The book is owned by คุณโอด[400]
Typed to Word Document by คุณพัฒนพงศ ธีรวุธภิญโญ[558]
Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org

This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is
to promote SamGler to all walks of life and to memorize Por Intarapalit, one of
the greatest writers in Thai
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ซานุกขาน
ป. อินทรปาลิต
อาหารค่ํามื้อนั้นคณะพรรคสี่สหาย และทานผูใ หญตองเสียเวลารอคอย ดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์ในราวสิบหานาที
เมื่อนายแพทยหนุม ผลักบังตาประตูหอ งรับประทานอาหารเดินเขามาอยางรอนรน และดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส
ผิดปรกติ นิกรเลนงานดิเรกทันที
"มัวแตทดลองตะหวักตะบวยอะไรอยูวะหมอ กันหิวขาวจนลมออกหูอยูแลว จะกินกอนคุณอาหญิงก็ไมยอม ทีหนาที
หลังจําไวหนอยซีวา หนึง่ ทุมตรงเปนเวลากินอาหารค่าํ ของพวกเรา" พูดจบนิกรก็เอื้อมมือควานกกระจาบทอดตัวหนึ่ง แต
คุณหญิงวาดตีมือดังเพียะ นิกรจึงตองปลอยนกกระจาบทอดตัวนั้นดวยความเสียดาย
นายแพทยหนุมยกมือไหวคณะพรรคของเขาทุกๆ คน
"ขอโทษที...ขอโทษทีครับ ฝรั่งเปนเสียใจนิดหนอยที่ทําใหทุกคนรอคอย แตมีขาวดีที่จะเลาใหทุกคนฟงเปนขาวที่นา
ชื่นใจที่สุด"
เมือ่ ดร. ดิเรกทรุดตัวนัง่ เรียบรอย เจาคุณปจจนึกฯ ซึ่งนั่งตรงขามกับเขาก็กลาวถามขึ้น
"ขาวดีอะไรวะ ดิเรก"
ดร. ดิเรก ยิม้ นอยยิม้ ใหญเขาลวงกระเปาเสือ้ เชิ้ต หยิบแบบฟอรมโทรเลขตางประเทศฉบับหนึ่งออกมาชูอวดทุกๆ คน
ดวยความดีใจ
"นี่แหละครับ คือขาวดีของผม" นายแพทยหนุมกลาวกับทานผูใหญทั้งสาม "ผมไดรบั โทรเลขดวนของทานมหาราชา
ซานุกขานเมื่อสักครูนี้เอง ละมอมเซ็นรับจากพนักงานสงโทรเลข แลวนําไปใหผมในหองทดลองวิทยาศาสตร"
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที
"ยุตเิ รื่องขาวดีของแกกอนเถอะโวยหมอ กันหิวขาวจะตายอยูแลวกินใหอิ่มกอน คอยเลาสูกันฟง"
คุณหญิงวาด ทําตาเขียวกับหลานชายจอมทะเลนของทาน
"แหม...แกนี่ทําไมถึงตะกละตะกลามอยางนี้นะนิกร ความจริงแกก็ยดั อะไรตออะไรทัง้ วัน เมื่อตอนสีโ่ มงก็ลอ
เย็นเตาโฟเขาไปตั้งสองชาม ตอนหาโมงแซนวิชอีกสองชิ้น น้ําชาอีกหนึ่งถวย ตอนใกลค่ํากวยเตี๋ยวผัดราดหนาอีกหนึ่งจาน
นมสดในตูเย็นอีกสองขวด แกกินอยางนี้ใครเขาจะเลี้ยงแกได"
นิกรเอียงคอยิ้ม
"ก็คุณอานะซีครับเลี้ยงผม"
คุณหญิงวาดแยกเขี้ยว
"เดี๋ยวแมขวางดวยสอมหนาตาแหกเลย" แลวทานก็หันมาพยักหนากับนายแพทยหนุม "ทานมหาราชามีโทรเลขมาวา
อยางไร"
"ทานประชวรครับ รับสั่งใหผมรีบเดินทางไปประเทศอินเดียโดยเร็วที่สุด คราวนี้แหละครับผมจะไดเงินคารักษา
พระองคไมต่ํากวาหาหกลาน และทองคําเทาลูกฟกอีกหนึ่งลูก"
คุณหญิงวาดนัยนตาเหลือก
"ยังงัน้ เชียวหรือดิเรก คารักษาไขอะไรกันทําไมถึงมากมายนัก ตั้งหาหกลาน สักสองลานก็เหม็นเขียวแยแลว"

สองเจาคุณทําคอยนพรอมๆ กัน สี่นางหัวเราะคิกคักไปตามกัน เจาคุณประสิทธิ์ฯ มองดูเมียรักของทานอยางเดือดดาล
แลวกลาววา
"เวลานีเ้ ขาหนารอนแลว อากาศมันรอนมาก เสืออยูดีๆ อยาเอาไมมาแหยหนอยเลยนา ฉันอดใจไมไหวตบดวยหลัง
มือลืมแบ สักฉาดเดียวเทานั้น คุณหญิงก็ถึงกับปสสาวะราดเชียวนะจาบอกให เออแนะ…คนเรานีแ่ ปลกอยูด ๆี หาเรื่องเจ็บตัว"
คุณหญิงวาดแกลงทําเปนกลัวตัวสั่นงันงก
"โอย…กลัวแลวคะเจาคุณขา อยาทําเมียเลยนะคํา นึกวาเลี้ยงลูกนกลูกกาไวเอาบุญเถอะคะ"
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที
"เมื่อไหรจะลงมือกินกันเสียทีครับ จะคุยจะหยอกกันหรือจะกินขาวกัน โธ…ไมมีใครเห็นใจผมบางเลย"
ดร. ดิเรกมองดูนกิ ร แลวหัวเราะหึๆ
"ทนหิวอีกสักครูเถอะวะกร กันกําลังจะพาพวกเราไปเที่ยวมัธยมประเทศหรือประเทศอินเดีย เราจะเปนแขกผูม ีเกียรติ
อันใหญยิ่งของทานมหาราชาซานุกขาน มหาราชาที่ร่ํารวยที่สุดในโลก มีเงินสดประมาณสิบลานปอนดสเตอรลิงก เพชรนิล
จินดามีมากกวารานขายเพชร ทั้งหัวเม็ดรวมกันเสียอีก"
นิกรยิ้มแหงๆ
"กินเสียใหอิ่ม แลวคอยเลาไมดหี รือ"
อาเสี่ยกิมหงวน เอื้อมมือหยิบนกกระจาบทอดสองตัวหยิบสงใหนายจอมทะเลน
"เอา…ยัดรองทองไปพลางๆ กอน"
นิกรหัวเราะ
"ยังงี้คอยยังชั่วหนอย" พูดจบก็ยกนกกระจาบทอดตัวหนึ่งใสปากเคี้ยวกรวมๆ นันทามองดูนองชายของหลอนดวย
ความหมั่นไส
"ตะกละอะไรอยางนี้ก็ไมรู เกิดมาไมเคยพบเคยเห็น"
นิกรยักคิ้วใหพี่สาว
"สุนทรภูว า …ตะกละอิ่มทอง จองหองทองแหง"
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง นวลลออเมียรักของเสี่ยหงวนกลาวกับ ดร. ดิเรกอยางเปนงานเปนการ
"ทานมหาราชาประชวรเปนพระโรคอะไรคะหมอ"
ดร. ดิเรกคลี่แบบฟอรมโทรเลขตางประเทศออกแลวกลาวกับทุกๆ คนวา
"ผมจะอานเปนภาษาไทยใหฟงนะครับ"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ทุกคนตางพากันมองนายแพทยหนุมเปนตาเดียว ดร. ดิเรกไดอา นขอความในโทรเลขฉบับ
นั้นโดยแปลเปนภาษาไทยไปเลย
หมอดิเรกที่รัก
ฉันปวยเปนโรคฮิสทีเรียมาปกวาแลว อาการทั่วไปอยากมีแตเมียไมสิ้นสุด ถึงแมวานางในฮาเร็มของฉันตั้ง ๔๐ คน
เทาอายุฉัน ฉันก็พยายามหาสาวสวยมาเปนชายาของฉันเรื่อยๆ ไป
นายแพทยชาวอังกฤษคนหนึ่งไดตรวจรางกายของฉันอยางละเอียดถี่ถวน เขาใหความเห็นวาตับและไตของฉันชํารุด
เสียแลว ฉันควรจะไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษเพื่อเปลี่ยนตับไตใหม แตฉันไมยอมเชื่อถือนายแพทยคนใดยิ่งกวาเธอ เพราะ
ฉันเคยเห็นความสามารถของเธอมาแลวตั้งแตครั้งเสด็จพอของฉันซึ่งเธอไดทําการผาตัดเปลี่ยนตับไตไสพุงตลอดจนมาม และ

ผาขี้ริ้วใหเสด็จพอเมื่อครั้งนั้น ฉันรักและไวใจเธอมาก ถึงแมเราไมไดพบปะกันเปนเวลาเนิ่นนาน เราก็ติดตอกันทางจดหมาย
เสมอ ฉันใครจะขอเชิญเธอเดินทางไปอินเดียโดยดวน เพื่อเปลี่ยนตับไตไสพุงใหฉัน ฉันยินดีจะออกคาใชจายใหเธอทุกสิ่งทุก
อยาง จะตอนรับเธอในฐานญาติของฉันคนหนึง่ สวนคารักษานั้นฉันจะจายตามแตเธอจะเรียกรอง นอกจากนีฉ้ นั จะใหทองคํา
ขนาดลูกฟกแกเธอเปนรางวัลดวย ถาเธอจะตกลงใจอยางไรขอไดโปรดโทรเลขดวนถึงฉันโดยเร็วทีส่ ดุ
ซานุกขาน
"ขาหรือขาน" กิมหงวนถามยิ้มๆ
"ขานโวย" ดร. ดิเรกตอบ "พระองคทรงพระนามวาซานุกขาน ทานมหาราชาองคนี้มีน้ําพระทัยโอบออมอารีที่สุด
ร่าํ รวยกวาทานมหาราชาจันทรกุมารมากนัก พระองคเปนมหาราชาแหงนครปตนา เมืองเล็กๆ เมืองหนึง่ ซึ่งตั้งอยูบนฝงขวา
ของแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ถึงแมวามหาราชาทั้งหลายหมดอํานาจในการปกครองแลว ทานซานุกขานก็ยังมีพระอํานาจ มี
อิทธิพลใหญยิ่งในแควนปตนากระทั่งกรุงพาราณสี ประชาราษฎรชาวฮินดูทั้งหลายยังคงถวายความจงรักภักดีตอพระองค
ตลอดมา รัฐบาลอินเดียก็เอาอกเอาใจ แตงตั้งใหพระองคเปนนายกเทศมนตรี เมืองปตนาแทบจะกลาวไดวา ทานมหาราชาองค
นี้มีความสําคัญที่สุดยิ่งกวามหาราชาทั้งหลาย"
พล พัชราภรณยิ้มใหนายแพทยหนุม
"กินขาวกันเสียทีเถอะพวกเรา อายกรทําทาจะตายอยูแลว กินไปพลางคุยกันไปพลางดีกวา"
นิกรรีบยกมือไหวพลทันที
"เออ…ยังงี้ซีวะ คนเราถาเห็นใจกันอยางนี้ก็คบกันได อา-เชิญครับเชิญรับประทานอาหารไดแลว ขอใหเจาภาพจง
เจริญ ไชโย…"
การรับประทานอาหารเริม่ ตนทันที ดร. ดิเรกไมสูจะสนใจในเรื่องอาหารเทาใดนัก เพราะเขากําลังภาคภูมิใจที่จะได
ไปรักษาทานมหาราชาซานุกขาน เขากลาวกับคณะพรรคของเขาวา
"เปนโอกาสอันดียิ่ง ที่กันจะชวนพวกเราไปเที่ยวอินเดียดวยกัน ถึงแกสามคนเคยไปกับกันมาแลวก็เปนเวลานาน
มาแลว เราตั้งใจวารอนนี้เราจะขึ้นไปพักผอนที่เชียงใหม เปนอันวาไมตองไป ไปเที่ยวอินเดียกันดีกวา ยกโขยงกันไปใหหมด
เลย พาเมียๆ ของเราไปดวย"
ประไพพูดขึ้นทันที
"เชิญกันไปตามลําพังเถอะคะ ไพไมไปหรอก ดีไมดีไปเห็นเพชรนิลจินดาของทานมหาราชาเขา ไพก็จะยอมเปนชายา
ของพระองคเทานั้น"
ทามกลางเสียงหัวเราะของใครตอใคร นิกรไดทําตาเขียวกับเมียของเขา
"ไดเรอะ…ผัวยังอยูทั้งคนจะไปเปนเมียเจาแขก"
ดร. ดิเรกยกมือหาม
"อยาพูดเปนเลนนา เราพูดกันใหเปนงานเปนการดีกวา ผมจะพาพวกเราไปเที่ยวอินเดีย จะโทรเลขทูลใหพระองคทรง
ทราบวาเราจะไปกันหมดนี้แหละ"
คุณหญิงวาดสั่นศีรษะชาๆ
"ไมเอาแลวพอดิเรก อาแกแลว ไมกลานั่งเรือบินกับเขาหรอก อาสมัครใจอยูบานดีกวา"
เจาคุณประสิทธิ์ฯ พูดเสริมขึ้น
"อาก็ขอตัว พวกแกไปกันตามลําพังเถอะ อาทั้งสองตั้งใจจะพาเมียๆ ของแกไปเที่ยวภูกระดึงตนเดือนเมษานี้แหละ"
ดร. ดิเรกทําตาปริบๆ แลวหันมามองดูสี่นาง

"ไปเที่ยวอินเดียกับพวกเราเถอะนา"
นันทายิ้มใหนายแพทยหนุม
"มายละคะหมอ ในชีวิตของดิฉันไมเคยคิดที่จะไปเที่ยวอินเดียเลย รูสึกวาไปเที่ยวปนังหรือสิงคโปรยังจะสนุกกวา"
"แลวกัน" ดิเรกอุทาน "ถาเชนนัน้ คุณนันยังรูจกั ประเทศอินเดียนอยเกินไป อินเดียมีปูชนียสถานโบราณวัตถุสวยงาม
มาก คุณรูไหมวาความเจริญของประเทศตางๆ ในโลกนี้ลวนแตไดรับวัฒนธรรมไปจากอินเดียทั้งสิ้น นับตั้งแตคุณไดเหยียบ
แผนดินอินเดียคุณจะไดรบั ความตืน่ ตาตืน่ ใจอยางยิง่ อยาลืมนะครับวาอินเดียเปนถิ่นกําเนิดของพุทธศาสนา ถาคุณไปอินเดีย
กับผม คุณจะไดเห็นเมืองพาราณสีอันสวยงาม ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาพราหมณ ผมจะพาคุณไปเที่ยวเมืองพระพุทธเจา
คือสารนาถ คุณจะไดชมหอคอยใหญของพระเจาอักบารมหาราช พระพุทธรูปปางตางๆ ตนศรีมหาโพธิ สถานที่ซึ่งพระ
สัมมาสัมพุทธเจาของเราสําเร็จพระโพธิญาณ ทัศนียภาพริมฝงแมน้ําคงคาจะทําใหคุณมีความรูสึกคลายกับวาคุณเกิดในสมัย
พระพุทธเจา"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
"กินขาวเสียบางดิเรก นกกระจาบทอดจานเปลใบเบอเริ่มอายกรลอคนเดียวเกือบหมดแลว อยาเพิ่งอธิบายเลย…"
นายแพทยหนุมหัวเราะ
"ผมกําลังอิ่มใจทานขาวไมลงหรอกครับคุณพอ ผมจะพาคุณพอ และพวกเราทั้งสี่คนนี่ไปเที่ยวอินเดียกับผมและจะ
เอาอายแหวไปดวย คุณพอตองไปกับเรานะครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนา
"เรื่องเทีย่ วพอไมขัดของ ไปไหนก็ไปกัน เพราะการทองเทีย่ วเปนกําไรของชีวติ
อินเดียเปนประเทศทีม่ ี
ศิลปวัฒนธรรมดีที่สุดในโลก พมา, ไทย, เขมร, ก็ลวนแตไดรับความเจริญรุงเรืองมาจากอินเดีย พอสนใจกับประเทศอินเดียมา
นานแลว จะไปเมื่อไรละ"
ดร. ดิเรกยิม้ เล็กนอย
"ก็คงในราวตนเมษานีแ่ หละครับ พรุงนี้ผมจะโทรเลขตอบทานมหาราชาซานุกขาน ตอบตกลงไปรักษาพระองค และ
ใหพระองคสง คนของพระองคมารับเราเดินทางไปอินเดีย เราจะเชาเครื่องบินพิเศษเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงตรงไปกัลกัตตา
แลวขึน้ รถไฟไปเมืองปตนาอันเปนเมืองของทานมหาราชาซานุกขาน
ถาผมรักษาพระองคหายเรียบรอยผมจะขอรองให
พระองคพาพวกเราไปเที่ยวเมืองพาราณสี, อาราฮาบัด, ลัดเนา, อักรา และเดลฮี นครหลวงของอินเดีย หรือถาเราอยากจะไป
เที่ยวลาสิงหโตตามเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลก็ได เมืองปตนาอยูหางจากประเทศเนปาลราวสองรอยกิโลเมตรเทานั้น
รถยนตวิ่งสามชั่วโมงก็ถึง" แลวเขาก็หันมายิ้มกับเสี่ยหงวน "แกชอบลาสิงหโตไหมละ"
อาเสี่ยทําหนาเบ
"ลําบากนักก็อยาคิดในเรื่องนี้เลยวะ เพียงแตสิงหโตอยูในกรงเขาดินยืนดูมันนอกกรงยังรูสึกเขาออนแลว ขืนไปลา
สิงหโตเราก็มีหวังถูกสิงหโตลา แตกันอยากเที่ยวภูเขาหิมาลัยวะ อยากจะขึ้นไปบนเขาเพื่อดูมนุษยหิมะ นักสํารวจคณะหนึ่ง
เขายืนยันวาเขาเคยพบมนุษยหิมะหนาตาเหมือนอายกร"
นิกรสะดุงโหยง
"ไมใชโวย หนามันเหมือนลิง"
เสี่ยหงวนลืมตาโพลง
"ก็ถูกแลวนี่หวา ลิงนะหนาตามันเหมือนแก"

เสียงหัวเราะดังขึ้นลัน่ หองรับประทานอาหาร ดร. ดิเรกพยายามชวนสี่นางกับเจาคุณประสิทธิ์ และคุณหญิงวาดอีกแต
สี่นางกับทานเจาคุณและคุณหญิงตางปฏิเสธ สมัครใจไปเที่ยวภูกระดึงมากกวา เปนอันวาพล, นิกร, กิมหงวนกับเจาคุณปจจ
นึกฯ ตางตกลงใจไปเที่ยวอินเดียกับ ดร. ดิเรก สวนเจาแหวถึงอยางไรคงไมปฏิเสธ
วันรุง ขึ้น ดร. ดิเรกไดโทรเลขไปทูลถามซานุกขานวาเขาไดรบั โทรเลขของพระองคแลว รูสึกหวงใยในอาการปวยไข
ของพระองคอยางยิ่ง เขายินดีเดินทางมารักษาพระองคโดยเร็วที่สุด แตจะขอถือโอกาสพาพรรคพวกมาดวยอีกหาคน ขอให
พระองคสงคนสนิทเดินทางไปรับที่ประเทศไทย
ทานมหาราชาซานุกขานแหงแควนปตนาทรงตอบโทรเลขดวนของ ดร. ดิเรกอยางรวดเร็ว รับสั่งให ดร. ดิเรกกับ
คณะเตรียมทําหนังสือเดินทางและวีซาโดยดวน หลังจากนั้นไมกี่วันพระองคก็สงมหาดเล็กคนสนิท คือ นายสิงหนาถปูนา
เดินทางจากอินเดียมากรุงเทพฯ และมาพักอยูที่บาน "พัชราภรณ" เพื่อพาคณะพรรคสี่สหายไปอินเดียตามพระประสงคของ
ทานมหาราชาซานุกขาน พระองครับสั่งใหสิงหนาถปูนาเชาเครื่องบนพิเศษใหคณะพรรคสี่สหาย และทรงขอรองใหเดินทาง
ไปอินเดียโดยเร็ว
๓ เมษายน ๒๕๐๑
โดยเครือ่ งบินพิเศษของบริษัท ดับบลิว ซี แอร ไลน ซึง่ ออกจากทาอากาศยานดอนเมืองในเวลา ๘.๐๐ น. เศษ คณะ
พรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ไดเดินทางมาถึงสนามกัลกัตตาในเวลา ๑๓.๓๐ น. วันเดียวกัน นายสิงหนาถปูนาไดพา ดร.
ดิเรกกับคณะพรอมดวยเครื่องมือศัลยกรรมสองหีบใหญ และกระเปาเสื้อผาอีกคนละใบ ไปพักอยูที่โรงแรกที่ดีที่สุดในกัลกัต
ตา โดยวิธีเชาทั้งโรงแรมเพื่อไมใหใครพลุกพลาน
รุง ขึน้ เชาวันที่ ๔ เมษายน คณะพรรคสี่สหายก็ขึ้นรถไฟออกจากกัลกัตตา มุงตรงไปยังนครปตนาอันเปนจุดหมาย
ปลายทาง บรรยากาศของประเทศอินเดียทําให ดร. ดิเรกสดชืน่ รืน่ เริงผิดปรกติ สวนสามสหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจา
แหวก็เพลิดเพลินไปดวย รถไฟผานทุงนาปาเขามาตามลําดับ รถไฟในประเทศอินเดียก็คลายๆ กับรถไฟของเรา แตรางกวาง
กวาทําใหรถแลนเรียบไมสายไปสายมา
ระยะทางจากกัลกัตตามาปตนาประมาณ ๒๘๐ กิโลเมตร รถขบวนนี้เปนรถเร็วไมแวะตามสถานีเล็กๆ หรือปายหยุด
รถ ดังนัน้ ในราว ๑๗.๐๐ น. เศษ ขบวนรถเร็วก็มาถึงสถานีแหงนครปตนา ซึ่งเปนสถานีเล็กๆ คลายๆ กับสถานีบานโปงหรือ
โพธารามของเรา ดานหลังสถานีมีอาคารรานตลาดไมมากมายอะไรนัก
คณะพรรคสี่สหายพากันลงจากรถดวยความออนเพลียละเหี่ยใจไปตามกัน อากาศของประเทศอินเดียในตนเดือน
เมษายนรอนอบอาวจนกระทั่งนิกรสบถสาบานวา น้ําลายในปากของเขาเดือดพลาน มันรอนจนบอกไมถูก สี่สหายกับเจา
คุณปจจนึกฯ และเจาแหว ตางแตงตัวแบบสากลเพื่อใหเกียรติแกทานมหาราชาซานุกขาน
มหาดเล็กของทานมหาราชา รวมหกคนยืนแถวเรียงเดี่ยวอยูที่หนาสถานีนั้น เมื่อสิงหนาถปูนาเลขานุการสวน
พระองคของทานมหาราชา พาคณะพรรคสี่สหายลงมาจากโบกี้คันทายสุดของขบวนซึ่งเชาพิเศษ บรรดามหาดเล็กทั้งหกคนก็
วิ่งเหยาะๆ มาที่รถคันนี้ ทุกคนตางแสดงความเคารพคณะพรรคสี่สหายของเราอยางพินอบพิเทา สิงหนาถปูนา ไดกลาวกับ
ชายฉกรรจในเครื่องแบบอันสวยเกเหลานี้เปนภาษาภารตซึ่งไมมีใครฟงรูเรื่อง หลังจากนั้นมหาดเล็กของทานมหาราชา ก็พา
กันขึ้นไปขนกระเปาเสื้อผาและหีบบรรจุยาและเครื่องมือผาตัดบนรถโบกี้หลังนั้น
สิงหนาถปูนากลาวกับคณะพรรคสี่สหายอยางยิ้มแยมโดยภาษาอังกฤษอันเปนภาษากลาง
"เชิญครับ เชิญออกไปขึ้นรถหลังสถานีนี้เพื่อเดินทางไปยังศิวะนิมิตผมยินดีที่จะเรียนใหทราบวา ทานมหาราชา ได
สงรถยนตทองคํามารับพวกคุณ ซึ่งเปนรถยนตยี่หอคาดิแล็ค"
กิมหงวนทําตาปริบๆ

"ทองจริงๆ หรือทานเลขา"
"ก็ทองจริงๆ นะซิครับ คือวาใชทองคําตีแผแลวหุมตัวถังรถทั้งคัน รถยนตพระที่นั่งคันนี้ราคาไมต่ํากวาสองลานบาท
กันชนหนาหลังก็หุมทองคําทั้งนั้น เปนรถแบบใหมทันสมัยที่สุด อาวคุณนิกรหายไปไหนแลว"
ทุกคนตางกวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณสถานี นิกรกําลังซื้อโลตีและขนมหวานชนิดหนึ่ง อาเสีย่ ตะโกนเรียกดวย
เสียงอันดัง
"กรโวย…โธ…อายเปรตนี่รุมรามเหลือเกิน ใครๆ เขากําลังมองดูเราดวยความสนใจ ในฐานะที่เราเปนแขกของ
เจานายของเขา ดันทะลึ่งซื้อโลตีกินเสียแลว"
นิกรถือหอโลตีและขนมเดินยิ้มกริ่มเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย
"โลตีที่นี่แผนโตกวาที่บานเราวะ" นิกรพูดยิ้มๆ "คนขายเขารูว า เราเปนแขกของทานมหาราชา เขาเลยไมเอาสตางค
คาโลตีและขนมไสไกทอด รูสกึ วาชาวฮินดูเมืองนี้เขามองดูเราดวยความเปนมิตรจริงๆ " พูดจบนิกรก็หันมายิ้มกับเลขานุการ
สวนพระองค "ผมปลื้มใจมากคุณสิงหนาถเทาที่ชาวเมืองยิ้มแยมแจมใสกับเราเชนนี้"
สิงหนาถกมศีรษะเล็กนอย
"เขารูก นั ทัว่ เมืองแลวครับ วาคุณหมอดิเรกกับพวกคุณจะเดินทางมานี่เพื่อรักษาเจานายของเขา ชาวเมืองปตนาทุกคน
ลวนแตมีความจงรักภักดีตอทานมหาราชาอยางยิ่ง ไปเถอะครับ รถยนตทองคํามารอคอยรับพวกเราอยูแลว"
นิกรลืมตาโพลง
"ทานเลขาวายังไงนะครับ รถยนตทองคํา…"
"ครับ…ผมหมายถึงคาดิแล็ครุนหลังสุดแลวก็หุมทองคําทั้งคันเปนรถสวนพระองคของทานมหาราชาครับ"
ครั้นแลวนายสิงหนาถก็พาสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวออกไปนอกสถานี โดยไมสนใจกับกระเปาเสื้อผา
ซึ่งมหาดเล็กกําลังชวยกันลําเลียงลงจากรถ และนายสถานีไดสงกรรมกรอีกสามคนมาชวยขนขาวของสัมภาระของคณะพรรค
สี่สหายดวย
พอออกมาทางดานหลังของสถานี ทุกคนก็แลเห็นประชาชนชาวฮินดู ทั้งหญิงชายนับรอยคนกําลังยืนหอมลอมมองดู
รถยนตเกงหุมทอง ของทานมหาราชาซานุกขาน ตํารวจไมต่ํากวาสิบคน ไมยอมใหชาวเมืองเขามาใกลชิดรถพระที่นั่งคันนี้
ตํารวจเหลานีล้ ว นเปนตํารวจวังของทานมหาราชา แตมีอํานาจเทากับตํารวจของรัฐบาลคือจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําผิด
ได เขาแตงเครื่องแบบเรียบรอยในชุดสีกากี กางเกงขาสั้น เสื้อเชิ้ตแบบตรวจการ สวมถุงยาวใตเขา สวมรองเทาหุมสนสี
น้ําตาลที่ศีรษะมีผาโพกแทนที่จะสวมหมวก ที่เอวคาดเข็มขัดและมีปนพกเปนอาวุธประจําตัวคนละกระบอก ตํารวจเหลานี้ยิ้ม
แยมแจมใสกับประชาชนไมมีการพูดแบบขูตะคอก หรือแสดงวากูนี่แหละโวยเปนตํารวจ ดังนั้นประชาชนกับตํารวจจึงพูดคุย
กันดวยอัธยาศัยไมตรีจิตเหมือนพี่นอง นายตํารวจคนหนึ่งอธิบายใหฟง วา ดร. ดิเรกนายแพทยคนไทยผูนี้เปนนายแพทยที่มี
ความสามารถยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังเปนนักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญคนหนึ่งของโลกนี้ ดร. ดิเรกมีฐานะเปนพระสหายของทาน
มหาราชาซานุกขาน เคยมาเที่ยวอินเดียสามครั้งแลว เปนบุคคลหนึ่งที่นิยมเลื่อมใสในวัฒนธรรมและศิลปตางๆ ของอินเดีย
ดังนัน้ เมื่อคณะพรรคสี่สหายเดินตามสิงหนาถตรงมาที่รถยนตพระที่นั่ง ชาวฮินดูทง้ั หลายก็ตบมือโหรองตอนรับ
คณะพรรคสีส่ หายของเรา ชายชราชาวฮินดูคนหนึ่งวิ่งเขามายกมือไหวเสี่ยหงวนอยางนอบนอม แลวกลาวกับอาเสี่ยเปน
ภาษาอังกฤษอยางคลองแคลว
"ขอใหคุณหมอกับเพื่อนๆ จงไดรับความสําเร็จผลในการรักษาพยาบาลเจานายของพวกเราเถอะครับ"
อาเสี่ยยิ้มแหงๆ
"ฉันไมไดเปนหมอหรอกลุง โนน…หมอดิเรกคนสวมแวนตาสายตาสั้นยืนอยูขางตาแกหัวลานพุงพลุยนั้นแหละ"

เจาคุณปจจนึกฯ หันมาทําตาเขียวกับเสี่ยหงวน
"แลวทําไมตองเสือกบอกเขาดวยวา ตาแกหัวลานพุงพลุยบอกวาตาแกพุงพลุยอยางเดียวก็พอแลว"
กิมหงวนหัวเราะหึๆ
"การพูดก็ตอ งใหเขาเขาใจซีครับ"
ชายชราผูนั้นเขาไปหานายแพทยหนุมและยกมือไหว ดร. ดิเรกไดโอภาปราศัยดวยเปนอยางดี ตอจากนั้นตํารวจวังก็
ขอรองใหประชาชนหลีกทางใหคณะพรรคสี่สหายขึ้นรถยนตทองคํา
สี่สหายขึ้นไปนั่งรวมกันตอนหลังรถ เจาคุณปจจนึกกับเจาแหวและสิงหนาถปูนาขึ้นไปนั่งตอนหนารถ ถึงแมเบียด
กันนิดหนอย ทุกคนก็ภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดนั่งรถยนตทองคําราคาลาน คนขับรถซึ่งเปนชาวฮินดูในวัยกลางคนจัดแจงสตารท
เครื่องเขาเกียร หลังจากนั้นรถเกงคันงามก็เคลื่อนออกจากที่อยางผาเผย แลนตามกลุมจักรยานยนตของตํารวจวังตรงไปยังวัง
ศิวะนิมิต ของทานมหาราชาซานุกขาน มหาเศรษฐีอันดับหนึง่ ของโลก ซึ่งร่ํารวยกวามหาเศรษฐีทั้งหลาย
รถแลนผานตลาดเล็กๆ และหมูบานที่ไมสูจะหนาแนนเทาใดนัก ผานโรงเรียนสองสามแหง ผานโรงไฟฟาของ
เทศบาล และโรงพยาบาล ชาวฮินดูสวนมากมีฐานะยากจนสวมเสื้อผาเกาและสกปรก เมืองปตนามีรถยนตไมกี่คัน แตมีรถ
ประจําทางไมนอ ย รถประจําทางเกาๆ แบบเทอะทะเหลานี้เดินรับสงสินคา จากปตนาไปพาราณสี และอาลาฮาบัด และจากปต
นาไปคะยา รถทุกคันทาสีแสดตัดกับสีเขียว นายสิงหนาถเลาใหเจาคุณปจจนึกฯ ฟงวา รถประจําทางที่อินเดียไมมีตั๋วเบงหรือ
ตั๋วพยักหนา ทุกคนแมกระทั่งตํารวจหรือทหาร เมื่อโดยสารรถก็ตองเสียเงินคาโดยสารตามระยะทาง ชาวอินเดียถือวาบริการ
สําหรับสาธารณะนั้นจะอยูไดก็เพราะชาวอินเดียชวยเหลือกันคือ ชวยกันอุดหนุน ถาผูใดขึ้นรถแลวไมจายคาโดยสารจะถูก
ประชาทัณฑเพราะเขาเปนผูทําลายบริการเพื่อสาธารณะ
ระยะทางจากสถานีปตนามายังวังศิวะนิมิตประมาณสาม ก.ม. เทานั้น รถพระที่นั่งซึ่งไดติดธงนกยูงอันเปนธงประจํา
พระองค แลนมาตามถนนลาดยางแอสฟลท เพียงครูเดียวก็มาถึงวังอันมโหฬารและงามระยับราวกับวิมานขององคอมรินทร
อาณาเขตของวังศิวะนิมิตหอมลอมดวยรั้วเหล็กโปรงคลายๆ กับรั้วของพระที่นั่งอนันตสมาคม ตัววังสรางดวยศิลา
ออนสวยงามมาก ถึงแมจะเปนสถาปตยแบบเกา ก็เปนสถาปตยของอินเดียโดมสีทองแลเห็นถนัดตาตองแสงแดดออนๆ ใน
ตอนเย็นทําใหสวยงามขึ้นอีก ดร. ดิเรกเคยมาพักผอนอยูที่วังศิวะนิมิตหลายหนแลวก็ยังไมวายตื่นตาตื่นใจ สวนพล, นิกร,
กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเต็มไปดวยความตื่นเตนเหลือที่จะกลาว
นิกรจุย ป ากเมื่อแลเห็นยอดโดมสีทอง เขาชะโงกหนาไปถาม ดร. ดิเรกเบาๆ วา
"วังนี้ใชไหมที่เรียกวาวังทัชมฮอล"
นายแพทยหนุมหัวเราะเบาๆ
"โน…ทัชมาฮอลไมไดอยูที่เมืองนี้ ทัชมาฮอลเปนวังที่ใหญโตกวาวังศิวะนิมิตมาก แตถาพูดถึงความสวยงามอันเกิด
จากการแกะสลักลวดลายตางๆ ซึ่งเปนศิลปชั้นสูงของชาวภารตแลว กันเชื่อวาวังศิวะนิมิตสวยกวาทัชมาฮอลมาก เอาเถอะ
แลวกันจะพาพวกเราไปเที่ยวทัชมาฮอลในเร็ววันนี้ กันจะตั้งใจรักษาทานมหาราชาใหหายเสียกอน เรื่องเทีย่ วนะตองเทีย่ วแน
กันจะพาพวกเราไปเที่ยวพาราณสี ลองคงคาสวรรคและดูขนบธรรมเนียมของชาวฮินดูริมฝงแมน้ําคงคาดู พวกโยคีทั้งหลาย
แสดงอิทธิปาฏิหาริย
เจาแหวยิม้ แปน
"รับประทานกอดีนะซีครับคุณหมอ รับประทานผมจะถือโอกาสขอเลขทายสามตัวครับ ขอแทงสักสองรอยบาท
เทานัน้ "
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึๆ

"รอยบาทไดเทาไรวะ"
"รับประทานหาหมื่นครับ"
"อือ…ไมเลวนี่หวา"
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ คาดิแล็คเกงกําลังคลานผานประตูวังอยางแชมชา ทหารยามสองคนซึ่งยืนอยูที่ประตู
ตางกระทําวันทยาวุธอยางแข็งแรง วังศิวะนิมิตของทานมหาราชาซานุกขาน มีทหารรักษาการหนึง่ กองรอย ทหารเหลานี้เปน
ทหารของรัฐบาลอินเดียสงมาคุมครองมหาราชา และอยูในบังคับบัญชาของทานมหาราชาโดยเฉพาะ
เจาคุณปจจนึกฯ ปรารภเบาๆ วา
"ทานทําบุญอะไรไวหนอ ถึงไดมีความสุขไดอยูวังใหญโตเชนนี้"
รถยนตทองคําราคาลานแลนมาตามถนนคอนกรีตซึ่งสองฟากทางมีตนปาลมขนาดใหญ และอินทผลัมขึ้นอยูเรียงราย
สนามใหญหนาพระตําหนักเรียบและสอาด ภายในวังเต็มไปดวยพันธุไมดอกตางๆ สี สวนมากเปนตนทานตะวัน นกกระเรียน
สองตัวยืนเบิ่งอยูริมสนาม ดานซายของพระตําหนักเปนสระน้ํากวางใหญมีที่กระโดดน้ําและที่นั่งเลนพักผอน สิ่งปลูกสรางใน
วังลวนแตสวยสดงดงามประดับพระบารมีของทานมหาราชาพระองคนี้
คาดิแล็คเกงหุมทองคําแลนมาหยุดเทียบหนาบันไดพระตําหนัก มหาดเล็กคนหนึ่งรีบวิ่งมาเปดประตูรถใหสิงหนาถ
พาสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวลงจากรถ นิกรกลาวถามเลขานุการสวนพระองคทันที
"คุณปูนา คุณแนใจหรือวากระเปาเสื้อผาของพวกเราจะไมหาย"
สิงหนาถหัวเราะ
"ผมรับรองครับคุณนิกร ถามีอะไรหายไปแมแตชิ้นเดียว ผมจะเอาหัวของผมเปนประกัน มหาดเล็กที่สงไปขนของ
ของพวกคุณลวนแตเปนคนที่ซื่อสัตยสุจริต"
นิกรยิ้มแหงๆ
"คุณรับรองอยางนีค้ อ ยโลงใจหนอย ผมเอาเงินทิ้งไวในกระเปาเสื้อผายี่สิบหาบาท"
"อยาวาแตเงินเพียง ๒๕ บาทเลยครับ ตอใหเปนเงินแสนก็ไมหาย มหาดเล็กทุกคนไววางใจไดครับ"
ครั้นแลวสิงหนาถก็พาคณะพรรคสี่สหายขึ้นไปบนพระตําหนักที่ประทับของทานมหาราชา ทุกคนถูกเชิญเขาไปใน
หองรับแขกอันหรูหรา บรรยากาศอบอวลดวยกลิ่นกํายานและธูปหอม หองรับแขกหองนี้มีเครื่องทําความเย็นอันทันสมัยชวย
ใหสี่สหายของเราและทานเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวสบายใจขึ้น
เมือ่ ทุกคนนัง่ เรียบรอย สิงหนาถปูนาก็กมศีรษะโคงคํานับแลวกลาววา
"ผมจะขึ้นไปหองบรรทมทูลใหทรงทราบวาคุณหมอกับเพื่อนๆ ไดมาถึงศิวะนิมิตแลว ขอใหทุกทานถือวาเปนกันเอง
นะครับ พวกคุณคือแขกผูมีเกียรติของพระองคทาน พวกมหาดเล็กจะปรนนิบัติรับใชพวกคุณเปนอยางดี" พูดจบเขาก็พาตัว
เดินออกไปจากหองรับแขก
มหาดเล็กสองคนนําเครื่องดื่มและบุหรี่มาตอนรับคณะพรรคสี่สหาย
นิกรกลาวถามมหาดเล็กคนหนึ่งโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง
"นองชายที่นี่มีระบํานุงนอยหมนอยหรือเปลา"
ชายหนุมผูนั้นกมศีรษะโคงคํานับนายจอมทะเลนของเราอยางพินอบพิเทา
"มีขอรับ"
นิกรหัวเราะ
"ไปเอามาเตนใหดูสักคนไดไหม เลือกที่สวยๆ หนอย..."

"ผมเสียใจเหลือเกินครับ ทานมหาราชากําลังประชวร ทานเลขานุการสวนพระองคไดสั่งหามไมใหมีการบรรเลง
ดนตรีอยางเด็ดขาด และหามสงเสียงเอะอะดวย"
นิกรขมวดคิ้วยน
"แตกนั อยากดูระบํานุง นอยหมนอย หรือแกผา โทงๆ ก็ได ดนตรีไมจาํ เปนหรอก เตนเงียบๆ โดยไมตอ งใชดนตรีก็
แลวกัน"
มหาดเล็กหนุมยิ้มเล็กนอย
"นางระบําที่เตนโดยไมมีดนตรีประกอบหาไดยากครับ มีอยูคนเดียวเทานั้นแตหลอนไมใครสวย"
นิกรพยักหนา
"เอาซี...ไมสวยก็ไมเปนไร พวกเราอยากดูระบําภารตมาก เคยเห็นในหนังมันไมเหมือนกับเห็นจริงๆ จะไดถือโอกาส
แตะอัง๋ นิดๆ หนอยๆ"
"ไดครับ...ผมจะจัดนางระบํามาเตนเดี่ยวเสนอทาน"
มหาดเล็กหนุมผูนั้นเดินเขาไปในหองเล็กๆ ซึง่ อยูต ดิ กับหองรับแขก สักครูหนึ่งนางระบํานุงนอยหมนอยคนหนึ่งก็
เยื้องกรายออกมาจากหองนั้น คณะพรรคสี่สหายทําทาพะอืดพะอมไปตามกัน นางระบําคนนี้เตนระบําไดสวยมาก แตรปู ราง
ของหลอนอวนจ้าํ ม่าํ ผิดปรกติ ผิวเนื้อดําสนิท นัยนตาโต ริมฝปากหนามองดูหาวันหาคืนยังไมรูวาสวยตรงไหน อาเสี่ยกิมหง
วนรีบโบกมือหามและเอ็ดตะโรลัน่
"พอแลวๆ อีหนู ลําบากนักก็ไมตองเตนหรอก เขาโรงไดแลว"
แมสาวรางจ้ําม่ําหยุดเตนระบําทันที ยกมือทาวสะเอวมองดูคณะพรรคสี่สหายอยางเคืองๆ แลวกลาวขึ้นดวยภาษาไทย
อยางชัดเจนวา
"หมายความวากระไรคะ พวกทานคิดวาหนูเตนระบําไมเปนหรือคะ"
อาเสี่ยหัวเราะ
"ไมใชอยางนั้น แตพวกเราสงสารหนู กวาจะยกขาขึ้นแตละขางรูสึกวาหนูตองออกแรงมาก ไปเถอะหนู"
หลอนยิ้มอยางกวางขวางและนากลัว
"นอกจากการเตนระบํา พวกคุณๆ จะไมใหหนูบริการอยางอืน่ บางหรือคะ เปนตนวาเรียกหนูไปนัง่ ตัก"
นิกรหัวเราะกาก
"ตักของเธอขนาดรถถังเอ็ม ๒๔ ขืนนั่งตักนาละกอตัวของนาคงจะแบนเปนกลวยปงแนนอน ไปเถอะหนู...อาจนจัก๋
กระแรนะโกนทิ้งเสียบางซี ปลอยใหเพยิบพยาบอยางนี้ไมรําคาญบางหรือ"
หลอนหัวเราะ
"ก็ไมไดหนักศีรษะคุณนาไมใชหรือคะ"
นิกรทําคอยน
"จริงซีนะ...-ความจริงไมไดหนักกบาลฉันเลย"
แมสาวใหญรปู รางหนาตาขี้ร้ิว พาตัวเดินออกไปจากหองรับแขกอยางกระฟดกระเฟยด นิกรผลุดลุกขึ้นเตนระบํา
อยางครื้นเครงเขาสายกนไปมาจนกระทั่งพลเอ็ดตะโรลั่น
"เฮยๆๆ ที่นี่ไมใชบานของเราโวย ทะลึ่งใหมันรูจักกาละเทศะบาง"
ทันใดนั้นเองสิงหนาถปูนาเลขานุการสวนพระองคของทานมหาราชาซานุกขาน ก็วง่ิ เจามาในหองรับแขกอยางรอน
รน ใบหนาของเขาซีดเผือด นัยนตาลอกแลกแสดงความหวาดกลัว

"คุณหมอ...คุณหมอ" สิงหนาถรองลั่น
คณะพรรคสี่สหายกับเจาแหว และเจาคุณปจจนึกฯ ตางเผนพรวดลุกขึ้นและปราดเขามาหาทานเลขานุการ
"มีอะไรเกิดขึ้นคุณสิงหนาถ" นายแพทยหนุมถามโดยเร็ว
สิงหนาถหายใจถี่เร็ว
"เดีย๋ วครับ...ผมตกใจและตื่นเตนมาก โอ...ผมยังพูดไมออก ใหผมยืนเฉยๆ อีกสักหานาทีนะครับ แลวผมจะบอกให
คุณหมอรูวา ทานมหาราชาถูกวางยาพิษกําลังจะสิ้นพระชนมอยูแลว"
ดร. ดิเรกกลืนน้ําลายเอื๊อก
"เอาละ...ผมรูแลววาทานมหาราชาถูกลอบวางยาพิษ โปรดพาพวกเราขึ้นไปเฝาพระองคเดี๋ยวนี้ ผมอาจจะชวย
พระองคได นั่น เสียงรถยนตบรรทุกกระเปาเสือ้ ผาและยารักษาโรค กับเครื่องมือผาตัดแลนเขามาในวังแลวใชไหมคุณ..."
สิงหนาถวิ่ง ไปที่หนาตางแลวกลับมา
"ครับ...ใชแลว"
ดร. ดิเรกเดินมาทางเจาแหว
"เร็ว...เจาแหวแกออกไปทีร่ ถบรรทุกกระเปาเสือ้ ผาและเอากระเปายาในรถมาใหกนั โดยเร็ว"
"รับประทานเอายาเม็ดหรือยาน้าํ ครับ"
ดร. ดิเรกแยกเขีย้ ว
"เอามาทั้งกระเปาโวย กระเปาลวมยาของขานะ"
"ออ...รับประทานไมบอกยังงั้นนี่ครับ"
สิงหนาถรีบพาคณะพรรคสี่สหายออกไปจากหองรับแขก สวนเจาแหวรีบออกไปทางหนาตึก สี่สหายกับเจาคุณปจจ
นึกฯ ตางติดตามสิงหนาถขึ้นบันไดไปชั้นบนของพระตําหนักใหญ ตรงไปยังหองสวนพระองคของทานมหาราชาซานุกขาน
หองบรรทมเปนหองกวางขวางและสวยงามมาก มหาราชาซานุกขานบรรทมอยูบนพระแทน มีชายหนุมรูปงามอายุ
ในวัยเบญจเพศคนหนึ่งนั่งเฝาอยูขางๆ พระองค ชายหนุมผูนี้คือเจาชายยัฟฟา พระโอรสบุญธรรมของทานมหาราชานั่นเอง ซึ่ง
พระองคไดขอมาเลี้ยงตั้งแตเล็กๆ และทรงรักใครราวกับพระโอรสของพระองคเอง เจาชายหนุมพระองคนี้มีนิสัยเปนพาล
สันดานชั่ว ขาดความกตัญูกตเวที ลักลอบเปนชูกับนางในฮาเร็มของทานมหาราชามาหลายคนแลว เจาชายยัฟฟาทรง
ปรารถนาในทรัพยสมบัติอันมหาศาลของทานมหาราชาซานุกขาน ดังนั้นเมื่อตํารวจวังไดโทรศัพทมาจากสถานีรถไฟปตนา
แจงวา ดร. ดิเรกกับคณะไดเดินทางมาถึงแลว เจาชายยัฟฟาก็วางยาพิษทานมหาราชาซานุกขาน เพื่อหวังจะใหพระองค
สิ้นพระชนมเสียกอนที่ ดร. ดิเรกจะรักษาพระโรคภายในของพระองค ยาพิษที่เจาชายผสมลงในแกวน้ําผลสมนั้น เปนรากไม
ชนิดหนึง่ ที่มนุษยและสัตวกินเขาไปแลวจะตองเสียชีวิตภายในเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมง
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ หยุดชะงักกลางหอง และจองมองดูทานมหาราชาซานุกขานอยางหวงใย เจาชายยัฟฟา
คอยๆ ลุกขึ้น และยกพระหัตถขวาขึ้นพลางรับสั่งกับนายแพทยหนุม
"คุณหมอ...คุณจําฉันไดไหม..."
ดร. ดิเรกเดินขมวดคิ้วแลวกมศีรษะถวายคํานับ
"สวัสดีกระหมอม เวลาสี่ปที่ไมไดพบกันรูสึกวาฝาพระบาทเปลี่ยนแปลงไปมาก กระหมอมเกือบจะจําไมได ทรงพระ
สําราญดีหรือฝาบาท"
"ขอบคุณมาก ฉันไมสบายใจหรอกคุณหมอ เสด็จพอประชวรมาหลายเดือนแลว และขณะนี้ฉันกับสิงหนาถกําลัง
สงสัยวาเสด็จพอถูกวางยาพิษ สิงหนาถไปตามฉันทีห่ อ งเมือ่ ครูนเ้ี อง บอกฉันวาเสด็จพอมีพระอาการนาสงสัยวาถูกวางยา ฉัน

ก็รีบมาที่นี่และสั่งใหทหารจับมหาดเล็กไปขังไวสี่คนดวยกัน ลวนมีหนาที่ถวายงานเสด็จพอ เชิญคุณหมอตรวจดูเสด็จพอ บาง
ทีคณ
ุ หมออาจจะใหความชวยเหลือเสด็จพอได"
ดูเหมือนดิเรกจะรูวาเจาชายยัฟฟานี่แหละที่เปนตัวการวางยาพิษทานมหาราชาซานุกขานเขารูมานานแลววาเจาชาย
ยัฟฟามีพระนิสัยเลว เพราะไมไดเปนเจามาแตกําเนิด บิดาของเจาชายยัฟฟานัน้ เคยเปนหัวหนาโจร ยัฟฟาจึงมีเลือดพอ ถึงแม
ทานมหาราชราจะทะนุถนอมทรงเลี้ยงดูเปนอยางดี เจาชายยัฟฟาก็หาเปนคนดีไดไม
นายแพทยหนุมปราดเขาไปที่พระแทน ในเวลาเดียวกันนี้เอง มหาดเล็กคนหนึง่ ก็พาเจาแหวเขามาในหองบรรทม เจา
แหวถือกระเปาลวมยาเดินเขาไปหานายแพทยหนุม และสงลวมยาใหอยางนอบนอม
รางอันอวนใหญของทานมหาราชาซานุกขานกําลังดิน้ รนทุรนทุรายดวยอํานาจของยาพิษ ดร. ดิเรกเอือ้ มมือจับขอ
พระหัตถซายเพื่อตรวจดูชีพจร สักครูเขาเขยาพระองคเบาๆ
"ฝาบาท...กระหมอมมาแลว"
ทานมหาราชาทรงครางแผวเบาและขมวดพระขนงยน
"ดิเรกหรือ โอย...ฉัน...ฉันถูกวางยาพิษ ชวยฉันดวยดิเรกฉันยังไมอยากตาย ฉันเสียดายนางฮาเร็มของฉัน โอย...ชวย
ฉันดวยอยาเพิ่งใหฉันตายเลย ฉันอยากมีเมียแยะๆ"
ดร. ดิเรกหัวเราะหึๆ เขาเปดกระเปาลวมยาของเขาออกแลวกลาวกับเจาชายยัฟฟาวา
"ไดโปรดเสด็จออกไปนอกหองกอนฝาบาท กระหมอมจะลางทองทานมหาราชา และชวยเหลือพระองคใหรอดพน
จากอันตราย"
เจาชายหนุมกําลังหาทางที่จะออกไปจากหองนี้อยูแลว เมื่อดิเรกพูดเชนนี้ยัฟฟาก็รีบลุกขึ้น
"เชิญตามสบายคุณหมอ ถาตองการอะไรก็เรียกเอาที่สิงหนาถ หรือถาตองการตัวฉันก็ใหคนไปตามได"
ครั้นแลวยัฟฟาก็เสด็จออกไปจากหองบรรทม ดร. ดิเรกรีบชวยเหลือทานมหาราชาทันที ตามวิธีการของนายแพทย
พล, นิกร, กิมหงวนและเจาคุณปจจนึกฯ ทําหนาที่เปนผูชวยแพทย หลังจาก ดร. ดิเรกไดลางทองทานมหาราชา ดวยการใช
สายยางแหยเขาไปในทองใหทรงพระอวกแตกหลายพักหลายราแลว นายแพทยหนุมก็รับรองกับพรรคพวกของเขาวา ทาน
มหาราชาซานุกขานพนอันตรายแลว
"เคราะหดีเหลือเกินที่ยายังไมทันละลายหมด" นายแพทยพูดพลางผสมยาบํารุงหัวใจ ใสหลอดฉีดยาขนาดสองซี.ซี.
เพือ่ ฉีดใหพระองค "ถาชากวานีค้ รึง่ ชัว่ โมงทานมหาราชาก็ทรงพระมองเทงแนนอน"
ทานมหาราชาลืมพระเนตรขึ้นในทาทีเหน็ดเหนื่อยออนเพลียละเหี่ยพระทัย
"หมอดิเรกที่รัก ฉันรอดตายแลวหรือ"
"กระหมอม...ฝาพระบาทพนอันตรายแลว"
ทรงถอนพระทัยเฮือกใหญ
"เออ...คอยยังชั่วหนอย ฉันนะไมเคยเชื่อถือหมอคนใดหรอก ฉันเลื่อมใสเธอคนเดียวเทานั้น โอยเกิดมาจากทองพอ
ทองแม ฉันไมเคยอวกอยางมโหฬารเหมือนครั้งนี้ ฉันแทบจะขาดใจตายไปเลยมันเหนื่อยจนบอกไมถูก" รับสัง่ จบ ก็หันพระ
พักตรมาทางสิงหนาถเลขานุการสวนพระองคผูเต็มไปดวยความซื่อสัตยจงรักภักดีตอพระองค "สิงหนาถไปเอาทองคําขนาด
ลูกฟกมากหนึ่งลูก ขาจะใหหมอดิเรกเปนรางวัลที่ชวยชีวิตขาในครั้งนี้"
สิงหนาถกมศีรษะถวายคํานับ
"ลูกเล็กหรือลูกใหญฝาพระบาท"
"ลูกใหญที่สุด ทองรอยเปอรเซ็นต ระวังจะหยิบผิดนะ เพราะทีท่ าํ ไวทองหาเปอรเซ็นตมอี ยูไ มนอ ย"

ดร. ดิเรกพูดขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
"เอาไวรวมๆ ประทานกระหมอมในคราวเดียวกันดีกวาพะยะคะ กระหมอมยังจําไดวา เมื่อครั้งกอนที่กระหมอมมา
เทีย่ วอินเดีย พระองคประชวรเปนไขหวัดใหญ ฝาบาทไดติดกระหมอมไวทองขนาดลูกฟกหนึ่งผล"
ทานมหาราชาพยักพระพักตร
"จริงซีนะ ฉันไมโกงเธอหรอก เอาเถอะ แลวฉันจะจายใหเธอใหเรียบรอย ฉันขอบคุณมากที่เธอกับพรรคพวกของเธอ
ไดเดินทางมาอินเดีย เพือ่ รักษาโรคภายในของฉัน"
ดร. ดิเรกถือโอกาสแนะนําทานมหาราชา ใหรูจักกับสามสหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว พระองคทรง
ปฏิสันถารกับคณะพรรคสี่สหายเปนอยางดี และรับสั่งดวยภาษาไทยอันชัดเจน โดยเฉพาะพระองคพอพระทัยเจาคุณปจจนึกฯ
มีรูปรางอวนเตี้ยพุงพลุยคลายๆ กับพระองคทา นมหาราชาจึงโปรดปรานเจาคุณปจจนึกฯ มาก คณะพรรคสี่สหายตางนั่งเรียง
รายอยูบนเกาอี้นวมหางจากพระแทนไมกี่มากนอย
หลังจากดร. ดิเรกไดฉีดยาบํารุงหัวใจ ใหทานมหาราชาหนึ่งเข็ม พระองคก็สดชื่นแข็งแรงขึ้นตามลําดับ ยาของดิเรก
เปนยาที่มีคุณภาพอยางยอดเยี่ยมนั่นเอง พระองคทรงคุยจอ รับสั่งวามหาดเล็กประจําหองบรรทมคนใดคนหนึ่งเปนผูวางยา
พิษพระองคแนนอน
"ฉันไมเขาใจเลยที่มหาดเล็กคิดฆาฉัน ฉันเองรักใครมหาดเล็กทุกคนเหมือนลูกหลาน เขาไมนาจะคิดฆาฉันไดลงคอ"
ดร. ดิเรก พูดโพลงขึ้นทันที
"ฝาบาท อยาลงโทษมหาดเล็กเลยพะยะคะ มหาดเล็กทุกคนลวนแตจงรักภักดีตอฝาบาททั้งนั้น"
ทานมหาราชา ฝนแยมพระสรวล
"ถาเชนนั้นใครเลาจะวางยาพิษฉัน หรือเธอสงสัยยัฟฟา"
"ไมใชสงสัยพะยะคะ กระหมอมมั่นใจทีเดียว อยางไรเสียเจาชายยัฟฟา ก็ตองคิดปลงพระชนมฝาบาท ระหวางที่
กระหมอมโดยสารรถไฟ มาจากกัลกัตตากระหมอมไดใชเวลาหลายชั่วโมงสนทนากับสิงหนาถ ถึงเรื่องสวนพระองค
กระหมอมไมเคยปรักปรําใคร แตกระหมอมเชื่อวาเจาชายยัฟฟาเปนผูวางยาพิษพระองคแนๆ"
ทานมหาราชา มีพระพักตรหมนหมองทันที
"ฉันไมอยากจะคิดเชนนีห้ รอก ลูกฆาพอเปนไปไดหรือ"
ดร. ดิเรกหัวเราะ
"ในยุคปรมาณูนี้ สิ่งที่เปนไปไมได มักจะเปนไปไดเสมอแหละฝาบาท"
"อือ ก็นาคิด ที่หมอพูดอยางนี"้ รับสัง่ จบ ก็หันพระพักตรมาทางเลขานุการของพระองค "สิงหนาถ อยาเอะอะวูว าม
ไป ลงไปหาผูบังคับกองรักษาการเดี๋ยวนี้ เลาเรื่องที่ขาถูกลอบวางยาพิษใหเขาฟง และใหเขาพาทหารจํานวนหนึ่งขึ้นมาบนนี้
คนหองยัฟฟาลูกขา ถาไดยาพิษของกลาง ขาก็จะจัดการลงโทษยัฟฟาใหสมกับความผิดของเขา ขาไดอภัยใหเขามาชานานแลว
เมือ่ เขาทําความผิดหรือประพฤติชว่ั ขาก็คิดวาเขาเปนเด็กและอภัยใหเขา แตถาเขาวางยาพิษขาจริงๆ ขาก็เห็นจะตองบอกศาลา
ในครัง้ นี้ เร็วจัดการตามคําสั่งขา"
กิมหงวนพูดเสริมขึน้
"หาเหลามากินกันดวยนะครับคุณสิงหนาถ ไดเวลากินเหลาของผมแลว แฮะ แฮะ"
นิกรพูดขึ้นบาง
"ถามีไกยางก็เอาติดมือขึ้นมาบางนะครับ"
ทานมหาราชารับสั่งขึ้นทันที

"อยางนี้ซีถึงจะเรียกวารักกันนับถือกันชาวอินเดียถือวาถาแขกผูมาหาไมขออะไรกินแสดงวาแขกผูนั้นถือตัว และ
รังเกียจ ฮะ ฮะ พวกเธอนารักจริงๆ ขอใหอดใจสักครึ่งชั่วโมง คนของฉันจะจัดอาหารและเหลาเลี้ยงดูพวกเธออยางเต็มที่
ปานนีพ้ วกพอครัวคงกําลังจัดเตรียมอาหารกันแลว"
นิกรลืมตาโพลง เขารองตะโกนขึ้นดังๆ
"ไชโย ขอใหทานมหาราชาซานุกขาน จงทรงพระเจริญ"
สิงหนาถ พาตัวเดินออกไปจากหองบรรทม หลังจากนั้นเจาทาสหนุมรางกํายําสองคนก็ถือถาดใสเครื่องดื่ม และบุหรี่
เขามาในหอง เมื่อวางลงบนโตะเรียบรอยแลวเขาก็กลับออกไป
ทานมหาราชาซานุกขานทรงสนทนากับคณะพรรคทั้งสี่สหายอยางสนิทสนม
พระองคทรงพระสรวลลั่นเมื่ออา
เสี่ยกิมหงวนลุกขึ้นเดินเขามาพิจารณาดูเสาพระแทน
"เธอแปลกใจหรือ ที่เสาเตียงของฉันทําดวยทองคํา"
อาเสี่ยยิ้มแหยๆ
"พะยะคะ กระหมอมกําลังพิจารณาดูใหรูแนวามันเปนทองชุบหรือทองคําจริงๆ"
มหาราชา ทรงพระสรวลกาก
"เธอคิดวาฉันเปนเศรษฐีกาํ มะลอยังงัน้ หรือ ฮะ ฮะ เสาเตียงของฉันทั้งสี่เสานี้เปนทองคําจริงๆ ถึงแมขางในจะโปรง ก็
มีน้ําหนักเสาละครึ่งกิโล"
กิมหงวน ถอนหายใจเฮือกใหญ กลับมานั่งที่เกาอี้ตามเดิมแลวทูลวา
"กระหมอมยอมรับวา ในชีวติ ของกระหมอมนี้ กระหมอมไมเคยเห็นใครที่จะร่ํารวยกวาฝาพระบาทเลยพะยะคะ
กระหมอมเองก็ไดชื่อวาเปนเศรษฐีใหญคนหนึ่งในประเทศไทย แตไมเคยมีรถยนตหุมทองคํา เตียงนอนก็เปนเตียงพนแล็ค
เกอรธรรมดา อา ฝาพระบาทเคยทรงฉีกธนบัตรเลนบางหรือเปลาพะยะคะ"
ทานมหาราชาทรงขมวดพระขนงยน
"ฉีกธนบัตรเลน…จําเปนอยางไรหรือ"
เสีย่ หงวนหัวเราะ
"ไมจําเปนหรอกพะยะคะ แตเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีควรจะใชเวลาวางฉีกเงินทิง้ เลนแกกลุม บาง"
"เธอเคยทําหรือ" รับสัง่ ถามอยางสนพระทัย
"เคยบอยๆ พะยะคะ"
ทานมหาราชาพยักพระพักตรรับทราบ แลวหันมาทางพล
"เธอละ เคยฉีกธนบัตรเลนบางหรือเปลา"
"ไมเคยกระหมอม" พลทูลยิ้มๆ "กระหมอมมีฐานะไมร่ํารวยพอที่จะฉีกเงินเลนเหมือนอยางอาเสี่ยกิมหงวน"
ทานมหาราชาเมมพระโอษฐแนน แลวหันมารับสั่งกับเสี่ยหงวน
"ถาเชนนั้นเธอคงรวยมากทีเดียว ฉันเพิ่งเคยไดยินไดฟงเดี๋ยวนี้วามีเศรษฐีคนหนึ่งคือเธอที่กลาฉีกธนบัตรเลน"
กิมหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ
"เรื่องเล็กกระหมอม กระหมอมเคยฉีกเลนเสมอ บางทีมดขึ้นที่นอนหา ดี.ดี.ที. ไมพบ กระหมอมก็บอกใหภรรยาเขา
ใชธนบัตรใบละรอย ปกสองปกจุดเผามดตามที่นอน"
ทานมหาราชาจุยพระโอษฐ
"ไมเลว…นับวาเธอร่ํารวยพอใช แตวา …ขอโทษนะกิมหงวน คนอยางฉันไมเคยยอมแพใครในเรื่องความมั่งมี"

เสีย่ หงวนหนาตืน่
"โอ-กระหมอมไมหาญสูฝาบาทเลยกระหมอม ดิเรกเคยเลาใหกระหมอมฟงเสมอวา ฝาบาทเปนมหาเศรษฐีที่เขาไป
ในหองนอนของแก หรือขึ้นไปนัง่ บนรถยนตของแก"
ซานุกขานทรงพระสรวลอยางพอพระทัย
"ถูกแลว เรือ่ งเพชรและมณีตางๆ ฉันมีมากทีเดียว เอาเถอะ ระหวางที่เธอพักอยูกับฉัน ฉันจะใหพวกเธอไดชมสมบัติ
อันมหาศาลของฉัน ในวันหนึง่ เธอจะไดเห็นโคตรเพชรขนาดใหญทส่ี ดุ โตพอๆ กับลูกมะขามปอมเม็ดหนึ่งราคาอยางทวมๆ
ก็ในราวสี่หาลานรูป ฉันมีอยูในราวพันเม็ดเห็นจะได"
เจาคุณปจจนึกฯ ทูลวา
"กระหมอมอยากเห็นเหลือเกิน อยางนอยก็จะไดเปนบุญตาของกระหมอมเสียงลือเสียงเลาอาง กระหมอมไดยินไดฟง
มานานแลววา ฝาพระบาททรงร่ํารวยที่สุดในโลก"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะซานุกขานรับสั่งเรียก ดร. ดิเรก ใหไปนั่งบนพระแทนบรรทม แลวรับสั่งกับนายแพทยหนุม
อยางเปนงานเปนการ
"หมอดิเรกที่รัก นายแพทยชาวอังกฤษผูหนึ่งชื่อ หมออันโทนี ฟรีแมนด ไดตรวจรางกายของฉันอยางถี่ถวนเมื่อตนป
นี้ เขาลงความเห็นวา เพราะฉันมีเมียมากเกินไป ตับและไตของฉันจึงพิการ เขาแนะนําใหฉันเดินทางไปรักษาตัวที่เกาะอังกฤษ
เพื่อเปลี่ยนตับไตใหม ตอนแรกฉันเกือบจะตกลงใจแลว แตฉันไมเชื่อความสามารถของนายแพทยคนหนึ่งคนใดในโลกนี้ ฉัน
เชือ่ ถือแตเธอคนเดียวเทานั้น จึงไดโทรเลขติดตอกับเธอ ขอใหเธอชวยตรวจรางกายฉันใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งเถอะนะ ฉัน
ควรจะเปลี่ยนอวัยวะภายในบาง เปนตนวาตับ, มาม, ไสออน, ดอกจอก, สามสิบสองกลีบหรืออะไรเหลานี้ ฉันยินดีใหเธอทํา
การผาตัดฉันจะเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไรก็แลวแตเธอ ฉันตองการใหฉันแข็งแรงและเปนหนุมกวานี้ ในเรื่องคาปวยการของ
เธอไมตอ งพูดถึง รักษาเสร็จแลวจะตองการเงินจากฉันเทาใดก็เขียนบิลสงมา ฉันจะจายใหเธอทันทีสวนรางวัลพิเศษก็คือทอง
ขนาดลูกฟกและเพชรนิลจินดาอีกมากมาย"
ดร. ดิเรก ยิ้มนอยยิ้มใหญ เขามีหวังจะไดเงินลานจากมหาราชาองคน้ี นายแพทยหนุมยิ้มใหกับเพื่อนเกลอของเขาแลว
ทูลทานมหาราชาวา
"ฝาบาทจะใหกระหมอมตรวจรางกายของฝาบาทเมื่อไรพะยะคะ"
"ตรวจเดีย๋ วนีเ้ ลย ฉันตองการมีสมรรถภาพของลูกผูชาย เธอรูไหมฉันหยอนความสามารถมานานแลว ชายาของฉัน
ทั้งสี่สิบคนในฮาเร็มลวนแตยิ้มเยาะดูหมิ่นฉัน ถาเธอเปลี่ยนตับและไตใหฉัน ฉันก็จะกลายเปนคนหนุมที่มีสมรรถภาพอยาง
สมบูรณ ตรวจเดีย๋ วนีก้ แ็ ลวกันนะ" รับสัง่ จบ ทานซานุกขาน ก็เอนพระองคลงนอน บนพระแทนทองคํา "เอาเลยดิเรก ฉัน
อนุญาตใหเธอตรวจตามสบาย"
ดร. ดิเรกหยิบสายฟงออกมาจากกระเปาลวมยาของเขา ตอจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจทานมหาราชาอยางละเอียดถี่ถวน
พลางทูลถามพระอาการทั่วๆ ไป การตรวจวินจิ ฉัยโรคของ ดร. ดิเรกนั้นเขาเชีย่ วชาญมาก ดิเรกใชเวลาไมถึงสิบนาทีเขาก็
ตรวจเสร็จ
แลวดิเรกก็ประคองทานมหาราชาใหลุกขึ้นประทับนั่ง สีหนาของนายแพทยไมไดแสดงความวิตกเปนทุกขอะไรเลย
"วายังไงดิเรก เธอตรวจเสร็จแลวหรือ?"
"เสร็จแลวกระหมอม" ดร. ดิเรกทูลยิ้มๆ "กระหมอมยินดีที่จะทูลใหฝาบาททรงทราบวา ตับไตไสพุงของฝาบาท
ไมไดชํารุดเสียหายอะไรเลยพะยะคะ"
"หา" ทรงอุทานลั่น "เธอวายังไงนะดิเรก เธอวาเครื่องในของฉันเปนปรกติ"

"พะยะคะ ถาพระองคประชวรดวยโรคตับพิการ พระพักตรก็คงซูบซีด พระวรกายก็จะผอมแหงไมอวนทวนอยางนี้
และถาฝาบาทเปนโรคไตพิการก็จะทรงบวมฉุไปทั้งตัว กระหมอมกลารับรองวาตับไตไสพุงและเครื่องในของฝาบาทยังดีอยู"
"ยังงัน้ หรือ แลวทําไมฉันถึงออนระโหยโรยแรง อยากจะนอนหลับทั้งวัน ทําอะไรนิดหนอยก็เหนื่อย"
ดร. ดิเรกอมยิม้
"รางกายของมนุษยเราก็เปรียบเหมือนกับเครื่องยนตพะยะคะ ยิ่งใชมันมากก็ยิ่งสึกหรอมาก ฝาบาทมีชายาตั้งสี่สิบคน
ก็แยหนอย แตไมเปนไรพะยะคะกระหมอมจะฉีดยามหากําลังใหฝาพระบาทซึ่งเปนยาที่กระหมอมคิดขึ้นเอง รับรองวาฉีด
เพียงสองเข็มเทานั้นฝาบาทจะคึกคักเขมแข็งเหมือนกับชายหนุมทั้งหลาย ฝาบาทจะทรงมีสมองเฉียบแหลม มีเรีย่ วแรงกําลัง
วังชาเกิดขึ้นอยางไมนาจะเปนไปได ชายาของฝาบาทจะตื่นเตนประหลาดใจไปตามกัน ฝาบาทจะเปนหนุมขึ้นอาการ
ออนเพลียละเหี่ยใจจะไมเกิดขึ้นอีก ฝาบาทจะเดินเหินแคลวคลองวองไวและอยากจะประกอบกิจการงานตลอดวัน อํานาจของ
ยาฉีดจะทําใหฝาบาททรงขยันขึ้นมาก"
ทานมหาราชาทรงพระสรวลและดีดพระหัตถดังแปะ
"ถาฉันเปนอยางนี้จริงๆ ฉันจะใหทองเธอขนาดลูกฟกใหญๆ นอกเหนือไปจากเงิน"
นิกรพูดเสริมขึน้
"สามลูกแลวพะยะคะ ฝาบาทคงไมลืม"
"ออ ไมลืมหรอกคุณนิกร ฉันจะมอบทองคําเทาลูกฟกใหดิเรกจริงๆ เออแนะ คนเรานี่แปลกนะ เมือ่ นึกวาตัวปวยไข
ไมสบายความเขมแข็งแหงรางกายและจิตใจก็ลดนอยถอยลง แตพอหมอยืนยันวาไมไดเปนอะไรฉันก็กระปกระเปราขึ้นมาก"
รับสั่งจบก็หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ "ฉันกลุมใจมานานแลวเจาคุณ กลัววาจะตองเปลี่ยนตับไตไสพุงใหม เดี๋ยวนี้ฉันสบายใจ
แลว ฉันจะตองรับรองเจาคุณและลูกหลานของเจาคุณอยางดีที่สุด ขอใหฉันจัดการกับอายมนุษยใจรายที่มันวางยาพิษฉัน
เสียกอน ฉันจะพาไปเที่ยวกรุงพาราณสี และไปเที่ยวเมืองอื่นๆ เปนตนวาเมืองของพระพุทธเจาฉันจะพาลองแมน้ําคงคา
สวรรค ฉันจะพาไปลาสิงหโตและลาสัตวที่เขาหิมาลัยในประเทศเนปาล พี่ชายของฉันซึ่งเปนลูกของลุงฉันเปนมหาราชาอยูที่
นัน่ เราจะเขาไปในเนปาลไดโดยไมตองมีหนังสือเดินทาง ฉันรับรองวาระหวางที่เจาคุณและคุณๆ เหลานี้ พักอยูกับฉันใน
ฐานะแขกผูมีเกียรติฉันจะใหความสุขและเลี้ยงดูอยางเต็มที่ คนของฉันจะคอยปรนนิบัติรับใชตลอดเวลา และฉันจะอนุญาต
ใหทุกคนมีสิทธิ์รวมรักกับนางในฮาเร็มของฉันดวย รับรองวาแตละคนหยาดฟามาดินทีเดียว"
นิกรทูลวา "เรือ่ งผูหญิงไมสาํ คัญกระหมอม เรื่องกินสําคัญกวา"
มหาราชาทรงพระสรวลลั่น
"ไมตองวิตกคุณนิกร ฉันรับรองวาฉันมีอาหารอยางเหลือเฟอตลอดจนผลไม, เหลาและบุหรีไ่ วตอนรับเธอตลอดยี่สบิ
สี่ชั่วโมงนับแตวันพรุงนี้เปนตนไป ประเดี๋ยวถึงเวลาอาหารค่ําเธอจะไดรวมรับประทานอาหารกับฉัน แลวเธอจะเห็นวาอาหาร
ทีเ่ รากินกันนัน้ พวกคนจนๆ จะกินกันไดพันคน ฉันพอใจเจาคุณและพวกเธอมาก ฉันถือวาทุกคนเปนมิตรที่ดีของฉัน" แลว
พระองคก็หันไปแยมพระสรวลกับเจาแหวซึ่งนั่งสํารวมกิริยามารยาทตลอดเวลาและไมไดปริปากพูดอะไรเลย "ยังไง นายแหว
คุยกับฉันบางซี ฉันพูดภาษาไทยไดเกงไหม"
เจาแหวยิม้ แหงๆ เต็มไปดวยความเกรงกลัวในบุญวาสนาของทานมหาราชา
"แฮะ แฮะ"
"อาว หัวเราะแหะๆ ทําไม คุยกับฉันบางซี"
คราวนี้เจาแหวทําหนาเหมือนกับจะรองไห

"รับประทาน ผมไมเคยเขาเฝาเจานายหรอกครับ" เจาแหวพูดเสียงสั่นเครือนาสงสาร "เจาพออยาพูดกับผมเลยครับ
ผมพูดกับเจาพอไมถูก"
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะครืน ทานมหาราชาทรงพระสรวลลั่นแลวรับสั่งกับพลอยางเปนกันเอง
"คนใชของเธอคนนี้ รูสึกวาเรียบรอยสงบเสงี่ยมมาก"
"มิไดกระหมอม มันยังไมคุนกับฝาบาทก็ทําเรียบรอยไปยังงั้นเอง อายหมอนี้แหละฝาบาทรายที่สุด"
ทันใดนั้นเองสิงหนาถปูนา ก็เขามาในหองบรรทมอยางรีบรอน ในมือขวาของเขาถือหอกระดาษสีน้ําตาลซึ่งมี
ลักษณะเปนซองเล็กๆ ซองหนึง่ เลขานุการสวนพระองคของซานุกขานตรงเขามาหยุดยืนหนาพระแทน แลวกมศีรษะถวาย
คํานับซานุกขานอยางนอบนอมพลางทูลวา
"กระหมอมกับผูกองทหารหกคนไดบุกเขาคนหองเจาชายตามพระรับสั่งแลวพะยะคะ เราชวยกันคนหองบรรทมของ
เจาชายอยางละเอียดถี่ถวน พบยาพิษหรือรากไมมรณพฤกษซอนอยูในตูพระภูษาพะยะคะ รากไมมรณพฤกษนี้เปนที่รูกันวาใช
เปนยาเบื่อสัตวตางๆ มีจาํ หนายตามรานขายยาโบราณโดยทัว่ ไป" ทูลจบก็สงซองบรรจุยาพิษถวายทานมหาราชา
พระพักตรของซานุกขานเครงเครียดทันที พระองคทรงนึกไมถึงวาเจาชายยัฟฟาพระโอรสบุญธรรมของพระองคจะ
คิดการกําเริบเสิบสานถึงเพียงนี้ ซานุกขานเสียพระทัยและเจ็บช้ําพระทัยอยางยิ่ง
"ยัฟฟาถูกคุมตัวไวแลวหรือยัง"
"ถูกคุมตัวไวแลวพะยะคะ"
"ดีแลวสิงหนาถ ไปบอกใหผูบังคับกองรักษาการรีบพายัฟฟามาที่นี่เดี๋ยวนี้ขาตองการฟงคําสารภาพจากมัน"
เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นในหมูคณะสี่สหาย เลขานุการสวนพระองคกมศีรษะถวายคํานับ แลวรีบออกไปจากหอง
บรรทมทันที สักครูหนึ่งนายทหารหนุมผูมียศเปนรอยเอกพรอมดวยพลทหารในบังคับบัญชาของเขาหกคนซึ่งถือปนเล็กยาว
ติดดาบพรอม ก็นําเจาชายยัฟฟาเขามาตามพระคําสั่ง สิงหนาถปูนาตามเขามาดวย เจาชายยัฟฟามีพระพักตรซีดเซียวผิดปรกติ
แตทาทางยังหยิ่งผยองตลอดเวลา
ซานุกขานยกพระหัตถขวาชี้พระพักตรพระโอรสบุญธรรมของพระองค
"อายลูกเนรคุณ อายมนุษยใจราย มึงบังอาจฆากูซึ่งเปรียบเสมือนบิดาของมึง มึงไมมีความกตัญูรูคุณคน มึงรูวาด็อค
เตอรดิเรกไดเดินทางมารักษากู มึงก็พยายามวางยาพิษกูเพือ่ ใหกูตายเสียกอนที่ด็อคเตอรดิเรกจะรักษากู ทั้งนี้ก็เพราะมึงหวังใน
ทรัพยมรดกอันมหาศาลของกูใชไหมละ"
สิงหนาถซึ่งพูดภาษาไทยไดดีพอๆ กับทานมหาราชาไดชวยแปลพระรับสั่งของซานุกขานเปนภาษาไทย ใหคณะ
พรรคสี่สหายฟง
เจาชายยัฟฟาทูลขึ้นดวยเสียงสั่นเครือวา
"เสด็จพอทรงคิดบางไหมวาลูกถูกใสราย มันตองมีใครคนหนึ่งนํายาพิษนี้ไปซอนไวในตูเสื้อผาของลูก"
ซานุกขานทรงพระสรวลลั่น
"ใครวะใสรา ยมึง คนอยางมึงลวนมีแตความเหลวแหลก มึงลักลอบไดเสียกับนางในฮาเร็มของกูมาหลายคนแลว มึง
ไมเคยประกอบกิจการงานใดๆ เลย มึงเอาแตเที่ยวและตั้งหนาผลาญเงินทองของกู จงสารภาพผิดเสียเดี๋ยวนี้ยัฟฟา ถาไมรับกู
จะมอบตัวมึงใหเจาหนาที่ฝายปกครองจัดการกับมึงตอไปตามกฎหมาย ในฐานที่พยายามฆากูดวยยาพิษ"
ยัฟฟาขบกรามกรอด
"ลูกไมไดคิดการชั่วเชนนี้ ลูกจะรับผิดไดอยางไร เสด็จพอมีพยานหลักฐานหรือเปลา"
ซานุกขานคอยๆ หันพระพักตรมาทางดิเรก

"วานชวยฉันคิดหนอยเถอะดิเรกทีร่ กั เธอนะเปนคนเฉลียวฉลาดผิดมนุษย เธอมีวิธีใดบางไหมที่จะใหยัฟฟาสารภาพ
ผิด"
นายแพทยหนุมยิ้มเล็กนอย
"งายเหลือเกินฝาบาท บังเอิญกระหมอมมีเครื่องจับโกหกขนาดจิว๋ ซึ่งเปนประดิษฐกรรมของกระหมอมติดตัวมาดวย"
ซานุกขานลืมพระเนตรกวาง
"เธอเอาเครือ่ งจับโกหกติดตัวมาเพราะเธอกลัววาฉันจะโกหกเธอยังงัน้ หรือดิเรก"
"โอ-มิไดกระหมอม สําหรับฝาบาทกระหมอมเชื่อทีเดียววา ฝาบาทเปนผูมีพระเกียรติยศอยางสูงยอมไมรับสั่งถอยคํา
อันเปนความเท็จ ทีก่ ระหมอมนําเครื่องจับโกหกขนาดเล็กติดตัวมา ก็เพราะเจากรกับเจาหงวนเพื่อนเกลอของกระหมอมชอบ
พูดอะไรที่ไมมีความจริงพะยะคะ"
ซานุกขานถอนพระทัยเบาๆ
"ถายังงั้นชวยสอบสวนยัฟฟาหนอยซีหมอ ฉันตองการคําสารภาพจากเขา หรือมิฉะนั้นก็ใหเขายอมจํานน ฉันเปน
ผูใหญและเปนผูมีอํานาจ ฉันจะลงโทษใครก็ตองมีหลักฐานเพียงพอวาเขาทําความผิดจริง"
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
"ถาจะใหรับสารภาพก็ตองใชระบบซอม กระหมอมจัดการเอง คนเราโดนซอมหนาตาแหกทนเจ็บไมไหวมันก็ตอง
รับสารภาพ"
ซานุกขานโบกพระหัตถ
"อยาเอาระบบซอมปาเถื่อน มาใชที่อินเดียเลยคุณกิมหงวนมันทารุณและเปนบาปกรรมอยางยิ่ง ในที่สุดกรรมก็สนอง
ผูซ อ มหรือผูท ก่ี อ กรรมทําเข็ญใหคนอืน่ เธอเปนพุทธศาสนิกชน เธอยอมรูดีในเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ศาสนาพราหมณก็คลายๆ
กัน ขอใหดิเรกใชเครื่องจับโกหกยัฟฟาดีกวา"
นิกรทูลขึ้นบาง
"วิธีซอมไมใหมีบาดแผล กระหมอมก็พอจะทําได เปนตนวาเอาเขายัดเขาไปทีล่ น้ิ ปห รือชกทอง เพื่อใหรับสารภาพ"
ซานุกขานสั่นพระพักตรไมทรงเห็นพองดวย
"อยาเลยคุณนิกร มันปาเถือ่ นเต็มทน กฎหมายมีไวสําหรับใหความยุติธรรม หรือลงโทษผูที่กระทําความผิดอยูแลว"
ดร. ดิเรกลวงมือลงไปในกระเปาลวมยาของเขาหยิบกลองโลหะสี่เหลี่ยมขนาดหีบบุหรี่รับแขกขึ้นมา บนกลองมี
หนาปดตางๆ หลายอัน มีสายไฟฟาขนาดเล็กหลายสาย เครื่องจับโกหกประดิษฐกรรมชิ้นใหม ของนายแพทยหนุมชิ้นนี้ใชแบ็
ตเตอรี่แหงของไฟฟาเดินทางเพียงสองกอนเทานัน้ ลักษณะของมันคลายกับเครื่องรับวิทยุขนาดเล็ก นายแพทยหนุมทูลให
ซานุกขานทรงทราบวา เครื่องจับโกหกของเขานีว้ เิ ศษมากเหมือนกับมันสมองอีเล็คทรอน สามารถพูดไดและตอบคําถามได
ทานมหาราชาแปลกพระทัยอยางยิ่ง
ดิเรก ใชเวลาแตงเครื่องจับโกหกของเขาในราวหานาที เมื่อทุกสิ่งทุกอยางที่มีความสัมพันธกันเรียบรอย นายแพทย
หนุมก็หันไปมองดูเจาชายยัฟฟา ซึ่งยืนเดนกลางหองเบื้องหนาทหารและสิงหนาถปูนา
แลวดิเรกก็กลาวกับเจาชายยัฟฟาทันที
"ฝาบาทโปรดรับสารภาพเสียโดยดี"
ยัฟฟาทรงเคนหัวเราะ
"ฉันไมรูเรื่องอะไรเลย ในเรื่องที่เสด็จพอถูกวางยาพิษ"
นายแพทยหนุมพยักหนาหงึกๆ เขาเอื้อมมือขยับเครื่องจับเท็จของเขาแลวพูดวา

"บอกขาซิเครื่องจับเท็จ เจาชายยัฟฟาพูดโกหกหรือพูดความจริง"
"โกหก" เครือ่ งจับเท็จพูดขึน้ เสียงลัน่ หอง "เจาชายยัฟฟานี่แหละที่วางยาพิษเสด็จพอของพระองคเพื่อหวังทรัพย
สมบัติอันมหาศาล"
ยัฟฟาโกรธจนตัวสั่น มองดูเครือ่ งจับโกหกของ ดร. ดิเรกอยางเดือดดาล
"มึงรูไดอยางไร มึงเห็นรึ"
เสียงหัวเราะดังขึ้นจากเครื่องจับเท็จ
"รูซ โี วย ไมรูจะพูดถูกหรือ" เครื่องจับเท็จโตเถียงกับยัฟฟาดวยเสียงอันชัดเจน "ฝาบาทไดรวมคิดกับอายทาสดําคน
หนึ่งซึ่งมีนามวากัสสปเพื่อจะปลงพระชนม
ทานมหาราชามาเดือนกวาแลว
วันนี้ตอนเที่ยงฝาบาทไดแอบปรึกษากับ
อายกัสสปที่ตําหนักพักรอนหลังอุทยาน"
"โอย…" เจาชายเผลอพระองคอทุ านออกมาดวยพระพักตรซดี เผือด "ทําไมเจารู"
เครื่องจับเท็จหัวเราะกาก
"สมองอีเล็คทรอน อยางกระหมอมยอมรูเ สมอ อยาปฏิเสธเลยฝาบาท พระองคไดรับสั่งกับอายทาสกัสสปวาเย็นวันนี้
ด็อคเตอรดิเรกกับพรรคพวก จะมาถึงปตนาและจะมาพักอยูที่ศิวะนิมิต ในฐานะเปนแขกผูมีเกียรติของทานซานุกขาน โอย…
คุณหมอครับ ไฟช็อทแลว…เจี๊ยก ๆๆๆ ครอกเจีย๊ ก…ครืด ๆ เจีย๊ กครอก ๆ"
ดร. ดิเรกรีบแกไขเครือ่ งจับเท็จของเขาทันที นิกรกลาวถามวา
"หมอโวยแกเอาลิงตัวเล็กๆ ใสไวในเครื่องไดอยางไรวะ กันไดยินเสียงมันรองเจี๊ยกครอก ๆ นาสงสาร"
นายแพทยหนุมหัวเราะ
"เสียงที่แกไดยินเปนเสียงลําโพงนะ อา-กันแกไขเรียบรอยแลว สายไฟตอนที่ถลอกมันชอทกัน"
กิมหงวนพูดเสริมขึน้
"แกแนมากโวยดิเรก แกไมใชคนเสียแลว แกคิดทําอะไรในสิ่งที่มนุษยเราทําไมไดเสมอ และประดิษฐกรรมของแก
ทุกชิ้นมันไมนาจะเปนไปไดเชนมะเหงกอัตโนมัติ ใครบุกเขาไปในหองนอนของแก หรือขึ้นไปนั่งบนรถยนตของแกเปนตอง
โดนเขกกบาล สอบสวนตอไปเถอะเพือ่ น กันตื่นเตนสนใจในเครื่องจับโกหกของแกมาก รูส กึ วาวิเศษกวาของตํารวจตัง้ หลาย
รอยหลายพันเทา"
ดร. ดิเรกกลาวกับเครือ่ งจับเท็จของเขา
"บรรยายตอไปอายนองชายอยาทําใหขาเสียชื่อนะโวย เจาชายยัฟฟา พูดอะไรกับอายทาสกัสสปอีก"
เครื่องจับเท็จกลาวขึ้นทันที
"เจาชายรับสั่งวาพระองคจะวางยาพิษเสด็จพอเพื่อไมใหหมอดิเรกไดมีโอกาสรักษาพยาบาลหรือเปลี่ยนตับไตไสพุง
หรือเครื่องในบางชิ้นใหทาน และเจาชายยัฟฟาก็รับสั่งใชใหอายทาสกัสสปไปซื้อรากไมมรณพฤกษที่รานขายยาแผนโบราณ
ของนายมาตุลี ฮะ ฮะ ทุกคนดูซีเจาชายพระพักตรซีดเผือดเหมือนไกฟก ขาพเจาจะเลาใหฟงตอไป เจาชายมอบเงินใหกัสสป
ไปรอยรูป แตซื้อยามาในราคาเพียงครึ่งรูปเทานั้น เมื่อไดรากไมมรณพฤกษแลวเจาชายยัฟฟาทรงหั่นและตมรากไมดวยเตา
ไฟฟาในหองบรรทมในตอน ๑๔.๐๐ น. เศษ โดยมีกัสสปเปนผูชวยเหลือกระหมอมพูดความจริงใชไหมฝาบาท"
พระวรกายของยัฟฟาสั่นเหมือนลูกนก พระองครับสั่งขึ้นดวยเสียงอันดัง
"พอแลวอายเครือ่ งจับเท็จ ขายอมจํานนและยอมสารภาพผิดแลว" รับสั่งจบยัฟฟาก็กมพระเศียรถวายคํานับซานุกขาน
"ลูกผิดไปแลวพะยะคะ แผนการอันชั่วชาของลูกไดเปนไปตามที่เครื่องจับเท็จบรรยายใหฟงทุกประการ"
ซานุกขาน ทั้งรักทั้งแคนพระโอรสบุญธรรมของพระองค

"ขาจะไมอภัยใหเจาอีกแลวยัฟฟา เจามีเลือดพอของเจามากกวาแม เจาจึงมีจติ ใจต่าํ ชาเหมือนพอของเจาซึง่ เคยเปน
นายโจรมาแตกอน ขากับเขาเปนเพือ่ นกันมาแตเล็กแตนอย ขาเอาเจามาเลี้ยงก็เพราะขาไมมีลูก ขารักและเอ็นดูเจามาก ในที่สุด
เจาก็คิดฆาขาซึ่งเปรียบเหมือนกับวาขาเปนพอของเจา"
รับสั่งจบพระองคก็หันพระพักตรมาทางผูบังคับกองทหารรักษา
พระองค "ขารูสึกอับอัายขายหนาชาวเมืองปตนามาก ถาจะใหเจาสงตัวยัฟฟาไปใหเจาหนาที่ฝายปกครองดําเนินคดีตอไป
แลวก็ขายังเวทนายัฟฟาอยูบาง ฉะนั้นขาจะลงโทษยัฟฟาในสถานเบา คือขับไลออกไปจากวังศิวะนิมิต ใหเจาสั่งทหารทุกคน
ใหขัดขวางหรือจับกุมตัวยัฟฟาไวเมื่อยัฟฟาอุกอาจเขามาในวังของขาเขาใจไหม"
ผูบังคับกองกมศีรษะถวายคํานับ
"ทราบเกลาแลว พะยะคะ กระหมอมใครทูลถามวาจะใหกระหมอมจัดการกับอายถอยกัสสปอยางไรบาง"
"เอามันขังไวกอน ขาจะพิจารณาโทษของมันภายหลัง อา-พาตัวยัฟฟาไปได ขาใหเวลายัฟฟาครึ่งชั่วโมงในการเก็บ
เสือ้ ผาขาวของเครือ่ งใชของมัน นับแตนไ้ี ปขาตัดขาดยัฟฟาแลว"
นิกรทูลเสริมขึ้น
"ฝาบาทคงจะโปรดเกลาใหกระหมอมไดเปนโอรสบุญธรรมตอไป"
"เปลา ๆๆ ฉันไมเคยคิด ฉันมีหลานชายอยูหลายคนซึ่งเปนพี่ชายของฉัน ฉันจะเอาหลานชายมาเลี้ยงสักคนหนึ่ง และ
จะใหเปนทายาทอันชอบธรรมของฉันตอไป" แลวพระองคก็หันพระพักตรมาทางนายทหารรักษาพระองค "เอาตัวอายยัฟฟา
ไปใหพน อยาใหมันเขามาในวังของขาอีกเปนอันขาด ถายัฟฟาผานยามเขามาไดเจาจะตองมีความผิด"
นายทหารหนุมกับพลทหารทั้งหกคนตางพาเจาชายยัฟฟาออกไปจากหองบรรทมของทานซานุกขานทันที ทานมหา
ราชาน้าํ พระเนตรคลอหนวยเพราะความรักระคนแคน ในพระโอรสบุญธรรมของพระองค ซึ่งพระองคเคยรักราวกับดวงชีวิต
ของพระองคกว็ า ได
พล พัชราภรณ สนใจกับเครื่องจับเท็จอีเล็คตรอนของ ดร. ดิเรกอยางยิง่ เขาไดซักถามนายแพทยหนุมถึงวิธีการสราง
ประดิษฐกรรมชิ้นนี้ ดร. ดิเรกวา นักวิทยาศาสตรชั้นเยี่ยมอยางเขาสามารถสรางไดโดยไมยากลําบากอะไรเลยและคุยอวดวา
ไมมีนักวิทยาศาสตรคนใดในโลกนี้ที่จะสรางได
อาเสี่ยกิมหงวนเอื้อมมือหยิบเครื่องมือจับเท็จของ ดร. ดิเรกมาพิจารณาดูแลววางลงบนโตะเบื้องหนา เสี่ยหงวนมองดู
เจาคุณปจจนึกฯ ซึ่งนั่งอยูใกลๆ เขาแลวอาเสี่ยก็พูดกับครื่องมือจับเท็จของนายแพทยหนุม
"เฮย บอกกันหนอยไดไหมสุภาพบุรุษผูสูงอายุคนนี้เปนใคร"
เครื่องมือจับเท็จเงียบไปราวสิบนาทีจงึ ตอบวา
"เจาคุณปจจนึกฯ ครับ"
"ทําไมเอ็งรูละ" เสี่ยหงวนถาม
"ก็หัวทานลานนี่ครับ"
ทานเจาคุณทําคอยน ความโกรธทําใหทา นตะครุบเครื่องมือจับเท็จของ ดร. ดิเรก ขึ้นมาแลววางลงบนพื้นยกเทา
กระทืบสามสี่ทีติดๆ กัน ดร. ดิเรกตกใจจนตาเหลือก เครื่องจับเท็จของเขาพังยับเยินไปหมดแลว มันรองครวญครางอยางนา
สงสาร
"โอย ๆๆ กลัวแลวครับเจาคุณครับ"
เครื่องจับเท็จซึ่งอาจจะมีคาหลายลานกลายเปนเศษเหล็กที่ไมมีความหมาย เปนเศษเหล็กที่ไมมีความหมายอะไรอีก
แลว ดร. ดิเรกเสียดายแทบลมจับ
"โธ-คุณพอ…โอย…คุณพอทําลายของผมเสียแลว"

ทานมหาราชาทรงพระสรวลลั่น พระองคพยายามทําจิตใจใหผองใสเลิกนึกถึงเรื่องเจาชายยัฟฟา ซานุกขานรับสั่ง
สนทนากับคณะพรรคสี่สหายอยูสักครูก็รับสั่งใหสิงหนาถปูนาพาสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวไปพักผอน เพือ่
เปลีย่ นเครื่องแตงตัวและอาบน้าํ เตรียมตัวรับประทานอาหารค่าํ คณะพรรคสี่สหายไดพักอยูในหองโถงใหญและเปนหองที่
สวยงามมาก มีเครื่องใชไมสอยครบถวนลวนแตราคาแพง มีเตียงนอนขนาดสามฟุตครึ่งถึงหกเตียง นอกจากเฟอนิเจอรอนั
สวยงามแลวยังติดตัง้ เครือ่ งทําความเย็นอีกดวย ทําใหคณะพรรคสี่สหายของเราไดรับความสุขสะดวกสบายเหมือนกับอยูบาน
ของตัวเอง สิงหนาถปูนาไดสงมหาดเล็กของทานมหาราชา รวมสองคนมาอยูประจําหองพักของคณะพรรคสี่สหายของเราเพื่อ
ทําหนาที่ปรนนิบัติใช
ตอนหัวค่าํ วันนัน้ เอง คณะพรรคสี่สหายพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวก็ไดรวมเสวยพระกระยาหารค่ํากับ
ทานมหาราชาซานุกขานภายในหองๆ หนึ่งชั้นบนของพระตําหนักซึ่งเปนหองโถงใหญกวางขวางมาก สิงหนาถปูนาไดรวม
เสวยดวยเชนเดียวกัน
ทุกคนนั่งขัดสมาธิตามแบบชาวภารต ทุกคนมีหมอนแพรกองไวขางหนาคนละสองสามใบ พรมเปอรเซียผืนมหึมาที่
ปูนง่ั นัน้ นุม นิม่ มาก
ขณะนี้เปนเวลา ๑๙.๓๐ น. ทองของนิกรรองจอกๆ เขามองไปทางประตูหองบอยๆ ความหิวทําใหนายจอมทะเลนนั่ง
กระสับกระสาย ในที่สุดนิกรก็กระซิบกระซาบถามนายสิงหนาถ
"กินกันกี่ทุมครับคุณสิงหนาถผมจะแยอยูแลว อยูบ า นผมกินหนึง่ ทุม พอครัวเขามีอาหารเพียงพอสําหรับพวกเราหรือ
ครับ"
กอนที่สิงหนาถจะตอบคําถามนิกรเสียงฆองใบใหญขางประตูก็ถูกเจาทาสดําตีกังวานหนึ่งครั้ง
"หมุย"
ทานมหาราชารับสั่งกับคณะพรรคสี่สหายของเราทันที
"บัดนีถ้ งึ เวลารับประทานอาหารของเราแลว ขอใหพวกเราขอบพระคุณพระศิวะผูเ ปนเจาเสียหนอยเถอะนะ ฉันจะ
สวดมนตเปนภาษาฮินดูและใหพวกคุณวาตามทีละประโยค"
นิกรทูลถามขึ้นทันที
"มนตของฝาบาทนานไหมกระหมอม"
"ออ ไมนานหรอกคุณนิกรในราวชัว่ โมงเดียวเทานั้น"
นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ถายังงั้นกระหมอมคงเปนลมตายเพราะความหิวแนนอน เอาไวสวดพรุง นีไ้ มดีหรือฝาบาท"
ซานุกขานทรงพระสรวลเบาๆ
"ถาเชนนั้นเอาไวสวดพรุงนี้ก็ได" รับสั่งจบพระองคก็ตบพระหัตถสองครั้งติดๆ กัน
มหาดเล็กสองคน ตางเชิญหมอมอระกูห รือหมอกัญชาตามแบบของชาวภารตเขามาในหอง สองมหาดเล็กหนุม ซึ่ง
แตงกายเรียบรอยไดทรุดตัวลงนัง่ แลวจัดวางหมอมอระกูใหเรียบรอย เจาแหวเห็นเขาก็ตื่นเตนดีใจเหลือที่จะกลาว เพราะเจา
แหวโปรดปรานกัญชายิ่งกวาสิ่งอื่นใด
ทานมหาราชารับสั่งกับทุกคนดวยพระพักตรยิ้มแยม
"ขอใหพวกคุณๆ พิจารณาดูหมอมอระกูห มอนีแ้ ลวคุณจะเห็นวาฉันมีไวเพื่อตอนรับแขกผูม เี กียรติของฉัน มอระกู
หมอนี้มีอายุประมาณหกรอยกวาปมาแลว ตั้งแตทวดของปูทวดฉันอันเปนมรดกตกทอดมาถึงฉัน มันมีสายสําหรับสูบถึงแปด

สาย ซึ่งหมายความวาฉันจะสูบกับแขกของฉันอีกเจ็ดคนรวมแปดคน และขณะนี้เรารับประทานอาหารกันแปดคนพอดีทเี ดียว
ชาวภารตถือวากัญชาเปนของสูง ชาวภารตนิยมสูบกัญชากันมานานแลว พวกทานสูบกันเปนหรือเปลา"
เจาแหวทูลตอบทันที
"รับประทานกระหมอมถนัดมากพะยะคะ สูบเขาไปแลวรูส กึ วาโลกนีเ้ ปนของเรา"
ซานุกขานทรงพระสรวล
"ถูกทีเดียวนายแหว กัญชาทําใหจิตใจชื่นบาน ชาวฮินดูหัวเราะเสมอ และชอบรองเพลงตลอดวันก็เพราะเขาสูบกัญชา
ทําใหจิตใจของเขาชื่นบานมีความสุข กอนทีเ่ ราจะรับประทานอาหารกัน ฉันขอเชิญชวนใหพวกเราสูบกัญชากันคนละบอง
เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันสนิทสนมระหวางฉันกับพวกเธอ ขอไดโปรดหยิบสายถือไวคนละสาย ฉันจะเปนผูบ รรจุกญ
ั ชาเอง"
นิกรถอนหายใจเฮือกใหญ
ซานุกขานทรงนิ่งคิด
"ไมดแี น ตามธรรมดาเขาตองสูบกัญชากอนกินขาวจะไดเจริญอาหาร"
นิกรขบกรามกรอด
"เอา-เอายังไงก็เอา ลมสวานออกหูแลว"
ทานมหาราชาสงสายมอระกูใหคณะพรรคสี่สหายและสิงหนาถคนละอัน แลวพระองคก็หยิบกัญชาในหมอทองคําซึ่ง
หัน่ เปนผงเรียบรอยแลวบรรจุลงในหมอมอระกูท นั ที ซานุกขานใชคีมอันกระทัดรัด คีบถานแดงๆ กอนเล็กๆ กอนหนึง่ ใน
หมอทองเหลืองขึ้นมาวางลงบนมอระกูแลวพระองคก็รับสั่งกับทุกคน
"เอาเลยพวกเรา"
ตางคนตางดูดมอระกูรวมกับซานุกขาน นิกรนึกสนุกขึ้นมาก็เปาสายมอระกูเต็มแรง ลมปากของนายจอมทะเลนทําให
น้ําในหมอมอระกูพุงไปตามสายขณะที่เจาคุณปจจนึกฯ กําลังถือสายมอระกูในทาทีลังเลใจ น้าํ ในหมอก็พงุ เขาหนาทานเจาคุณ
อยางจัง
"ปริด๊ "
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจูกระพริบตาถี่เร็ว ทานมหาราชาทรงพระสรวลลั่น นิกรทําหนาเหยเกอยางบอกไมถูก เจา
คุณปจจนึกฯ เดือดดาลนิกรเหลือที่จะกลาว
"เสือกเปาน้ําทําไมอายเปรต"
นิกรยิ้มแหงๆ
"ผมสูบไมเปนนี่ครับ แฮะ แฮะ หัวหูคุณพอเปยกน้ําหมดเลย"
"ยังจะพูดอีก" เจาคุณตวาดแวด "เขาใหดูดโวย ไมใชเปา"
ทานมหาราชาทรงมีความสุขอยางยิ่ง พระองคทรงพระสรวลอยางครื้นเครง
"เลนยังงี้ก็แยซีคุณนิกร ครั้งหนึ่งหลายปมาแลว นายทหารอังกฤษคนหนึ่ง มียศเปนพันเอกไดสูบกัญชาวิธีเดียวกับเธอ
เขาเปาสายมอระกูพรวดเดียว ทําใหหนาตาของฉันเปยกน้ําหมด อายเราฉิวก็ฉิวขันก็ขัน"
ตอจากนั้น ทานซานุกขานกับสี่สหายพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวและสิงหนาถปูนาเลขานุการสวน
พระองคกร็ ว มวงสูบกัญชากันอยางครื้นเครง เจาแหวสูบสะอึกสะอื้นนาดูมาก เขาเปนสิงหอมควันชัน้ เยีย่ มคนหนึง่
นิกรลืมตาโพลง เมื่อแลเห็นมหาดเล็กของทานมหาราชาไมต่ํากวาสิบคนพากันเดินเขามาเปนแถวเรียงเดี่ยว ทุกคนถือ
ถาดใสอาหารและผลไมนานาชนิด บางถาดมีวิสกี้ตราขาวและโซดาแชเย็น อาหารที่ยกมานี้มีมากมายเหลือเฟอ เหลามหาดเล็ก
ตางทรุดตัวลงนั่งวางถาดอาหารและเหลาลงกลางวง แลวลุกขึ้นถอยออกไป

ทานมหาราชารับสั่งกับคณะพรรคสี่สหาย
"ถึงเวลาอาหารค่ําของพวกเราแลว ขอเชิญทุกคนรวมรับประทานอาหารกับฉันใหเต็มที่ อยาไดเกรงอกเกรงใจเลย
คราวนี้คุณนิกรคงจะรูแลวซีนะวา อาหารเหลานี้ถึงอยางไรพวกเราก็กินกันไมหมด ชาวภารตชั้นสูงเขานิยมกินกันอยาง
เหลือเฟอเชนนี้"
นิกรยิ้มนอยยิ้มใหญ เขาจองมองหมูหนั ตัวหนึง่ ซึง่ เปนลูกหมูขนาดยอม แลวทูลถามซานุกขานวา
"ประทานโทษเถอะ กระหมอมฝาบาทเสวยหมูไดหรือ"
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
"ฉันชอบหมูมากที่สุด ฉันเปนฮินดูไมใชมุสลิม พวกเรานิยมกินหมูเชนเดียวกับคนไทยและคนจีน ตลอดจนชาวยุโรป
อเมริกนั เพราะฉันชอบกินหมู ทองของฉันจึงพลุย เหมือนเจาคุณปจจนึกฯ" รับสั่งจบก็ทรงพระสรวล หันพระพักตรมากทาง
ทานเจาคุณ "เชิญซี เจาคุณ เชิญรับประทานใหเต็มที่ ขอใหคิดวาเราเปนเพื่อนกัน ความจริงแขกกับไทยไมใชอื่นไกลพี่นองกัน
ชาวอินเดียมีความสัมพันธกับคนไทยมานานแลว คนไทยเปนมิตรทีด่ ขี องพวกเรา ชาวอินเดียที่อาศัยอยูในประเทศไทย ลวน
แตไดรบั ความรมเย็นเปนสุข"
เจาแหวทูลขึ้นวา "แตวารับประทานเรียกดอกเบี้ยถึงรอยละสิบเชียวพะยะคะ"
ซานุกขานทรงแยมพระสรวล
"เปนบางคนหรอกนายแหว เธอกูฉันไหมละ ฉันเอาดอกเบีย้ รอยละครึง่ หนึง่ เทานัน้ "
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง การดืม่ เหลาและรับประทานอาหารเริม่ ตนขึน้ แลว นิกรควาขาไกยางตัวหนึ่งยกขึ้น
แทะอยางรอนรน กิมหงวนสนใจกับวิสกี้มากกวาอาหาร อาเสี่ยกระซิบบอกพลวา เห็นกับขาวเหลือเฟออยางนี้ทําใหเขากินไม
ลง อาหารทีท่ า นมหาราชาจัดมาเลีย้ งมีขา วบุหรี่อยางดี แกงมัสมั่นแพะ แกงกูระหมาไก นอกจากนี้ก็มีหมูหัน ไกทอดใสจาน
เปลใบมหึมา เนือ้ แกะตุน โลตีและอาหารแขกอีกหลายชนิด มีกลิน่ เครือ่ งเทศหอมหอมชวนกิน สวนผลไมมีองุน แอปเปล สม
และกลวยหอม
เวลาผานไปตามลําดับ ภายในหองนั้นสวางไสวดวยแสงไฟฟา อาหารถูกยกมาเพิม่ เติมเรื่อยๆ คณะพรรคสี่สหายลอ
วิสกี้เขาไปคนละหลายแกว ก็รูสึกตึงหนาไปตามกัน สวนทานซานุกขานก็เชนเดียวกัน พระองคทรงคุยจอตลอดเวลา พระองค
อวดอางวาพระองคราํ่ รวยทีส่ ดุ ในโลก ทีร่ บั สัง่ เชนนีก้ เ็ พราะมึนเมานัน่ เอง
"ฉันไมอยากจะคุยโออวดตัวเองหรอก เพียงแตเพชรนิลจินดาของฉันที่มีอยู ก็เปนเงินไมต่ํากวาสองสามรอยลาน
ปอนด มหาราชาทั้งหลายที่วาร่ํารวยนะ ความจริงรวยเพียงหนึง่ ในรอยของฉันเทานั้น"
เจาคุณปจจนึกฯ ยอมรับวาเปนความจริง ขณะที่ทานเจาคุณกําลังสนทนากับทานซานุกขาน นิกรไดถือโอกาสกระซิบ
กระซาบกับเสี่ยหงวนวา
"แกมีเงินติดกระเปาอยูบางหรือเปลาอายเสี่ย"
กิมหงวนพยักหนา
"มีอยูร าว ๓,๐๐๐ บาท
"เอาออกมาฉีกอวดทานมหาราชาหนอยเถอะวะ พระองคจะไดทรงทราบวา เศรษฐีอยางแกถึงแมจะร่าํ รวยนอยกวา
ทานแตแกก็กลาฉีกแบงคเลนทีละสองสามพัน อยางหนาตาเฉย"
อาเสีย่ เห็นพองดวย ลุกขึ้นนั่งยงโยยงหยกลวงกระเปากางเกงขางขวา หยิบธนบัตรใบละรอยบาทใหมเอี่ยมปกเบอเริ่ม
ออกมาชูอวดทานซานุกขาน

"ฝาบาทกระหมอม กระหมอมเองมีเงินอยูในราวสองสามรอยลานเทานั้น แตวา …กระหมอมสามารถฉีกเงินเลนได
อยางสนุกสนาน กระหมอมเชื่อวาฝาบาท คงไมเคยเห็นเศรษฐีคนใดกลาทําเชนนี้"
แลวกิมหงวนก็ฉีกธนบัตรออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยโปรยมันลงไปในกระโถนปากแตรใบใหญอยางหนาตาเฉย
ทานมหาราชาองคนี้ ไมเคยยอมใหมนุษยคนใด หักหนาพระองคในดานความมั่งมีเลย เมื่อกิมหงวนอวดเศรษฐีดวยวิธี
นีพ้ ระพักตรของพระองคก็แดงกร่าํ ผิดปรกติ ซานุกขานยกพระหัตถลูบพระมัสสุ พยายามดับอารมณอันวูวาม พระองคหันมา
รับสั่งกับสิงหนาถเปนภาษาฮินดูวา
"สิงหนาถ ขากําลังถูกอาเสี่ยกิมหงวนหักหนาขาแบบผูดีแลวโวยเห็นไหมละ เขาฉีกเงินทิ้งตั้งปกเบอเริ่ม เจาคงไมยอม
ใหขาขายหนาเขาไมใชหรือ"
"พะยะคะ ฝาบาทตองแสดงใหเขาเห็นในความมั่งมีอันมหาศาลของฝาบาทบาง"
มหาราชาฝนทรงพระสรวลเบาๆ
"ดีแลว เจารีบขึน้ ไปทีห่ องนอนของขา เอาธนบัตรใบละรอยรูปลงมาสักหนึ่งเขง อยางมากก็หาหกลานรูปเทานั้น
แหละวะ ใหคนใชแบกลงมา แลวใหใครหาเตาถานเอาลงมาดวย ขาจะเผาเงินเลน ใหสหายตางชาติของขาไดชมเลนเปนขวัญ
ตา เร็วจัดการตามคําสัง่ ของขาเดีย๋ วนี้"
สิงหนาถเต็มไปดวยความเสียดายเงินของเจานายของเขา
"ฝาบาทกระหมอม อา-กระหมอมคิดวา ฝาบาทควรจะใชแบงคกงเตกเผาแทนแบงคจริงๆ ไมดกี วาหรือกระหมอม จะ
ใชใหมหาดเล็กวิ่งไปซื้อที่รานขายเครื่องกงเตก เอามาใหฝาบาทเผาอวดเขา คนไทยเหลานี้คงนึกไมถึงวาเปนแบงคกงเตก
หรอกพะยะคะ"
ซานุกขานกริว้ โกรธมาก
"เจามีหนาที่แตเพียงรับคําสั่งของขา เจาไมมีหนาที่ออกความเห็น แบงคกงเตกนะดีหรอก แตถา บังเอิญเขาจับได ขาจะ
เอาหนาไปไวที่ไหน ในเรื่องความมัง่ มีน้ี ขาก็หนึ่งไมมีสอง ขาจะเผาเงินเลนสักหาหกลานจะเปนอะไรไป"
สิงหนาถรีบลุกขึ้นแลวพาตัวออกไปจากหองนั้น ซานุกขานแกลงกลบเกลื่อนวา พระองครับสั่งใชใหสิงหนาถปูนาไป
เรงพวกนางระบําใหรบี แตงตัว เพื่อแสดงระบําตอนรับคณะพรรคสี่สหาย ขณะนี้พวกนักดนตรีไดยอยๆ กันเขามาในหองแลว
ตั้งวงอยูทางขวาของหอง กิมหงวนกําลังสงสัยวา นักดนตรีคนหนึ่งเคยขับมาสงนมอยูแถวบางกะป ซึ่งเขาจําหนาไดดี
ดร. ดิเรกทูลถามวา
"ดนตรีวงนี้มาจากไหนพะยะคะ"
ซานุกขานทรงพระสรวล
"เปลา เปนนักดนตรีทน่ี ่ี เธอก็นาจะรูแลววา มหาราชาทุกคนจะตองมีวงดนตรีของตนเอง ฉันก็เชนเดียวกัน พวกเธอ
อยากจะฟงเพลงไปพลางๆ กอนไหมละ ฉันจะใหเขาบรรเลงใหฟง"
เจาคุณปจจนึกฯ ทูลซานุกขานทันที
"ดีทีเดียวพะยะคะ กระหมอมชอบฟงดนตรีของชาวภารตมาก"
"งัน้ หรือเจาคุณ ชอบจังหวะอะไรละ ชาหรือเร็ว"
"เร็วก็ไดพะยะคะ"
ซานุกขาน ทอดพระเนตรไปทางวงดนตรีของพระองค แลวรับสั่งขึ้นดังๆ ดวยภาษาฮินดู
"กาโห…เฮปะการิยาหนา บรรเลงโวย จังหวะเร็วยิก"

นักดนตรีฮินดูทง้ั หกคน ตางแสดงทาทางเต็มไปดวยความเคารพยําเกรงเจานายของเขา นายวงพยักพเยิดกับพวกนัก
ดนตรีและแลวนายวงก็เริ่มรองเพลงภารต ซึ่งเปนเพลงแบบเกา
เสียงกลองดังกระหึ่มไปทั่วหอง นักดนตรีตา งชวยกันรองเพลงนีด้ ว ย ยิ่งบรรเลงก็ยิ่งหนวกหู จนกระทั่งพูดกันไมรู
เรื่อง พวกนักรองโกงคอรองกันจนหนาดําหนาแดงไปตามกัน ทานกลางเสียงกลองเสียงฉาบ
ดร. ดิเรกทําทาเหมือนกับเสนประสาทของเขาจะระเบิด เขามองดูพวกนักดนตรีอยางเศราใจ เพลงที่กําลังบรรเลงให
ฟงนี้จังหวะเร็วที่สุด และรองกันอยางรวดเร็วแทบหายใจหายคอไมทัน
ในที่สุด เพลงอันแสนไพเราะก็สิ้นสุดลง พวกนักดนตรีหอบแฮกๆ ไปตามกัน คณะพรรคสี่สหายตางตบมือใหเกียรติ
นักดนตรี แตพอนักดนตรีจะบรรเลงเพลงใหมนายแพทยหนุมก็ตะโกนหาม
"พอแลว-พอแลวครับ เพียงเพลงเดียวแกวหูของผมก็ลั่นเปรียะๆ แทบจะแตก เสียงกลองเราใจดีเหลือเกิน" พูดจบ ดร.
ดิเรก ก็หันมายิ้มกับซานุกขานแลวทูลวา "เพราะมากพะยะคะ ฟงแลวตับไตไสพุงแกวงไกวไปมาเหมือนตนสนตองลมแฮะ
แฮะ ชือ่ เพลงอะไรกระหมอม"
มหาราชาทรงแยมพระสรวล
"เพลงนีห้ รือ มันเปนเพลงเกาแกมากแลวชื่อเพลง 'ความรักลอยมาตุบ ปอง ๆ' นักรองของเราเสียงดังดีไหมดิเรก เราไม
จําเปนตองใชเครื่องขยายเสียงเลย"
นายแพทยหนุมกลืนน้ําลายเอื๊อก
"พะยะคะ แตรูสึกวาตางคนตางตะเบ็งเสียงแขงกัน และแบบจ้ําเอาๆ บางคนรองออกหนาเพื่อนไปตั้งหลายวรรค"
"ออ การรองเพลงของพวกเราเปนอยางนี้แหละ เราไมจําเปนจะตองรอกัน ใครรองไดเร็วกวาก็จบกอน ใครรองชาก็
จบทีหลัง"
อาเสี่ยหงวนหัวเราะกาก
"นักรองเมืองไทยถารองแบบนี้ เห็นจะฆากันตายแน หรือมายนักรองก็คงขาดใจตายเสียกอนที่จะรองจบเพลง"
ซานุกขานรับสั่งวา "มันอยูที่การฝกฝน นักรองเหลานีเ้ ริม่ หัดรองเพลงและหัดดนตรีตง้ั แตเด็ก"
พล พัชราภรณ ทูลถามซานุกขานอยางเปนงานเปนการวา
"กระหมอมมีขอสงสัยอะไรบางอยางเกีย่ วกับการขับรองของนักรองชาวภารต"
ซานุกขานพยักพระพักตร
"สงสัยอะไรพล"
พลหัวเราะเบาๆ
"เทาทีก่ ระหมอมสังเกตดู แตไหนแตไรมาแลว นักรองแขกเวลารองเพลงจะตองยกมืออุดหูทง้ั สองขาง การที่เขาอุด
หูนะเทรดิชั่นหรืออยางไรกระหมอม"
"ออ ปญหาขอนี้ตอบงายไมยากเลย ทีน่ กั รองของเรายกมืออุดหูขณะทีเ่ ขารองเพลงนั้น ก็เพราะเขาหนวกหูเสียงของ
เขาเอง เขาจึงอุดหูเพื่อไมใหเกิดความรําคาญ"
สี่สหายมองหนากันและยิ้มใหกัน เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึน้
"ที่เมืองไทยไมเปนอยางนี้ นักรองของเราไมเคยมีใครอุดหูขณะทีเ่ ขารองเพลง แตคนฟงสวนมากมักจะอุดหูถา
นักรองรองไมเพราะ"

ทันใดนัน้ เอง สิงหนาถก็เดินนําหนาพามหาดเล็กสองคนเขามาในหอง มหาดเล็กคนหนึ่งถือเตาอั้งโลซึ่งมีถานแดงๆ
อยูใ นเตา อีกคนแบกตะกราใสธนบัตรใบละรอยรูปใหมเอี่ยมทั้งนั้น สิงหนาถสั่งใหมหาดเล็กทั้งสองวางตะกราใสเงินและเตา
ไฟลงกลางหอง ดร. ดิเรกแสดงทาทีแปลกใจอยางยิ่ง จึงทูลถามทานมหาราชา
"มีการแสดงอะไรเปนพิเศษหรือฝาบาท"
ซานุกขานทรงพระสรวล
"มีนดิ หนอย ฉันตองการใหพวกเราไดเพิ่มรสชาดในการกินเหลากินขาวกัน ฉันจะใหสิงหนาถเผาเงินเลนสักสามสี่
ลานรูป อาเสีย่ กิมหงวนเขาจะไดรวู า ในเรือ่ งความมัง่ มีนน้ั ฉันก็แนเหมือนกันนะ ไมเคยยอมแพใคร"
อาเสีย่ นัยนตาเหลือก รูทันทีวาทานมหาราชาไมพอพระทัยที่เขาฉีกแบงคอวดทาน กิมหงวนรีบประนมมือไหวและ
ทูลซานุกขานทันที
"ขอไดโปรดระงับความคิดไวเสียเถิดพะยะคะ กระหมอมยอมแพในความมั่งมีของฝาบาทโดยไมมีเงื่อนไข"
ซานุกขานทรงพระสรวล
"เธอคิดวาฉันไมกลาทําจริงยังงั้นหรือ" รับสั่งจบก็หันมาทางสิงหนาถ "นั่งลงสิงหนาถแลวเผาเงินใหขาดูทีละปกสอง
ปก"
เลขานุการสวนพระองครบี ทรุดตัวลงนัง่ ครั้นแลวเขาก็หยิบเงินในตะกราออกมาปกหนึ่ง ดึงมันออกจากปกใสลงไป
ในเตาไฟครั้งละไมต่ํากวา ๒๐ ฉบับ สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวตื่นเตนเหลือที่จะกลาว นิกรคลานเขาไปหาสิง
หนาถแลวกลาววา
"ใหผมชวยเผาบางนะครับ เรื่องเผาแบงคผมชอบ สนุกและออกรสดีมาก ผมอยูบานผมเผาเสมอ"
สิงหนาถยิ้มเล็กนอย
"เผาเงินนะหรือครับ"
"เปลาครับ"
"แลวคุณเผาอะไร"
"เผาเผือกเผามันไปตามเรือ่ งครับ ผมมันคนอยูไมสุข เห็นอะไรขวางหนาขวางตาเก็บเผาหมด" พูดจบนิกรก็เอือ้ มมือ
หยิบธนบัตรอินเดีย ออกมาจากตะกราปกเบอเรอแลวชวยสิงหนาถเผา ซึ่งนิกรพยายามยักยอกไวไดปกหนึ่งโดยไมมีใครแล
เห็น
การรับประทานเหลาและอาหารสิน้ สุดลงในราวเวลา ๒๐.๓๐ น. พวกมหาดเล็กยกสํารับกับขาวไปหมดแลว คงเหลือ
แตถาดใสผลไม ขณะที่ทุกคนกําลังสนทนากันอยางราเริงเสียงฆองที่พระทวารก็ลั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทานมหาราชารับสั่งกับสิง
หนาถทันที
"เฮย-เอาเงินไปนัง่ เผาริมหอง ระบําเขาจะออกแลว"
สิงหนาถกวักมือเรียกมหาดเล็กสองคน
ใหมาชวยเขายกเตาไฟและตะกราใสเงินยายไปตั้งดานขวาของหองนี้
หลังจากนั้นดนตรีทลายโลกของซานุกขาน ก็เริ่มตนบรรเลงในจังหวะเนิบนาบ ซึ่งไมหวานหูเหมือนเพลงแรก
สักครูหนึ่ง แมสาวงามนุงนอยหมนอยรวมสิบคนก็วิ่งเขามาในหองตามจังหวะเพลง แตละนางแฉลมแชมชอย
ผิวพรรณผุดผองนาประคองถนอม เสียอยางเดียวทองพลุยมากไปหนอย นางระบําเหลานี้ลวนแตเปนนางฮาเร็มและเปนชายา
ของทานมหาราชาซานุกขานทั้งสิ้น แตละนางเปนสาวในวัยรุนอายุไมเกินยี่สิบป รูปรางอวบอัดแลเห็นสวนเวาสวนโคง
ยั่วยวนตา ทาทางที่เยื้องกรายนั้นออนชอยหมูระบําสามารถรายรําไดพรอมเพรียงกัน บางทีก็ทําตัวออนและสายเอวไปมาอยาง
คลองแคลว

เมื่อดนตรีพยายามเรงจังหวะเร็วขึ้น นิกรก็โมโหฉุนเฉียวรองตะโกนบอกนายวง
"เฮย ชาๆ โวย กันกําลังสํารวจเชพนางระบําโวย เออ-จังหวะชาๆ อยางนี้แหละ"
กิมหงวนนั่งอาปากหวอน้ําลายไหลยืด เปนครัง้ แรกในชีวติ ของเขาทีอ่ าเสีย่ แลเห็นสาวงามนัยนตาคมแตงกายโป
เชนนี้ แตละนางสาวกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่หนาอกมีผาชิ้นเล็กๆ ปดปทุมทิพย ยิ่งมองเสี่ยหงวนก็เคลิบเคลิ้มลืมตัวถึงกับเอนตัว
ลงนอนตะแคง เพื่อดูการเตนระบําใหถนัดตา ดร. ดิเรกนัง่ นิง่ เฉยเหมือนรูปหุน พล พัชราภรณ ยิม้ ระรืน่ ตลอดเวลา เจาแหวทํา
ตาปริบๆ มีความพึงพอใจตะโพกของนางระบําคนหนึ่ง ที่ทําใหเจาแหวมีจิตใจคึกคักเขมแข็ง เจาคุณปจจนึกฯ รูสึกวาขณะนี้
ทานเปนเด็กหนุมอายุในวัยยี่สิบปเทานั้น นัยนตาของทานที่มองนางระบํานั้นเปนประกายแจมใส
พอจบเพลงเหลานางระบําก็กมศีรษะถวายคํานับทานซานุกขานดวยทาทางออนชอยนารัก
แลวพากันวิ่งเหยาะๆ
ออกไปจากหอง สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางตบมือกราว
อาเสี่ยพรวดพราดลุกขึ้นนั่ง แลวทูลซานุกขานโดยเร็ว
"ฝาบาทกระหมอม สาวนอยที่สวมกางเกงยืดสีชมพูชื่ออะไร กระหมอม"
"ชื่อนันทกา เธอชอบหรือกิมหงวน"
"แฮะ แฮะ กระหมอมขอประทานไดไหม"
"จะดีร้ือ หลอนเปนเมียฉันนี่นะ"
กิมหงวนสะดุงโหยง แลวทําคอยน
"สวยมากพะยะคะ"
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
"ถูกแลว นันทกาสวยมาก อายุสบิ เจ็ดปกบั สองเดือนเทานั้น กําลังรุนสาวอยางที่เรียกวาขบเผาะทีเดียว เมื่อเธอชอบฉัน
ก็จะยกใหเธอ หลอนเปนเมียฉันก็จริง แตก็เปนเมียแบบนางในฮาเร็มไมมีความหมายอะไรนัก ฉันตั้งใจไวแลววา คืนนีฉ้ นั จะ
เลือกนางฮาเร็มที่สวยๆ สักหกคนใหไปนอนเปนเพื่อพวกเธอคนละคน เธอจะไดอบอุนใจหายวาเหว"
กิมหงวนกับนิกรคลานแขงกันเขาไปหาทานมหาราชาซานุกขานทันที ตางคนตางชวยกันนวดเฟนแขงขาพระองค
มหาราชาทรงแยมพระสรวลอยางสุขพระทัย แลวทอดพระเนตรมองดูสงิ หนาถ ซึ่งกําลังเผาธนบัตรใบละรอยรูปอยางนา
เสียดาย
"เผาไปไดเทาไรแลวโวยสิงหนาถ"
"ประมาณลานรูปพะยะคะ"
"ดีมาก เผาเรื่อยๆ ไป"
เสี่ยหงวนทูลซานุกขานทันที
"กระหมอมเชื่อแลวพะยะคะ วาฝาบาทร่าํ รวยทีส่ ดุ ในโลก โปรดงดเผาธนบัตรเถิดพะยะคะ เอาเงินทีจ่ ะเผาไวใชจา ย
ในการที่ฝาบาทจะพาพวกเราทองเที่ยวชมเมืองตางๆ ดีกวา กระหมอมยอมแพอยางไมมีเงื่อนไข กระหมอมมีเงินไมไดขี้กะผีก
ของฝาบาทเลย"
ซานุกขานทรงพระสรวลวา
"ถางั้นหยุดเผาไดแลวโวยสิงหนาถ อายที่อยูในเตายังไมทันไหมรีบดึงออกมาเสีย นาเสียดายโวย"
สิงหนาถปฏิบัติตามพระประสงคทันที คณะพรรคสี่สหายตางยกยอปอปนทานมหาราชาซานุกขาน ทําใหพระองค
ทรงยิ้มแปนตลอดเวลา

การรับประทานอาหารค่ําสิ้นสุดลงในเวลา ๒๑.๐๐ น. เศษ สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวมึนเมาไปตามกัน
ซานุกขานรับสั่งใหมหาดเล็กของพระองคชวยกันประคองคณะพรรคสี่สหายกลับไปยังหองนอนซึ่งหลังจากนั้นในราวครึ่ง
ชัว่ โมง พระองคก็สงนางในฮาเร็มรวม ๖ นางไปบําเรอแขกผูมีเกียรติของพระองคโดยทั่วหนากัน พระกรุณาของทานมหา
ราชาทําใหสี่สหายกับทานเจาคุณและเจาแหวรูสึกซาบซึ้งใจไปตามกัน
ดวยอํานาจยาฉีดมหากําลังของ ดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์ ทําใหซานุกขานกระปรีก้ ระเปราแข็งแรงเหมือนกับคนหนุม
ทั้งหลาย พระองคลองซอมเตะปปเปลาเสียงดังสนั่นไปทั่วพระตําหนัก และเมื่ออยูลับตาคนซานุกขานก็ทรงเปาขี้เถาฟุงไปทั่ว
หอง
อยางไรก็ตาม ตลอดเวลาสามวันที่คณะพรรคสี่สหายพักอยูในวังศิวะนิมิต ทุกคนตองขอรองใหดิเรกฉีดยามหากําลัง
ใหคนละเข็ม แมกระทั่ง ดร. ดิเรก ก็ตองฉีดตัวเองเชนเดียวกัน ทุกคนลืมลูกเมียและลืมบานแลวไมมีที่ไหนแหงใดในโลกที่จะ
ใหความสุขยิ่งไปกวาศิวะนิมิต อาหารการกินและเหลามีมากมายเหลือเฟอ สิงหนาถเลาใหสี่สหายฟงวา ทานมหาราชาซานุก
ขานไดใหงบประมาณในการเลี้ยงดูคณะพรรคสี่สหายวันละสามหมื่นรูป ซึ่งเปนเงินที่มากมายพอดู
บายวันหนึ่ง
ขณะที่สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวกําลังนั่งพักผอนสนทนากันอยูในหองพัก ซานุกขานก็เสด็จเจามาใน
หองอยางรอนรน สิงหนาถเลขานุการสวนพระองคติดตามมาดวย
"ฉันตกอยูใ นความคับขันเสียแลวดิเรก" ซานุกขานรับสั่งดวยสุรเสียงหนักๆ
"มีอะไรเกิดขึ้นหรือฝาบาท" นายแพทยหนุมกลาวถาม
ทานมหาราชาถอนพระทัยขึ้นหนักๆ
"งูพิษที่ฉันเลี้ยงไวและไลมันไปมันกําลังจะกัดฉัน"
พลพูดเสริมขึ้นทันที
"ฝาบาทหมายถึงยัฟฟาใชไหมกระหมอม"
ซานุกขานหันพระพักตรมาทางนายพัชราภรณ
"ถูกแลวพล อายยัฟฟาจะเลนฉัน เมื่อมันถูกไลไปจากวัง ยัฟฟาก็ซองสุมผูคนไวประมาณสามรอยคน ชาวเมืองปตนา
คนหนึ่งซึ่งภักดีตอฉันไดมาเลารายละเอียดใหฉันฟงเมื่อครูนี้เอง ยัฟฟาไดเลี้ยงพวกนักเลงพวกอันธพาลไวมากตอมาก สะสม
เสบียงอาหารและอาวุธยุทธภัณฑไวแลว ประกาศตนเปนนายโจรเมื่อเชาวันนี้ ซองของมันอยูที่ภูเขาลูกหนึ่งหางจากที่นี่เพียง
สองไมล ยัฟฟาจะยกพลเขาโจมตีเรากอนค่ําวันนี้ ซึ่งนั่นยอมหมายถึงชีวิตและเลือดเนื้อของทั้งสองฝายที่จะเสียไปจากการ
ปะทะกันแบบนองเลือด"
พลทูลวา "ทหารรักษาพระองคของฝาบาทคงจะตานทานพวกโจรของยัฟฟาได"
ซานุกขานสั่นพระเศียร
"ทหารของฉันมีไมถึงรอยคนจะสูมันไดอยางไรทหารคนหนึ่งมีกระสุนปนเพียงหานัดเทานั้น วันนี้อาจถูกยัฟฟายึดก็
ได และฉันคงจะถูกฆาตาย"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้นทันที
"ฝาบาทนาจะโทรเลขไปขอกําลังที่นิวเดลฮีมาชวย"
ซานุกขานทรงถอนพระทัยยักพระอังสะ พรอมกับแบพระหัตถทั้งสองขาง

"ไมมีหวังอะไรเลยเจาคุณทหารที่นิวเดลฮีมีเพียงสองกองพันเทานั้นเทาที่ฉันทราบทหารกรมนี้ไมไดรับเงินเดือนมา
ครึ่งปแลว เมือ่ เร็วๆ นี้ ที่พาราณสีเกิดการจลาจล ชาวฮินดูกับชาวอิสลามกลุมหนึ่งเกิดปะทะกันขึ้น ขาหลวงไดโทรเลขไปขอ
กําลังทหารที่นิวเดลฮี ผูบังคับการทหารตอบโทรเลขมาวา ทหารของเขาจะเคลื่อนที่ออกจากที่ตั้งไดก็ตอเมื่อทางรัฐบาลจาย
เงินเดือนที่คางไวคนละหกเดือนใหเสียกอนรวมทั้งดอกเบี้ยอีกรอยละสิบตามอัตราแขกทั้งหลาย"
เจาแหวเผลอตัวหัวเราะออกมาดังๆ แตพอพลหันมามองดูเจาแหวก็รีบทําหนาตายนั่งนิ่งเฉย
สิงหนาถเลขานุการผูจงรักภักดีตอทานมหาราชาไดกลาวกับคณะพรรคสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ วา
"การปะทะกันระหวางกองโจรของเราคงจะหลีกเลี่ยงไมไดแลวครับ ผมคิดวาพวกคุณคงจะไมนิ่งนอนใจในเรื่องนี้
อยางไรเสียก็คงรวมมือกับทหารรักษาการณและมหาดเล็กทั้งหลายตอสูกับพวกโจรคณะนี"้
นิกรชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะแลวกลาวขึ้นดวยเสียงหนักแนน
"ตกลงครับ คุณสิงหนาถ"
สิงหนาถหัวเราะ
"ตกลงนะหมายความวาอยางไรครับ"
นายจอมทะเลนยิ้มแหง
"หมายความวาผมจะรีบออกจากวังศิวะนิมิตโดยเร็ว และจะไปเชาโรงแรมอยูที่หลังสถานีรถไฟ จนกวาเหตุการณจะ
เรียบรอย"
กิมหงวนหัวเราะหึๆ มองดูนิกรอยางหมั่นไสแกมขบขัน
"เดีย๋ วก็เตะเปรีย้ งเขาใหเทานั้นเอง" พูดจบเขาก็หันมายิ้มใหทานมหาราชา "ฝาพระบาท อยาทรงทุกขรอนไปเลยพะยะ
คะ กระหมอมกับเพื่อนๆ จะรวมมือกับทหารและมหาดเล็กของฝาบาทตอสูกับพวกโจรของยัฟฟาเอง กระหมอมก็ไดชอ่ื วา
เปนนักสูที่รายกาจคนหนึ่ง"
นิกรอมยิม้
"รายกาจนะหมายความวากระไร"
"หา หมายความวาการตอสูทุกครั้งกันไมเคยชนะเขาเลย แตในดานจิตใจกันสูตายเสมอ ไมวา จะเปนหนึง่ ตอเจ็ด หรือ
หนึง่ ตอหารอย"
ซานุกขานทรงพระสรวลเบาๆ
"พวกเธอและทานเจาคุณจะชวยฉันสูรบกับยัฟฟาจริงๆ หรือนี้"
พลวา "เปนความจริงฝาบาท กระหมอมกับเพื่อนๆ และคุณอาพรอมแลวที่จะชวยฝาบาทพะยะคะ"
"ฉันดีใจและปลื้มใจมาก ฉันจะไมลืมบุญคุณของพวกเธอเลย" แลวพระองคก็รับสั่งกับเจาคุณปจจนึกฯ "เจาคุณแก
แลว เจาคุณจะยกดาบไหวหรือ"
นิกรทูลทานซานุกขานทันที
"พอตาของกระหมอมยิ่งแกยิ่งแนพะยะคะ ถึงแกก็ยังเตะปป ดังกระหมอม ขี้เถาก็ยังเปาฟุง"
"ทะลึ่ง" เจาคุณปจจนึกฯ พึมพําในลําคอ
ซานุกขานเปลี่ยนสายพระเนตรมาที่นายแพทยหนุม
"เธอชวยฉันนะดิเรกเธอเปนนักวิทยาศาสตร เธออาจจะใชวิชาวิทยาศาสตรของเธอทําลายยัฟฟากับพรรคพวกของมัน
ใหพินาศไปก็ได สําหรับอายยัฟฟาฉันไมมีความรักมันอีกแลว ฉันมีแตความเจ็บช้ําน้ําใจและเกลียดชังมัน มันเนรคุณฉันซึ่ง
เปรียบเหมือนกับพอมัน มันจะตองพายแพฉัน ฮึม่ …" แลวพระองคก็ทรงพระตะโกนลั่น "แขกโกรธโวย"

ดร. ดิเรกตะโกนขึน้ บาง
"ฝรัง่ ก็โกรธ"
นิกรนึกสนุกขึ้นมาก็ตะโกนขึ้น
"ไทยก็โกรธ เจายัฟฟาเลวรายที่สุด ตองจับควานทองเอาตับและหัวใจมาตมกินใหหายแคน"
ทานมหาราชาทรงสะดุงเฮือก
"นั่นเปนวิธีการของนายซีอุยนักกินตับอาชีพไมใชหรือนิกร"
นายจอมทะเลนหัวเราะ
"ใชแลวกระหมอม เอะ-ฝาบาททรงรูจกั ซีอยุ มนุษยกนิ คนดวยหรือกระหมอม"
"รูจักซีเธอ เมื่อสี่หาปที่แลวมานี้ ซีอุยมาอาละวาดอยูในอินเดียพักหนึ่ง เขาฆาเด็กตายไมต่ํากวาหารอยคน"
"ไอยา" เสี่ยหงวนรองขึ้นดวยความตกใจและแปลกใจแลว เขาก็มองดูพระพักตรทา นมหาราชา "ซีอยุ มาอินเดีย… โอไมนาจะเปนไปไดเลยพะยะคะ"
ซานุกขานทรงพระสรวลเบาๆ
"แตมันเปนไปแลว ขุนยักษซีอุยฆาเด็กอินเดียแลวควักตับไตไสพุงไปกิน ในที่สุดเขาหนีไปพมา ตํารวจอินเดียตาม
ลาสุดเหวี่ยง ปรากฏวานายตํารวจคนหนึ่งถูกซีอุยแทงคอตาย แลวซีอุยก็ควักเอาเครื่องในไปกิน เรื่องนี้เปนเรื่องทีซ่ ซู า อือ้ ฉาว
โจษจันกันมาพักหนึ่ง เด็กๆ อินเดียไมกลาออกจากบาน" รับสั่งจบก็หันพระพักตรมาทางเลขานุการสวนพระองค "สิงหนาถ
เราไปเตรียมการรับมือกัน พวกยัฟฟาระดมไพรพลไวพรอมแลว ความทรยศของมันและความอกตัญูของมันจะทําใหมัน
พินาศ พระศิวะผูเปนเจาแหงสรวงสวรรคจะตองชวยฉัน ธัมมะจะตองชนะอธรรมในที่สุด" แลวพระองคก็รับสั่งสัพยอกเจา
แหว "เธอรูไหมนายแหวธัมมะคืออะไร"
เจาแหวยิม้ ออนหวาน
"รับประทานธัมมะคือคุณากรฝาบาท"
ซานุกขานทรงกลืนน้ําลายดังเอื๊อกแลวเสด็จนําหนาพาสิงหนาถปูนาออกไปจากหองพักของคณะพรรคสี่สหาย
ในชัว่ โมงนั้นเอง มหาดเล็กของทานมหาราชาก็นําเครื่องแตงกายแบบชาวฮินดูมาใหสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และ
เจาแหวพรอมดวยผาโพกศีรษะและดาบคูมือ หัวหนามหาดเล็กแจงใหทราบวา องคซานุกขานทรงขอรองใหทุกคนแตงกาย
เปนแขก เพื่อใหเหมือนกันๆ ขณะนี้กองทหารรักษาพระองคของทานมหาราชาและพวกมหาดเล็กทั้งหลายตางอยูในสภาพ
เตรียมพรอมแลว ซานุกขานรับสั่งใหปดประตูวัง และไมยอมใหบุคคลภายนอกลวงล้ําเขามาในวังศิวะนิมิตเปนอันขาด
ขาวแพรสะพัดไปทั่วเมืองปตนาอยางรวดเร็ว ชาวเมืองตางซุบซิบวิพากษวิจารณกันวา ยัฟฟาอดีตเจาชายพระโอรส
บุญธรรมของทานซานุกขานไดประกาศตนเปนนายโจรแลว เจาหนุมผูมีใจพาลสันดานหยาบจะยกพลเขาปลนวังของซานุก
ขานกอนตะวันตกดินวันนี้ ชาวเมืองตางประหวั่นพรั่นใจไปตามกัน เกรงวาทานมหาราชาเจานายของเขาจะเพลี่ยงพล้ําเสียที
พวกโจร
เวลาผานพนไปตามลําดับ
พอใกลจะพลบค่ําเสียงฝเทามาหลายรอยตัวก็ดังแววมาแตไกลและใกลเขามาทุกที พวกโจรในบังคับบัญชาของยัฟ
ฟายกมาแลว มีไพรพลประมาณสามรอยเศษ โจรเหลานี้ตางควบขับมาบุกมาจากปาละเมาะดานหลังศิวะนิมิต และแลวยัฟฟาก็
สั่งไพรพลของเขาเขาบุกศิวะนิมิต
ยัฟฟาไดเลาใหสมุนโจรของเขาฟงวา ทานซานุกขานมีทรัพยสมบัติเงินทองเพชรนิลจินดานับพันลานซอนอยูในหอง
ใตดินใตพระตําหนักใหญซึ่งเขารูลูทางดี เขาสัญญากับบริวารวา ถาการปลนศิวะนิมิตไดรับความสําเร็จผล เขาจะแบงสวน

แบงใหสมุนโจรของเขาครึ่งหนึ่ง ความโลภทําใหพวกโจรทุกคนยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต ทั้งๆ ที่ทราบดีวาวังศิวะนิมิตมีทหาร
รักษาการอยูห นึ่งกองรอและตํารวจอีกหนึง่ หมวด
เสียงพวกโจรโหรองกองกังวาล สมุนโจรตางเผนแผล็วลงจากหลังมาพากันปนรั้วศิวะนิมิตทั้งสี่ดาน ทันใดนั้นเอง
ทหารรักษาการณและตํารวจก็เริม่ ระดมยิงพวกโจรทันที
เสียงปนดังสนั่นหวั่นไหว ทําใหชาวเมืองพากันวิ่งแตกตื่นไปตามกัน รานรวงตางๆ ปดหมด ผูคนหลบหนีภัยสับสน
อลหมาน การตอสูระหวางทหารกับพวกโจรเปนไปอยางดุเดือด ยัฟฟากวัดแกวงดาบดวยมือขวา มือซายถือปนพก เขารอง
ตะโกนบอกบริวารของเขาดวยเสียงอันดัง
"อายเสือบุก ไมตองกลัวทหารและตํารวจ มันมีกระสุนปนเพียงคนละหานัดเทานั้น และเปนกระสุนเกาทั้งนั้น
กระสุนบางนัดก็ไมมีดินปน อายเสือบุก…เอาเลยพวกเรา"
พวกโจรปนขามกําแพงวังเขามาในเขตศิวะนิมิตไดแลว ทหารกับตํารวจยิงพวกโจรจนหมดกระสุน นายทหารซึ่งเปน
ผูบังคับกองรักษาการณนําทหารในบังคับบัญชาของเขาเขาตะลุมบอนกับพวกโจรดวยดาบปลายปน ฝายโจรมีดาบเปนอาวุธ
สั้น ทั้งสองฝายเปดฉากตะลุมกันทั้งสี่ดานรอบวังศิวะนิมิต ตางฝายตางบาดเจ็บลมตายไปตามกัน เนื่องจากพวกโจรมีจาํ นวน
มากกวาและมีขวัญกับกําลังใจดีกวา กองทหารรักษาพระองคและตํารวจจึงถูกโจมตีแตกพายกระจัดกระจายไป
ประตูวงั ถูกพวกโจรเปดออกแลว สมุนของยัฟฟาบุกเขาเมืองอยางเนืองแนน ยัฟฟาพาสมุนของเขามุงตรงไปที่
ตําหนักใหญของซานุกขานพวกโจรยิงปนและโหรองกันสนุกสนาน
แตประตูหนาตางพระตําหนักชัน้ ลางปดหมด ยัฟฟาสั่งสมุนของเขาใหชวยกันทําลายประตูพระตําหนักทันที พวก
โจรรวมกําลังกันใชเสาตนหนึง่ กระทุง ประตูทาํ ใหประตูขยับเขยือ้ นไปมา
ตามเวลาที่กลาวนี้ คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวพรอมดวยสิงหนาถและมหาดเล็กของทานมหา
ราชาอีกในราวสิบคนตางยืนรวมกลุมกันอยูในทองพระโรงหรือหองโถงใหญ ทุกคนมีดาบถือกระชับมั่นไวในมือ บางคนก็มี
ปนพกดวย
ศึกนองเลือดเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมพน
ทานมหาราชาซานุกขานประทับอยูที่เฉลียงชั้นบนเกาะขอบลูกกรง
ทอดพระเนตรลงมาที่หองโถงใหญดวยความปลื้มพระทัยเทาที่มหาดเล็กของพระองคและพระสหายคนไทยตางเตรียมพรอม
ที่จะปองกันรักษาพระองคจนนาทีสุดทาย ทานมหาราชาถือพระแสงดาบใหญอันคมกริบ สิงหนาถปูนายืนอยูขางพระองค
ตลอดเวลา ทานเลขานุการถืองาวอันเบอเริ่มซึ่งเอาออกมาจากหองพิพิธภัณฑของทานซานุกขาน สิงหนาถคิดในใจวาถายัฟฟา
พาสมุนโจรบุกเขามาเขาก็จะใชงา วฟนดะโดยไมเลือกวาหนาอินทรหนาพรหม และเขาจะพยายามตัดคอยัฟฟาดวยงาวเลมนี้
ใหจงได
ในที่สุด ประตูหนาตําหนักก็พังทลายอันเกิดจากแรงกระทุงของพวกโจรไมต่ํากวาสิบคน พอประตูพังพวกโจรก็กรู
กันเขามาในหองโถง
เจาคุณปจจนึกฯ ชูดาบขึ้นเหนือศีรษะแลวรองตะโกนลั่นหองโถงวา
"ประจัญบานพวกเรา สูตายโวย ไชโย"
เสียงไชโยโหรองดังขึ้นทันที คณะพรรคสี่สหายกับพวกมหาดเล็กตางประดาหนากันเขาตะลุมบอนพวกโจรดวยปน
พกและดาบคูมือ การตอสูดวยเพลงดาบเปนไปอยางอุตลุดสับสนแทบจะไมรูวาใครเปนใคร พล พัชราภรณ อายเสือรูปหลอ
ฟาดฟนซายขวาอยางคลองแคลว อาเสีย่ กิมหงวนนิกรทาทางคลองแคลววองไวราวกับพระเอกหนังจีน สองสหายควงดาบเขา
ใสพวกโจรอยางกลาหาญ นิกรเงื้อดาบขึ้นจะฟนคอสมุนโจรคนหนึ่งซึ่งกําลังรบกับ ดร. ดิเรก ตัวตอตัว แตแลวนายจอม
ทะเลนก็นึกเสียวไสไมกลาฟนกลัววา อายหมอนั่นคอจะขาดจากบาดวยมือของเขา ดังนั้นนิกรจึงเพียงแตยกเทาเหวี่ยงลูกแป

ถูกกนเจาหมอนั่นดังพั่บ แลวก็ยกดาบทางแบนตีกบาลสมุนโจรดังปาบ ดร. ดิเรก ถือโอกาสยกดาบแทงสมุนโจรทันที เจา
หมอนัน่ สะดุง เฮือกสุดตัว เขาถูกนายแพทยหนุมแทงหนาอกทะลุออกขางหลัง พอกระชากดาบออกสมุนโจรผูช ะตาขาดก็รอ ง
ออกมาดวยความเจ็บปวดแลวลมลงสิ้นใจตาย
การตะลุมบอนผานพนไปเพียงครูเดียว พวกโจรก็หนุนเนื่องกันเขามาอีก มหาดเล็กของมหาราชาถูกโจรฆาตายหลาย
คน คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวสูรบกับยัฟฟาและสมุนโจรไดเพียงสองสามนาทีก็ตองลาถอยขึ้นบันได
ไปชั้นบน ทั้งนี้เพราะพวกโจรมีจํานวนมากกวา
ยัฟฟาพาพวกโจรหนุนเนื่องกันขึน้ ไปตามขัน้ บันไดนั้น ดร. ดิเรก ลวงกระเปากางเกงขางขวาหยิบวัตถุสีดํามะเมื่อม
และมีขนาดกลมเหมือนผลสมออกมาหนึ่งลูกเขากระชากสลักนิรภัยออกแลวโยนระเบิดมาทางกลุมพวกโจร ระเบิดลูกนัน้
แตกออกทันทีมีเสียงดังโพละควันสีขาวกระจายไปทั่วบริเวณ ยัฟฟารูดีวา ดร. ดิเรก เปนนักวิทยาศาสตรผูเรืองนามของโลก
เขาเขาใจวา ดร. ดิเรก ใชไอพิษตอสู จึงรองตะโกนใหบริวารลาถอยทันที
"อายเสือถอย ถอยโวย"
ทั้งๆ ที่การสูรบกําลังประชิดติดพันพวกโจรก็พากันลาถอยกลับออกไปจากหองโถง ควันเคมีของนายแพทยหนุมมี
อํานาจทําใหผูที่สูดควันนั้นเขาไปในปอดเกิดอารมณขัน ดังนั้นยัฟฟากับสมุนของเขาก็พากันหัวเราะอยางครื้นเครงโดยไมมี
เหตุผล โดยเฉพาะยัฟฟาซึ่งสูดควันเขาไปมากกวาเพื่อนถึงกับทิ้งดาบคูมือยกมือกุมทองหัวเราะลงลูกคอเอิ๊กๆ งอไปงอมา
ดร. ดิเรกหันมาบอกพล พัชราภรณ
"เอาซีโวยพล แกกับอายเสี่ยและอายกรชวยกันจับกุมตัวยัฟฟาไว รับรองวามันไมสูใครอีกแลว มันตองการหัวเราะ
อยางเดียวเทานัน้ "
พล, นิกร, กิมหงวนถือดาบคูมือวิ่งลงบันไดมาหองโถงทันที นายพัชราภรณกระชากตัวยัฟฟาลุกขึ้น ยัฟฟาหัวเราะจน
แทบจะขาดใจตาย สามสหายชวยกันฉุดกระชากลากตัวยัฟฟาขึ้นบันไดไป พอถึงขั้นพักบันได สมุนโจรของยัฟฟาอีกหลาย
สิบคนก็วิ่งเขามาในหองโถง
นิกรยกดาบจี้เอวยัฟฟาทันที เขารองประกาศดวยเสียงอันดังวา
"จงถอยออกไปจากหองโถงเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นขาจะแทงสะดือยัฟฟาใหทะลุออกขางหลังทีเดียว ถอยออกไป ยัฟฟายอม
แพพวกเราแลวรูไหม"
ยัฟฟาหัวเราะอยางขบขันที่สุดในชีวิตของเขา เจาหนุมผูเลวรายยกมือขวาโบกใหสมุนของเขาแลวพูดพลางหัวเราะ
พลาง
"ขายอมแพเขาแลวโวย ฮะ ฮะ โอย-มันขันอะไรอยางนี้พวกมึงดูซีวะ อีตาลุงคนนีห้ ัวแดงแจเหมือนกับลูกมะอึก ฮะ
ฮะ"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจูยกทางแบนของดาบฟาดศีรษะยัฟฟาดังโปก
"นีแ่ นะ อายหอกหัก"
แทนที่จะโกรธยัฟฟากลับหัวเราะอยางขบขันที่สุดในชีวิตของเขา สี่สหายกับเจาแหวตางใชปลายดาบจี้ตามเนื้อตัว
อดีตเจาชายโอรสบุญธรรมของซานุกขานแลวบังคับใหยัฟฟาขึ้นไปตามขั้นบันไดนั้น
สมุนโจรเห็นหัวหนาถูกจับก็เสียขวัญพากันลาถอยอยางไมเปนขบวน พวกทหารรักษาการณกับตํารวจหลวงชวยกัน
ลอมจับสมุนโจรไวไดหลายคน แตสวนมากหลบหนีออกไปจากวังไดตางควบขับมาหนีอยางไมคิดชีวิต กองโจรแตกพายและ
ปราชัยอยางยับเยิน

ณ บัดนี้ สี่สหายของเราไดพายัฟฟาเขามาเผชิญพระพักตรกับซานุกขานภายในหองทรงพระสําราญชั้นบนของพระ
ตําหนักศิวะนิมิต ทานมหาราชายกพระแสงดาบชี้หนายัฟฟาดวยความแคนสุดแสนแคน
"อายคนอกตัญู ฮะ ฮะ ในที่สุดมึงก็แพภัยตัวเอง สมดังพุทธสุภาษิตที่วา...อา..." แลวพระองคก็หันมารับสั่งถามเสี่ย
หงวนเบาๆ "วายังไงนะเสี่ยหงวน"
อาเสี่ยยิ้มอยางภาคภูมิ
"ทุก ขโตทุก ขถานัง พะยะคะ"
"เออ-นั่นแลว อายยัฟฟาเอย ขาจะสงเจาใหกรมการบานเมืองเขาจัดการกับเจาตอไปตามกฎหมาย เจาจะวาอยางไร"
ยัฟฟายิ้มแคนๆ
"เรื่องเล็ก อยางมากก็ติดคุก"
นิกรขบกรามกรอด จองมองดูหนายัฟฟาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
"กําแหงนักอายนี่ ซอมเลยโวยพวกเรา"
ทานมหาราชาโบกพระหัตถหาม
"อยาไปทํามันเลยคุณนิกร ใหกฎหมายเขาลงโทษมันตามควรแกโทษานุโทษดีกวา" แลวพระองคก็รับสั่งกับ
เลขานุการของพระองค "สิงหนาถ เจากับมหาดเล็กชวยกันควบคุมตัวยัฟฟาเอาไปขังไวกอน พรุง นีค้ อ ยสงตํารวจ ระวังใหดี
อยาใหหลบหนีได"
สิงหนาถรับสั่งใหพวกมหาดเล็กเขามาฉุดกระชากลากตัวยัฟฟาออกไปจากหองนั้น อํานาจของควันหัวเราะหมดไป
แลว ยัฟฟามีสหี นาเครงเครียดผิดปรกติ
ซานุกขานยื่นพระหัตถใหสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวสัมผัสทีละคน แลวพระองคก็รับสั่งชมเชย
"ฉันจะไมลืมบุญคุณของเจาคุณ และพวกเธอเลย โดยเฉพาะคุณหมอดิเรกที่รักของฉัน ที่ชวยจับยัฟฟาไดดวยควัน
หัวเราะ ฉันยืนมองอยูที่เฉลียงหนาหองตลอดเวลาที่ตอสูกัน ควันหัวเราะของเธอแปลกมากนะดิเรก ฉันไมเขาใจเลยที่มันมี
อํานาจทําใหหัวเราะได"
นายแพทยหนุมลวงกระเปากางเกงหยิบระเบิดหัวเราะออกมาอีกหนึ่งลูกแลวชูอวดซานุกขาน
"กระหมอมนําติดตัวมาเพียงสองลูกพะยะคะ"
ทานมหาราชายืน่ พระหัตถขวาขอไปทอดพระเนตรซึง่ ดร. ดิเรก ก็สงใหโดยดี ซานุกขานทรงพิจารณาลูกระเบิด
หัวเราะอยางแปลกพระทัย รูปลักษณะของมันก็คลายๆ กับระเบิดมือนั่นเอง แตเล็กกวามาก เปลือกของมันทําดวยกระดาษอัด
แตมีตาสี่เหลี่ยมเล็กๆ นูนขึน้ มารอบๆ เชนเดียวกับระเบิดมือสลักนิรภัยเปนสายโลหะเสนเล็กๆ
"ฉันไมเขาใจเลยดิเรกที่รัก ทําไมควันในลูกระเบิดนี้ทําใหคนเราหัวเราะได"
นายแพทยหนุมยิ้มแปน
"อยาวาแตคนเลยพะยะคะ สัตวทุกชนิดเมื่อไดกลิ่นควันนี้ก็หัวเราะงอหายตั้งเกือบหานาที กระหมอมทดลองมาแลว
ชางที่เขาดินไดกลิ่นควันเคมีของกระหมอมเขานั่งหัวเราะงอไปงอมาตั้งนาน เสือในกรงก็เชนเดียวกันฝาบาท พอไดกลิ่นควัน
มันหัวเราะงอหายน้ําหูน้ําตาไหลพราก อํานาจของควันชนิดนี้ จะไปรบกวนระบบประสาทหัวเราะใหทํางานอยางรุนแรง"
ซานุกขานทรงฟงอยางสนพระทัยยิ่ง
"การสรางระเบิดหัวเราะชนิดนี้ ลูกหนึ่งเธอคงจะลงทุนนับหมื่นสินะ"
"มิไดฝาบาท กระหมอมลงทุนลูกละหกสลึงเทานั้นกระหมอม"
"ลูกละหกสลึง..." ทรงอุทาน "วา...ถูกยังกะลูกกานาเชียวนะ วิธีใชคงไมยากไมใชหรือ"

"พะยะคะ แมแตเด็กอายุหกขวบก็ใชได เพียงกระตุกสลักนิรภัยออกและโยนไปใหพนตัวเทานั้น"
ซานุกขานลองดึงสายสลักนิรภัยเบาๆ สลักเสนนั้นหลุดออกทันที พระองคตกพระทัยลืมพระเนตรโพลง
"แยแลวดิเรก ฉันดึงสลักแลว"
ดร. ดิเรกกลืนน้ําลายติดๆ กันหลายครั้ง ซานุกขานทิ้งระเบิดหัวเราะลงบนพื้น เพราะไมทราบวาจะทรงทําอยางไร
ดีกวานั้น ระเบิดหัวเราะระเบิดขึน้ ทันที แตการระเบิดไมรุนแรงอะไร
"โพละ"
กลุมควันสีขาวกระจายพุงไปทั่วหอง คณะพรรคสี่สหายยืนตะลึงไปตามกัน ทุกคนตางสูดควันเขาไปเต็มที่ พอควัน
จางตางก็มองหนากันและยิ้มใหกัน ซานุกขานทรงพระสรวลหึๆ เจาคุณปจจนึกฯ ปลอยคิกๆ เบาๆ กอนแลวก็ดังขึ้นทีละนอย
เสี่ยหงวนปลอยกากดวยอํานาจของควันหัวเราะ ดร. ดิเรก อาปากหวอแลวหัวเราะงอไปงอมา พลไดยินเสียงนายแพทยหนุม
หัวเราะ ก็พลอยหัวเราะขึ้นบาง สวนเจาแหวถึงกับทรุดตัวลงนั่งยองๆ หัวเราะอยางขบขันที่สุดแทบจะขาดใจตาย
นิกรคนเดียวที่ยังไมหัวเราะ แตแลวนิกรยกมือทัง้ สองขางจีเ้ อวตัวเอง เขาก็หัวเราะลงลูกคอเอิ้กอาก
"โอย ขันโวย" นายจอมทะเลนพูดพลางหัวเราะพลาง "เอาเลยพวกเรา หัวเราะเพือ่ ฉลองชัยชนะ ฮะ ฮะ"
คราวนี้เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นลั่นหองนั้น ตางคนตางหัวเราะแทบจะขาดใจตาย ซานุกขานถึงกับวิ่งหนีออกไปจากหอง
เจาคุณปจจนึกฯ วิง่ กนกระเพือ่ มตามออกไปปลอยใหส่ีสหายกับเจาแหวหัวเราะรวน อยางทีเ่ รียกวาทองคัดทองแข็ง เมือ่
หัวเราะหนักเขาก็มีทีทาเหมือนจะขาดใจตายไปตามกัน เสี่ยหงวนถึงกับรองไหแกมหัวเราะ
"โอย ตายแนหมอ ฮะ ฮะ มันขันอะไรอยางนี้ ฮะ ฮะ เอิก้ "
เสียงหัวเราะดังๆ หยุดๆ เปนระยะ เมื่อควันหัวเราะหมดฤทธิ์ สี่สหายกับเจาแหวก็นั่งเหยียดเทาหอบแฮกๆ ออนเพลีย
ไปตามกัน
ยัฟฟาอดีตเจาชาย ซึง่ ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาโจร ถูกคุมขังอยูใ นเรือนจําแหงนครปตนาแลวระหวางที่เขาอยูใ น
ระหวางการพิจารณาของศาล สมุนของยัฟฟาเกือบรอยคนถูกจับฟองศาลเชนเดียวกัน ประชาชนชาวเมืองปตนาตางแซซอ ง
สดุดีทานซานุกขาน เทาที่พระองคสามารถปราบปรามยัฟฟาไดราบคาบและงายดาย
ทานมหาราชาทรงรักใครสนิทสนมกับสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ ยิ่งขึ้นอีก พระองคสัญญาวาจะประทานทองคํา
เทาลูกฟกใหคนละหนึ่งลูก เพื่อเปนบําเหน็จรางวัลในการที่คณะพรรคสี่สหายมีสวนสําคัญยิ่งในการปราบโจรยัฟฟา
ตอนสายวันหนึง่ ทานมหาราชาซานุกขานมีกําหนดการที่จะพาคณะพรรคสี่สหาย ไปเที่ยวพาราณสีโดยรถยนต
ทองคําของพระองค และรถพระที่นั่งจะเคลื่อนออกจากที่เวลา ๙.๓๐ น. ตรง
เมื่อมีเวลาวางเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมง ซานุกขาน ก็ถือโอกาสชวนพรรคสี่สหายลงไปยังหองใตดินใตพระ
ตําหนักใหญหลังนี้ เพื่อใหสี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวไดชมสมบัติอันมหาศาลของพระองคทาน
ทางลงสูหองใตดินอยูในหองเล็กๆ หองหนึง่ มีเจาทาสดํารางใหญถือหอกยืนเฝาชองทางตลอดเวลา ไมมีคนหนึ่งคน
ใดที่จะลงไปยังหองใตดินได เวนแตเปนทานซานุกขานจะเปนผูพาลงไป
คณะพรรคสี่สหายเต็มไปดวยความตื่นเตนไมนอยเมื่อลงมาสูหองใตดินอันมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องปรับอากาศและมี
แรงไฟสองสวางไปทั่วทุกแหง เจาทาสดํายืนยามเปนระยะๆ
"ทานเห็นยามของฉันไหม" ซานุกขานรับสั่งยิ้มๆ "คนเหลานี้ลวนแตเปนทาสผูซื่อสัตยของฉัน ฉันกลารับรองไดวา
เขาตายแทนฉันไดทุกคน คนผิวดําในวังของฉันมีอยูหลายคน เขามีหนาที่ผลัดเปลี่ยนกันเฝามหาสมบัติของฉันเทานั้น ฉันไม
กลัววาใครจะปลนทรัพยสมบัติของฉันเอาไปเพราะประตูดานสุดทาย ที่จะเขาไปในหองเพชรนิลจินดาของฉันเปนประตูกล
ซึ่งฉันคนเดียวเทานั้นที่รูรหัสลับ"

นิกรกระซิบทูลเบาๆ
"กระหมอมขอประทานเพชรลูกเม็ดงามๆ สักเม็ดพะยะคะ"
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
"ฉันใหเธอสองเม็ด จะไดเอาไปใหเมียเธอทําตางหู"
นิกรยิ้มแปน
"ถาฝาบาทประทานใหสองเม็ด กระหมอมจะเอาไวเอง"
ในที่สุด ซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายก็มาถึงหองเก็บสมบัติซึ่งมีประตูเหล็กบานใหญกั้นขวางหนา ประตูน้ีมี
กุญแจรหัสลับ ซึง่ ทานมหาราชาองคเดียวเทานัน้ ทีท่ รงทราบ หนาประตูมีเจาทาสดํารางใหญสองคนยืนจังกา
ซานุกขานรับสั่งกับคณะพรรคสี่สหาย
"นีแ่ หละคือหองเก็บสมบัติอันมหาศาลของฉัน ถึงแมตําหนักจะถูกเพลิงไหม หรือถึงแมวาตําหนักจะถูกระเบิดเพลิง
หรือระเบิดทําลายคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหองใตดินนี้ก็มั่นคงแข็งแรงสามารถจะตานทานลูกระเบิด และคุมกันอัคคีภัยได
แตถาหากวาเปนระเบิดปรมาณูก็เห็นจะปองกันไมไดแน"
ทุกคนไมมีใครพูดอะไร ตางพากันมองดูซานุกขานซึ่งกําลังหมุนเลขรหัสลับ เสี่ยหงวนกลาวขึ้นวา
"ฝาบาทกระหมอม เมื่อกี้นี้ฝาบาทรับสั่งวาฝาบาทองคเดียวเทานั้นที่ทรงทราบรหัสลับเปดประตูเหล็กหองนี"้
"ถูกแลวเสี่ยหงวน ไมมีใครอีกที่จะรูรหัสลับแมกระทั่งเจายัฟฟาเจาลูกเลี้ยงทรยศของฉัน"
อาเสี่ยหัวเราะเบาๆ
"แตชางผูสรางกุญแจและติดกุญแจนี้คงจะทราบดีไมใชหรือฝาบาท"
ซานุกขานแยมพระสรวลเล็กนอย
"แนนอนละ ชางทํากุญแจรหัสลับซึ่งเปนชาวอังกฤษและนํากุญแจกลมาติดประตูหองนี้ยอมทราบดี เขาคือมิสเตอร
จอนสมิท แตเขาตายเสียแลว พอติดกุญแจกลนี้เสร็จเรียบรอยฉันก็จัดการวางยาพิษเขา แลวใหแพทยประจําตัวฉันลงความเห็น
วาเขาเปนโรคหัวใจวาย เรื่องนี้แหละมันทําใหฉันสํานึกในบาปกรรมของฉันเสมอ เพราะฉันฆาคนโดยเจตนา แตนน่ั เปนทาง
เดียวเทานั้นที่ฉันจะสงวนความลับของหองมหาสมบัติน"ี้
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวตางมองดูหนากัน และทําหนาเบไปตามกัน ซานุกขานหมุนกุญแจรหัสลับอยู
สักครูก็ขมวดพระขนงยน แลวยกหัตถขวาเกาพระเศียร
"วะ ทําไมถึงไมออก หรือกุญแจเปนสนิม"
เจาคุณปจจนึกฯ เสริมขึน้ วา
"ฝาบาทลืมโคดเสียแลวกระมัง"
ซานุกขานทรงนิ่งคิด
"เอ-เห็นจะจริงแฮะ รหัสกุญแจกลนี้คลายๆ กับรหัสตูนริ ภัยในหองนอนของฉันมาก" แลวทานมหาราก็ทรงนิ่งคิด
ทบทวนความทรงจํา
เสี่ยหงวนกระซิบกระซาบกับพลเบาๆ
"นากลัววาจะทรงพระกระดูกขึ้นมา ไมอยากใหพวกเราไดเห็นเพชรนิลจินดาอันมีคาของพระองคเปนแน เลยแกลง
ทําเปนไขกุญแจกลไมออก"
พลจุยปากดุอาเสี่ย
"พูดเปนบาไปได"

"จริงวะ มีอยางหรือวะ ทานทรงเปดหองนี้มาตั้งหลายรอยหลายพันครั้งแลว ลืมรหัสหรือเปดไมออกใครจะเชื่อ"
เสียงกระซิบของกิมหงวน ซานุกขานทรงไดยินถนัด พระองคหันพระพักตรมามองดูหนากิมหงวน แลวทรงพระ
สรวลเบาๆ
"เสียงกระซิบของเธอ เหมือนกับชางกระซิบกันฉันเลยไดยินถนัด ฉันไมงกถึงอยางนั้นหรอกเสี่ยหงวน พวกเธอ
ทั้งหมดนี้มีบุญคุณตอฉันมาก ขารัฐการที่อินเดียบางคนไมมีความหมายอะไรสําหรับฉัน ฉันยังใหดูนี่นะ อากุญแจกลหรือ
กุญแจรหัสลับนะ มันก็เหมือนเครื่องอัตโนมัตทิ ง้ั หลาย อาจจะมีการชํารุดเสียหายอดใจรอสักสองสามนาทีนะ ฉันจะเปดหอง
สมบัติของฉันใหได เพื่อใหพวกเธอไดมีโอกาสเห็นอัญมณีที่มากที่สุดในโลก และเพชรบางเม็ดประมาณคาไมถูก รับรองวา
โตขนาดผลทุเรียนทีเดียว เจียระไนไวเรียบรอยแลว มหาราณีของฉันที่ตายไปเขาชอบเครือ่ งเพชรมาก"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ซานุกขานพยายามเปดกุญแจกลประตูเหล็กบานใหญ แตพยายามอยางไรก็ไมเปนผล พระ
พักตรของพระองคเครงเครียดแสดงพระอารมณหงุดหงิด ในที่สุดซานุกขานก็รับสั่งกับ ดร. ดิเรก
"เครื่องกลไกของกุญแจนี้คงชํารุดแนนอน เธอจะชวยฉันไดไหมดิเรก"
นายแพทยหนุมยิ้มแหยๆ
"กระหมอมเปนนายแพทยและนักวิทยาศาสตร กระหมอมไมเคยเปนนายชางทํากุญแจ"
ซานุกขานทอดพระเนตรนายพัชราภรณ
"เธอลองเปดดูหนอยซิ เริม่ ตนดวยเลข ๔ แถวที่สองเลข ๖ แถวที่สามเลข ๘"
เจาแหวซึ่งบาสลากกินรวบลืมตาโพลง
"รับประทานรับสั่งวายังไงกระหมอม รับประทาน ๔๖๘..."
"ถูกแลว" ซานุกขานรับสั่งยิ้มๆ
เจาแหวรีบลวงกระเปาเสื้อเชิ้ตหยิบสมุดโนตเลมเล็กๆ และปากกาออกมาเขียนเลข ๔๖๘ ลงไปในสมุด
"อะไรวะอายแหว" นิกรถาม
เจาแหวยักคิ้วใหนิกร
"รับประทานอยางวาแหละครับ เลขสามตัวที่ทานใหรับประทานสวยมาก รับประทานกลับไปถึงกรุงเทพฯ ผมจะแทง
สัก ๕๐๐ บาท รับประทานเอาใหตั้งตัวไดเลย"
พลยกมือเขกกบาลเจาแหวดังโปก คณะพรรคสี่สหายตางหัวเราะขึ้นพรอมๆ กัน ซานุกขานทรงพยายามเปดกุญแจกล
หองมหาสมบัติอีกสักครู นิกรมองดูอยางรําคาญใจ อดรนทนไมไดนายจอมทะเลนก็ทูลวา
"ฝาบาทกระหมอม"
ซานุกขานหันพระพักตรมาทางนิกร
"วายังไงคุณนิกร"
"กระหมอมอยากจะลองใชความสามารถดูบาง กุญแจกลแบบนีค้ งเปดไดโดยไมยากอะไรนัก"
"ฮา" ซานุกขานทรงอุทาน "ไมใชกุญแจแบกะดินนะเธอ"
"แตกระหมอมพอจะเปดมันได"
"งัน้ รึ ลองดูซีคุณนิกร ถาเธอสามารถเปดประตูเหล็กนี้ไดฉันจะใหรางวัลเธอ"
"ทองเทาลูกฟก..." ทุกคนรองขึ้นเปนเสียงเดียวกันราวกับนัดกันไว
ทานมหาราชาสะดุงโหยงแลวทรงฝนพระสรวล
"เลนดักคอกันอยางนี้ฉันก็อายแย เอาซีคุณนิกรสหายรักของฉัน ฉันอยากดูความสามารถของเธอมาก"

นิกรเดินเขามาหยุดยืนเบื้องหนากุญแจกลซึ่งมีรหัสลับเปนตัวเลขอารบิค นายจอมทะเลนยกมือลูบคลําและหมุนไปมา
เพียงครูเดียวเสียงกุญแจก็ดังกริ๊กเครื่องไฟฟาอัตโนมัติเริ่มทํางานทันที ประตูเหล็กบานมหึมาคอยๆ เปดออกโดยเลือ่ นไป
ทางซาย ทานมหาราชาซานุกขานทรงตื่นเตนมหัศจรรยใจเหลือที่จะกลาว นิกรสามารถเปดกุญแจไดอยางงายดายที่สุดซึ่งไม
นาจะเปนไปได
"โอ" ซานุกขานทรงอุทานเสียงลั่น "เธอนี่ยอดมนุษยเสียแลว เธอเปนนักสะเดาะกุญแจที่เกงที่สุดในโลก เธอทํา
อยางไรนะนิกร"
นายจอมทะเลนยิ้มแปน
"ไมมีอะไรเกินความสามารถของมนุษยหรอกพะยะคะ บิดาของกระหมอม เคยรับจางทําลูกกุญแจอยูแถวเวิ้งนคร
เขษม"
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึๆ
"อายเวร ทานเปนเจาคุณพานทองรับจางทําลูกกุญแจมีอยางที่ไหนวะ"
นิกรขมวดคิ้วยนแลวหันมาถามนายพัชราภรณ
"หรือยังไงพล ลุงของแกคือพอกันเคยทําลูกกุญแจตั้งหาบเล็กๆ อยูในเวิ้งนครเขษมใชไหม"
"เดีย๋ วก็โดนเตะเทานัน้ เอง" พลพูดเสียงหัวเราะ "ลุงขาเปนขุนนางโวย"
"อาว ลุงแกก็พอกันนี่หวา"
ทานมหาราชาทรงพระสรวลเบาๆ แลวรับสั่งกับทุกๆ คน
"เชิญเขาไปขางในเถอะสหาย ฉันจะใหชมอัญมณีอันมีคาของฉันซึ่งมีอยูมากมายเหลือที่จะประมาณได"
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางตามเสด็จซานุกขานเขาไปในหองโถงใหญ ซึ่งหองนี้มีแสงไฟสองสวางไปทั่วหอง แต
ไมเห็นดวงไฟ ไฟฟาในหองนีเ้ ปดปดดวยบานประตูเหล็กอันเปนเครือ่ งอัตโนมัติ ถาประตูเหล็กเคลื่อนไฟฟาในหองก็สวางจา
และเครื่องทําความเย็นสบาย แตถาประตูปดเครื่องทําความเย็นและไฟฟาก็จะดับเอง
คณะพรรคสี่สหายตื่นตะลึงไปตามกันเมื่อแลเห็นทรัพยสมบัติ และเพชรนิลจินดาอันมากของทานมหาราชาองคนี้
เครื่องทองรูปพรรณนับตัง้ แตเกาอีท้ องคํา งาชางหุม ทองคําวางอยูเ กลือ่ นกลาดแตเปนระเบียบเรียบรอย ริมผนังหองทั้งสาม
ดานมีแจกันขนาดยักษสูงตั้ง ๓ ฟตและปากบานกวางอันเปนแจกันลายครามของจีนในสมัยสองสามพันปมาแลวตั้งอยูเรียง
รายเปนระยะ ทานมหาราชารับสั่งยิ้มๆ วา
"ดูซีเธอ ในแจกันลายครามขนาดยักษเหลานั้นจะมีรัศมีพุงขึ้นมาเปนสีตางๆ สีชมพูคือทับทิม สีรุงคือเพชร สีเขียวคือ
มรกต สีเหลืองคือบุศราคัม แจกันใบนั้นไมมีสีคือไขมุก ฉันอนุญาตใหพวกเธอชมสมบัติของฉันไดตามความพอใจ แตถารักที่
จะเปนมิตรกันละกอโปรดอยาเมมหรือเลนบังเงากับฉัน คนแขกถือมากในเรื่องนี้"
เจาคุณปจจนึกฯ อดหัวเราะไมได
"คนไทยก็ถือฝาบาท"
ครั้นแลวคณะพรรคสี่สหาย ก็แยกยายกันชมเพชรนิลจินดาในถ้ํานี้ พลกมตัวลงกอบเพชรลูกขึ้นมากํามือหนึ่งแลว
โปรยลงไปในแจกัน แสงไฟฟาตองน้ําเพชรเปนประกายรุงโรจน เจาแหวออนเปยกไปทัง้ ตัวเมือ่ ไดเห็นความมั่งมีอยางลน
เหลือของทานมหาราชาองคน้ี สมดังที่ ดร. ดิเรกเคยเลาใหฟง
โปรดติดตามเลม ๒
หองมหาสมบัติ

