ เสีย ในห๎องนัน้ อบอวลไปด๎วย กลิน่ อบ
กลิ่นร่ํา ฝาผนังสามด๎านมีตู๎วางเรียงไว๎หลายใบ ในตู๎บรรจุเครื่องเงิน และเครื่องถมเป็นอันมาก นอกจากนั้นก็มีกําปั่นเหล็ก
วางอยูํอีกหลายใบในเงามืด บรรจุเครื่องเพชรเครื่องทอง ที่คุณอุํนถือกุญแจแตํผู๎เดียว คุณอุํนนั่งอยูํกลางห๎อง มีเชี่ยนหมาก
เงิน กระโถนเงินวางอยูํใกล๎ๆ วันนั้นเป็นวันพุธ คุณอุํนนุํงผ๎าลายเขียว ขัดเป็นมันแข็งกรําง หํมผ๎าแถบสีจําปาแกํ คุณอุํนเป็น
คนมีระเบียบ การแตํงตัวแตํละวันนั้น ก็เรียบร๎อยเป็นอยํางยิ่ง คุณอุํนหวีผมที่ใสํน้ํามันไว๎อยํางเรียบร๎อย ไมํมีกระดิก ที่ไรผม
นั้นก็กันไว๎ เรียบร๎อยตามปกติ พอเห็นพลอยคลานเข๎ามา คุณอุํนก็หยิบตลับงาใสํขี้ผึ้งสีปาก มาเปิดเอาขี้ผึ้งพังแพวขึ้นสี
แล๎วถามด๎วยน้ําเสียงที่ไร๎ความปรานีวํา
"จะไปกับแมํหรือแมํตัวดี"

พลอยนิง่ เงียบ ก๎มหน๎ามองกระดานไมํกระดุกกระดิก รูส๎ กึ หนาวเย็นตามเนือ้ ตัวขึน้ มาอยํางบอกไมํถกู
"ไปละก๎อไปให๎พ๎นนะยะ" คุณอุํนพูดตํอ "อยําทํากลับไปกลับมา จะเสียรัศมีแมํผู๎ดีแปดสาแหรก" พลอยนิ่งเงียบอีก

เพราะถึงจะตอบก็ไมํรู๎จะตอบอยํางไรถูก
"ไป ! ไปให๎พ๎น" คุณอุํนไลํสํง "นังคนนี้ลูกแมํ ลูกเสือ ลูกตะเข๎เลี้ยงไมํได๎"

คําอําลาของคุณอุนํ มีเพียงเทํานัน้ เอง พลอยก๎มลงไหว๎แล๎วรีบคลานออกจากห๎อง ผํานเฉลียงหลังอยํางรวดเร็ว เพราะ
ใจพลอยนั้น กลับเปลี่ยนเป็นอยากไปเสียให๎พ๎น พอลงจากตึกได๎พลอยก็รีบวิ่ง ตรงไปยังทําน้ําที่แมํคอยอยูํกับนางพิศ มีพํอ
เพิ่มมายืนกอดเสาร๎องไห๎ กระซิกๆอยูํ

เมือ่ พลอยมาถึงทําน้าํ แมํกไ็ มํได๎พดู จาไตํถามวําอะไรทัง้ สิน้ รีบเรํงให๎นางพิศบําว พาพลอยเข๎าไปในเก๐งเรือ แมํตรง
เข๎าไปกอดพํอเพิ่ม กระซิบสั่งอะไรเบาๆ อีกสองสามคํา เสียงพํอเพิ่มสะอื้นถึ่เข๎าและดังขึ้นกวําเกํา แล๎วแมํก็รีบลงมาในเรือ
สั่งคนแจวให๎ออกเรือ พลอยมองออกไปนอกเรือทางบ๎าน เห็นแตํเสาศาลาที่ปักอยูํในน้ํา พอเรือออกจากทํามาไกลอีก
เล็กน๎อย จึงได๎เห็นหลังคาตึกเจ๎าคุณพํอ เห็นรั้วเหล็กกําแพงบ๎าน และศาลาทําน้ําทั้งหลัง มีพํอเพิ่มยืนกอดเสาร๎องไห๎สะอึก
สะอื้นอยูํในทําเกํา ครั้นแล๎วภาพเหลํานั้นก็เริ่มไกลออกไปทุกที จนในที่สุดก็ลับตาไป มีภาพบ๎านอื่นๆ ภาพเรือกสวนข๎าง
คลอง เข๎ามาแทนที่ ยิ่งใกล๎ปากคลองเข๎าไป บ๎านชํองและแพสองข๎างทางก็หนาแนํนขึ้น ผู๎คนที่สัญจรไปมาทั้งทางน้ํา และ
ทางบกก็จอแจยิ่งขึ้น พลอยเพํงดูภาพตํางๆ ที่เต็มไปด๎วยสีสัน และผํานไปประดุจฉากเคลื่อนที่ได๎ อยํางตื่นตาตื่นใจ พอเรือ
ออกจากคลองแมํพูดด๎วย พลอยก็หาสนใจไมํ เพราะความรู๎สึกตระหนกตกใจ ที่ได๎รับแตํเมื่อคืนตอนดึก เมื่อแมํมาปลุก
ความเศร๎าสลดใจตอนที่จะต๎องจากบ๎าน และความขมขื่นใจ จากถ๎อยคําของคุณอุํน เมื่อตอนจะจากกัน กระทําให๎ประสาท
ความรู๎สึกของพลอยมึนชาอยูํ ประกอบกับมาได๎เห็น ของใหมํที่นําตื่นเต๎นตํางๆ ทําให๎พลอยมีความสนใจคําพูดของแมํแตํ
น๎อย
พอเรือมาถึงกลางแมํนาํ้ พลอยมองดูฃฝัง่ ตรงข๎ามก็ยง่ิ รูส๎ กึ ตืน่ เต๎นยิง่ ขึน้ ถึงกับอดใจไว๎ไมํได๎ ต๎องสะกิดถามแมํวาํ
"แมํจ๐านั่นอะไรนํะแมํ" พลอยชี้มือไปที่หลังคากระเบื้องสี มีชํอฟ้าปิดทองระยับริมตลิ่ง
"ตําหนักแพไงลูก" เสียงแมํตอบ พลอยไมํเข๎าใจวําตําหนักแพนั้นคืออะไร เป็นของใคร และมีไว๎ทําไม เพราะความ

สนใจและความอยากรู๎อยากเห็นนั้น กําลังเปลี่ยนไปโดยเร็ว และยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที พลอยชี้มือข๎ามตําหนักแพไป แล๎วถามแมํ
วํา
"แล๎วโนํนลํะแมํ ที่ยอดสูงๆนั่น พระเจดีย๑อะไร วัดอะไร จ๏ะแมํ ใหญํโตเสียเหลือเกิน"

แมํหวั เราะกิก๊ กอดพลอยไว๎แล๎วตอบวํา "ไมํใชํวัดดอกลูก นั่นแหละวังหลวงที่ลูกจะไปอยูํลํะ ที่ยอดแหลมๆ สูงๆ นั่น
คือยอดพระมหาปราสาท ที่เห็นเหมือนหลังคาโบสถ๑นั้นคือ พระมณเทียร ประเดี๋ยวเราไปขึ้นจากเรือ ที่ทําพระ แล๎วเดินย๎อน
ไปหนํอย ก็เข๎าประตูศรีสุดาวงศ๑ไปในวัง"
"แล๎วเสด็จทํานประทับอยูํหลังไหนลํะแมํ ที่ยอดสูงๆนั่นหรือจ๏ะ"

แมํหวั เราะอีก "เปลําลูก ทํานไมํได๎ประทับที่นั่นหรอก ถ๎าแมํไปทูลเสด็จวํา พลอยถามอยํางนี้ เป็นได๎ทรงพระสรวลไป
นานทีเดียว เสด็จทํานก็ประทับอยูํที่ตําหนักของทําน อีกหลังหนึ่งตํางหาก มองจากนี่ไมํเห็น ... พลอย ! อยําชะโงกจากเรือ
ให๎มากนัก เดี๋ยวรํวงลงน้ําไป"
พลอยรีบถอยเข๎ามาในเรือตามคําแมํ นัง่ อยูใํ นเรือพลางหัวใจเต๎นตึกตัก ด๎วยความตืน่ เต๎น "นั่นหรือคือที่อยูํของเรา
ตํอไป" พลอยนึกแตํในใจ "ชํางใหญํโตสวยงามเสียจริงๆ ตึกเจ๎าคุณพํอวําใหญํโตแล๎ว ยังไมํเทําซีกเดียวของวังหลวง" นึก
ขึ้นมาพลอยชักเฉลียวใจ ถามแมํวํา

"วังหลวงนี้เป็นของเสด็จหรือจ๏ะแมํ"
"ไมํใชํ" แมํร๎องเสียงหลง "วังหลวงก็เป็นของพระเจ๎าอยูํหัวทํานซีลูก ที่พลอยเห็นนั่นแหละ เป็นพระที่นั่ง ที่ประทับ

ของทํานทั้งนั้น เสด็จและเจ๎านายอื่นๆ ทํานมีตําหนักอยูํข๎างใน ผู๎ชายเข๎าไปไมํได๎ มีแตํพวกเราผู๎หญิง ล๎วนๆ ถ๎าผู๎ชายเข๎าไป
ได๎ แมํก็ไมํต๎องทิ้งพํอเพิ่มไว๎ นี่เพราะจนปัญญาแมํจริงๆ จึงไมํได๎เอามา"
"แล๎วแมํจะไปอยูํกับพลอยในนั้นหรือแมํ" พลอยถามด๎วยความเป็นหํวง

แมํนง่ิ ไปครูหํ นึง่ แล๎วถอนใจใหญํตอบวํา
"แมํจะไปอยูํกํอน แตํแล๎วแมํก็จะต๎องไปทํามาหากิน ... อยําไปพูดถึงมันเลย ดูกันไปกํอนเถอะลูก"

ระหวํางนัน้ เรือเข๎าไปจอดทีท่ าํ พระ แมํจงู มือพลอยขึน้ จากเรือ แล๎วให๎นางพิศจัดการเอาของขึน้ สํวนหนึง่ ให๎ฝากเขา
ไว๎ที่ทํากํอน สายๆจะจ๎างคนเขาขนเข๎าไปในวัง สํวนหีบของพลอยใบเล็ก แมํให๎นางพิศแบก ตามมาเลยทีเดียว
สองแมํลกู เดินเลาะกําแพงวังเรือ่ ยมา มีนางพิศตามหลัง เดินได๎สกั ครูหํ นึง่ ก็เลีย้ วเข๎าประตูชน้ั นอก พลอยก็ยง่ิ ตืน่ ตา
ตื่นใจยิ่งขึ้น เพราะภายในบริเวณวังนั้น ดูเต็มไปด๎วยตึกกราม ซึ่งพลอยเห็นวําใหญํโตมหึมา ผู๎คนที่เดินเข๎าออก ก็ดูยัดเยียด
เบียดเสียดกัน ตลอดจนหาบของขายและของที่วางขาย ก็ดูมีมากมายเหลือขนาด ตรงหน๎าพลอยเข๎าไป มีกําแพงสูงอีก
ชั้นหนึ่ง เป็นกําแพงทึบ มีประตูใหญํเปิดกว๎างอยูํ สังเกตดูคนที่เดินเข๎าประตู และออกจากประตูดูสับสนไปหมด บางคนก็
ร๎องทักกันเอะอะ บางคนก็เดินก๎มหน๎าก๎มตารีบไป เหมือนหนึ่งมีธุระร๎อน คนทั้งหมดเป็นผู๎หญิงทั้งสิ้น แตํงกายแปลกๆกัน ที่
เป็นผู๎ใหญํหรือกลางคน ก็หํมผ๎าแถบข๎างใน หํมผ๎าแพรจีบทับข๎างนอกอีกผืนหนึ่ง ลางคนที่สาวหนํอยก็ใสํเสื้อจีบเอว แขน
พวง มีตั้งแตํเสื้อเรียบๆ จนติดโบว๑ยิบไปทั้งตัว พลอยดูผ๎าหํมแมํและกิริยาที่เดิน ดูเหมือนกับคนอื่นๆ การแตํงกายของแมํ
และทําทางเป็นแบบเดียวกันกับคนที่เดินเข๎าๆออกๆ อยูํนั้น คนบางคนเห็นแมํก็ร๎องตะโกน ทักวํา ไปไหนมา ไมํได๎เห็นเสีย
นาน บางคนแมํก็ยกมือไหว๎อยํางนอบน๎อม สํวนบางคนมองแมํจนเหลียวหลัง แตํแมํก็ทําเมินเสีย แตํปากนั้นบํนปรารภดังๆ
กับนางพิศวํา
"คนเราบางคนมันชํางตายยากเสียจริงๆ นะพิศนะ" และมีเสียงนางพิศตอบสวนควันมาทันทีวํา "บําวก็วําอยํางงั้น

แหละเจ๎าคํะ" แล๎วก็มีเสียงนางพิศถํมน้ําหมาก ด๎วยเสียงอันดัง
"อ๎อ ! พลอย" แมํพูดขึ้นเหมือนอยํางกับเพิ่งนึกอะไรออก "เวลาเข๎าประตูละก็ ต๎องข๎ามธรณีประตูให๎พ๎น เทียวนะ

อยําไปเหยียบหรือเอาเท๎าไปเตะเข๎า เดี๋ยวจะเกิดเรื่อง"
พูดแล๎วแมํกน็ าํ พลอยรีบเดินใกล๎ประตูเข๎าไป พลอยสะดุง๎ สุดตัว ความสนใจหลุดจากของแปลกอืน่ ๆ มารวมอยูทํ ่ี
ธรณีประตู ที่เห็นอยูํข๎างหน๎าทันที ธรณีประตูนั้น ทําด๎วยไม๎เหลี่ยมคํอนข๎างใหญํ แตํไมํใหญํถึงกับ จะข๎ามไมํพ๎น มีรอยคน
มาปิดทองไว๎บ๎าง เป็นระยะๆ และใกล๎ๆ ขอบประตูนั้น ก็มีธูปปักอยูํที่ริมขอบประตู ด๎านในนั้น มีผู๎หญิงสาวบ๎างแกํบ๎าง นั่ง

อยูํสองข๎าง พลอยมาทราบทีหลังวํา หญิงเหลํานั้น มีหน๎าที่เฝ้าประตูวัง และหน๎าที่อื่นๆ อีกมากมายหลายอยํางในวัง เป็น
ข๎าราชการอยูํในกรมโขลน ชาววังทั่วๆไป เรียกกันวํา โขลน
ถ๎าหากแมํไมํเตือ่ นพลอยขึน้ มาโดยกระทันหัน เรือ่ งธรณีประตูวงั พลอยก็อาจไมํรค๎ู วามสําคัญ และไมํสนใจ และด๎วย
เหตุนั้น พลอยจึงอาจก๎าวข๎ามธรณีประตูนั้น เข๎าไปโดยมิต๎องพะวังอยํางใดเลย แตํพอแมํพูดขึ้นมา ความสนใจของพลอย ก็
หลุดจากที่อื่นมาอยูํที่ธรณีประตูนั้นแหํงเดียว และเพํงเล็งธรณีประตูนั้น ด๎วยความวิตก วิจารณ๑เป็นอยํางยิ่ง
พลอยยิง่ เดินใกล๎ธรณีประตูนน้ั เข๎าไป ธรณีประตูนน้ั ก็ยง่ิ ดูทง้ั สูงทัง้ ใหญํ เพิม่ ความนําสะพึงกลัว ยิง่ ขึน้ ทุกที สิง่ อืน่ ๆที่
อยูํรอบๆตัวนั้น ดูเลือนรางหายไปหมด แม๎แตํคนที่เดินเข๎าเดินออกกัน อยํางสับสนนั้น ก็จางลงไป เห็นแตํเป็นเงาๆ สิ่งที่เดํน
อยูํในสายตาของพลอย และยิ่งเดํนขึ้นทุกก๎าวที่พลอยเดินใกล๎เข๎าไป ก็คือธรณีประตู ที่ปิดทองไว๎เป็นแหํงๆ นั้นเอง จนดู
เหมือนกับวํา ได๎เปลี่ยนสภาพจากทํอนไม๎ ธรรมดาสามัญที่สุด มาเป็นสัตว๑ร๎าย อันนําสยดสยอง นอนขูํคํารามขวางทางอยูํ
และสัตว๑นั้นดูเหมือนจะร๎องวํา "อยําเข๎ามา ! อยําเข๎ามา ! อยําเหยียบ ! อยําเหยียบ ! เข๎ามาแล๎วต๎องก๎าวให๎พ๎น !"
สํวนในใจของพลอยนัน้ ก็นกึ ด๎วยความหวาดวํา "ไมํพ๎นแนํ ไมํพ๎นแนํ ! ที่นี่เป็นวังหลวง วังของในหลวง ใครทําผิด
อะไรนิดเดียวเขาเอาไปเฆี่ยน ไปขังคุก ไปตัดหัว ใครเหยียบธรณีประตูเขาเอาไปตัดหัว ! ดูซี ! ไมํมีใครกล๎าเหยียบสักคน
ใครเดินเข๎าเดินออกต๎องกระโดดข๎ามทุกคน แตํเราก๎าวข๎ามไมํพ๎นแนํ เพราะใหญํออก อยํางนั้น สูงออกอยํางนั้น"
ใจพลอยเต๎นระทึกด๎วยความประหมํา ตาทัง้ สองจ๎องดูธรณีประตูนน้ั เขม็ง และมือทัง้ สองนัน้ ก็กาํ แนํน พลอยรูส๎ กึ วํา
เหงื่อมือออก เปียกไปหมดในอุ๎งมือ เท๎าทั้งสองข๎างที่เดินตามแมํก็ก๎าวช๎าลง นางพิศที่เดินถือหีบ ตามมาข๎างหลังร๎องเรํงวํา
"เดินเร็วๆซี แมํพลอย อยําไถล ดูซีคุณแมํเข๎าประตูไปแล๎ว" จริงอยํางนางพิศวํา แมํก๎าวข๎ามธรณีประตู เข๎าไปอยําง

กระฉับกระเฉง พร๎อมกับหันไปทักทาย กับใครคนหนึ่งที่นั่งอยูํข๎างประตู เสียงแมํเรียกคนๆนั้นวําจํา
พลอยตัดสินใจโดยรวดเร็ว เป็นตายอยํางไรก็จะต๎องตามไปให๎ถงึ ตัวแมํจนได๎ พลอยรีบสาวเท๎าก๎าวเดินตรง เข๎าไปที่
ประตู พอถึงประตูก็รู๎สึกตัวเย็นวูบ หลับตาทั้งสองข๎าง ยกเท๎าข๎างหนึ่งให๎สูงที่สุด และก๎าวออกไปเทําที่ นึกวําเป็นก๎าวที่ยาว
ที่สุดในชีวิต พอวางเท๎าลงบนพื้นพลอยก็ลืมตาขึ้น แล๎วก็เห็นวําตัวเอง กําลังยืนอยูํบนธรณีประตูนั้นพอดี
พลอยใจหายวาบ เหงือ่ ไหลประทุออกมาพรัง่ พรู ไมํมใี จทีจ่ ะมองเห็นโขลนทีน่ ง่ั อยูํ อ๎าปากตกตลึง ไมํได๎เหลียวไปดูวาํ
นางพิศที่เดินตามมาข๎างหลัง ยกมือตบอกดังผลุง พลอยเผํนลงจากธรณีประตู วิ่งตรงไปที่ตัวแมํอยํางไมํคิดชีวิต
"หยุด !" เสียงใครคนหนึ่งร๎องราวกับฟ้าผํา "หยุดเดี๋ยวนี้ ! กลับมานี่กํอน !" เสียงนั้นร๎องสําทับมาอีก

พลอยวิง่ มาถึงตัวแมํ และด๎วยอารามตกใจ จะวิง่ เลยไปอีก แตํแมํคว๎าแขนพลอยไว๎ แล๎วร๎องถาม ด๎วยความตกใจวํา
"พลอย ! อะไรกันลูก ! หยุดกํอน ลูกไปทําอะไรมา !" แตํแล๎วแมํก็เข๎าใจทันที ทรุดตัวลงนั่งกอดพลอยไว๎ แล๎ว

หัวเราะจนน้ําตาไหล

"พลอย !" แมํพูดพลางหัวเราะพลาง "นี่ไปเหยียบธรณีประตูวังเข๎าแล๎วสิ แมํก็เผลอไปเองไมํทันดู" แล๎วแมํก็หัวเราะ

ตํอไปอีก อยํางขบขันเสียเต็มประดา
เมือ่ เห็นแมํหวั เราะอยํางขบขัน พลอยก็ใจชืน้ ขึน้ เป็นกอง คํอยๆเหลียวหน๎าไปดูทางประตูทเ่ี กิดเหตุ เห็นโขลนคนทีส่ งํ
เสียงเรียก กําลังชี้ให๎พวกพ๎องดูพลอย แล๎วก็กวักมือเรียกพลอย ให๎กลับไปที่ประตู พลอยเห็นดังนั้น ก็มองตาแมํ แตํแมํพยัก
หน๎าบอกวํา "ไปเถิดลูก แมํจะไปด๎วย ไปกราบธรณีประตูเสีย ก็หมดเรื่อง ไมํมีใครเขาทําอะไรหรอก" แล๎วแมํก็กระซิบที่หู
พลอยเบาๆวํา "พลอยจะอยูํในวัง ตํอไปจําไว๎ให๎ดี อยําไปเกิดเรื่องกับโขลน แกดํายับทีเดียว เราสู๎เขาไมํได๎หรอก"
แมํจงู มือพลอยกลับมาทีป่ ระตู เสียงผูห๎ ญิงอายุกลางคน ทีแ่ มํเรียกจําถามวํา "นั่นลูกแมํแชํมหรือ ถ๎าจะไมํเคยเข๎าวัง
ละซี"
"ลูกฉันเองละคํะ" แมํตอบ "จะเอามาถวายเสด็จ ฝากคุณจําด๎วยนะคะ" พลอยได๎ยินแมํพูดก็เหลือบไป เห็นจํานั่ง

อยูํบนเสื่อ กําลังเอายาฉุนขึ้นสีฟัน แล๎วจุกกับหมาก จํานั้นเป็นหญิงที่แตํงตัวแปลกที่สุด ที่พลอยเคยเห็น จํานุํงผ๎าพื้นสวม
เสื้อจีบที่เอว แขนยาวแบบเสื้อกระบอก หํมผ๎าทับข๎างนอก ที่แปลกทีสุดสําหรับพลอย ก็คือบนแขนเสื้อจํานั้น ติดบั้งสี่บั้ง
ความอลเวงเฉพาะหน๎าเรือ่ งเหยียบธรณีประตูวงั ทําให๎พลอยสนใจจําโขลนแตํเพียงวํา เป็นผูห๎ ญิงคนแรก ทีเ่ คยเห็น
ติดบั้ง เพราะแตํกํอนเคยเห็นแตํผู๎ชาย ขณะนั้นคนที่อยูํรอบๆประตูวัง พากันหันมามองพลอย เป็นตาเดียวกัน คนที่กําลัง
เดินเข๎าออกก็พากันหยุด เพื่อคอยดูพลอยต๎องรับโทษ โดยการกราบธรณีประตู ฝ่ายโขลนที่เฝ้าประตู และได๎เรียกพลอยให๎
หยุด ก็หันหน๎ามาจ๎องพลอยเขม็ง คอยดูมิให๎พลอยหลบหนีไปไหนได๎ พลอยตัวร๎อนแล๎วก็เย็น เย็นแล๎วก็ร๎อน เหงื่อนั้นมิรู๎วํา
มาจากไหน ออกจากรํางกายพรั่งพรูไปทุกขุมขน แมํปลํอยแขนพลอยแล๎ว บอกให๎ไปกราบธรณีประตูเสีย อยํามัวชักช๎า
ฝ่ายพลอยก็ก๎มหน๎าคํอยๆยํองเข๎าไป เพราะอายเสียแทบจะแทรกแผํนดินหนี ไมํกล๎ามองสบสายตา กี่ร๎อยกี่พันคูํที่กําลัง
จ๎องมองดูอยํางสนุก ถึงกระนั้น พลอยก็ยังอดแลเห็นไมํได๎วํา คนกําลังเรียกให๎กันหยุดดู บ๎างก็พูดจาวิจารณ๑กันอยํางขบขัน
บ๎างก็หัวเราะอยูํ อยํางสนุก พอถึงธรณีประตู พลอยก็ทรุดตัวลงคุกเขํา พนมมือวางลงบนธรณีประตู แล๎วก็หลับตาแนํน ก๎ม
ตัวลงกราบ เสียงคนหัวเราะเกรียวกราวรับกันเป็นทอดๆไป แม๎แตํโขลนที่นั่งอยูํริมประตู ก็ดูเหมือนจะหัวเราะ แตํพลอยไมํมี
กําลังใจที่จะเหลียวไปดูวํา ใครจะทําอะไร เพราะขณะนั้นถ๎าสามารถละลายหายไปได๎ พลอยก็จะทําด๎วยความอาย พลอย
รีบลุกขึ้นยืนโดยเร็ว เมื่อกราบแล๎ว และหันหลังได๎ออกวิ่งตื๋อตรงไปยังแมํ อยํางไมํคิดชีวิต

บทที่ ๑ (หน๎าที่ ๒)
แมํจงู แขนพลอยเดินตํอไป ผํานโรงละครในวัง ซึง่ เป็นโรงโถง แลดูกลางวันก็เหมือนศาลาวัดกว๎างๆ ไมํมคี วามหมาย
มีคนนั่งเลํนอยูํแถวนั้นสองสามคน เดินตํอไปแมํชี้ให๎ดูสระน้ํา บอกวํา สระองค๑อรทัย ผํานทิมโขลน ซึ่งพลอยต๎องสะดุ๎งกลัว
อีกครั้ง เพราะก๎าวแรกที่ยํางเข๎ามาในวัง ก็รู๎จักอํานาจโขลนเสียแล๎ว ที่ทิมโขลนนี้ พลอยสังเกตเห็นโขลนนั่งอยูํมาก บางคน
ก็แตํงตัวครบ คือใสํเสื้อหํมผ๎าจีบตามระเบียบ บางคนก็แตํง ลําลอง หํมผ๎าแถบผืนเดียว กําลังทําธุระสํวนตัวอยูํ โขลนหลาย

คนที่นั่งอยูํนั้นรู๎จักแมํ โดยเฉพาะคนที่มีอายุมาก เสียงร๎องตะโกนทักกันเอิกเกริก บ๎างก็อ๎างวําไมํได๎พบกันหลายปีแล๎ว ไมํ
เห็นหน๎าตาเปลี่ยนไปเลย บางคนก็ร๎องถามแมํวํา ยังซนเหมือนแตํกํอนหรือเปลํา บางคนก็ร๎องถามวํา พลอยเป็นใครมาจาก
ไหน "แมํแชํม ไปเอาเด็กที่ไหนมา" เสียงร๎องถาม แมํตะโกนตอบวํา "ลูกฉันเอง จะเอามาอยูํที่ตําหนัก" เสียงร๎องตอบมาวํา
"ดีแล๎ว จะชํวยดูให๎" แล๎วก็มีเสียงขัดคอมาวํา "ถ๎าซนเหมือนแมํเมื่อเด็กๆ ใครจะไปดูไหว" ตํอจากนี้ ทั้งแมํและคนที่โต๎ตอบ
กัน ก็หัวเราะกันอยํางขบขัน รื่นเริง แมํถามโขลนคนตํอไปวํา "หลวงแมํเจ๎าเป็นอยํางไรบ๎าง" ก็มีเสียงตอบมาวํา "ก็ยังงั้นๆ
แหละ เจ็บๆไข๎ๆ อายุทํานมากแล๎ว"
พลอยเกิดความสนใจขึน้ มาใหมํ เพราะชือ่ คนวํา หลวงแมํเจ๎า นีไ้ มํเคยได๎ยนิ มาแตํกอํ น อดความอยากรูไ๎ ว๎ ไมํไหว
ต๎องกระตุกแขนแมํ แล๎วกระซิบถามวํา
"แมํจ๐า หลวงแมํเจ๎านี่ใครกันจ๏ะแมํ"

แมํหนั มาบอกวํา "นั่นแหละนายโขลนละ พลอยจําไว๎เถิด" แล๎วแมํก็จูงมือพลอยเดินตํอไป ถนนหนทางตอนนี้ มีทาง
แยกไปเป็นหลายสาย ถนนทุกสายปูหินแผํนใหญํๆ และไมํวําจะมองไปทางใด ก็มีตําหนักหรือเรือนใหญํบ๎าง เล็กบ๎าง ปลูก
อยูํสลับซับซ๎อนกันไป แมํพาพลอยเดินเลี้ยวไปทางหนึ่ง ที่ริมทางเดินมีตึกยาวติดตํอกันเป็นสองชั้น แบํงเป็นห๎องๆ พลอย
สังเกตดูมีคนอยูํในตึกนั้นมากมาย ครั้นถามวํา ตึกยาวนั้นเรียกวําอะไร แมํก็ตอบสั้นๆวํา "แถวเต๏ง"
"แล๎วใครอยูํที่แถวเต๏งนี่จ๏ะแมํ" พลอยซักตํอ "โอ๏ย ! ใครตํอใครเยอะแยะไปหมด" แมํตอบ "คุณพนักงานก็มี คุณเฒํา

แกํก็มี คุณห๎องเครื่องก็มี ข๎าหลวงที่บนก็มี"
พลอยเดินสนใจชือ่ แปลกๆตํางๆ เหลํานีข้ น้ึ มาทันที แมํพดู ถึงคนชนิดใหมํๆ อีกหลายชนิด แตํพลอยก็ยงั จําไมํได๎วาํ
ใครบ๎าง จําได๎แตํชื่อสุดท๎าย ข๎าหลวงที่บน จึงถามแมํแตํเทําที่จําได๎วํา ข๎าหลวงพระตําหนักเป็นใคร แมํก็ตอบวํา
"เป็นข๎าหลวงสมเด็จที่บนไงลํะ" แล๎วแมํก็หันไปทักทายกับคนที่รู๎จักกันตามแถวเต๏ง เหมือนกับวําคําตอบ ที่ไห๎แกํ

พลอยนั้นแจํมแจ๎ง เพียงพอแล๎ว
พลอยรูไ๎ ด๎วาํ ตามแถวเต๏งนัน้ มีคนอยูเํ ต็มไปหมด ไมํมที ว่ี าํ ง สังเกตดูจากผูค๎ นทีน่ ง่ั บ๎างยืนบ๎าง หรือกําลังทําธุระ
สํวนตัวตํางๆ อยูํบนนั้น บ๎างก็ตากผ๎า บ๎างก็เอาหีบออกมาเปิดผึ่งแดดหน๎าห๎อง บางแหํงก็มีของวางขายกระจุกกระจิก เป็น
ของใช๎เล็กๆน๎อยๆบ๎าง เป็นขนมและของกินเลํน พวกไส๎กรอกปลาแนม และอื่นๆ มึคนผํานไปผํานมา ซื้อขายหรือหยุด
ทักทายพูดคุยกันไมํรู๎จบ พลอยมาเข๎าใจวํา ในวังนี้มิใชํบ๎านคน อยํางธรรมดาเสียแล๎ว แตํเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง มีระเบียบ
แบบแผน และความเป็นอยูํของตัวเอง ไมํเกี่ยวและไมํสนใจตํอโลกภายนอก และภายในเมืองที่พลอยกําลังเข๎ามาอยูํใหมํนี้
พลเมืองทุกคนเป็นผู๎หญิง ไมํมีผู๎ชายเข๎ามาปะปนอยูํเลย
ในทีส่ ดุ แมํกจ็ งู มือพลอยเดินมาถึงตึกใหญํ สีเ่ หลีย่ มหลังหนึง่ ฝาฉาบปูนขาวแล๎วทาสีเหลือง คล้าํ ไปด๎วยความเกํา
ตามขอบหน๎าตําง ขอบประตูมีลายปูนปั้นเป็นชํอดอกไม๎ บานหน๎าตํางประตูที่ปิดไว๎ เป็นสํวนมากนั้นเป็นบานเกล็ด และดู

เข๎าไปทางประตูตําหนักด๎านหน๎า และดูมืดครึ้ม ทางขึ้นตําหนักเป็นบันไดหิน เตี้ยๆ ไมํกี่ขั้น แมํบอกให๎นางพิศนั่งคอยอยูํ
กํอน แล๎วพาพลอยเดินเบาๆ เข๎าไปข๎างใน
ด๎านหน๎าตําหนักมีหอ๎ งปิดไว๎บา๎ ง และเปิดไว๎ให๎แลเห็นภายในได๎บา๎ ง พลอยแลเห็นโต๏ะเก๎าอี้ มีลวดลายประณีตวาง
ไว๎ในห๎อง มีตู๎กระจกลักษณะเดียวกัน ใสํของตํางๆ ซึ่งยังสังเกตไมํทันวํา เป็นอะไรบ๎าง แมํหันมากระซิบ สั่งพลอยให๎เดิน
เบาๆ เพราะเสด็จคงยังไมํตื่นบรรทม แตํความจริงแมํไมํจําเป็นต๎องห๎าม เพราะความมืดครึ้มเยือกเย็น ของสถานที่ ความ
แปลกและใหมํของตําหนัก และความรู๎สึกเคารพยําเกรง วําที่นี่เป็นตําหนักของเสด็จ ทําให๎พลอยเดินอยํางเบาที่สุดอยูํแล๎ว
แมํพาพลอยเดินตรงไปยังห๎องๆหนึ่ง ทางด๎านหลังตําหนัก ผํานบันไดใหญํ ซึ่งพรุํงตรงขึ้นไปยังชั้นบน กํอนจะถึงแมํหันมา
กระซิบ บอกวําจะพาไปหา คุณสาย ซึ่งเป็นข๎าหลวงต๎นตําหนักของเสด็จ ความจริงแมํได๎เคยเลําเรื่องคุณสาย ให๎พลอยฟัง
มาแล๎วหลายครั้งวํา คุณสายเป็นข๎าหลวงเสด็จ มาตั้งแตํเสด็จยังทรงพระเยาว๑ และคุณสายยังเป็นเด็ก คุณสายอยูํกับเสด็จ
ตลอดมา จนเป็นที่ไว๎เนื้อเชื่อพระทัย มอบให๎ดูแลกิจการสํวนพระองค๑ทุกอยําง และให๎ดูแลวํากลําว ข๎าหลวงทุกคนใน
ตําหนัก แมํเลําวํา คุณสายเป็นคนใจดีมาก ไมํถือตัววําเป็นคนโปรด คอยชํวยเหลืออุปการะข๎าหลวงตําหนักเดียวกันเสมอ
คุณสายเป็นผู๎ใหญํแล๎วเมื่อแมํยังเป็นเด็ก และเคยเลี้ยงดูให๎ความอุปการะ ตลอดจนถํายทอดวิชาความรู๎ ให๎หลายอยําง แมํ
เคยบอกวํานอกจากเสด็จแล๎ว ก็ยังมีคุณสายอีกคนหนึ่ง ที่เป็นผู๎มีพระคุณตํอแมํ ขอให๎ลูกได๎จําไว๎ ด๎วยเหตุที่ได๎ยินมาเสมอ
วํา คุณสายเป็นคนใจดี พลอยจึงเดินตามแมํไป โดยปราศจาก ความสะทกสะท๎าน เมื่อไปถึงห๎องคุณสายแล๎ว ทรุดตัวลงนั่ง
ก๎มลงกราบตามคําแมํสั่ง และได๎เงยขึ้นดูคุณสาย ซึ่งอยูํกลางห๎อง พลอยก็รู๎ทันทีวําที่แมํเลํามา ถึงความใจดีอารีอารอบของ
คุณสายนั้น เป็นความจริงทุกประการ
คุณสายเป็นคนเจ๎าเนือ้ หน๎าตาเป็นคนอารมณ๑ดี ผิวเนือ้ สองสี ถึงแม๎เป็นคนมีอายุมากแล๎ว และผมทีต่ ดั สัน้ ตามสมัย
นั้นหงอกประปราย คุณสายก็ยังไมํมีใบหน๎าที่แสดงริ้วรอย ของความโกรธหรือความทุกข๑ที่ผําน คุณสายนุํงผ๎าลายขัดสี
เหล็ก หํมผ๎าแถบจีบสีจําปา นอนคว่ําอยํางสบายอยูํบนพื้นกระดาน ที่เย็นและเป็นมัน ไมํมีฝุ่นละอองจับเลย ตรงหน๎าคุณ
สายมีกระด๎งไมํไผํสาน ในนั้นมีพลูวางอยูํเป็นอันมาก ทั้งที่จีบแล๎ว และยังไมํได๎จีบ ข๎างๆตัวมีเต๎าปูนใบใหญํ บรรจุปูนที่หอม
ไปด๎วยใบเนียม และพิมเสน คุณสายกําลังจีบพลูยาว ชนิดมีหางยาวเป็นพิเศษ แม๎แตํพลูที่คุณอุํนจีบอยูํเสมอก็ไมํเทํา ข๎าง
ตัวคุณสายมีเชี่ยนหมาก ซึ่งขาดเสียไมํได๎ สําหรับสตรีสมัยนั้น และยังมีชามฝาอีกสองใบ วางไว๎ใกล๎ๆกัน
พอคุณสายแลเห็นแมํ ก็ลกุ ขึน้ นัง่ ต๎อนรับด๎วยความดีใจ เสือกกระด๎งพลูไปอีกทางหนึง่ เรียกแมํเข๎าไปใกล๎ๆ แล๎วลูบ
หลังลูบหน๎า ถามเรื่องราวอยํางคนที่ไมํได๎พบกันมานาน ฝ่ายแมํก็เลําเรื่องทางบ๎าน ให๎คุณสายฟังเบาๆ พอพูดไปได๎หนํอย
หนึ่งแมํก็ร๎องไห๎ แตํแล๎วก็เลําเรื่องให๎คุณสายฟังตํอไปอีก คุณสายก็พยักพเยิด ด๎วยความเห็นใจบ๎าง ปลอบแมํให๎หยุด
ร๎องไห๎บ๎าง เหมือนกับผู๎ใหญํปลอบเด็ก ระหวํางนั้นพลอยก็ได๎แตํสังเกต ดูของตํางๆ ภายในห๎องของคุณสาย ทางฝาด๎าน
หนึ่งที่เป็นฝาทึบ คุณสายตั้งตู๎ไว๎สองสามใบเก็บข๎าวของ จิปาถะ อีกด๎านหนึ่งที่มีหน๎าตําง คุณสายก็วางหีบอีกหลายใบ
และโถลายครามใบใหญํๆ ลายดอกไม๎และผีเสื้อ สําหรับใสํผ๎าหํมที่จีบแล๎ว อีกหลายใบอยูํเหมือนกัน ทางฝาด๎านใกล๎ประตู
พลอยมองไปเห็นก็ใจเต๎น เพราะเช๎าวันนั้น พลอยเพิ่งรู๎ตัววํา ยังไมํได๎กินข๎าว ท๎องกําลังจะเริ่มร๎องเมื่อเดินทางมาถึงที่หมาย
สิ่งที่เตือนให๎พลอยรู๎ตัววํายังไมํได๎กินข๎าว ก็คือชั้นเตี้ยๆ ที่วางอยูํชิดฝาด๎านข๎างประตู บนชั้นนั้นมีขวดโหล วางเรียงราย

อยูํเป็ฯแถว ในขวดโหลนั้นใสํข๎าวตัวกะทิบ๎าง น้ําพริกเผาบ๎าง หมูยอง มะขามฉาบ ปลาแห๎งผัด พริกกะเกลือ ฝอยทอง
กรอบ ขนมอะลัว และของอื่นๆ ที่นําสนใจสําหรับเด็กอายุ ๑๐ ขวบขนาดพลอยเป็นอันมาก
คุณสายกําลังนัง่ คุยกับแมํอยูอํ ยํางสนใจ แตํนานๆ ก็ไมํวายเหลือบมามองดูพลอยสักครัง้ หนึง่ ครัน้ เห็นพลอย นัง่ พิศ
ดูชั้นที่ตั้งของกินอยํางเพลิดเพลิน คุณสายก็ได๎คิด ถามออกมาดังๆวํา
"นี่กินข๎ากันมาแล๎วหรือยัง"

แมํได๎ยนิ ดังนัน้ ก็ยกมือทาบอก ร๎องขึน้ วํา
"โถ ! พลอยลูกแมํ ตั้งแตํเช๎ามายังไมํได๎กินข๎างเลย นี่ก็สายจนป่านนี้แล๎ว !"
"พุทโธํแมํเชํม" คุณสายพูด "มัวแตํทะเลาะกับผัวเสียจนลูกเต๎าอดข๎าว นี่มิหิวแยํแล๎วหรือ" วําแล๎วคุณสายก็กวักมือ

เรียกให๎พลอยไปนั่งใกล๎ๆ พอพลอยคลานเข๎าไปเกือบถึงที่คุณสายนั่งอยูํ คุณสายก็เลื่อนชามฝา ที่วางอยูํสองใบใกล๎ๆตัวมา
ให๎ แล๎วพูดวํา
"กินนี่เลํนไปกํอนนะพลอย ป้าจะให๎เขาไปจัดสํารับมาให๎เดี๋ยวนี้" วําแล๎วคุณสายก็จับผ๎าหํมให๎รัดกุม แล๎วเดินเบาๆ

ออกไปข๎างนอก ฝ่ายแมํก็บอกกับพลอยวํา
"กินอะไรกันกํอนเถิดพลอย แมํก็หิวเหมือนกัน อยูํนี่ไมํต๎องกลัวใครเขามาดูถูกหรอก ต๎องถือเสียวํา ที่นี่เป็นบ๎าน

ของแมํ ดีกวําบ๎านฟากข๎างโน๎นเป็นไหนๆ" แล๎วแมํก็เปิดชามฝาสองใบนั้นขึ้นดู "แหม ! ดีจริง ไมํได๎กินมาเสียนาน"
พลอยมองดูของกินทีอ่ ยูใํ นชามฝาสองชามนัน้ แล๎วก็ตกตะลึง ด๎วยไมํเคยเห็นมาแตํกอํ น และไมํนกึ วํา จะเป็นไปได๎
ชามใบหนึ่งนั้น ใสํไขํแมงดาทะเล ซึ่งพลอยเคยเห็นแตํเขาแกงคั่วกับสับปะรด และชามอีกใบหนึ่งนั้น ใสํกุ๎งตะเข็บ ซึ่งพลอย
เคยเห็นเขาทํากุ๎งเค็ม หรือใช๎ผัดใช๎แกง แตํไขํแมงดาทะเลและกุ๎งที่เห็นในวังนี้ กลายเป็นของใหมํสําหรับพลอย เพราะทั้ง
สองอยํางนั้นเชื่อมน้ําตาล มีน้ําตาลจับจนแข็ง พลอยเหลียวไปดูแมํ เพื่อจะหาความรู๎ ก็เห็นแมํกําลังหยิบกุ๎งเชื่อม หรือถ๎า
จะเรียกให๎ถูกก็ต๎องเรียกวํา กุ๎งแชํอิ่มนั้น ขึ้นใสํปากเคี้ยวกิน อยํางเอร็ดอรํอย
"แมํ" พลอยกระซิบพลางเขยิบตัวเข๎าใกล๎ "ฉันกินไมํเป็นหรอก อะไรก็ไมํรู๎"

แมํหวั เราะแล๎วหยิบไขํแมงดาใสํปากพลอย ปากก็บอกวํา "ลองกินดูสิพลอย อรํอยดีนะ"
พลอยลองเคีย้ วดูแล๎วก็ตอ๎ งรีบกลืนให๎หมด เพราะหวานแสบไส๎ แตํแล๎วก็ตอ๎ งนิง่ ไมํถามแมํวาํ กระไรตํอ เพราะกลัว
แมํจะป้อนของที่ไมํเคยกินเข๎าไปอีก
อีกสักครูํ คุณสายก็เดินกลับเข๎ามาในห๎อง มีคนยกสํารับตามเข๎ามา พร๎อมด๎วยถ๎วยชามข๎าวอีกสองใบ เอามาวาง
ตรงหน๎าพลอยกับแมํ เด็กอีกคนหนึ่งยกกระโถนขันน้ํา และผ๎าเช็ดมือเข๎าตั้ง เสียงคุณสายสั่งคนยกสํารับ ซึ่งเธอเรียกชื่อ
เฉยๆวําผาด ให๎แบํงผัดปลาแห๎งที่ใสํขวดโหลไว๎มาเติม ฝ่ายพลอยนั้นใจคอไมํคํอยจะดีเลย เพราะเดาไมํถูกวําในชามตํางๆ

ในสํารับนั้นจะมีกับข๎าวชาววัง ที่แปลกประหลาดพิสดารอยํางไรอีกบ๎าง แตํพอผาดเปิดฝาชามออก พลอยก็คํอยคลายใจ
เพราะพบกับข๎าวที่รู๎จักแล๎วทั้งนั้น เป็นต๎นวําแกงบอน ผัดถั่วฝักยาว ยําไขํปลาดุก ระหวํางนั้นคุณสายก็บํนเอากับแมํวํา
"จะไปจะมาก็ไมํรู๎จักกัน ถ๎ารู๎ตัวกํอนฉันจะได๎หาของที่แมํแชํมชอบไว๎ให๎กิน"

แมํหวั เราะแล๎วตอบวํา "คุณละก๎อ ตามใจฉันเสียจนเสียคน อยูํกับใครไมํได๎นาน ต๎องกลับมาหาคุณอีกทุกที"
ระหวํางทีพ่ ลอยนัง่ กินข๎าวอยูกํ บั แมํนน่ั เอง คุณสายก็เดินไปไขตู๎ ทีต่ ง้ั อยูขํ า๎ งฝาในห๎อง หยิบเอาพานทอง ออกมาใบ
หนึ่ง แล๎วเดินไปที่อีกตู๎หนึ่ง เปิดหยิบเอาธูปเทียนแพออกมาหนึ่งแพ ขณะที่เดินกลับมายังที่นั่ง คุณสายก็บอกผาดให๎ไปหา
ใบตองมาอีก จะเย็บกระทงดอกไม๎
แมํมองตาคุณสายด๎วยความสงสัย แล๎วถามขึน้ วํา
"นั่นคุณจะทําอะไรคะ"
"อ๎าว" คุณสายตอบ "ก็จัดดอกไม๎ธูปเทียนให๎พลอยถวายตัวเสด็จไงเลํา"
"ต๎องถึงยังงั้นทีเดียวหรือคุณ" แมํท๎วงขึ้นมา "ก็พลอยเป็นลูกฉัน ก็เป็นข๎าเสด็จอยูํแล๎ว จะต๎องถวายตัวอีกทําไม"
"แมํแชํมนี่เมื่อไรจะโตเสียที" คุณสายบํน "พลอยเป็นลูกแมํแชํมเสียคนเดียวเมื่อไหรํลํะ พํอเขาเป็นพระน้ํา พระยา

แล๎วก็ก๏กฟากข๎างโน๎น เอาลูกเขามาทําดีไมํดี เดี๋ยวญาติเขาจะมาพลอยวําฉันด๎วย ไหนๆก็จะเอาพลอย มาถวายทํานแล๎ว
ทําเสียให๎มันถูกเรื่องถูกราว แล๎วเรื่องมันก็ไมํยากเย็นอะไรนักหนา ข๎าวของเราก็มีอยูํแล๎ว"
แมํหวั เราะแล๎วบอกพลอยวํา
"พลอยดูไว๎นา คุณทํานร่ํารวย ข๎าวของอะไร ทั้งตําหนักนี่ ของทํานทั้งนั้นแหละ"

คุณสายหัวเราะกีก๊ แล๎วร๎องวํา "เอ ! อยํามาพูดดีไป พานใบนี้ของฉันจริงๆนะ ไมํใชํของเสด็จหรอก..."
"แล๎วธูปเทียนแพนั่นของคุณอีกเหมือนกันซี" แมํขัดคอขึ้นมา
"โฮ๎ย ! ฉันไมํกล๎าเถียงหรอกแมํคุ๎น !" คุณสายร๎องอยํางอารมณ๑ดี "หน๎าอยํางฉันใครเขาจะมาถวาย ดอกไม๎ธูป

เทียน ก็ของทํานนํะแหละ ทํานเที่ยวรับของใครๆ เขาไว๎ออกเป็นกํายเป็นกอง นานๆ ฉันก็เอาถวายคืน ทํานไปอีก ทํานจะไป
ทรงจําได๎อยํางไร"
พูดแล๎วทัง้ คุณสายและแมํกพ็ ากันหัวเราะอยํางขบขัน สํวนพลอยซึง่ ไมํสจ๎ู ะสนใจฟังนัก ก็นง่ั ก๎มหน๎าเปิบข๎าว อยําง
คนหิว

ระหวํางนัน้ ขําวทีแ่ มํกลับเข๎าวังก็คอํ ยๆกระจายออกไป ข๎าหลวงเสด็จหลายคน ทยอยกันเข๎ามา ในห๎องคุณสาย บาง
คนก็มาจากที่อื่น เพื่อทักทายถามทุกข๑สุขกับแมํ จนในที่สุดห๎องคุณสายเต็มไปด๎วยผู๎หญิง แกํบ๎างสาวบ๎าง ล๎วนแล๎วแตํเป็น
เพื่อนฝูงคนรู๎จัก ของแมํทั้งสิ้น ทุกคนทักทายกับพลอยเป็นอันดี บางคนก็กอด จูบ ลูบหลัง พลอยรู๎สึกทั้งอายทั้งตื่นเต๎น
เพราะตั้งแตํเกิดมาเป็นตัว ก็ยังไมํเคยได๎รับความสนใจ จากคนเป็นจํานวนมาก ถึงเพียงนี้ แตํความกระดากอาย ก็มิได๎
ขัดขวางพลอยมิให๎สังเกตเห็นวํา สตรีทุกคนที่เข๎ามา ในห๎องนั้น แตํงกายสะอาดสะอ๎าน เป็นแบบเดียวกัน ทุกคนนุํงผ๎าลาย
หํมผ๎าแถบสีประจําวัน อยํางเดียวกัน จะผิดกันก็ที่แหวน หรือสายสร๎อย เครื่องประดับกาย ทุกคนหอมกรุํนไปด๎วยกลิ่นอบ
กลิ่นร่ํา นั่งที่ไหน ก็หอมติดกระดาน ผมใสํน้ํามันหวีเรียบ แตํละคนขัดสีฉวีวรรณ รํางกายตนมาแล๎วอยํางยอดเยี่ยม
เมือ่ เห็นหน๎าเพือ่ นฝูงเกําๆ แมํกด็ เู หมือนจะลืมความทุกข๑ทง้ั สิน้ ทีผ่ าํ นมา จนทําให๎ถงึ ต๎องหอบลูก ออกจากบ๎าน เมือ่
เช๎านี้เอง แมํพูดคุยกับเพื่อนฝูง อยํางสนุกด๎วยความเบิกบาน เสียงหัวเราะตํอกระซิกกันอยูํ ไมํหยุดหยํอน พลอยสังเกตเห็น
แมํเปลี่ยนไปเป็นคนละคน กวําเมื่ออยูํที่บ๎าน เมื่อครั้งอยูํที่บ๎านนั้น แมํทําตัวเหมือนคนแกํ มีอารมณ๑เฉียวบํอยๆ บางเวลาก็
นั่งเหมํอมึนตึงเฉยๆ น๎อยครั้งที่พลอยเคยเห็นแมํ พูดจาเลํนหัวกับใคร แตํพอเข๎ามาในวังได๎ ไมํกี่ชั่วโมง ได๎เข๎ามาอยูํในหมูํ
เพื่อนฝูง ที่รู๎จักคุ๎นเคยกันมาแตํเดิม ได๎กลับมาสูํบรรยากาศอันรํมเย็น ไร๎ความรําคาญจุกจิก แมํก็ดูกลับเป็นสาว
กระชุํมกระชวยขึ้นทันที เริ่มพูดจาสัพยอกกับคนที่อยูํรอบๆตัว และทุกคนที่มาหาแมํก็ดูเหมือน จะคอยจับฟังทุกคําพูดของ
แมํ ด๎วยความเลื่อมใส ไมํวําแมํจะพูดสิ่งใดออกมาก็เห็นเป็นขบขัน เสียงหัวเราะต๎อนรับคําพูดของแมํ มีอยูํไมํขาดระยะ
พลอยกับแมํอม่ิ ข๎าวไปนานแล๎ว และผาดก็ยกสํารับกลับออกไปแล๎ว เป็นนานเหมือนกัน ระหวํางทีแ่ มํคยุ กับเพือ่ นฝูง
คุณสายก็นั่งเย็บกระทงดอกไม๎ฟังอยูํ อยํางอารมณ๑ดี นานๆก็รํวมหัวเราะกับคนอื่นๆด๎วย พลอยซึ่งบัดนี้ ไมํมีใครสนใจ
เพราะทุกคนพากันนั่งล๎อมแมํ คุยกันด๎วยเรื่องที่พลอยไมํเข๎าใจ และไมํสนใจนัก ก็ได๎แตํนั่งดูคุณสายเย็บกระทง แตํกระทง
หรือสิ่งที่คุณสายเรียกวํากระทงนั้น แปลกประหลาดกวําที่พลอยเคยเห็น ในขั้นแรกคุณสายเอาใบตองดีๆ มาฉีกออกเป็น
ชิ้นเทําๆกันกํอน ซึ่งพลอยก็นึกงงงวยเต็มทีวํา คุณสายทําไมจึงทําเชํนนั้น แตํแล๎วคุณสายก็เอาใบตองที่ฉีกไว๎ แตํละชิ้น มา
พับจีบให๎ได๎รูป แล๎วเอาไม๎กลัด กลัดปะติดปะตํอกลับเข๎าไปอีก จนในที่สุด ได๎รูปกระทงเล็กๆ ซึ่งวิจิตรพิสดารกวําที่พลอย
เคยเห็นมาแตํกํอน คุณสายแก๎หํอใบตองอีกหํอหนึ่ง หยิบดอกจําปาซึ่งมีอยูํในนั้นสองสามดอก ใสํในกระทง แล๎วเอาใบตอง
มาตัดเย็บเป็นกรวยครอบไว๎อยํางเรียบร๎อย ครั้นแล๎วคุณสาย ก็เอาธูปเทียนแพขึ้นตั้งบนพาน เอากระทงดอกไม๎ ตั้งอยูํบน
ธูปเทียน เมื่อเสร็จแล๎วคุณสาย เหลือบมาเห็นพลอยนั่งตั้งตาอยูํ ด๎วยความสนใจก็ยิ้มด๎วย แล๎วถามวํา
"สวยไหม พลอย"

พลอยไมํรจ๎ู ะตอบวําอยํางไร ก็ได๎แตํยม้ิ แล๎วก็กม๎ หน๎าดูกระดานตํอไป
อยูกํ บั ป้าไป วันหลังป้าจะสอนให๎ทาํ กลัวแตํพอคุน๎ กันเข๎า ก็จะซนเหมือนแมํ เลยทําอะไรไมํเป็นจนบัดนี้" เสียงคุณ
สายพูดตํอ

"ค๎า !" เสียงแมํร๎องตอบออกมาจากกลุํมเพื่อนๆ "อะไรไมํดีก็ซัดดิฉันเข๎าไว๎เถอะ ลูกเต๎ามันหมดนับถือ คราวนี้เอง"

แล๎วทุกคนในที่นั้นก็พากันหัวเราะ
ขณะนัน้ มีหญิงสาวอีกคนหนึง่ เดินผํานห๎องคุณสาย จะไปทางหลังตําหนัก คุณสายเห็นเข๎าก็รอ๎ งเรียก หญิงนัน้ ก็เข๎า
มาคุกเขํา อยูํตรงประตูห๎อง
"แมํลมัย" คุณสายถาม "บรรทมตื่นแล๎วหรือยัง"
"ตื่นนานแล๎วละคํะ" แมํลมัยตอบ "อิฉันกําลังจะไปเรียกเครื่อง"

พอได๎ยนิ ดังนัน้ คุณสายก็หนั มากุลกี จุ อ จับพานดอกไม๎ธปู เทียน แล๎วพูดวํา
"แมํแชํม ขึ้นเฝ้ากันเสียทีเถิด เฝ้าตอนเสวยนี่แหละดี จะได๎ไปชํวยคุยให๎เสวยได๎"

แมํได๎ยนิ ดังนัน้ ก็รอ๎ งวํา "นี่พอทอดพระเนตรเห็นฉัน เป็นกริ้วตายแนํ ออกไปมีผัวเสียกี่ปีๆ ไมํเคยเข๎ามาเฝ้าเลย จะมา
กับเขาสักที ก็ต๎องหอบลูกมาทิ้งให๎ทํานเลี้ยง"
แตํแล๎วแมํกล็ กุ ขึน้ จับผ๎านุงํ หํมให๎เรียบร๎อย แล๎วบอกให๎พลอยตามออกไปข๎างนอก
เมือ่ ออกมานอกห๎อง คุณสายก็เดินถือพานดอกไม๎ธปู เทียนไปข๎างหน๎า แมํและพลอยเดินตามไปติดๆ คุณสายพาเดิน
ไปตามทางเดิน ที่มืดสลัวๆ ผํานห๎องที่ปิดไว๎หลายห๎อง แล๎วก็เริ่มขึ้นบันไดใหญํ ที่พลอยเห็นเมื่อตอนเช๎า พอก๎าวขึ้นบันได
พลอยก็เริ่มใจเต๎นด๎วยความประหมํา เพราะแมํเคยเลําถึงเสด็จ ให๎ฟังมาแตํจําความได๎ และเทําที่รู๎ เสด็จก็เป็นยอดแหํง
ความนับถือเคารพบูชาของแมํ วันนี้เป็นวันแรก ที่พลอยจะได๎เฝ้าเสด็จ อีกสักครูํก็จะได๎เห็น เพราะเสด็จประทับอยูํชั้นบน
ของตําหนัก หํางกันด๎วยบันไดไมํกี่ขั้นนี้ เทํานั้นเอง
เมือ่ ไปถึงกลางบันได คุณสายก็สงํ พานดอกไม๎ธปู เทียน มาให๎พลอยถือ แล๎วคุณสายก็ขน้ึ บันได นําหน๎าตํอไป เมือ่
มาถึงเพียงนี้ พลอยสังเกตได๎ทันทีวํา บรรยากาศของชั้นบนแหํงตําหนัก และชั้นลํางนั้น ผิดจากกันไกลอยูํ ที่ชั้นลํางนั้น ใคร
จะเดินเหินพูดจาก็อยํางเป็นกันเอง และไมํต๎องระมัดระวังตัวเทําไรนัก แตํพอขึ้นบันไดมาได๎ครึ่งหนึ่ง อากัปกิริยาของคุณ
สายและแมํก็ผิดไป แม๎แตํจะขึ้นบันได หรือสํงพานธูปเทียน ก็ทําด๎วยความสํารวม มิใชํทําตามสบายเหมือนเมื่ออยูํชั้นลําง
ของตําหนัก ลมโชยจากชั้นบนของตําหนัก ผํานมาวูบหนึ่ง พาเอากลิ่นอบร่ําและน้ําอบหอมมาเข๎าจมูกพลอย ได๎ยินเสียง
คนพูดเบาๆ และมีเสียงหัวเราะเบาๆ เชํนกัน
พอคุณสายขึน้ ไปถึงบันไดชัน้ สุดยอด ก็คลานตํอไปตามพืน้ เฉลียง ทัง้ แมํและพลอยคลานตามติดๆไป พลอยประหมํา
เสียจน ไมํสามารถจะเงยหน๎าขึ้นดูสิ่งที่อยูํรอบๆตัวได๎ ประกอบกับมือหนึ่งต๎องถือพานดอกไม๎ ซึ่งดูเหมือนจะเพิ่มน้ําหนักขึ้น
ทุกที ครั้นจะจับพานด๎วยมือทั้งสอง แล๎วคลานเขํา พลอยก็ไมํกล๎า เพราะจะต๎องเงยหน๎าขึ้น จึงได๎แตํจับพานไว๎มือหนึ่ง อีก
มือหนึ่งและเขําทั้งสอง คลานตามอยํางประดักประเดิด สิ่งที่เห็นชัดทีสุดในขณะนั้น คือเท๎าของคุณสาย ซึ่งคลานอยูํ

ข๎างหน๎า คุณสายคลานนําเรื่อยไปมิรู๎วํานานเทําไร แตํในที่สุดก็หยุด หลีกทางออกไปหนํอยหนึ่ง แล๎วก็หมอบอยูํ พลอย
เหลือบดูแมํ เห็นหยุดคลาน หมอบกราบไปข๎างหน๎า พลอยก็วางพานลงตรงหน๎าแล๎วทําตาม แตํแล๎วพลอยก็หมอบก๎มหน๎า
นิ่งอยูํ ไมํกล๎าเงยหน๎าขึ้น ดูวําใครเป็นใครอยูํนั่นเอง
"นั่นสายพาใครขึ้นมา" เสียงสตรีผู๎หญิงถามขึ้น และเสียงนั้นดังมาจากข๎างหน๎า พลอยก็เข๎าใจเอาวํา เสด็จรับสั่ง

ถาม เมื่อได๎ยินเชํนนั้น พลอยก็ยิ่งก๎มหน๎าลงไปอีก แตํกํอนที่คุณสายจะทูลตอบ เสด็จก็รับสั่งขึ้นมาทันทีวํา
"แชํมไมํใชํรึนั่น" พลอยแอบชําเลืองมองดูแมํ เห็นหมอบกราบอีกหนหนึ่ง พลอยก็เลยกราบตามไปอีก
"เอ๎า ! นั่นอะไรกัน" เสด็จรับสั่งตํอ "ถามทีกราบที เป็นยังไงแชํม หายไปกี่ปีแล๎วไมํรู๎ เพิ่งจะโผลํหน๎ามา ข๎านึกวําเจ๎า

ตายเสียแล๎ว"
"วันนี้พาลูกสาวมาถวายตัวมังคะ" พลอยเพิ่งเคยได๎ยินคนพูดราชาศัพท๑กับเจ๎านายในวันนี้ แมํเคยสอนให๎พลอย

พูด ตั้งแตํอยูํบ๎าน แตํก็ไมํได๎สอนละเอียด เป็นต๎นวําให๎ใช๎คําวํา "เพคะ" เวลาตอบรับ แตํครั้นเอาจริงเข๎า แมํก็ไมํได๎พูดวํา "เพ
คะ" สักหนํอย เสียงแมํพูดดัวคล๎ายๆ "มังคะ" โดยออกเสียงตัว "มัง" แตํเพียงครึ่งเดียวเทํานั้น
"เด็กนั่นนํะรึลูกสาว" เสด็จรับสั่งตํอ "ข๎าเคยเห็นเจ๎าวิ่งเลํนอยูํแถวๆนี้ ตั้งแตํตัวเล็กๆ แล๎วก็หายไป กลับมาอีกที ก็

หอบลูกมาให๎ข๎าเลี้ยง พวกเจ๎านี่เลี้ยงไมํรู๎จักโตสักที ตัวหายไปแล๎วลูกก็มาแทน"
เสียงผูห๎ ญิงทีห่ มอบเรียงรายอยูตํ ามเฉลียง หัวเราะเบาๆหลายคน
"อยูํดีๆไมํวําดี" เสด็จรับสั่ง "อยากออกไปมีผัว แล๎วก็ไปเป็นเมียน๎อยเขาเสียด๎วย นี่ผัวเขาไลํมา หรือเจ๎ามาเอง แชํม"
"มาเอง มังคะ" แมํตอบ "แตํเขาก็ไมํห๎าม"
"ยังพูดเกํงอยูํนั่นเอง" เสด็จทรงพระสรวล "ลูกชื่ออะไร อายุเทําไหรํ" รับสั่งถามตํอไป
"ชื่อพลอยมังคะ" แมํกราบทูล "อายุ ๑๐ ขวบ"
"ไหนเงยหน๎าขึ้นซิพลอย" เสด็จรับสั่ง "มาหมอบก๎มหน๎าเป็นลิงลมอยูํได๎"

พอได๎ยนิ เสด็จรับสัง่ กับตัวโดยตรง พลอยก็แทบจะแทรกแผํนดินไปด๎วยความประหมํา และความอาย แตํแมํรบี เอือ้ ม
มือมาสะกิด พลอยก็ต๎องจําใจเงยหน๎าขึ้นตามรับสั่ง
เมือ่ พลอยเงยหน๎าขึน้ ด๎วยความจําใจเชํนนัน้ ก็ได๎เห็นสิง่ ตํางๆ ทีอ่ ยูโํ ดยรอบ ทีๆ่ พลอยหมอบอยูํ เป็นเฉลียงยาว พืน้
ขัดถูจนเป็นมัน ด๎านหนึ่งเป็นหน๎าตํางมีแสงสวํางเข๎ามาตลอด สํวนอีกด๎านหนึ่งเป็นประตู เปิดเข๎าไปในห๎องตํางๆ บน
ตําหนัก ตรงหน๎าพลอยออกไปมีพรมสีเขียว ปูอยูํใกล๎ๆทางฝาด๎านใน เสด็จประทับอยูํบนพระที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ เย็บติดกับที่
อิงเย็บเป็นรูปหมอนขวาน ทั้งเบาะและหมอนที่อิง หุ๎มด๎วยแพรดอกสีแดงเข๎ม รอบๆที่เสด็จประทับ พลอยเห็นมีของ

กระจุกกระจิก วางอยูํหลายอยําง เป็นต๎นวํา กระโถน ขันน้ํา เชี่ยนหมาก กาน้ําร๎อน และพานเล็กพานน๎อยใสํของเครื่องใช๎
ตํางๆอีกมาก
เสด็จเป็นคนวัยเดียวกับคุณสาย จะแกํกวําคุณสายก็ไมํกป่ี ่ี พลอยสังเกตุเห็นเสด็จขาวกวําคุณสาย และจะเป็นเพราะ
ประทับตรงที่ๆ มีแสงสวําง หรือเพราะเหตุใดก็ตาม พลอยรู๎สึกวําเสด็จมีราศี ผุดผํองกวําคนอื่นๆ ที่หมอบเรียงรายอยูํบน
เฉลียงที่ประทับนั้น ทั้งที่เสด็จแตํงพระองค๑ ไมํผิดกับคนอื่นๆเลย คือทรงผ๎าลายและผ๎าหํม เป็นแบบเดียวกับชาววังอื่นๆ ที่
พลอยได๎เห็น สิ่งที่ดึงดูดความสังเกต ของพลอยมากกวําอื่นๆ ในพระองค๑เสด็จ ก็คือพระเนตรทั้งคูํ ซึ่งดําขลับและเป็น
ประกาย พระเนตรคูํนั้นดูเหมือนจะมองดูพลอย และมองทะลุไปตลอดลําตัว พลอยรู๎สึกทันทีวํา พระเนตรคูํนั้นมีอํานาจ
บังคับคนได๎ แตํขณะเดียวกันก็รู๎สึกด๎วยวํา พระเนตรคูํนั้นเต็มไปด๎วย ความเมตตา อาจยึดถือเป็นที่พึ่งอันแท๎จริงได๎เชํนกัน
บนเฉลียงนัน้ มีขา๎ หลวงวัยสาวหมอบอยูอํ กี หลายคน และพลอยอดนึกไมํได๎วาํ แตํละคน ชํางสวยสดงดงามไปสิน้ พอ
พลอยเงยหน๎าขึ้น ตาทุกคูํก็หันมาจ๎องพลอย และทุกคนรวมทั้งเสด็จ ตํางก็ยิ้มอยํางปรานี ขณะที่พลอยกําลังม๎วนหน๎ากลับ
ลงไปอีก ด๎วยความอาย แมํก็สะกิดอีกทีหนึ่ง แล๎วกระซิบวํา
"พลอย เอาดอกไม๎ธูปเทียนเข๎าไปถวายตัวเสีย" แล๎วแมํก็ทูลดังๆวํา
"ยังขี้อายมังคะ" ไมํเคยออกจากบ๎าน เพิ่งจะพาออกมาวันนี้"
"ดีแล๎วละ" เสด็จรับสั่งตอบ "ถ๎าเกํงอยํางแมํของมันเมื่อเด็กๆ ข๎าก็ชักจะเข็ดเหมือนกัน กลัวเลี้ยงมันไมํไหว"

พลอยลุกขึน้ ขยับเขยือ้ นมือหนึง่ จับพาน จะคลานก็คลานไมํคอํ ยจะออก เพราะยังประหมําอยูมํ าก แตํแมํเอือ้ มมือมา
เสือกขาออกไปข๎างหน๎า พลอยก็คํอยๆคลานอยํางขลุกขลัก ไปจนถึงพรมสีเขียว พอถึงก็ชะงัก ไมํแนํใจวําจะคลานตํอไป
หรืออยํางไร พอดีเสด็จรับสั่งวํา
"เข๎ามาใกล๎ๆ สิพลอย"

พลอยก็แข็งใจคลานเข๎าไปถึงพระองค๑ พอถึงก็หลับตาเสือกพานดอกไม๎ธปู เทียน ออกไปข๎างหน๎า แล๎วก็หมอบกราบ
ใจเต๎นอยูํ ไมํรู๎จะทําอยํางไรตํอไป
"ดูสิ กรวยดอกไม๎ก็ยังไมํได๎เปิด" เสียวเสด็จรับสั่ง "เปิดกรวยดอกไม๎เสียกํอนพลอย" เสด็จรับสั่งตํอ

พลอยเอือ้ มมือไปเปิดกรวยดอกไม๎ขน้ึ แตํกย็ งั ไมํรว๎ู าํ จะทําอยํางไรตํอไป จนเสด็จรับสัง่ วํา
"ยกพานสํงเข๎ามา" พลอยก็ทําตาม เสด็จทรงรับดอกไม๎ธูปเทียน ไปวางไว๎ข๎างพระองค๑ แล๎วเอื้อมพระหัตถ๑ มาลูบ

พลอยเบาๆ พลางรับสั่งวํา
"ยังไมํประสาเสียเลย จะคุ๎นคนงํายหรือยากก็ไมํรู๎ เดี๋ยวมากลัวเห็นข๎าเป็นยักษ๑เป็นมาร อยูํด๎วยกัน ก็ไมํต๎องกลัว

กันนะพลอย"

เสด็จเอาพระหัตถ๑เชยคางพลอยขึน้ ทอดพระเนตรดูหน๎า แล๎วทรงพระสรวล รับสัง่ วํา
"หน๎าตานําเอ็นดู สวยกวําแมํอีก ผิวพรรณก็ดี สมเป็นลูกพระน้ําพระยา" พลอยได๎ยินดังนั้นก็แทบจะตัวลอย เพราะ

อยูํบ๎านไมํเคยมีใครชมวําสวย อยํางดีก็บอกวํานําเอ็นดู แตํเสด็จรับสั่งชมวําสวย ทําให๎พลอยปลื้ม จนบอกไมํถูก
"เอามาให๎แล๎วละก็ให๎ข๎าขาดนะ" เสด็จรับสั่งกับแมํ "ประเดี๋ยวก็จะมาเอาตัวออกไปเสียอีก โตขึ้นก็จะหาผัว ให๎กัน

เทํานั้น"
"โธํ ไมํทําหรอกมังคะ" เสียงแมํตอบ "มอบถวายเด็ดขาด แล๎วแตํจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง ถ๎าหมํอมฉัน เข๎ามายุํง

ละก็แล๎วแตํจะลงพระอาญาทีเดียว"
"เจ๎าก็ดีแตํพูด" เสด็จรับสั่งตอบ "แมํลูกกันจะไปตัดกันขาดได๎อยํางไร ข๎าก็ได๎แตํคอยเลี้ยงจนโตเทํานั้น วํายังไง

พลอย"
แตํพลอยก็ได๎แตํกม๎ หน๎า ไมํรจ๎ู ะทูลตอบวําอยํางไรถูก
"แล๎วตัวเจ๎าลํะแชํม จะทําอยํางไรตํอไป" เสด็จรับสั่งถามแมํตํอไปอีก "รอจนผัวมารับซีนะ นังตัวดี" เสด็จรับสั่ง

สัพยอกแล๎วก็ทรงพระสรวล
"ชาตินี้ทั้งชาติ แชํมเห็นจะไมํมีวันกลับไปอีกได๎" แมํทูลตอบ "เมื่อหมํอมฉันอยูํในวังเคยแตํมีสุข ไมํรู๎ทุกข๑ ออกไป

แล๎วจึงได๎รู๎ เมื่อรู๎จักทุกข๑แล๎ว ก็เห็นจะกลับไปหาทุกข๑อีกไมํได๎"
"พวกเจ๎าก็เหมือนกันทุกคน" เสด็จรับสั่ง "อยูํสบายๆไมํชอบ วําคับแคบไปละ ถูกกดขี่ละ อยากออกไปมีลูก มีผัว

เป็นคุณหญิง เป็นทํานผู๎หญิง จะได๎เบิกบานให๎เต็มที่ เสร็จแล๎วก็เห็นแตํบํนกันไปทุกคน ข๎าก็ไมํรู๎จะไปชํวยเหลือได๎อยํางไร
จริงๆ นะแชํม เรื่องลูกเรื่องผัว ข๎าไมํอยากเกี่ยว โกรธกันก็มาฟ้อง พอดีกันเข๎า ก็จะมารุมเลํนงานเอาข๎าเข๎าอีก "
"โบราณเขาวํา" คุณสายทูลขึ้นมา "เรื่องความผัวความเมีย อยําไปเกี่ยวมังคะ"
"อ๎อ" เสด็จทรงพระสรวล "สายก็เคยมีผัวกับเขาเหมือนกันรึ" ทุกคนในที่นั้น หัวเราะกันเกรียว
"วุ๏ย ! " คุณสายร๎องเสียงหลง "เสด็จรับสั่งอะไรอยํางนั้นก็ไมํรู๎ หมํอมฉันวํา โบราณเขาวําดอกมังคะ !"
"แล๎วสายไปรู๎ได๎อยํางไรวํา โบราณเขาวําถูกหรือผิด ถ๎าเราไมํเคย" ทุกคนในที่นั้น ก็พากันหัวเราะกันขึ้นอีก

ขณะนั้นข๎าหลวงอีกสองคน เชิญเครื่องเสวยขึ้นมา พลอยเหลียวไปมองดูแมํ เห็นขยิบตาพยักหน๎า ให๎พลอยถอยออกไป
พลอยก็หยิบพานคลานถอยไปหมอบอยูํใกล๎ๆกับแมํ

พวกทีเ่ ชิญเครือ่ งขึน้ มานําเครือ่ งไปตัง้ ตรงพระพักตร๑เสด็จ เครือ่ งนัน้ ใสํจานเงิน วางอยูบํ นโตกเงินเล็กๆ พลอยรูส๎ กึ วํา
เป็นของเล็กๆน๎อยๆเหลือเกิน ครั้งหนึ่งพลอยเคยเห็นที่บ๎านตั้งข๎าวพระ ถวายพระพุทธ ใสํชามเล็ก ชามน๎อย พลอยยังนึกวํา
พระพุทธจะฉันอยํางไรอิ่ม มาเห็นเครื่องเสด็จคราวนี้ ก็ดูไมํนําจะอิ่มเชํนเดียวกัน
เสด็จทรงบ๎วนพระโอษฐ๑แล๎วก็เริม่ เสวย ขณะทีเ่ สวยก็รบั สัง่ คุยกับแมํและคุณสาย ถึงเรือ่ งทางบ๎านของแมํบา๎ ง หรือ
เรื่องเกําๆ ที่ทรงนึกขึ้นได๎ แตํสํวนมากนั้นแมํเป็นผู๎คุย พลอยเห็นเสด็จทรงพระสรวลอยูํบํอยๆ เสด็จเสวยเรื่อยๆ คล๎ายกับไมํ
สนพระทัยในอาหาร ที่กําลังเสวยอยูํ พลอยสังเกตเห็นข๎าวที่เสวยนั้น ดูเหมือนจะมีอยูํประมาณสองช๎อนถ๎วย แตํเสด็จเสวย
เทําไร ก็ไมํรู๎จักหมดสักที กวําจะเลื่อนเครื่องคาวออก แล๎วตั้งเครื่องหวาน ก็ดูนานหนักหนา
"สาย" เสด็จรับสั่ง "บํายนี้มีสวดมนต๑บนพระที่นั่ง ข๎าวําจะขึ้นไปสักหนํอย เสด็จตําหนักบนจะขึ้นไปหรือไมํ ก็ไมํรู๎

ถ๎าไปจะได๎ไปด๎วยกัน"
"หมํอมฉันจะให๎ไปทูลถามดูก็ได๎มังคะ" คุณสายทูลตอบ แตํพอคุณสายพูดยังไมํทันขาดคํา ก็มีเสียงคนเดินขึ้น

บันไดมา เสียงข๎าหลวงที่หมอบอยูํใกล๎ๆ ทางขึ้นทูลวํา
"แมํมาลัย มาจากตําหนักบนมังคะ" และทันใดนั้น ก็มีสตรีวัยกลางคนอีกคนหนึ่ง โผลํหน๎าขึ้นมากราบเสด็จ ตรง

ทางขึ้น แล๎วทูลอยํางเร็วปรื๋อวํา
"สวดมนต๑เย็นบนพระที่นั่งบํายวันนี้มังคะ เสด็จให๎มาทูลถามเสด็จวําจะเสด็จหรือไมํเสด็จ ถ๎าเสด็จจะเสด็จ เสด็จ

จะเสด็จด๎วย "
พลอยไมํเคยได๎ยนิ ใครพูดราชาศัพท๑ ใช๎คาํ วํา 'เสด็จ' คําเดียวแตํได๎ความทั้งประโยคและรวดเร็วเชํนนั้น ด๎วยความ
แปลกใจจึงหันไปดู
เสด็จทรงพระสรวลกีก๊ รับสัง่ วํา
"พลอยถ๎าจะยังไมํเคยได๎ยินภาษาชาววัง ไหนพลอยบอกมาลัยเขาสิวํา เสด็จให๎ไปทูลเสด็จวํา เสด็จจะเสด็จ ถ๎า

เสด็จจะเสด็จด๎วย เสด็จก็จะดีพระทัยมาก"
ทุกคนรวมทัง้ แมํมาลัยหัวเราะกันเกรียว ทําให๎พลอยต๎องหมอบ ก๎มหน๎าต่าํ ลงไปอีก
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Chapter 1
‘Phloi!’ Mother’s voice was calling as the boat, coming out of the
Bang Luang canal into the Chao Phraya river, headed straight for Tha
Phra*. ‘Phloi, remember this: when the time comes, find yourself
a faithful husband. Don’t settle for a man collecting wives or you’ll
be distressed like your mother!’ Mother was silent for a while, then
added, ‘And never be anyone’s minor wife. Remember this.’
Phloi turned to look briefly at her mother then went back to gazing from under the awning at the boats paddling upstream and downstream, at the waterside houses and houseboats full of goods for sale
on display, at the people on the banks and inside the boats going by,
gazing in excitement and at a loss for words, because this was the first
time she ventured so far from home and before they left Mother had
told her they were leaving for good, for the rest of their lives they’d
never set foot on the threshold of that house again.
Phloi’s home was by the Bang Luang canal. It could be said it was
a big estate, with a brick wall topped with an iron fence running the
length of the grounds on the waterside. The landing place had a big
pavilion made of wood. From the landing stairs, you walked across
a wide courtyard to reach the building which was the residence of
Phloi’s Honoured Father. That mansion was considered modern in
the 1880s, during the reign of His Majesty Phra Phuttha Chao Luang
the Great** in Rattanakosin***, with white stuccoed brick walls and
a roof of corrugated Chinese tiles. The front twin stairways merged
* Royal Pier
** Rama V, King Chulalongkorn
*** The old royal city of Bangkok
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to form a modest open veranda and from there a straight flight of
stairs led to the upper part of the building. A veranda with dark green
ceramic balusters shaped like elongated grapes ran around that floor.
The three large rooms at the front were where Honoured Father
dwelled. There was another, smaller room for Buddha images and
the ashes of Honoured Grandfather and numerous previous ancestors. When Phloi was still a child of six or seven, she had gone up one
afternoon to see Honoured Father. She was especially afraid of this
room because it was always closed and silent. It would be opened
once a year when Honoured Father made merit, and on such an occasion, Phloi had seen the urns lined up on a set of votive tables. She
had been called upon to light joss sticks and candles and prostrate
herself in front of Honoured Grandfather, Honoured Grandmother
and several other Honoured Ancestors. From that time on she had
been in awe of that room in particular. The veranda at the back of
the house was a place to relax for Honoured Father. When he was at
home, he would usually be there, have his meals there and rest there,
and there he would receive visiting acquaintances. The floor of the
upper part of the house was made of large boards turned shiny by
decades of diligent polishing. Honoured Father would sit on a small
rug, with the customary betel tray, water pot, dipping bowl, spittoon, cigarette box and footed tray with implements for lighting up
all laid out before him. On the day Phloi was to leave the house, she
went there to take her leave of Honoured Father, Mother having told
her to go there alone. By then she was ten years old, old enough
to have a sharp sense of observation. In years to come, whenever
she thought of him, she would still see Honoured Father as he sat
cross-legged on the rug that day. He wore a casually draped length
of nutmeg-dyed chintz round his loins. She would always remember
how he scanned the face of his youngest daughter, scrutinising her
features as if to learn them by heart.Yet he didn’t open his mouth in
greeting or dissuasion, merely stared at her until she crawled back
and went down.
So, in 1892 Phloi was ten years old. Had someone asked her
then who her father was, she would have answered that his name
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was Phraya* Phiphit and her mother’s Chaem. Mother was Phraya
Phiphit’s Number One Wife but didn’t have the status of Khunying
(Dame), because his first wife and thus khunying was Ueam. A native
of Amphawa, Khunying Ueam didn’t live with Honoured Father but
had returned to her hometown since before Phloi was born, leaving
in the care of her husband their three children: Khun Un**, Phloi’s
eldest sister, aged nineteen; Khun Chit, Phloi’s elder brother, aged
sixteen; and Khun Cheui, her other sister, two years older than she
was. Phloi had an elder brother from the same mother, Phor (Young)
Pherm, older than her by a little over one year, and a younger sister
from another mother – Honoured Father’s Number Two Wife Waeo
– named Wahn and two years younger than Phloi. Of all these siblings, besides her full brother Pherm, Phloi got along especially well
with Khun Cheui, as they were almost the same age and Khun Cheui
was a child who liked to romp about everywhere, which agreed with
Phloi’s disposition. Khun Un, the eldest sister, Phloi considered as
an adult to be held in awe, because she lived upstairs with Honoured
Father. Khun Un was the only one to have the key to another large
room where the silver and gold were kept. All outgoings in the house
were overseen by her. Honoured Father trusted her as his eldest
daughter. As for Phloi’s mother, whom everyone in the house called
Mother Chaem, Honoured Father had had a wooden house of five
rooms built as her residence next to the main house within the compound. The meals for the three of them, mother and children, were
brought in from the kitchen. When the meal was over, Phit, a servant
Mother had taken into her service at the cost of twelve tamlueng***,
would eat what was left and do the dishes. Sweeping the house, taking out and laying out mattresses and pillows and doing the house’s
laundry were Phit’s other duties.
Phloi’s two elder brothers were Khun Chit and Phor Pherm. The
* A high-level nobility title for men in royal service, addressed as ‘Jaokhun’
** Pronounced, like Khun, with a short ‘oo’ sound; Khun is a term of address meaning Mr, Mrs, Miss (as in this case).
*** A unit of 60 grams of silver
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first, she hardly knew at all. By then Khun Chit was a young man of
sixteen. At times she saw him in the early evening, wearing a coloured sarong and a short tight-fitting shirt with straight long sleeves
of glazed silk, his hair slicked back, a round patch to cure headaches
on each temple as was the fashion amongst young men in those days,
walking to and fro near the landing pavilion. As soon as it was dark, he
would stealthily cross the canal to slip into town with some of Honoured Father’s young menservants. Once, Phloi remembered, he disappeared for days, but on his return there was a big fuss, as Honoured
Father gave him and the menservants a whipping in the courtyard
there and then. Their shouts resounded throughout the compound.
Phloi went to spy from behind one of the Chinese box-trees around
the house with Khun Cheui, who was delighted that her brother got
whipped and remarked to Phloi it served him right. Another time,
Phloi saw Khun Chit lying, gaunt and in pain, in the house where he
lived with menservants of the same age, and saw them boiling pots
of potions for him to take. Khun Cheui came over and whispered to
Phloi, ‘Mae Phloi, I’ll tell you something. Don’t repeat it. Khun Chit
has men’s disease. If you tell anyone I’ll be very angry.’
Pherm, Phloi’s big brother, seemed to give his allegiance to Khun Chit
more than to any other sibling, but he had to visit him without Mother
knowing, because if she found out he was associating with Khun Chit,
it was a thrashing every time. As for Wahn, her half-sister and Mother
Waeo’s daughter, she was too young for Phloi to pay attention to her.
One day, Phloi asked Mother about her siblings: how was it that
people called Honoured Father’s children Khun Un, Khun Chit and
Khun Cheui but called the other children Phor Pherm, Mae Phloi and
Mae Wahn. Mother glanced at Phloi and then laughed. She answered,
‘Because you’re children of minor wives. They are the children of a
khunying, so they have to be “Khun”. Just be thankful they’re not calling you “Ee” Phloi as they would servants!’
From as far back as she could remember, Phloi felt that Mother
and Khun Un, her eldest sister, were always uneasy with each other.
True, they were never angry one with the other to the point of coming to words, and in front of Honoured Father talked with each other
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as much as was necessary, but Phloi noticed with the sensitivity of a
child that Mother took pains to be especially polite in her address
to Khun Un, for example calling her ‘Khun Yai’ and herself ‘Dichan’
with a clear enunciation and punctuating her sentences with liberal
doses of ‘Jao Kha’, thus emphasising her inferior status, while maintaining a deferential demeanour so cold and standoffish as to mask
all feelings, but on occasion Mother would let her true feelings show
privately, so that Phloi could see that Mother was always under pressure and feeling frustrated as Khun Un, whom Mother held to be
only Jaokhun’s daughter whereas she was his wife, enjoyed his total
confidence and, what was worse, was left by him in absolute authority over the household. Mother would cry and confide in Phloi that
Honoured Father was treating her like a servant or a dependent; she
had no rights whatsoever in this house; she was left to vegetate from
day to day. As for Mother Waeo, Honoured Father’s third wife, she
was very intimate with Khun Un, they were always together and almost never parted, because Mother Waeo was only four or five years
older than Khun Un, she used to be her personal servant, and Mother
told Phloi that Khun Un had arranged for her servant to become
Honoured Father’s wife in order to have Mother leave the house.
Mother also told her that at the time she had been, as she put it, ‘jealous of that Waeo woman’ and had wanted to run away there and then
but, Phloi being so very young, she had had to take a hold on herself
and bear with staying put.
Phloi found herself in the middle of the tension between Mother
and Khun Un, so that sometimes she felt afraid of both and didn’t
want to get close to either. The one who could relieve the tension
that Phloi could not but sense was Honoured Father, because Honoured Father was someone who loved all children, his as well as
anyone else’s. Sometimes in late afternoon he would call on all the
children in the house to go out and play in the courtyard while he
watched. They could shout their lungs out if they felt like it, and the
one who shouted the loudest and laughed the loudest was Honoured
Father himself. But with the grown-up children he was seemingly
passive, showing consideration for Khun Un’s feelings and, in the
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case of Khun Chit, with whom there were all too often grounds for
vexation, they simply could not see eye to eye. Honoured Father had
given all of his children their names, and simple, one-syllable names
at that. Phloi had heard him laugh at some of his noble friends who
thought up long-drawn-out monikers imitating royalty that would no
doubt invite lice on their heads, like Phra Phiphat’s nearby household
whose children’s highfalutin names had the same beat: Pheinphitsamai, Saisukhontharot, Sotsamrarnjit and Sanitsanei-ha*. Honoured
Father had once chanted them out to Mother and then told her it
sounded like the song of an Indian firewalker.
Before she left the house, Phloi noticed that the tension between
Mother and Khun Un had increased. Amongst Khun Un’s several maids
there was a young woman named Yuean who was prettier than the others. Mother told Phloi ‘Khun Yai is about to offer that Yuean hussy to
Jaokhun,’ and Phloi felt that something terrible was going to happen.
Finally, the terrible event which was to change Phloi’s life so much
did happen. One evening, Mother went to see Honoured Father in his
quarters at eleven o’clock. Phloi stayed in the house and fell asleep
while waiting for Mother, only to wake up with a start some time
after three in the morning when Mother came in, lighted the lantern
in the room and then went straight to wake her up, with Pherm, who
slept outside, following her inside looking befuddled.
‘You are coming with me, Phloi.’ Mother’s voice was edgy, her
face bathed in tears. ‘Given that he won’t care for me any longer,
I must leave and let things run their course. We too are well born.
Who could accept to be trampled upon like a bonded slave? Pherm,
as a son, you must stay here. Honoured Father won’t let me take you
with me. Stay here under his care and do your best. Don’t think of
yourself as his child, though, because his eldest daughter considers us
as menials. As for you, Phloi, I won’t leave you here or they’d soon all
be bullying you. Though I can’t take proper care of you singlehanded,
we still have our patron. I’ll have you go into Sadeit’s service.’ Hav* Lovely Moonlight, Clear Redolent Savour, Fresh Buoyant Mind and Bewitching Charm
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ing said this, Mother lowered her head and cried, mopping up her
tears with a corner of her breast cloth, as if her heart would break.
Pherm, upon hearing Mother say she was leaving him behind, burst
into racking sobs that shook the house in the dead of night.
Hearing Mother say she’d entrust her to Sadeit (Her Royal Highness), Phloi understood at once, because she had often heard Mother
tell her about Sadeit. Sadeit lived in the royal palace. Mother had
lived there since she was a child until she left to live with Honoured
Father, because a relative on her mother’s side had brought her into
service there. Mother told Phloi that actually she too was a relative
of Sadeit’s. Mother’s Father, that is Phloi’s Grandfather, was a nephew
of Sadeit’s mother’s, a royal concubine, but Mother only told her this
much and then said, ‘Don’t talk about it. We are only her servants.
It’s not good to claim family connections with royalty; it will only
bring lice on our heads.’ About catching lice on your head or being
cursed with bad omen when meddling with royalty, Phloi was familiar with that too. If it wasn’t Honoured Father saying so, Mother had
repeated the words so often that Phloi thought those royals must be
crawling with lice, like Chup, the slave-child in the house: every time
Phloi played with her, she came back with lice. She had asked Honoured Father about it. He had laughed uproariously but then hadn’t
said anything.
About Sadeit, Mother had told Phloi that when she was a little
older she would offer Phloi into Sadeit’s service. Mother had already
asked Honoured Father and he had made no objection. He had said,
‘Just as well. The child will get good training there,’ but then had
asked her to leave it until later, as otherwise he would be left with
no little child to play with. Therefore, as soon as Mother said she
would have her go into Sadeit’s service, Phloi understood, but seeing
Mother crying so much and with Pherm bawling, all she could do
was sit and stare dumbly, unable to think of what to say.
Seeing Pherm’s distress, Mother took him in her arms and undertook to soothe him in low whispers. She herself stopped crying,
lest her son wail all the more. When she saw that he had somewhat
calmed down, she asked him to fetch Phit to help with the packing.
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For the rest of the night, Mother and Phit were busy packing up.
At dawn Mother sent Phit with the luggage to the landing pavilion
with orders to arrange for a boat. Then Mother took Phloi to wash
her face, redid her topknot and dressed her up well before dawn, asking her to wait on the balcony outside.
‘Mae Phloi!’ Khun Cheui’s voice called her softly. ‘Don’t make any
noise. Come down here right now.’
Phloi looked up, saw that Mother was still busy inside, so she
slowly went down the stairs. As soon as she came within reach, Khun
Cheui grabbed her wrist and pulled her under the house and then
asked in a trembling voice, ‘You’re really leaving, aren’t you? Khun
Un just told me a minute ago but I couldn’t believe it.’
Phloi saw the pallor of Khun Cheui’s face and, thinking how they
had romped about together every day, her throat constricted and she
merely nodded her head. Khun Cheui wouldn’t let go of Phloi’s arm
and the hand holding her arm was icy-cold.
Big tears rolled out of Khun Cheui’s eyes when she saw her nod
and several of them fell on Phloi’s arm.
‘Oh dear, Mae Phloi!’ she said in a shaky voice. ‘Who am I to play
with when you’re gone? You won’t forget me, will you?’ She kept
repeating those words.
After standing still looking at each other for another while, Khun
Cheui held out the small package she had brought along, saying,
‘Here, Mae Phloi, this is for you. Jan-ap*. I pinched them from Khun
Un upstairs. Take them to eat along the way.’
Phloi took the jan-ap package from Khun Cheui’s hand as if it
was the most valuable thing in the world. She could not say a word
to Khun Cheui as her throat was constricted with emotion. Her vision of Khun Cheui’s face was blurred because her eyes were full of
tears. Just then Mother called Phloi softly two or three times from
the house. Phloi took the opportunity to free her arm from Khun
Cheui’s grip and hurriedly turned round to flee upstairs to Mother.
‘Come here, Phloi,’ Mother’s voice called from the room once
* Chinese sweetmeat made from peanuts, sesame, puffed rice, etc
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again. Phloi swiftly went in and sat down beside her. Mother had
finished packing. Items such as cups, bowls and the like, Mother held
that they belonged to the house so she had set them apart. She would
keep only clothes and a few personal things placed into a wooden
chest wrapped in black leather bearing a gold motif of swans and
dragons. As for Phloi’s clothes, Mother had put them in a smaller
chest, a red one. Mattresses, pillows and mosquito nets she would
leave in the house for Pherm to use; she’d find replacements later.
The more Phloi saw the things they had all used every day thus sorted
out the more her emotions grew, because everything she saw testified
to a broken home. The tears welling in her eyes poured over and she
could do nothing to stop them.
Mother took a cloth to wipe her tears and caught a glance of the
package Phloi held in her hand, so she asked, ‘Phloi, what’s this package?’
‘A pack—’ A sob cut her short and then she stuttered, ‘A package
of jan-ap, Mother.’
‘Who gave it you?’ Mother asked, but then she guessed and added
at once, ‘Khun Cheui, isn’t it?’
Phloi merely nodded. Mother was about to close a chest but stopped
short, rested a hand on the lid for a while, her eyes gazing through the
window as if she was mulling over some decision, but then she heaved
a sigh, shook her head as she turned towards Phloi, gave her the piece
of cloth to wipe away her tears again and then stroked her head, saying,
‘Quiet, Phloi. Don’t cry, my darling daughter. I am the one who loves
you most. Nobody will ever love you more than I do. Do go with me.
I love you so I want the best for you. At the palace, in Sadeit’s quarters, before long you’ll be in clover and won’t miss this house again.’
Mother was silent for another spell and then whispered in a tremulous
voice, ‘Phloi, go to the main house and take leave of your Honoured
Father, and when you are done go to the landing. I’ll be waiting for you
there.’ Having said this, she turned her face away, began to stuff a chest
with things busily and slammed the lid shut as if to use the vigour and
fracas of it to help strengthen the firmness of her resolution.
Phloi stealthily left the room, slowly walked across the porch and
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down the stairs because it was the last time she would go out of the
house she had lived in since she was born. She knew every defect,
every crack in every single wall, each more noticeable than ever at
this moment, every slit of the floorboards she had ever sat on or lain
over or secretly dropped things through to the ground below. They
seemed to be calling for her to stop leaving. Every step of the stairs
she had slid along up and down on her bottom, and even the stairs
railing she was always swinging from with Khun Cheui seemed bigger than before, more obvious than before, more important at the
time they were about to part today.
Khun Cheui had already vanished from below the house, wherever
it was she had gone to hide. Phloi slowly walked across the courtyard,
looked all around her as if to take leave of the place and surroundings
she had seen every day – the big Indian cork tree in whose shade she
had played cooking with Khun Cheui and whose flowers they had
plucked to offer Mother to mix with tobacco and roll into cigarettes
for Honoured Father. Phloi wondered who would roll cigarettes for
Honoured Father once Mother was gone as she had always been the
one to do it and it was big work because you had to boil honey, pineapple juice and liquorice along with tobacco shreds from Phitsanulok
and then roll the tobacco into individual units either with paper or
with a banana leaf you had to flatten and cut just the right size. All
of this, who would do it when Mother wasn’t around any longer?
Phloi walked past the East Indian coffee bush whose small, fragrant
white flowers Mother picked to thread into garlands for Phloi’s topknot; past the night jasmine bush, the fallen flowers of which Mother
had ordered to collect every morning as she would sun-dry their red
stems to dye breast cloth with; past the chaloot climber which had a
powerful smell but whose white flowers were hard to pick out – all
of this was calling for Phloi to stop, turn around and stare, but her
reluctant steps finally took her to the bottom of the back stairs of the
mansion.When she reached the veranda, Phloi knelt down and began
to crawl, and when she was close enough to Honoured Father, she
prostrated herself then sat with her head bent, one hand worrying
a board to relieve her nervousness, waiting to see what Honoured
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Father would say. After sitting for a while, there was not a sound from
Honoured Father at all except for the occasional clearing of throat
and spitting of betel juice. Phloi prostrated herself once again and
then crawled out to go back down the stairs.
‘Mae Phloi!’ Khun Un’s voice was calling from inside her room.
‘Come here!’ Phloi was startled out of her wits. She hesitated. Should
she or shouldn’t she? When she decided it would be wrong not to,
she turned to watch Honoured Father’s face, saw him nod towards
the room as if to tell her to enter just as Khun Un’s voice called her
again, so Phloi crawled into the room.
That room was always dark, because Khun Un didn’t like sunshine,
saying it ruined her skin. The room was suffused with scents. The
walls on three sides had rows of sideboards crammed with silverware
and nielloware. Besides these, there were several metallic strongboxes placed in dark corners containing jewellery and articles of gold for
which only Khun Un had the keys. Khun Un sat in the middle of the
room, with a silver betel set and a silver spittoon close at hand. That
day was a Wednesday. She was wearing a green chintz wraparound
skirt pumiced to a fierce shine and a dark orange-yellow breast cloth.
She was a stickler for observing the dressing code for each day of the
week and was always impeccably dressed. She combed her oiled hair
impeccably so that not a strand could shake loose, her hairline kept
impeccably neat at all times. As soon as she saw Phloi crawling in, she
picked up an ivory compact, opened it, took out a blob of wax she
smeared on her lips and then asked in a tone devoid of mercy, ‘So you
are leaving with your mother, aren’t you, young pup?’
Phloi sat silent, her head hung, looking at the floor without fidgeting, feeling oddly frozen stiff.
‘Leave then, and don’t come back,’ Khun Un went on. ‘We can’t
have you coming and going: your high and mighty mother would lose
her dignity.’ Phloi kept still and silent, unable to think of an answer.
‘Go then! Go away!’ Khun Un dismissed her. ‘You’re your mother’s daughter. Tiger cubs and crocodile hatchlings can’t be nurtured.’
Those were the only words of farewell from Khun Un. Phloi
bowed low and then hastened to crawl out of the room and sped
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across the back veranda because her heart was now bent on going
away for good. As soon as she reached the foot of the stairs, she ran
straight to the landing where Mother was waiting with Phit. Pherm
stood hugging a post of the pavilion and sobbing.
When Phloi reached the landing, Mother didn’t ask or tell her anything but at once told Phit to take Phloi to the boat. She went over
to Pherm, took him in her arms and whispered a few words to him.
Pherm’s sobbing grew deeper and louder, and then Mother hurried to
get into the boat and ordered the oarsman to get going. The prow left
the landing. It was morning and the tide was low. Phloi looked out of the
boat in the direction of the house, and saw only the posts of the pavilion
emerging from the water. When the boat was at some distance from the
landing, she could see the roof of Honoured Father’s mansion, the iron
fence of the compound wall and the whole landing pavilion. Pherm still
stood hugging the post crying and sobbing in the same posture as before.
And then that picture grew smaller as the distance lengthened until it
finally disappeared, replaced by pictures of other houses, gardens and
orchards along the canal.The closer to the mouth of the canal, the denser
the houses and rafts on both sides, the more bustling on water as well as
on land. Phloi looked intently at the colourful scenes that kept running
as if on a screen in a fascinating way. As the boat came out of the canal,
Mother spoke. Phloi paid no attention, because the fear she had felt since
Mother woke her up in the small hours, the sorrow of having to leave
home and the bitterness at Khun Un’s parting words had numbed her
feelings, and the vision of so many exciting novel things made her hardly
interested in what Mother was saying.
When the boat was in the middle of the river, Phloi looked at the
opposite bank and her excitement grew so that she couldn’t help it:
she had to ask Mother.
‘What’s that over there, Mother?’ Phloi pointed at a roof of coloured tiles with gold-stamped finials glinting by the bank.
‘That’s a floating palace, of course,’ Mother’s voice answered.
Phloi didn’t understand what a floating palace was, who owned it
and what it was there for. Her interest and curiosity were changing
fast and growing by the minute. She pointed to beyond the floating
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palace and asked, ‘And over there, Mother? Those tall spires, what
stupa is this? What temple is it, so huge?’
Mother giggled, gave her a hug and then answered, ‘It’s no temple,
child. That’s the Royal Palace where you are going to stay. Those tall
sharp spires, that’s the Grand Palace. What you see like a temple roof
is the Royal Household. In a moment we’ll be landing at Tha Phra and
then walk around a bit to enter the palace by the Srisudavongsa Gate.’
‘Then where does Sadeit live? In those tall spires?’
Mother laughed again. ‘No, child. She doesn’t live there at all.
When I repeat your question to Sadeit, she’ll laugh no end. She lives
in another palace altogether we cannot see from here … Phloi! Don’t
lean too far out, or you might fall into the water!’
Phloi hastily drew back and sat properly in the boat, her heart
throbbing with excitement. ‘So that’s where we are going to stay?’
Phloi thought to herself. ‘It is so very beautiful. They say Honoured
Father’s mansion is beautiful, but it’s nothing compared to the Grand
Palace.’ To clear up her doubts, she asked Mother: ‘This Grand Palace, does it belong to Sadeit?’
‘Good gracious, no!’ Mother exclaimed in mirth. ‘It belongs to
His Majesty the King. What you see here, all of it is the King’s Halls.
Sadeit and the other royals live in palaces in the Inner Court, where
men are not allowed, only women like us. If men could get there, I
wouldn’t have had to leave Pherm behind. It’s because I couldn’t do
anything about it that I didn’t take him along.’
‘Then are you going to stay with me in the palace, Mother?’ Phloi
asked worriedly.
Mother was silent for a moment and then, sighing, answered, ‘I
shall for a while, but I must find some way of earning a living … Let’s
not talk about this now. We’ll see how it goes, child.’
By then the boat had drawn alongside the pier. Mother took Phloi’s
hand and got out of the boat then had Phit oversee the unloading of
their belongings, some of them to be left at the pier until someone
was hired to take them to the palace in late morning. As for Phloi’s
small chest, Mother had Phit carry it along.
Mother and child skirted the palace wall for a while with Phit
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in their wake and then turned into an outer gate. Phloi was all the
more impressed because the palace grounds were full of buildings
she found incredibly huge. The place teamed with people moving in
and out, as well as countless peddlers with shoulder loads and squatters with trays of goods for sale. In front of her, looking further inside, Phloi could see another high wall without any opening except a
wide-open gate. She noticed that the people who entered and went
out of the gate were in a state of frenzy. Some shouted, greeting each
other boisterously; others sped with their heads bowed and their eyes
on the ground, as if on urgent errands. All of them were women,
oddly dressed. The old or middle-aged wore inner breast cloths with
pleated silken cloth on top. Younger women wore blouses pleated at
the waist with bunched-up sleeves, from plain straight ones to frilly
ones with bows all over. Phloi looked at Mother’s clothes and the way
she walked: she looked the same as the others and could have been
taken for any of them coming and going. Seeing Mother, some people
hailed her, saying ‘Where have you been? We haven’t seen you around
in ages.’ Mother bowed to some respectfully. Others shot long looks
at her as she walked by. Mother pretended not to notice, but her
mouth complained loudly to Phit, ‘Some of us just won’t have the
grace to die, don’t you think?’ and there was Phit’s voice answering
readily, ‘I should say so indeed!’ and then there was the noise of Phit
loudly spitting out betel juice.
‘Oh! Phloi!’ Mother exclaimed just as if she had just thought of
something. ‘When you go through the gate, you have to step over the
threshold. Don’t step on it or touch it with your foot or there will
be trouble.’
Having said this, Mother hurried Phloi along towards the gate.
Phloi was startled out of her wits. Her interest fled from other wonders to centre at once on the threshold she could see ahead. It was
made of a rather high square beam but not so high as to be hard to
step over. There were traces of gold leaves pressed on it in places,
and packets of joss sticks stacked by the gate jambs. Beyond it, there
were women old and young sitting on both sides. Phloi would learn
later that those women had the duty to watch over the palace gate
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and many other duties in the palace. They were officials of the palace
guardian department.The palace people called them khloan or guards
of the Inner Court.
If Mother hadn’t warned her abruptly about the threshold of the
palace gate, Phloi might not have known of its importance nor paid
attention to it and thus might have gone over it blithely, but as soon
as Mother spoke, her interest shifted entirely to that threshold with
apprehension.
The closer she got to it the taller and thicker it looked, increasing
her alarm accordingly. Everything else around her seemingly blurred.
Even the people going in and out in confusion she saw as mere shadows. The one thing that stood out in her vision, growing increasingly
clear as each step brought her closer, was that gate threshold dabbed
with gold leaves, to the point that it seemed to have changed from a
most ordinary block of wood into a ghastly growling monster barring
her progress and that monster seemed to be shouting, ‘Don’t enter!
Don’t enter! Don’t you dare step on me! Don’t step on me! Come in
if you dare but steer clear of me!’
She thought with dread, ‘I can’t get through! I can’t get through!
This is the Grand Palace, the King’s abode. Whoever makes the least
little mistake gets whipped, gets thrown into jail, gets beheaded.
Whoever steps on the threshold must surely be beheaded! Look: noone dares do it. Everyone entering or leaving has to jump over it, but
I surely won’t be able to do it, tall and big like that!’
Phloi’s heart beat wildly out of fright. Both her eyes stared fixedly
at the gate threshold and both her hands were bunched into tight fists.
She felt sweat drench her palms. Both her feet walking behind Mother
slowed down. Phit, who carried the chest behind her, pressed her.
‘Walk faster, Mae Phloi. Don’t linger. Look, your mother has
gone in already.’What Phit was saying was true. Mother had sprightly
stepped over the threshold and turned to greet someone who sat
inside the gate, calling her ‘sergeant’.
Phloi had to make a do-or-die decision: no matter what, she had
to catch up with Mother. She hastily lengthened her strides towards
the gate. As she reached the gate, she suddenly felt herself grow cold,
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closed her eyes and raised one foot as high as it would go and took a
step, a step she felt was the widest step she had taken in her life. As
soon as she put her foot down on the ground, she opened her eyes
and saw that she was actually standing on the threshold of the gate.
‘Stop!’ someone thundered. ‘Stop right now! Come back here
first!’ that voice barked again.
Phloi ran to Mother and in her panic would have run past her had
not Mother caught her arm, asking in alarm, ‘Phloi! What’s the matter, child? Stop first. What have you done?’ but then she understood,
squatted down hugging Phloi and then laughed herself to tears.
‘Phloi!’ she said as she laughed. ‘You’ve stepped on the palace
threshold, haven’t you? It’s my fault. I wasn’t looking.’ And then she
went on laughing, looking amused no end.
Seeing Mother laugh in mirth, Phloi’s felt considerably better. She
slowly turned her face to look at the threshold where the incident
had taken place, saw the guard who had shouted draw the others’
attention to Phloi and then signal with her hand for her to go back
to the gate. Seeing this, Phloi looked Mother in the eye, but Mother
nodded her head and told her, ‘Let’s go, child. I’ll go with you. Go
and prostrate yourself to the threshold. That’s all there is to it. Noone will do anything to you.’ Then she whispered into Phloi’s ear,
‘Since you are going to live here, please remember: don’t ever get
into a fight with the guards.They can give you a lashing just with their
tongues. We can’t fight them at all.’
Taking Phloi by the hand she led her back to the gate. The voice
of the middle-aged woman Mother called sergeant asked, ‘So this is
your daughter, Chaem? She must be new to the palace.’
‘My daughter, yes,’ Mother answered. ‘I’m placing her under Sadeit’s protection – and yours too, Sergeant.’ While Mother spoke,
Phloi sneaked glances at the sergeant, who sitting on a rug was taking
a pinch of tobacco to rub on her gums before stuffing her mouth with
betel. She was a woman dressed in the most outlandish way Phloi
had ever seen. She wore a plain sarong, a blouse pleated at the waist
and with straight long sleeves, and an outer garment. What was most
strange to Phloi was that the sleeves had four chevrons.
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The prospect of imminent chaos over her stepping on the threshold had her interested in the sergeant only in that she was a woman
wearing chevrons, because up until then she had only seen men wear
those. By then the people around the palace gate had turned to look at
Phloi. Those entering and leaving had stopped to see her being punished by prostrating herself to beg forgiveness from the threshold. As
for the guard who had shouted at Phloi to stop, she was glaring at her
to prevent her from leaving. Phloi was alternately hot and cold, cold
and hot. Sweat from nowhere came out of her body through every
pore. Mother released her arm and told her to get on with it. Phloi
slowly inched forward, her head hung, so ashamed she almost wished
to be swallowed up by the earth, not daring to meet the hundreds
and thousands of eyes staring at her with amusement. For all that,
she couldn’t help noticing that the people were calling at one another
to stop and watch, some making amused comments, others laughing
gaily. When she reached the threshold, she knelt down, joined her
palms, placed the side of her hands on the wood, then closed her eyes
tight and lowered her head amidst guffaws answering one another.
Even the guards who sat by the gate seemed to be laughing, but she
didn’t have the energy to turn round and find out, because by then
if she had been able to vanish she would have done so out of shame.
When she was through with the prostration she promptly stood up,
turned around and for dear life ran to Mother.
Taking Phloi by the arm, Mother walked on, past a theatre in a palace which was an open hall. Seen in the daytime it looked like a large
temple pavilion and was quite meaningless. A few people sat there
idly. Further on, Mother pointed out a pool, saying it was Princess
Orrathai’s pool. They walked past a row of rooms for khloan, which
had Phloi scared witless all over again because at her first step inside
the Inner Court she had become aware of the power of the guards.
In those rooms, Phloi noticed, there were many of them, some
fully dressed, that is wearing the regulation pleated clothes, others
dressed informally, wearing only a breast cloth as they went about
domestic chores. Several of the guards sitting there knew Mother, especially the older ones, and greeted her boisterously, some claiming
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they hadn’t met in years but she hadn’t aged a bit, others asking her
loudly if she was still as naughty as she used to be, some others asking
aloud who Phloi was. ‘Where did you get that child, Mother Chaem?’
someone shouted. Mother shouted back, ‘My own daughter, she’ll be
staying in the palace.’ The shouted answer was, ‘That’s good. I’ll help
look after her.’ But then another voice objected, ‘If she’s as naughty
as her mother at her age, you don’t know what you are in for.’ And
then Mother and her loud interlocutors broke into merry laughter.
Mother asked the guards further, ‘How is Luang Mae Jao?’ and someone answered, ‘So-so, you know. Sickly. She’s getting on in age.’
This renewed Phloi’s interest because she had never heard before
of a Head Mother. She couldn’t restrain her curiosity, and had to
touch her mother’s arm and ask in a whisper, ‘Mother, who is Luang
Mae Jao?’
Mother turned to tell her, ‘The head of the guards, Phloi. Don’t
ever forget it.’ Then she took her by the arm and walked on. The
road by now had many embranchments, each side street paved with
flagstones, and wherever you looked it was only a maze of princely
residences and mansions of various sizes. Mother took Phloi into one
of the side streets and past a very long two-storey building with many
rooms. Phloi noticed that there were many people in that building.
When she asked what this long building was called, Mother answered, ‘Teng Row’.
‘And who stays in this Teng Row?’ Phloi asked further. ‘Oyo! Such
a crowd in there!’ Mother answered, ‘Attendants, supervisors, officers of the King’s Kitchen, Upper Residence maids…’
Phloi was at once drawn to such weird names. Mother mentioned
many others, but Phloi couldn’t remember them all, only up to ‘Upper Residence maids’, so she asked Mother only about what she could
register, such as who those residence maids were. Mother answered,
‘The maids of the Upper Residence princess of course,’ then turned
to greet people she knew in Teng Row as if the answer she had given
Phloi was clear enough.
Phloi found that Teng Row was crammed and had not an inch of
space to spare from what she could see of the people who sat or stood
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there busy with private tasks, some putting washing out to dry, others placing opened boxes of folded and perfumed linen in front of
their rooms to catch the sun. Some places had small articles laid out
for sale – utensils, cakes and snacks, sausages, fish, side dishes and
others. There was an unending stream of people buying and selling
or stopping by for a greeting or a chat. Phloi came to understand that
the palace was no ordinary village but a whole town with its urban
grid and its own existence, uninvolved with and uninterested in the
outside world, and in that town which she had just entered all dwellers were women, with not a single man mingling with them.
Finally, Mother grabbed Phloi’s wrist as they came to a large square
building. The yellow paint over the stuccoed walls had darkened with
age. Windows and doors, most of them closed, were louvered, and
had garland mouldings around their frames. Seen from the front gate,
the facade looked dark. The low flight of stairs leading in was of only
a few stone steps. Mother told Phit to wait there first and then took
Phloi along to walk quietly inside.
The front part of the residence had closed rooms, and rooms whose
insides could be glimpsed at. Phloi could see finely carved tables and
chairs, and glass-fronted cabinets of the same style with things on
display she didn’t have time to identify. In a whisper, Mother ordered
her to walk softly because Sadeit had still not woken up, but actually this was unnecessary because the cool dimness of the place, the
strangeness and newness of the residence and the respectful awe she
felt, this being Sadeit’s residence, already had Phloi walking on eggs.
Mother took her into a room to the back of the residence, past a large
staircase leading upstairs. Before reaching it, Mother turned to whisper to Phloi that she was taking her to see Khun Sai, Sadeit’s housekeeper. Actually Mother had already told Phloi about Khun Sai many
times, telling her that she had been in Sadeit’s service since Sadeit was
still a child and so was she, had stayed with her all along and become
most trusted, and was in charge of the princess’s personal affairs of
all kinds besides supervising all attendants in the residence. Mother
had told her that Khun Sai was very kind, didn’t consider herself the
favourite, and was always ready to look after her subordinates. Khun
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Sai was already an adult when Mother was a child and had taken good
care of her to the point of imparting many sorts of knowledge to her.
Mother had told her that, besides Sadeit, she was also in debt to Khun
Sai, and her own children should never forget it. Having heard her
mother repeat so often that Khun Sai was very kind, Phloi followed
her without feeling frightened. When they reached Khun Sai’s room,
she sat down and prostrated herself as Mother instructed, and when
she raised her head to look at Khun Sai who sat in the centre of the
room, she knew at once that everything Mother had told her about
Khun Sai’s kindness and benevolence was true.
Khun Sai had a plump figure, the face of someone good tempered,
and a healthy complexion. Although she was getting on in years and
her closely cropped hair, as was the fashion in those days, was getting grey and sparse, her face still didn’t show the lines betraying
past anger or sorrow. She wore a shiny iron-grey wraparound and
an orange-yellow plaited breast cloth, and lay face down comfortably on the cool shiny perfectly spotless floorboards, with in front of
her a bamboo threshing-basket filled with betel leaves, some of them
already folded. Beside her was a large container full of lime made
redolent by aromatic leaves. She was folding a long betel leaf of the
kind with an exceptionally long stem that even the ones Khun Un
was always folding couldn’t match. Next to her she had the betel tray
that was inseparable from ladies in those days and there were also two
covered dishes close at hand.
As soon as she saw Mother, Khun Sai sat up to welcome her in delight, pushed the threshing-basket aside, told Mother to come close
and then patted her head and back, firing questions as people who
haven’t met in years are wont to do. Mother started to tell her softly
what had happened at home and was soon in tears yet went on with
her tale. Khun Sai nodded in sympathy, and now and then entreated
her to stop crying as a grownup would a child. Meanwhile Phloi was
merely busy surveying the items in the room. On a wall without
opening Khun Sai had disposed a few cabinets holding sundries. On
the opposite wall, which had a window, she had lined up a number of
chests and large, antique, wide-mouthed covered earthen pots with
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motifs of flowers and butterflies, to keep folded blankets in. Looking
towards the wall by the door, Phloi’s heart beat faster because she
had just realised that she hadn’t eaten anything that morning. Her
stomach was beginning to protest now that she had reached her destination. What made her aware that she had not eaten yet was the
low shelf on the wall next to the door. On it was a row of glass jars
containing coconut-flavoured crispy rice, roasted chilli paste, dried
shredded pork, glazed tamarind, fried dry fish, salt and chilli, crispy
golden threads, alua macaroons and other tantalising treats for a child
of ten like her.
Khun Sai sat chatting eagerly with Mother but would occasionally
cast a glance at Phloi.When she saw that the girl sat gazing at the shelf
with foodstuff as if mesmerised, Khun Sai thoughtfully asked aloud,
‘I say, have you eaten yet?’
Mother hearing this raised her hand to her breast and exclaimed,
‘Good grief, Phloi, my child, you haven’t had anything to eat all
morning!’
‘For goodness’ sake, dear Chaem!’ Khun Sai said. ‘Fighting with your
husband so much you forget to feed your child! Aren’t you starving as
well?’ She gestured to Phloi to get close. When Phloi had crawled almost
up to where she sat, Khun Sai moved the two bowls next to her and offered them to Phloi, saying, ‘Here, Phloi, have some of this while I go
and tell them to bring you some proper food.’ And then, adjusting her
breast cloth, she walked quietly out. Mother told Phloi, ‘Eat something
first, Phloi. I’m hungry too. Here we don’t have to be afraid someone
will look down on us. Just think that this is home, and a better one than
the one over there.’ Then Mother opened the two bowls to have a look.
‘Golly! I haven’t had those in years.’
Phloi looked at the foodstuffs in the bowls and was stumped, as
she had never seen anything like these before and couldn’t believe
there could be such things: one bowl contained horseshoe crab roe,
which she had only seen served in pineapple sautéed curry, and the
other small flat shrimps which she had only seen used to make shrimp
paste or as an ingredient in fried food and curries, but the crab roe
and shrimp she saw in the palace today were new to her because both
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were sugared to the point of being hard. Phloi cast a sidelong glance
at Mother for a clue and saw her pick up a sugared shrimp or, to give
it its proper name, a preserved shrimp, bring it to her mouth and
munch on it with relish.
‘Mother,’ Phloi whispered as she moved near, ‘I can’t eat that. It’s
so I don’t know what.’
Mother laughed and then took some crab roe and put it in Phloi’s
mouth, her own mouth saying, ‘Do try it, Phloi, it’s delicious, really.’
Phloi tried to chew but had to swallow it all in a hurry because it
was so sweet it was revolting, but then she had to remain silent, asking nothing from Mother any longer for fear she would plop more
unknown stuff into her mouth.
After a while, Khun Sai returned into the room with two servants
in her wake, one carrying in a food tray and two plates of rice she set
down in front of Mother and Phloi, the other holding a spittoon, a
pitcher of water and hand towels she set about similarly. Khun Sai’s
voice ordered the girl holding the food tray, whom she simply called
Phart, to add a portion of dried fish from the jar to the meal. As for
Phloi, who was rather apprehensive that the food tray would hold
bizarre palace fare, as soon as Phart removed the lids from the bowls,
she felt relieved to see it was all dishes she already knew, such as kaeng
born*, fried string beans and spicy catfish roe salad. Meanwhile Khun
Sai was complaining to Mother that ‘I had no idea you were coming.
Had I known I would have ordered your favourite dishes.’
Mother laughed and answered, ‘Ah, you’ve always spoiled me –
that’s why I couldn’t stay with anyone for long but must come back
here every time.’
While Phloi ate with Mother, Khun Sai walked over to unlock a
cabinet by the wall, took a golden footed tray then went to another
cabinet, opened it and took out a set of four pairs of joss sticks and
candles and as she walked back to where she sat she told Phart to go
and get her another banana leaf to make a flower krathong** with.
* Snakehead-fish and elephant-ear curry
** Small banana leaf receptacle
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Mother stared at Khun Sai dubiously and then asked, ‘What’s that
for?’
‘What do you think?’ Khun Sai answered. ‘I’m preparing the set
for Phloi’s presentation to Sadeit, what else?’
‘Does it have to be that much?’ Mother protested. ‘Phloi is my
daughter. I’m already Sadeit’s attendant. Why present her as well?’
‘Really, dear Chaem! When will you ever grow up?’ Khun Sai
grumbled. ‘Since when is Phloi your daughter only? Her father is a
phraya and of the clan across the river too. If she is not properly presented, her relatives will blame me as well. Since we are introducing
Phloi, we might as well do it properly, and there’s nothing much to
it. We’ve got everything we need here.’
Mother laughed and then told Phloi, ‘Listen to your aunt: she is
rich. Everything here is hers.’
Khun Sai giggled then protested. ‘Now, don’t exaggerate. This
footed tray here is mine; it’s not Sadeit’s at all…’
‘And those sets of joss sticks and candles are yours too, are they?’
Mother interrupted.
‘Oh, I won’t argue with you,’ Khun Sai exclaimed good-humouredly. ‘Who would present someone like me with joss sticks and
candles? Of course they are hers. She keeps receiving lots of them
from people everywhere. If I present them again to her once in a blue
moon, how is she to remember?’
Having said this, both Khun Sai and Mother burst out laughing
gaily. As for Phloi, who wasn’t interested enough to listen, she went
on wolfing the food like one truly hungry.
Meanwhile, the news of Mother being back to the palace slowly
spread. Several of Sadeit’s attendants came in turn into Khun Sai’s
room. Some came from other residences to greet Mother and inquire about her until the room was full of women old and young, all
friends and acquaintances of Mother’s from way back. All of them
addressed Phloi nicely. Some hugged her, kissed her, patted her on
the back. Phloi felt both embarrassed and excited, because since
she was born she had never been so much fussed about by so many
people. But her unease didn’t prevent her from noticing that all the
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ladies coming into the room were impeccably dressed and all in the
same way. They all wore chintz wraparounds and breast cloths of the
colours of the day and of the same cut. The only difference was in
the rings and necklaces they displayed. They all wore powerful perfumes of the kind that stuck to the floorboards where they sat, and
smoothly combed oiled hair, each having given herself before coming
a beauty treatment of the first order.
Upon seeing her friends and acquaintances of old, Mother seemed
to have forgotten all the sorrow she had been through that made her
flee from home with her child that very morning. She chatted with
them in high spirits. Their laughter and banter never ceased. Phloi
noticed that Mother was an altogether different person from the one
she had been at home. There she had often behaved like a grumpy
old woman. Sometimes she sat looking dejected, staring into space,
indifferent to everything around her. It was very seldom that Phloi
had seen her in animated conversation with anyone, but now after
only a few hours in the palace, amongst a circle of old acquaintances
and friends, back into a cool atmosphere devoid of petty annoyances,
she seemed altogether rejuvenated and spry, she had begun to chatter
and jest with the people around her and everyone who had come to
see her seemed to be hanging onto her every word with devotion,
finding everything she said funny. Laughs greeted Mother’s every remark without a break.
Phloi and Mother had long finished eating and Phart had long removed the food trays as well. While Mother spoke with her friends,
Khun Sai sat making a flower krathong, listening genially, occasionally joining in the laughter. Phloi, to whom by now no-one paid attention, because everyone sat around talking with Mother about things
Phloi didn’t understand and wasn’t much interested in, merely sat
observing Khun Sai sewing the krathong, but the krathong, or what
Khun Sai called a krathong, was stranger than any she had ever seen.
First, Khun Sai took a fine banana leaf and cut it into strips of equal
size, which had Phloi mystified, wondering what she was up to, but
then Khun Sai undertook to plait each cut piece into shapes and then
pinned them together with wooden pins until finally they formed a
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small krathong which was the most exquisite Phloi had ever seen.
Khun Sai unfolded another banana leaf packet, took out the few
champak flowers it contained and put them in the krathong and then
reshaped the banana leaf into a cone as a lid for the krathong. Then
she took a set of four pairs of joss sticks and candles, laid them on a
footed tray and put the flower krathong on top. This done, she caught
sight of Phloi who sat watching eagerly and smiled at her then asked,
‘Is it pretty, Phloi?’
Phloi didn’t know how to answer, so she just smiled back then
lowered her head and looked at the floor.
‘Since you’ll be staying with me, I’ll teach you how to make
them,’ Khun Sai’s voice said further. ‘I’m only afraid that once we’ve
got used to each other, you’ll be mischievous like your mother and
turn out as useless as she has.’
‘Sure!’ came Mother’s voice from amongst her group of friends.
‘Blame everything on me, and don’t be surprised that my child no
longer has any respect for me.’ Then everyone around burst out
laughing.
Right then, a young woman walked past Khun Sai’s room on her
way to the back of the residence. Khun Sai saw her and called her
over. The young woman came over and kneeled down by the door
of the room.
‘Samai, has Her Royal Highness woken up yet?’ Khun Sai asked.
‘Quite a while ago,’ Samai answered. ‘I was going to have her
breakfast served.’
Hearing this, Khun Sai went into action, took the footed tray with
the offerings and then said, ‘Dear Chaem, let us go up now. It’s good
to have an audience while she eats. Talking will help give her an appetite.’
Upon which Mother exclaimed, ‘I say, as soon as her eyes fall on
me she’ll have a seizure for sure! For all those years with a husband
I’ve never visited her once and it takes leaving my child here to be
raised by her for me to come visiting.’
But then she stood up, adjusted her clothes and told Phloi to follow her outside.
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Once out of the room, Khun Sai led the way holding the footed
tray with flowers, joss sticks and candles, with Mother and Phloi
right behind her, through dim corridors past several closed rooms
and then up the large staircase Phloi had seen earlier. As she started
to go up the stairs, Phloi’s heart began to pound out of nervousness,
because Mother had told her about Sadeit from as far back as she
could remember and she knew that Sadeit was the person Mother
held in the highest esteem. Today Phloi would be introduced to Sadeit. She would see her in a moment, because Sadeit lived upstairs,
only a few short steps away.
When they reached the middle of the stairs, Khun Sai gave the
footed tray to Phloi to hold and then walked up ahead. At this point,
Phloi was struck by how different the atmosphere between upstairs
and downstairs was. Downstairs anyone walked and talked at ease
and didn’t have to be particularly on the alert, but only halfway up
the stairs, Khun Sai and Mother’s attitude changed. Even going up
the stairs or handling the footed tray was done with composure, no
longer with the easy-going informality of the ground floor of the
residence. A breath of air from upstairs brought a mix of scents and
perfumes to Phloi’s nose and to her ears the hum of soft conversation
followed by soft laughter.
As soon as Khun Sai reached the last step, she crouched down
and crawled on the landing. Mother and Phloi followed suit right
behind. Phloi was scared she wouldn’t be able to raise her head to
look around, especially with one hand busy holding the tray, which
seemed to be growing heavier by the minute. To grab it with both
hands as she crawled she wouldn’t dare try, because she would have
to raise her head, so she was left with only one hand and both knees to
crawl in an ungainly way. What she could see most clearly as she did
so was Khun Sai’s feet lurching ahead. How long it was Khun Sai led
the way thus, who knows, but eventually she stopped, shifted to the
side a little and then crouched down. Phloi shot a glance at Mother
and saw her stop crawling to prostrate herself. Phloi put the footed
tray in front of her and did the same, but then stayed crouched, her
nose to the floorboards, not daring to look up to see who was where.
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‘Who is this you’re bringing me, Sai?’ a lady’s voice asked and
that voice resounded from straight ahead. As Phloi understood it was
Sadeit asking, she lowered her head even more, but before Khun Sai
could answer, Sadeit answered herself, saying, ‘Isn’t that Chaem?’
Phloi stole a sidelong glance at Mother and saw her prostrate herself
once again, so she did too.
‘Hey, what’s this?’ Sadeit went on saying. ‘Am I going to get one
prostration for every question? How are you, Chaem? You’ve disappeared for I don’t know how many years and here you show up again.
I thought you must have died.’
‘Today I brought my daughter to enter your service, mangkha (Your
Highness).’
Phloi had heard people addressing royalty in royal language for the
first time today. Mother had taught her royal language at home but
in no great detail, so she knew that, as a female, she should end her
answers with ‘pheikha’, but now that it came to the crunch, Mother
didn’t say ‘pheikha’ at all, but something that sounded like ‘mangkha’, with ‘mang’ hardly stressed either.
‘So this child is your daughter?’ Sadeit went on saying. ‘It was only
yesterday I saw you prancing about as a child yourself and then you
were gone and now you are back with a child for me to raise all over
again. You people don’t seem to know how to grow. You make yourselves scarce and send your daughters instead.’
Discreet laughter came rippling from a number of women
crouched here and there on the veranda.
‘You never knew how good you had it here,’ Sadeit said. ‘You
wanted to go and have a husband and then you did, as a minor wife to
boot. Did he throw you out or did you walk out, Chaem?’
‘I walked out,Your Highness,’ Mother answered, ‘but he didn’t stop me.’
‘Same old Chaem, never at a loss for an answer!’ Sadeit laughed.
‘What’s your child’s name? How old is she?’
‘Her name is Phloi, Your Highness.’ Mother prostrated herself
again. ‘She is ten years old.’
‘Do raise your head, Phloi,’ Sadeit said. ‘Don’t hide your face like
a shy loris.’
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Hearing such words from Sadeit, Phloi felt like sinking into the
ground out of nervousness and shyness, but Mother promptly gave
her a little push and she forced herself to raise her head as ordered.
This allowed her to see the various things around her. Where she
was crouching was a long veranda with a shiny scrubbed floor, windows on one side letting in daylight, and on the other doors opening
onto the various rooms of the residence. In front of her at a short
distance a green carpet was spread close to the wall. Sadeit sat in its
middle on a small square mattress stitched to a triangular cushion;
both mattress and cushion were sheathed in dark floral-patterned
silk. All around her were a variety of implements such as spittoon,
water pitcher, betel tray, hot-water bottle and small footed trays
bearing lots of useful odds and ends.
Sadeit was the same age as Khun Sai or only a few years older.
Phloi noticed that she was paler than Khun Sai and she felt that, either because she sat in a well-lighted place or for some other reason, Sadeit was more radiant than anyone else crouching there, even
though she dressed no different, that is with the same kind of chintz
wraparound and top cloth as the other palace people Phloi had seen
wore. What drew her attention most in Sadeit’s appearance was her
eyes, glossy black and sparkling. Those eyes seemed to look at her
and see through her entirely. She felt at once that those eyes had the
power to order people about, but at the same time she also felt that
they were full of loving kindness which could be just as fully relied
upon for protection.
Of the several young female attendants present on the veranda Phloi
couldn’t help thinking that they were all most beautiful. As soon as she
raised her head, all eyes turned to fasten on her and everybody including
Sadeit smiled at her with kindness. As she turned her face down again
out of bashfulness, Mother gave her another nudge and whispered,
‘Phloi, present your incense and candles,’ and then aloud to Sadeit,
‘She’s very shy,Your Highness. She has never been out anywhere until
today.’
‘That’s good,’ Sadeit answered. ‘If she were as daring as her mother was as a child, I’m afraid I’d give up, I couldn’t handle her.’
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Phloi rose and stirred forward. One hand grabbed the tray. Crawl
she hardly could because she was still so very nervous but Mother
reached out to push her leg and have her move forward. Phloi slowly
slithered forward until she reached the green carpet and then froze,
not knowing whether to go on crawling or what. That’s when Sadeit
said, ‘Come closer, Phloi.’
Phloi forced herself to go on and when she came as close as
she dared closed her eyes, thrust the footed tray forward and then
crouched down and prostrated herself, her heart racing, not knowing
what to do next.
‘Oh, look, you haven’t opened the flower krathong,’ Sadeit’s voice
said. ‘Lift the lid first, Phloi.’
Phloi raised her hand and took off the conic lid but she still didn’t
know what to do next until Sadeit said, ‘Now hand me the tray.’ Phloi
did so. Sadeit took the flowers, joss sticks and candles and put them
down by her side then stretched her royal hand and stroked Phloi’s
hair gently while she said, ‘So innocent and helpless. I wonder how
easily it will be for you to get on with people, being terrified of me as
if I were a demon or a devil. There is nothing to fear from me, Phloi.’
Sadeit’s hand raised Phloi’s chin up to look at her face and then she
laughed and said, ‘Such a lovely face, prettier than her mother even.
A fair complexion too, worthy of a phraya’s daughter.’ Hearing this,
Phloi felt as if she were on cloud nine because at home no-one had
ever said she was pretty – sweet at best, but never pretty. Sadeit’s
praise delighted her beyond words.
‘If you give her to me it’s for good, you know,’ Sadeit said to
Mother. ‘Don’t come next to take her away to some husband when
she’s grown-up.’
‘My goodness, I would never do that, Your Highness,’ Mother’s
voice answered. ‘I leave her in your care for good if you are kind
enough to have her. If I come and interfere, have me punished at
once.’
‘That’s what you say,’ Sadeit answered. ‘How can mother and
daughter be parted? I can only take care of her until she is grown-up.
What do you say, Phloi?’
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All Phloi did was lower her head, not knowing how to answer.
‘And what about you, Chaem? What are you going to do?’ Sadeit
asked Mother.
‘I’ll look around first, Your Highness,’ Mother said. ‘In the meantime I would rely on your benevolence, if you please.’
‘Wait here till he sends for you, knowing you?’ Sadeit chafed and
then laughed.
‘Not in this lifetime. I’ll never go back,’ Mother answered. ‘When
I was here, I knew only happiness; I didn’t know what sorrow was.
Only when I left did I know, and knowing sorrow now, I will never
go for it again.’
‘You are all the same,’ Sadeit said. ‘Living in comfort you don’t
like, claiming you feel confined and constrained.You want to leave to
have husband and children, to be dames, to be ladies, to live to the
full. In the end you all complain. I really don’t know how I can help
you, Chaem. I don’t want to interfere in family matters. When you
are angry, you come and complain, but when you patch it up with
your husband you might just start blaming me.’
‘As the old saying goes,’ Khun Sai pointed out, ‘never interfere in
man and wife affairs.’
‘Oh?’ Sadeit laughed. ‘So you too have a husband, have you?’ Everyone there burst out laughing.
‘Eek!’ Khun Sai shrieked. ‘What are you saying? I was merely repeating the old saying,Your Highness.’
‘Then how do you know the old saying is right, with you being
single?’ Everyone there laughed out again. Right then, two new attendants brought in the meal. Phloi cast a glance at Mother, saw
her wink and nod for her to pull back. She took the footed tray and
crawled back to go and crouch down by Mother.
The two attendants placed the food tray in front of Sadeit. The various dishes were on silver saucers disposed on small silver footed trays.
Phloi felt that the portions were tiny. She had once seen at home food
offerings to the Buddha placed in small dishes and had thought there was
no way that would be enough to fill anyone. Seeing Sadeit’s food this
time, there was no way she would have enough to eat either.
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Sadeit rinsed her mouth and then began to eat. While she did so
she conversed with Mother and Khun Sai about Mother’s affairs at
home or old events that came to mind, but it was mostly Mother who
spoke. Phloi saw Sadeit laugh often. Sadeit picked at her food as if
she wasn’t interested in what she ate. There seemed to be about two
spoonfuls of rice on her plate, but no matter how much she ate that
amount never seemed to diminish. Before the main course was put
aside and replaced with sweets, much time had elapsed.
‘Sai,’ Sadeit called out, ‘this afternoon there is prayer chanting at
the Throne Hall. I think I shall attend for a while. I don’t know if
Sadeit of the Upper Residence will attend. If she does, we should go
together.’
‘I’ll go and enquire, Your Highness,’ Khun Sai answered, but she
had hardly finished speaking when someone was heard coming up
the stairs and the voice of one of the attendants crouched by the
entrance said, ‘Ma-lai from the Upper Residence is here, Your Highness.’ Whereupon a middle-aged lady showed her face and prostrated
herself at the entrance and then said at full speed, ‘There is prayer
chanting at the Throne Hall this afternoon,Your Highness. Sadeit told
me to ask Sadeit if Sadeit will sadeit as Sadeit would like to sadeit with
Sadeit.’
Phloi knew that ‘sadeit’ in the royal language was both noun or
pronoun for royals and their verb for ‘to come’ and ‘to go’, but she
had never heard anyone utter the word seven times in succession and
at such speed and she was so astonished that she dared to look up.
Sadeit burst out laughing and said, ‘Phloi, you don’t seem to be
used to royal language yet. Well now, tell Ma-lai here that Sadeit
wishes to tell Sadeit that Sadeit will sadeit and will be very happy for
Sadeit to sadeit with her.’
Everyone, including Ma-lai, laughed uproariously, forcing Phloi to
lower her head even more.
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คุณสนองหุ๎มแพรนั้น ฟังดูเป็นหนุํมเข๎าทีอยูํฉันก็ไมํเดือดร๎อน แตํพอเป็นคุณพระนี่ฉันถึงรู๎ตัววํแกํ" คุณเปรมเดินเข๎าไปมองดู
ตัวที่กระจกในห๎อง ยกมือขึ้นลูบผมที่เริ่มจะหงอกประปราย เหนือขมับขึ้นไปทั้งสองข๎าง แล๎วพูดตํอไปวํา
"ใครเขาเห็นฉันจะแกํก็ชั่งเถิด ดีเสียอีก แตํมีคนๆหนึ่งที่ฉันอยากให๎เห็นวําฉันยังหนุํมอยูํเสมอ คนๆนั้นคือ แมํ

พลอย เพราะฉะนั้นแมํพลอยอยําได๎ริเรียกฉันวําคุณพระ ตามคนอื่นเขาไปเป็นอันขาดทีเดียว เคยเรียกวําอยํางไรก็ขอให๎คง
เรียกอยํางนั้น ถ๎าขืนไมํฟังฉันจะทิ้งเสียไปหาเมียใหมํ"
พลอยหัวเระชอบใจ แล๎วตอบวํา
"ดูคุณเปรมพูดสิ ! เดี๋ยวก็วําตัวแกํแตํอีกประเดี๋ยวก็จะริหาเมียใหมํ ยังกะวําฉันคอยหวงห๎าม อยากมีสักกี่คนก็ได๎

ฉันไมํวําหรอก" พลอยหยุดหัวเราะแล๎วพูดตํอไปวํา

"ความจริงคุณเปรมจะแกํลงไปฉันก็ไมํเห็นจะนํากลัวอะไร เพราะคุณเปรมไมํได๎แกํลงไปคนเดียว ฉันก็แกํลงไปด๎วย

เหมือนกัน และถ๎าจะวํากันไปแล๎ว ฉันรู๎สึกตัววําเดี๋ยวนี้ฉันแกํกวําคุณเปรมเสียอีก คุณเปรมหนุํมกวําแตํกํอนเป็นไหนๆ"
ถ๎อยคําทีพ่ ลอยพูดนัน้ เป็นเชิงสัพยอกก็จริง แตํมสี าระแหํงความจริงใจอยูใํ นนัน้ มากกวําทีพ่ ลอยรูต๎ วั เพราะขณะนี้
พลอยรู๎สึกตัววําเป็นผู๎ใหญํโดยสมบูรณ๑ ผู๎ใหญํที่เป็นญาติก็ตายไปบ๎างแล๎วหลายคน เมื่อพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลกํอนเสด็จ
สวรรคตแล๎วไมํนาน เสด็จของพลอยก็เริ่มประชวร และเมื่อประชวรอยูํได๎สัก สามเดือนก็สิ้นพระชนม๑ ทําให๎พลอยต๎อง
โศกเศร๎าอยํางหนักอีกครั้งหนึ่ง และต๎องหอบลูกเข๎าวังทั้งที่เป็นแมํลูกอํอน เพื่อชํวยคุณสายทํางานเกี่ยวกับงานพระศพ ซึ่ง
ตั้งไว๎ที่หอธรรมสังเวช งานถวายพระเพลิงเสด็จผํานพ๎นไปแล๎ว ที่ตําหนักคงมีแตํคุณสายและช๎อย กับข๎าหลวงอีกสองสาม
คนที่มีอายุคงอยูํไป โดยไมํมีเจ๎านายที่เคยคุ๎มครอง ประทับอยูํ หลังจากที่เสด็จสิ้นพระชนม๑แล๎ว พลอยก็รู๎สึกตัววําเป็น
ผู๎ใหญํขึ้นโดยสมบูรณ๑ มิใชํเด็กหรือรุํนสาว ที่ยังมีผู๎ใหญํคอยคุ๎มครอง แตํเป็นคนที่ต๎องรับผิดชอบตํอตัวเอง และเป็นที่พึ่งตํอ
ลูกๆที่เกิดมา
ถ๎าหากใครจะถามพลอยวํา แผํนดินกํอนกับแผํนดินปัจจุบนั นัน้ แตกตํางกันอยํางไร พลอยก็คงจะต๎องนึกถึง คุณเปรม
กํอนผู๎อื่น เพราะความแตกตํางนั้นเห็นได๎ชัดในตัวของคุณเปรม แผํนดินกํอนนั้นเป็นแผํนดินของ ผู๎ใหญํสูงอายุ คุณเปรม
ตลอดจนคนอื่นๆ ที่พลอยรู๎จักจึงวางทําทางเป็นผู๎ใหญํ กิริยาวาจาการแตํงกาย ตลอดจนชีวิตประจําวัน หรือวิธีทํางานการ
ก็รู๎สึกวําเป็นอยํางผู๎ใหญํทั้งสิ้น แตํพอผลัดแผํนดินใหมํ การเปลี่ยนแปลง และความแตกตํางนั้น ก็เริ่มสําแดงตัวออกมาทีละ
น๎อย แผํนดินใหมํเป็นแผํนดินของคนหนุํม บรรยากาศในพระราชสํานัก ก็เป็นบรรยากาศของความหนุํมแนํน คุณเปรมก็
เปลี่ยนไปตามโดยไมํรู๎ตัว การแตํงเนื้อแตํงตัวนั้น ดูพิถีพิถันเอาสวยเอางามกวําแตํกํอน ทําทางก็ดูทะมัดทะแมงกระเดียด
ไปทางฝรั่ง หมากพลูบุหรี่ที่เคยกิน ก็เปลี่ยนไปเป็นบุหรี่กระป๋องจากนอก และที่พลอยรู๎สึกตะขิดตะขวงใจ แตํไมํกล๎าห๎าม
ปราม ก็คือ คุณเปรมเริ่มกินเหล๎าฝรั่งจากนอกชนิดตํางๆ ซึ่งมีราคาแพง และถึงแม๎วําคุณเปรมจะอธิบายถึงการเข๎าสมาคม
และคุณสมบัติอันวิเศษไมํมีอันตรายของเหล๎านั้นๆอยํางไร พลอยก็ยังเห็นวําเป็นเหล๎าอยูํนั่นเอง
การพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งการแตํงกายของคุณเปรม ทีม่ าเริม่ มีขน้ึ นัน้ เป็นสิง่ ทีพ่ ลอยอดสังเกตมิได๎ เพราะเป็นเรือ่ งที่
เกี่ยวข๎องกับพลอยโดยตรง คุณเปรมซื้อผ๎ามํวงผ๎าพื้นตํางๆสีเป็นจํานวนมากมาย และตัดเสื้อที่ใช๎ผ๎าราคาสูงเป็นจํานวน
มาก จะไปไหนก็แตํงตัวอยํางประณีตบรรจง เหมือนกับวําจะไป ประกวดประขันกับใคร พลอยจําได๎วําครั้งหนึ่งคุณเปรมไมํ
พิถีพิถันเทําไรนัก เพราะในแผํนดินกํอน มหาดเล็กจะเข๎าไปข๎างในนุํงได๎แตํผ๎าพื้น และผมนั้นก็ต๎องเอามือเสยหรือขยี้
เสียกํอนมิให๎เรียบ แตํเดี๋ยวนี้กาลสมัย เปลี่ยนไป ราชสํานักแผํนดินปัจจุบันยังไมํมีข๎างใน ความสําคัญตํางๆ ตลอดจน
ความหรูหราโอํอํา ก็ออกมารวมประกวดประขันกันอยูํข๎างหน๎า ทุกคนพยายามทําตนให๎อยูํในสายตาของคนอื่น คุณเปรมมี
ฐานะสํวนตัวดีกวําคนธรรมดา ก็ยํอมจะแสดงความหรูหราโอํอําได๎มาก ความเปลี่ยนแปลง ในตัวคุณเปรมนั้น พลอยดูอยูํ
ด๎วยสายตาที่เป็นกลาง บางอยํางก็นึกขัน บางอยํางก็รําคาญ บางอยํางก็ใจหายใจคว่ําแทน เมื่อคุณเปรมเริ่มสะสมผ๎านุํง
และเสื้อหมวกตลอดจนถุงตีน พลอยก็ตามใจและนึกขัน นึกเอ็นดูไปในขณะเดียวกัน แตํพอคุณเปรมเอํยขึ้นมาวํา เสื้อนอก
ที่ซักรีดในเมืองไทยนั้นฝีมือไมํดี ไมํเรียบร๎อย อยากจะสํงไปซักที่สิงค๑โปร๑ โดยฝากเรือเมล๑ไป พลอยก็นึกรําคาญเห็นวํามาก
เรื่อง และทําเป็นเฉยเสีย ไมํเอออวยด๎วย คุณเปรมซื้อรถยนต๑ตอนเดียวเครื่องทองเหลือง จุดไฟแก๏สที่ตะเกียงข๎างหน๎ามา

คันหนึ่ง และจ๎างแขกมาขับ พลอยก็เห็นดีด๎วยเพราะรถยนต๑เป็นของใหมํ สะอาดสะอ๎าน รวดเร็วกวํารถม๎า และทําให๎พลอย
ได๎มีหน๎ามีตาไปด๎วย แตํคุณเปรมก็มิดได๎เลิกเลี้ยงม๎า กลับซื้อม๎ามาเพิ่มเติม และจ๎างคนเลี้ยงเป็นพิเศษ เพราะคุณเปรมเป็น
เสือป่าม๎าหลวงรักษาพระองค๑ ถ๎ามีเวลาวํางต๎องออกขี่ม๎าฝึกม๎า ด๎วยลักษณะอันโลดโผนตํางๆ ทําให๎พลอยไมํสบายใจอยูํ
เนืองนิจ
การเปลีย่ นแปลงทีพ่ ลอยเห็นได๎ชดั อีกอยํางหนึง่ ก็คอื ชีวติ ในวัง เพราะแผํนดินนีย้ งั ไมํมขี า๎ งใน ดังทีไ่ ด๎กลําวแล๎ว
ความรํวงโรยก็เริ่มเกิดขึ้นในวังทีละน๎อย ระเบียบประเพณีตํางๆนั้นยังคงมีอยูํเชํนเดิม ตําหนักรักษาและพระที่นั่งก็ยัง
เหมือนเกํา มิได๎ปรักหักพังลงไป แตํทุกครั้งที่พลอยเข๎าวัง เพื่อเยี่ยมเยียนพวกพ๎อง คนเคยรู๎จัก พลอยก็เกิดความรู๎สึก
เหมือนกับวําไปในบ๎านที่ไมํมีเจ๎าของ เจ๎านายชั้นพระมเหสีหรือพระอัครชายา ก็เสด็จไปประทับตามวังตํางๆข๎างนอก ซึ่ง
สร๎างขึ้นเป็นสํวนพระองค๑ เจ๎าจอมมารดาบางทําน ที่มีพระองค๑เจ๎าเป็นตํางกรม ก็กราบบังคมทูลลาออกไปอยูํวัง กับ
พระองค๑เจ๎าที่เป็นบุตร ในวังเหลือเจ๎านายน๎อยพระองค๑ ที่ประทับอยูํเป็นประจํา มีแตํคุณพนักงานโขลนจํา ซึ่งยังคงมีหน๎าที่
ราชการ และข๎าหลวงเจ๎านายที่สิ้นพระชนม๑ไปแล๎ว หรือมิฉะนั้นก็คนเฝ้าตําหนักตํางๆ ที่ทํานเจ๎าของออกไปสร๎างวัง อยูํข๎าง
นอก
ทางบ๎านคลองบางหลวง พลอยมิได๎ไปติดตํอเกีย่ วข๎องอีกเลย แตํแรกเมือ่ พํอเพิม่ ยังอยูใํ นบ๎าน พลอยก็พอมีทาง
ทราบขําวคราวตํางๆ ซึ่งมิได๎สนใจนัก แตํพํอเพิ่มก็อยูํไปได๎ไมํนานเทําไร พํอเพิ่มก็ได๎ภรรยาคนหนึ่งชื่อเยื้อน บุตรสาวพํอค๎า
เล็กๆน๎อยๆ แถวถนนบ๎านแขก และพํอเพิ่มก็ข๎ามฟาก มาอยูํที่บ๎านภรรยารับราชการที่เดิมเรื่อยมา ตนบัดนี้ได๎รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงภัณฑ๑วิจารณ๑ ทุกคนพากันเรียกพํอเพิ่มวํา "คุณหลวงภัณฑ๑" แม๎แตํพลอยเองก็เรียกตาม
คนอื่นไปเชํนนั้น
พลอยนัง่ ดูลกู ๆ วิง่ เลํนกันอยูใํ จก็หวนนึกไปถึงเรือ่ งเกําๆ ทีไ่ ด๎ผาํ นมาในชีวติ ขณะนัน้ รถเจ๏กคันหนึง่ มาจอด ทีห่ น๎า
ประตูบ๎าน ผู๎หญิงกลางคนๆหนึ่ง นุํงหํมสีไมํฉูดฉาดสมกับวัยก๎าวลงจากรถ มือถือหํอกระดาษหํอหนึ่ง หญิงคนนั้นชําระอัฐ
คําโดยสารแล๎วก็เดินเข๎ามาในบ๎าน พลอยนั่งดูอยูํอยํางไมํสนใจ เพราะเมื่อมองไปทีแรก ก็จําไมํได๎วําเป็นใคร นึกวําคงมาหา
คนอื่นในบ๎าน หญิงคนนั้นก๎าวเข๎ามาในประตูบ๎าน หยุดมองเหลียงซ๎ายแลขวา ครูํหนึ่ง พอแลเห็นพลอยก็ยิ้มเดินตรงเข๎ามา
หา ตะวันตอนบํายสํองตรงหน๎าหญิงคนนั้นพอดี ทําให๎แลเห็นหน๎าไมํได๎ถนัด พลอยยกมือขึ้นป้องหน๎าดูอยูํครูํหนึ่ง แล๎วก็ลุก
ขึ้นยืนอยํางเร็ว แทบจะกระโดดโลดเต๎น ด๎วยความดีใจ เหมือนเมื่อยังเป็นเด็กๆ ปาก็ร๎องตะโกนออกไปวํา
"คุณเชย !"

คุณเชยหัวเราะเดินตรงเข๎ามาถึงตัวพลอยโดยเร็ว คุณเชยเองก็ดใี จทีไ่ ด๎พบน๎องสาวอยํางบอกไมํถกู เหมือนกัน
"คุณเชย" พลอยร๎องขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เอื้อมมือออกไปจับแขนคุณเชย เพื่อดูให๎แนํใจวํามิได๎ฝันไป หรือตาฝาดไป
"โธํคุณเชย หายไปไหนมาตั้งหลายปี ฉันคิดถึงออกจะตายไป จะไปหาก็ไปไมํถูก !"

คุณเชยทรุดตัวลงนัง่ แล๎วฉุดแขนพลอยให๎นง่ั ลงข๎างๆตน แล๎วก็เริม่ หัวเราะและร๎องไห๎พร๎อมๆกันไป ด๎วยความดีใจ อีก
สักครูํหนึ่ง คุณเชยจึงพูดออกมาได๎เป็นคํา และพูดขึ้นวํา
"แมํพลอย ฉันก็คิดถึงแมํพลอยใจจะขาดเหมือนกัน แมํพลอยสบายดีหรือ ขอน้ําพี่กินสักอึกหนึ่งเถิด เรื่องมันมาก

อีกสักครูํหายเหนื่อยแล๎วจะเลําให๎ฟัง"
พลอยเรียกเด็กให๎หาน้าํ มาให๎คณ
ุ เชย แล๎วก็นง่ั ยิม้ ดูหน๎าพีส่ าว คุณเชยถามถึงเด็กทีว่ ง่ิ เลํนอยูตํ อํ หน๎า กํอนอืน่ พอ
พลอยบอกวําเป็นหลาน คุณเชยก็เรียกมากอดรัดทีละคน สําหรับตาอ๏อดคุณเชยกอดอยูํนาน พิจารณาดูเปรียบเทียบกับ
หลานอื่น แล๎วพูดขึ้นวํา
"ฉันรักคนนี้มากเสียแล๎วละแมํพลอย" แล๎วคุณเชยก็หัวเราะ ปรารภขึ้นวํา "ดูสิ ! พอมาถึงก็เริ่มลําเอียงทีเดียว แตํ

เดี๋ยวนี้ฉันปลํอยแกํเสียแล๎ว แมํพลอยอยําถือสาฉันเลย"
พลอยสังเกตดูรปู รํางหน๎าตาคุณเชย เห็นผอมและดําลงไปกวําแตํกอํ น ทีเ่ ห็นได๎ชดั ก็ตรงทีม่ อื เพราะมือคุณเชยมิได๎
เล็กเรียว เหมือนเมื่อยังอยูํที่บ๎าน แตํกลายเป็นมือของคนที่ทํางานหนัก เพราะหนาขึ้น และข๎อตามนิ้วแตกทุกข๎อ ถึงคุณเชย
จะผอมและดําลงไป กิริยาอาการของคุณเชยก็ยังกระปรี้กระเปรํา แสดงวําไมํมีโรคภัยเบียดเบียน และในแววตาของคุณ
เชยนั้นมีประกาย แสดงให๎เห็นวําคุณเชยมีความสุขในชีวิต คุณเชยกินน้ํากินทํา นั่งพักผํอนหายเหนื่อยแล๎ว พลอยก็ถามขึ้น
วํา
"คุณเชยยังไมํได๎บอกฉัยเลยวําหายไปไหนมาตั้งหลายปี ปลํอยให๎ฉันคิดถึงเสียย่ําแยํทีเดียว"
"ฉันออกจากบ๎านไป ตอนแรกฉันก็ไปอยูํที่ถนนตะนาวกับคุณหลวงเขานั่นแหละ" คุณเชยตอบ "ทีแรกฉันก็คิดวําจะ

มาหาแมํพลอยเหมือนกัน แตํธุระมันมากมีอะไรตํออะไรจะต๎องทําอยูํเรื่อย ผัดวันประกันพรุํงไป วันแล๎วก็วันเลํา แล๎วมันก็
กลายเป็นเดือนจนกลายเป็นปีๆไป ระหวํางนั้นก็ไปบ๎านนอกกับคุณหลวงเขาเสียบ๎าง เลยดูหายไปนาน แตํเดี๋ยวนี้พอมีเวลา
หายใจได๎บ๎างแล๎ว ตํอไปฉันจะมาหาบํอยๆ ถ๎าแมํพลอยไมํรังเกียจ"
"คุณเชยพูดอะไรอยํางนั้น" พลอยท๎วงขึ้น "ฉันจะไปรังเกียจได๎อยํางไร มีแตํนั่งคิดถึงคุณเชยอยูํเรื่อยๆ คุณเชยเลํา

ให๎ฉันฟังให๎ละเอียดสักหนํอยเถิด วําคุณเชยไปทําอะไรมาบ๎าง ฉันอยากรู๎"
"เรื่องมันมากละแมํพลอย" คุณเชยตอบ "ไมํรู๎จะจดจํามาเลําอยํางไรถูก วันแรกที่ฉันออกจากบ๎านไป คุณหลวงเขา

ก็พาไปที่บ๎านเขาทีเดียว พอเห็นบ๎านเข๎าก็ใจหาย ฉันแทบจะลงนั่งร๎องไห๎ เพราะเราไมํเคยอยูํอยํางนั้น บ๎านเขาอยูํในตรอก
เป็นเรือนปั้นหยาเกําๆ มีบ๎านคนอื่นปลูกอยูํติดๆกันอีกหลายหลัง อยํางที่เขาเรียกวํา ไกํบินไมํตก เวลาเดินเข๎าไปก็ต๎องเดิน
สะพานไม๎เกําๆยืดยาว เวลาอยูํบ๎านจะพูดจะทําอะไร ชาวบ๎านเขาก็ต๎องเห็น ต๎องได๎ยิน บ๎านอื่นเขาจะพูดอะไรกัน เราก็ได๎
ยินเหมือนกัน เขาดํากันแจ๎วๆวันยังค่ํา ใต๎ถุนบ๎านก็แสนจะสกปรก มีแตํน้ําครําสํงกลิ่นตรลบอบอวล ฉันไปถึงแตํแรกพอเห็น
บ๎าน ก็คิดถึงตัวแทบจะนั่งลงร๎องไห๎ที่ตีนกระได แตํเพราะรักเพราะสงสารคุณหลวงเขาก็ต๎องทนเอา พอขึ้นบ๎านไปเห็นแตํ

ความรกเหมือนรังหนู เพราะเมียเกําคุณหลวงเขาตายมานาน อยูํคนเดียวไมํมีใครชํวยดูแลก็ต๎องเป็นอยํางนั้น ฉันต๎องรบ
กับความสกปรก ความรกรุงรังอยูํตั้งเกือบสามเดือนจึงคํอยดูได๎ คุณหลวงเขาก็ดีหรอก เอาใจฉันทุกอยําง เงินทองของฉัน
เขาไมํยอมแตะ เขาวําเดี๋ยวจะมีคนนินทาวําพาฉันมาปอกลอก แตํก็นั่นแหละเงินเดือนที่ได๎ มันก็ไมํพอ ฉันต๎องแอบชักสํวน
ของฉันออกจํายไมํให๎คุณหลวงรู๎ มันก็พอประทังไปได๎ แตํฉันก็ทําอะไรเสียเองหมดเกือบทุกอยําง ไมํมีบําวไพรํจะใช๎อยําง
คนอื่นเขา เวลามันจึงไมํมีจะไปไหนมาไหน ปีแรกทั้งปีฉันเกือบจะไมํได๎โผลํไปไหนเลย นอกจากจะไปตลาดซื้อกับข๎าว แตํ
แรกๆก็นึกอาย เพราะไมํเคยทํา เคยเป็นลูกพระน้ําพระยา จะกระเดียดกระจาดไปจํายตลาด ก็รู๎สึกชอบกล แตํแล๎วมันก็เคย
ไปเอง เดี๋ยวนี้ไปไหน มาไหนได๎คนเดียว ไมํต๎องมีคนตามหลังเหมือนเมื่อกํอน"
คุณเชยหยุดหัวเราะในชะตาของตนเอง แล๎วพูดตํอไปวํา
"ก็อยูํกันไปอยํางนั้นแหละแมํพลอย บางวันก็ทุกข๑น้ําตาแทบจะเช็ดหัวเขํา บางเวลาก็เหนื่อยแทบสายตัว จะขาด

แตํความเจ็บช้ําน้ําใจนั้นไมํเคยมี ถ๎าจะวํามันเป็นสุข มันก็สุข เราอยูํกันอยํางคนจน ไมํได๎ฟุ่มเฟือย เหมือนเขาอื่น พอสิ้น
แผํนดินได๎สักหนํอยเขาก็ยุบกรมหมอ คุณหลวงก็เลยคว๎างนอนอยูํกับบ๎านเฉยๆ ตอนนี้สิเริ่ม จะอัตคัดเอาจริงๆ หนักเข๎าฉัน
ก็หนุนให๎คุณหลวงเขาทํายาขาย เพราะตํารับตําราเขาก็มีอยูํ แตํเขาบอกวํา เขาไมํมีทุน ฉันจะเอาเงินของฉันออกเขาก็ไมํ
ยอม ต๎องเถียงต๎องอ๎อนวอนกันอยูํนานเขาจึงตกลง เดี๋ยวนี้คํอยยังชั่ว เพราะหาอัฐได๎พอกินพอใช๎ไปวันหนึ่งๆ" คุณเชยหยุด
กินหมากแล๎วก็เลําตํอ
"แตํมันก็เหนื่อยบ๎างเหมือนกันแมํพลอย ฉันต๎องชํวยเขาบดเครื่องยา ปั้นเม็ดยาอยูํทั้งกลางวันกลางคืน จ๎างเด็กมา

ชํวยอีกสองคนก็ไว๎ใจไมํคํอยจะได๎ ยิ่งขายยาได๎มากก็ยิ่งเหนื่อยมาก นานๆก็ต๎องออกบ๎านนอก กับคุณหลวง เอายาไปขาย
บ๎าง ซื้อเครื่องยาสมุนไพรบ๎าง เพราะซื้อได๎ถูกกวําในกรุง แตํมันก็ดีหรอก มีกําไรเหลือ ฉันเก็บๆไว๎ได๎บ๎าง เดี๋ยวนี้คุณหลวง
เชําตึกแถวเขาที่ริมถนน ข๎างลํางเปิดเป็นร๎านขายยา ฉันก็เลยย๎ายไปนอนที่นั่น เพราะจะได๎ดูแลได๎สะดวก"
พลอยใจหายเมือ่ ได๎ยนิ คุณเชยเลําถึงตอนนี้ เพราะมิได๎เคยนึกฝันมากํอนเลยวํา คุณเชยจะต๎องไปอยูํ ห๎องแถว ขาย
ยาอยูํริมถนน ถ๎าเป็นตนเองต๎องไปอยูํอยํางนั้น บางทีพลอยจะไมํรู๎สึกแปลกใจเลย แตํคุณเชยนั้น ดูไมํนําจะเป็นไปได๎
พลอยอยากจะรูร๎ ายละเอียดเกีย่ วกับชีวติ คุณเชยมากกวําทีค่ ณ
ุ เชยเลํา จะถามรายละเอียดเหลํานัน้ ออกไปตรงๆก็
เกรงใจ ได๎แตํถามเลียบเคียงเข๎าไปวํา
"คุณเชยขายยาได๎ดีอยูํหรือ"
"ก็ยังงั้นแหละแมํพลอย" คุณเชยตอบ "มันก็พอกินพอใช๎ไปวันหนึ่งๆ แตํจะเอารุํมเอารวยนั้นก็ไมํได๎" คุณเชยหยิบ

หํอกระดาษที่ถือติดมือมาด๎วย แก๎ออกวางตรงหน๎าพลอย "นี่ไงฉันเอามาฝากเพราะเห็นแมํพลอย มีลูกมาก พวกนี้ยาหอม"
คุณเชยชี้มือไปที่หํอยามันดหนึ่ง "และยาลมยาแก๎วิงเวียน เวลาตั้งท๎องใหมํๆ กินไว๎บ๎างก็ดี พวกนี้ยาถํายยาแก๎ไข๎สําหรับ
หลานๆ เจ็บไข๎ขึ้นมาจะได๎หยิบฉวยได๎ทันทํวงที" คุณเชยหัวเราะ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "ฉันพูดราวกับวําเป็นหมอเสียเอง ความ
จริงก็เป็นแตํเมียหมอเทํานั้น แล๎วเวลานี้ก็หาคนไข๎ยาก เสียด๎วย คนไข๎ดีๆเขาหันเข๎าหาหมอฝรั่งกันมากขึ้นทุกวัน เหลือแตํ

คนยากจนที่มารับคุณหลวงไปรักษา หรือมาเจียดยา อัฐฬสอะไรก็ไมํคํอยจะมีให๎ บางทีคุณหลวงเขาก็รักษาให๎เปลําๆ แตํก็
ชํางเถอะ เพื่อนมนุษย๑ด๎วยกัน ยังพอชํวยได๎ก็ชํวยกันไป"
"คุณเชยมีลูกบ๎างหรือเปลํา" พลอยถามขึ้น
"ถ๎ามีฉันก็ต๎องพามาด๎วยแนํๆ" คุณเชยตอบ "เปลําไมํมีหรอกแมํพลอย ฉันเหมาเอาวําคุณหลวงเป็นหมัน เพราะกับ

เมียคนกํอนที่ตายเขาก็ไมํมีลูก ฉันเองนั้นอยากมีเหมือนจะตายไป แตํก็จะทําอยํางไรได๎ คิดไปอีกที ก็ดีเหมือน ฉันกับคุณ
หลวงก็ยังยากๆจนๆ มีลูกก็อยากเลี้ยงให๎ดี เลี้ยงให๎ดีไมํได๎ก็อยํามีเสียดีกวํา"
คุณเชยพูดถึงความจนอยํางเป็นของธรรมดา ไมํปรากฏวํามีความน๎อยเนือ้ ต่าํ ใจ หรือมีความทุกข๑โทมนัส ซํอนเร๎นอยูํ
ในใจเลยแม๎แตํน๎อย ความจนก็ดี ฐานะปัจจุบันรํวมกับคุณหลวงก็ดี เป็นสภาพที่คุณเชยรับเอา โดยปราศจากความข๎องใจ
หรือความรังเกียจ คุณเชยพูดถึงความจนโดยปราศจากความเกรงกลัว และพลอยก็รู๎ดีวํา สําหรับคุณเชยนั้นความจนหรือ
ความเป็นเศรษฐี ไมํสามารถเปลี่ยนนิสัยใจคอ หรือลักษณะอันแท๎จริงเสียได๎ จะมีหรือจะจน คุณเชยก็ยังเป็นคุณเชยอยูํ
นั่นเอง พลอยสังเกตดูกิริยาทําทาง ตลอดจนวิธีแตํงเนื้อแตํงตัวของคุณเชย ก็ยิ่งเห็นความจริงข๎อนี้ได๎ชัด คุณเชยเคยอยูํ
บ๎านที่ใหญํโต มีข๎าทาสบริวารมาก จะทําอะไรหรือไปไหนก็ไปอยํางลูกผู๎มีบรรดาศักดิ์ กับพลอยซี่งเป็นลูกเมียน๎อยนั้น คุณ
เชยวางตัวเป็นผู๎ใหญํที่โอบอ๎อมอารีตลอดมา และไว๎ตัววําเป็นพี่สาว แตํกาลเวลาและเหตุการณ๑กลับฐานะ ของพลอยแล
คุณเชยเสียสิ้น พลอยอยูํตึกที่ใหญํโตกวําบ๎านเดิม มีเงินทองทรัพย๑สมบัติอยํางมั่งคั่ง และมีสามีเป็น คุณพระยังอยูํใน
ราชการมีหวังจะได๎ดีตํอไป สํวนคุณเชยเป็นภรรยาคุณหลวงนอกราชการ อาชีพทํายาขาย อยูํห๎องแถวและต๎องหาใสํปาก
ใสํท๎องไปวันหนึ่งๆ ชั้นแตํจะมาเยี่ยมน๎องสาวคุณเชยก็ต๎องมารถลาก แตํคุณเชยวางทําทางเป็นปกติเหมือนเมื่อกํอน เคย
เป็นพี่ที่ให๎ความรักความอารีตํอน๎องสาวอยํางสนิทสนมอยํางไร ก็คงทําตํอไปอยํางนั้น มิได๎ลดตัวหรือถํอมตัวให๎ต่ํากวํา
พลอย เพื่อประจบประแจงเอาใจ และก็มิได๎ไว๎ตัวเยํอหยิ่ง หรือปิดบังฐานะ เคลือบแคลงความยากจนของตนเองแตํ
ประการใดเลย ความจนมิได๎ทําให๎คุณเชยดูถูกตัวเอง หรือดูถูกคนอื่น ความลําบากมิได๎ทําให๎คุณเชยสงสารตัวเอง และ
อิจฉาเคียดแค๎นคนอื่นที่สบายกวํา ความจนมิได๎ทําให๎คุณเชยลดตัวเองลงไปจากระดับเดิม แหํงสภาพของจิตใจความรู๎สึก
นึกคิด คุณเชยมองดูความจน และการเปลี่ยนแปลงแหํงฐานะของตน ด๎วยจิตใจอันแข็งแกรํงกล๎าหาญ สมกับเป็นลูกหลาน
ของบรรพบุรุษ ที่ได๎กล๎าหาญสู๎ศึกสงครามมาแตํกํอน ความจริงที่สุดที่พลอยรู๎แกํใจวันนี้ก็คือ สําหรับคุณเชยนั้น ความจน
มิใชํโรคเรื้อรังที่รักษาไมํหาย
เด็กๆทีว่ ง่ิ เลํนกันอยูจํ นเหนือ่ ยนัน้ ตํางเข๎ามาอยูใํ กล๎ๆพลอย กอดแขนขาบ๎าง แยํงกันนัง่ ตักบ๎าง ทุกคนมองดูคณ
ุ เชย
อยํางสนใจ พลอยสั่งให๎กราบไหว๎ และบอกให๎รู๎วําคุณป้าเชยเป็นญาติผู๎ใหญํ ที่ทุกคนจะต๎องเคารพรักตลอดไป คุณเชยเปิด
หีบหมากสานเกําๆที่ถือมา แล๎วหยิบเอาสร๎อยคอเส๎นเล็กๆ มีจี้ทองคําลงยาอันหนึ่งออกมาพูดวํา
"ฉันรู๎วําแมํพลอยมีลูกอีกคนหนึ่ง แตํยังไมํได๎ทําขวัญเลย วันนี้มาทั้งทีจึงเอาของติดมาด๎วย ตาอ๏อดมานี่ มาหาป้า

หนํอย" คุณเชยเรียกตาอ๏อดเข๎าไปหา เอาสร๎อยคอสวมให๎ แล๎วก็กอดจูบตาอ๏อดด๎วยความรัก ตาอ๏อดดูเหมือนจะรู๎ได๎ด๎วย
ญาณวําคุณเชยเป็นป้าที่ใจดี พอได๎โอกาสก็นั่งเลํนอยูํบนตักคุณเชย ไมํลุกไปไหน

พลอยมองดูคณ
ุ เชยเอาของให๎หลานแล๎วก็สะท๎อนหัวใจ พลอยจําได๎วาํ สายสร๎อยและจีเ้ ป็นของเกํา ทีค่ ณ
ุ เชยเอาติด
ตัวมาจากบ๎าน ถึงจะยากจนลงไปคุณเชยก็ทําขวัญหลานด๎วยใจบริสุทธิ์ มิได๎นึกเสียดายของ ซึ่งถึงจะมีคําเล็กน๎อยสําหรับ
พลอย แตํอาจมีคํามากสําหรับคุณเชยก็ได๎ แตํคุณเชยก็ยังมีแกํใจนึกถึงลูกของพลอย และเมื่อมาหาเป็นครั้งแรกก็มิได๎มา
มือเปลํา พลอยรู๎สึกตื้นตันในคอด๎วยความเห็นใจคุณเชย อยากจะตอบแทนให๎สมรัก แตํพลอยก็รู๎ดีวํา สําหรับคุณเชยนั้น
นอกจากความรัก พลอยก็ไมํมีสิ่งใดที่จะตอบแทน ให๎ได๎ คุณเชยเคยให๎ของพลอยมาตั้งแตํพลอยมีฐานะต่ํากวํา ถึงเดี๋ยวนี้
คุณเชยก็ยังเป็นฝ่ายให๎ และยังจะให๎อยูํตลอดไปจนกวําคุณเชยจะตาย โดยไมํเคยนึกจะเอาสิ่งใดตอบแทนเลย
ระหวํางทีค่ ณ
ุ เชยนัง่ คุยอยูกํ บั พลอยนัน้ เอง คุณเปรมก็กลับมาจากในวัง เดีย๋ วนีค้ ณ
ุ เปรมกลับบ๎านทุกวัน เวลาบําย
ไมํต๎องอยูํเวรเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นหนุํม คุณเปรมเดินตรงเข๎ามาที่พลอย โดยไมํรู๎วําใครนั่งอยูํด๎วย จนใกล๎เกือบจะถึงตัว
คุณเปรมจึงหยุดมองดูคุณเชย พอจําได๎คุณเปรมก็ก๎มตัวยกมือไหว๎ แล๎วพูดวํา
"แหมคุณเชย ผมนึกวําใครเสียอีก หายไปนานทีเดียว"

คุณเปรมกับคุณเชย ทักทายปราศรัยกันอยํางญาติทม่ี ไิ ด๎พบกันนาน อีกสักครูหํ นึง่ คุณเปรมก็ขอตัววําจะขึน้ ไป
อาบน้ําผลัดผ๎า พอคุณเปรมลับตัวไปบนตึก พลอยก็ถามพี่สาวขึ้นเบาๆวํา
"คุณเชยเห็นคุณเปรมเป็นอยํางไรบ๎าง"

คุณเชยเหลียวมามองดูหน๎าน๎องสาวแล๎วตอบวํา
"ก็ไมํเห็นเป็นอยํางไรนี่แมํพลอย ดูเธอก็แข็งแรงดีอยูํ"
"ฉันไมํได๎หมายถึงอยํางนั้น" พลอยอธิบาย "ฉันหมายวําคุณเชยสังเกตเห็นวํา คุณเปรมเปลี่ยนไปกวํา แตํกํอนมาก

ไหม"
"ก็ดูมีอายุขึ้น" คุณเชยตอบ "แตํฉันกลับดูวํากระปรี้กระเปรําเป็นหนุํมกวําแตํกํอน"
"นั่นซีที่ฉันอยากรู๎" พลอยพูด "ฉันนึกวําฉันเห็นไปคนเดียว บางเวลาฉันดูๆคุณเปรมแล๎วก็แปลก รู๎สึกวําเธอชักจะ

หลุกหลิก ไมํเป็นผู๎ใหญํหนักแนํนเหมือนเมื่อกํอน หรือฉันจะแกํลงไปเองก็ไมํรู๎ได๎"
คุณเชยหัวเราะแล๎วก็ตอบวํา "อยําเพิ่งนึกมากไปนักเลยแมํพลอย มีผัวแข็งแรงไมํเจ็บไมํไข๎กลับไมํชอบ เรื่องกิริยา
ทําทางนั้น ฉันดูคนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปทั้งนั้น ไมํเหมือนเมื่อเรายังเด็กๆ แตํนั่นแหละเวลามันลํวงไปทุกวัน อะไรๆก็ต๎อง
เปลี่ยนไปตาม เราจะไปนึกวําทุกอยํางจะต๎องอยูํเหมือนเกํานั้นไมํได๎ แมํพลอยเป็นคนชอบคิดมาาแตํเด็กๆ ก็ดีหรอก แตํ
บางเวลามันก็ทําให๎วิตกกังวลไปได๎ ต๎องทําใจเฉยๆเสียบ๎าง"
คุณเชยกลับไปแล๎ว พลอยรูส๎ กึ โลํงใจขึน้ มากเพราะดีใจทีไ่ ด๎พบคุณเชย พร๎อมกับได๎รบั คํามัน่ สัญญา จากคุณเชยวํา
จะกลับมาหาอีกบํอยๆ ขณะเดียวกันก็ได๎รับคํามั่นใจจากคุณเชยอีกหลายอยําง ในเรื่องทั่วๆไป ซึ่งทําให๎พลอยสบายใจขึ้น

คนอีกคนหนึง่ ทีพ่ ลอยยังสนิทสนมอยูํ แตํได๎พบนานๆครัง้ ก็คอื ช๎อย ถึงแม๎วาํ เสด็จจะสิน้ พระชนม๑ไปแล๎ว ช๎อยก็คงอยูํ
ที่เดิม คือที่ตําหนักในวังกับคุณเสาย หลังจากเสด็จสิ้นพระชนม๑ ข๎าหลวงสํวนมากที่มีญาติพี่น๎อง ตํางก็กลับไปอยูํบ๎าน บาง
คนก็ไปรับราชการเป็นพนักงาน หรือทํางานอื่นๆในพระราชฐาน แตํคุณสายยังคง อยูํที่ตําหนักสองคนกับช๎อยในห๎องเกํา
ชั้นบนของตําหนักนั้นปิดเงียบ แม๎แตํชั้นลํางก็ปิดไว๎เป็นสํวนมาก ทุกครั้งที่พลอยเข๎าไปเยี่ยมคุณสายในวัง พลอยจะต๎องใจ
หายด๎วยคิดถึงความหลังเสมอ สถานที่เคยรู๎จักคุ๎นเคย มาแตํกํอนเป็นเครื่องเตือนใจ ให๎นึกถึงความหลังที่ผํานไปแล๎ว ไมํมี
วันกลับมาอีก ช๎อยยังคงอยูํกับคุณสาย ยังคงพูดจาตลกคะนองเหมือนเกํา แตํถึงอยํางนั้นพลอยก็สังเกตได๎วํา ช๎อยมีอาการ
ทรุดโทรมลงไป เหมือนกับบรรยากาศทั่วไปในวัง แม๎แตํเวลาที่ช๎อยกําลังนั่งหัวเราะพูดคุยอยํางสนุกสนาน พลอยก็เห็นได๎
ในแววตาของช๎อยวํามีความไมํแนํนอนใจในอนาคต ปรากฏอยูํในนั้น
ช๎อยเปลีย่ นสภาพจากสาวเป็นผูใ๎ หญํ สํวนคุณสายนัน้ เป็นคนแกํลงไปจริงๆ ต๎องคอยพึง่ พาอาศัยช๎อย ผูเ๎ ป็นหลาน
และมีหลายครั้งที่พลอยเห็นช๎อย ปฏิบัติกับคุณสายเหมือนกับวําคุณสายเป็นเด็ก ช๎อยปรารภกับพลอยเสมอ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่มีอยูํรอบตัว และวันหนึ่งช๎อยก็พูดวํา
"พลอยจําได๎ไหม ฉันเคยบอกพลอยไว๎แล๎วที่สวนดุสิตวํา ของตํางๆที่เราเคยเห็นจะต๎องหมดไปวันหนึ่ง"
"จําได๎สิช๎อย" พลอยตอบ "แล๎วอยํางไร"
"เดี๋ยวนี้ก็หมดไปแล๎ว" ช๎อยวํา "อะไรตํออะไรก็ไมํเหมือนแตํกํอน ฉันเองก็ยังตกอยูํที่นี่เอง ไปไหนไมรอด เห็นจะต๎อง

อยูํอยํางนี้ไปจนตาย เหมือนกับคนเกําๆ ที่เราเคยเห็นอยูํในวังมาตั้งแตํเด็กๆ"
"ช๎อยก็ยังไมํแกํอะไรหนักหนา..." พลอยพูดไมํทันจบช๎อยก็พูดสอดขึ้นวํา
"ถ๎าพลอยนึกวําฉันคิดจะออกไปมีผัวเหมือนคนอื่นเขาก็เลิกคิดเสียเถิด ฉันไมํทําหรอก เพราะอยํางหนึ่ง ฉันทิ้งคุณ

อาไมํได๎ อีกอยํางหนึ่งฉันมันเหมือนนกที่เขาเลี้ยงไว๎ในกรงจนเคย ถึงจะปลํอยจากกรงก็ไปไมํรอด และถ๎าจะวํากันไปจริงๆ
คนอยํางฉันถึงจะคิดเรื่องอยํางนั้นก็ช๎าไปเสียแล๎ว เมื่อยังสาวๆก็นึกวําตัวดีไมํคิดง๎อใคร ไมํมองใคร แตํพอถึงเดี๋ยวนี้ ก็คงจะ
ไมํมีใครเขามอง จริงๆนะพลอย" ช๎อยหยุดนิ่งครูํหนึ่ง แล๎วพูดวํา "ฉันมานึกดู เดี๋ยวนี้ก็ดีใจที่เมื่อยังเป็นเด็กและตอนเป็นสาว
ฉันชอบทําบุญกับคนแกํไว๎มาก ตํอไปเวลาฉันแกํลง จะได๎มีคนมาทําบุญกับฉันบ๎าง"
ช๎อยเป็นคนทีใ่ จแข็งตัง้ แตํยงั เป็นสาวมาจนอายุมาก ไมํยอมบอกเพือ่ นฝูงให๎รถ๎ู งึ ความทุกข๑ยากลําบาก ของตัว และ
ทุกครั้งที่พลอยถามถึงความรู๎ของช๎อยที่มีตํอชีวิต ช๎อยก็มักจะเห็นเป็นเรื่องขบขัน ชวนพูดเลํนเสียเสมอไป พลอยจึงไมํ
สามารถจะรู๎ความรู๎สึกนึกคิดอันแท๎จริงของช๎อยได๎ และนานเข๎าเนื่องจากธุระ ทางบ๎านของพลอยมีมากขึ้นกวําเกํา
ความสัมพันธ๑ระหวํางช๎อยกับพลอยก็เริ่มจะหํางกันออกไป พลอยไมํมีเวลา ที่จะเข๎าไปหาช๎อยในวังบํอยนัก เพราะเสด็จก็
สิ้นพระชนม๑เสียแล๎ว ช๎อยก็ไมํมีโอกาสที่จะออกมาหาพลอยที่บ๎าน การพบปะระหวํางคนทั้งสองถึงจะมี ก็เป็นแตํนานๆครั้ง
หนึ่ง

ชีวติ ของพลอยในระยะต๎นแผํนดินทีส่ อง เป็นชีวติ แหํงความสงบ พลอยได๎แตํนง่ั ดูแลบ๎านให๎เรียบร๎อย และดูลกู ซึง่
เป็นเด็กผู๎ชายทั้งสามคนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ชีวิตของสตรีในสมัยนั้นดูเหมือนจะถอยไปอยูํข๎างหลัง มิได๎รุํงเรืองออกหน๎า
ออกตาเหมือนกับแผํนดินกํอน งานราชการตํางๆทีมีในระยะนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง ของผู๎ชายเสียเป็นสํวนมาก ผู๎หญิงไมํ
มีสํวนเกี่ยวข๎องเทําไรนัก คุณเปรมมักจะไปงานการตํางๆแตํผู๎เดียว ไมํชักชวนพลอยให๎ไปด๎วย ซึ่งพลอยก็มิได๎รู๎สึกเดือดร๎อน
เพราะใจจริงนั้นยินดีที่จะอยูํกับลูกที่บ๎านมากกวํา
ระยะเวลาลํวงไปทุกวัน กําหนดทีพ่ ลอยจะต๎องคลอดบุตรคนทีส่ ามนัน้ ก็มาถึง การตระเตรียมตํางๆนัน้ ดูเหมือนเป็น
ของงํายสําหรับพลอย เพราะได๎เคยคลอดบุตรมาแล๎วถึงสองคน จึงยํอมจะรู๎ดีวําสิ่งใดควรไมํควร พลอยนึกถึงการคลอด
บุตรอยํางอารมณ๑เฉยๆ ปราศจากความตื่นเต๎นเกรงกลัว บุตรคนที่สามนี้พลอยมีความรู๎สึก อยูํแตํเพียงอยํางเดียว คือความ
ปรารถนาอันแรงกล๎าขอให๎ได๎ลูกเป็นผู๎หญิง และนึกภาวนาให๎ได๎ดั่งที่ตั้งใจ อยูํทุกขณะ คุณเปรมเคยให๎คําแนะนําเกี่ยวกับ
การคลอดบุตรคราวนี้ วําควรจะไปฝากท๎องกับหมอฝรั่ง แตํพลอยไมํยอมเป็นเด็ดขาด เพราะจะให๎มีผู๎ชายมาอยูํในห๎อง
เวลาคลอดบุตรนั้น พลอยเห็นวําเป็นไปไมํได๎ และอยํางไรก็ตามการรักษาพยาบาลแบบหมอฝรั่งนั้น พลอยเห็นวําเป็นของ
นํากลัวอยูํหนักหนา ไมํสามารถขํมใจ ให๎คล๎อยตามคําแนะนําของคุณเปรมได๎ นอกจากนั้นพลอยก็ได๎คลอดบุตรและอยูํไฟ
ตามแบบโบราณมาแล๎ว ถึงสองคน โดยมิได๎มีการขลุกขลักหรืออันตรายอยํางใด เมื่อพลอยยืนกรานไมํยอมเปลี่ยนแปลง
คุณเปรมก็ต๎องนิ่ง ไมํคาดคั้นอะไรตํอไปอีก
สิง่ ทีพ่ ลอยคาดไมํถงึ ก็คอื ความเจ็บปวดทรมาณอยํางมากทีส่ ดุ เมือ่ เวลาคลอดบุตรนัน้ มาถึง ทุกอยํางทีเ่ คย ผํานมา
อยํางงํายดายในคราวกํอนๆ กลับกลายเป็นยาก นับแตํขณะแรกที่รู๎สึกเจ็บ ความเจ็บนั้นก็รุนแรง แปลกประหลาดกวําคราว
กํอนๆ พลอยต๎องนอนทรมาณอยูํวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเต็มๆ รุํงขึ้นอีกวันหนึ่งก็ยัง ไมํมีทําทางที่จะพ๎นจากการทรมาณนั้น
หมอตําแยที่รับมาก็ชํวยเหลืออะไรไมํได๎ น้ํามนต๑น้ําสะเดาะจากที่ไหน ที่วําดีก็มีคนไปหามาให๎แตํก็ไมํได๎ผล หนักเข๎าผู๎หญิง
หลายคนรวมทั้งหมอตําแยก็เริ่มร๎องไห๎ สํวนพลอยนั้นนอน รับความเจ็บปวดที่เพิ่มหนักขึ้นทุกที กําลังกายดูเหมือนจะออก
จากรํางไปเรื่อยๆ เสียงนางพิศซึ่งเดี๋ยวนี้ แกํมากแล๎วร๎องไห๎เบาๆ และภาวนาเบาๆอยูํใกล๎ๆ แตํพลอยก็ไมํมีกําลังที่จะเบิกตา
มองดู ในที่สุดพลอยก็ไมํมีสติ ที่จะกําหนดจดจําอะไรได๎มาก รู๎แตํวําความเจ็บปวดนั้นมิได๎สรํางซาลงไป หูอื้อทั้งสองข๎าง
ไมํได๎ยินเสียงใดถนัด ตาที่หลับอยูํนั้นก็เห็นแตํแสงสีเขียวสีแดง เหมือนกับผีพุํงไต๎ ตลอดเวลานี้พลอยได๎แตํนึกวําจะต๎องทน
ตํอไป เพราะจะได๎ลูกผู๎หญิง และความเจ็บปวดที่ผิดกวําคราวอื่นๆนี้ อาจเป็นสัญญาณบอกวํา ลูกคนที่จะเกิดคนนี้ จะต๎อง
เป็นผู๎หญิงจริงๆ อยํางที่นึกอยูํเสมอ
แตํความเจ็บปวดนัน้ เพิม่ ขึน้ มากมายเกินกวําทีพ่ ลอยจะทนได๎ พลอยหมดสติไปนานเทําไรก็ไมํรต๎ู วั มาฟืน้ ตัวขึน้ อีก
ครั้งหนึ่งก็เป็นเวลากลางคืน พลอยรู๎ตัววํานอนอยูํบนเตียง ในห๎องนอนที่จุดไฟสวําง ความเจ็บปวดตํางๆหายไปสิ้น
คงเหลือแตํความอํอนเพลียและความกระหายน้ํา

"น้ํา" พลอยแข็งใจพูดขึ้นเบาๆ "ขอน้ํากิน" และทันใดนั้น คุณเปรมก็ถือกาแก๎วใสํน้ําเข๎ามาถึงตัว และคํอยๆ รินน้ํา

เข๎าปากของพลอย ฝรั่งคนหนึ่งตัวสูงมีหนวดเครา เดินเข๎ามายืนยิ้มกับพลอย แล๎วจับข๎อมือตรวจชีพจร พลอยเหลือบมองดู
ตาคุณเปรม อยากจะถามเรื่องราวให๎รู๎ความ คุณเปรมก็รู๎ใจกระซิบบอกวํา
"หมอฝรั่ง ฉันไปรับมาเอง ถ๎าไมํได๎แกก็จะลําบาก เพราะเด็กไมํออก ต๎องใช๎เครื่องมือ เคราะห๑ดีเหลือเกิน ที่ไปตาม

เขามาทัน แมํพลอยนอนนิ่งๆเอาแรงเถิด"
"หมอฝรั่งคํอยๆวางข๎อมือพลอยลงบนที่นอนข๎างๆตัว ยิ้มพยักหน๎ากับพลอยแล๎วก็หันไปพูดกับคุณเปรม สองสาม

คํา คุณเปรมหันมาบอกวํา
"หมอแกบอกวําไมํเป็นไรแล๎ว แมํพลอยนอนเสียอีกตื่นก็จะคํอยยังชั่วขึ้นมาก"
"แล๎วลูก" พลอยกระซิบถามด๎วยเสียงที่แผํวเบา

คุณเปรมยิม้ อยํางพอใจตอบวํา
"เป็นผู๎หญิง...แข็งแรงสบายดี สมกับที่แมํพลอยอยากได๎ทีเดียว"

พลอยรูส๎ กึ วํารํางกายอบอุนํ ขึน้ ทันที ด๎วยความสุขและความพอใจ ถอนหายใจยาวอยํางมีความสุข แล๎วพูดวํา
"ประไพลูกแมํ" แล๎วอีกครูํหนึ่งก็หลับไปด๎วยความเหนื่อยอํอน พลอยมารู๎ทีหลังวําหลังจากประไพเกิดแล๎ว พลอย

ไมํสามารถจะมีลูกได๎อีกตํอไป เพราะการคลอดบุตรครั้งนี้ รํางกายของพลอยถูกทรมานจนบอบช้ําเกินไป
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Second Reign

Chapter 1
One afternoon, a heavily pregnant Phloi sat watching her children as
they played in front of the mansion. Own by now was a little over
seven years old; An about five; and Ort, Phloi’s second son, who had
been conceived and had been born in the Sixth Reign during the construction of the pyre for the cremation of King Chulalongkorn the
Great, was about three years old. All the time that she was pregnant
with Ort, she was convinced that her child would be a girl, but then
it was a boy she gave birth to. The child didn’t look much different
from An. As he came after An, within the family he was nicknamed
Ort, and for his real name his father decided on Praphot, an obvious
choice given that he followed on Praphon and Praphan. Shortly after
Ort was two, Phloi became pregnant again. This time, she prayed
and pledged offerings at sundry shrines for the child to be a girl, and
during the same period sat musing about what her yet-to-be-born
daughter would look like. Even her name she had chosen in advance
as Praphai. When she told this to Khun Preim, he laughed and then
teased, ‘Be careful, dear Phloi: if it turns out to be a boy like last time,
there’ll be another flurry, so you’d better have another name ready.’
Since the change of reign, Khun Preim had done well in his career. After the Coronation ceremony, he had been raised to silk-clad
royal page rank and bestowed the title of Nai Sanong Ratchakit* and
everybody called him Khun Sanong. The name ‘Khun Preim’ Phloi
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had called him from the beginning seemed to have gone into disuse.
One year later there was another celebration of the Coronation in
Bangkok which was attended by more royals from foreign lands than
had ever gathered in the East. Khun Preim or Khun Sanong’s performance of his duties then met with much praise and he was awarded
a medal and royal decorations, and not long after the celebration was
transferred from the Royal Page Department to the Palace Department with the rank of Khun Phra and the companion title of Phra
Borribarn Phoominart*. The day he received his certificate of rank,
Khun Preim went back home and told Phloi, ‘Dear Phloi, I am a Khun
Phra now. When I hear people calling me Khun Phra, I feel terribly
old. Being called Khun Sanong didn’t bother me as it had a youthful
ring to it, but being called Khun Phra, I feel positively ancient.’ He
walked over to the mirror to look at himself, raised his hand and
stroked his hair, which had a sprinkling of grey above his temples,
and then he went on saying, ‘Whoever sees me as old, I don’t care.
It’s good actually. But there’s one person I want to see me as always
young, and that one is you, dear Phloi. Therefore, don’t ever call me
“Khun Phra” as the others do. Call me the way you’ve always called
me. If you won’t listen, I’ll get rid of you and find myself a new wife.’
Phloi laughed, delighted. ‘Listen to you!’ she exclaimed. ‘Calling
yourself old and in the same breath threatening to get yourself a new
wife … as if I would ever forbid you. Get yourself as many as you
want.’ She stopped laughing and went on: ‘Actually, there’s nothing
for you to worry about. You’re not the only one growing old, you
know. These days I feel much older than you. If anything, you look a
lot younger than you used to.’
Her words were uttered in jest and yet had more substance than
even she was aware, because by now she was feeling completely
adult. Several of her senior relatives were no longer. Not long after
the previous sovereign had passed away, her Sadeit had been taken
ill and three months later had breathed her last. This loss had meant
deep sorrow once again for Phloi, who had taken her newborn son
with her to the palace to help Khun Sai in the funeral rites held at the
Dharma Sangweit Pavilion. After the cremation the residence was

FOUR REIGNS ̷ KUKRIT PRAMOJ

left only with Khun Sai and Khun Choi and a few elderly servants, all
of them now deprived of the patron who had ruled and resided there.
After Sadeit’s death, Phloi felt completely an adult, no longer a child
or adolescent girl under adult supervision, but someone who had to
be responsible for herself and a pillar of strength for her children.
If someone had asked her how the previous and current reigns
differed, Phloi would still have had to think of Khun Preim first,
because the difference was most clear in Khun Preim himself. The
previous reign had been a reign of elderly seniors. Khun Preim and
everyone else Phloi knew thus behaved fully as adults. The way they
spoke, the way they dressed, the way they conducted their daily lives,
down to the way they worked, they seemed to do as had their seniors. But as soon as a new reign began, changes and differences began
to appear progressively. The new reign was a reign of young men.
The atmosphere in the palace was one of youthfulness. Khun Preim
had changed accordingly without being aware of it. He dressed more
fastidiously than before, with a greater attention to elegance. His deportment seemed to have taken up the jauntiness of the farang. He
had given up betel nuts and Thai cheroots and taken to smoking cigarettes imported in boxes and, what Phloi felt disturbing but didn’t
dare deter him from doing, had begun to drink a variety of imported
spirits which were quite pricey and which, for all his arguing about
the need to socialise and about the superior quality of those drinks
making them harmless, she still frowned upon.
The care he had begun to take of his attire was something she
couldn’t help but notice, as it directly affected her. He bought silk
and cotton fabrics of various colours and in great numbers and had
shirts made out of expensive material in great numbers as well.
Wherever he went he dressed meticulously as if out to compete in
a fashion show. Phloi remembered that during the previous reign he
had paid little attention to what he wore because royal pages going ‘inside’ – that is amongst the ladies of the Inner Court – were
only allowed to wear cotton sarongs and had to ruffle their hair not
to look too neat. But now times had changed. The new sovereign
was still unattached and there was still no Inner Court. Everything
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of importance, including displays of luxury, came out to parade and
compete at the Front Court. Everyone endeavoured to hold everyone else’s attention. Khun Preim’s personal status was higher than
that of commoners and thus allowed him to dress up magnificently.
Phloi watched this change in him with equanimity. Sometimes she
was amused, sometimes annoyed, and sometimes alarmed for him
when he began to amass hip wrappers and shirts, hats and shoes,
stockings even. She let him, feeling amused and moved at the same
time. But when he began to mention that the ironing of jackets was
no good in this land as it lacked finesse, he wanted to send his by
steamer to Singapore, she thought with irritation that he was going
too far and pretended not to hear instead of going along with him.
He bought a motorcar with a brass engine and a gas lantern lighted at
the front, and hired an Indian driver. Phloi readily agreed because a
motorcar was something new, cleaner and faster than a horse-drawn
cab, and it gave her not a little prestige as well. But for all that Khun
Preim didn’t give up raising horses and instead bought a few more
and hired more hands to take care of them especially, because he had
joined the Wild Tiger Cavalry Corps, newly set up by His Majesty. He
thus spent his spare time riding and training horses with gay abandon
and a daring that left Phloi perennially uneasy.
Another change that Phloi could see clearly concerned life in the
palace, because this reign, as already mentioned, had no Inner Court
yet. Wilting had begun to take place in the palace little by little. Customs and traditions remained, royal residences and throne halls appeared as before and didn’t go to ruins, but every time Phloi entered
the palace to visit former acquaintances, she had the feeling that she
was entering a house without owners. Blue-blooded royal wives had
moved to live in their private palaces and mansions all over the city.
Some of the royal consorts whose children were posted elsewhere
had taken their leave to go and stay with them. In the palace few royals remained as permanent residents, besides a number of servants of
deceased princesses and those watching over the various residences
whose owners had gone out to build palaces outside.
As to her old home at Bang Luang Canal, Phloi had not gone there
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or kept in touch. At first, while Pherm still lived there, he kept her
informed of goings-on she wasn’t much interested in anyway, but it
wasn’t long before he took a wife, by the name ofYuean, the daughter
of a small trader in the Ban Kaek area, and crossed the river to go
and live in his wife’s house. He still worked in the same department
and had been conferred the rank and title of Luang Phanthawijarn.
Everybody including Phloi now called him Khun Luang Phan.
As Phloi sat watching her children romping about, her mind on
various events of the past, a rickshaw came to a halt outside the gate.
A middle-aged woman dressed in subdued colours befitting her years
stepped out, a paper parcel in her hand. She paid the fare and then
walked in. Phloi looked at her idly because at first glance she didn’t
know who she was and thought she must be visiting someone else
in the compound. The woman, having stepped through the gate,
stopped to look left and then right for a moment. When she saw
Phloi she smiled and walked straight to her. The afternoon sun flared
on her face, making it hard to be seen clearly. Phloi raised her hand to
shade her eyes and the next instant sprang erect and almost jumped
in delight as when she was a child as she shouted, ‘Khun Cheui!’
Khun Cheui, laughing, rushed to her, delighted beyond words to
see her little sister.
‘Khun Cheui!’ Phloi shouted again, flinging out her hand to grab
Khun Cheui’s arm and make sure she wasn’t dreaming or her eyes
weren’t failing her.
‘Oh, Khun Cheui! You’ve disappeared for so many years! I missed
you so. I didn’t know where to find you.’
Khun Cheui let herself down and pulled Phloi by the arm to make
her sit beside her and then started to laugh and cry for joy at the same
time. A while later she finally managed to speak and said, ‘Phloi, I
too missed you so much my heart almost burst. How are you, Phloi?
Please let me have some water. There’s so much to tell. In a moment,
when I’ve rested a bit, I’ll tell you.’
Phloi called a maid to get some water for her and then sat with a
smile on her face staring at her elder sister. Khun Cheui’s first question was to ask about the children playing around. When Phloi told
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her they were her nephews, she called them up to hold them in her
arms one after the other. She hugged Ort for a long time, observing
and comparing him with her other nephews. Then she said, ‘I love
this one very much, Phloi,’ and then laughed, remarking, ‘Look at
me! As soon as I arrive I start being partial. I must be getting old.You
mustn’t mind me, Phloi.’
Phloi noticed that her sister had grown thinner and darker than
before. It was particularly evident in her hands, which were no longer small and tapering as when she was at home, but had become the
hands of someone working hard: they had grown thicker and their
knuckles were broad. Even though she was thinner and darker, her
manners were still spry, showing that she wasn’t troubled by any illness, and the glint in her eyes suggested that she knew happiness
in life. When she had drunk and rested, Phloi prompted her, ‘You
haven’t told me yet where it was you disappeared for so many years.’
‘When I left home I first went to stay in the Tanao Road area with
Khun Luang,’ Khun Cheui answered. ‘At first I thought I’d come and
see you, but there was much work, too many things to be done all
the time. I put it off day after day and then one month had gone by
and then months turned into years. During that time I sometimes
went upcountry with Khun Luang and yes, years went by. But now
I have time to breathe. In the future I’ll come and see you often, if
you don’t mind.’
‘How can you speak like this?’ Phloi protested. ‘Why should I
mind? I’ve missed you all the time. But tell me more about what
you’ve been doing. I really want to know.’
‘So many things,’ Khun Cheui answered. ‘I don’t know if I can remember it all. The day I left home, Khun Luang took me to his house
at once. When I saw the house, I was shocked. It was in a blind alley,
an old hip-roofed house with other houses stuck to it, the kind where
a falling chicken can’t reach the ground, as they say. To reach it you
had to walk along an endless succession of old planks over the mud.
Once inside, whatever you said or did the neighbours heard and saw,
and whatever they said we heard too, and they’d hurl curses at one
another all day long. The space under the house was filthy, with stink-

FOUR REIGNS ̷ KUKRIT PRAMOJ

ing stagnant water everywhere. When I first got there I pictured myself there and almost dissolved into tears at the bottom of the front
steps. I’d never lived like that, but out of love and compassion for
Khun Luang I had to put up with it. Inside, the house was a complete
mess, like a rat’s nest, because with his former wife long dead, he
lived alone, he had no-one to look after him, so it had to be like that.
I had to sort out the mess and fight with dirt for almost three months
before the place was presentable. Khun Luang was kind actually, he
did everything he could to be nice to me, he wouldn’t hear of using
my money, he said he’d be accused of having taken me to fleece me.
But that was it, his salary wasn’t enough. I had to use my money to
pay for expenses without him knowing, enough to get by, and I had
to do almost everything myself, with no servant or slave like everyone else. So I had no time to go anywhere, except to the market to
buy rice. At first I was ashamed because I had never done it, me, the
daughter of a phraya. Carrying a basket at the waist to go to market
felt so weird, but then I got used to it. Now I go anywhere by myself,
with no need of a servant in my wake as before.’
Khun Cheui stopped to laugh at her fate and then resumed speaking. ‘So that’s how it went with us, Phloi. Some days I was so unhappy
I could have washed my knees with my tears; at times I felt so tired
I thought I’d die, but we’ve never hurt each other’s feelings. Are we
happy? I guess you could say so. We live like poor people. We can’t
afford luxuries. Soon after His Majesty passed away, the Medicine
Department was dissolved, so Khun Luang was out on a limb and
stayed at home doing nothing. That’s when we were really hard up.
When it became too much, I pressed him to make medicines for sale,
because he had the texts for that, but he said he had no capital, and
he wouldn’t hear of using my money. It took a long time arguing and
pleading before we could agree. Now it’s not too bad, because we
make enough to live on one day at a time.’
She stopped chewing betel and then went on. ‘But it’s quite tiring,
you know, Phloi. I have to help him grind the ingredients and handroll the pills day and night. The two helpers we hired can’t quite be
trusted. The more medicines we sell, the more it wears us out. Once
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in a while I have to take a trip upcountry with Khun Luang to sell
drugs and buy plant ingredients, because they are cheaper there than
here, but that’s good, there’s extra profit. I save what I can. Now
Khun Luang has rented a shop house right by the road, with a room
to sell drugs at the back, so I’ve moved to stay there, because it’s
easier to supervise.’
Hearing this, Phloi was shocked, as she had never even thought
Khun Cheui would have to live in a shop house, selling drugs by the
roadside. If it was she having to live like that, it might not sound too
far-fetched, but Khun Cheui! It was unimaginable.
Phloi wanted Khun Cheui to tell of her life in much more detail
than she had thus far. To ask bluntly she didn’t dare, so she asked in a
roundabout way, ‘Is the shop doing well?’
‘So-so,’ her sister answered. ‘Enough to live on from day to day,
but we’ll never be tremendously rich, that’s for sure.’ She took the
paper parcel she had come with and unfolded it in front of Phloi.
‘Here you are. I brought them for you, knowing you have many
children. This is aromatic powder for wind.’ She pointed at a small
packet. ‘And this is good for when you feel faint or dizzy, especially in early pregnancy. These are laxatives, and this is to fight fever.
When my nephews have a fever, you can give it to them at once.’ She
laughed and then added, ‘I talk as if I were a doctor myself. Actually
I’m only the doctor’s wife, and these days it’s hard to find patients.
Well-to-do patients increasingly turn to farang-style doctors, leaving
only the poor for Khun Luang to treat or give them pills. They seldom have two pennies to rub together and sometimes he treats them
for nothing, but never mind, we’re all human beings, and if we can
help one another, let’s do it.’
‘Do you have any children yet?’ Phloi asked.
‘I’d have brought them along if I had,’ Khun Cheui answered. ‘No I
don’t, Phloi. I take it Khun Luang is sterile, because with his former
wife he didn’t have any. I’d really love to have children myself, but
what can I do? Thinking a little further, it’s just as well: we are still
poor. If we had children we’d have to raise them well and since we
couldn’t, better not to have any.’

แผํนดินที่ ๓

บทที่ ๑
จะเป็นเพราะหลักธรรมชาติทว่ี าํ คนเราเมือ่ อายุสงู ขึน้ จะต๎องเห็นวําเวลาผํานไปโดยรวดเร็ว หรือจะเป็นเพราะ
เหตุการณ๑ตํางๆ ในยุคตํอๆ มานั้นผํานไปโดยรวดเร็วจริงๆ ตามสภาพ หรือจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม พลอยรู๎สึกวําวันหนึ่งๆ
ในชีวิตนั้นผํานพ๎นไปเร็วกวําแตํกํอน และถ๎าหากวําเผลอตัวไปแม๎แตํน๎อย วันคืนนั้นก็ลํวงเลยไปกลายเป็นเดือนปีโดยไมํ
รู๎ตัว และเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวพลอยเอง นับตั้งแตํผลัดแผํนดินใหมํเป็นแผํนดินที่สามในชีวิต หรือรัชกาลที่ ๗ แหํง
กรุงรัตนโกสินทร๑นั้น ก็ดูจะเกิดขึ้นโดยรวดเร็วในลักษณะที่ยุํงเหยิงสับสนอลเวง จนบางครั้งพลอยแทบจะไมํสามารถเลียง
ลําดับเหตุการณ๑นั้นๆ ได๎ถูกต๎อง
หลังจากวันทีเ่ ป็นลมลงในวันสวรรคตของล๎นเกล๎าฯ รัชกาลที่ ๖ คุณเปรมก็เจ็บกระเสาะกระแสะอยูํหลายวัน อาการ
ป่วยนั้นก็มิได๎มีอะไรแนํนอน นอกจากวําเหน็ดเหนื่อยเกินกวําปกติมาระยะหนึ่ง เมื่อความเหน็ดเหนื่อยนั้น มากระทบกับ
ความเศร๎าโศกเสียใจอยํางแรง รํางกายของคุณเปรมก็ล๎มเจ็บลง เป็นภาระของพลอยที่จะต๎องรักษา พยาบาลอยูํนานวัน
และแม๎เมื่อคุณเปรมจะหายเจ็บแล๎ว พลอยก็ยังมิได๎หมดความวิตกกังวล ต๎องคอยระวัง ต๎องคอยมองตามคุณเปรมอยูํด๎วย
สายตาที่เป็นหํวง
นับตัง้ แตํวนั สิน้ แผํนดินเป็นต๎นมา คุณเปรมก็ดแู กํลงไปถนัดใจ เลิกสนใจกับความเป็นอยูขํ องตัวเอง การกินอยูกํ าร
แตํงตัว แม๎แตํความสะอาดทางรํางกายเล็กๆ น๎อยๆ คุณเปรมก็ปลํอยปละละเลย อาการเหลํานี้ พลอยรู๎ดีวําเป็นอาการอัน
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เพราะใจของคุณเปรมนั้นหมดอาลับตายอยาก หมดความสนใจในสิ่งแวดล๎อม
ที่อยูํรอบๆ ตัว คุณเปรมเคยเป็นผู๎ที่สนใจตํอชีวิตของตนเอง และชีวิตของคนอื่นๆ ที่รู๎จักนั้นมาก การกระทําของคุณเปรมแตํ
กํอนมานั้น พลอยรู๎สึกวําเป็นไปโดยมีความปรารถนาที่จะรุํงเรืองก๎าวหน๎า และความประสงค๑ที่จะแสดงตนเองออกให๎
ปรากฏนั้น เป็นเครื่องกําหนด ขณะเดียวกันคุณเปรมก็สนใจ ในเรื่องของคนอื่น วําใครทําอะไรที่ไหน ใครจะดีจะชั่วอยํางไร
แล๎วก็นําเอาการกระทําและคุณสมบัติ และผลของการกระทําเหลํานั้น มาเปรียบเทียบกับการกระทํา ผลการกระทําและ
คุณสมบัติของตนเอง ทั้งหมดทําให๎คุณเปรมสนใจตํอชีวิต และความกระหายนั้นก็เป็นกําลังดันให๎ชีวิตของคุณเปรมดําเนิน
ได๎ ตํอไปเรื่อยๆ แตํบัดนี้ความกระหายนั้นมีเหลือแตํน๎อย ตนเองจะเป็นอยํางไร คุณเปรมก็มิได๎สนใจ คนอื่นเป็นอยํางไรคุณ
เปรมก็มิได๎สนใจเชํนเดียวกัน แตํกํอนนี้คุณเปรมอยูํในฐานะผู๎ชี้ชวนให๎พลอยดูโลก และเป็นผู๎เลําให๎พลอยฟังถึงเหตุการณ๑ที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัว พลอยอยูํในฐานะเป็นผู๎รับฟัง แตํโดยกะทันหัน โดยที่พลอยมิได๎รู๎เนื้อรู๎ตัวเลย ฐานะนั้นก็เปลี่ยนกลับกันไป
พลอยกลายเป็นผู๎เลํา เป็นผู๎ชี้ชวนให๎คุณเปรมมองเหตุการณ๑ตํางๆ คุณเปรมกลายเป็นผู๎ฟังแตํฟังโดยไมํสนใจเทําใดนัก คุณ
เปรมเคยพูดมาตลอดรัชกาลที่ ๖ วํา พระเจ๎าอยูํหัวพระองค๑นั้น เป็นผู๎ที่คุณเปรมมอบความรักความเคารพบูชา และชีวิต
จิตใจถวายไว๎จนสิ้น เมื่อพลอยได๎ยิน พลอยก็รู๎สึกเชื่อเพียงสํวนหนึ่ง อีกสํวนหนึ่งที่สงวนไว๎ในใจนั้น เป็นความรู๎สึกที่วําคุณ
เปรมอาจพูดไปเชํนนั้น ด๎วยอารมณ๑และคารม แตํเมื่อพระเจ๎าอยูํหัวสวรรคตแล๎ว พลอยจึงได๎รู๎วําคุณเปรมพูดพรรณามา
ด๎วยความจริงใจ แตํสิ่งที่พลอยรู๎ไมํถึงก็คือความจริงอีกอยํางหนึ่ง ซึ่งคุณเปรมเองก็ไมํรู๎ความจริงนั้นก็คือ เมื่อผลัดแผํนดิน
จากรัชกาลที่ ๕ มาเป็นรัชกาลที่ ๖ คุณเปรมยังเป็นคนหนุํม อยูํในวัยที่แข็งแรง เต็มไปด๎วยกําลังใจกําลังกายที่จะเริ่มชีวิต
พร๎อมที่จะรับบทเรียนจากชีวิต และนําบทเรียนนั้นๆ มาใช๎ให๎เห็นประโยชน๑แกํชีวิต แตํเนื่องจากการอบรมที่คุณเปรม

ได๎รับแมแตํกํอน คุณเปรมจึงนําชีวิตนั้น ผูกมัดไว๎กับองค๑พระมหากษัตริย๑ผู๎ครองแผํนดิน หันทางเดินของชีวิตให๎เข๎ากับแนว
พระราชประสงค๑ และพระราชนิยมทุกประการ ความเห็นและความปรารถนาสํวนตัวนั้น คุณเปรมไมํเคยคํานึงถึง ด๎วยเหตุ
นี้เมื่อผลัดแผํนดินใหมํครั้งหนึ่ง คุณเปรมก็ถือวําชีวิตของตนเปลี่ยนแนวทางไปครั้งหนึ่ง จําต๎องปรับปรุงบิดผันหันชีวิตให๎
เข๎ากับแนวที่ถูกตั้งขึ้นใหมํ เมื่อผลัดแผํนดินใหมํ รัชกาลที่ ๕ สิ้นไปขึ้นรัชกาลที่ ๖ คุณเปรมยังหนุํมพอ และแข็งแรงพอที่จะ
เริ่มการปรับปรุงเข๎าแนวใหมํ และเริ่มชีวิตใหมํ ระยะเวลา ๑๕ ปีของรัชกาลที่ ๖ เป็นระยะที่คุณเปรมเห็นวําได๎ชีวิตมาอยําง
สมบูรณ๑ พอใจในชีวิตนั้น และยังอาลัย ไมํอยากให๎เปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเลย แตํคุณเปรมก็รู๎ดีวํา ถ๎าตนจะบําเพ็ญชีวิตตํอไป
ในรัชกาลที่ ๗ ให๎ถูกต๎อง ตนก็จะต๎องปรับวิถีแหํงชีวิตให๎เข๎าหาระดับใหมํ ต๎องรู๎จักคนใหมํๆ ต๎องศึกษาชีวิตใหมํ ถ๎าจะพูด
สั้นๆ ก็ต๎องเริ่มชีวิตใหมํทั้งอัน แตํคุณเปรมก็แกํเกินไป และมีกําลังน๎อยเกินไปที่จะทําเชํนนั้นได๎ สําหรับพระเจ๎าอยูํหัว
พระองค๑ใหมํ คุณเปรมก็รู๎วําตนมีความจงรักภักดีมิได๎เสื่อมคลาย แตํกําลังใจ ที่จะสนองพระเดชพระคุณนั้นเสื่อมลงตามวัย
แหํงสังขาร
ในระยะนีพ้ ลอยต๎องเป็นผูค๎ อยชักชวนให๎คณ
ุ เปรมสนใจในสิง่ ตํางๆ อยูเํ สมอ แตํความพยายามของพลอย ไมํสจ๎ู ะ
ได๎ผล เพราะคุณเปรมได๎แตํนิ่งฟัง และถ๎าหากวําถ๎อยคําของพลอยบังเอิญเกี่ยวพันไปถึงเหตุการณ๑บางอยําง ในแผํนดิน
กํอน คุณเปรมก็เบือนหน๎าหนีแล๎วถอนใจใหญํ เหมือนกับไมํอยากจะรื้อฟื้นเอาเรื่องเกําๆ มานึกคิดอีกตํอไป สิ่งที่คุณเปรม
ยังสนใจเหมือนแตํกํอน หรือจะดูเหมือนจะมากกวําแตํกํอนนั้น ยังเหลืออยูํเพียงอยํางเดียว สิ่งนั้นคือการเลี้ยงม๎าและการขี่
ม๎า วันหนึ่งๆ เดี๋ยวนี้คุณเปรมเข๎าไปในวังพอเป็นพิธี เพราะพระบรมศพยังอยูํที่ปราสาท แตํแล๎วคุณเปรมก็รีบกลับบ๎านมา
ขลุกอยูํในคอกม๎า เช๎าเย็นคุณเปรมก็ขึ้นม๎าตัวโปรด ออกขี่ไปทางคลองเตย หรือทางสวนลุมพินี ซึ่งได๎กะไว๎วําจะเป็นที่มีงาน
ฉลองราชสมบัติพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๖ ครบ ๑๕ ปีเป็นงานใหญํ ถึงกับได๎ลงมือปลูกสิ่งกํอสร๎างไปบ๎างแล๎ว แตํบังเอิญ
เสด็จสวรรคตเสียกํอน งานนั้นจึงงดไป คุณเปรมชอบควบม๎าหายไปจากบ๎านคนเดียว ไมํชอบให๎ใครตาม กลับมาถึงบ๎านก็
เหงื่อโซมตัว และเหงื่อของม๎าออกจับอยูํตามตัวม๎าเป็นฟองขาว พลอยไมํสบายใจนักในความสนใจเรื่องม๎าที่ยังเหลืออยูํนี้
เพราะคุณเปรมอายุมากขึ้น เกรงวําจะพลาดพลั้งเป็นอันตราย แตํพลอยก็ต๎องนิ่งมิกล๎าตักเตือน เพราะเห็นวําการขี่ม๎าออก
เที่ยว ยังเป็นสิ่งเดียวที่คุณเปรมชอบ และทําให๎คุณเปรมสบายใจขึ้นได๎บ๎าง
เพราะความตกใจฉุกละหุกในเรือ่ งในหลวงสวรรคต เพราะความกังวลในเรือ่ งความเจ็บไข๎ของคุณเปรม พลอยมิได๎มี
เวลาที่จะคิดคํานึงถึงระยะเวลาที่ผํานไป เผลอตัวไปเพียงไมํกี่มากน๎อย ตาอ๏อดก็เดินทางกลับ จากอังกฤษเข๎ามาถึง
เมืองไทย ตาอ๏อดสํงขําวเข๎ามาวํา จะเดินทางด๎วยเรือไฟมาถึงสิงคโปร๑ แล๎วจะลงเรือจากที่นั่น ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานี
บางกอกน๎อยที่กรุงเทพฯ เมื่อถึงวันเวลาที่ตาอ๏อดจะมาถึง พลอยก็ไปปรากฏตัว ที่สถานีบางกอกน๎อยพร๎อมด๎วยคุณเปรม
และพี่น๎องทุกคน ในลักษณะเหมือนกับในฝัน ไปสะดุ๎งตื่นจากฝัน เอาตอนที่รถไฟเข๎าเทียบชานชาลา และตาอ๏อดเผํนจาก
รถไฟมากอดพลอยไว๎แนํน เสียงตาอ๏อดหัวเราะ และเสียงคุณเปรมและคนอื่นๆ หัวเราะและทักทายกันให๎ลั่นไป
พลอยเงยหน๎าขึน้ มองหน๎าลูกทัง้ น้าํ ตา ตาอ๏อดเติบโตสูงขึน้ เป็นหนักหนา พลอยซึง่ ยืนอยูชํ ดิ ตัว ต๎องแหงนหน๎าขึน้ ดู
จึงจะแลเห็นหน๎าตาอ๏อดได๎ หน๎าตาอ๏อดดูขาวขึ้น เป็นผู๎ใหญํขึ้น และมีรํองรอยของหนวดเคราขึ้นเขียว แตํวิธีจะพูด วิธีจะ
หัวเราะตลอดจนสายตาที่มองดูพลอย และดูคนอื่นๆ นั้น แสดงให๎เห็นวําตาอ๏อดยังเป็นตาอ๏อดลูกของพลอยคนเกํา

ระยะเวลารํวมสิบปี มิได๎ทําให๎ตาอ๏อดเปลี่ยนแปลงไปเลยในสาระสําคัญ ตาอ๏อดรวบตัวพลอยไปกอดอีกทีหนึ่ง แล๎วกระซิบ
วํา
"นิ่งเสียเถิดแมํ ทําขี้อ๎อนไปได๎ ไมํอายคนเขาบ๎าง"

คําพูดของตาอ๏อดทําให๎พลอยต๎องหัวเราะ รีบเช็ดน้าํ ตาให๎แห๎งสนิท ตาอ๏อดทักทายทุกคนอยํางสนิทสนม กราบไหว๎
คุณเปรมอยํางนอบน๎อม พูดเลํนกับพํอเพิ่มคุณเชยและหลวงโอสถ หันหน๎าไปยิงฟันกับตาอั้นและตาอ๎น กับประไพที่มารับ
แล๎วเดินเข๎าไปเอียงแก๎มจูบกับลูซิลล๑ แบบญาติที่ดีของฝรั่ง วันนี้เป็นวันที่พลอยเห็นคุณเปรม เบิกบานจริงๆ เป็นครั้งแรก
เสียงคุณเปรมพูดดังด๎วยความดีใจเกินกวําปกติวํา
"อ๏อดสูงกวําพํอเป็นกอง ไหนมายืนเทียบกันดูทีหรือจะสูงกวํากันเทําไร"

ตาอ๏อดเข๎าไปยืนข๎างๆ ตามทีค่ ณ
ุ เปรมสัง่ และพลอยก็มองดูดว๎ ยความปลืม้ ใจ วําตาอ๏อดสูงกวําคุณเปรม ประมาณ
สักฝ่ามือหนึ่งเห็นจะได๎ ระหวํางที่คนใช๎ที่ตามไปชํวยขนของจากบ๎าน กําลังยกของลงจากรถไฟ พลอยก็อดเหลือบมองดู
ทางประตูรถไฟไมํได๎วํา จะมีใครตามตาอ๏อดลงจากรถไฟอีกบ๎างหรือไมํ มองครั้งหนึ่งก็ไมํเห็นมีอะไร มองครั้งที่สองที่สาม
ตํอไป จนตาอ๏อดสังเกตเห็นอาการกิริยาของพลอย และอมยิ้มอยูํในใบหน๎า
ขนของลงจากรถไฟจนเสร็จแล๎ว ทุกคนตํางเดินไปลงเรือยนต๑ทค่ี ณ
ุ เปรมจัดมาเฉพาะ เพือ่ ข๎ามฟากกลับบ๎าน ในเรือ
นั้นไมํมีใครนอกจากตาอ๏อดและพลอย คุณเปรมและญาติพี่น๎องที่ไปรับ ตาอ๏อดผู๎ซึ่งนั่งอยูํกับพลอย จึงได๎ถามขึ้นเบาๆ วํา
"แมํพอใจหรือยังวําลูกกลับมาคนเดียว ไมํได๎เอาใครตามมาด๎วย"

พลอยหัวเราะด๎วยความโลํงอก เอือ้ มมือไปบีบแขนตาอ๏อดดวยความพอใจ เสียงตาอ๏อดพูดเบาๆ ตํอไปวํา
"จุ๏ ! จุ๏ ! อยําเอะอะไป พี่อั้นเขากําลังมองมาทางนี้ เดี๋ยวเขาจะโกรธเอา"

แตํพลอยก็รว๎ู าํ ถ๎อยคําทีพ่ ดู นัน้ ไมํมใี ครจะได๎ยนิ ได๎ เพราะเสียงเครือ่ งยนต๑ในเรือดังกลบอยูตํ ลอดเวลา
ญาติพน่ี อ๎ งทุกคนทีไ่ ปรับตาอ๏อดวันนัน้ ไมํมใี ครปลีกตัวกลับกํอน พํอเพิม่ คุณเชย และหลวงโอสถ ตํางรับเชิญจาก
พลอยให๎มากินข๎าวกลางวันด๎วยกันด๎วยความยินดี พอถึงบ๎านพลอยก็พาตาอ๏อดไปอาบน้ํา ผลัดเครื่องแตํงตัว และ
ความสุขของพลอยในวันนั้น ดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมถึงขีดสุด เพราะได๎ปฏิบัติลูก ได๎ดูแลลูก ซึ่งเพิ่งกลับมาถึงใหมํๆ ด๎วยตัว
ของตัวเอง และด๎วยความรู๎สึกที่มีสิทธิ์อยํางสมบูรณ๑ ไมํมีใครมากีดกันแกํงแยํง ตาอ๏อดอาบน้ําแล๎วก็แตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎าป่าน
และกางเกงจีน ที่พลอยหาไว๎ให๎ กางเกงแพรนั้นสีดํา ด๎วยยังอยูํในระหวํางไว๎ทุกข๑พระบรมศพ เสร็จแล๎วตาอ๏อดก็มานั่งกิน
ข๎าว ซึ่งพลอยหาไว๎ให๎ด๎วยความหิวกระหาย ด๎วยความเอร็ดอรํอยสมกับที่ได๎จากกับข๎าวไทยไปนาน ทําให๎พลอยกินไมํลง
ได๎แตํนั่งอมยิ้มมองดูอยํางอิ่มใจ หนักเข๎าก็รู๎สึกตัว จึงชําเลืองไปดูคนอื่นที่นั่งกินข๎าวอยูํด๎วย เห็นคุณเชยหลวงโอสถและพํอ
เพิ่มก็นั่งอมยิ้ม ดูตาอ๏อดอยูํด๎วยความพอใจเชํนเดียว

ตาอ๏อดกินข๎าวอิม่ แล๎วก็ปรารภขึน้ วํา
"ตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไป อ๏อดจะไมํขอไปจากเมืองไทยอีก จะขออยูํจนตายไปที่นี่ เพราะจะหาบ๎านเมืองไหน ที่สุข

สบายไปกวํานี้อีกก็ไมํมีแล๎ว"
"ก็ไหนเขาวําที่เมืองนอกก็สุขสบายนักไมํใชํหรือพํออ๏อด" พํอเพิ่มถามขึ้น
"ก็คงสนุกสบายสําหรับคนที่ไปเที่ยวชั่วคราวเทํานั้นแหละครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ถ๎าจะอยูํกันจริงๆ ก็สู๎ของเรา

ไมํได๎ ที่เมืองนอกถึงจะมีอะไรดี ก็จะต๎องรู๎ตัวอยูํเสมอวํานั่นไมํใชํของเรา แตํเป็นของคนอื่น พอมาถึงเมืองไทยเข๎าก็เห็นวํา
เป็นของเราไปหมด ดินฟ้าอากาศถึงจะร๎อนเพียงไรก็เป็นของเรา กลิ่นไอทั่วไปถึงจะเหมือนบ๎างอะไรบ๎าง ก็เป็นเครื่องบอก
ให๎รู๎วําเราถึงบ๎าน บ๎านเมืองถนนหนทางไรํนา ตลอดจนต๎นหมากรากไม๎ ถึงจะรกบ๎างไมํรกบ๎างก็เพราะเราเป็นคนทํา ถ๎าเรา
ทําให๎มันรกได๎เราก็ทําให๎มันหายรกได๎ รถไฟที่ผมนั่งมานั้นแลํนเข๎าเขตแดนไทยแตํตอนดึก ผมไมํเป็นอันหลับอันนอน ได๎แตํ
นั่งดูเมืองไทยดูแล๎วดูอีก ดูเทําไรก็ไมํเบื่อ จนรถเข๎าถึงบางกอกน๎อยไมํรู๎ตัว จะมองไปทางไหนมันก็เย็นตาสบายใจไป
ทั้งหมด"
"พํออ๏อดนี่เป็นเอามาก" พํอเพิ่มพูดขึ้นเบาๆ เหมือนกับจะพูดกับตัวเอง
"เป็นอะไรเอามากครับลุง" ตาอ๏อดถาม
"เปลํา เป็นหลานของลุงเทํานั้นเอง" พํอเพิ่มตอบ "ลุงก็คิดอยํางเดียวกันมานานแล๎ว อยูํเมืองไทยมาแตํอ๎อนแตํออก

จนแกํป่านนี้ ยังไมํเคยนึกเบื่อเลย นั่งดูอยูํได๎ทุกวัน แล๎วก็ยังสนุกอยูํทุกวัน ใครเขามาเลําเรื่องเมืองนอกวําที่นี่ดีอยํางนั้นที่
นั้นดีอยํางนี้ ลุงไมํเคยเชื่อคารมเขาเลย จะเถียงเขาไอ๎เราก็ไมํเคยไป ได๎แตํนิ่งฟังเขาไปเทํานั้นเอง ไหนพํออ๏อดลองเลําไปที
หรือ เมืองนอกเมืองไทยมันผิดกันอยํางไรบ๎าง"
"ถ๎าจะเลํากันจริงๆ ปีหนึ่งก็ไมํจบ" ตาอ๏อดพูด "แตํเอายังงี้ก็แล๎วกัน ผมจะเลําให๎ฟังแตํเรื่องใหญํๆ ที่ผิดกัน เทําที่นึก

ออกเดี๋ยวนี้ ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยนั้นมีทั้งคนมีและคนจน แตํที่เมืองนอกนั้นคนมีเขามีจริงๆ แตํคนจนเขาก็จนกันจริงๆ
สํวนเมืองไทยเราถึงจะมีก็มีไมํจริงและจนก็จนไมํจริงอีก คนมั่งมีที่เมืองนอกนั้น ถ๎าเขามาเห็นคนมั่งมีในเมืองไทย เขาก็
จะต๎องดูถูกวําเราจน เพราะไมํวําจะเปรียบกับเขาทางไหน เราเป็นแพ๎เขาไปทุกทาง บ๎านชํองที่เราอยูํตลอดจนอาหารการ
กิน เราก็สู๎เขาไมํได๎ ทรัพย๑สมบัติยิ่งแพ๎เขาใหญํ เพราะบ๎านเราใครมีเงินแสนก็เรียกวํารวย แตํของเขามีกันเป็นสิบเป็นร๎อย
ล๎าน ทรัพย๑สมบัติของเราตกทอดกันลงมา เพียงไมํกี่ชั่วคน ของเขาตกทอดกันลงมาเป็นพันๆ ปี มันก็ต๎องมาก แตํคนจนของ
เขานั้นสู๎คนจนของเราไมํได๎ แพ๎กันหลุดลุํย เพราะของเรานั้นดินฟ้าอากาศชํวยให๎อยูํได๎อยํางคนมี อาหารการกินก็หาได๎งําย
และที่สําคัญนั้นคืออากาศ เพราะเราเป็นเมืองร๎อน จนจริงๆ จะนุํงผ๎าขาวม๎าผืนเดียวนอนศาลาวัดก็อยูํได๎ และเย็นสบายดี
เสียอีก แตํของเขาทําเชํนนั้นไมํได๎ ถ๎าทําเขาก็ถึงตาย จึงต๎องหาเสื้อผ๎าใสํกันหนาวและหาไฟผิง บางทีห๎องเล็กนิดเดียวอยูํใต๎
ดินครึ่งหนึ่ง คนจนก็ต๎องลงไปเชําอยูํเบียดกันอยูํตั้งสิบกวําคน หุงข๎าวต๎มแกง ซักผ๎าหลับนอน และจะทําอะไรๆ ก็ทําอยูํใน

นั้น หน๎าตํางประตูจะเปิดก็ไมํได๎เพราะกลัวหนาว ต๎องอบกันอยูํอยํางนั้น น้ําทําก็ไมํต๎องอาบเพราะแพงสตางค๑ พอเปิด
ประตูเข๎าไป กลิ่นตัวคนและกลิ่นอื่นๆ ที่หมักหมมอยูํมันพลุํงออกมา ราวกับใครมาตีหน๎าแงเราด๎วยไม๎พลอง"
"แล๎วแกไปรู๎มาได๎ยังไง" คุณเปรมซึ่งนั่งฟังมานานถามขึ้น
"ผมก็เที่ยวไปดูไปครับคุณพํอ" ตาอ๏อดตอบ "คุณพํอสํงผมไปเมืองนอกทั้งที ก็อยากเห็นให๎มันทั่ว"
"ผู๎ดีเขาอยูํกันอยํางไรแกได๎เห็นบ๎างหรือเปลํา" คุณเปรมถามอยํางสงสัย
"ก็เห็นอยูํมากเหมือนกัน" ตาอ๏อดตอบยิ้มๆ "เพื่อนฝูงที่เป็นลูกขุนนางอยูํมหาวิทยาลัยด๎วยกัน เขาชวนไปอยูํบ๎าน

เวลามหาวิทยาลัยปิด เขาอยูํกันอยํางวิจิตรพิสดาร จะเอาอะไรจะเรียกอะไรได๎หมดไมํมีอั้น ผู๎ดีอังกฤษเขามีบ๎านใหญํๆ อยูํ
นอกกรุง เนื้อที่บ๎านเขามองสุดลูกหูลูกตา ตัวบ๎านก็ราวกับปราสาทราชวัง ถึงเวลาเขาอยูํบ๎านเขาก็เชิญแขกที่ชอบพอมาอยูํ
ด๎วย อยูํกันไปก็เลี้ยงกันไป กลางคืนเป็นต๎องแตํงราตรี ใสํเสื้อเชิ้ตอกแข็งกินข๎าวกันทุกคืน กลางวันก็เดินเลํนบ๎าง เลํนกีฬา
บ๎าง ออกยิงนกยิงกระตํายหรือตกปลา หรือมิฉะนั้นก็ออกขี่ม๎าไลํหมาจิ้งจอกบ๎าง แล๎วแตํฤดู"
"ทําไมจะต๎องไปขี่ม๎าไลํหมาจิ้งจอก" คุณเปรมถามอยํางไมํเข๎าใจ
"เขาใช๎หมาที่เลี้ยงไว๎เป็นฝูงๆ ออกไลํ คนนั้นขี่ม๎าตาม พอหมาไลํทันก็กัดหมาจิ้งจอกตาย"
"เขาวํามันเที่ยวลักกินเป็ดกินไกํ" ตาอ๏อดตอบอยํางลังเล
"ก็ยิงเอาหรือดักเอาไมํได๎หรือ" คุณเปรมถามอีก
"แล๎วกันคุณพํอ !" ตาอ๏อดร๎อง "ถ๎าทําอยํางนั้นก็ผิดวิสัยผู๎ดีอังกฤษ ใครไปทําเข๎า เขาเห็นเป็นบาปกรรมใหญํโต

โทษถึงไมํมีใครคบทีเดียว"
"อุวะ !" คุณเปรมร๎องขึ้น "ผู๎ดีอังกฤษนี่ยิงหมาตัวเดียวก็ถึงไมํคบกันเทียวหรือ"
"เขาถือกันเอาเป็นเอาตายเชียวครับ" ตาอ๏อดอธิบาย "เรื่องยิงนกตกปลาลําสัตว๑ เขามีกฎมีเกณฑ๑กันทั้งนั้น อยําง

นกพวกไกํฟ้าพวกนกระทา เขาก็ยิงเป็นฤดูไมํได๎ยิงทั้งปี และจะยิงได๎เฉพาะแตํนกที่กําลังบินเทํานั้น นกเดินอยูํบนดินหรือ
เกาะอยูํ เขาไมํยิงเป็นอันขาด บางทีนกมันเชื่อง เพราะเขาซื้อไขํมาฟักเลี้ยงแตํยังเล็กๆ ต๎องสํงคนเข๎าไปไลํให๎มันบินก็มี"
"ป่าสูงๆ ของเขาเห็นจะมีมากกวําของเรานะพํออ๏อด เขาจึงได๎ลําสัตว๑กันมาก" พํอเพิ่มพูดขึ้นอยํางสนใจ
"เปลําครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ป่าเมืองฝรั่งนั้นผมไปเห็นทีแรก เขาต๎องบอกจึงได๎รู๎วําเป็นป่า เห็นเข๎านึกวําเป็น

สวนต๎นไม๎"
"แล๎วที่วําไปลําสัตว๑กันนั้นเขาไปลําที่ไหนกันลํะ" พํอเพิ่มซัก

"ที่ของใครๆ ก็ลํากันอยูํในนั้น สัตว๑ทุกตัว ไมํวําจะเป็นนกเป็นปลามีเจ๎าของไปหมด จะยิงได๎เฉพาะเจ๎าของ หรือคน

ที่เขาอนุญาต สิทธิ์ยิงนกตกปลาในที่ดินเขาขายกันแพงๆ พวกที่จะลําสัตว๑ได๎ก็มีแตํผู๎ดีมีเงินเทํานั้น"
"แล๎วกัน !" พํอเพิ่มพูด "แล๎วพวกคนจนทําอยํางไรลํะ"
"คนจนอยากกินสัตว๑ป่าก็ต๎องแอบยิงแอบดักเอา ปลาน้ําจืดก็แอบตก แตํถ๎าเขาจับได๎ก็ถูกปรับ หรือติดตะราง

เพราะมีกฎหมายห๎าม แตํกํอนเมื่อไมํกี่สิบปีมานี้เอง เขาวางโทษถึงประหารชีวิต"
พํอเพิม่ ยกมือทํวมหัวแล๎วพูดวํา "สาธุ ! ฉันไมํอยูํแล๎วเมืองอังกฤษ เกิดชาติใดฉันใดก็ขออยูํเมืองไทยเถิด ไปอยูํที่โนํน
เป็นเศรษฐีก็ดีไป ถ๎ายากจนก็คงลําบากแยํ"
"ผู๎ดีเมืองนอกนี่นํะพํออ๏อด" คุณเชยถามขึ้นบ๎าง "กิริยามารยาทเขาเหมือนกับเราไหม หรือวําผิดกันมาก"
"ถึงจะผิดกันก็แตํในรายละเอียดบางอยํางเทํานั้นแหละครับ" ตาอ๏อดตอบ "เป็นต๎นวําเราไหว๎กราบกัน เขาก็จับมือ

หรือคํานับ เรานั่งกับพื้นเขานั่งเก๎าอี้อะไรอยํางนั้น แตํถ๎าจะพูดถึงมารยาททั่วไปก็เหมือนกัน ชั่วแตํวําคนอังกฤษเขาจะ
สํารวมมากกวําเราสักหนํอยเทํานั้นเอง เมื่อผมไปถึงใหมํๆ นั้นกิริยามารยาท ที่คุณแมํหัดไปจากเมืองไทยใช๎ได๎ดีทีเดียว"
พลอยแทบจะโดดเข๎ากอดจูบตาอ๏อดด๎วยความดีใจ และความภูมใิ จ ไมํเสียทีเลยทีอ่ อ๏ ดเกิดมาเป็นลูกแมํ ได๎ทะนุ
ถนอมเลี้ยงดูอบรมมาทุกอยําง ถึงลูกจะไปไหนไกลแสนไกลก็ไมํมีลืมแมํ หรือลืมการอบรมที่แมํได๎ให๎ไว๎ เสียงคนอื่นๆ คุยกับ
ตาอ๏อดอยํางรื่นเริงตํอไปอีกนาน แตํพลอยก็ได๎แตํนั่งกอดจูบลูกด๎วยสายตาและด๎วยหัวใจ
ตัง้ แตํกลับมาอยูบํ า๎ น ตาอ๏อดเองก็อาจไมํรว๎ู าํ ตนได๎นาํ ความสุขมาให๎แมํของตนเทําไร แตํสาํ หรับพลอยนัน้ รูด๎ วี าํ ตน
ได๎รับความสุขความพอใจจนเต็มเปี่ยมประมาณไมํถูก ทุกครั้งที่ตาอ๏อดวิ่งมาหาขอให๎โจงกระเบนให๎บ๎าง ขอให๎เปลี่ยน
กระดุมเสื้อให๎บ๎าง ตลอดจนของของกินบางอยํางที่อยากกิน เมื่อตาอ๏อดมาถึงเมืองไทยได๎สักหนํอย คุณเปรมก็พาตาอ๏อด
ออกเที่ยวแสดงความเคารพตํอผู๎ใหญํที่คุณเปรมนับถือ แตํแล๎วก็มิได๎ทําอะไรตํอไปอีก ตาอ๏อดคงอยูํตํอไปที่บ๎าน มิได๎เข๎า
ทํางานที่ไหน คุณเปรมก็เนือยๆ ไมํสนใจ ฝ่ายตาอ๏อดก็มิได๎กระตือรือร๎น รู๎สึกวําพอใจที่จะนั่งๆ นอนๆ อยูํกับบ๎าน และได๎อยูํ
ใกล๎ๆ พลอยได๎พูดคุยกับพลอย มิได๎คิดถึงกาลข๎างหน๎า อยํางที่คนหนุํมทั้งหลายควรจะคิด พลอยหยิบเงินให๎อ๏อดใช๎เสมอที
ละร๎อยสองร๎อย ซึ่งตาอ๏อดไมํเคยออกปากขอ พลอยให๎เทําไรก็ใสํไว๎ในกระเป๋าเสื้อ พลอยจะรู๎ได๎วําเงินที่ให๎ไปนั้นหมดหรือ
ยัง ก็ด๎วยวิธีที่ต๎องเดินดูเอาเอง ตาอ๏อดดูเหมือนจะไมํรู๎จักความสําคัญของเงิน มีเทําไหรํก็ใช๎เทํานั้น ความจริงรายจําย
สํวนตัวของตาอ๏อด ก็ไมํมีอะไรมาก แตํถ๎ามีใครทุกข๑ร๎อนมาขอ ไมํวําจะเป็นคนในบ๎านหรือมาจากที่อื่น ตาอ๏อดก็มักจะเท
กระเป๋าให๎จนหมดทุกครั้งไป ถ๎าจะวํากันด๎วยใจจริง พลอยก็อยากจะให๎ตาอ๏อดคงอยูํกับบ๎าน ไปอยํางนี้ไมํมีกําหนด เพราะ
การที่มีลูกอยูํในบ๎านตลอดเวลา ไมํต๎องมีธุระการงานที่ไหนนั้น ทําให๎พลอยอุํนใจ สบายใจอยูํมาก แตํพลอยเองกลับต๎อง
เป็นคนเริ่มคิดถึงการงานที่ตาอ๏อดควรจะทําตํอไป เพราะตาอ๏อดเองก็ไมํสนใจ และคุณเปรมก็ดูเหมือนจะยังมิได๎นึกถึงเรื่อง
นี้ วันหนึ่งเห็นคุณเปรมอารมณ๑ดี พลอยก็พูดขึ้นวํา

"คุณเปรม เรื่องงานตาอ๏อดคุณเปรมคิดไว๎บ๎างหรือยัง จะให๎ทําที่ไหน เราเคยพูดกันไว๎วําตาอ๏อดกลับมา คุณเปรม

จะเอาไปไว๎ด๎วยที่กระทรวง"
คุณเปรมถอนใจใหญํแล๎วก็พดู วํา
"ปลํอยแกอยูํอยํางนี้ไปกํอนเถิดแมํพลอย อยํางเพิ่งไปคิดถึงมันเลยเรื่องการงาน ฉันเองก็ยังไมํรู๎วํา อะไรเป็นอะไร

และจะเป็นอยํางไรตํอไปก็ไมํรู๎"
"ฉันเองไมํวําอะไรหรอก" พลอยพูด "เพราะใจฉันก็อยากได๎ลูกไว๎ที่บ๎านสักคน แตํฉันเกรงไปวําทิ้งไว๎นาน จะไมํดี

อ๏อดยังหนุํมก็ควรจะได๎เข๎าทําการงาน มีหน๎ามีตากับเขาบ๎าง"
"แล๎วตัวเขาเองวําอยํางไรเลํา" คุณเปรมย๎อนถาม
"ฉันก็เห็นเขาเฉยๆ ฉันก็ยังไมํได๎ถามเขาเลย"
"ก็ลองถามอ๏อดเขาดู" คุณเปรมพูดเหมือนกับวําอยากจะผลักภาระให๎พ๎นจากตัว "ฟังเสียงเขากํอนวํา จะวําอยํางไร

บ๎าง แตํใจฉันกลับเห็นไปวําเงินทองเราก็ยังพอมีอยูํ จะพอเลี้ยงลูกไว๎เฉยๆ โดยไมํต๎องให๎ทําการงาน ได๎สักคนกระมัง"
"คุณเปรมอยําคิดอยํางนั้นดีกวํา ถึงจะมีเงินมีทองสักเทําไร ก็ควรจะหาการงานทําไว๎ อยูํเปลําๆ ถือวําพํอแมํมีเงิน

เลี้ยงได๎นั้น ในที่สุดก็เสียคนไปทั้งนั้น" พลอยพูดแล๎วก็รู๎สึกแปลกใจวําตนกลับเป็นฝ่าย สั่งสอนคุณเปรมไปเสียแล๎ว
แตํครัน้ เมือ่ พลอยไปถามตาอ๏อดเข๎าจริงเรือ่ งการงาน ตาอ๏อดก็หวั เราะตอบวํา
"ก็แล๎วแตํแมํจะเห็นสมควร ลูกทําที่ไหนก็ได๎ ยิ่งไมํต๎องทําเลยก็ยิ่งดี"
"โธํอ๏อดก็ ! เลิกพูดเลํนเสียทีเถิด !" พลอยวํา "เรื่องการเรื่องงานก็ต๎องทํากันทุกคน วิชาที่ลูกเรียนมา จะใช๎ทําอะไร

ได๎ ก็ควรจะบอกให๎แมํรู๎ จะได๎ชํวยกันคิดอํานได๎ถูก"
ตาอ๏อดเปลีย่ นสีหน๎าจากหัวเราะเป็นเอาจริงเอาจังแล๎วก็พดู วํา
"แมํทูนหัวของลูก ลูกเองก็ไมํรู๎วําจะไปทําอะไรจริงๆ วิชาที่เรียนมาก็ใชํวําจะไปทําอะไรได๎ ไมํเหมือนกับพี่อั้นที่เขา

เรียนกฎหมาย เพราะวิชาที่ลูกเรียนมานั้น ทําให๎อํานหนังสือเข๎าในมีรสมีชาติกวําคนอื่นๆ เทํานั้นเอง จะวําเข๎าที่ไหนไมํได๎ก็
เข๎าไมํได๎สักแหํงเดียว แตํถ๎าวําจะเข๎าได๎แล๎วก็คงเข๎าทําได๎ทุกแหํง"
"โธํ ! เวรกรรมแท๎ๆ ทีเดียว" พลอยบํน "อ๏อดชอบพูดอะไรที่แมํไมํเข๎าใจเสมอ จะชํวยเป็นสติปัญญาสักนิด ก็ไมํมี

อยากได๎อะไรอยากทําอะไรทําไมไมํบอกแมํ"
"แมํจ๐า" ตาอ๏อดพูดขึ้น ใบหน๎าเปลี่ยนไปเป็นยิ้ม "ลูกถูกสํงไปอยูํที่อื่นเสียนานหลายปี กลับมาถึงบ๎าน ก็อยากจะอยูํ

ที่บ๎านกับแมํให๎อิ่ม ไมํอยากกังวลถึงอะไรทั้งนั้น อยากแตํเพียงวําได๎อยูํใกล๎ๆ แมํ นอนใต๎หลังคาเดียวกับแมํเทํานั้น ลูกก็เป็น

คนเลี้ยงงํายไมํสิ้นเปลืองเทําไร แมํจะเลี้ยงลูกไว๎สักคนกํอน ไมํได๎เทียวหรือ สมมุติวําลูกไปทํางานหาเงินเดือนได๎มาเทําไร
แมํก็คงไมํได๎ไมํดีอะไรด๎วย ลูกก็คงจะใช๎คนเดียวหมด ถ๎าจะวําถึงชื่อเสียงมีหน๎ามีตาจากการงาน ลูกก็ไมํอยากได๎ อยากแตํ
จะเป็นลูกของแมํตลอดไป และชื่อเสียงเกียรติยศนั้น ถ๎าจะหากันจริงๆ ก็คงจะมีเวลาอีกมาก ลูกก็ยังไมํแกํเฒําเทําไรนัก แมํ
จะอดใจรอไปหนํอยไมํได๎เทียวหรือ"
คําพูดของตาอ๏อดทําให๎พลอยต๎องนิง่ เพราะไมํรว๎ู าํ จะโต๎ตอบอยํางไร และตาอ๏อดก็ใช๎คาํ พูดเข๎าไปสะกิด ความในใจ
ของพลอยหลายอยําง ทําให๎พลอยรู๎ตัววําถึงจะโต๎ตอบตํอไปก็จะไมํตรงตํอความรู๎สึก เพราะในใจจริง พลอยก็อยากเลี้ยง
ตาอ๏อดไว๎ให๎อยูํสบายๆ ที่บ๎าน ไมํอยากให๎ต๎องทําการงาน และตาอ๏อดก็ดูเหมือนจะรู๎ใจพลอย เสียแล๎วในข๎อนี้
ในทีส่ ดุ เรือ่ งการเข๎าทํางานของตาอ๏อด ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ๎ งรัง้ รอกันไป ในระหวํางนัน้ ก็มเี มรุกลางเมือง งานพระบรมศพ
เป็นเหตุให๎คุณเปรมต๎องมีงานชุก ทํางานติดตํอกันทั้งกลางวันกลางคืนอยูํนาน พองานพระเมรุเสร็จสิ้นไปแล๎ว คุณเปรมก็ดู
เหมือนจะหายใจโลํงอก มีเวลาได๎พักผํอนและเริ่มมีอาการดีขึ้น แตํพองานพระเมรุเสร็จไปแล๎วไมํเทําไร ก็มีขําวพูดกันหนาหู
ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงราชการ ซึ่งกําลังเกิดมีขึ้น เสนาบดีกระทรวงตํางๆ นั้นเปลี่ยนไปหลายกระทรวง และการ
เปลี่ยนแปลงอยํางใหญํก็มีอยูํในกระทรวงวัง อันเป็นกระทรวงของคุณเปรมเอง
คุณเปรมเลําให๎พลอยฟังวํามหาดเล็กรัชกาลกํอน จะต๎องออกจากราชการไปเป็นสํวนมาก โดยเฉพาะมหาดเล็กห๎อง
พระบรรทม ดูเหมือนจะออกหมด สํวนกรมกองตํางๆ ที่เคยมีมาแตํรัชกาลกํอนนั้น ก็ได๎ทราบวํายุบลงหลายกรม
"ก็เป็นธรรมดาหรอกแมํพลอย" คุณเปรมสรุปความ "เมื่อผลัดแผํนดินใหมํก็ต๎องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ยิ่ง

มหาดเล็กรับใช๎ใกล๎ชิดก็ต๎องเปลี่ยนไปตามแผํนดิน เป็นธรรมดาที่ทํานจะต๎องชุบเลี้ยงมหาดเล็ก ข๎าหลวงเดิมของทําน
เพราะไว๎วางพระทันกันมาแตํกํอน แตํกรมกองอื่นนี่สิฉันใจหาย แตํกํอนนี้เคยเห็นคนมาก เคยอยูํด๎วยกันครึกครื้น เดี๋ยวนี้รู๎
แตํวําทํานจะตัดยุบลงไมํรู๎วําใครเป็นใคร ดูหน๎าแห๎งไปตามๆ กัน ใครที่เขามีหลักฐาน หรือมีที่อาศัยพึ่งพิงฝากเนื้อฝากตัวได๎
ก็ไมํสู๎กระไรนัก แตํคนที่ไมํมีสิออกจะลําบาก มหาดเล็กที่โปรดๆ บางคนเขาไมํเป็นไร เพราะในแผํนดินกํอนก็ได๎
พระราชทานไว๎พอตัว แถมยังมีพระราชพินัยกรรมเมื่อสวรรคตแล๎ว อยํางเลวก็ได๎กันคนละร๎อยสองร๎อยตํอเดือนคิดบํานาญ
ด๎วย ก็จะพออยูํกินไปได๎อยํางสบาย ฉันสงสารแตํคนที่ไมํมีอะไรเทํานั้น"
จากนัน้ มาขําวตัดทอนยุบกรมกองและปลดข๎าราชการ ก็ยง่ิ ดังหนาหูขน้ึ ทุกที ทุกคนทีพ่ ลอยรูจ๎ กั ก็เหมือนจะพูดกัน
ด๎วยเรื่องนี้ บางคนก็อธิบายให๎เหตุผลวํา ความจําเป็นที่ต๎องปลดข๎าราชการนั้น ก็เพื่อทํางบประมาณแผํนดินให๎เข๎าสูํ 'ดุล
ภาพ' เพราะขณะนี้บ๎านเมืองเข๎าสูํภาวะที่เรียกวําเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลเก็บภาษีอาการไมํได๎มากเหมือนแตํกํอน จึงต๎อง
ตัดรายจํายลงไป ซึ่งคําอธิบายเหลํานี้กระทบหู เหมือนกับกระทบแผํนหินผา มิได๎เกิดความเข๎าใจขึ้นแตํอยํางไรเลย ที่วําๆ
บ๎านเมืองเข๎าสูํภาวะเศรษฐกิจตกต่ํานั้น พลอยเดาไมํออกวําเป็นอยํางไรกัน เพราะเมื่อนึกถึงความเป็นอยูํ และการใช๎จําย
สํวนตัวก็กลับเห็นวํามีเงนเหลือใช๎ เก็บได๎มากกวําแตํกํอน เพราะข๎าวของของเครื่องใช๎แตํละอยํางมีราคาถูกลงไปอยํางมาก
ตามความรู๎สึกของพลอย กลับเห็นวําเป็นระยะบ๎านเมืองดี ไมํนําจะมีใครต๎องเดือดร๎อน ยิ่งคําอธิบายที่วําๆ เงินแผํนดิน
เฝือดเคือง ไมํพอจับจํายใช๎สอยนั้น ยิ่งทําให๎พลอยงงงวยมืดแปดด๎านทีเดียว เพราะทรัพย๑สมบัติเงินทอง ในสิบสอง

ท๎องพระคลังนั้น พลอยเชื่อวํามากมายที่สุดที่จะประมาณ จะหายไปไหนได๎หมด ยิ่งเดี๋ยวนี้มิได๎ใช๎เงนพดด๎วงอยํางแตํกํอน
เพียงแตํพิมพ๑เงนกระดาษที่เรียกวําแบ๏งค๑ขึ้นใช๎ ก็ซื้อข๎าวของได๎เทํากัน พลอยไมํเข๎าใจวํา เหตุไฉนทํานจึงไมํพิมพ๑แบ๏งค๑ขึ้น
มากๆ ซึ่งดูจะเป็นของที่ทําได๎งําย ไมํนําจะมีปัญหาอะไรเลย
อยํางไรก็ตามคําวํา 'ดุลยภาพ' นั้นเป็นคําที่มีคนพูดถึงกันอยูํไมํเว๎นแตํละวัน จะไปทางไหน ก็ได๎ยินแตํเสียงคนพูดกัน
เรื่อง ดุลยภาพ...ดุลยภาพ...ดุลยภาพ ในที่สุดก็มีคํายํอเกิดขึ้นมาวํา "ถูกดุลย๑" เสียงแตํพูดกันวําคนโน๎นถูก "ดุลย๑" คนนี้ถูก
"ดุลย๑" ให๎อื้อฉาวไป
วันหนึง่ คุณเปรมกลับบ๎านตอนบํายตามปกติ อาบน้าํ อาบทําแล๎วก็พดู กับพลอยด๎วยเสียงเรียบวํา
"แมํพลอย...ฉันถูกดุลย๑เสียแล๎ว"

ยังไมํทนั ทีพ่ ลอยจะได๎ซกั ถามอะไร คุณเปรมก็เลําตํอไปทันทีวาํ
"ทํานสั่งให๎ฉันตัดงบประมาณเงินเดือนที่กรมฉันลงไป เดือนละเจ็ดร๎อยห๎าสิบบาท ฉันจะไปปลดคนอื่นออก สัก

สองสามคนก็คงจะได๎ แตํฉันก็ทําไมํลงเพราะสงสารผู๎น๎อย เงินเดือนของฉันก็บังเอิญเจ็ดร๎อยห๎าสิบบาทพอดี ฉันเลยยื่น
ใบลาออกวันนี้ งบประมาณเข๎าสูํดุลย๑เผงทีเดียว" แล๎วคุณเปรมก็หัวเราะแห๎งๆ
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Third Reign

Chapter 1
Be it because of a law of nature whereby time passes faster as we grow
old or because events in the following period did actually happen
faster, or for some other reason, Phloi had the feeling that each day
of her life went by faster than before and, if she wasn’t careful all the
time, days and nights would turn into months and years without her
noticing it, and the various events that happened to her as of the start
of the new reign – the third in her life and the seventh of the Rattanakosin era – would follow one another in confusion verging on chaos,
so that at times she was unable to grasp them in their proper order.
After he fainted on the day His Most Gracious Majesty Rama VI
passed away, Khun Preim was in poor health for several days. It wasn’t
clear what exactly ailed him, besides being exceedingly exhausted for
a while. His exhaustion coupled with deep sorrow had undermined
his health, and it was Phloi’s duty to look after him for days on end,
and even when he was healthy again, she still worried about him,
keeping on the alert, observing him with eyes full of concern.
From the day of His Majesty’s demise, he seemed to have turned
into an old man. He stopped being concerned with himself, with
what he ate, with how he dressed, and was even somewhat negligent in keeping himself neat. All of this Phloi put down to a mental
breakdown, as he was in despair and no longer paid attention to his
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environment. He had always been very interested in his own life and
in those of the people he knew. His former behaviour, she felt, had
been motivated by his will to prosper and distinguish himself. At the
same time he was interested in what the others were doing, who
was good or evil and to what extent, and then he compared their
behaviour, their qualifications and the results of such behaviour with
his own behaviour and qualifications, which made him interested in
life, and that eagerness was the power that propelled his life forward.
But now little remained of that eagerness. He was not interested in
what was to happen to him and neither was he interested in what was
to happen to others. Before that, he had been the one inviting Phloi
to look at the world and the one telling her what was happening
around them; she was in the position of a listener. But all of a sudden, to her befuddlement, it was the other way around: she was the
one prodding him to look at other people and at the various events,
and he was now the listener, but one who didn’t listen very carefully.
During the reign of Rama VI, he had always told her of his love and
veneration for His Majesty and how totally dedicated he was to him
in heart and mind. Whenever she had heard him speak like this, she
had felt she believed him only for one part; for another, which she
kept to herself, she had the feeling that it was his eloquence and the
mood of the moment that made him speak as he did, and it was only
when His Majesty passed away that she realised he had spoken entirely sincerely. But what she didn’t know – and neither did he – was
a truth of a different kind: that when Rama VI had succeeded Rama
V, Khun Preim was still a man full of vigour and enthusiasm, eager
to start life and ready to learn the lessons of life and put them to
good use, but given the way he had been trained, he had tied up his
life to this particular Lord of the Land, had oriented it to follow the
royal lead in all things disregarding any personal views or wishes. For
this reason, when the first change of reign took place, he held that
his life had changed direction henceforth and he must adapt to the
times. When Rama V passed away and Rama VI took over, he was still
young and strong enough to change his ways and start on a new life.
For the fifteen years of the Sixth Reign, he felt that his life was com-
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plete, he was happy with it and didn’t want it to change, but he knew
perfectly well that, if he was to dedicate his life in the Seventh Reign
correctly, he had to adapt his way of life to a different level, he had to
get acquainted with new people, he had to study life anew. To put it
briefly, he had to start from scratch, but he was too old and no longer
strong enough to do so. Regarding the new sovereign, he knew that
his loyalty wasn’t diminished, but his enthusiasm to respond to royal
commands had been eroded by the ageing of his body.
By now, Phloi was the one who had to make him interest himself in
this and that all the time, but her attempts took her nowhere, because
he merely sat listening without saying anything, and if what she said
happened to refer to some event of the previous reign, he would turn
his face away and then heave a sigh, as if he didn’t want to recall the
past. There was only one thing in which he was interested as before,
or it seemed even more than before, and that was breeding and riding
horses. Every day now, he would just go through the motions of going to the palace, as the royal mortal remains were still lying in state,
but then hurry back home to busy himself in the stables morning and
evening. He would ride his favourite horse towards Khlong Toey or
towards the Lumphini garden, where a big fair celebrating the fifteen
years of the Sixth Reign had been planned and some structures had
even been set up, but the unexpected royal demise had aborted the
event. Khun Preim liked to ride away from home alone, without any
escort. He came back drenched in sweat and his horse covered in
white foam. Phloi wasn’t happy about this continued interest of his
in horses, because he was growing old and she was afraid some accident would befall him, but she had to keep quiet, not daring to warn
him out because she could see that horse riding was the only thing he
liked and it brought him a measure of pleasure.
Because of the sudden shock of His Majesty’s death and because of
her worry over her husband’s health, Phloi didn’t have time to think
about how much time went by, and before she knew it Ort sent news
that he would be travelling back by steamer to Singapore and there
take a train to reach the Bangkok Noi railway station in Thonburi.
When the time for his return came, Phloi went to the railway station
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along with Khun Preim and all the children as if in a dream from
which she woke up when the train stopped alongside the platform
and Ort rushed out of a carriage and took her in his arms, squeezing her tight, and he was laughing and the others were laughing and
greeting him in a rumpus.
Phloi raised her face to look at her son through her tears. He had
grown so tall that Phloi, who stood right against him, had to bend
over backward to be able to see his face. His face looked paler, more
adult and bore traces of a nascent beard and moustache, but his way
of talking, his way of laughing and the way he looked at her and the
others showed that he was still the same Ort, her son. The ten years
that had gone by hadn’t changed him in substance. He enfolded her in
his arms again and whispered, ‘Stop it, Mother. Aren’t you ashamed
to be such a cry-baby?’
His words made her laugh and she promptly wiped away her tears.
Ort talked with everyone intimately, prostrated himself at Khun Preim’s
feet deferentially, joked with Pherm, Khun Cheui and Luang O-sot,
turned round and grinned at An and Own and Praphai who had come
to welcome him and then walked over and bent over to kiss Lucille
on the cheek as farang relatives properly do. Today Phloi saw Khun
Preim truly beaming for the first time. He was saying louder than
usual out of gladness, ‘You are so much taller than I, Ort. Come and
stand by me so we can see how tall you are.’
Ort did as he was ordered and Phloi saw with delight that he was
taller than his father by about a hand-width. While the servants took
the luggage out of the carriage, Phloi couldn’t help glancing at the
carriage door to see if someone else hadn’t come along with Ort as
well. At first glance she saw nothing, so she glanced again, and again,
so that Ort noticed how she was behaving and smiled to himself.
When all the luggage was taken out of the carriage, they all went
to the motorboat Khun Preim had arranged for to take them across
the river and return home. Ort sat next to Phloi and asked her in a
low voice, ‘Are you satisfied now, seeing I came back alone, without
anyone trailing me?’
Phloi laughed in relief, stretched out her hand to squeeze his arm
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with satisfaction. Ort’s low voice said further, ‘Tut-tut! Don’t do this.
An’s looking this way.You’ll make him angry.’
But Phloi knew that what he was saying no-one else could hear,
because the noise of the boat engine covered every word.
None of the relatives who had gone to welcome Ort that day went
their separate ways. Pherm, Khun Cheui and Luang O-sot readily accepted Phloi’s invitation to have lunch together. As soon as they were
home, Phloi took Ort to shower and change and the happiness that
day seemed to be complete, because she was taking care of her child
who had just come back unattached, with the feeling that it was totally her right to do so, no-one was there to prevent her or compete
with her. Ort took a shower and then dressed in a fine lawn-top and
Chinese silk trousers Phloi had ready for him. Those trousers were
black, as mourning for his late Majesty was still on. Then Ort came
and sat down to lunch, which Phloi had arranged, with such hunger
and relish after having been deprived of Thai food for so long that
Phloi forgot to eat, as she merely sat smiling, feasting her eyes on
him. When she finally resurfaced, she glanced at the others around
the table and saw Khun Cheui, Luang O-sot and Pherm equally hiding smiles of contentment as they watched Ort regaling himself.
Once he was full, Ort said, ‘From now on, I’ll never leave Siam
again. I’ll remain here until I die because there is no other country as
comfortable as this one.’
‘How is it then they say it’s fine and dandy abroad, young Ort?’
Pherm asked.
‘Maybe it is for those who go there for a short stay only, Uncle,’ Ort
answered. ‘When you live there, nothing can beat our way of life. When
you are abroad, even though there are good sides, you must always be
conscious that they are not yours, they belong to others. Once you reach
your own country, you can see that everything is yours. No matter how
hot the weather is, it’s yours. Even if there are bad smells in the air or
what not, they are signs that make you feel this is home. Our cities, our
roads, our fields, even our plants and trees, no matter how messy they
are, we made them so. If we messed them up we can tidy them up in
turn. The train I took entered Thai territory at dusk. I couldn’t sleep and
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kept looking at our countryside, on and on, without ever getting bored,
so much so that when the train reached Bangkok Noi I wasn’t even aware
of it. No matter where I looked it was a treat to the eye.’
‘You seem to feel it quite deeply,’ Pherm said in a low voice as if
talking to himself.
‘Feel deeply about what, Uncle?’ Ort asked.
‘Nothing … You’re my nephew, that’s all,’ Pherm answered. ‘I’ve
long thought exactly as you do. I’ve always lived here since I was born
and even at my age I’ve never been tired of it. I sit looking at it every
day and I still enjoy it every day.Whoever comes and tells me the way
it is here is good, the way over there is good too, I don’t trust their
eloquence. I couldn’t argue because I’ve never gone there, so I just
listen to them quietly. Well now, young Ort, tell us how our country
and theirs differ.’
‘If I were to tell you everything, one year wouldn’t be enough,’ Ort
said. ‘But I’ll give you just the main points of difference. Thinking
about it right now, foreign countries and ours have rich and poor people, but in foreign countries the rich are really rich and the poor are
truly poor, which isn’t quite the case here. If the rich foreigners saw
our rich people, they’d look down on us and say we are poor because
we can’t compare with them in any way. The houses we live in, the
food we eat: we can’t beat them. And even more so in terms of property, because here we consider someone with a hundred thousand
baht as rich, but their rich people own tens or hundreds of millions
of baht. Our wealth has been transmitted over a few generations;
theirs, for thousands of years, so it’s very much. But their poor can’t
compare with ours, because our climate allows our poor to live like
the rich, food is easy to find and, what’s of paramount importance,
the weather is hot. The truly poor can dress with just a hip cloth,
sleep at a monastery and still be doing fine, but their poor can’t do
that. If they did they might die, so they have to find warm clothes and
a fire to stay by. Sometimes very small rooms are half underground,
the poor have to rent them and pile into them by the dozen, cooking,
washing, sleeping and doing everything in there. Doors and windows
can’t be opened because of the cold, so they have to keep warm like
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that, without taking baths because that’s expensive. When you open
a door, the stink of people and other things in there clobbers you.’
‘How do you know about this?’ Khun Preim, who had sat listening
silently for a long time, asked.
‘I had a look around, Father,’ Ort answered. ‘You sent me abroad,
so I wanted to find out as much as I could.’
‘Did you see how the well-bred live as well or not?’ Khun Preim
wondered.
‘Quite a lot, yes,’ Ort answered with a smile. ‘My friends at the
university who were children of the gentry invited me to their homes
on holiday. They live amazingly well. Whatever they want, they only
have to ask. The English gentry have large houses out of town; their
properties stretch as far as the eye can see; their houses are like our
palaces. When it’s time for them to return home, they invite whomever they like to stay as their guests and treat them. In the evening
you have to dress up in white starchy shirts to sit down to dinner. In
the daytime they play games, sports, shoot birds or rabbits or go fishing or even hunt foxes on horses depending on the season.’
‘Why do they have to ride horses to hunt foxes?’ Khun Preim
asked, at a loss.
‘They have packs of hounds to hunt them and they follow on horses. When the hounds find the foxes they bite them to death.’
‘But why do they hunt them?’ Khun Preim asked again, wanting
to get to the bottom of it.
‘They claim they go after ducks and chickens,’ Ort answered with
hesitation.
‘Can’t they shoot them or trap them?’ Khun Preim persisted.
‘How could they, Father?’ Ort protested. ‘If they did that, it would
go against the English nobility’s sense of fair play. Whoever does that
is ostracised right away.’
‘Zounds!’ Khun Preim exclaimed. ‘Ostracising someone for
shooting a fox?’
‘They are damn serious about it, yes,’ Ort explained. ‘Hunting
and fishing are highly regulated. Birds like pheasants and partridges
are only hunted in season; for the rest of the year, they don’t shoot
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them, and they only shoot birds in flight, never when they are on the
ground or on branches. Sometimes the birds are tame, because people buy the eggs to hatch them and keep the birds from very young,
so they must be chased away to take flight.’
‘I hear they have many more mountain forests than us, young Ort,
so there are lots of animals to hunt,’ Pherm said with interest.
‘Not at all, Uncle,’ Ort answered. ‘Forests in foreign countries,
when I first saw them I had to be told those were forests: I thought
they were orchards.’
‘Then when you say they hunt animals, where do they do it?’
Pherm asked.
‘On their own lands. All animals there have owners and only they
or their guests can shoot. Hunting or fishing rights are bought and
sold at high prices. Only the well-off can hunt.’
‘Really!’ Pherm said. ‘Then what about the poor? What do they
do?’
‘The poor who want to eat wild animals must poach, shooting animals or trapping fish on the sly, but if they are caught they are fined
or sent to jail, because it’s illegal. In the old days, only a few decades
ago, mind you, they were liable to the death penalty.’
Pherm raised his joined hands over his head and bowed and then
said, ‘Amen! Let me never stay in England but be reborn here every
time! Being rich over there would be too good, but being poor would
be such a burden!’
‘How about the high-born over there?’ Khun Cheui asked in turn.
‘Are their manners the same as ours or very different?’
‘They differ from ours only in matters of detail,’ Ort answered.
‘For instance, we bow and prostrate ourselves; they shake hands or
salute each other. We sit on the floor; they sit on chairs – that sort of
thing. But generally their manners are the same, except that the English are much more reserved than we are. When I first went there,
the manners Mother had taught us served me very well indeed.’
Phloi almost sprung up to hug and kiss him out of pleasure and
pride. It had been no waste of time making Ort his mother’s child,
training him and teaching him in everything. However far he had
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gone he never forgot his mother or the training she had provided him
with. The others went on talking with Ort for quite a while, but she
just sat hugging and kissing him with her eyes and with her heart.
Once home, Ort himself may not have been aware of how much
happiness he had brought back to his mother, but Phloi at the bottom
of her heart knew that she was receiving happiness and satisfaction
to the full, in a way she couldn’t estimate every time he ran to her
to ask for a jongkrabein, to have her sew a button on his shirt or to
ask for some dish he would like to eat. After he had been back for a
while, Khun Preim took him to pay his respects to those elders Khun
Preim honoured, but then that was all he did. Ort stayed at home,
didn’t go and work anywhere. With Khun Preim languid and indifferent, Ort showed no enthusiasm and was happy enough to sit or
lie down in the house and stay close to his mother, chatting with her,
without giving a thought to making his way forward as young men
of his age usually did. Phloi gave him money to spend, one or two
hundred baht at a time, which he never asked for. Whatever she gave
him he slipped into his shirt pocket. To find out whether he had gone
through the money she had given him she had to go and check herself. He didn’t seem to know the importance of money. Whatever he
had he spent. Actually he had few personal expenses, but if someone
in need came to ask, whether someone from the house or someone
from elsewhere, he would give that person whatever was left in his
shirt pocket every time. In her heart of hearts, Phloi wanted him to
stay at home indefinitely because having her child at home all the
time without him having to go and work somewhere left her with a
warm feeling, but she was the one who had to begin thinking about
what he should do in the future, because he himself wasn’t interested
and Khun Preim didn’t seem to have thought about this yet. One day,
seeing that he was in a good mood, she said to her husband, ‘Have
you thought yet about what Ort should do, where he should work?
Didn’t you say you’d find him work at the ministry?’
Khun Preim heaved a sigh and then said, ‘Let him stay like this for
a while, dear Phloi. Don’t think about work yet. I myself don’t know
what’s what or what the future holds either.’

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๑)
พลอยเจ็บอยูหํ ลายเดือน เรีย่ วแรงทีม่ เี หลืออยูนํ น้ั ก็หมดลงไปทุกที ถึงแม๎วาํ บุตรและญาติจะได๎ชวํ ยกัน ให๎การ
รักษาพยาบาลอยํางแข็งแรงเพียงใด ความรู๎สึกของตัวคนไข๎นั้นก็เป็นอุปสรรคสําคัญอยูํอยํางหนึ่ง กลําวคือถึงแม๎วําพลอย

จะมิได๎หมดเจตนาที่จะอยูํตํอไปก็ตาม แตํพลอยก็มิได๎มีความกระตือรือร๎นที่จะอยูํ มิได๎วิตกหํวงใยในการป่วยไข๎ของตน แตํ
ทําตัวเหมือนกับคนที่ปลํอยให๎ตัวลํองลอยไปตามกระแสแหํงโชคชะตา ไมํพยายามฝืนและไมํมีมานะที่จะสู๎ อุปสรรคที่
สําคัญอีกอยํางหนึ่งตํอการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ ก็คือการขาดแคลนยาในระยะนั้น โดยเฉพาะโรคของพลอยซึ่งเป็นโรคพิเศษ
เกี่ยวกับหัวใจ จึงต๎องการยาพิเศษหลายอยํางที่หาได๎โดยยาก เพราะปริมาณของยาชนิดนั้นๆ ทีมีอยูํเมื่อกํอนสงครามมิได๎
มีอยูํมากเชํนยารักษาโรคอื่นๆ ที่คนเป็นกันเป็นพื้น เมื่อเกิดสงครามแล๎วยาพิเศษเหลํานั้นก็ถูกใช๎ให๎หมดไป ที่ยังมีเหลือก็
ถูกกักตุนไว๎ขายในราคาที่สูง จนแทบไมํนําเชื่อ นายแพทย๑ผู๎มารักษาพลอยเองก็หมดปัญญา มิรู๎ที่จะหายาที่ไหนมารักษา
คนไข๎ของตนได๎ ได๎แตํจดชื่อยาบางชนิดที่จําเป็นให๎แกํเจ๎าของไข๎ แล๎วบอกให๎ลองออกเที่ยวหาดู ถ๎าได๎มาก็จะเป็นประโยชน๑
มาก
ปัญหาเรือ่ งยาขาดแคลนจึงเป็นปัญหาใหญํทต่ี อ๎ งปรึกษาหารือกันอยูเํ ป็นนิจ วันหนึง่ คุณเสวีมาเยีย่ ม ทีบ่ า๎ นคลอง
บางหลวง เพื่อเยี่ยมทั้งพลอยที่เป็นคนไข๎และประไพซึ่งมาอยูํพยาบาลพลอย ขณะที่นั่งคุยกันอยูํครูํหนึ่ง ตาอั้นก็เอา
กระดาษจดชื่อยาขนานหนึ่งออกมาให๎ดูแล๎วพูดวํา
"เสวี ลื้อรู๎จักคนมาก ลองชํวยถามหาซื้อยาขนานนี้ให๎คุณแมํหนํอยเถิด เราเองวิ่งหาเสียจนอํอนใจแล๎ว แตํยังหาซื้อ

ไมํได๎"
คุณเสวีรบั กระดาษไปดู แล๎วก็หยิบสมุดพกจากกระเป๋าเสือ้ จดชือ่ ยา แล๎วก็หนั มายิม้ กับพลอย แล๎วพูดช๎าๆ ชัดถ๎อย
ชัดคําอยํางที่เคยทําให๎พลอยไมํสบายใจมาเสมอวํา
"ไมํเป็นไรครับคุณแมํ ผมยินดีสนองพระคุณเต็มที่ ยาขนานนี้ถึงคนอื่นจะหาไมํได๎ ผมวําผมคงหาได๎ คุณแมํอยํา

วิตกเลย"
พอรุงํ ขึน้ อีกวันหนึง่ คุณเสวีกม็ าหาทีบ่ า๎ นในตอนบําย ตาอัน้ ผูซ๎ ง่ึ ร๎อนใจอยูดํ ว๎ ยเรือ่ งยา ก็ถามถึงยาขึน้ ทันทีทไ่ี ด๎เห็น
หน๎า คุณเสวีนิ่งอยูํครูํหนึ่งแล๎วก็ตอบวํา
"ของทุกอยํางในเมืองไทยเรานี้ ถ๎าใครรู๎ที่หาก็มีทั้งนั้น ข๎อสําคัญอยูํที่เราจะให๎เขาตามราคาหรือไมํ"
"เอาเถิดนําเสวี" ตาอั้นพูดอยํางใจร๎อน "ถูกแพงอยํางไรก็วํามาเถิด ขอแตํให๎คุณแมํหายเจ็บก็แล๎วกัน"
"ยาที่อั้นให๎หาเป็นยาฉีด" คุณเสวีอธิบาย "หายากเพราะมีอยูํน๎อย คนที่เขามีอยูํเขาเป็นเพื่อนกับเรา พอรู๎วําคุณแมํ

เจ็บเขาก็ยินดีจะขายให๎ถูกกวําราคาตลาด"
"เขาจะขายอยํางไร"
"เขาขอหลอดละสี่พันห๎าร๎อยบาท" คุณเสวีตอบอยํางหน๎าตาเฉยที่สุด

พลอยใจหายวาบเมือ่ ได๎ยนิ ราคา ความตกใจในความแพงของยาหลอดเดียว แทบวําจะทําให๎หวั ใจพลอย หยุดนิง่ ไป
ทีเดียว ฝ่ายตาอั้นก็สะดุ๎งจนเห็นได๎แล๎วตอบอ๎อมแอ๎มวํา
"ดีแล๎วเสวี แตํเราวานคืนอื่นเขาหาไว๎อีกทางหนึ่ง จะขอฟังเขากํอน ถ๎าอยํางไรจะบอกให๎เสวีรู๎ทีหลัง"
"ก็ได๎" คุณเสวีวํา "แตํอยําใช๎เวลาให๎มากนัก เพราะถ๎าช๎าไปอีกสองสามวัน ราคาอาจขึ้นไปอีกก็ได๎ เดี๋ยวนี้ราคาก็

ขึ้นอยูํทุกวันแล๎ว"
ตาอัน้ กัดกรามแนํนไมํตอบ และนัง่ ขรึมๆ อยูจํ นคุณเสวีลากลับไปเอง พอคุณเสวีไปพ๎นตัว พลอยผูน๎ อนฟังเรือ่ งราว
นิ่งๆ อยูํบนเตียง ก็เรียกตาอั้นเบาๆ ให๎เข๎ามานั่งใกล๎ตัว พอตาอั้นเข๎ามานั่งที่ริมเตียง พลอยก็พูดขึ้นวํา
"อั้น อยําซื้อเลยยาขนานนั้น แพงเหลือทน"
"โธํคุณแมํ" ตาอั้นอุทานเบาๆ จนเกือบเป็นกระซิบ "จะไปเสียดายเงินอยูํทําไมในยามนี้"
"แมํไมํเสียดายเงินหรอกอั้น" พลอยตอบเบาๆ "แตํแมํเคยใช๎เงินให๎เป็นประโยชน๑ ยาขนานนี้ใชํวําฉีดแมํเพียงเข็ม

เดียวแล๎วก็จะหาย แตํจะต๎องฉีดไปหลายเข็ม ยาหลอดละสี่พันสอง สิบหลอดก็สี่หมื่นสองพัน นานเข๎าราคาก็อาจเพิ่มขึ้นไป
กวํานั้น เผลอไปหนํอยคํายาขนานเดียว ก็จะเป็นเงินเรือนแสน" พลอยหยุดพูดพักเหนื่อยประเดี๋ยวหนึ่ง แล๎วก็ถอนใจใหญํ
พูดตํอไปเบาๆ วํา
"เงินเป็นหมื่นเป็นแสน อั้นคิดดูให๎ดีๆ ชีวิตของแมํเห็นจะไมํแพงถึงเพียงนั้น"
"คุณแมํ !" ตาอั้นพูดออกมาได๎คําเดียวแล๎วก็ซบหน๎าลงร๎องไห๎ใกล๎ๆ ตัวพลอย ด๎วยความรู๎สึกที่ไมํสามารถจะกลั้น

ไว๎ได๎
"อั้นอยํางเป็นหํวงแมํให๎มากนักเลย จะวําเจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นก็ไมํถึง และยาขนานนั้นถึงหากวําได๎มา จะทํา

ให๎หายลงทันทีก็เปลํา การเจ็บไข๎ก็ต๎องแล๎วแตํบุญแตํกรรมอยูํมากเหมือนกัน บางคนที่มีหยูกยาสารพัด แตํก็แก๎ไมํได๎ถึง
ตายก็มีอยูํบํอยๆ"
"ไมํใชํอยํางนั้นหรอกคุณแมํ" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความเครียดแค๎น "ผมเสียใจมาก เพราะเห็นใจคนอยําง

ชัดในคราวนี้"
"เห็นใจใครอั้น แมํไมํรู๎เรื่องเลย"
"เสวี" ตาอั้นบอก "ผมรู๎ดีวําเจ๎าเสวีเข๎าหุ๎นกับพวกพ๎องตุนยา และยาขนานนี้ของมันก็มี แตํทั้งที่มันรู๎แล๎ววําคุณแมํ

เจ็บมาก ต๎องใช๎ยาขนานนี้ มันยังมีหน๎ามาบอกขายได๎ถึงหลอดละสี่พัน"
"ก็เขาค๎าขายเกี่ยวข๎องกับพวกพ๎อง บางทีจะหุ๎นสํวนเกี่ยวข๎อง เขาจะให๎เปลําก็เกรงใจกระมัง" พลอยชํวยพูดแก๎ให๎

"ถึงอยํางนั้นมันจะขายแตํเพียงเทําทุนก็ยังได๎ เพราะมันรวยมามากแล๎ว แตํนี่มันมาบวกเอากําไร....ชํางมันเถิดคุณ

แมํ แล๎วผมจะไปหาที่อื่นมาให๎ บางทีจะถูกกวําด๎วยซ้ําไป ผมถามลองใจมันเลํนเทํานั้นเอง"
เมือ่ ได๎ยนิ คําบอกเลําจากตาอัน้ พลอยก็ได๎ถอนใจใหญํ ความน๎อยใจในน้าํ ใจอันคับแคบของลูกเขยนัน้ มิได๎เกิดขึน้
เลย แตํรู๎สึกหนักใจในความเสื่อมในน้ําใจของคนโดยทั่วๆ ไป ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํเมตตากรุณา ดูเหมือนจะหมดไปเสีย
แล๎วจากโลกนี้ แม๎แตํตัวพลอยเองซึ่งอยูํในฐานะดี ยังต๎องรู๎สึกอัตคัดในยามเจ็บไข๎ คนที่อาภัพกวําจะเป็นอยํางไร
ตาอัน้ คงจะโกรธและน๎องใจคุณเสวีมากในเรือ่ งนี้ วันรุงํ ขึน้ ตาอัน้ ก็ไปซือ้ ยาขนานเดียวกันมาจากทีอ่ น่ื จนได๎ ถึงแม๎วาํ
จะได๎จํานวนไมํครบตามที่หมดสั่ง และเมื่อพํอเพิ่มมาเยี่ยมในวันเดียวกัน ตาอั้นก็เลําเรื่องนี้ให๎ฟัง
พํอเพิม่ สํายหน๎าอยํางอํอนใจแล๎วก็พดู วํา
"ชํางมันเถิดพํออั้น คนพรรค๑อยํางนั้น มันจะร่ํารวยได๎ดิบได๎ดีไปถึงเพียงไหน ลุงวําในโลกนี้มีบุญมีกรรม คนที่ใจดํา

ใจบาปถึงคนไมํเห็น ผีสางเทวดาก็เห็น คอยดูไปเถิดพํออั้น อีกหนํอยมันจะต๎องน้ําตาเช็ดหัวเขํา"
"ผมกลัวมันจะไมํเป็นอยํางนั้นนํะซี คุณลุง" ตาอั้นวํา
"อ๎าว ! ทําไมลํะ พํออั้น"
"ผมดูๆ โลกมนุษย๑เราทุกวันนี้แล๎ว ก็ไมํอยากเชื่ออะไรทั้งนั้น คงที่ซื่อสัตย๑ คนที่มีความจริงใจ คนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ

ตํอคนอื่นเสียอีก กลับกลายเป็นคนเลวไมํมีวันที่ได๎ดี แตํคนที่เป็นหัวประจบกลับกลอก คดโกงเขานั่นแหละ เขาได๎ดีทุกสมัย
เพราะเขากลิ้งเกลือกไปทัน"
"อ๏ะ ! อยํางนั้นก็แยํซีพํอคุณ" พํอเพิ่มร๎อง
"ก็แยํนํะซีคุณลุง แตํแยํสําหรับคนอยํางเราๆ คนอยํางเขาไมํมีแยํหรอก มี่แตํจะดียิ่งๆ ขึ้นไป" ตาอั้นตอบขรึมๆ
"พํออั้นหมายความวํา โลกมนุษย๑เราไมํมีความยุติธรรมอยํางนั้นหรือ เป็นอันวําทําชั่วแล๎วผลที่เกิดไมํชั่วอยํางนั้น

หรือ" พํอเพิ่มถามอยํางสงสัย
"จะวําถึงเพียงนั้นก็ไมํถูก" ตาอั้นตอบ "ความชั่วมันก็ต๎องเกิดผลในทางชั่ว แตํผลที่เกิดมันไมํจําเป็นต๎องเกิด แกํผู๎ที่

ทําชั่ว มันไปตกแกํคนอื่นที่เขาไมํรู๎เรื่องราวอะไรด๎วย อยํางคนโกงเขา ถ๎าจับได๎ผลก็เกิดแกํตัว แตํสํวนมากถ๎าจะโกงกันใคร
จะไปปลํอยให๎ใครจับได๎ ผลเสียหายจากการโกงมันเกิดเหมือนกัน แตํมันไปเกิดกับคนอื่นๆ ที่เขาไมํโกงหรือไมํรู๎เรื่องอะไร
ด๎วยเลย"
"ฮื้อ ! ลําบากจริง ลําบากจริง" พํอเพิ่มบํน "ลุงยังปลงใจเชื่ออยํางนั้นไมํได๎เลย"

พลอยทีน่ อนฟังสองคนพูดกันอยูํ พูดขึน้ มาบ๎างวํา

"อั้น แมํก็คิดอยํางอั้นพูดเหมือนกัน...คิดมานานแล๎ว เพราะเหตุนั้นแมํจึงไมํยอมทําชั่ว ไมํยอมทําบาป"

พํอเพิม่ เหลียวมาดูพลอยแล๎วบํนวํา
"เออ ! แมํลูกคูํนี้เขาไปไหนกันเป็นปี่เป็นขลุํยทีเดียว พูดอะไรก็ไมํรู๎ ฉันไมํเข๎าใจเลย"
"จริงๆ นะคุณหลวง" พลอยยืนยัน "ถ๎าฉันทําชั่วแล๎วรู๎วําความชั่วจะต๎องตกแกํฉันคนเดียว ไมํไปตกแกํคนอื่น ฉันคง

ไมํกลัวความชั่วนักหรอก และบางทีอาจลงมือทําบาปกับเขาบ๎างก็ได๎ เพราะความชั่วดีก็เป็นเรื่องของฉันคนเดียว ถึงจะตก
นรกหมกไหม๎ ฉันก็เป็นคนตกจะเป็นไรไป เราอยากทําชั่วเราก็ต๎องรับกรรมเอาเอง เหมือนกับอยากได๎ของ เราก็เสียสตางค๑
ซื้อ แตํเทําที่เห็นมา คนอื่นที่เขาไมํรู๎เรื่องมักจะต๎องเข๎ามารับบาปเสียเสมอไป ฉันก็เลยทําบาปไมํลง เพราะกลัวคนอื่นเขา
จะต๎องลําบาก"
"คุยกันเรื่องอื่นเถิดแมํพลอย นึกวําสงสารแกํฉันก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มพูดอยํางอํอนใจ

อาการป่วยของพลอยมีแตํทรุดกับทรงไปเรือ่ ยๆ ตลอดระยะเวลากํอนสงครามจะเสร็จสิน้ ลง ความขาดแคลนในเรือ่ ง
ยารักษาโรค ทําให๎การรักษาพยาบาลไมํได๎ผลเต็มที่ และพลอยก็ปลงใจปลํอยให๎สังขารรํางกายเป็นไปตามบุญตามกรรม
ความรู๎สึกนั้นเหมือนกับวําตนเป็นคนพิการ จะทําอะรก็ไมํสะดวก และยิ่งนานวันเข๎าก็ยิ่งรู๎สึกวําตนนั้นอยูํด๎วยคนอื่นแท๎ๆ
ความรู๎สึกเชํนนี้ ยิ่งทําให๎พลอยท๎อถอยหนักขึ้นไปอีก
วันหนึง่ พํอเพิม่ มาหาและหลังจากทีค่ ยุ เรือ่ งอืน่ ๆ ตามเคยแล๎ว พํอเพิม่ ก็พดู ขึน้ วํา
"แมํพลอย สงครามเห็นจะไปไมํได๎อีกนานแล๎ว ฉันวําคงจะเสร็จในเร็วๆ นี้ เวลานี้เยอรมันก็แพ๎ราบไปแล๎ว ยังเหลือ

แตํญี่ปุ่น เมื่อสองสามวันนี้อเมริกาเอาลูกระเบิดแบบใหมํ ไปทิ้งญี่ปุ่นลูกหนึ่ง คนตายนับแสน"
"เหมือนไฟประลัยกัลป์" พลอยนึกในใจทันทีที่ได๎ยิน "มนุษย๑เราจะฆําฟันกันไปถึงไหน" แตํปากนั้นถามพํอเพิ่มไป

วํา
"ลูกระเบิดอะไรถึได๎ร๎ายแรงถึงเพียงนั้นคุณหลวง นํากลัวจริง"
"เขาเรียกกันวําลูกระเบิดปรมาณู" พํอเพิ่มตอบ "มีอิทธิฤทธิ์มากกวําลูกระเบิดที่เขาเอาทิ้งบ๎านแมํพลอย มากมาย

นัก ลูกเดียวก็เมืองพังทั้งเมือง คนตายทั้งเมือง อยํางนี้ฉันวําญี่ปุ่นสู๎ไปได๎อีกไมํนานต๎องแพ๎แนํๆ แมํพลอยคิดดูเอาเองเถิด
ถ๎าขืนสู๎ไปเขาเอาไปทิ้งสักสิบลูก มิพากันตายทั้งเกาะญี่ปุ่นหรือ"
"พุทโธํเอ๐ย !" พลอยอุทานเบาๆ "แล๎วคนที่ตายทั้งเมืองนั้นก็คงคนอยํางเราๆ นี้เอง คนแกํก็มี เด็กก็มี ไมํรู๎เรื่องรู๎ราว

กับเขาสักนิด"

"ทําอยํางไรได๎ลํะแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ยิ่งรบกันไปนานก็ยิ่งลําบาก เลิกรบกันเสียทีก็ดี ใครเหลือตายก็จะได๎สบาย

กันบ๎าง วําแตํไอ๎ลูกระเบิดลูกนี้ฉันอดคิดถึงมันไมํได๎เลย เพื่อนฉันเขาเลําให๎ฟังวํา เขาเพิ่งค๎นพบกันได๎ใหมํที่อเมริกา นํากลัว
เหลือเกิน"
"ลูกมันจะโตสักเพียงไหนนะคุณหลวง ถึงได๎มีฤทธิ์เดชมากถึงเพียงนี้" พลอยถามด๎วยเหตุผลอยํางธรรมดา
"อีตรงนี้นํะซีที่มันสําคัญ" พํอเพิ่มพูดอยํางภูมิใจเหมือนกับวําตนเองคิดลูกระเบิดปรมาณูขึ้นได๎ "เขาวําลูกมันเทํา

ระเบิดธรรมดานี่เอง หรือจะเล็กกวําเสียด๎วยซ้ําไป แตํฤทธิ์มันมากกวําหลายหมื่นเทํา"
"ฉันไมํอยากจะเชื่อเลย แตํนั่นแหละ คุณหลวงต๎องรู๎เรื่องอยํางนี้ดีกวําฉัน"
"จริงๆ นํา แมํพลอย" พํอเพิ่มหัวเราะ "เรื่องนี้ไมํใชํเรื่องหลอกกันเลํน เรื่องสําคัญนักทีเดียว เรียกได๎วําโลกมนุษย๑เรา

เข๎ายุคสมัยใหมํ แมํพลอยลองคิดดูซี เราเกิดมาในสมัยคนรบกันด๎วยมีดด๎วยไม๎ เอาปืนคาบศิลาปืนปัสตันไลํยิงกัน มีเหาะ
เหินเดินอากาศได๎แตํในหนังสือวงศ๑ๆ จักรๆ แล๎วเราก็ได๎อยูํมาจนเห็นคนเหาะได๎ เอาระเบิดแบบใหมํมาทิ้งตูมเดียวตายทั้ง
เมือง ราวกะศรพรหมาสตร๑ในเรื่องรามเกียรติ์ เกิดมาก็ไมํเสียชาติเกิดหรอกฉันวํา"
"แล๎วมีอะไรดีขึ้นบ๎างหรือเปลําเลําคุณหลวง" พลอยอดถามไมํได๎ทั้งที่ใจนั้นไมํอยากจะพูด "ฉันเห็นแตํรบราฆําฟัน

กันให๎ตายมากกวําสมัยกํอน ใครที่ไมํตายก็ต๎องลําบากอดอยากจนผ๎าจะไมํมีนุํงอยูํแล๎ว"
"อดใจรอไปกํอนเถิดแมํพลอย คงไมํนานหรอก อีกหนํอยก็เสร็จสงคราม เราคงสบายกันทุกคน คอยดูไปเถิด"
"นี่คุณหลวงสังหรณ๑ไปเสียอีกแล๎วกระมัง" พลอยถามยิ้มๆ ใจนั้นนึกถึงคําพยากรณ๑เหตุการณ๑ผิดๆ พลาดๆ ที่พํอ

เพิ่มชอบทําอยูํเสมอ
"เปลํานํา" พํอเพิ่มหัวเราะ "ฉันพูดด๎วยเหตุผลจริงๆ ใครๆ เขาก็พูดอยํางนั้นทั้งนั้น"

แตํในทีส่ ดุ เหตุการณ๑กเ็ ป็นไปตามทีพ่ อํ เพิม่ ได๎พยากรณ๑ไว๎ เพราะหลังจากทีก่ รุงเทพฯ ถูกระเบิดอยํางหนัก โรงไฟฟ้า
ทั้งสองโรงถูกทําาย ทําให๎เกิดขาดแคลนทั้งน้ําและไฟไปได๎ไมํนานนัก และโดยมิได๎มีใครคาดหมายไว๎กํอนเลย สงครามก็
เสร็จสิ้นลงอยํางเงียบๆ และโดยกระทันหัน เหมือนกับในวันที่สงครามเกิดขึ้น เช๎าตรูํวันหนึ่ง คนก็รู๎กันทั่วเมืองวําสงคราม
เสร็จลงแล๎ว โดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายยอมแพ๎ตํอพันธมิตร พํอเพิ่มรีบมาหาพลอยถึงบ๎านทันทีเมื่อได๎ทราบในตอนเช๎า พํอเพิ่มเดิน
อมยิ้มแป้นขึ้นมาบนเรือน และพอเห็นหน๎าพลอย พํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา
"คราวนี้สนุกละแมํพลอย เยอรมันยอมแพ๎ไปกํอนแล๎ว ญี่ปุ่นก็มายอมแพ๎ในวันนี้ เหลือแตํไทยเป็นมหาอํานาจรบ

กับอังกฤษอเมริกาแตํคนเดียวเทํานั้นเอง !"
"คุณหลวงคงดีใจมากคราวนี้" พลอยพูดตอบ

"ใครบ๎างจะไมํดีใจ" พํอเพิ่มวํา "คราวนี้จะได๎หมดทุกข๑หมดร๎อนกันเสียที ข๎าวของก็คงจะถูกลงคราวนี้"
"ข๎อนี้แหละที่ฉันยังปลงใจเชื่อไมํสนิท คนเราตกทุกข๑ได๎ยากมาหลายปี รบราฆําฟันกันตายเสียนักตํอนัก แล๎วอยูํๆ

พอเลิกรบกัน ก็จะให๎กลับสบายเหมือนเกําทันที ฉันยังเชื่อไมํได๎ดอกคุณหลวง"
ความเห็นของพลอยในเรือ่ งนี้ เป็นความเห็นทีอ่ อกจะถูกต๎อง แม๎พอํ เพิม่ และคนอีกหลายคน ทีเ่ คยมีความเห็นวําทุก
อยํางจะเรียบร๎อย และกลับคืนดีเมื่อเสร็จสงครามนั้น ก็ยอมรับวําความเห็นของพลอยถูกกวําของตนในภายหลัง เพราะ
ถึงแม๎วําสงครามจะเสร็จไปแล๎วก็ตาม และสํวนเกี่ยวข๎องของประเทศไทยในสงครามนั้น เป็นต๎นวําได๎เคยทําสัญญารํวมรุก
รํวมรบกับญี่ปุ่น ตลอดจนได๎ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกา ได๎กลายเป็นโมฆะไปหมดแล๎วก็ตาม สภาพการณ๑ตํางๆ ก็
มิได๎มีรํองรอยวําจะคืนดีเหมือนเมื่อกํอนสงคราม แตํตรงกันข๎าม กลับมีทีทําจะยิ่งทรุดลงไปกวําเมื่อยังอยูํในระหวําง
สงครามเสียอีก ข๎าวของทุกชนิดยังหายากและยังแพงขึ้นเรื่อยๆ ไปในอัตราที่นําพิศวงและนําวิตก ทหารตํางประเทศที่เคย
เข๎ามาอยูํในเมืองไทยตลอดระยะเวลาแหํงสงคราม ได๎หายไปหมดในเวลาไมํช๎า แตํมีทหารตํางประเทศอีกอยํางหนึ่งเข๎ามา
แทนที่ คือทหารของฝ่ายชนะสงคราม และเมื่อทหารเหลํานี้เข๎ามาอยูํได๎ไมํนานนัก ขําวลือก็วํอนไปถึงเรื่องความหยาบคาย
และความโลดโผนตํางๆ ของทหารตํางประเทศชุดใหมํ ทําให๎มีความตระหนกตกใจกลัวกันขึ้นบ๎าง เด็กตัวเล็กๆ ที่วิ่งเลํนอยูํ
ข๎างถนนหนทาง ในลักษณะที่เป็นมิตรกับทุกคนที่ผําน เลิกร๎องทักทายทหารด๎วยภาษาญี่ปุ่น เลิกร๎อง "อาริกาโต๎ !" หรือ
"บันไซ !" แตํเริ่มร๎อง "โอเค !" แทน ซึ่งเมื่อพลอยได๎ยินก็เข๎าใจวําเป็นภาษาฝรั่ง แตํแรกก็มีผู๎ที่เกลียดชังญี่ปุ่น ในฐานที่เป็น
ข๎าศึกเข๎ามารุกรานนั้น เห็นวําทหารตํางด๎าวชุดใหมํนั้นเป็นมิตรเข๎ามาขับไลํญี่ปุ่น ให๎ออกไปหมดจากประเทศไทย แตํนาน
วันเข๎าความรู๎สึกเชํนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นความสงสัย ไมํรู๎วําทหารเหลํานั้นจะอยูํไปอีกนานเทําไร
พํอเพิม่ ผูซ๎ ง่ึ มาเยีย่ มอาการไข๎ของพลอยแทบทุกวัน ปรารภขึน้ วันหนึง่ วํา
"แมํพลอย ฉันนี่เป็นคนแปลกเสียแล๎ว เมื่อญี่ปุ่นยังอยูํฉันก็เกลียดญี่ปุ่นเข๎ากระดูกดํา แตํพอเสร็จสงครามฉันเกิด

สงสารญี่ปุ่นขึ้นมาทันที เพราะเห็นมันจ๐องๆ นําสมเพช ยิ่งเดี๋ยวนี้หายไปหมด ไมํมีเที่ยวเดินตามถนนหนทาง ก็ถึงกับคิดถึง
เอาด๎วยซ้ําไป เบื่อหนํายเจ๎าพวกทหารแขกทหารฝรั่งเต็มที"
ตาอัน้ ผูซ๎ ง่ึ นัง่ อยูดํ ว๎ ยหัวเราะแล๎วก็พดู วํา
"คุณลุงไมํได๎เป็นอยํางนั้นคนเดียวดอกครับ ผมวําคนไทยเราเป็นอยํางนั้นแทบทั้งเมือง เมื่อทหารฝรั่งถูกญี่ปุ่นจับ

มาเป็นเชลยแถวบ๎านโป่ง เราก็พากันสงสารอยากชํวยเหลือเขา เวลารถไฟวิ่งผํานแถวนั้น เคยเห็นโยนบุหรี่โยนผลไม๎และ
ของอื่นๆ ให๎แกํเชลยฝรั่งกันทั้งกระบวนรถไฟ แตํพอญี่ปุ่นแพ๎ถูกฝรั่งเข๎ามาจับเป็นเชลย เราก็หันไปสงสารทหารญี่ปุ่น พอ
เห็นเข๎าก็ต๎องแอบให๎ขนมให๎บุหรี่อีก เห็นจะเป็นเพราะนิสัยเราชอบเมตตาและเห็นใจผู๎แพ๎
"แมํก็คิดอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยพูด "ใจแมํเองก็เป็นอยํางนั้น ถ๎าจะวําไปมันก็ไมํใชํเรื่องใชํราวอะไรของเราสัก

หนํอย มันเรื่องคนอื่นเขารบกัน ใครพลาดทําตกระกําลําบาก แมํก็สงสารเวทนาทั้งนั้น"

พํอเพิม่ หัวเราะแล๎วพูดวํา
"แมํพลอยนี่แกเป็นโมฆะเอาจริงๆ ทีเดียว รบกันมาเกือบตาย เดี๋ยวนี้แกบอกวําไมํใชํเรื่องใชํราวเอาเฉยๆ"

สําหรับคนไทยนัน้ พลอยก็รข๎ู าํ ววําผูม๎ บี ญ
ุ วาสนาชุดระหวํางสงครามก็ได๎พากันหมดบุญวาสนาไป ตามคําทํานาย
ของพํอเพิ่ม และมีผู๎มีบุญวาสนาชุดใหมํเข๎ามาแทนที่ แตํพลอยก็แกํเกินไปเสียแล๎วที่จะสนใจ และขณะนั้นก็มีขําวใหญํอีก
เรื่องหนึ่ง ที่ดึงดูดความสนใจของพลอย ด๎วยกําลังแรงยิ่งกวําเรื่องใดๆ ขําวนั้นคือขําวที่พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๘ จะเสด็จนิ
วัติกลับพระนคร
ขําวนีเ้ ปรียบเสมือนยารักษาโรคให๎แกํพลอยอยํางสําคัญ เพราะโรคของพลอยนัน้ มีอาการอยํางหนึง่ ทีไ่ มํมยี าอะไร
แก๎ไขได๎ และอาการนั้นก็คือขาดความสนใจตํอสิ่งตํางๆ ที่แวดล๎อมตัวอยูํในโลก ขําวที่พระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จกลับ ทําให๎
พลอยบังเกิดความสนใจมากขึ้นทันที หวนคิดถึงครั้งที่เคยไปเฝ้าชมพระบารมี เมื่อตอนเสด็จกลับครั้งแรกสมัยยังทรงพระ
เยาว๑ เวลาก็ลํวงเลยไปหลายปีนักหนาแล๎ว ป่านนี้จะต๎องทรงพระเจริญเป็นหนุํม พระรูปโฉมจะเป็นอยํางไร เป็นเรื่องที่
พลอยเก็บเอาใครํครวญไตรํตรองด๎วยความกระหยิ่มใจ ความรู๎สึกนั้นเต็มไปด๎วยความปีติอิ่มใจ ไมํผิดอะไรกับความรู๎สึก
เมื่อครั้งลูกของตนจะกลับจากเมืองนอก เพราะความรู๎สึกของพลอยที่มีตํอพระเจ๎าอยูํหัว ก็เหมือนกับที่ช๎อยได๎เคยวําไว๎ครั้ง
หนึ่ง คือมีความรักดูดดื่มอยํางลึกซึ้ง ไมํชั่วแตํมีความจงรักภักดี เยี่ยงประชาราษฎรจะพึงมีตํอสมเด็จพระเจ๎าแผํนดินของ
ตน แตํมีความรู๎สึกผูกพันใกล๎ชิดเหมือนกับวํา พระเจ๎าอยูํหัวเป็นของตนแท๎ๆ เป็นคนในครอบครัว มีสายสัมพันธ๑ทางโลหิต
เป็นบุตรหลานที่รักปานแก๎วตา ที่ตนได๎เฝ้าคอยดูความเจริญเติบโตด๎วยความรัก และมีความเจตนาดีพร๎อมด๎วยความหวัง
ในอนาคต ที่จะรุํงเรืองตํอไป ด๎วยความรู๎สึกเชํนนี้ พลอยจึงมีอาการกระเตื้องขึ้น เมื่อได๎ขําววําพระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จกลับ
จิตใจที่เคยแห๎งแล๎งเพราะปราศจากความหวังและความสนใจ เนื่องด๎วยถูกกระทบกระเทือนใจด๎วยความทุกข๑ และความ
ผิดหวังมามากนั้น ก็กลับเบิกบาน มีผลสะท๎อนถึงโรคภัยไข๎เจ็บที่บั่นทอนทางกาย ทําให๎มีอาการดีขึ้นตามลําดับ จนบุตร
และพี่น๎องพากันแปลกใจ เพราะพลอยในระยะนี้ดูเหมือนจะหายวันหายคืน จนลุกนั่งและเดินเหินได๎แคลํวคลํองเหมือนคน
ปกติ อาหารและการหลับนอนก็อยูํในระดับดี จนคนอื่นๆ ที่พากันเป็นหํวงในอาการไข๎ของพลอยนั้น พากันเชื่อวําพลอยได๎
ผํานพ๎นจากโรคแล๎ว และมีแตํจะหายเป็นปกติ ในเวลาไมํช๎า
เมือ่ เหลือเวลาอีกสองสามวันทีจ่ ะถึงวันพระเจ๎าอยูหํ วั เสด็จกลับ พลอยก็พดู กับตาอัน้ ด๎วยถ๎อยคํา ทีต่ าอัน้ ต๎องมองดู
พลอยอยํางสงสัย พลอยพูดวํา
"อั้น วันเสด็จกลับแมํอยากจะไปรับเสด็จ อั้นไปรับป้าช๎อยมาด๎วย เพราะคราวที่แล๎วก็ไปรับเสด็จด๎วยกัน"
"แตํคุณแมํ..." ตาอั้นพูดอยํางงงๆ "คุณแมํยังไมํคํอยสบาย เจ็บมานานเพิ่งจะคํอยยังชั่ว จะไปไหวหรือ"
"แมํไมํเคยขออะไรที่เกินกําลังเลยอั้น" พลอยตอบอยํางแนํใจ "ธรรมดาแมํก็เป็นคนไมํชอบไปไหน แตํคราวนี้แมํขอ

เถิด อั้นอยําขัดใจแมํเลย แมํรู๎สึกเหมือนกับวําถ๎าไมํได๎ไปรับเสด็จแล๎ว แมํจะไมํเป็นอันกินอันนอนอีกตํอไป แมํก็แกํแล๎วอั้น
ขอให๎อั้นชํวยจัดการให๎แมํได๎เห็นในหลวงให๎เต็มตาสักครั้งเถิด ชั่วเวลาเสด็จผํานไปเทํานั้น แมํไมํขออะไรมาก"

ตาอัน้ คิดอยูคํ รูหํ นึง่ แล๎วพูดวํา
"เห็นจะไมํเป็นไรกระมัง เพื่อนผมเขาเชําอาคารไว๎ที่ราชดําเนินอยูํริมทางเสด็จผํานพอดี ถ๎าคุณแมํไปนั่งคอยดูที่นั่น

หาหยูกยาน้ําทําไปเตรียมไว๎ คุณแมํก็คงจะได๎เห็นในหลวงได๎ แล๎วผมจะไปจัดการให๎"
"ขอบใจอั้น" พลอยตอบอยํางดีใจ "นึกวําสงเคราะห๑แมํเอาบุญเถิด แล๎วอยําลืมไปรับป้าช๎อย"

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๒)
พอถึงวันพระเจ๎าอยูหํ วั เสด็จกลับ พลอยก็พาสมใจและหลานๆ พร๎อมด๎วยเด็กในบ๎านอีกหลายคน ทีอ่ ยากไปรับเสด็จ
มีพวงภรรยาคุณชิต หอบอาหารกลางวันน้ํากินตลอดจนยาบางอยําง ใสํกระเช๎าโตลงเรือออกจากบ๎านพร๎อมด๎วยตาอั้น ผู๎
ซึ่งเมื่อเห็นข๎าวของที่เตรียมไปแล๎วก็หัวเราะพูดวํา
"คุณแมํเตรียมตัวเสียราวกับจะไปทอดกฐิน"

พลอยมองดูสมั ภาระตํางๆ แล๎วก็หวั เราะอยํางรําเริง ตอบวํา
"แมํก็นึกอยํางนั้นเหมือนกัน แตํของที่เตรียมไปนี่ ไมํใชํสําหรับแมํคนเดียวหรอก เด็กๆ ไปตั้งหลายคนต๎องเอาไป

เผื่อ"
พอข๎ามฟากมาถึงฝัง่ พระนคร ตาอัน้ ก็พาพลอยและคนอืน่ ทีม่ าด๎วยกัน ไปนัง่ รอรับเสด็จอยูทํ อ่ี าคารราชดําเนินอยําง
ที่ได๎นัดกันไว๎ แล๎วตาอั้นก็เอารถไปรับช๎อย ผู๎ซึ่งจะออกมาจากในวัง เวลานั้นยังเช๎าอยูํมาก แตํพลอยก็สังเกตเห็นได๎แล๎ววํา
ประชาราษฎร๑ที่มาคอยรับเสด็จในวันนั้นมากมายผิดปกติ และมากกวําวันที่ได๎เห็นเมื่อตอนเสด็จกลับครั้งแรก คนทุกอายุ
ทุกวัยและทุกฐานะ ดูเหมือนจะมารวมกันอยูํในวันนั้น ด๎วยวัตถุประสงค๑อันเดียวกัน คือคอยรับเสด็จพระเจ๎าอยูํหัว ผู๎ทรง
เป็นประมุขของชาติอันแท๎จริง ซึ่งทุกคนรู๎สึกวําขาดไปเสียนานตลอดระยะเวลาแหํงสงคราม วันเสด็จกลับวันนี้ ดูเหมือนจะ
เป็นวันสําคัญในความรู๎สึกของคนทั้งหลาย เป็นวันสิ้นสุดแหํงยุคทมิฬของสงครามที่ผํานไป และเป็นวันเริ่มแหํงยุคใหมํ ที่
ทุกคนจะได๎เริ่มทําการแก๎ตัว สร๎างชีวิตใหมํด๎วยความแจํมใส หลังจากความเสียโอกาสตํางๆ ที่ได๎เกิดขึ้นในระหวํางสงคราม
ถ๎าจะวํากันไปแล๎วความเชือ่ ถือและความหวังเชํนนัน้ อาจเป็นของผิดพลาดปราศจากหลักเกณฑ๑ ในสายตาและ
ความเห็นของคนหลายคน ที่เห็นวําพระมหากษัตริย๑นั้น ก็เป็นเพียงมนุษย๑ปุถุชนธรรมดา ยํอมจะไมํมีบารมีใดๆ นอกเหนือ
ไปกวําคนธรรมดา แตํในสายตาของพลอยและคนเป็นสํวนมาก ที่ไปรับเสด็จด๎วยความปีติโสมนัส และความจงรักภักดีใน
วันนั้น ผลแหํงพระบารมีได๎เกิดขึ้นแล๎วในใจของตน คือความชุํมชื่นในหัวใจ ความรู๎สึกอุํนหนาฝาคั่งปราศจากความว๎าเหวํ
ความหวังดีเจตนาดีตํอคนทั้งปวง ที่มีความจงรักภักดีรํวมกัน ตํางคนตํางมองดูกันในฐานะเป็นคนรํวมครอบครัวอันใหญํ
ปราศจากฉันทาคติ มีความรักรํวมกัน และเจตนาดีรํวมกันในบุคคลอันเป็นศูนย๑รวมแหํงความเคารพบูชา บุคคลอันเป็น
สายสัมพันธ๑เชือมโยงในความเป็นไทย และความรู๎สึกอันดีตํอกัน ถูกแล๎วพระเจ๎าอยูํหัวยังอยูํในวันเยาว๑ เป็นแตํเพียงเด็ก

หนุํมคนหนึ่งเทํานั้นเอง แตํเป็นเด็กหนุํมที่เป็นของคนทั้งชาติ เป็นลูกหลานของคนที่มีอายุสูง เป็นน๎องของคนที่มีอายุต่ํา
กวํานั้น และเป็นพี่เป็นเพื่อนของคนในวัยเดียวกับพระองค๑ ความรู๎สึกอยํางสนิทสนมนี้เกิดขึ้นอยํางมหัศจรรย๑ ถ๎าจะอธิบาย
ด๎วยความคิดของพลอยซึ่งเป็นคนโบราณ ก็จะต๎องวําเป็นไปได๎ด๎วยพระบารมี ในวันนั้นคนเป็นจํานวนแสน รายทางจาก
ดอนเมืองถึงพระบรมมหาราชวัง เพื่อต๎อนรับคนที่ตนรักกลับบ๎าน ทุกคนเต็มไปด๎วยความรักความมั่นใจและความยินดี ใน
จํานวนคนเป็นแสนๆ นั้นจะหาใบหน๎าที่โศกสลด จะหาใบหน๎าที่เศร๎าหมอง และจะหาใบหน๎าที่ขึ้งโกรธเคียดแค๎นสักใบหน๎า
เดียวก็ไมํมี พลอยเหลียวดูบรรยากาศรอบๆ ตัวแล๎วก็ขนลุกคอหอยตีบตันไปด๎วยความปีติ ที่ดูเหมือนจะให๎ความปวดร๎าว
ได๎เชํนเดียวกับความทุกข๑
ช๎อยกระหืบกระหอบเดินฝ่าฝูงคนมานัง่ ข๎างๆ ตัวพลอย แล๎วก็ยกผ๎าเช็ดหน๎าขึน้ ซับเหงือ่ แล๎วเอาโบกทีต่ วั อยํางแรงๆ
เพื่อระบายความร๎อน พลางพูดด๎วยเสียงที่แหบแห๎งวํา
"แมํพลอยมีน้ําเย็นๆ ขอกินสักอึกเถิด ฉันกระหายน้ําจะขาดใจ"

พลอยเปิดกระติกน้าํ แข็งรินน้าํ เย็นสํงให๎ชอ๎ ย ผูซ๎ ง่ึ รับไปดืม่ แล๎วรินใสํมอื ลูบตามหน๎าตามแขน แล๎วพูดตํอไปวํา
"ตั้งแตํฉันเกิดมาจนป่านนี้............อายุหกสิบกวําแล๎ว ยังไมํเคยพบเคยเห็นคนมากเทําวันนี้เลย พอฉันออกจากวัง

เห็นคนมืดฟ้ามัวฝนเต็มถนนหนทาง เต็มทุํงพระเมรุ ฉันก็ขาอํอนแทบจะเป็นลม พํออั้นเขาจะพามารถก็ไมํได๎ เพราะเขา
ห๎ามรถเสียแล๎ว ต๎องเดินแหวกคนมาจนถึงที่นี่ เจ๎าประคุณเอ๐ย ไมํรู๎วํามากันจากไหนมากมายเหลือเกิน"
"นั่นสิช๎อย ฉันเองก็อัศจรรย๑ใจ ไมํเคยเห็นอยํางนี้เลย" พลอยตอบเห็นด๎วย
"แล๎วนี่แมํมาอยํางนี้ทั้งเจ็บไข๎ แมํไมํกลัวมาเป็นลมตายเสียกลางทางบ๎างหรือแมํพลอย" ช๎อยถามอยํางครึ่งสงสัย

ครึ่งเป็นหํวง
"ไมํเป็นไรหรอก ฉันมาแตํเช๎าคนยังไมํมากนัก" พลอยตอบ "แตํถึงอยํางไรวันนี้ฉันก็ต๎องมา ต๎องมารับเสด็จ ต๎องมา

ให๎ได๎เห็นจงได๎"
"ฉันก็เห็นใจ" ช๎อยวํา "เป็นฉันเองเป็นตายก็ต๎องมาเหมือนกัน เพราะฉันรักของฉันในหลวงองค๑นี้ เกิดมาเป็นตัวฉัน

ก็เพิ่งรักในหลวงองค๑นี้เทํานั้น องค๑กํอนๆ ฉันไมํเคยกล๎าไปรักทํานหรอก ฉันกลัวทํานมากกวํา แตํองค๑นี้ไมํเหมือนองค๑กํอนๆ
ฉันรักเอาจับจิตจับใจทีเดียว จะเป็นเพราะอะไรก็ไมํรู๎ บางทีจะเป็นเพราะทํานยังทรงพระเยาว๑ หรือจะเป็นเพราะฉันเป็น
ประชาธิปไตยไปกับเขาด๎วยแล๎วก็ไมํรู๎"
เสียงตาอัน้ หัวเราะอยูขํ า๎ งหลังเบาๆ ในลําคอ ทําให๎ชอ๎ ยต๎องหันไปค๎อนเชิงสัพยอกแล๎วพูดวํา
"ดูพํออั้นซี ! พอฉันพูดวําเป็นประชาธิปไตยกับเขามั่ง ก็หัวเราะเยาะ ยายแกํอยํางฉันจะเป็นประชาธิปไตยบ๎าง

ไมํได๎หรือ ฉันอยากรู๎นัก"

หลังจากทีไ่ ด๎คยุ กันอยูสํ กั ครูํ ก็บงั เกิดอาการตืน่ เต๎นในหมูฝํ งู ชนนัน้ อยํางผิดสังเกต เป็นอาการบอกให๎รว๎ู าํ กําลังจะ
เสด็จพระราชดําเนินผํานมาด๎วยรถพระที่นั่งแล๎ว ทุกคนตํางเดินหรือวิ่งไปมาสับสน ตํางคนตํางตั้งใจจะหารที่ๆ ตนนึกวําจะ
ได๎ชมพระบารมีพระเจ๎าอยูํหัวอยํางใกล๎ชิดอยํางที่สุด บังเอิญอาคารที่พลอยไปอาศัยนั่งรอนั้น อยูํริมทางเสด็จพระราช
ดําเนินพอดี ถึงแม๎วําหน๎าอาคารจะมีคนมายืนมืดมิดไปหมด แตํพลอยก็ลองยืนชะเง๎อทดลองดู แล๎วก็เบาใจวําตนอาจ
มองข๎ามหัวคน เห็นองค๑พระเจ๎าอยูํหัวได๎โดยมิต๎องออกไปเบียดคนข๎างนอก เสียงชโยดังมาแตํไกลมาก แล๎วเสียงนั้นก็ใกล๎
เข๎ามาทุกที ทุกคนยิ่งสักสนอลหมํานยิ่งขึ้น พลอยยึดตัวตรง นึกในใจวําเมื่อรถพระที่นั่งผําน ก็จะถึงกับต๎องยืนปลายเท๎า
เพื่อให๎แลเห็นได๎ชัด ตาทั้งคูํจ๎องมองออกไปข๎างหน๎า เพํงคอยจับภาพอยูํแตํภาพเดียว ไมํยอมเหลียวไปทางอื่น ไมํยอมให๎
สิ่งอื่นมาแบํงแยกเอาความสนใจไปจากตัวเลย เสียงชโยดังขึ้นทุกที ในที่สุดก็ดังกบก๎องแก๎วหู ปานแผํนดินจะถลํมทลาย รถ
พระที่นั่งสีงาช๎างแลํนผํานมาอยํางช๎าๆ ธงมหาราชปลิวสะบัดพัดมาหน๎ารถ ทันใดนั้นพลอยก็ต๎องยกมือทั้งสองกุมที่หน๎าอก
เหมือนกับจะป้องกันมิให๎หัวใจเต๎นแรง จนหลุดลอยออกมาข๎างนอก เพราะพลอยได๎เห็นพระองค๑พระเจ๎าอยูํหัวถนัดชัดเจน
ประทับอยูํบนรถพระที่นั่ง อันมีสมเด็จพระอนุชาประทับอยูํเคียงข๎าง ทรงโบกพระหัตถ๑กับพสกนิกร ทรงยิ้มน๎อยๆ และใน
แววพระเนตรเปี่ยมไปด๎วยพระมหากรุณา อยํางที่คนไทยยุคนี้มิได๎เคยประสบพบเห็นมาแตํกํอน พลอยยืนนิ่งน้ําตาไหล
พราก ความปีติอิ่มเอิบเหมือนกับวําเป็นของแข็งเข๎าไปกดดันหัวใจ พระเจ๎าอยูํหัวทรงพระเจริญเป็นหนุํมใหญํ ดูชํางรวดเร็ว
เสียนี่กระไร หลังจากวันที่มารับเสด็จคราวโน๎น พระรูปโฉมงดงามเป็นสงําราศีสุดที่จะหาอันใดเปรียบเทียบได๎ ทรงเป็นทุก
อยํางและมีลักษณะทุกอยํางครบถ๎วน ตามที่พลอยได๎เคยนึกได๎เคยฝันวําสมเด็จพระเจ๎าแผํนดินควรจะทรงเป็นและทรงมี
พอรถพระทีน่ ง่ั คล๎อยไป พลอยก็เหลียวหาช๎อยซึง่ นึกวํายืนอยูขํ า๎ งตัว เพือ่ จะพูดจาแสดงความในใจของตน แตํชอ๎ ยก็
มิได๎อยูํที่นั่น และคนอื่นๆ ที่มาด๎วยกันก็หายไป คงเหลือแตํตาอั้นยืนอยูํคนเดียว เพราะความเป็นหํวงพลอย
"อั้น นี่เขาไปไหนกันหมด" พลอยถามขึ้น
"เขาวิ่งออกไปข๎างนอกตอนในหลวงเสด็จมาถึง อยูํข๎างนอกนั่นทั้งหมด" ตาอั้นตอบ
"แล๎วป้าช๎อยเลํา หายไปไหน"

ตาอัน้ หัวเราะชีม้ อื ไปข๎างหน๎าแล๎วพูดวํา
"ป้าช๎อยเป็นคนวิ่งออกไปกํอน เด็กๆ จึงได๎ตามไป อยูํนั่นปะไร คุณแมํเห็นไหม ไปเต๎นตรงนั้นนั่นแนํ โบกมือร๎อง

ชโยกับเขาเสียอีกด๎วย"
พลอยมองไปทางมือชีแ้ ล๎วก็อดหัวเราะไมํได๎ นึกชมความแข็งแรงของช๎อยอยูใํ นใจ พลางพูดวํา
"ป้าช๎อยนี่แกเกํงไมํหาย อั้นดูซีทําแกราวกะสาวๆ ก็ไมํปาน"

รถพระทีน่ ง่ั ผํานไปไกลแล๎ว อีกครูหํ นึง่ ช๎อยก็เดินแหวกคนกลับเข๎ามาหา ปากก็รอ๎ งวํา

"โฮ๎ย ! เหนื่อยจะขาดใจแมํพลอย แมํทูนหัว ! ขอน้ําเย็นๆ กินเอาบุญอีกอึกหนึ่งเถิด"

พลอยรินน้าํ สํงให๎แล๎วก็เย๎าวํา
"สมน้ําหน๎า แกํแล๎วยังไมํเจียมสังขาร เคราะห๑ดีเขาไมํเหยียบตาย นั่นมันเรื่องอะไรจะต๎องออกไปเต๎นอยูํ

กลางแปลง ดูแตํบนนี้ก็แลเห็นถมไป"
"โฮ๎ย ! อยํามาทําเป็นคนแกํดุฉันหนํอยเลย ฉันเองก็ไมํรู๎วํามันแพํนออกไปได๎ยังไง" ช๎อยพูดพลางยกผ๎าเช็ดหน๎าขึ้น

ซับเหงื่อ แล๎วก็ร๎องวํา
"งามจริ๊ง ! เจ๎าประคุณ งามอะไรอยํางนี้ ! ถ๎าลูกยังสาวๆ ลูกจะวิ่งตามไปดูให๎ถึงประตูวังเลย !"
"ดูช๎อยซี !" พลอยพูดแล๎วก็ต๎องหัวเราะอีก "เดี๋ยวเด็กๆ มันได๎ยินมันจะหัวเราะเยาะเอาหรอก"
"ชํางมัน" ช๎อยตอบอยํางอารมณ๑ดี "วันนี้ใครจะทําอะไรก็ไมํโกรธ แตํทํานชํางงามเหลือเกินนะพลอย ฉันเคยอําน

หนังสือวําใครตํอใครงามอยํางไรมาก็มาก เพิ่งมาเห็นด๎วยตาวําเป็นจริงไปได๎วันนี้ พวกผู๎หญิงสาวๆ ที่เขาวิ่งไปยืนกับฉัน
เมื่อกี้ เขากระโดดโลดเต๎นกันราวกะอะไรดี"
"แล๎วก็ตัวลํะ" พลอยขัดคอ "ฉันเห็นเต๎นไปกับเขาเหมือนกัน ร๎องชโยราวกะสาวรุํนๆ"
"ไฮ๎ ! ถึงอยํางนั้นเทียวรึ" ช๎อยร๎องอยํางไมํเชื่อ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "นี่แหละหนาแมํพลอย เหมือนกับที่คนแตํกํอน

ทํานวําไว๎ละ 'อยําวําแตํรุํนราวสาวแส๎ ถึงเฒําแกํก็ยังคิดพิศวง ' อยํางไรลํะ"
"แตํทํานงามจริงๆ นะช๎อย" พลอยอดพูดขึ้นไมํได๎ "สงําราศีก็เทํานั้น ฉันไมํเคยพบเห็นเลย เจ๎านายแตํกํอนวํางามก็

จริงหรอก แตํทําไมฉันไมํเคยนึกวํางามถึงเพียงนี้"
"นั่นนํะซี" ช๎อยพูดไปพยักหน๎าไป "งามจริงงามเหลือเกิน....เหลือเกิน จะพูดอะไรก็ไมํถูก ฉันเคราะห๑ดีอยูํหนํอยหนึ่ง

คราวนี้ ที่ทํานจะประทับในวัง อยูํที่บรมพิมาน พลอยก็รู๎วําในวังมันเงียบเหงาแคํไหน คราวนี้ประทับในวังจะครึกครื้นขึ้น
บ๎างกระมัง"
"ฉันวําไมํชั่วแตํในวังเทํานั้นหรอกช๎อย" พลอยตอบ "เสด็จกลับคราวนี้ที่ไหนก็คงจะครึกครื้นขึ้นทั้งนั้น ทั่วทั้งบ๎านทั้ง

เมือง แตํฉันได๎ยินวําจะเสด็จกลับมาชั่วคราว แล๎วก็จะไปนอกอีก ตรงนี้แหละที่ฉันไมํชอบ อยากให๎ทํานประทับอยูํตลอดไป"
"ฉันก็เหมือนกัน" ช๎อยวํา "แตํก็นั่นแหละจะทําอยํางไรได๎ แตํอยําเพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นเลย ยังเสด็จอยูํอีกนานหรอก

ถึงจะเสด็จไปนอกอีกจริงก็ไมํเห็นแปลก เสด็จกลับอีกทีเราก็มารับเสด็จทํานอีก สนุกดีออกจะตายไป"

พอกระบวนเสด็จพระราชดําเนินผํานไปแล๎วสักครูํ ตาอัน้ ก็ออกไปเอารถมารับ พลอยนัง่ คอยรถและคุยกับช๎อยเรือ่ ยๆ
ไป จนเวลาลํวงเลยไปอีกนาน ตาอั้นจึงได๎เอารถมาจอดที่หน๎าอาคาร พลอยพาลูกหลานและเด็กๆ รวมทั้งช๎อยขึ้นรถ แวะ
ไปสํงช๎อยที่ประตูวังกํอนที่จะลงเรือข๎ามฟากกลับบ๎าน ระหวํางที่นั่งมาในรถ ช๎อยก็พูดขึ้นเบาๆ วํา
"พลอย เราสองคนนี่รับเสด็จในหลวงกลับจากนอกกันมากี่หนแล๎ว"

พลอยนิง่ คิดอยูคํ รูหํ นึง่ แล๎วก็ตอบวํา
"สามหนแล๎วกระมังช๎อย หนแรกตอนพระพุทธเจ๎าหลวงเสด็จกลับจากยุโรป อีกสองหนก็แผํนดินนี้ "
"สนุกกันทุกหนจริงไหมพลอย"
"สนุกเต็มที่ช๎อย สนุกทุกหน" พลอยตอบ

ช๎อยนิง่ อยูคํ รูหํ นึง่ แล๎วก็พดู ขึน้ วํา
"พลอยเราสองคนนี่ก็ได๎สนุกมาด๎วยกันมากแล๎วไมํใชํหรือ"
"มากทีเดียวช๎อย บางอยํางคิดดูแล๎วก็เหมือนกับเมื่อวานซืนนี้เอง"
"นั่นนํะซี" ช๎อยพูดอยํางพอใจ "เราสองคนนี่ถ๎าจะวําไปก็ไมํเสียชาติเกิดหรอก"

พอรถถึงประตูวงั ช๎อยก็ลงจากรถ ล่าํ ลาแล๎วก็กลับเข๎าวังอยํางกระปรีก้ ระเปรํา ฝ่ายพลอยก็พาลูกหลานข๎ามฟากกลับ
บ๎านด๎วยความอิ่มใจ
ตัง้ แตํนน้ั คนไทยเป็นอันมากก็ดเู หมือนจะพูดกันแตํเรือ่ งในหลวง เรือ่ งอืน่ ๆ หลายเรือ่ งทีต่ นเคยเห็นวําสําคัญ ดูจะ
หมดความสําคัญลงไป เพราะเรื่องหลํานั้นเมื่อพูดกันไปแล๎ว ก็มีแตํความยุํงยากใจมากกวําความตื่นเต๎นยินดี สํวนเรื่องใน
หลวงเป็นเรื่องที่กํอให๎เกิดความสบายใจ ทั้งผู๎พูดและผู๎ฟัง ยิ่งในระหวํางหมูํคนที่ชอบตื่นเต๎นของใหมํ ในหลวงก็นับวําเป็น
ของใหมํเอี่ยมที่สุด เพราะมิได๎ประทับอยูํในพระนครมาเสียหลายปี พลอยเป็นคนหนึ่งซึ่งฟังเขาคุยเรื่องในหลวงได๎ไมํเบื่อ
เฝ้าติดตามขําวเกี่ยวกับพระองค๑ทั้งทางปากคนเลําและทางหนังสือพิมพ๑ ในระยะเวลาหลายเดือน ที่เสด็จอยูํในพระนครนั้น
พลอยได๎ทราบถึงพระกิตติคุณอันประเสริฐมากมายหลายอยําง พระมหากรุณาที่มีตํอพสกนิการของพระองค๑ และความ
จงรักภักดีที่ประชาชนทั้งไทยและเทศ ที่เข๎ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได๎มีตํอพระองค๑เป็นล๎นพ๎น พลอยลองนึกย๎อนหลัง
นําเอาเหตุการณ๑ที่ได๎เห็น ไปเทียบกับสมัยแผํนดินกํอนๆ อีกสามแผํนดินที่ตนได๎ผํานมาแล๎ว ก็รู๎วําแตํกํอนนั้น ถึงแม๎วํา
ความจงรักภักดี จะมีอยูํมากกมายเพียงใรก็ตาม ความจงรักภักดีนั้นก็มิได๎เคยแสดงออกมาอยํางชัดแจ๎งพร๎อมเพรียงกัน
อยํางแผํนดินนี้ และความจงรักที่ได๎เห็นในระยะนี้ ก็ดูจะเป็นความรู๎สึกใกล๎ชิด เป็นเรื่องสํวนตัวของคนเป็นจํานวนมาก ยิ่ง
กวําที่ได๎เคยเห็นมาแตํกํอน

พลอยเองนัน้ รูส๎ กึ วําสภาพโดยทัว่ ไป ดูจะเริม่ มีความมัน่ คงยิง่ กวําแตํกอํ น พลอยคํานึงถึงชีวติ ของตน ก็เห็นวําโรคภัย
ไข๎เจ็บอันเกี่ยวด๎วยโรคหัวใจที่เป็นอยูํนั้น มีอาการดีขึ้นบ๎าง พอที่จะกระทํากิจการตํางๆ อยํางเบาๆ ได๎ ไมํต๎องนอนเป็น
คนไข๎เหมือนแตํกํอน พลอยรู๎ดีวําโรคของตนยังไมํหายขาด และก็อาจไมํวันหาย แตํความรู๎นั้นก็มิได๎ทําให๎พลอยรู๎สึกวิตกแตํ
อยํางไร ชีวิตของลูกแตํละคนก็ดูจะเป็นไปตามปกติ พระอ๎นกําลังบวชอยูํอยํางสงบ ตาอั้นก็อยูํกินกับบุตรภรรยาเป็นปกติ
ประไพนั้นถึงจะไมํลงรอยกับคุณเสวีนัก แตํก็ดูจะเป็นผู๎ใหญํขึ้น ไมํหุนหันพลันแลํนอยํางแตํกํอน ถ๎าหากวําตาอ๏อดยังอยูํ...
พลอยนึกถึงตาอ๏อดทีไร ก็รู๎สึกเหมือนกับวํามีใครเอาผ๎าดําที่ชื้นแฉะเย็นชืดเข๎ามาหํอหุ๎มหัวใจ เพราะเรื่องตาอ๏อดเป็นเรื่องที่
พลอยปลงไมํตก
พลอยดําเนินชีวติ ตํอไปเป็นปกติ ระหวํางนัน้ เวลาทีพ่ ระเจ๎าอยูหํ วั จะเสด็จกลับก็ใกล๎เข๎ามาทุกวัน ช๎อยออกมาจากใน
วังครั้งใด ก็มีแตํเรื่องในหลวงมาคุยให๎พลอยฟัง และพํอเพิ่มมาหาครั้งใดก็มีแตํเรื่องในหลวง พํอเพิ่มซึ่งเป็นคนสนใจใน
กิจการบ๎านเมือง จนพลอยเห็นวํามากจนเกินไปนั้น ก็ยังอุตสําห๑ยับยั้งความสนใจนั้นไว๎ ระหวํางที่ในหลวงเสด็จอยูํ และ
สนใจเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับในหลวงเชํนเดียวกับคนอื่นๆ
วันนัน้ พลอยจําได๎วาํ เป็นวันอาทิตย๑ เพราะตาอัน้ อยูบํ า๎ นมิได๎ไปทํางาน เช๎าวันนัน้ เป็นวันอาทิตย๑ทแ่ี จํมใส เชํนวัน
ธรรมดาวันหนึ่งในเดือนมิถุนายน พลอยตื่นนอนแตํเช๎าเชํนเคย ไมํรู๎สึกวํามีอะไรผิดแผกไปจากวันอื่นๆ เลย ทุกอยํางดู
แจํมใสเป็นปกติ ชีวิตโดยรอบดําเนินไปอยํางเคย เรือแพยังคงขึ้นลํองอยูํในคลองบางหลวง อยํางที่เคยเห็นมาแล๎วหลายสิบ
ปี พอตกสายราวๆ ห๎าโมงเช๎า พํอเพิ่มก็เดินหน๎าซีดขึ้นบันไดเรือนขึ้นมายังที่ๆ พลอยนั่งอยูํ มีตาอั้นนั่งเลํนกับลูกชายคนเล็ก
อยูํใกล๎ๆ
"แมํพลอย ! พํออั้น !" พํอเพิ่มพูดด๎วยน้ําเสียงที่พลอยไมํเคยได๎ยินมาแตํกํอน "เกิดเรื่องใหญํแล๎ว ในหลวงสวรรคต"

พลอยสะดุง๎ แทบสุดตัว พลางร๎องวํา
"คุณหลวงเอาอะไรมาพูด ไมํจริง ! ฉันไมํเชื่อ ! ทํานยังหนุํมแนํนออกอยํางนั้นจะสวรรคตได๎อยํางไร !"

ตาอัน้ เหลียวดูพลอยด๎วยสายตาทีเ่ ป็นหํวงและตกใจระคนกัน
"ฉันแวะเข๎าไปกินกาแฟที่หน๎าวังกํอนที่จะข๎ามมานี่ ได๎ยินเข๎าพูดกันที่นั่น"

พลอยรูส๎ กึ โลํงใจขึน้ มาครันๆ ขําวร๎านกาแฟของพํอเพิม่ ! ซึ่งแนํนอนวําจะต๎องผิด แตํคนสมัยนี้ก็ชํางเหลือเกิน เอา
เรื่องที่ไมํจริงและสุดแสนจะอัปมงคลมาพูดเลําลือกันงํายๆ เสียงพํอเพิ่มพูดพึมพําวํา "จริงนาแมํพลอย . . . จริงๆ พํออั้น"
แตํพลอยก็ไมํสนใจ นึกได๎แตํอยํางเดียว คราวนี้พํอเพิ่มต๎องผิด จะถูกได๎อยํางไร เมื่อพํอเพิ่มเก็บเอาขําวลือที่เป็นไปไมํได๎มา
อ๎างวําเป็นจริง
พอบํายโมงช๎อยก็ออกมาจากในวัง เมือ่ เห็นการแตํงตัวของช๎อยทีแ่ ตํงดําทัง้ ชุด พลอยก็ได๎แตํนง่ั นิง่ เหมือนถูกตรึงอยูํ
กับที่

ช๎อยเดินร๎องไห๎นาํ้ ตาอาบหน๎าขึน้ เรือนมา ในใจของพลอยก็ได๎แตํรอ๎ งวํา "ไมํจริง ! ไมํจริง ! ไมํเชื่อ !" แตํก็ไมํกล๎าเอํย
ปากถาม เพราะในใจนั้นอยูํรู๎วําจริงเสียแล๎ว ช๎อยมาเลํารายละเอียดบางอยําง เกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต ซึ่งทําให๎
เหตุการณ๑ทั้งหมดไมํนําจะเป็นไปได๎ยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากนั้นท๎องฟ้าดูมืดครึ้มลง และทุกอยํางก็มืดครึ้มไปตาม เสียงลมพัด
เสียงนกร๎อง และเสียงน้ําไหลหน๎าบ๎าน ฟังดูเหมือนคนร๎องไห๎....
ช๎อยกลับไปแล๎ว บอกวําคงมีงานในวัง ต๎องรีบกลับ ช๎อยผูซ๎ ง่ึ เป็นชาววังมิรจ๎ู บ และจะเป็นตํอไปไมํมที ส่ี น้ิ สุด รีบกลับ
เข๎าวังเพราะเป็นหํวงหน๎าที่ พลอยลุกเดินช๎าๆ เข๎าไปเอนหลังลงนอนที่บนเตียง รู๎สึกเหนื่อยและเพลียยิ่งกวําที่ได๎เคยรู๎สึกมา
ในครั้งใด พลอยลงนอนหลับตานิ่งๆ พยายามจะไลํความนึกคิดทั้งหมดออกจากสมอง
"ไมํนําเลย" พลอยนึกในใจ "ยังหนุํมแนํนสวยงามออกปานนั้น ไมํนําเลย แตํก็สวรรคตไปแล๎ว ทั้งที่ทรงเป็นถึงพระ

เจ๎าอยูํหัว มีคนรักทั้งแผํนดิน ......... นับประสาอะไรกับตาอ๏อดซึ่งเป็นเพียงลูกเรา จะตายไปไมํได๎ ขนาดพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรง
เปี่ยมไปด๎วยพระรูปพระโฉมและสมบัติอื่นๆ อีกมิรู๎จักเทําไร ยังหลีกเลี่ยงไมํพ๎น บรรทมอยูํถึงบนพระที่นั่ง แวดล๎อมไปด๎วย
ราชบริพาร ความตายยังจูํเข๎าไปจนถึง นับประสาอะไรแตํลูกเราตัวเรา...ในที่สุดก็ต๎องเหมือนกันทั้งนั้น ผิดกันแตํเวลา"
พลอยรูส๎ กึ เหมือนกับวําตัวลอยขึน้ สูเํ บือ้ งสูงในขณะนัน้ ความทุกข๑ทง้ั หลายทีเ่ กิดแกํตวั มาหลายครัง้ หลายครา ดู
เหมือนจะเริ่มหลุดพ๎นไป พลอยนึกถึงคุณเปรมซึ่งดูเหมือนจะมาอยูํใกล๎ตัวทุกครั้งที่บังเกิดความทุกข๑โทมนัส
"คุณเปรม..." พลอยร๎องเรียกอยูํในใจ "ฉันไมํเข๎าใจอะไรหลายอยําง ถ๎าคุณเปรมยังอยูํฉันก็คงจะถามได๎ แตํก็ชําง

เถิดไมํเป็นไร....วําที่จริงฉันก็เริ่มจะเข๎าใจอะไรได๎บ๎างแล๎ว แตํฉันอยูํมานานเต็มที คุณเปรม......ได๎เห็นอะไรที่ไมํนึกวําจะเห็น
และไมํอยากจะเห็น.... ฉันอยูํมาจนถึงสี่แผํนดินแล๎ว คุณเปรม...สี่แผํนดิน...นานหนักหนา ฉันเหนื่อยเต็มที เหนื่อยจะขาด
ใจ...คนสี่แผํนดินนั้นแกํเกินไปกระมัง หรือวําฉันจะเหนื่อยเพราะเรื่องอื่นก็ไมํรู๎.....สี่แผํนดิน....."
เย็นวันนัน้ วันอาทิตย๑ท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ําในคลองบางหลวงลงแห๎งเกือบขอดคลอง หัวใจพลอยที่อํอนแอ
ลงด๎วยโรคและความทุกข๑ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ําไป

จบบริบูรณ๑
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Fourth Reign
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 required 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 astoundingly high prices. The doctor who treated Phloi himself didn’t
know where to find the drugs he needed to treat her and merely jotted 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 investment. 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 somewhere 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 doing 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 commit 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 before 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 anything, 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 invented it in America. It’s frightening.’
‘It must be huge, don’t you think, to be able to bring such destruction,’ 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 thousands 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 entered 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 Pharamart 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. Everybody 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 suddenly, 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. Prices 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 return 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 America, 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 daredevilries 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 being 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 Banpong, 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 Japanese 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 considered, 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, because 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 benevolence, 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 condition, 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 satisfactory, 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 asking 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 medicine 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 Majesty, 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 nation 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 themselves 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 cheerfulness, 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 contentment. 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.’
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‘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 concern.
‘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 excitement in the crowd, which meant that the royal apparition was imminent. People walked or ran in confusion, each looking for a place where
they thought they would have the best view of His Majesty. The building 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 looking 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 flowing 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 compare 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, handsome they were indeed, but did I ever think they could be as handsome as this?’
‘Exactly,’ Choi said as she nodded. ‘Really handsome, too handsome 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 chatted 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, including 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 people’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 before. 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 children 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

KUKRIT PRAMOJ ̷ FOUR REIGNS

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 begun 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

