บทที่ ๑ แผ่นดินที่ ๑
"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
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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

KUKRIT PRAMOJ ̷ FOUR REIGNS

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

KUKRIT PRAMOJ ̷ FOUR REIGNS

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

FOUR REIGNS ̷ KUKRIT PRAMOJ

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

KUKRIT PRAMOJ ̷ FOUR REIGNS

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.

