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พล นิกร กิมหงวน

หองมหาสมบัติ
ป. อินทรปาลิต
เจาคุณปจจนึกฯ กอบทับทิมขึ้นมาดูบาง ดร.ดิเรกสนใจกับมรกต ซึ่งทานมหาราชาซานุกขานทรงอธิบายวา มรกตของ
พระองคนั้นเปนมรกตเกาแก ไดมาจากบอมรกตในประเทศรัสเซียเปนสวนมาก แลวพระองคก็ทรงกระแอมเบาๆ เมือ่
ทอดพระเนตรเห็นนิกรควาเพชรลูกเม็ดใหญ ขนาด ๓๐ กะรัตเม็ดหนึ่งใสปากอมไว
“อยาลอเลนนาคุณนิกร”
นายจอนทะเลนสะดุงเฮือก รีบคายเพชรใสฝามือแลวทิ้งลงไปในแจกันยักษใบนั้น ในเวลาเดียวกันพลกับเสี่ยหงวนก็
สนใจกับกะทะทองคําใบหนึ่ง ซึ่งเปนกะทะอยางแบน
พลทูลถามซานุกขานเมื่อสบเนตรกับพระองค
“กระหมอมสงสัยวาที่กระหมอมดูอยูนี้ คือกะทะทองคํา”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“อยาสงสัยเลย มันคือกะทะทองคําจริงๆ กะทะใบนี้หนักถึงสองรอยบาท คิดเปนเงินไทยก็คงไมต่ํากวา แปดหมืน่
บาท ฉันยินดีจะเลาใหเธอฟงในเรื่องกะทะทองคําใบนี้”
นิกรเสริมขึ้นเบาๆ
“ฝาบาทคงไดมาจากยักษ เชนเดียวกับนายแย็คไดไขทองคํามาจากไกของยักษตัวหนึ่ง”
ซานุกขานทรงพระสรวลอีก
“ยักษมันมีตัวตนที่ไหนกันคุณนิกร หรือเมืองไทยมียักษ”
“มีพะยะคะ” นิกรตอบอยางหนาตาย
“ที่ไหน”
“ทีว่ ดั พระแกวกระหมอม ตัวเบอเริม่ เชียว แตเปนยักษที่ใจดียืนนิ่งเฉยไมกระดุกกระดึก เขีย้ วโงงเหมือนหนวดของฝา
บาท”
ซานุกขานทรงสะดุงโหยงแลวตวาดเจาแหว
“เฮย ๆ ๆ ฉันเห็นนะเธอเอาสรอยไขมุกยัดใสกระเปา”
เจาแหวยิม้ เอียงอาย ลวงกระเปาหยิบสรอยไขมุกราคาหลายสายหนึ่งวางลงในแจกันยักษ ดวยความเศราเสียดาย คณะ
พรรคสี่สหายถึงแมวาจะร่ํารวยอยูแลวก็ไมวายตื่นเตนกับสมบัติอันมหาศาลเหลานี้ เจาคุณปจจนึกฯ สนใจกับของเกาๆ มาก
เชน สัปคับงาหุมทองคํา และหีบทองคําลวดลายแปลกๆ ตามแบบของมัธยมประเทศ ศิลปอันสวยงามเหลานี้นับวันมีแตจะสูญ
สิ้นไป
เมือ่ ไดชมอัญมณีและเครื่องทองอยูส กั ครูใ หญๆ ซานุกขานก็รับสั่งกับทุกคนวา
“กอนทีพ่ วกเธอจะกลับเมืองไทย ฉันจะมอบเพชรหรืออัญมณีเหลานีใ้ หแกเธอทุกๆ คนตามสมควร เราไปเที่ยว
พาราณสีกันเถอะ แลัววันหลังฉันจะพาลงมาดูหองมหาสมบัติของฉันอีก”
นิกรถอนใจเฮือกใหญ
“ถาจะใหดีประทานเสียเดี๋ยวนี้ไมมีหรือฝาบาท”

ซานุกขานทรงพระสรวล
“เถอะนา ฉันสัญญาวาจะใหก็ตองให สําหรับเธอฉันจะใหเปนพิเศษดวย เพราะเธอสามารถเปดกุญแจกลได”
เจาแหวกับนิกรพยายามจะเมมเพชรนิลจินดา แตก็ไมสําเร็จ เพราะซานุกขานทรงพระกระดูกมาก คอยจับพระเนตรดู
การเคลือ่ นไหวของทุกคนตลอดเวลา
ในที่สุดทานมหาราชก็เสด็จนําหนาพาคณะพรรคสี่สหายออกไปจากหองมหาสมบัติ
และทรงปดประตูเหล็กดวย
เครื่องอัตโนมัติของกุญแจกล
จากปตนา ไปกรุงพาราณสีเปนระยะทาง ๑๒๕ ก.ม.
รถยนตพระที่นั่งคาดิแล็คหุมทองคํา มาถึงพาราณสีกอนเที่ยงเล็กนอย นครปตนาอยูฝ งขวาของแมนาํ้ คงคา สวนกรุง
พาราณสีอยูฝงซาย เปนเมืองสําคัญยิ่งของศาสนาฮินดูและชาวฮินดูทั้งหลาย ทานมหาราชาซานุกขานพาคณะพรรคสี่สหายกับ
เจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวลงเรือจางขามฟากมาทางฝงเมืองพาราณสี การเสด็จของซานุกขานเปนการเสด็จไปรเวทจึงไมมี
ทหารหรือตํารวจติดตาม แมมหาดเล็กพระองคก็ไมปรารถนา
แมน้ําคงคาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เกิดขึ้นจากแควทั้งสอง ตอนเหนือคือลําน้ําวรุณ ตอนใตคือลําน้ําอสี ทั้งสองแควนี้
เรียกมหาคงคาหรือแมน้ําคงคา
ขณะเรือกําลังพามหาราชซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายขามฟากแมน้ํา พล,นิกร,
กิมหงวน และ ดร.ดิเรก กับเจาคุณปจจนึกฯ ตางจองมองดูทวิ ทัศนอนั งดงามของเมืองพาราณสีอยางตื่นตะลึง
“สวยมากทีเดียวกระหมอม” พลทูลซานุกขานเบาๆ “กระหมอมเคยเห็นแตในภาพยนตร เพิง่ มาเห็นดวยตาเองในครั้ง
นี้ กระหมอมรูส กึ วานครนีเ้ ปนเมืองเกามาก”
มหาราชาพยักพระพักตร
“ถูกแลวพล พาราณสีเปนเมืองเกาแกหลายพันปมาแลว ตึกรามอาคารเกาๆ โบสถและ
ปูชนียสถานที่เรากําลังมองดูอยูนี้เปนซากเหลือจากอิสลาม ครัง้ หนึง่ ฝรัง่ เคยยึดครองเมืองนี้ เธอสังเกตดุใหดเี ธอจะเห็นวา
ศิลปตางๆ ของโบสถและอาคารเกาๆ เปนศิลปของฮินดูก็มี ของยุโรปและอิสลามก็มี โนน-วิหารที่มองเห็นเดนอยูเบื้องหนา
เปนแบบพุทธศาสนา”
นิกรพนมมือขึ้นเหนือศีรษะไหวโบสถหลังนั้นทันที แลวพึมพําเบาๆ วา
“สาธุ อายุวรรโณ สุขังพลัง”
เจาคุณปจจนึกฯ ทูลมหาราชาบาง
“กระหมอมรูสึกตื่นตาตื่นใจไมนอยพะยะคะ ผูคนหญิงชายอันมากมายริมฝงแมน้ํา เขากําลังทําอะไรกันฝาบาท”
ซานุกขานทรงพระสรวลเบาๆ
“เขามาอาบน้ําชําระบาปแหงรางกายและจิตใจของเขานะซีเจาคุณ ชาวฮินดูถือกันวาน้ําในแมน้ําคงคานี้เปนทิพยวารี
อา-เจาคุณเห็นกลุมควันไฟริมฝงแลวไมใชหรือ”
“เห็นแลวกระหมอม เขาทําพิธีบูชาไฟใชไหมฝาบาท”
“โอ- ไมใชหรอกเจาคุณเขาเผาศพนะ”
“เผาศพ……” เจาคุณปจจนึกฯ คราง “ถาเชนนั้นก็คงเผากันหลายศพนะซีฝาบาท มีกลุม ควันที่ริมแมน้ําไมต่ํากวาสิบ
แหงเทาทีเ่ รามองเห็น”
“ถูกละเจาคุณ การเผาศพริมแมน้ําคงคานี้กระทํากันตลอดคืน ชาวฮินดูทั้งหลายเมื่อเจ็บหนักรูตัววาใกลจะตาย เขา
จะตองซมซานมาตายที่เมืองพาราณสีนี้ เพราะเขาจะไดข้ึนสวรรค ดังนัน้ การเผาศพจึงมีอยูเรื่อยๆ จนเปนของธรรมดา”

เจาคุณหันมายิ้มให ดร.ดิเรก
“แปลกและนาตื่นเตนดีเหมือนกัน ทาน้ําที่เรามองเห็นทางซายโนนมีผูคนหนาแนนมาก”
ซานุกขานรับสั่งวา “ทาน้าํ นัน้ มีชอ่ื วา ทศวเมธ”
ทันใดนัน้ เองนิกร ไดยกมือชี้ไปที่หาดทรายแลวรองขึ้นดังๆ
“โอโฮ หงสฝูงใหญแลละลานตาเต็มหาดทรายไปหมด”
ทุกนมองตามสายตานายจอมทะเลน ซานุกขานทรงพระสรวลเบาๆ แลวอธิบายใหนิกรทราบ
“ไมใชหงสหรอกเธอ อีแรงนะ”
นิกรสะดุงโหยง
“อีแรง…..อีแรงหรือฝาบาท”
“ถูกแลว อีแรงเหลานีม้ นั รอคอยกินศพชาวฮินดู ประเพณีของเรานั้นคนตายแลวตองเผา แตมีเงื่อนไขวาทารกใน
เยาววัยและนักพรตนักบวชเผาไมได จะตองทิ้งศพลงในแมน้ําคงคา โดยเอาหินถวงศพ แตศพเมื่อขึน้ อืดก็จะลอยขึน้ มาเปน
อาหารของพวกอีแรงเหลานั้น”
เสี่ยหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคักกระซิบกระซาบกับพลวา
“ดูซีวะ อีแรงนายฝูงหัวแดงแจเหมือนหัวคุณอาไมมผี ิด”
เจาคุณปจจนึกฯ ชะโงกตัวยื่นหนาเขามาฟงอยูแลว พออาเสี่ยพูดจบทานก็ยกมือเขกกบาลกิมหงวนเสียงดังสนั่น
“นีแ่ นะ นึกแลวไมมีผิดวาแกจะตองนินทาฉัน”
กิมหงวนสูดปากลั่น ยกมือคลําศีรษะแลวบนพึมพํา เรือจางแบบเรือชะลาลํานั้นแลนฝาสายน้ําใกลฝงพาราณสีเขามา
ทุกที การลองนาวาชมความงามของกรุงพาราณสีทําใหคณะพรรคสี่สหายไดรับความเพลิดเพลินมาก แมน้ําคงคากวางกวา
แมน้ําเจาพระยาเกือบหนึ่งเทา แตเรือยนตเรือกลไฟมีเพียงเล็กนอยไมมากมายยั้วเยี้ยเหมือนแมน้ําเจาพระยาของเรา พาราณสี
ตัง้ อยูต อนคุน น้าํ ทําใหเห็นตัวเมือโคงไปตามคุงน้ําสวยงาม
ในที่สุดเรือจางลํานั้นก็แลนมาจอดเทียบทาทศวเมธ
ซานุกขานเสด็จนําหนาพาคณะพรรคสี่สหายขึ้นจากเรือ
ประชาชนชาวฮินดูทง้ั หญิงชายเด็กผูใ หญ พากันมองดูคณะทัศนาจรชาวไทยอยางตื่นๆ
“เราเดินชมเมืองกันเสียกอนนะ หาอาหารรับประทานกันแลว ฉันจะพาพวกเธอไปมฤคทายวัน”
“โอย” เสีย่ หงวนรองลัน่ “มฤคทายวันที่หัวหินนะหรือฝาบาท”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“ไมใชมฤคทายวันที่หัวหิน มฤคทายวันที่พาราณสีตางหาก และเปนมฤคทายวันอันแทจริง เธอเปนพุทธศาสนิกชน
เธอตองไปเที่ยวมฤคทายวัน”
“อยูไกลไหมกระหมอม” พลทูลถามอยางสนใจ
“ไมไกลเลยพล หางจากตัวเมืองราวหาหกกิโลเมตรเทานัน้ เราจะเชารถแท็กซี่สักสองสามคันใหเขาพาเราไปเที่ยว
แท็กซีเ่ มืองนีเ้ กาหนอยนะ เปนรถอังกฤษขนาดเล็กทั้งนั้น เชน ฮิลแมนด มอริส และออสติน”
นิกรทูลวา “ฝาบาทรับสั่งวาที่นี่มีโยคีมากมาย กระหมอมอยากเห็นโยคี”
“งัน้ เรอะ เลีย้ วขวามือไปหนอยเดียวเธอจะไดพบโยคีนบั รอย นั่งบําเพ็ญทุกขกิริยาอยูริมถนนคลาคล่ําไปหมดคลายๆ
กับพวกชีเปลือยมีผาพันกายผืนเล็กๆ บางคนก็เปลือยกายลอนจอนผมเผายาวรุงรัง”
ดร.ดิเรก กลาวกับเพื่อนเกลอของเขา

“กันเคยเห็นอิทธิฤทธิ์และปาฎิหาริยของโยคีที่เมืองพาราณสีมาแลว รับรองวาพวกแกจะตองตื่นเตนประหลาดใจไป
ตามกัน โยคีเหลานี้มีฤทธิ์จริงๆ บางคนกินเศษแกวและยาพิษไดอยางหนาตาเฉย บางคนก็นอนนิง่ เฉย มีตะปูตอกตามตัวเต็ม
ไปหมด บางคนก็ยืนเทาเดียวและกางแขนทั้งสองขางเปนเวลานานนับป บางคนนั่งอยูในกลุมงูเหา”
“อือ…..”อาเสี่ยคราง “ฟงเลาแลวอยากดูจังโวย ไปเถอะพวกเรา ไปดูโยคีกันกอน”
นิกรจุยปาก
“เรื่องโยคีเปนเรือ่ งเล็กนา ดูเมือ่ ไรก็ดไู ด เรื่องกินสําคัญกวา เลยเวลาอาหารกลางวันมาสิบหานาทีแลว กันนะหิวจน
ลมออกหูแลว”
ซานุกขานทรงพระสรวล เดินเขามายกพระหัตถขวากอดคอนิกร ทรงแสดงความรักใครไมตรีอยางสนิทสนม
“ไป---คุณนิกร” ฉันจะพาพวกเธอไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ทีร่ า นอาหารแหงหนึง่ ซึง่ ดีทส่ี ดุ ในเมืองนี้ เธอกินอาหาร
ฮินดูแลวจะติดใจ ฝมือแกงมัสมั่นและกูระหมาของเขาไมมีใครสู”
“อยาเพิ่งรับสั่งเลยพะยะคะ”นิกรทูลขัดขึ้น “กระหมอมหิวจนแทบจะทูลอะไรไมออกแลว อยูบานกระหมอมอาหาร
กลางวันเที่ยงพอดี”
ซานุกขานพาคณะพรรคสี่สหายขึ้นไปจากทานั้นทศวเมธ และเดินไปตามถนนสายเล็กๆ ซึ่งเปนถนนที่แคบมาก
รถยนตแลนเขามาไมได ตองจอดหางจากทาน้าํ ราว ๒๐๐ เมตร เมื่อคณะพรรคสี่สหายผานไปทางไหนชาวฮินดูก็พากันมองดู
ดวยความสนใจ บางก็วาจีน บางก็วาพมา บางก็วาญวนหรือลาว ทัง้ นีเ้ พราะนานๆ จึงจะมีคนไทยมาเที่ยวกรุงพาราณสีสักคน
หนึง่ หรือรายหนึง่
ชายชราคนหนึ่งแตงกายขะมุกขะมอมดวยเสื้อผาที่ขาดวิ่น พาสังขารอันชราภาพตรงเขามาหาคณะพรรคสีส่ หาย มือ
ขวาถือกะลามะพราว แกยกมือไหวเสี่ยหงวนแลวพึมพําขอสตางค
อาเสี่ยรูสึกสงสารอยางยิ่ง เขาลวงกระเปาหยิบธนบัตรรูปออกมาปกหนึ่ง แลวสงธนบัตรใบละรอยรูปหนึ่งฉบับให
ชายชราผูนั้น
“เอา-ลุง วันนี้วันพระวันศีลวันทาน ฉันมีโอกาสเหยียบยางเขามาในดินแดนของพระพุทธเจา ฉันขอบริจาคทานใหลงุ
รอยรูป ถาใชไมหมดจะเอาไปผูกคอหมาเลนบางก็ตามใจ
ตาแกผูนั้นฟงภาษาไทยไมออก แตกร็ ูวา เสีย่ หงวนเวทนาสงสารแก แกรับธนบัตรรอยรูปม าถือไว พอรูวาเปนธนบัตร
ใบละรอยรูป ชายชราก็รองอุทานออกมาคําหนึง่ แลวลมลงสิ้นใจตายดวยความดีใจเหลือที่จะกลาว
“ไอยา” อาเสี่ยรองเสียงหลง นัยนตาทีจ่ องมองดูชายชรานั้นเหลือกลาน “โธ-เปนลมไปแลว ชวยหนอยซีหมอ”
ดร.ดิเรกรีบทรุดตัวลงนัง่ ยกมือขวาแหกตาของเฒาชาวฮินดู เจาคุณปจจนึกฯ เอ็ดตะโรเสียงลั่น
“เฮย คนจะตายอยูแลวยักแหกตาเลนอีก หมอตะหวักตะบวยอะไรกันวะ”
นายแพทยหนุมชักฉิว เงยหนาขึน้ มองดูพอตาของเขาอยางเดือดดาล
“มันเปนวิธีตรวจคนไขของนายแพทยครับ คุณพอไมรูเรื่องก็ยืนเฉยๆเถอะครับ” พูดจบ ดร.ดิเรกก็เอื้อมมือจับดูชพี จร
ของชายชรา ซึ่งมีรูปรางเหมือนกับชูชกไมมีผิด นายแพทยหนุมสั่นศีรษะชาๆ เขาลุกขึ้นยืนยักไหล แลวแบมือออกทั้งสองขาง
กลาวกับเสี่ยหงวนวา “เดท…..”
พลจับแขนดิเรกเขยา
“ตายแลวหรือหมอ โธ”
“ออไร ชายชราผูนี้ดีใจมากเกินไปจนหัวใจช็อค”
ทานมหาราชารับสั่งเสริมขึ้นเบาๆ วา

“ก็นา จะช็อคตายหรอก ในชีวติ ของตาแกคนนีไ้ มเคยไดเปนเจาของธนบัตร ๑๐๐ รูปเลย เธออยาใหขอทานแบบนี้อีก
เลยนะเสี่ยหงวน นึกวาสงสารเพื่อนรวมชาติของฉันเถอะ”
นิกรถือโอกาสกมลงดึงธนบัตรใบละรอยรูปจากมือศพ แตมอื ขวาของศพกําธนบัตรแนน นิกรพยายามดึงเทาไรก็ไม
หลุด เสี่ยหงวนยกเทาเหวี่ยงลูกแปถูกกนนายจอมทะเลนดังพลั่ก
“นีแ่ นะ แยงเงินผีมีอยางที่ไหนวะ”
นายจอมทะเลนหัวเราะชอบใจ
“ไมไหวโวย ตาแกคนนีก้ ระดูกขัดมันชะมัดญาติ ตายแลวยังหวงเงินอีก แกคงจะเอาธนบัตรใบละรอยรูปฉบับนี้ไปใช
ในเมืองนรกกันแน”
ฝูงชนหญิงชายตางพากันเขามาหอมลอมมองดูศพชายชราผูนาสงสาร คณะพรรคสี่สหายตางบริจาคทรัพยตามสมควร
โยนเงินลงขางๆ ศพ แตแลวพวกขอทานก็ยื้อแยงเงินเหลานั้น ถึงกับชกตอยกันอุตลุด ไมรูวาใครเปนใคร ซานุกขานรีบพา
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ เลี่ยงไปจากที่นั้นทันทีเพราะกลัววาจะถูกลูกหลงเขา
ถนนสายใหญสายนี้เต็มไปดวยขอทาน และพวกคนจนที่นาสงสาร แตละคนผมเผาหนวดเครายาวรุงรัง มีผาพันกาย
ขาดวิ่นปดบังรางกายสวนลาง ทั้งหญิงชายผอมกะหรองแลเห็นซี่โครง เพราะความหิวและความทุกขทรมานแสนสาหัส ภาพที่
เห็นเหลานี้ทําใหคณะพรรคสี่สหายเศราใจไมนอย
พลทูลถามซานุกขานวา
“อินเดียทําไมมีขอทานมากมายเชนนี้กระหมอม”
ทานมหาราชาทรงยิม้ เศราๆ
“ฉันไมอยากจะใหเธอไดพบเห็นเพื่อนรวมชาติของฉันที่ยากจนเลย อินเดียมีพลเมืองเกือบหารอยลาน แตเปนคนจน
ประมาณสี่รอยลาน คนจนที่อินเดียนะจนจริงๆ นะพล บางคนแมแตผาพันกายก็ไมมี เขาตองอดมื้อกินมือ้ เก็บเศษอาหารกิน
ขอทานที่อินเดียอาจจะมีมากที่สุดในโลก รัฐบาลไมอาจจะใหความชวยเหลืออะไรไดเนื่องจากมีคนจนมากเกินไป และรัฐบาล
ก็ยังเพิ่งตั้งตัวหลักจากไดรับเอกราช ฉันคิดวาเธอนําเงินบรรทุกรถยนตสักสิบคัน เอามาแจกพวกขอทานเหลานีค้ นละแอนนา
เดียวเทานั้นเงินก็ไมพอแจก
โนนเธอเห็นไหมพอแมและลูกสี่คนนึ่งขอทานอยูใตตนไม
ขอทานครอบครัวนี้สืบ
เลือดเนื้อเชื้อไขขอทาน มาหลายศตวรรษและฉันหมายถึงขอทานทุกๆ คนดวย”
เสี่ยหงวนทูลซานุกขานอยางเปนงานเปนการ
“ทีเ่ มืองจีนก็เหมือนกันกระหมอม ขอทานในเมืองจีนมีไมนอ ย ลวนแตสืบตระกูลขอทาน มาจากบรรพบุรษุ ของเขา
ลูกขอทานที่ออกมาชมโลกจะถูกพอเลียะลูกนัยนตาจนบอด บางทีก็เอามีดหมูหรือมีดปงตอฟนแขนและขาขาดจะไดเปนคน
พิการ พอแมบางคนที่ใจปาหนอยถึงกับจับลูกนอนขวางทางรถไฟใหรถไฟทับตัวขาดสองทอน พอเติบโตขึ้นกลายเปนตุกตา
ลมลุกหากินสะดวก ใครเห็นใครก็ใหทาน”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“ฉันอยากจะเชื่อแตเชื่อไมลง”
นิกรชีม้ อื ไปที่อาคารใหญหลังหนึง่ แลวรองตะโกนขึน้ ดังๆ
“ฝาบาทกระหมอม ฝาบาทพาพวกเรามารับประทานเลี้ยงอาหารกลางวันที่พาราณสีโฮเต็ลใชไหมกระหมอม”
ทานมหาราชาพยักพระพักตร
“ถูกแลวนิกร โฮเต็ลนีด้ ีท่ีสดุ ในเมืองนี้ มีอาหารและเครื่องดืม่ อยางดีสาํ หรับตอนรับคนชัน้ สูง หรือพวกเศรษฐี
โดยเฉพาะ เธอจะไดกินอาหารฮินดูที่ดีที่สุดในโลก ไกงวงยางที่นี่วิเศษมากคุณนิกร”

นิกรผิวปากหวือ
“ถาเชนนั้นกระหมอมรับประทานสะบัดไปเลย”
ซานุกขานพาคณะพรรคสี่สหาย กับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเดินขามฟากถนน อาเสีย่ มัวแตมองอาคารบานเรือน
ดวยความสนใจในศิลปสถาปตยของชาวอินเดีย ก็เดินชนไหลกับกระทาชายนายหนึ่ง ซึ่งแตงกายดวยผาขาดๆ เหมือนผาเตี่ยว
และสวมเสื้อกุยเฮงขาดปุปะไปทั้งตัว
เสี่ยหงวนหยุดชะงักเชนเดียวกัน
“เฮ-อีนห้ี นาตาดีๆ ลวงกระเปาทํามะไร” ชายผูนั้นพูดภาษาไทยเสียงแปรงๆ ตามแบบแขกทั้งหลาย
กิมหงวนอาปากหวอ แลวหัวเราะลั่น
“บาบู…..คนอยางฉันนะเระอจะลวงกระเปาบาบู”
“ลวงไมลวงเอามือโดนกระเปาฉันทํามะไร ชัดหมานะ”
อาเสี่ยทําคอยน
“เดีย๋ วก็เอาไฟจุดหนวดเสียเทานัน้ เอง ไง-บาบูมาจากเมืองไทยเมือ่ ไหร ดูเหมือนฉันเคยเห็นหนาบาบูแถวตลาดหมอ
ชิตนีน่ า ตอนเชาๆ บาบูขบั รถสงนม
บาบูขบกรามกรอด
“เรื่องมวงไทยไมตองพูดนะนายจา พูดแลวน้ําออกตาคะราบ รอยบาทไปรอยยี่สิบบาทมา พันบาทไปพันสองโรยบาท
มาอีก อีน้ีจน๋ั ตายใจคะร็าบ หมื่นบาทไปหมื่นสองพันบาทหายเงียบ โออีนี้จั๋นอยูมวงไทยไมไดนะ ตองอินเดียกลับมา โอย-เกิด
เปนคนเปนคนเสียทีคนหนา พูดแลวหัวใจเจ็บนะนาย”
เสี่ยหงวนหัวเราะลั่น
“แลวบาบูกลับมาทําอะไรที่นี่ ขายนมวัวหรือ”
“โอ-ขายทํามะไร อินเดียนมไมมีใครซื้อคะราบ แตขี้งัวมีคนเอาไปผสมดินปลูกบานอยู อีนจ้ี ๋ันขายโลตีนา นายจา”
“วันนี้คงไมขาย”
“ฮือ-ขายหนึ่งวันหยุดสามเดือนนะ”
กิมหงวนกลืนน้ําลายเอื๊อก
“ทําไมหยุดนานนักละบัง”
“อีนต้ี องหยุดนา ขายทุกวันไมมีใครซื้อ คนแขกจนคะราบ”
เสี่ยหงวนยกมือขวาชูขึ้น
“ลากอนนะบาบู”
“เดีย๋ วนะ ทานอินเดียมาทานอยาลืมลองกระหรี่อินเดียดูบาง”
กิมหงวนอาปากหวอ
“ฉันไมชอบซุกซนหรอกบาบู เปนโรคแลวขายหนาเขา”
บาบูตาเหลือก
“ไมใชกะหรี่คนนะนาย กระหรี่แกงคะราบ แกงกะหรี่ไก กะหรีแ่ พะใครอินเดียมาตองกินทัง้ นัน้ แฮะ แฮะ”
กิมหงวนไมพูดอะไรอีก เขาวิง่ เหยาะๆ ขามถนนติดตามทานมหาราชาซานุกขาน และคณะพรรคของเขาตรงไปยัง
พาราณสีภตั ตาคาร ซึ่งเปนอาคารสูงตระหงานใหญโตกวางขวางและสวยที่สุด

หลังจากทานมหาราชาไดทรงเลี้ยงอาหารกลางวันแกสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวอิ่มหมีพีมันกันดีแลว
ซานุกขานก็พาแขกผูมีเกียรติของพระองคทองเที่ยวชมนครพาราณสีตอไป
ตามถนนสายตางๆ ไมใครจะมียวดยานสัญจรไปมามีแตรถเข็น รถจักรยานสองลอเปนสวนมาก ระเบียบการจราจร
ไมสูจะพิถีพิถันเทาใดนัก นักขับรถแซงซายแซงขวาไดเหมือนเมืองไทย
เมื่อมาถึงถนนสายหนึ่งระหวางตลาดแบบตลาดนัดของเรา คณะพรรคสี่สหายก็ไดพบเห็นความประหลาดมหัศจรรย
จากพวกโยคีทั้งหลาย ซึ่งนั่งหรือนอนหรือยืนอยูริมถนนมากมายหลายรอยคน โยคีเหลานี้บําเพ็ญพรตมาชานานแลวดวยการ
ทรมานสังขารแหงตน บางก็ยืนเทาเดียวกางแขนทั้งสองขางอาปากรับลมตลอดเวลา คือกินอากาศตางอาหารนั่นเอง บางก็นั่ง
ประนมมือขัดสมาธิ บางก็นอนหงายเหยียดยาวตามเนื้อตัวมีตะปูตอกทั่ว บางก็ใชมือตางเทาตีลังกาเอาขาทั้งสองพาดกับ
กําแพง โยคีเหลานี้นุงผาเตี่ยว และบางคนก็เปลือยกายลอนจอน ผมเผายาวรุงรัง บางก็มีสานุศิษยคอยปรนนิบัติรับใช
ประชาชนชาวฮินดูเลื่อมใสศรัทธากับโยคีเหลานี้มาก เพราะถือวาเปนผูวิเศษและอยูในศีลในสัตวสละแลวซึ่งกิเลสทัง้ ปวง ไม
ใยดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ชาวฮินดูฐานะดีผานไปมามักจะโยนเงินหนึ่งแอนนาลงไปขางๆ โยคีเหลานีด้ ว ยเจตนาทําบุญ
ทานมหาราชาไมสูสนพระทัยกับพวกโยคีเทาใดนัก แตในฐานะทีพ่ ระองคเปนผูน าํ เที่ยว พระองคจึงทรงอธิบายให
พระสหายของพระองคทราบ
“ถนนนีช้ อ่ื วาถนนอุมาเทวี เปนถนนสายสําคัญยิ่ง เพราะอยูในยางกลางการคา และเปนที่อยูที่อาศัยของโยคีทั้งหลาย
ทีเ่ รามองเห็นนัง่ และนอนอยูรมิ ถนนนั่นแหละลวนแตโยคีทง้ั นัน้ ”
พลหัวเราะหึๆ
“โยคีทําไมถึงซอมซออยางนี้ละฝาบาท บางคนก็เปลือยกายลอนจอนนาจะเปนชีเปลือยมากกวาโยคี”
ซานุกขานรับสั่งวา “โยคีไมปรารถนาสิ่งใดอีกแลวคุณพล ทานบําเพ็ญทุกขกิริยาก็เพื่อหวังความสําเร็จแหงฌาณ
ชั้นสูงหรือชั้นนิพพานนั่นเอง”
เจาคุณปจจนึกฯ ทูลถามอยางสนใจ
“แลวทานเอาอะไรขบฉันละฝาบาท”
“ออก็ดวยปจจัยของประชาชนผูเลื่อมใสศรัทธาในตัวทานละซีเจาคุณ เจาคุณอยากจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของทานโยคีไหม
ละ”
“อยากเห็นกระหมอม”
“ดีแลว แวะไปที่องคทางขวานั่นก็แลวกัน เจาคุณและทุกคนจะรูส กึ ตืน่ เตนมหัศจรรยใจไมนอ ย”
ครัน้ แลว ซานุกขานก็เสด็จนําหนาพาคณะพรรคสี่สหายเขาไปหาโยคีองคหนึ่ง ซี่งมีอายุในวัยชรารูปรางผอม บางคน
เหมือนคนไขที่ปวยเปนวัณโรคเรื้อรัง ผมยาวเฟอย หนวดเครารุงรังขนาดใหนกกระจอกเชาทํารังไดอยางสบาย ซานุกขานได
รับสัง่ กับโยคีองคน้ันเปนภาษาฮินดู พระองคทรงสัมภาษณอยูสักครูก็หันมายิ้มใหสี่สหาย
“โยคีองคน้ีเกือบจะเปนใบอยูแลว ทานไมยอมพูดอะไรกับใครนอกจากรับคําวาใชหรือไมเทานั้น ฉันสัญญากับทาน
วาฉันจะใหเงินสิบรูปเพื่อทําบุญ แตขอใหทานแสดงอิทธิฤทธิ์ใหพวกเราดูสักเล็กนอย”
ทุกคนตางทรุดตัวนัง่ ยองๆ เปนรูปครึ่งวงกลมหอมลอมโยคี เจาแหวกระซิบกระซาบกับนิกรเบาๆ
“ไดกลิ่นเหม็นสาบไหมครับ รับประทานเห็นจะไมเคยอาบน้ําเลย รับประทานดูซคี รับ ขีฟ้ น หนาตัง้ หาหุน เสนผม
แหงเหมือนแปรงลวด”
นิกรจุยปากดุเจาแหว

“สิ่งที่คนเขานับถือเคารพบูชา ถาเราไมนับถือก็อยาพูดหรือแสดงกิริยาดูหมิ่น เราอยูใ นบานเมืองเขาเราก็ตองทําตัวให
เขากับเขา”
เจาแหวอมยิม้
“แหม-รับประทานวันนีค้ ณ
ุ นิกรพูดเปนคตินา ฟง”
ความเงียบเกิดขึน้ ชั่วขณะโยคีผอมกระหรองเอื้อมมือดึงตะกราใบใหญ ซึ่งมีผาคลุมปากตะกราเขามาหาตัว สีหนาของ
โยคีเครงเครียด เมื่อโยคีเอื้อมมือเปดผาออก คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวก็ถอยหลังกรูดดวยเขาใจผิดวา
มีงูเหาอยูในตะกรา ความจริงในตะกรามีเพียงเชือกมนิลาอยูเพียงขดเดียว เชือกเสนนี้เกามากแลว
โยคียกมือขวาโบกวนเวียนไปมาเหนือตะกราสานใบนั้น ทําปากหมุบหมิบบริกรรมหรือรายเวทวิทยา เพียงครูเดียว
คณะพรรคสี่สหายก็ไดรับความตื่นเตนประหลาดใจเหลือที่จะกลาว
ปลายเชือกคอยๆ โผลขน้ึ มาจากตะกรา เปนเสนตั้งฉากอยางแชมชา เชือกเสนนัน้ คอยๆ สูงขึ้นตามลําดับ จนกระทั่ง
สูงจากพื้นดินราวหกเมตรแลวนิ่งเฉย ลักษณะของเชือกแข็งราวกับไมไผที่ตั้งลําขึ้นไปตรงๆ
โยคียิ้มใหทานซานุกขาน แลวทูลในลําคอแทบไมไดยิน ทานมหาราชาพยักพระพักตรรับทราบ หันมามองดูหนาสี่
สหาย
“ทานโยคีอยากใหพวกเราคนใดคนหนึ่ง ไตเชือกขึ้นไป เพื่อจะไดรูแนวา เชือกเสนนีเ้ ปนเชือกวิเศษ เอาหนอยซีเสี่ยหง
วน”
อาเสี่ยยิ้มแปนแลวลุกขึ้นยืน
“กระหมอมเคยเห็นการกระทําแบบนี้ในภาพยนตร แตหนังนัน้ โกหกเพราะถายทําเอาได กระหมอมไดเห็นกับตา
ตัวเองเชนนีก้ ร็ สู กึ ตืน่ เตนเหลือเกิน กระหมอมจะไตเชือกขึ้นไปเอง”
ครัน้ แลว กิมหงวนก็ใชกําลังแขนของเขาไตเชือกขึ้นไปทันที สักครูก็ถึงปลายเชือกเสนนั้น ประชาชนชาวฮินดูนบั
รอยตางวิ่งมาดูอิทธิฤทธิ์ของโยคี ที่สามารถเสกเชือกใหตั้งได อาเสี่ยไตขึ้นไปถึงปลายเชือกก็กมหนาลงมามองดูพรรคพวก
ของเขาแลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“ขึ้นมาแคนี้สูงไมใชเลนโวย มองดูขางลางนึกวาเตี้ยๆ เสียอีก ฮะ ฮะ มองเห็นยอดภูเขาทองดวยโวย”
โยคีหวั เราะเบาๆ แลวทูลซานุกขานดวยภาษาของเขา ทานมหาราชาเงยพักตรขึ้นมองดูเสี่ยหงวนแลวรับสั่งวา
“ไตขึ้นไปอีกเสี่ยหงวน ทานโยคีสง่ั ใหบอกคุณใหเอื้อมมือจับอากาศ คุณจะรูสึกเหมือนกับวาคุณจับเสนเชือก แลว
คุณจะสามารถไตอากาศขึ้นไปไดอีก”
กิมหงวนขมวดคิ้วยน เขามีความรูสึกเหมือนกับตกอยูในความฝน อาเสีย่ คอยๆ ยกมือขวาจับอากาศสูงจากปลายเชือก
เล็กนอย ความรูสึกบอกตัวเองวา เขากําลังจับเชือกทั้งๆที่ไมมีเชือก กิมหงวนยกมือซายจับอากาศอีก แลวเขาก็ไตขึ้นไปทีละ
นอยพนจากปลายเชือกสูงขึ้นไป
ทุกคนแลเห็นอาเสี่ยลอยเดนอยูในทาไตเชือก ทานโยคีเสกคาถาเรียกเชือกของทานเสนนั้นใหลดต่ําลงมาในตะกราจน
หมดเสน แตเสี่ยหงวนของเราก็ยังลอยอยูในอากาศนั่นเอง เจาแหวทําหนาทีเ่ หมือนกับจะรองไห เขารองตะโกนบอกอาเสี่ย
ดวยความเปนหวง
“รับประทานลงมาเถอะครับอาเสีย่ พลาดพลั้งรับประทานคอยนลงไปรวมกับตาตุมนะครับ”
เสี่ยหงวนคอยๆ ไตอากาศลงมาทามกลางความตื่นเตนมหัศจรรยใจของผูที่แลเห็น ทั้งนี้ก็ดวยอิทธิฤทธิ์ของทานโยคี
นัน่ เอง กิมหงวนคอยๆ ไตอากาศลงมาจนถึงพื้นดินโดยสวัสดิภาพ ความเคารพและเลื่อมใสในตัวโยคีทําใหอาเสี่ยถึงกับเขามา
ทรุดตัวนัง่ กราบลงบนตักนักพรตผูท รงศีล

“อาจารยครับ ผมขอฝากตัวเปนลูกศิษยทานอาจารยคนหนึ่งนะครับ”
“ไดซีคุณ” โยคีพูดภาษาไทยอยางชัดเจนเหมือนกับคนไทยคนหนึ่ง “ฉันยินดีตอนรับคุณไวเปนศิษยของฉัน คุณจะได
นําไปเลาใหพวกคนไทยฟงวา ไสยศาสตรและอิทธิปาฏิหาริยอันเกิดจากฌาณอันแกกลานั้น ไมใชเรื่องเหลวไหลไรสาระ”
นิกรพูดเสริมขึ้นอยางแปลกใจ
“ทําไมทานอาจารยพูดภาษาไทยไดละครับ”
โยคียิ้มเล็กนอยในทาสํารวม
“ฉันพูดไดทุกภาษา แมกระทั่งภาษาของสัตวหรือนกกาฉันก็พูดได เวลาหาสิบปที่ฉันบําเพ็ญทุกขกิริยามานั้น เปนเหตุ
ใหฉันบรรลุฌาณชั้นสูง ฉันจึงเปนผูร อบรู และเปนผูมองเห็นทั้งในที่มืดและในที่สวาง”
นิกรยกมือไหวประหลกๆ
“ขอใหผมดูเชือกของทานอาจารยหนอยไดไหมครับ ผมอยากจะทราบวามันเปนเชือกหรืออะไรกันแน”
โยคีพยักหนา
“เชิญทานตรวจดูเถิด ฉันอนุญาต”
นิกรดึงตะกราสานใบนั้นมาใกลๆ เขาแลวเปดผาคลุมสีดาํ ออก ทันใดนัน้ เองนิกรก็รองสุดเสียงแลวกระโจนถอยหลัง
ออกไป ทําใหผูคนแตกฮือเหยียบกันลมลุกคลุกคลาน งูเหาตัวหนึง่ โผลขน้ึ มาจากตะกราใบนัน้ และชูคอแผแมเบี้ยหราแลบลิ้น
แผล็บๆ ในทาทีที่ดุราย แลวมันก็ลดตัวลงไปในตะกรา
“มีอะไรเกิดขึ้นหรือ” โยคีถามนิกรอยางหนาตาย
“แฮะ แฮะ งูเหาในตะกรานะซีครับทานอาจารย”
โยคีหวั เราะชอบใจ
“นัยตตาของทานฝาดเห็นเชือกเปนงูเหา” พูดจบโยคีก็ยกตะกราเชือกทั้งขดลงมากองตรงพื้น ผูดูตางตบมือโหรองกัน
เกรียวกราว
นิกรกลืนน้ําลายเอื๊อก เขาหันมามองดูหนาคณะพรรคของเขา ซึ่งทุกคนลวนแตตื่นเตนแปลกใจเหลือที่จะกลาว การ
แสดงของโยคีไมใชวิทยากล มันเปนไปหรือเกิดขึ้นจากอํานาจไสยศาสตรและฌาณอันแกกลาของโยคีองคน้ี นิกรไมกลา
สํารวจเชือกเสนนั้น ทานมหาราชารับสั่งใหโยคีแสดงอิทธิปาฏิหาริยตอไป
ทานโยคีคลี่ผาดําปดตะกรา แลวหยิบปซึ่งมีลักษณะคลายกับน้ําเตาที่วางอยูขางๆ ตัวขึ้นมา ทานทําปากหมุบหมิบราย
เวทวิทยาอยูสักครูก็เปดผาคลุมตะกราออก เสี่ยหงวนรองสุดเสียง ถอยหลังออกไปจนเกือบหงายทองเพราะความตกใจ เขาแล
เห็นงูเหาหลายตัวขดยั้วเยี้ยอยูในตะกราซึ่งไมนาจะเปนไปได
“โอย-อาจารยครับ งูเหา”
โยคียิ้มใหเสี่ยหงวน และบุยใบใหรูวาไมตองตกใจ ทานยกปน้ําเตาขึ้นเปาในทํานองเพลงตามแบบหมองูชาวอินเดีย
ชอบเปา ซึ่งเราทานคงเคยเห็นจากภาพยนตรบางเรื่องมาบางแลว
งูเหารวมสี่ตวั คอยๆ โผลหัวขึ้นมาจากตะกรานั้นแผแมเบี้ยสายหัวไปมา คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และ
เจาแหวเต็มไปดวยความตื่นเตนในอิทธิฤทธิ์ของโยคีองคนี้ ตะกราใสเชือกเมื่อเทเชือกออกแลวไมมีอะไรเลย แตบัดนีม้ งี เู หาอยู
ในตะกราถึง ๔ ตัว เชือกมนิลาขดนัน้ ก็กองอยูน อกตะกรา
“ออย” นิกรคราง “อาจารย ผมขอฝากตัวเปนลูกศิษยคนหนึ่งนะครับ อาจารยเหมือนกับผมเถอะครับอยาทนทุกข
ทรมานอยูที่นี่เลย ผมจะเปนผูจดั การของทานอาจารยเอง ผมจะพาออกแสดงที่เฉลิมกรุงสักสิบหาวันเทานั้น เราก็จะไดเงินลาน
ลงตะกราเปลาๆ มีงเู หาอยูต ง้ั สีต่ วั รับรองวาอาจารยกับผมรวยสะบัดไปเลย”

ซานุกขานหันมาแยมสรวลใหนิกรร
“โยคีทุกองคตองการเงินพอซื้ออาหารเล็กๆ นอยๆ เพียงใหประทังชีวิตไปเทานั้น และหลายๆ วันจึงจะกินอะไรสัก
ครัง้ บางองคตั้งเดือนถึงจะกินอาหารสักมื้อ”
ดร.ดิเรกเมมปากแนน จองเขม็งมองดูงูเหาทั้งสี่ตัวซึ่งกําลังแผแมเบี้ยสายคอไปมาเขากับจังหวะป ทานโยคีเปาปอยู
เกือบหานาทีก็หยุดเปา งูเหาสี่ตัวผลุบหายลงไปในตะกรา โยคียกผาสีดาํ เปดผาดําออก ตะกราเทใหคนดูแลเห็นทัว่ ๆ กัน แต
งูเหาทัง้ ๔ ตัวหายไปแลว ผูคนที่ยืนหอมลอมตางยกมือไหวโยคีไปตามกัน และวิพากษวิจารณกันแซดไปหมด
ทานโยคียิ้มนอยยิ้มใหญทานวางปลงขางๆ และเก็บเชือกมนิลาใสตะกรา ซานุกขานประทานเงินใหโยคียี่สิบรูป สี่
สหายก็พลอยรวมทําบุญดวย ตางบริจาคเงินใหทา นโยคีตามแตศรัทธา
นิกรถือโอกาสหยิบปน้ําเตาของทานโยคีขึ้นมาพิจารณาดูดวยความสนใจยิ่ง แลวยกขึ้นเปาลองเสียงสองสามครั้ง
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มใหลูกเขยของทาน
“เอาเลย ขอฟงเพราะๆ สักเพลงเถอะวะ”
นายจอมทะเลนเปาปทันในจังหวะ ชา ชา ชา ชาวฮินดูทง้ั หลายตางหัวเราะกันอยางครื้นเครง นิกรเปาปแบบนี้ไดดีเกิน
คาด เสียงปเรียกคนใหหลั่งไหลมาหอมลอม นิกรเปาอยูสักครูก็เปลี่ยนเปนเพลง “เบอรนาดีน”
ทันใดนั้นเองคนดูก็กระโดดโลดเตนและแตกเฮือกกระจายกลุมออกไป งูเหาหลายตัวซึ่งมาจากทิศทางตางๆ ไดเลื้อย
เขามาหานิกรอยางรวดเร็ว งูเหาหนุมสาวเหลานี้ลวนแตหลบหนีมาจากเขงใสงูของพวกโยคีทั้งหลาย มันชูคอแผแมเบี้ยสายหัว
ไปมาเขาจังหวะเพลง และแลวเมือ่ นิกรเปารอค แอนด รอล งูเหาทั้งหลายก็ครึกครื้นกันเต็มที่ งูเหาอีกหลายสิบตัวเขามารวม
สนุกดวย นิกรเปาปจนหนาแดงนัยนตาโปน เขาไมกลาจบเพลงร็อคเพราะงูเหาตัวหนึง่ แผแมเบีย้ หางจากหนาของเขาเพียงครึง่
ฟุตเทานัน้ นิกรคิดวาถาเขาหยุดเปาปง เู หาตองเลนงานเขาแนนอน
ในที่สุดนิกรก็หยุดเปาและรีบสงปใหกิมหงวน
“เร็ว—ชวยเปาทีวะ กันเมื่อยปากเต็มทนแลว เร็วซีขืนชาชางูกัดตายนะโวย”
เสี่ยหงวนตกใจรีบยกปขึ้นอม แลวเปาเพลงร็อค แอนด รอล ในเรื่องหนุม เลือดรอนทันที นิกรลุกขึน้ เตนร็อค ขยับขา
ทั้งสองขางแอนหนาแอนหลัง บางทีก็ควงแขนขางขวา บางทีก็กระโดดหมุนตัวกลับ บรรดาชาวฮินดูทั้งหลายตางชวยตบมือ
เปนจังหวะ เด็กหนุม ๆ ที่ไวผมยาวเปนกระเซิงตางถือโอกาสเตนร็อค แอนด รอล กันอยางสนุกสนาน
โยคีองคหนึง่ แหวกกลุมประชาชนเขามารองเอะอะเอ็ดตะโร เสี่ยหงวนหยุดเปาทันที และนิกรก็หยุดเตนร็อคดวย
โยคียกมือชี้หนานิกรกับกิมหงวนแลวกลาวขึ้นเปนภาษาไทย
“ทํามะไรเลนอยางนี้นะ ปเปาเพราะๆ งูจน๋ั หนีมาจากตะกรา อีนี้เปาเพลงร็อคทํามะไร” พูดจบโยคีก็กมลงควางูเหา
สองตัว เดินกลับไปยังที่นั่งบําเพ็ยทุกขกิริยาริมถนน
ในเวลาไลๆ กัน โยคีอีกหลายคนก็เขามาเลือกหางูของตนแลวจับงูของตนไป คณะพรรคสี่สหายตางหัวเราะชอบอก
ชอบใจไปตามกัน นิกรมองดูปอ นั นั้น กลาวกับโยคีเจาของปวา
“ผมชอบปข องทานอาจารยเหลือเกินครับ กรุณาขายใหผมเถอะครับ”
โยคีหวั เราะ
“ทานจะเอาไปทําไม”
“เอาไปเปนที่ระลึกทัศนาจรประเทศอินเดียครับ แลวก็ผมจะเรียกงูเหามากัดจมูกพอตาของผมดวย”
เจาคุณปจจนึกฯ สะดุงเฮือก
“กัดฉันทําไม ฉันไปทําอะไรใหแก”

นิกรอมยิม้
“ถูกแลวครับ คุณพอไมไดทําอะไรผม แตผมอยากไดมรดกของคุณพอ”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง โยคีเจาของปมองดูนายจอมทะเลนดวยความเอ็นดู
“ฉันไมมีการซื้อขายกับใคร ถาทานชอบฉันก็มอบใหทาน เอาไปเถอะฉันใหทานแลว แตระวังนะเลนกับงูเพลี่ยงพล้ํา
ทานจะตองเสียชีวติ งูเหาอินเดียชอบฟงเพลงเพราะๆ ก็จริง แตวา …มันดุมาก”
นิกรดีใจอยางยิ่ง เขาประนมมือไหวทา นโยคีดว ยความเคารพ
“ขอบคุณครับทานอาจารย เอาเถอะครับ ผมจะสมนาคุณทานอาจารย ดวยจํานวนเงินหาสิบรูป ทานอาจารยมีเงินทอน
ใหผมหาสิบรูปไหมละครับ”
โยคีเจาของปย ม้ิ เล็กนอย เปดหีบไมขางๆ ตัวของทาน หยิบธนบัตรอินเดียออกมาปกหนึง่ นับไดหาสิบรูปสงใหนิกร
“ขอใหทานมีความสุขความเจริญเถิด เทาที่ทานกรุณาใหฉันถึงหาสิบรูป”
นายจอมทะเลนยิ้มแปน เก็บธนบัตรยอยหาสิบรูปเขากระเปาแลวก็กลาวกับพรรคพวกของเขา
“เที่ยวที่อื่นกันเถอะวะพวกเรา เรารบกวนเวลาอันมีคาของทานอาจารยมานานแลว”
โยคีหวั เราะหึๆ
“เจาหนุม เอย ทานยังไมไดใหเงินรอยรูปแ กขา เลย ทานเอาเงินทอนหาสิบรูปไปจากขาแลว”
นิกรขมวดคิ้วยน
“ฮา ผมใหอาจารยแลวนี่ครับ”
ทานมหาราชาซานุกขาน ทรงพระสรวลกาก
“ยัง คุณนิกร เธอยังไมไดใหเงินรอยรูปทานโยคี อยาโกงผูมีศีลเลย”
“เอ” นิกรคราง
“กระหมอมวากระหมอมใหแลวนีน่ า ไงเปนไปได” พูดจบนิกรก็ลวงกระเปาเสื้อ หยิบธนบัตรใบละรอยรูปป ก หนึ่ง
ออกมา แลวสงใหโยคีหนึ่งฉบับ
ซานุกขาน กับคณะพรรคสี่สหายไดสนทนาไตถามทุกขสุขโยคีตามสมควร ประชาชนชาวฮินดูท่ีหอ มลอมอยูเ ห็นวา
ไมมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยอะไรอีกแลว ก็พากันแยกยายกลับไป กอนจะลากลับนิกรไดกลาวกับทานโยคีวา
“อาจารยครับ อา อยาหาวาผมดูถูกดูหมิ่นเลยนะครับ ผมอยากจะขอซื้อเชือกวิเศษกับตะกราเชือกใสเชือกนี้ ทาน
อาจารยจะขายไหมครับ ถาขายถึงแมราคาแพงหนอยผมก็ไมรังเกียจ”
โยคีทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งแหย
“เสียใจมากพอหนุม ฉันขายใหไมได เพราะมันเปนเครื่องมือเลี้ยงชีพของฉัน ขายใหทานแลวฉันก็หมดฤทธิ์ ฉันหา
กินกับเชือกเสนนี้ของฉันมานานแลวเอายังงี้ก็แลวกัน ทานฝากเงินกับฉันไวสักพันรูปแลว จดตําบลที่อยูไวใหฉัน ฉันจะหาซื้อ
เชือกวิเศษสงไปใหทาน”
นิกรหัวเราะ
“ลําบากนัก ก็ไมตอ งหรอกครับทานอาจารย แฮะ แฮะ พูดจบนิกรก็พยักหนา กับเพื่อเกลอของเขา “ไปเถอะพวกเรา
หมายกําหนดการของเรา เราจะไปเที่ยวมฤคทายวันและสวนลุมพินี เราเสียเวลาอยูในเมืองพาราณสีเกือบสามชั่วโมงแลว อา
ไปหาขาวกินกันเสียที”
เสี่ยหงวนมองดูนายจอมทะเลนอยางเปดเผย
“ฟดขาวกลางวันมาเมื่อสักครูนเ้ี อง จะกินอีกแลวหรือ”

นิกรหนาตืน่
“หา กินแลวหรือนี่ เอะ-หมูน ้ี ความทรงจําของกันไมคอยดีเลยโวย ดูซ…
ี นึกวายังไมไดกินขาวเสียอีก”
ครัน้ แลว ซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายก็ร่ําลาทานโยคีแลวพากันไปจากที่นั้น ทุกคนไดบริจาคเงินทําบุญแกพวก
โยคีทั้งหลายคนละเล็กละนอย แลวก็ใหทานแกคนขอทานทั้งหลาย นิกรนึกสนุกขึ้นมาก็ยกปขึ้นเปาเลนในทํานองเพลง”งูเหา
อยูไหน” เมื่อเสียงปดังกังวานเจื้อยแจวบรรดางูเหาทั้งหลาย ก็พากันเลื้อยออกจากตะกราตรงมายังเสียงป พวกโยคีเจาของงูรอ ง
เอ็ดตะโร วิ่งไลตามจับงูเหาของตนสับสนอลหมานไปทั่ว โยคีองคหนึ่งเมื่อครั้งกอนเคยมาอยูในเมืองไทย ไอเอ็ดตะโรนาย
จอมทะเลนดวยเสียงอันดัง
“เฮ-อีนี้ปเปาทํามะไรนะ”
นิกรหยุดเปาปมองดูหนาโยคีแลวหัวเราะ
“การเปาปตามถนนหนหลวง ผิดกฎหมายดวยหรือครับทานอาจารย”
“ผิดไมผิดไมเขาใจนะ แตวา งูจน๋ั หนีออกมาจากตะกราตัง้ หลายตัว ปเปาไมเปนไรซี อีนี้เปาเพลง ร็อคแอนดรอลทํา
มะไร งูเหาอินเดียกําลังคลั่งเพลงร็อครูไหม อีนห้ี นังเอลวิส เพรสลีมาฉายที่นี้ งูเหาดูเต็มโรงหมดจัน๋ ขอรองนะนายจา อยาเปา
เพลงร็อคอีก”
คระพรรคสี่สหายตางหัวเราะขึ้นพรอมๆ กัน นิกรกลาวกับทานโยคีอยางขบขัน
“เอาละครับ ทีนี้ผมจะไมเปาเพลงร็อคอีกแลวเมืองไทยก็เหมือนกันครับ หนุมๆ สาวๆ กําลังคลั่งเพลงร็อคแอนดรอล
ไปตามกัน กอนที่ผมจะมาอินเดียยายแกคนหนึ่งเปนลมตายกลางฟลอร ขณะที่กําลังเตนร็อคแอนดรอลอยางสุดเหวี่ยง”
โยคีไมพูดอะไรอีก กมลงรวบงูเหาหลายตัวกอดไวในออมอกแลวพาตัวเดินจากที่นั้น
การทองเที่ยวพาราณสีไปทั่วดินแดนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทําใหสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว
ไดรคู วามจริง ในเรื่องพุทธศาสนาดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะซานุกขาน ถึงแมพระองคทรงนับถือพระศิวะตามวิสัยของชาวฮินดูกับ
พุทธนั้นสืบเนื่องกันมานั่นเอง ทานมหาราชาไดพาคณะพรรคสี่สหายเที่ยวชมปูชนียสถานโบราณวัตถุตางๆ ทัว่ แควนพาราณ
สีจนกระทั่งใกลจะพลบค่ําจึงขามแมน้ําคงคาเดินทางกลับนครปตนา
ดึกสงัดคืนเดียวกันนั้นเอง
เจาคุณปจจนึกฯ กับพล,กิมหงวน และดร.ดิเรก ตางนอนหลับสนิท เพราะความรอนและออนเพลียทีไ่ ดรบั ในตอน
กลางวัน แตนิกรกับเจาแหวหานอนหลับไม ทั้งสองนั่งปรึกษาหารือกันเงียบๆ ภายในหองนอนอันกวางขวางซึ่งมีเตียงนอน
อันทันสมัยตั้งเรียงรายรวมหกเตียงดวยกัน
นิกรกําลังชวนเจาแหว ใหขโมยโคตรเพชรของทานซานุกขาน เขาขอรองเจาแหวใหเพียงแตเปนเพื่อนรวมทางลงไป
ในหองมหาสมบัติของทานมหาราชาเทานั้น เขาสัญญาจะจายเงินใหเจาแหวลานบาท เมื่อกลับไปถึงประเทศไทยซึ่งเปน
คาตอบแทนถาเจาแหวยอมรวมมือกับเขา
นิกรพยายามชี้แจงแสดงเหตุผลอยูตั้งนาน เจาแหวก็ไมเลื่อมใส
“รับประทานจะดีหรือครับ คุณนิกร ทานมหาราชาไดตอนรับพวกเราอยางดีทส่ี ดุ รับประทานเลี้ยงดูปูเสื่อเต็มที่ ถาเรา
ขโมยเครื่องเพชรของพระองค รับประทานเราก็เปนคนอกตัญู”
นิกรจุยปาก
“อยาคิดอะไรใหมากเลยวะ ตามธรรมดาแกก็ไมใชคนที่มีความกตัญูเทาใดนัก ทุกครั้งที่พวกเราเมาเหลาแกมักจะถือ
โอกาสลวงเงินในกระเปาของพวกเรา ไปเปนสมบัติสวนตัวของแกเสมอ”
เจาแหวยิม้ แหงๆ

“รับประทานนัน่ คือความกตัญูอยางสูงของผมครับ รับประทานผมเห็นวาพวกเจานายเมาเหลา ก็เอาเงินมาเก็บไวให
แตวา …รับประทานอายผมมันเปนคนขี้ลืมครับ เก็บเงินของเจานายไวแลวก็ลืมคืนใหทุกที รับประทานเรือ่ งมันเปนอยางนี้ คน
อยางผมรับประทานซื่อสัตยเสมอครับ เรือ่ งทุจริตคิดมิชอบ ถาไมจําเปนแลวรับประทานผมไมทําเปนอันขาด”
เสียงเจาคุณปจจนึกฯ ละเมอดังขึ้น
“โอโฮ แจวแหววไปเลย บะๆๆๆ ควงตะโพวกยังกะลวดดอกไมไหว มานัง่ ตักปาหนอยซิหนู”
นิกรกับเจาแหวตางมองไปที่เตียง เจาคุณปจจนึกฯ ทั้งสองแลเห็นทานเจาคุณกําลังนอนหลับสนิทอยูบนเตียงฟองน้ํา
ภายในมุงผาโปรงเม็ดพริกไทยอันขาวสะอาด นิกรหัวเราะหึๆ กลาวกับเจาแหววา
“พอตากันไมยอมแกวะ นอนหลับทีไรละเมอถึงผูหญิงสาวๆ ทุกที”
เสียงเจาคุณปจจนึกฯ พึมพําวา
“ของมันละเมอกันไดโวย”
นิกรทําคอยน เปลี่ยนสายตามาที่เจาแหว
“นอนหลับอยางนีเ้ ขาเรียกนอนเอาเรื่อง ทําไฟเย็นเสียรึ”
เจาคุณปจจนึกฯ โตตอบลูกเขยจอมทะเลนของทานทันที
“ก็ลองดูซีอายกร หน็อย…จะทําไฟเย็น อายลูกเขยทรยศ” แลวทานก็กรนเสียงสนั่นหวั่นไหว
เสี่ยกิมหงวนละเมอขึ้นบาง
“ฮะ ฮะ นีแ่ หละเขาวาคบเด็กสรางบาน คบหัวลานสรางเมืองดูไดหรือนะ หัวอยางกะลูกมะอึก”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกเทาถึบไปนอกมุงเต็มแรง เทาของทานถูกอาเสี่ยหลนพลั่กลงมาจากเตียงนอนเสียงดังโครม
นิกรกลาวกับเจาแหวดวยเสียงหัวเราะวา
“ไปปรึกษากันขางนอกเถอะวะไอแหว รําคาญพวกนอนละเมอเหลือเกิน”
เสียง ดร.ดิเรกละเมอขึ้นบาง
“มายก็อด…นางระบําของฝาบาทแตละคนสะวิงตะโพกไดดีเกินคาด ฮะ ฮะ ฝรัง่ ชอบดูกระหมอม”
“ปูโธ” นิกรคราง “อายเบือ๊ กเอย”
ดร.ดิเรกพูดสวนควันทันที
“มึงนะซีอายเบื๊อก”
นิกรทําหนาเบ ชวนเจาแหวลุกขึ้นพาเดินออกไปจากหองนั้น พออกมาพนหองเจาแหวก็กลาวกับนายจอมทะเลนวา
“รับประทานคุณแนใจหรือครับวา รับประทานถาผมยอมลงไปหองเก็บมหาสมบัติของทานซานุกขาน กลับไปถึง
เมืองไทยรับประทานจะจายเงินใหผมลานบาท”
นายจอมทะเลนพยักหนา
“แนนอนทีเดียว กันเอาเกียรติของกันเปนประกัน ถากันโกงแกขอใหฉันฉิบหายบรรลัยจักร ใหพระแกวพระกาฬ
ผลาญชีวิตกัน ตายไปตกนรกอยาพบพระพบเจา”
เจาแหวหัวเราะหึๆ
“รับประทานตามธรรมดาทุกวันนี้ คุณก็ไมพบพระพบเจาอยูแลว รับประทานคุณไมเคยไปวัดไปวากับเขาเลยนี่ครับ”
“ฮือ้ ” นิกรคราง “เดี๋ยวกูก็จะเตะเขาใหเทานั้นเอง ตกลงนะอายแหว”
เจาแหวนิง่ คิดสักครู
“รับประทานจายลวงหนาสักจํานวนหนึ่งไมดีหรือครับ เพือ่ จะไดอุนใจบาง”

นิกรทําตาเขียว
“กูไมมีเงินไทยโวย”
“รับประทานเงินรูปก ไ็ ดนค่ี รับ รับประทานผมไมรังเกียจเลย ดีกวาเงินไทยเสียดวยซ้ํา เพราะคาของมันแพงกวาเงิน
บาทตั้งหลายเทา”
นายจอมทะเลนลวงกระเปากางเกงหยิบธนบัตรปกหนึ่งออกมาแลวสงธนบัตรราคาหนึ่งรูปหนึ่งฉบับใหเจาแหว
“เอา จายใหลวงหนาหนึ่งรูปกอน แลวไปถึงเมืองไทยจะใหอีก”
เจาแหวกลืนน้ําลายติดๆ กันหลายครั้ง
“รับประทานคาจางหนึ่งลานบาท จายลวงหนาเพียงหนึ่งรูป ฮะ ฮะ รับประทานผมนะรูดีครับ ความหวังที่ผมจะไดเงิน
ลานบาทจากคุณนั้น รับประทานเปนความหวังอันขมขืน่ รัดทดใจยิง่ แตผมเปนขี้ขา ของคุณ รับประทานผมไมอาจจะปฏิเสธ
ไดเมื่อคุณจะใชผม เอายังงี้ก็แลวกันนะครับ ผมคิดคาปวยการเพียงรูปเดียว คือธนบัตรใบนี้ อีกหนึ่งลานผมไมเอาละครับ”
“ทําไมละ” นิกรถามยิ้มๆ
“เพราะผมไมอยากหวังลมๆ แลงๆ นะซีครับ รับประทานผมจําไดวา คุณไมเคยใหเงินผมเกินกวาสิบบาทเลย ตัง้ แต
เปนนายเปนบาวกันมา อา-จะลงไปหองมหาสมบัติก็ไปซีครับ ตีสองกวาแลว รับประทานมัวแตโอเอพอดีสวาง”
นิกรพยักหนาเห็นพองดวย
“ไป-ไปโวย ขอบใจมากที่แกเต็มใจรวมงานกับกัน”
ครั้นแลวนิกรก็พาเจาแหวเดินผานเฉลียงหลังพระตําหนักลงบันไดไปขางลาง มุง ตรงหองใตดนิ ของทานมหาราชา
ซานุกขาน
กอนจะเขาไปในหองเล็กๆ อันเปนทางลงสูห อ งใตดนิ เจาแหวไดกระซิบกระซาบถามนิกรวา
“รับประทานจะตองผานยามรักษาการณหลายคน รับประทานคุณจะจัดการกับยามอยางไรครับ เจาผิวหมึกเหลานั้น
แตละคนรางกายกํายําล่ําสัน ขนาดที่จับเรายกขึ้นทุมไดอยางสบาย”
นิกรมองซายมองขวาแลวกระซิบกระซาบกับเจาแหวเบาๆ
“ปญญามีไวกับตัวกลัวอะไรวะ ขาจะใชวิชาสะกดจิต สะกดคนยามของทานมหาราชาใหอยูในความสงบเงียบ รับรอง
วากันเปนหมอสะกดจิตที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง”
เจาแหวถอนหายใจหนักๆ
“รับประทานผมเปนขี้ขาคุณมานานแลว
รับประทานเพิง่ รูเดีย๋ วนี้เองวา
คุณมีวิชาสะกดจิตหรือที่ฝรั่งเรียกวา
ฮิปโปโปเตมัส”
นิกรทําหนาชอบกล เขาไมพูดอะไรอีกเดินนําหนาพาเจาแหวบุกเขาไปในหองเล็กหองนั้น ซึ่งอยูติดกับหองโถงใหญ
ชั้นลางของพระตําหนัก แสงไฟฟาในหองนั้นสองสวางจาราวกับกลางวัน นิกรกับเจาแหวหยุดชะงักเมื่อแลเห็นเจาทาสผิวดํา
รางทะมึนของทานซานุกขานยืนเดนอยูขางบันไดขึ้นลงหองใตดิน
ชายรางใหญยืนนิ่งเฉยเหมือนตุกตา
มือขวาใหญ
เตรียมพรอมที่จะตัดคอผูท บ่ี ุกรุกลงไปยังหองเก็บมหาสมบัตขิ องทานมหาราชาเจานายของเขา
นิกรหนาถอดสี เขาหันมาพยักหนากับเจาแหวแลวกลาวเบาๆ วา
“แกเจรจากับยามหนอยซีวะ”
เจาแหวทําคอยน
“ก็ไหนรับประทานคุณบอกวา คุณจะใชวิชาสะกดจิต”
นายจอมทะเลนฝนหัวเราะ

“กันก็พูดสงเดชไปยังงั้นเอง แฮะ แฮะ กันเรียนรูมาอยางงูๆ ปลาๆ เทานัน้ ลองดูนะ” พูดจบนิกรก็เดินเขาไปหาเจา
หนุม ผิวหมึก ซึ่งมีรูปรางใหญโตนองๆ ยักษวัดแจง
เจาหมอนัน่ ยืนนิง่ เฉยไมกระดุกกระดิก แมแตนัยนตาก็ไมกะพริบ นิกรยกมือเทาสะเอวมองดูคนยามสักครูก็ยกนิ้วชี้
มือขวาจี้สะดือคนยามเบาๆ
เจาหนุม ผิวหมึกหัวเราะกาก แลวทําเอวสั่นไหวไปมา
“เฮ-อีนี้จอกกระจี้นะนายจา เลนจี้สะดือทํามะไร”
นิกรหัวเราะ ตบบาเจาหนุมผิวหมึกอยางกันเอง
“นองชาย ขอลงไปเทีย่ วหองใตดนิ หนอยไดไหม”
ยามสั่นศีรษะ
“ลงไปไมไดคะราบ”
นิกรยักคิ้วแผล็บ
“ถาฉันลงไปจะมีอะไรเกิดขึ้น”
“มีคนคอขาดเกิดขึ้นซีนายจา ไมชั่วลองดูไดคะราบ คนแขกซื่อสาดนะนาย”
นายจอมทะเลนผิวปากหวือแลวเมมปากแนน
“ถาไมยอมใหฉันลงไปดีๆ ฉันจะสะกดจิตแกนะ”
“สะกดทํามะไร”
นิกรหัวเราะ
“ฉันก็ไมรูเหมือนกันวาสะกดทําไม” พูดจบนิกรก็ทําสีหนาถมึงทึง ยกมือขวาขึ้น วนเวียนขางหนาเจาหนุม ผิวหมึก
ปากของเขาพูดพึมพําเหมือนกับจะวาคาถา
ในที่สุดคนยามก็รูสึกรําคาญเต็มทน
“เฮ-อยาเลนนะนายจา รําคาญคะราบ อีนี้ถานิ้วทิ่มลูกนัยนตาจั๊น จัน๋ ฟนคอขาดเลย”
นิกรถอยหลังกรูด เจาแหวเดินเขามาหยุดยืนขางๆ แลวดุนิกร
“รับประทานลําบากนักก็อยาเลยครับ ดีไมดีถูกฟนคอขาดเปลาๆ ผมจัดการกับอายดินปนนีเ่ อง”
“แกจะทํายังไง”
“เถอะนา” เจาแหวตวาด “รับประทานเรื่องขี้ผงสําหรับผม”
นิกรลาถอยออกไปปลอยใหเปนหนาที่เจาแหว เจาแหวถอนใจลึกๆ เดินเขามาหยุดยืนเผชิญหนาคนยามในระยะ
ใกลชิดแลวเจาแหวก็ยิ้มให
“สวัสดีบาบู”
เจาบังพยักหนา
“สวัสดีคะราบ แตลงไปขางลางไมได”
เจาแหวอมยิม้ ลวงกระเปาหยิบซองบุหรี่เงินกับไมขีดไฟออกมา เขาเปดซองออก ยื่นสงใหคนยามผิวหมึก เจาหนุม
รางยักษหยิบไปหนึ่งมวน เจาแหวรีบจุดไมขีดไฟ
คนยามอัดควันบุหรีเ่ ขาปอดเต็มแรง ทันใดนั้นเองใบหนาของคนยามก็สดชื่นรื่นเริงผิดปกติ รสของควันบอกใหเขารู
วาบุหรี่นี้ผสมกัญชาไมต่ํากวาหาสิบเปอรเซ็นต
“โอ-ดีมั่กมากๆ นะนายจา อีนี้กัญชาใชไมใช”

เจาแหวพยักหนา
“ถูกแลวบัง เปนบุหรี่ผสมกัญชา บังชอบไมใชหรือ”
“ชอบคะราบนาย ชอบมั่กมากนะ อีนี้จั๊นอยากสูบ แตไมมีโงนซื้อสูบ กัญชาที่อินเดียแพงมากนายจา”
เจาแหวสงใหอกี มวนหนึง่
“เอา เอาไวสูบนะบัง แลวก็ฉันสองคนขออนุญาตลงไปเดินเดินที่หองใตดินสักสองสามนาทีนะบัง”
เจายามผิวหมึกยิ้มแปนแลเห็นฟนขาว
“สองสามนาทีลงไปทํามะไร อีนี่จั๊นใหลงไปตลอดคืนนะ นายใหกัญชาจั๊นสูบยังงี้นายสองคนลงไปตายขางลาง จั๊น
ไมวาเลยคะราบ”
นิกรกลืนน้ําลายเอื๊อก หันมามองดูเจาแหวแลวพูดยิ้มๆ
“ไปโวยแหว อายบังมันเกิดใจดีอยางไมนาจะเปนไปได”
เจาบังพูดเสริมขึน้
“ใหกัญชาจั๊นสูบใจสบายดีนะนายจา มวงไทยกัญชามีมากใชไมใช”
เจาแหวหัวเราะ สงบุหรี่ผสมกัญชาใหคนยามอีกมวนหนึ่ง
“ไมใครมีหรอกบัง กฎหมายเขาหามไมใหสูบกัญชา และหามไมใหมีกัญชาไวในครอบครอง”
เจาบังลืมตาโพลง
“หามทํามะไร คนออกกฎหมายควรเห็นใจคนสูบกัญชาซีคะราบ ฮะ ฮะ ขอบใจมากๆ นะนายจา”
นิกรกับเจาแหวมองดูตากันและยิ้มใหกัน ตอจากนั้นนายจอมทะเลนก็เดินนําหนาพาเจาแหวลงไปยังหองใตดินอัน
เปนที่เก็บสมบัติอันมหาศาลของทานมหาราชาซานุกขาน เมื่อลงมาพนขั้นบันไดนิกรก็กลาวกับเจาแหววา
“เราจะตองผานยามอีกหลายคน แกมีกัญชาพอที่จะแจกจายพวกยามไหมละ”
“รับประทานพอครับ ผมรูลวงหนาแลววาถาแขกยามพวกนี้ไดกัญชาจากเรา เขาก็จะปลอยใหเราผานยามไปได
รับประทานคุณเชื่อไหมละครับวา กัญชามีอํานาจขนาดเรียกวาครองโลกทีเดียว”
นิกรหัวเราะ
“พอแลว มึงชักจะมากไปหนอย ไป…เดินเรื่อยไปทางนี้หอ งใตดินนีม่ นั เงียบวังเวงอยางไรชอบกลโวย ดูคลายกับถ้ํา
ตามภูเขา”
เจาแหวเห็นพองดวย
“รับประทานนั่นนะซีครับ ติ๋งตางวาเราเดินไปทะลุออกไปภูเขาทองวัดสระเกศ รับประทานจะวายังไงครับ”
นิกรแยกเขี้ยว
“มันจะทะลุไปไดยังไงกันวะ นีม่ นั ประเทศอินเดีย”
ทั้งสองพากันเดินไปตามทางสูหองเก็บสมบัติอันมหาศาล ในที่สุดนิกรกับเจาแหวก็ไดเผชิญหนากับคนยามของทาน
มหาราชาซานุกขานอีก จากแสงไฟฟาอันสวางนวล ทั้งสองตางแลเห็นเจาหนุมผิวโอยั๊วะถือดาบเลมเบอเริ่มปราดเขามาหยุด
ยืนขวางหนาในทาคุกคาม
“เห…อีนี้ลงมาทํามะไรนะ”
นายจอมทะเลนทําปากแบะ ยกมือขวาวนเวียนไปมาเบื้องหนา คนยามเจาหนุม ผิวหมึกปดมือนิกรทันที
“เลนอยางนี้ไมดีนะนายจา แขกไมชอบโวย”
นิกรหัวเราะหนาเปนตามเคย แลวหันมาทางเจาแหว

“การสะกดจิตของกันเห็นจะใชไมได เมื่อกอนกันเคยสะกดไดจริงๆ วะ แกจัดการออมชอมกับอายบังหนวดยุมยาม
คนนีท้ เี ถอะวะ”
เจาแหวผิวปากหวือเดินเขามายืนเผชิญหนากับเจาหนุม ผิวดําหนวดเครารุงรังหนาตาเหมือนลิงกอริลลา แลวเจาแหวก็
กลาวทักเปนภาษาภารตะ
“กาโห”
เจาบังอมยิ้ม
“กาโหนาฮี้ ทะราวะกินนานะ”
เจาแหวพยักหนา
“ทะราวะกินหนาหางหมากระดุกกระดิกนะ”
เจาหนุมผิวดําทําหนาตายแสดงความไมพอใจ เจาแหวยื่นบุหรี่ผสมกัญชาใหมวนหนึ่ง
“ลอเลนนิดหนอยอยาโกรธอยาเคืองเลยนะบาบู เอา เอากัญชาไปสูบแกงวงสักมวนซี”
เจาบังสั่นศีรษะแลวพูดเสียงเอ็ดตะโร
“อีนซ้ี กิ าแร็ตไมใชกญ
ั ชานะ”
“แลวกัน ลองสูบดูหนอยเถอะนา ถาไมใชกัญชาฉันยอมใหบาบูเขกกบาลฉัน”
เจาหนุม ผิวหมึกอมยิม้
“เขกกี่ทีคะราบ”
เจาแหวตวาดแวด
“กี่ทีก็ไดตามใจแกซี” แลวเจาแหวก็ยัดเยียดบุหรี่พิเศษของเขาใสมือเจาแขกดํา นิกรรีบลวงกระเปาหยิบไฟแช็คออก
มาขีดยื่นใหเจาบังจุดสูบ
ควันของกัญชาหอมชื่นใจจริงๆ เจาหนุมผิวหมึกเหลือที่จะกลาวแลว เขากลืนควันเขาไป บาบูก็มีกิริยาทาทางสดชื่น
รืน่ เริงผิดปกติ เขาอัดควันเขาปอดติดๆ กัน และอยางรวดเร็วจนกระทั่งนิกรกลาวหามดวยความสงสาร
“เฮย ๆ คอยสูบก็ไดบาบู เดีย๋ วก็ตายหาหรอก”
เจาบังยิ้มแปน
“ตายทํามะไร ไมไดสูบซิครับตาย อีนจ่ี น๊ั เปนแขกเฝาทีน่ ่ีหนา มหาราชาประมาณกัญชาใหจั๊นเดือนละรอยกรัมเทานั้น
นะนาย เงินเดือนอีกหกสิบรูป โอ-ทานใจดีมั่กมาก”
นิกรยิ้มใหคนยาม
“เราเอากัญชามาจากกรุงเทพฯ ตัง้ เกือบตัน ถาบาบูใหเราผานยามเขาไปที่หองเก็บสมบัติของซานุกขาน พรุง นีเ้ ราจะ
เอากัญชามาใหสักยี่สิบกิโล”
เจาบังนัยนตาเหลือก เขาตะโกนราวกับชางรอง
“ยี่สิบกิโล โอ…..อีนท้ี า นพูดจริง…..”
“เออ” นิกรรับคํา
เจาบังหัวเราะ
“ไซแอ็มมิส ท็อค”
นิกรสะดุงโหยง

“แลวกัน ฉันไมใชนักการเมืองหรอก ฉันไมเคยโกหกใคร โกหกบาป ฉันพูดจริงเสมอ ถาพรุงนี้ฉันไมเอากัญชามาให
บัง ๒๐ กิโลตามที่สัญญาไว ขอใหพระศิวะ จงบันดาลใหฉันจูดๆ ไปเลย”
เจาบังหนาตืน่
“จูด ๆ ทํามะไร”
“ก็อหิวาตนะซี โกรกเดียวนอนยิ้มอยูในสวมแขงขาออนเปยกลุกไมขึ้น พอโกรกทีส่ องก็ตอ โลงไดบงั เคยเปนหรือ
เปลาละ”
เจาบังอาปากหวอ
“เปนทํามะไร โรคอยางนีไ้ มชอบเปนคะราบ โอ…หอมดีคะราบ กัญชาเมืองไทยรสดีกวาอินเดียมาก กัญชาอินเดีย
ขายกรัมละหารูปค ะราบ”
นายจอมทะเลนทําหนาเบ
“อือ แพงมากทีเดียว”
“แพงไมเปนไรคะราบ อีนผ้ี สมหญาลงไปตัง้ เกาสิบเปอรเซนตนะ นายจา สูบแลวหัวปวดมั่กมาก”
เจาแหวหัวเราะคิก
“เขาเรียกปวดหัว ไมใชหัวปวด”
“ปวดหัวทํามะไร หัวปวดนะนาย อือ้ ฮือ่ …กัญชานี่อรอยมากคะราบ แปดสิบกวาปแลวเพิ๊งไดสูบกัญชาดีๆ อยางนี้”
นิกรกับเจาแหวสะดุงเฮือกพรอมๆ กัน แลวนิกรก็ถามวา
“บาบูนะรึอายุแปดสิบป”
“โอ…ไมใชนะ อายุจั๊นกับพอแมของจั๊นรวมกันสามคนนะนาย”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“ตลกก็ไมบอก”
เจาแหวสงซิกาแรตพิเศษใหบาบูอีกมวนหนึ่งแลวเดินนําหนาพานิกรผานหนาบาบูไปอยางสบาย อํานาจของกัญชาทํา
ใหเจาบังผิวหมึกคนนี้ หมดความซื่อสัตย และจงรักภักดีตอทานมหาราชาเสียแลว เขามองดูนิกรกับเจาแหวอยางชื่นชม และ
นึกหวังที่จะไดกัญชายี่สิบกิโลกรัมจากนิกรในวันพรุงนี้
ทั้งสองผานยามอีกสองสามแหง และเจาแหวไดใชกัญชาเปนใบผานทางซึ่งไดรับความสะดวกสบายอยางไมนาจะ
เปนไปได ในที่สุดนิกรกับเจาแหวก็มาถึงหนาหองเก็บสมบัติอันมหาศาลของทานซานุกขานมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก
ซึ่งใครๆ ทั่วโลกยอมรูดีวาทานมหาราชาองคนี้ร่ํารวยที่สุด และครั้งหนึ่งพระองคเคยแสดงความเปนมหาเศรษฐีของพระองค
มาแลวดวย การแขงขันกับทานมหาราชาอีกองคหนึ่ง เมื่อสิบปที่แลวมาในสมัยที่อินเดียยังเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ครัง้ นัน้ ชาวยุโรปและอเมริกันหลายคนไดเดินทางมายังนครปตนาแหงประเทศอินเดีย เพื่อชมการเผาธนบัตรครั้งละลานรูป
ระหวางซานุกขานกับมหาราชาโกญจนาทอมฤต ทั้งสองพระองคเผาธนบัตรอยูถึงสามวันสามคืนกอนที่จะมีผูแพและชนะ
ขาหลวงใหญแหงประเทศอินเดียไดยื่นมือเขาเกี่ยวของ
ทําหนาที่ไกลเกลี่ยจนกระทั่งมหาราชาทั้งสองพระองคทรงอโหสิ
ใหแกกัน และทรงปรองดองกันเหมือนแตกอน
หนาหองเก็บสมบัติมีแสงไฟฟาสองสลัวลาง เจาบังที่ประจําหนาหองตกเปนทาสกัญชาไปอีกคนหนึ่ง พอไดรับแจกซิ
กาแร็ตพิเศษของเจาแหว เจาบังผิวหมึกก็ละทิ้งหนาที่ไปหาที่นั่งสูบกัญชาอยางสบายใจ
เจาแหวมองดูกุญแจกลทีป่ ระตูนน้ั แลวกลาวกับนิกรเบาๆ

“รับประทานเปดซีครับ รับประทานผมตื่นเตนเต็มทนแลว รับประทานคราวนี้ตองเปนมหาเศรษฐีเมืองไทยแนๆ ไมมี
เพชรลูกขนาดใหญเอไปเติมกระเปา รับประทานผมก็นอนกินไปไดตลอดชาติ”
นิกรยิ้มแหงๆ และถอนหายใจหนักๆ มองซายมองขวาเพื่อใหแนใจจริงๆ
“กันชักหวาดเสียแลวละโวยอายแหว ติ๋งตางวาเราสองคนเขาไปขลุกอยูในหองมหาสมบัติยามมันปดประตูขังเรา แลว
เราจะออกทางไหน ประตูนี้เปนประตูเหล็กมั่นคงแข็งแรงมาก
เจาแหวกลาวขึ้นเปนงานเปนการ
“รับประทานคับขันเฉพาะหนาเอาไวคิดแกไขกันทีหลังเถอะครับ”
นายจอมทะเลนนิ่งคิดอยูสักครู
“เอาวะ เปนอะไรก็เปนกัน เกิดมาเปนลูกผูช ายตองเปนโจร”
เจาแหวทําคอยนแลวหลับตา
“รับประทานเราสองคนเปนโจรบรรดาศักดิน์ ะครับ หรือเรียกวารับประทานผูรายผูดี”
นิกรวา “ผูร า ยผูด ี ผูดผี รู า ย โจรบรรดาศักดิห์ รือโจรหารอยมันเปนโจรเหมือนกันทัง้ นั้น อา…ถาเขาจับไดแกกับกันก็
คงตองติดตะรางอยูในอินเดียไมต่ํากวาสามสี่ป”
เจาแหวหนาเสีย
“รับประทานมือชัน้ เรา รับประทานใหเขาจับไดก็ไมใชชาติเสือนะซีครับ”
นิกรฝนยิ้มอยางยากเย็น
“ใครบอกแกละวากันเปนชายชาติเสือ เอ…ชักกลัวตะรางเสียแลวละโวย หรือกลับขึน้ ไปนอน”
“ปูโธ…” เจาแหวคราง “รับประทานมาถึงขั้นพยายามจะลักทรัพยแลว ก็เอาใหเขาขายลักทรัพยเถอะครับ รับประทาน
เชือ่ ผมเปนเจริญสุขแน รับประทานเราไมไดขโมยเพชรนิลจินดาของทานมหาราชา แตเราอยากจะไดของของทาน พระองคมี
มากมายนักเราก็ตองหยิบเอาไปเสียบาง”
“อือ เอาก็เอาวะ ถาไงแกกับกันก็ยายที่อยูจากวังนี้ไปอยูในคุก”
เจาแหวหัวเราะ
“รับประทานสบายดีเหมือนกันครับ มหาดเล็กของทานซานุกขานคนหนึ่งเคยเลาใหผมฟงวา คุกที่อินเดียสุขสบาย
ที่สุดในโลก รับประทานมีอาหารใหรบั ประทานวันละสีเ่ วลา รับประทานอาหารเชาไขดาวหมูแฮม กาแฟและผลไม อาหาร
กลางวันขนมจีบซาลาเปา ตอนบายแซนวิชกับน้ําชา อาหารค่ําแบบโตะจีนและอาหารฝรั่งดินเนอรสลับกันไป รับประทานวัน
เสารตอนกลางคืนมีลีลาศและซับเปอรดวย รับประทานอยางนี้ก็สบายดีนี่ครับ”
นิกรขยับเทาจะเตะเจาแหว เจาแหวรีบลาถอยออกไปใหพนรัศมีเทา
“ถาคุกอินเดียเปนอยางที่แกวาละก็รับรองวา ถนหนทางจะเงียบเหงาเหมือนเมืองรางทีเดียว พลเมืองชาวอินเดีย
ทั้งหลายจะพยายามหาทางติดคุกจนได”
ตอจากนั้น นิกรก็เริ่มลงมือเปดรหัสลับของกุญแจประตูเหล็กบานใหญ ชั่วเวลาไมถึงหานาที กุญแจกลหรือกุญแจ
รหัสลับ ก็ถูกเปดดวยความสามารถอันยอดเยีย่ มของนิกร และแลวนิกรก็เปดประตูหองมหาสมบัติออกไดอยางสะดวกสบาย
ซึ่งไมนาจะเปนไปได คลายกับวานิกรของเราเปนผูวิเศษใชคาถาอาคม
เมื่อบานประตูเปดภายในหองเก็บสมบัติก็สวางไสวดวยแสงไฟฟา เครื่องระบายอากาศเริ่มทํางานของมันทันที ทําให
หองอันกวางใหญเย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์

ทั้งสองไดมีโอกาสไดเห็นทรัพยสมบัติอันมหาศาลของทานมหาราชาซานุกขานอีกครั้งหนึ่ง ตางคนตื่นตาตื่นใจเหลือ
ที่จะกลาว เจาแหววิ่งตรงไปที่แจกันลายครามขนาดยักษซึ่งบรรจุเพชรลูกขนาดโตไวในนั้นหลายพันเม็ด แตละเม็ดมีราคานับ
แสนขึ้นไป แสงเพชรตองแสงไฟเปนประกายวาวและวูบวาบ เจาแหวโกยเพชรขึ้นมาทั้งสองกํามือแลวหัวเราะลั่น
“โอย…คุณนิกรครับ ผมกลายเปนมหาเศรษฐีไปแลว รับประทานกลับไปเมืองไทยเมื่อไรผมจะยื่นใบขอลาออกจาก
ตําแหนงคนใชทันที ผมจะตองเปนมหาเศรษฐีคนสําคัญของประเทศไทยคนหนึ่ง โอ…รับประทานโชคของผม…โชคอัน
ประเสริฐของผม”
นิกรยิม้ ใหเจาแหว
“คุมสติไวบางโวยอายแหว ยังไงๆ ก็กลับไปเปนบาที่เมืองไทยดีกวา รูสึกวาโรงพยาบาลบาที่นี่สูปากคลองสานของ
เราไมได”
เจาแหวทําหนาชอบกล
“รับประทานผมไมบา หรอกครับ
สติมันยังดีอยู
รับประทานคุณจะเอาอะไรหรืออยากไดอะไรก็เชิญซีครับ
รับประทานผมอนุญาต”
นิกรหัวเราะ
“ของแกรึ”
ทันใดนั้นเองเสียงประตูเหล็กก็ถูกปดดังโครม นิกรกับเจาแหวใจหายวาบตางคนตางเสียขวัญเสียกําลังใจ เจาแหวหนา
ซีดเผือดเหมือนแผนกระดาษ ความรูสึกบอกกับตัวเองวาเขากับนิกรถูกขังอยูในหองนี้เสียแลว และคงไมมีทางที่จะออกไป
นอกหองได
“ออย รับประทานแยแลวครับเรา”
นิกรตัวสั่นปากซีด เขาจองตาเขม็งมองไปที่ประตูเหล็กบานนั้นแลววิ่งไปที่บานประตู เจาแหววิ่งเขามาดวยตางคน
ตางชวยกันเปดประตูเหล็กแตก็ไมเปนผล บานประตูบานมหึมาไมมีทีทาวาจะเปดออกไดเลย
“ตายละวากู” นิกรพูดเสียงหนักๆ
เจาแหวทําปากแบะเหมือนกับจะรองไห
“รับประทานคุณไมตายคนเดียวหรอกครับ รับประทานผมก็ตายดวย รับประทานเราติดกับทานมหาราชาเสียแลว
หองนี้คงจะมีเครื่องกลไกทําใหประตูปดไดเมื่อมีผูลวงล้ําเขามาในหอง รับประทานผมสงสัยเหลือเกินครับ”
“สงสัยวายังไงวะ”
“รับประทานสงสัยวา คุณกับผมมีหวังไดเปนปูโสมกันคราวนี้แหละครับ” พูดจบเจาแหวก็รอ งไหโฮ “โธ รับประทาน
ไมควรเลย อยากขโมยของของคนอื่นเขาผลกรรมเห็นทันตาเห็นสมดังคําทีพ่ ระวา…อา…วายังไงนะครับ”
นิกรตวาดลัน่
“กูจะไปรูรึ แกนี่ไมไดความโวย เสือกรองไหทําไมทําใหขาใจเสียไปดวย หัวเราะซีโวย”
เจาแหวตวาดนิกรบาง
“รับประทานหัวเราะไมออกนีค่ รับ”
นิกรวา “วิสัยของคนฉลาดเมื่อมีเรื่องรายหรือภยันตรายเกิดขึ้น ก็ตองกุมสติไวใหมั่นคง คนเราลองเสียขวัญแลวก็จะ
ทําอะไรไมถูก ชักตัวอยางใหเห็นงายๆ ก็คือคนที่ถูกอัคคีภัย พอตกใจตืน่ ไฟก็ลามมาใกลบานก็เสียขวัญตัวสั่นงันงก แทนทีจ่ ะ
ไขเซฟกวาดเงินกวาดทองของตนหลบหนีไฟกลับควาเอาครกตําน้ําพริกและไมตีพริก เผนลงจากเรือนบางคนแบกโองน้ําทั้ง
ใบวิ่งแนบ ทําใจดีๆ โวย ตายก็ตายดวยกัน อยางไรเสียพรุงนี้เชาพวกเรา ก็คงจะมาชวยแกกับกันใหออกไปจากหองนี้ได”

กอนที่เจาแหวจะพูดวายังไง นิกรกับเจาแหวก็โผเขากอดกันดวยความเกรงกลัวในเสียงประหลาดของใครคนหนึ่งที่
กลาวขึ้นดวยเสียงเยือกเย็นแตกังวาน
“สูเจาเอย ความโลภทําใหสูเจาทั้งสองพากันมาสูความตาย สมบัติเหลานี้เปนของซานุกขานลูกหลานของขาและ
เปนสมับัติที่ขาสะสมไวใหเขาดวย สูเจาไมมีปญญาหาทรัพย สูเจามีความคิดต่ําชาที่ลักขโมยทรัพยสินของผูอื่น ฮะ ฮา สูเจาทัง้
สองตองตายแนนอน ปศาจ เฝารักษาสมบัติของซานุกขานที่อยูในหองนี้ จะหลอกหลอนสูเจาใหไดรับความตกใจจนกวา
หัวใจจะหยุดเตน เปนอันวาสูเจามีหวังไดเปนผีเฝาหองมหาสมบัติของซานุกขานลูกหลานของขาแลว”
นิกรกับเจาแหวกอดกันกลมดิก เสนผมบนศีรษะของนิกรลุกชันและตั้งเปนเสนตรงทั้งศีรษะ เจาแหวตัวสั่นงันงกเต็ม
ไปดวยความเกรงกลัวภูติผีปศาจ สวนนิกรก็เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามแสงไฟในหองที่ยังสองสวางจาอยูตลอดเวลา ทําให
นิกรยังมีขวัญและกําลังใจอยูบาง
“หะ-แหว-วะ-โวย” นายจอมทะเลนพูดเสียงสัน่ เครือ
“วะ-วา-ยะ-ยังไงครับ” เจาแหวพูดเสียงสั่นเชนเดียวกัน “รับประทานผมไดยินเสียงเหมือนผูหญิงรองไห”
นิกรขนลุกซู กระซิบดาเจาแหวทันที
“ไอหอก ไดยินก็ไมตองบอกขา”
“รับประทานกลัวหรือครับ”
“เออ” นิกรพูดเสียงหนักๆ “พยายามชวยกันหาทางออก รอยตอทีผ่ นังคอนกรีตตอนนั้นอาจจะเปนประตูลบั ก็ได”
แลวนิกรก็จูงมือเจาแหวพาเดินตรงไปที่ผนังดานซายซึ่งมีรูปปนพระบิดาของทานมหาราชาซานุกขานนั่นเอง รูปปน
นี้ฝมือสวยงามมากขนาดเทาคนจริงๆ
ขณะที่นิกรกับเจาแหว กําลังชวยกันหาทางออกจากหองสมบัตินี้ทั้งสองก็ไดยินเสียงหญิงคนหนึ่งพิลาปรําพันดวย
ภาษาฮินดูพลางรองไหอยางคร่ําครวญนาสงสาร นางเอยพระนามของซานุกขานบอยๆ นิกรคอยๆ ยกแขนขวาขึ้นมองดู พอแล
เห็นขนลุกซาความหวาดกลัวผีปศาจก็บังเกิดขึ้นแกนิกรอยางลนพน
“เสียงใครวะ” นิกรกระซิบถามเจาแหว
เจาแหวยังคงกอดนิกรแนน เขาฝนยิ้มปลอบใจตนเองแลวยอนถามนิกรวา
“รับประทานคุณวาเสียงใครละครับ”
นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายติดๆ กันหลายหน
“กันวาเสียงผูหญิงวะ”
เจาแหวทําหนาเลิ่กลั่ก
“รับประทานเสียงมหารานีกระมังครับ”
นิกรเย็นวาบไปหมดทัง้ ตัวรีบยกฝามือขางขวาอุดปากเจาแหว
“อยาพูดถึงทานอีก ขากําลังนึกถึงทานอยูทีเดียว ออย…เจาประคุณเอยไปที่ชอบๆ ที่ชอบเถิด ลูกกลัวแลว คุณแมเจา
ขา”
จากแสงไฟอันสองสวาง เจาแหวแลเห็นขนที่แขนนิกรลุกซูก็รูสึกขบขันเลยหัวเราะออกมาเบาๆ
“รับประทานคุณกลัวผีจนขนลุกซูอยางนี้เชียวหรือครับ”
นายจอมทะเลนสั่นศีรษะ
“เปลา”
“รับประทานแลวทําไมขนมันลุกไดละครับ”

“ขาปวดทองอึ” นิกรพูดเสียงเครือนาสงสาร “ที่ขนลุกก็เพราะเต็มกลั้นแลว แกก็รูนิสัยขาดีแลว ลงตกใจถึงที่สุดเปน
ตองอุจจาระราด”
เจาแหวคลายมือทีก่ อดนิกรออก แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“แลวนีร่ าดหรือยังครับ”
นิกรยิ้มอยางแหงแลง
“จวนเต็มทนแลว เฮอ-ไมควรอุตริลงมาหองมหาสมบัติเลย” แลวนิกรก็จุยปาก “ไปทางสุดหองทางขวามือเถอะ”
เจาแหวฉุดแขนนิกรไว
“รับประทานอยาไปเลยครับ เทวรูปองคนั้นนากลัวเหลือเกิน”
นิกรมีกําลังใจดีขึ้นตามลําดับ
“เทวรูปพระอุมาปางดุรายไมนากลัวอะไรหรอก เราไปกราบไหวทานเสียหนอยทานจะไดชวยเหลือเรา แกรูไ หมวา
พระอุมาเปนใคร”
“รับประทานเปนผูหญิงครับ”
“ถูกแลวโวย รูปปนของทานก็บอกแลววาเปนผูห ญิง ทานเปนมเหสีของพระอิศวรโวย ชาวฮินดูทุกคนนับถือมาก
พระอุมาปางปรกติเปนผูหญิงที่สวยที่สุดในโลก แตปางดุรายหนาตาดุรา ยอยางนีแ้ ละเสวยโลหิตเปนอาหาร”
เจาแหวมองดูนิกรอยางเกรงใจ
“รับประทานเรื่องนี้เอาไววันหลังสอนผมดีกวาครับ พยายามหาทางออกไปจากหองนี้กอนเถอะครับ รับประทานผม
กลัวจนอุจจาระขึ้นไปอยูบนหัวสมองหมดแลว
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ นิกรบอกตัวเองวา เสียงคนพูดและเสียงผูหญิงรองไหนั้น อาจจะเปนเสียงมนุษยไมใชเสียง
ผีปศาจ คนของทานซานุกขานคงจะพูดทางเครื่องขยายเสียงเพื่อหลอกเขากับเจาแหวใหช็อคตาย ทั้งนี้ก็เพราะผีไมมีตัวตน มี
แตวิญญาณเทานัน้ ยอมพูดไมได
แลวนิกรก็มีสีหนาชุมชื้นขึ้นทันที เขายกมือขวาตบบาเจาแหวคอนขางแรงแลวกลาววา
“ผีไมใชสสาร ไมมตี วั ตน เมื่อผีไมมีรางกายมีแตวิญญาณผียอมพูดไมได เสียงที่เราไดยินเปนเสียงคนไมใชเสียงผี”
เจาแหวยังหวาดกลัวอยูเ ชนเดิม
“รับประทานคุณอยาลืมวา ผีเปนอิทธิปาฏิหาริยนะครับ ถึงผีไมใชสสารไมมีตัวตน แตผียอมมีฤทธิ์ปรากฏรางใหเรา
เห็นไดควักไสออกมาโชวเรา หรือแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกเราก็ได รับประทานที่เขาถูกผีหลอกจนจับไขหัวโกรนก็มีถมไป”
นิกรหนาถอดสีทันที
“นั่นนะซี แตวา …กูชักบาขึ้นมาแลวโวยอายแหว จะเปนผีหรือคนกูสูทั้งนั้น”
เจาแหวฝนยิม้
“รับประทานสูกับผีไมมีทางชนะนะครับ คุณเตะหรือชกมันก็ไมถูก”
“ปูโธ แลวมึงจะพูดทําลายขวัญกูเอาตะหวักตะบวยอะไรวะรูอยูแลวาอายเรา กลัวผียังจะพูดทําลายขวัญอีก”
เจาแหวชักฉิว
“รับประทานผมก็บริษัทตาแหกเชนเดียวกับคุณนั่นแหละครับ”
นิกรไมยอมพูดอะไรอีกปลอบใจตัวเองดวยบุหรี่ นายจอมทะเลนลวงกระเปากางเกงหยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบ แลวยื่น
ซองบุหรี่ใหเจาแหวแตเจาแหวสั่นศีรษะปฏิเสธ
ทัง้ สองตางเดินวนเวียนไปมารอบหองโถงใหญซง่ึ เต็มไปดวยอัญมณีและวัตถุทองคําอันมีคา เชนเทวรูปตางๆ

ครั้งหนึ่งนิกรแลเห็นปุมหนึ่งปรากฏอยูที่ผนังเบื้องหลังเทวรูปพระนารายณ นิกรหันมายิ้มกับเจาแหวแลวกลาววา
“ไดการแลวโวยแหว เรามีความหวังที่จะออกจากหองมหาสมบัติของทานมหาราชาไดแลว นี่ยังไงละสวิทชสําหรับ
ปดเปดประตูลบั รูปลักษณะของมันบอกวาเปนสวิทชไฟฟาอยางไมตอ งสงสัย
เจาแหวปราดเขามาหานิกรทันที
“รับประทานดีแลวครับ หาประตูออกใหไดเสียกอน แลวเราก็เปดประตูออกใหไดเสียกอนแลวเราก็เปดประตูเตรียม
ลาถอยหลังจากเรากอบโกยเพชรนิลจินดาเอาใสกระเปาของเราไปใหเต็ม
รับประทานกลิน่ เพชรและมรกตหอมชืน่ ใจ
เหลือเกิน”
นายจอมทะเลนขมวดคิ้วยน
“เพชรตะหวักตะบวยอะไรของแกวะมีกลิ่น”
เจาแหวลืมตาโพลง
“รับประทานก็ผมไดกลิ่นมันจริงๆ นีค่ รับ”
นิกรหัวเราะ
เจาแหวคอนปะหลับปะเหลือก ทันใดนั้นเองนิกรก็ใจหายและเย็นวาบไปหมดทั้งตัว นัยนตาของเขาเหลือกลานเต็ม
ไปดวยความตระหนกตกใจเหลือทีจ่ ะกลาว จากแสงไฟอันสวางไสวภายในหองเก็บมหาสมบัติอันมีคาควรเมือง นิกรไดแล
เห็นเทวรูปพระนารายณซง่ึ มีขนาดเทาคนจริงๆ เคลื่อนไหวพระกรทั้งสี่แสดงบุญฤทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย ความเกรงกลัวทําให
นิกรรูสึกวาหัวใจของเขาหยุดทํางานเสียแลว นิกรหันมากระซิบกับเจาแหวดวยเสียงสั่นเครือและแผวเบา
“แหวโวย”
“โวย เอย-ครับ” แลวเจาแหวก็ยกมือไหวนกิ รอยางนอบนอม “ขอโทษทีครับรับประทานเผลอไป มีอะไรเกิดขึ้นหรือ
ครับ รับประทานหนาคุณสดชื่นผิดปกติ”
นิกรฝนยิ้มอยางแหงแลง
“หนาซีดโวยไมใชหนาสดชื่น ขากําลังจะช็อคตายแลวรูไหม อา-แกคิดวาเทวรูปเหลานี้จะเคลื่อนไหวไดบางไหม”
เจาแหวสะดุงสุดตัว
“แลวกัน รับประทานอยาพูดยังงี้ซีครับ โธ…รับประทานผมเห็นเทวรูปพระนารายณกระดุกกระดิกได”
“ออย กันกําลังจะบอกแกอยูเดี๋ยวนี้เชียว ปรื๋อ ดูซี่ โอย-พระกรทั้งสี่กําลังกระดุกกระดิก”
ทั้งสองตางจองมองไปที่องคเทวรูปพระนารายณซึ่งประทับนั่งอยูบนพระแทน องคพระสี่กรปนดวยโลหะชนิดหนึ่ง
ทาสีบรอนซเงิน หัตถทั้งสี่ทรงตรี,คทา,จักร และสังข เปนรูปปนที่มีสวนสัดคอนขางสูงชะลูด พระนารายณทรงฉลองพระ
เนตรสีชาออน พระองคกําลังขยับบั้นพระองคและพระกรทั้งสี่ไปมา
นิกรกับเจาแหวอกสั่นขวัญแขวนไปตามกัน และแลวเมื่อพระนารายณเสด็จลุกขึ้นจากพระแทนอยาแชมชา นิกรกับ
เจาแหวก็ตวั สัน่ งันงก รีบทรุดตัวลงนั่งพับเพียบและกราบลงบนพื้นดวยความเคารพเกรงกลัว
องคนารายณทรงกระแอมเบาๆ เสด็จเขาประทับยืนเบื้องหนาคนทั้งสองแลวรับสั่งขึ้นดวยเสียงหวนๆ
“เจาทัง้ สองเปนใครวะ”
นิกรตัวสั่นเหมือนลูกนกถูกฝน
“ออย ลูกหมา-เอย-ลูกชางทัง้ สองเปนคนไทยครับ เจาพอลูกชางพากันมาทัศนาจรอินเดียครับ” นิกรพูดละล่ําละลัก
แทบไมเปนภาษามนุษย
พระสีก่ รทรงพระสรวล

“เจามาทัศนาจรหรือมา…ขโมยราชทรัพยอันมีคาเหลานี้”
“แฮะ แฮะ ลูกชางไมไดขโมยหรอกครับเจาพอ”
พระนารายณยกพระบาทขางขวาเตะหนาอกนิกรดังพั่บ
“ยังจะแกตัวอีก เดี๋ยวพอก็หักคอเสียเลย”
นิกรรองสุดเสียง ยกมือทั้งสองขึ้นคลําคอหอยของตัวเอง แลวรองวิงวอนดิ้นทุรนทุรายอยางนาสงสาร
“โอย อยาทําผมเลยครับ เจาพอ โอย-หายใจไมออกแลว”
พระนารายณทรงพระสรวลหึๆ แลวตวาดแวด
“ยังไมทันหักเลยโวยแหกปากรองเสียแลว”
“ก็ลูกชางกลัวตายนี่ครับ”
พระสี่กรกมพระองคลงแลวยกพระหัตถจับคางนายจอมทะเลนใหเงยหนาขึ้นตางฝายตางมองดูตากัน แลวนิกรก็ยักคิ้ว
ใหพระนารายณซึ่งกระทําไปโดยไมไดเจตนา
“สูเจาชื่ออะไร”
นิกรฝนยิม้
“ชือ่ นิกรครับ”
“ออ ลูกพระยาวิจิตรสารบรรณใชไหม”
นิกรขมวดคิ้วเขาหากัน
“ทําไมเจาพอรูละครับ”
“ชะ ชะ ขาผูเปนเจาใหญในสรวงสวรรคทําไมขาจะไมรู เจาชื่อนิกรขาก็รูแตแกลงถามไปยังงั้นเอง เจากับเจาแหวเลว
มาก ทานมหาราชาซานุกขานไดทรงตอนรับเจาใหการรับรอง และเลี้ยงดูพวกเจาเปนอยางดีในฐานะที่เปนพระสหายของ
พระองค แตเจาทั้งสองเขาลักษณะกินบนเรือนขี้บนหลังคา เนรคุณพระองคทานตายเสียเถอะอายคนสารเลว ขาจะเอาเจาทัง้
สองไปรับใชบนสวรรค”
คราวนี้นกิ รยิม้ แปน
“กอดีซิครับเจาพอ ลูกชางคิดอยูทุกวันคืนวาถาลูกชางลมตายไปเมื่อไร คงไมมีโอกาสไดไปสวรรคเหมือนกับสาธุชน
ทั้งหลาย คงมีหวังไปนรกเด็ดขาด เจาพอจะเอาผมไปก็เอาไปเถอะครับ แตอยาใชวิธีหักคอเลยทารุณเหลือเกิน ขอใหตาย
สะดวกๆ หนอย”
พระสีก่ รขยับพระแสงตรี
“แทงเจาดวยตรีของขาดีไหม”
“แฮะ แฮะ หวาดเสียวครับ”
“แลวเจาจะตายโดยวิธีใด”
“แฮะ แฮะ เอาแกตายก็แลวกันครับเจาพอ อยางชาอีกหกสิบป ผมก็ไปอยูก บั เจาพอบนสวรรค อดใจรอคอยผมหนอย
นะครับ”
พระนารายณขยับพระหัตถอีก ทันใดนั้นเองแขนปลอมทั้งสองขางก็หลุดจากตนแขน หลนลงมายังพื้นหองดังปุ นิกร
กับเจาแหวมองดูพระนารายณ นายจอมทะเลนผุดลุกขึ้นยืนอยางรวดเร็วยกมือดีดจมูกพระนารายณอยางแรง
“นีแ่ นะ อุตสาหลงทุนเอาบร็อนซทาตัวและติดแขนปลอมหลอกใหกันเขาใจผิดหลงกราบไหว ที่แทก็ลูกชายเจาสัวกิม
เบนน่ั เอง”

พระนารายณทรงสะดุงแลวยกมือขวาเขกกบาลนิกรดังโปก
“นี่แนะลอชื่อพอ”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“แกรูไ ดอยางไรวะ วากันกับอายแหวลงมาที่หองนี้ แลวก็แกเขามาทางไหน เมื่อตอนที่กันลงมาจากหองนอกนะ แก
กําลังกรนครอกๆ นี่หวา”
อาเสี่ยวา “ไมไดหลับหรอกโวย กันกับเจาพลแลวก็ดิเรกกับคุณอาแกลงทําเปนนอนหลับตางหาก พอแกลงมาจาก
ตําหนัก เรากับทานมหาราชาก็รีบติดตามมาและเขาทางประตูลับอีกทางหนึ่ง”
นิกรยิ้มแหยๆ
“นี่หมายความวาทานมหาราชาทรงทราบแลวสินะวา กันกับเจาแหวอุกอาจเขามาในหองมหาสมบัตขิ องพระองค”
พระนารายณพยักพระพักตร
“ทําไมทานไมทรงทราบดี อยางไรเสียคืนนี้แกจะตองลงมาที่หองนี้ เพือ่ ขโมยขาวของของพระองค แตพระองคไม
กริว้ หรอก ซานุกขานเปนเจาที่มีน้ําพระทัยอันดีงามยากที่จะลักทรัพยของพระองค แตอยากจะมาดูขาวของตางๆ ของพระองค
เทานัน้ ” พูดจบกิมหงวนก็กมลงหยิบแขนปลอมทั้งสองขึ้นมาสงใหเจาแหว “เฮยชวยติดทีโวย”
เจาแหวเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆ เขามองดูนารายณปลอมอยางขบขัน
“แลวทานมหาราชากับพวกเราอยูที่ไหน” นิกรถามอยางเปนงานเปนการ
เสี่ยหงวนบุยใบชี้มือไปที่เทวรูปพระอิศวร
“อยูในหองหลังเทวรูปนั้นแกกับเจาแหวระวังใหดีเจาคุณอาทานปลอมตัวเปนมัมมี่ เพื่อจะหลอกแกกับอายแหว กัน
จะกลับไปนั่งแทนตามเดิม ถาคุณอาออกมาแกก็มีโอกาสที่จะสนุกสนานกับทาน”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“แลวมีใครอยูในหองนั้นอีกหรือเปลา นอกจากทานซานุกขานและพวกเรา”
“มีผูหญิงอีกคน นางในฮาเร็มของทานมหาราชานั่นเอง พระองคพามาดวยเพื่อใหทําเสียงผูหญิง เมื่อกี้นี้แกคงไดยิน
เสียงร่ําไหแลวซีนะ”
นิกรถอนหายใจโลงอก
“ไดยินแลว นึกวาผีตกใจแทบช็อค”
เจาแหวกลาวกับกิมหงวนวา
“รับประทานติดแขนใหเรียบรอยแลวครับ เชิญพระองคเสด็จไปประทับบนพระแทนได”
อาเสี่ยขยับเทาจะเตะเจาแหว แลวหมุนตัวกลับเดินไปยังพระแทนทองคํา ทรุดตัวลงนั่งในทาเดิม นิกรยกมือตบหลัง
เจาแหวคอนขางดัง
“เฮย ในกระเปาของแกมีเพชรหรือขาวของอันมีคาอะไรบางควักออกมาคืนเสีย”
เจาแหวทําตาละหอย
“รับประทานไมมคี รับ ผมยังไมทันหยิบอะไร”
นายจอมทะเลนทําตาเขียว
“พูดกันดีๆ ไมชอบ เดีย๋ วก็เจอฝรัง่ รําเทาเทานัน้ เอง”

เจาแหวรองไห ลวงกระเปาหยิบเพชรออกมาขยุมหนึ่ง นิกรพาเจาแหวตรงไปที่แจกันยักษอันเปนที่เก็บเพชร ทั้งสอง
คนตางคืนเพชรลูกอันมีคาหลายแสนใสไวในแจกันตามเดิม น้ําพระทัยของพระองคซานุกขานทําใหนิกรไมกลาที่จะขโมยอัญ
มณีอันมีคาเหลานี้
ประตูดานหลังองคเทวรูปพระศิวะซึ่งเปนประตูลับถูกเปดออกแลว พอเสียงประตูลั่นนิกรก็กระซิบกระซาบกับเจา
แหวเบาๆ
“คุณพอคงออกมาหลอกเราแน แกอยูเฉยๆ นะ กันจะจัดการกับคุณพอเอง พอตาไมใชพอตัวไมเปนไรหรอก”
เจาแหวหัวเราะทัง้ น้าํ ตา
“รับประทานอยางนี้เขาเรียกวาลูกเขยทรยศ”
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ นิกรกับเจาแหวพากันเดินมายืนกลางหอง ทั้งสองแลเห็นรางอันดําตะคุมคอยๆ โผล
ออกมาจากประตูเหล็กบานนั้น ดานหลังเทวรูปพระอิศวรซึ่งมองไมเห็นถนัดเพราะเทวรูปบังไว แตแลวเพียงครูเดียวมัมมีเ่ จา
คุณปจจนึกฯ ก็คอยๆ เดิน เดินออกมาปรากฏตัวใหเห็น
ทานเจาคุณใชผาแถบสีขาวซึ่งเปนผาโพกหัวของแขก พันรางของทานแบบมัมมี่ทั้งหลาย พันทั้งขาและศีรษะเวนไว
แตชองปากและลูกนัยนตาเทานั้น ถานิกรกับเจาแหวไมรูความจริงก็คงตระหนกตกใจไปตามกัน เพราะเจาคุณปจจนึกฯ ปลอม
แปลงตัวเปนมัมมี่ไดแนบเนียนมาก
เจาคุณเดินทื่อเขามาหานิกรกับเจาแหว ดวยการเดินลากขาชาๆ แบบผีดิบในภาพยนต นิกรกับเจาแหวแกลงทําเปน
ตกใจถอยหลังกรูด นายจอมทะเลนแกลงถามเจาแหวอยางละล่ําละลักวา
“ตัวอะไรวะอายแหว ผีใชไหม”
“รับประทานใชครับ” เจาแหวพลอยผสมโรงเลนละครนอกเวทีกับนิกร “ออย รับประทานผีเลนงานเราแลว”
นิกรทําตัวสั่นงันงกไดดีมากเขากลาวกับเจาแหวตอไป
“ดูใหดีซิอายแหว ผีดิบใชไหม”
เจาแหวยกมือขวาปองหนาผากมองดูเจาคุณปจจนึกฯ อยางขบขัน แตกลัวนิกรเตะจึงไมกลาหัวเราะหรือยิ้ม
“โอย—รับประทานไมใชผดี ิบทีเดียวหรอกครับ อยางนี้รับประทานเรียกวาดิบๆ สุกๆ หรือมายก็ตายทั้งกลม”
มัมมี่ทําคอยนแตไมกลาพูดอะไร นอกจากคอยๆ ทือ่ เขามาหา นิกรพยักหนากับเจาแหว
“ทําเพลงเบ็คกราวนนิดหนอยโวย มายยังงั้นผีเกอแย”
แลวนิกรกับเจาแหวก็รองเพลงขึ้นทันที
“มง-มง-มงถืดมง เจะ เจะเอา-มงถืดมง เทงมงถืดมง เปะเปะ เทงมงเทงมง”
มัมมี่คอยๆ หมุนตัวกลับ เพราะกลัน้ หัวเราะไมไหว เจาคุณปจจนึกฯ ยืนหันหลังใหเจาแหวกับนิกรสักครูก็หันกลับ
มาแลวยกมือชี้หนานายจอมทะเลน
“แฮ แฮ กลัวกูไหมวะ”
นิกรรําปอเขาไปหาพอตาของเขา แลวรองยีเ่ กขึน้ ทันที
กระดิ่งทองมองปศาจ
ดวยหัวใจหวั่นหวาดคาดไมถึง
ผีตนนีช้ ะรอยเปนผีตกน้าํ ตาย
ขึ้นอึ้ดทึ่ดทําใหกายอลึ่งฉึ่ง
กระดิง่ ทองตัวสัน่ ดวยพรั่นพรึง…

เจาแหวเอาปากรับตางพิณพาทย นิกรรําวนเวียนไปมารอบๆ มัมมี่ พอจบเพลงเขาก็กลาวบทเจรจาดวยเสียงออนหวาน
และยานคางตามแบบนาฎดนตรีที่ดีทั้งหลาย
“วายังไงเจาปศาจรายเจามาหลอนหลอกเราดวยเหตุไฉน เจากับเราก็ไมเคยมีขออาฆาตพยาบาทกัน จงเรงออกไปเสีย
ใหพนอยาขวางทางเราเลยนะปศาจ เจาเปนผีทองพลุยก็ไปอยูตามประสาผี ขืนกั้นกางขวางหนาเราจะใชเวทวิทยาปราบเจาให
อยูหมัด เจารูไหมวาเราเปนใคร เรานี้มีนามกรวากระดิ่งทองโอรสของพระเจาถังไทจงฮองเต”
เจาแหวเอื้อมมือเขีย่ แขนนิกร
“รับประทานคนละเรื่องแลวครับ”
นิกรหันมายิ้มกับเจาแหว
“ไมเปนไรโวย คนละเรือ่ งก็จริงแตเขาเย็บเลมติดเปนเลมเดียวกัน” แลวนิกรก็เปลี่ยนสายตามมาที่ปศาจมัมมี่ “เจา
ปศาจ” นีห่ มายความวาเจาจะลองดูกบั เรายังงัน้ หรือ”
เจาคุณปจจนึกฯ กลั้นหัวเราะแทบแย แตแลวทานก็สะดุงโหยง เมื่อไดยินเสียงพระนารายณกิมหงวนหัวเราะงอหาย
ทานเจาคุณหันไปดูเทวรูปปลอมอาเสี่ยหามลอหยุดหัวเราะทันทีทันควัน
นิกรจูงมือเจาแหววิ่งไปหาพระสี่กร แลวรองอุทธรณวา
“พระนารายณเจาขาชวยอิฉนั ดวยเจาคะ ผีมันหลอกดิฉัน ผีอะไรก็ไมทราบเจาคะ กลิ่มเหม็นตุๆชอบกล”
พระนารายณหัวเราะกาก
“ไมใชผีโวยออเจา ทานผูน เ้ี ปนพอตาของสูเจาเอง”
นิกรหัวเราะหึๆ
“อิฉันทราบแลวเจาคะหลวงพอ”
พระนารายณสะดุงโหยง
“กูไมใชพระ เรียกหลวงพอไดหรือ”
“แหม หยาบคาย” นิกรพูดยานคาง “เจาพอนี่แหละเชื้อไมทิ้งแถวหยาบคายเหมือนเตี่ยไมมีผิด”
“อาวๆ ๆ” พระสีก่ รเอ็อตะโร “เดีย๋ วก็โดนเตะเทานั้นเองอายกร แกจะเลนกับคุณอาก็เลนไปซี เสือกมาดาขาทําไม”
ปศาจมัมมี่ทําตาปริบๆ เดินเขามาหาพระนารายณเจาคุณปจจนึกฯ จึงกระแทกปลายศอกซายของนิกรเต็มรักแลวกลาว
ถามดวยเสียงหนักๆ
“นีอ่ า ยกรกับอายแหวมันรูแ ลวหรือวาอาเปนมัมมี่เก”
เสี่ยหงวนพยักหนาแลวหัวเราะ
“ครับ มันรูแลว”
“วา…” เจาคุณปจจนึกฯ อุทาน “ยังงี้ก็ขายหนาแยซีโวยนั่งดูอยูได มินาละอายกรอายแหวมันถึงไมกลัวขา”
นายจอมทะเลนยกมือขวาลูบพุงพอตาของเขาแลวพูดยิ้มๆ
“ผีทองขึ้นพุงพลุยเปนตาลขโมยอยางนี้ ไมมีใครกลัวหรอกครับ ถาคุณพอจะทําผีหลอกใครควรจะมาศึกษากับผม
เสียกอนรับรองวาวิธีงายๆ ของผมใครเห็นเปนตองเผน”
เสี่ยหงวนชักสนใจจึงถามขึ้นวา
“ทํายังไงวะ”
นายจอมทะเลนหันไปยิ้มใหเสี่ยหงวาน

“จะยากอะไรวะ หากระดาษสมุดสีขาวมาชิ้นหนึ่ง ตัดใหเปนรูปฟนซี่โตๆ ยัดไวใตริมฝปากบน แลวก็หวีผมใหลงมา
ปดหนาผาก เอาผาผวยหรือผาหมคลุมศีรษะใหเห็นผม เขาไปยืนในที่มืดเอาไฟฟาเดินทางสองหนาตัวเองเทานี้ใครเห็นก็ตอง
วิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต บางทีก็ถึงกับจับไขหัวโกรน”
กิมหงวนนิ่งฟงอยางสนใจแลวหันมาถามเจาคุณปจจนึกฯ
“เมือ่ เปนเด็ก คุณอาคงเคยถูกผีหลอกใชไหมครับ แฮะ แฮะ ประทานโทษ”
มัมมี่คอนปะหลับปะเหลือก
“ไมเคยโวย”
อาเสี่ยกลั้นหัวเราะแทบแย
“ไมเคยทําไมผมรวงหมดศีรษะละครับ”
นิกรพูดเสริมขึน้
“ผาออมมันกัด”
ทานเจาคุณสะดุงสุดตัว หันมาเตะลูกเขยจอมทะเลนของทานเต็มเหนีย่ ว แตนิกรปองปดไวทันเทาขวาของเจาคุณปจจ
นึกฯ จึงกระแทกปลายศอกซายขวาเต็มรักทําใหเจาคุณรองครางลั่นหอง
“อุย อายระยํา มึงสูก”ู เจาคุณปจจนึกฯ ทรุดตัวลงนั่งยองๆ ขมวดคิว้ นิว่ หนา “อายลูกเขยทรยศสูพอตามีอยางที่ไหน”
นิกรกลั้นหัวเราะแทบแย
“ผมไมไดสูสักหนอย คุณพอเตะมาโดนศอกผมเองนี่ครับ”
ทานเจาคุณตวาดลั่น
“ก็แลวแตแกเสือกเอารับทําไมละ”
“ออ” นิกรคราง แลวเจรจาตามแบบยี่เก “ถาเกลากระหมอมเอาหนารับแขงของเสด็จพอ ดั้งจมูกกระผมก็คงจะฟุบ
หายไปเปนแนแท พระราชบิดาอยาโกรธเคืองเลยคะราบ ลูกกําลังจะทําจะมาทูลลาไปเรียนศิลปศาสตร”
กิมหงวนพูดเสริมขึน้ มาทันที
“พอโวยๆ มากไปแลวอายกร เลิกสนุกกันเสียทีดึกดื่นปานนี้ใครๆ เขาหลับนอนกันหมดแลวแตพวกเรามาสนุกสนาน
กันในหองเก็บสมบัติของทานซานุกขาน ไปเฝาพระองคเถอะ พระองคกับเจาพลและดิเรกอยูในหองนั้นแหละ”
นิกรรําปอและรองยี่เกขึ้นทันที
กระดิ่งทองแสนจะดีใจ
จําจะตองรีบไปเฝาพระราชา
“เฮย” เจาคุณปจจนึกฯ กับเสี่ยหงวนรองขึน้ พรอมๆ กัน
ครั้นแลวทานเจาคุณก็เดินนําหนาพาเสี่ยหงวนกับนิกรและเจาแหวออมไปทางดานหลังของเทวรูปพระอิศวรผูเปน
ใหญ ทุกคนเดินผานประตูเหล็กเขาไปในหองๆ หนึง่ ซึ่งเปนหองกวางใหญพอๆ กับหองโถง อันเปนทีเ่ ก็บสมบัติ หองนีม้ ี
ความหมายสําคัญยิ่งของทานมหาราชาซานุกขานคือ เปนหองประดิษฐานดวงวิญญาณของพระศิวะพระอุมา พระนารายณ
และพระพรหม มีแทนบูชาขนาดใหญสวยงามมาก ดวงวิญญาณของเทพเจาสมมติวา ประทับอยูบ นแทนทองคํานัน้ เบือ้ งหนา
พระแทนเต็มไปดวยเครื่องสังเวยและดอกไมสีตางๆ จัดไวในพานอยางสวยงาม
ทานมหาราชาซานุกขาน กําลังรับสั่งสนทนากับดร. ดิเรก และพลอยางสนิทสนม พระองคไมไดกริ้วโกรธเลยเทาที่
นิกรกับเจาแหวบุกรุกเขามาในหองเก็บมหาสมบัติของพระองค
ทั้งนี้เพราะทรงเชือวานิกรคงไมกลาขโมยอัญมณีอันมีคา
เหลานัน้ ที่แอบลงมาก็เพราะอยากจะชมของเหลานี้

พอทอดพระเนตรเห็นนิกร ซานุกขานก็ทรงพระสรวลลั่น ปราดเขามายกพระหัตถขวาตบบานิกรคอนขางแรง
“ยังไงจะเธอ ทําไมเธอกับนายแหวบุกรุกลงมาในหองเก็บสมบัติของฉัน เธอจะวายังไง เมือ่ จับไดคาหนังคาเขาเชนนี้”
นิกรหัวเราะ
“กระหมอมนะไมวากระไรหรอก มีแตฝาบาทจะวากระหมอม แฮะ แฮะ กระหมอมไมไดลักขโมยเพชรนิลจินดาของ
ฝาบาทเลย ถาไมจริงขอใหพอตากระหมอมตายจากไปภายในสามวันเจ็ดวันนี้”
เจาคุณปจจนึกฯ อาปากหวอ ซานุกขานทรงพระสรวลลั่น พระองครับสั่งกับคณะพรรคสี่สหายวา
“พวกเธอทําใหฉันมีความสุขมาก ฉันคงไมยอมใหพวกเธอกลับเมืองไทยงายๆ เธอทัง้ สีค่ นสอนใหฉนั ไดรคู วามจริง
วา ชีวติ ของเรานัน้ เปนของเลนๆ ถาเราจริงจังกับมันเราก็เครงเครียดหมดความสุข พับผาเถอะ คนทีม่ ีอารมณขันครึกครืน้ รืน่
เริงอยางพวกเธอไดยากจริงๆ”
นิกรทูลวา “พวกกระหมอมตางซาบซึ้งในพระกรุณาของฝาพระบาทเปนอยางยิ่ง เห็นจะอีกนานกระหมอมกวาพวก
เราจะกลับเมืองไทย ลงไดกินอยูอยางอิ่มหนําสําราญเชนนี้กระหมอมรีบกลับก็โงเต็มทน”
พลยกมือขวาจับแขนนิกรทันที
“เสียงทีแ่ กพูดออมแอม เหมือนกับคนลิ้นคับปาก ไหนอาปากซิ”
นิกรอาปากขึ้นทันที ไมมีอะไรในปากนอกจากลิ้นไกสั้นๆ สีแดงๆ กระดุกกระดิกไปมา ดร.ดิเรกพูดเสริมขึน้ วา
“กระดกลิ้นขึ้นซิอายกร”
นิกรกระดกลิ้นตามคําสั่งของนายแพทยหนุม ดร.ดิเรกเอื้อมมือหยิบเพชรลูกขนาดหาสิบกาหรัตเม็ดหนึง่ ออกมายื่น
ใหทานมหาราชาซานุกขาน
“อายกรมันเมมเพชรของฝาบาท”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“คุณนิกรแกอยากไดก็ใหแกเถอะ ฉันไมหวงหรอกหมอ ฉันบอกแลวพวกเธออยากไดอะไรก็เอาไป”
นิกรรีบแยงเพชรลูกเม็ดนัน้ มาจากดิเรกทันที เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครื้นเครง ทานมหาราชารับสั่งกับคณะพรรคสี่
สหายตอไปวา
“ไปหลับไปนอนกันเสียทีเถอะพวกเรา อา-ฉันขอชมเชยนิกรกับเจาแหว ที่สามารถผานยามเหลานั้น ฉันจะให
มหาดเล็กชวยกันจับมันโยนเขากรงสิงหโตวันละคน”
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื๊อก
“อยาไปทํามันเลยฝาบาท กระหมอมสงสาร”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“ฉันตองลงโทษมัน คนเหลานี้เคยซื่อสัตยจงรักภักดีตอฉันยิ่งชีวิต แตพอไดรบั กัญชาจากคุณนิกรเพือ่ นของคุณ เจา
ทาสถอยเหลานี้ก็หมดความซื่อสัตยปลอยใหคุณนิกรและนายแหว บุกเขาไปในหองสมบัติอันมหาศาลของฉัน”
“วา…”กิมหงวนคราง “นาสงสารมันฝาบาท ถาโยนมันเขาไปในกรงสิงหโตมันก็ถูกสิงหโตหม่ําเทานั้น”
ทานมหาราชาทรงพระสรวลหึๆ
“ชวยอะไรไมได ฉันตองลงโทษมันอยางรุนแรงเพือ่ ไมใหคนของฉันทรยศตอฉันอีก”
นิกรเดินเขามาหยุดยืนเผชิญพระพักตรซานุกขานแลวนายจอมทะเลนก็ทูลวา

“ฝาบาทกระหมอม ถาฝาบาทจะลงโทษคนยามของฝาบาทแลว กระหมอมขอรับพระอาญาแทน ขอไดโปรดโยน
กระหมอมเขากรงสิงหโตเถอะฝาบาท” แลวนิกรก็หันมายักคิ้วใหพอตาของเขา “เรื่องนี้พระเอกมีการเสียสละนิดหนอยตาม
แบบชายชาติเสือ”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะชอบใจ
“ก็ดีนะซิ ฉันขอสนับสนุนทานชายซานุกขานเต็มที่”
ซานุกขานทอดพระเนตรนายจอมทะเลนของเราอยางขบขันแลวรับสั่งวา
“ดีแลวคุณนิกร พรุงนี้ฉันจะสั่งใหมหาดเล็กโยนเธอเขากรงสิงหโต เพือ่ ใหเปนไปตามความประสงคของเธอ”
นิกรสะดุง เฮือก
“แฮะ แฮะ กระหมอมพูดเลนนะฝาบาท”
ทานมหาราชาเบิกพระเนตรกวาง
“เธอเปนพระเอกพูดเลนไดหรือ”
นิกรฝนยิ้มอยางแหงแลง
“เปลา-เปลากระหมอม เรือ่ งนีก้ ระหมอมเปนแตเพียงตัวประกอบเทานั้น พอตาของกระหมอมตางหากทีเ่ ปนพระเอก”
อาเสีย่ เผลอตัวหัวเราะออกมาดังๆ
“พระเอกหัวลานมีอยางที่ไหนวะ”
นิกรทําตาเขียวกับกิมหงวน
“ก็พระเอกแพผมยังไงเลา เมื่อเปนเด็กถูกผาออมกัด โตขึ้นเลยมีผลกะหรอมกะแหรม พอแกตัวเขาเลี่ยนเตียนโลงไป
เลย มองดูเหมือนลูกมะอึกสุกๆ ไมมีผิด”
ดร.ดิเรก จองมองดูกลางกระหมอมพอตาของเขาแลวนึกเปรียบเทียบลูกมะอึกกับศีรษะเจาคุณปจจนึกฯ ทานเจาคุณ
ทําปากจูยืนทําตาปริบๆ นายแพทยหนุมหันมาพูดกับเสี่ยหงวนอยางเปนงานเปนการวา
“จริงของอายกรมันวะ หัวคุณพอเหมือนลูกมะอึกไมมีผิด”
อาเสี่ยอมยิ้ม
“กันวาเหมือนลูกปงปองผาสอง แลวเอาปูนทามากกวา”
“เฮย” ทานเจาคุณตะโกนเสียงดังราวกับชางรอง “นี่มันยังไงกันวะ อยูๆ ก็มาวิพากษวิจารณกบาลของขาเดี๋ยวก็โดน
เขาไปตามกันเทานั้นเอง”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง หลังจากนั้นทานมหาราชาซานุกขานก็เสด็จนําหนาพาคณะพรรคสี่สหายออกไป
จากหองมหาสมบัติของพระองคโดยทางลับ กิมหงวนอึดอัดและรําคาญเต็มทนที่เขาอยูในสภาพของพระนารายณ
ชาวเมืองปตนาตางโจษจันกันเซ็งแซวา ตอนเชาวันนั้นทานมหาราชาซานุกขานผูเปนขวัญใจของประชาชนไดพาคน
ไทยคณะหนึ่ง ออกลาสิงหโตในบริเวณทุงหญาและปาโปรงแหงเทือกเขาหลังนครปตนา ซึ่งปาแถบนั้นเต็มไปดวยสิงหสารา
สัตวนานาชนิด และทานมหาราชาพระองคนท้ี รงโปรดปรานในการลาสัตวอยางยิง่ โดยเฉพาะการลาสัตวสิงหโต
ตามหมายกําหนดการ ทานซานุกขานกับพระสหายคนไทยเหลานั้นจะพักแรมอยูในปาสักสองสามราตรี หลังจากนั้น
พระองคก็จะพาคณะพรรคสี่สหายเดินทางไปหาพระเชษฐาของพระองคซึ่งเปนมหาราชาอยูที่เมืองกาตะมานดูแหงประเทศ
เนปาล ซึ่งประเทศนั้นมีภูเขาหิมาลัยเปนสัญลักษณอันสําคัญยิ่ง เพราะยอดสูงสุดของภูเขาหิมาลัยคือยอดเขาเอเวอเรสต และ
กันชิงจังกาอยูประเทศเนปาลนี้

เนปาลก็คอื อินเดียนัน่ เอง ถึงแมจะแบงแยกประเทศออกไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาทีพ่ ดู ก็เหมือนกัน การ
เขาเมืองออกเมืองก็สะดวกดาย
ขารัฐกาลหรือบุคคลสําคัญจะผานเขาออกประเทศอินเดียและเนปาลโดยไมตองมีหนังสือ
เดินทาง ชาวเนปาลกับชาวอินเดียก็คือญาติวงศพงศากันนั่นเอง เนปาลก็คืออินเดียและอินเดียก็คือเนปาลนั่นเอง ผูห ญิงที่
อินเดียไมมีหนวด ผูหญิงชาวเนปาลก็ไมมีหนวดเชนเดียวกัน
การลาสิงหโตของทานซานุกขานไดเริม่ ตนในเวลา ๑๑.๐๐ น.เศษ ซึ่งแดดกําลังรอนจัด ทองฟาปลอดโปรง ไมมีขี้เมฆ
หรือขี้แมวแมแตกอ นเดียว ทานมหาราชาทรงชางพระที่นั่งสูงหาศอกคืบ เปนชางที่ไดรับการฝกมาแลวอยาชํานิชํานาญ
พระองคประทับอยูบนสัปคับงาถือพระแสงปนเล็กยาวอยางทันสมัย
ควาญชางเปนมหาดเล็กเกาแกที่พระองคทรงไววาง
พระทัยมาก เจาคุณปจจนึกฯ กับดร.ดิเรกนั่งอยูบนหลังชางแกๆ ตัวหนึง่ พลกับเจาแหวอยูบนหลังชางอีกตัวหนึ่ง คณะพรรค
สี่หสายมีปนเล็กยาวเปนอาวุธประจําตัวคนละกระบอก ทุกคนครึกครื้นรื่นเริงไปตามกันเมื่อไดนั่งอยูบนสัปคับบนหลังชาง
บรรดามหาดเล็กของซานุกขานเกือบยี่สิบคนนั่งอยูบนหลังมา ขณะนี้ขบวนลาสิงหโตไดกระจายกําลังอยูในบริเวณปาโปรง
แหงหนึง่ ชางทั้งสี่ตัวหรือสี่เชือกยืนอยูเปนแถวเรียงเดี่ยว
อาเสี่ยกิมหงวนนึกสนุกขึ้นมา ก็ลุกขึ้ยืนเดนบนสัปคับ เขายืดหนาอกขึ้นในทาเบงแลวยกมือปองปากโหแบบทารซาน
เสียงลั่น
“โห—โฮโฮ—โหโห”
ชางตัวนั้นตกใจก็ออกวิ่งตออยางไมคิดชีวิต มหาดเล็กของทานมหาราชาซึ่งทําหนาที่บังคับชาง นั่งอยูที่คอชางใช
ตะขอฟาดตะพองชางแลวรองบอกใหชางหยุดวิ่ง แตชางหายอมหยุดไม มันวิง่ เตลิดเปดเปงเขาปารก อาเสีย่ ยกมือกอดอกใน
ทาทางที่สวยเก ชางตัวนั้นพาเสี่ยหงวนวิ่งเขาปะกิ่งไมกิ่งหนึ่ง ทารซานถูกกิ่งไมฟาดหนาอกพอดี อาเสี่ยลอยละลิ่วลงมาจาก
หลังชางในทาตางๆ กัน แลวนอนหงายเหยียดยาวอยูบนพื้นดิน
ชางทั้งสามวิ่งติดตามมา ทุกคนตางเปนหวงกิมหงวน ในที่สุดชางพระที่นั่งและชางอีกสองตัวก็เขามาหยุดยืนใกลๆ
ชางของกิมหงวนและนิกร เจาคุณปจจนึกฯ แลเห็นอาเสี่ยอยูในสภาพเชนนั้น ทานก็หวั เราะชอบใจแลวรองถามลูกเขยจอม
ทะเลนของทาน
“ออกหัวหรือกอยโวย”
นิกรกมลงมองกิมหงวนและหันไปตอบพอตาของเขา
“ออกกอยครับคุณพอ ผมสงสัยวาอายหงวนคงคอหักตายแลว มันเอาหัวพุง ลงไปครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะลั่น
“บอกควาญชางเอาชางเหยียบอายหงวนดูซิ ถามันตายมันคงนอนนิ่งเฉย”
อาเสี่ยพรวดพราดลุกขึ้นนั่งทันที เขายกมือขวาขึ้นโบกแลวรองเอะอะเอ็ดตะโร
“ชากอนพีน่ อ ง ยังไมเปนการสมควรที่จะเอาชางมาเหยียบขาเจา เพราะน้าํ หนักของชางตัง้ สองตัน สวนขาพเจาเพียง
หกสิบหากิโลเทานั้น” พูดจบกิมหงวนก็ลุกขึ้นยืนพลางสูดปากเบาๆ
ควาญชางบังคับชางใหหมอบลง เสี่ยหงวนปนขึ้นมาบนสัปคับดวยความลําบากยากเย็น ซานุกขานทรงพระสรวล
อยางพอพระทัย พระองครับสั่งถามพลางทรงพระสรวลพลาง
“อยากเปนทารซานหรืออาเสี่ย”
กิมหงวนยิ้มแหงๆ
“กระหมอมลองโหเลนสนุกๆ ชางมันตื่นเลยพากระหมอมวิ่งไปปะทะกิ่งไมเขา” แลวกิมหงวนก็ยกศอกขวาถองนิกร
ดังพลั่ก “หัวเราะหาหอกอะไรวะแกนีม่ ารยาทเลวมาก เห็นคนเพลี่ยงพล้ําหัวเราะเยาะ”

ทานมหาราชาทําคอยน ทรงบุยใบบอกควาญชางใหพาชางเลยไป ขณะนั้นเสียงกลองและเสียงเกราะไดดังระรัวขึ้น
แลว คนของซานุกขานเกือบรอยคนกําลังตอนสัตวปาเขามา คนเหลานัน้ ไดกระจายกําลังออกเปนแถวหนากระดานเรียงเดีย่ ว
ตีกลองคีเกราะเคาะไมสงเสียงรองอือ้ อึง ซานุกขานทรงตะโกนขึน้ ดังๆ
“เตรียมพรอมพวกเรา”
ทุกคนตางปลดเซฟปนและถือปนเล็กยาวในทาเตรียมพรอมที่จะยกขึ้นประทับยิง
ฝูงสัตวปานานาชนิดวิ่งพลาน
กระทิง,ควายปา,เสือดาว,หมี,อีเกง และกวาง ตางกระเจิดกระเจิงดวยความตระหนกตกใจ
สิงหโตหนุม ตัวหนึง่ วิ่งปราดออกมาจากสุมทุมพุมไมเบื้องหนา มันยืนหันรีหันขวางแลวปราดเขาใสชางพระที่นั่ง
ของซานุกขานทันที ทานมหาราชาทรงเหนี่ยวไกปนยิงสิงหโตในระยะเผาขนขณะที่สิงหโตกระโจนเขาใสชาง
“ปง”
เสียงกระสุนเล็กยาวดังกึกกองปา กระสุนสังหารนัดนั้นถูกหนาผากสิงหโตพอดีมันลงดิ้นทุรนทุรายหางจากชางพระ
ที่นั่งเพียงเล็กนอย เจาคุณปจจนึกฯ ยิงซ้ําอีกนัดหนึ่ง เทานี้เองสิงหหนุมซึ่งมีขนาดเกือบเทามาก็สิ้นใจตาย
ซานุกขานทรงยิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ
“เกงมากเจาคุณ ฝมือยิงปนของเจาคุณไมเลวนี่นา” รับสั่งดวยเสียงอันดัง “เตรียมตัวไวใหดปี ระเดีย๋ วเราจะไดยงิ
สิงหโตอีก”
ชางทั้งสี่เชือกยืนนิ่งเฉยเปนแถวเรียงเดี่ยว กิมหงวนกวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณแลวก็ลวงกระเปากางเกงหยิบ
วิสกี้ขวดเล็กออกมาหนึ่งขวด
นิกรจุปากแลวกลาวขึ้น
“อยาโวยอายหงวนกินเหลาแดดรอนจัดอยางนี้เมาแยนะโวย”
เสี่ยหงวนโบกมือ
“มือชั้นกันแลวกินเหลาไมเคยเมา ตองกินใหใจปาเสียหนอย แกรูไหมวาเมื่อกี้นี้ตอนที่สิงหโตมันวิ่งออกมา หัวใจของ
กันแทบหยุดเตนทีเดียว”
นิกรยิ้มแหงๆ
“กันก็เหมือนกัน สวดอิติปโสเสียตั้งหลายจบ กลัววามันจะวิง่ เขาโจมตีชา งของเรา กันขอสารภาพอยางลูกผูชายวา กัน
เห็นสิงหโตแลวมือตีนของกันออนเปยกไปหมด มันไมนาดูเหมือนสิงหละครสัตว หรือสิงหโตทีอ่ ยูใ นกรงเขาดินเลย”
กิมหงวนลืมตาโพลง
“งัน้ เรอะ ถายังงั้นคนละครึ่งขวดเพื่อปลุกใจเสือปา กินเหลาไปแลวใจของเราจะไดปาขึ้นอีก กันเตรียมเหลามาก็
เพราะเหตุน้ี กันไมเขาใจเลยที่ทานซานุกขานโปรดปรานการลาสิงหโต พระองคควรจะลากระตายหรือลาแยมากกวา ซึ่งจะไม
เปนภัยแกพวกเราเลย”
อาเสี่ยยกขวดวิสกี้ขึ้นดื่มอั้กๆ ประมาณครึ่งขวดแลวก็สงขวดเหลาใหนายจอมทะเลน
“เอาซีกร คนละครึ่งขวด เสียงกลองดังกระหึ่มขึ้นอีกแลว รีบดื่มเหลาเสียจะไดใจกลา”
นิกรมองซายมองขวา แลวยกขวดเหลาขึน้ ดื่มรวดเดียว เหลาที่เหลืออยูครึ่งขวดหายเขาไปอยูในทองนิกรแลว นาย
จอมทะเลนโยนขวดทิ้งแลวยกหลังมือขวาขึ้นเช็ดปาก
อาเสี่ยปรารภขึ้นเบาๆ วา
“กินเหลาเพียวๆ ไมเติมโซดาบาดคอเหลือเกิน ไดอะไรแกลมสักหนอยก็วิเศษเทานั้น”
นิกรเลิกคิ้วแลวกลาวถามวา

“แกจะกินแกลมอะไรละ กันมีติดตัวมาหลายอยาง”
อาเสีย่ หัวเราะชอบใจ
“กอดีนะซิ ขอกุงแหงสักสองสามตัวเถอะ กันมีเหลาอีกหนึ่งขวดลอกันเสียใหหมดก็แลวกัน คนที่ขี้ขลาดตาขาวหรือ
ใจไมสู ถาดื่มเหลาเขาไปแลวไมมีกลัวอะไรเลย อยางที่เขาเห็นชางเทามด”
นิกรแหกปากหัวเราะลั่น
“เทาหมูโวยไมใชเทามด”
เสี่ยหงวนชักฉิว
“เทาหมูมนั โตเกินไป เทามดเล็กกวาขี้ตาเราอีก”
“เออจริงโวย ขี้ตากันเวลาตื่นนอนเชาๆ โตขนาดลูกปงปองเห็นจะได” พูดจบนิกรก็ลวงมือลงไปในกระเปากางเกง
ขางขวา ทําตัวยงโยยงหยกจนเกือบจะตกลงมาจากสัปคับหรือกูบที่ตั้งอยูบนหลังชาง แลวนิกรก็ยื่นหอกระดาษใหเสี่ยหงวน
“เอาอยากกินแกลมอะไรเลือกเอาเหอะ มีกงุ แหงตัวใหญๆ แลวก็ฝรั่งดอง มะยมดองนิดหนอย มะขามเปยก ถั่วลิสงคั่ว”
“อือ” อาเสี่ยคราง “แกนีม่ ขี องกินติดตัวตลอดเวลา ถามจริงๆ เถอะวะ นอกจากเครื่องแกลมเหลาแลวแกมีของกิน
อะไรอีกบาง”
นายจอมทะเลนยิ้มอายๆ
“มีแซนวิชอยูหลายชินแลวก็โลตีสามสี่แผน ไกยางสองขาเอาไหมละ”
กิมหงวนหัวเราะชอบใจ
“เอาเก็บไวกอน กันตองการของแกลมเหลามากกวา”
แลวกิมหงวนก็ลวงกระเปากางเกงหยิบวิสกี้ขวดเล็กออกมาอีกหนึ่งขวด จัดแจงเปดฝาจุกออกแลวยกขวดขึ้นดืม่ เจา
คุณปจจนึกฯ แลเห็นอาเสี่ยดื่มเหลาตอนใกลเที่ยงทานก็ทําตาเหลือกแลวเอ็ดตะโรลั่น”
“เฮย-นัน่ แกกินเหลาหรืออายหงวน”
เสีย่ วหงวนถอดขวดเหลาออกจากปากแลวถอนหายใจเฮือกใหญ สงขวดเหลาใหนายจอมทะเลน “เอาซีอายกร อยาไป
สนใจกับตาแกหัวลานคนนั้นเลย”
นิกรหันไปมองดูเจาคุณปจจนึกฯ
“ออ ไมใชใครอื่นหรอก พอตากันนะ”
“พอตาแกทําไมถึงหัวลานละ” อาเสี่ยถามดวยเสียงอันดัง
เจาคุณปจจนึกฯ ยกปนเล็กยาวขึ้นประทับบา เล็งศูนยปนหมายหนาอกทางซายของ
กิมหงวน ทานมหาราชาทอดพระเนตรเห็นเขาก็ตกพระทัยรับสั่งหามเสียงหลง
“อยา-เจาคุณ ฉันไมไดชวนเจาคุณมาลามนุษย เรามาลาสิงหโตกันตางหาก”
ทานเจาคุณลดปนลงแลวขบกรามกรอด
“ฝาบาทไดยินไหม อายหงวนมันวากระหมอม”
อาเสี่ยลอยหนาถามดวยฤทธิ์แอลกอฮอล
“วายังไง อยามาหาเรื่องเคานะจะบอกให พิลึกคนจริงๆ เชียว เคายังไมไดพูดอะไรสักหนอยจะเอาปนมายิงเคา”
เจาคุณโมโหจนหัวเราะ
“หมั่นไสโวย อยานะมึง นี่มันในปาฉันยิงแกทิ้งงายๆ นะจะบอกให”
กิมหงวนคอนปะหลับปะเหลือก

“ยิงเคาตายเคาเปนผีเคาจะมาหักคอตัว”
“เฮย” พลตวาดเสี่ยหงวนแลวหัวเราะหึๆ “ตอนเทีย่ งแดดรอนอยางนี้ดนั กินเหลาเขาไปได”
เสี่ยหงวนยักคิ้วแผล็บ
“กินปลุกใจเสือปาวะ” กิมหงวนพูดพลางหัวเราะพลาง “กันกับอายกรรูสึกกลัวสิงหโตตะหงิดๆ เลยตองกินเหลา”
ดร.ดิเรก ซึ่งนั่งอยูบนหลังชางแกๆ ตัวเดียวกับเจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
“ประเดีย๋ วเถอะ แกสองคนตองเมาเหลาตกชางเปนแน”
นิกรยกมือทั้งสองขางรําปอ แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“ตกชางถึงอยางไรก็ไมตาย ฮา-อา ครึกครื้นจังโวยยังงี้สนุกแน หรือวาไงอายหงวน”
อาเสีย่ เห็นพองดวย
“เปนความจริง โบราณวา ตกชางหรือตกมาไมตาย ตกควายละกอแขนคอก”
นิกรถามเบาๆ
“ถาตกตนกลวยละเปนยังไง”
กิมหงวนตวาดแวด
“ขึ้นไปไดเรอะ ตนกลวยมันลื่นจะตายโหง ถามอะไรไมเขาเรื่อง”
คณะพรรคสีส่ หายตางหัวเราะกันอยางครืน้ เครง ซานุกขานพลอยทรงพระสรวลดวยทั้งๆ ที่พระองครูสึกวาเรื่องตก
ตนกลวยไมนาขบขันอะไรสักนิด ในเวลาเดียวกันนี้เองพวกบาวไพรของซานุกขาน ไดไลตอนฝูงสัตวปาและสิงหโตผาน
มาแลว เสือดําตัวหนึ่งทาทางดุรายกระโจนเขาใสชางเจาคุณปจจนึกฯ ทานเจาคุณกับดร.ดิเรกตางยกปนเล็กยาวขึ้นประทับยิง
คนละนัดแตไมถูก เสือดํากระโดดเกาะสีขางขางขวาของชางแกตัวนั้น ดร.ดิเรกหลับหูหลับตายกพานทายปนฟาดกบาลเสือดํา
เต็มแรงเกิดเสียงดังโพละ พานทายปนเล็กยาวกระบอกนั้นหักสะบั้น เสือดําปลอยตัวลงสูพื้นดินดวยความเจ็บปวด มันรอง
คํารามลั่น ทานซานุกขานทรงยิงเสือดําตัวนั้นทันที
“ปง”
เสือดํากระโดดขึ้นไปบนอากาศสูงเกือบสามเมตรแลวก็หลนลงมานอกตายอยูใกลๆ ชางของเจาคุณปจจนึกฯ
คณะพรรคสี่สหายตางพากันมองดูทานมหาราชาอยางชื่นชม แลวเสียงตบมือก็ดังขึ้นพรอมๆ กัน โดยเฉพาะนิกร
ถึงกับยกนิ้วมือใสปากเปาเปยว อาเสี่ยชูหัวแมมือขางขวาขึ้นเหนือศีรษะแลวทูลซานุกขานดวยเสียงออแอ เพราะลิ้นไกสั้นวา
“วิเศษแทฝาบาท ฝาบาทเปนนักเลงปนที่ยิงปนแมนราวกับจับวางทีเดียว”
ซานุกขานทรงยิ้มแปน
“เปลา ฉันยิงถูกเพราะเสือตัวนี้อยูหางจากฉันเพียงสิบเมตรเทานั้น”
พลกลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ อยางขบขัน
“ทําไมคุณอายิงไมถูกละครับ ทั้งคุณอากับดิเรกตางยิงมันในระยะเผาขนแทๆ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มแหง
“อายอมรับวาอาปอดลอยไปหนอยเพราะนึกไมถงึ วาเสือมันจะตะปบชางของอา”
ดร.ดิเรกพูดเสริมขึน้
“ไอคิดวาไอยิงไมผิดอยางเด็ดขาด แตปนกระบอกนี้สงสัยวากระบอกมันคดแนนอน”
ซานุกขานทรงพระสรวลกาก
“ปนไมใชไมซางนะหมอ ปากกระบอกจะคดได”

รับสัง่ พลางทรงพระสรวลพลาง “ปนของฉันลวนแตใหมถอดดามและเปนปนทันสมัยที่สุด ฉันคิดวาหมอหลับหู
หลับตายิงมันดวยความตกใจมากกวา”
นายแพทยหนุมยิ้มแหงๆ
“ออไร อาจจะเปนอยางนัน้ ก็ไดกระหมอม อา-กระหมอมคิดวากีฬาลาสิงหโตของเราควรจะเกมไดแลวไมใชหรือฝา
บาท”
“โอ-ฉันกําลังสนุกทีเดียว เราเพิ่งยิงสิงหโตไดตัวเดียวเทานั้น การลาสิงหโตอยางนอยเราตองฆาสิงหโตใหไดหาหก
ตัว มายเราก็จะขายหนาคนของฉันที่อุตสาหไปตอนสิงหโตมาใหเรายิง”
ฝูงสัตวปาวิ่งผานมาเปนพวกๆ แตไมมีใครยิง กวางดาวหลายตัววิ่งกระเจิดกระเจิงมาดวยความตกใจ อาเสี่ยกับนิกร
เริ่มมึนเมาแลว นิกรกําลังจะยิงกระทิงโทนตัวหนึ่ง แตความมึนเมาทําใหนิกรยกปากกระบอกปนประทับบาและยื่นพานทาย
ปนออกไปขางหนา เขาควานหาไกปนอยูสักครูก็กลาวถามกิมหงวนดวยเสียงออแอวา
“เสียโวย นัยนตากันลืมไมใครขึ้น แกชวยดูหนอยเถอะวะ ปนของกันกระบอกนี้มีไกหรือเปลา หรือฝรั่งมันลืมทําไก
ปน”
อาเสี่ยยกมือซายปองหนาผากมองดูปนของนิกร แลวกิมหงวนก็ทําหนาเบ พูดเสียงออแอแทบไมเปนภาษามนุษย
“ปนของแกไมไดความเสียแลวละโวย ไกนะมันมีแตวา…พานทายปนของแกกลมดิกเล็กนิดเดียว สวนปากกระบอก
ปนแบนแตดแต แลวแกจะยิงมันยังไง”
นายจอมทะเลนหายใจเฮือกใหญ
“ยิงมันยังงี้ละวะ”
พลแลเห็นเขาก็ใจหายวาบ รีบรองบอกนิกรทันที
“เฮย-อายกร อยาเหนี่ยวไกนะ ถาเหนี่ยวไกแกตายแน จับปนเสียใหถูกโวย แกกําลังเอาปากกระบอกปนวางอยูบนบา
ของแก
นิกรโบกมือหาม
“อยาสูรูอายพล นักเลงปนอยางกันยิงปนมาเสียมากตอมากแลว กันจะวัวกระทิงใหแกดู”
กิมหงวนรีบแยงปนนิกรทันที
“อยา-กร อยาเพิ่งยิง เราสองคนมีโอกาสที่จะแสดงความกลาหาญแบบชายชาติเสือ ใหพวกเราไดเห็นเปนขวัญตาแลว
ลงจากชางเถอะเพื่อน มือชั้นเราสิงหโตไมสูจะมีความหมายอะไรนัก ลงไปยืนหยัดยิงมันบนพื้นดินดีกวา เหลาทําใหกันมี
จิตใจเขมแข็งแลว”
นิกรพยักหนาเห็นพองดวย
“นั่นนะซี ไมเห็นจะนากลัวอะไร สิงหโตมันก็คือ แมวเราดีๆนีเ่ อง ตางกันก็แตวา แมวมันรองเมีย๊ วๆ แตสงิ หโตมัน
รองโฮก”
อาเสี่ยรองบอกควาญชางซึ่งนั่งอยูที่คอชาง และเปนชาวฮินดูวัยกลางคน เปนมหาดเล็กเกาแกของทานซานุกขาน
“เฮ-บัง เราสองคนจะลงจากชางบอกใหชางมันนั่งหนอยซี”
ควาญชางหันมายิ้ม เขาถามภาษาไทยเสียงแปรงเชนเดียวกับแขกพูดไทย
“ลงไปทํามะไร ลงไปสิงหโตกินนะนายจา”
เสี่ยหงวนชักฉิว

“เราสองคนคือผูพิชิตสิงหโต บังคอยดูซี ฉันจะจับหางสิงหโตกระตุกเลน ขณะนี้อยาวาแตสิงหโตเลย ตอใหชา งปาทัง้
โขลงฉันก็ไมกลัว บอกชางใหนั่งซีบัง”
“นั่งยังไงคะราบ นั่งยองๆ หรือนั่งพับเพียบ”
กิมหงวนเอ็ดตะโรลัน่
“ใหมันนั่งก็แลวกัน จะนั่งยองๆ หรือนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิไดทั้งนั้น”
ควาญชางขยับขาทั้งสองขางเตือนชางแลวออกคําสั่งดวยภาษาฮินดู
“ทะราวะกินหนา นั่งยองๆ โวย”
ชางแสนรูพยักหนารับคําสั่ง แลวทรุดตัวลงนั่งยองๆ กิมหงวนกับนิกรถือปนยาวเล็กกาวออกมาจากสัปคับ แลวหยอน
ตัวลงเหยียบเขาชาง กระโจนลงสูพื้นดินดวยความมึนเมา ทั้งสองหนาแดงกร่ํา กลิ่นวิสกี้คลุงไปหมด เจาแหวเต็มไปดวยความ
หวงใยนายทั้งสองจึงรองตะโกนมา
“รับประทานลงไปทําไมครับ ประเดีย๋ วสิงหโตคาบเอาไปรับประทานเทานัน้ ขึ้นหลังชางเถอะครับรับประทานอยูบน
หลังชางปลอดภัยกวา”
ใครตอใครรองบอกใหอาเสี่ยกับนิกรขึ้นชาง แตสองสหายทําหูทวนลมไมยอมฟงเสียงใคร พากันเดินเปะปะออกไป
ยืนเดินเคียงคูกันในที่แจงซึ่งเปนเปาที่มองเห็นถนัด
เสียงโหรองของบาวไพรพลทานซานุกขานดังแววมาอีกระคนกับเสียงตีเกราะเคาะไม สิงหโตสองตัววิง่ ตรงเขามา ตัว
หนึ่งเปนสิงหโตตัวผูขนาดมาเทศแตขาสั้นกวา อีกตัวเปนตัวเมียไมมขี นแผงคอ รูปรางใหญโตพอๆ กัน สิงหโตหนุมสาวคูนี้
กําลังพลอดรักกันอยูในสุมทุมพุมไมอันมิดชิดแหงหนึ่ง เมื่อไพรพลของซานุกขานโหรองขับไลมัน มันก็พากันวิ่งหนีมาทางนี้
เจาคุณปจจนึกฯ เต็มไปดวยความเปนหวงนายจอมทะเลนอยางยิ่ง ถึงจะชั่วดีอยางไรก็เปนลูกเขยของทาน ทานรอง
บอกนิกรดวยเสียงอันดัง
“สิงหโตมาโนนแลว ขึ้นชางโวยอายกร ปลอยใหอา ยหงวนมันแสดงคนเดียวเถอะ”
นิกรหันมายิ้มใหพอตาของเขาซึ่งนั่งอยูบนสัปคับเคียงคูกับดร. ดิเรกบนหลังชางแกตัวนั้น แลวนิกรก็เจรจาเสียงออน
เสียงหวานตามแบบยี่เกชั้นดี
“พระราชบิดาไมตอ งหวงหร็อกคะราบ
อันตัวของเกลากระผมเองก็เรียนสําเร็จศิลปศาสตรมาจากพระฤาษีแลว
กระผมไมกลัวเสือหรือสิงหโตหรอกครับ”
อาเสี่ยกลาวขึ้นบางหลังจากยกกําปนทุบหนาอกตัวเองดังบึ้ก
“อั๊วก็ไมกลัว อั๊วซิยิ่นกุยโวย ฮือ…วาก…อั๊วมีไกซิยิ่นกุย”
“แพ็งๆ” นิกรรองตางลอโกะ
อาเสี่ยทําทาแบบงิ้ววาดแขนขาอยางนาดูดวยฤทธิ์เมา เขาเกกหนาใหดเู หมือนตัวงิว้ ทีเ่ ปนจอมบู
“วาก…อั๊วมีไกซิยิ่นกุยทหารเอกพระเจากรุงจีนฮา”
“แพ็งๆ” นิกรรับ
“อั๊วมีกําลังเทาชางสิบตัวโวย”
“แพ็งๆ”
“เสือสิงหโตอั๊วก็ไมกลัว”
“แพ็งๆ”
“แตอ๊ัวกลัวหมาโวย”

“อาว” นิกรครางเสียงออแอ “ไงยังงั้นละซิยิ่นกุย”
อาเสี่ยจุยปาก
“เถอะนา มึงตีลอโกะเรื่อยไปก็แลวกัน”
นิกรพยักหนาแลวรองลั่น
“แพ็งๆ ๆ ๆ ๆ ตะลุงตุง แพ็ง”
“วาก…..ปุด โฉ ปุด โฉ”
นิกรหัวเราะ
“แปลวาอะไรวะ”
เสี่ยหงวนทําตาเขียว
“มันแปลอยูในตัวแลวโวย ไมจาํ เปนตองแปลอีก ลงปุดมันก็เหม็นโฉทั้งนั้นไมวาในที่แจง ในหองนอน บนผิวน้าํ หรือ
ใตนาํ้ ” แลวอาเสี่ยก็แหกปากลั่น “วาก…สิงหโตสองตัวนั่นมาแลว”
“แพ็งๆ”
“อั๊วซิยิ่นกุยจะจับสิงหโตตัวละมือ ฟาดกับตนไมใหมันตาย”
“แพ็งๆ”
“อัว๊ สูต าย” กิมหงวนตะโกนจนแสบคอหอย
“แพ็งๆ”
“วาก…อั๊วเจี๊ยะปง”
“แพ็งๆ”
“ลื้อเจี๊ยะไซ”
นิกรทําคอยน พูดเสียงออแอเหมือนอยางคนเมา
“เลิกโวย ไมเลน ไซนะเจี๊ยะเขาไปไดรึ เหม็นตายทาเพียงแตเหยียบไซก็แยแลว เฮยๆ ๆ สิงหโตมันวิ่งแขงกันเขา
มาแลว”
กิมหงวนวางปนเล็กยาวพิงไวกับตนไมใหญตนหนึ่ง เขากมลงหยิบกิ่งไมแหงกิ่งหนึ่งซึ่งมีขนาดเทาไมพลองลูกเสือ
และยาวราวสามเมตรขึ้นมาถือกระชับมั่น ความเมาทําใหอาเสี่ยนึกทึกทักเอาวา ขณะนี้เขาคือเสือขาวซิยิ่นกุย ทหารเสือของ
พระเจาถึงไทจงฮองเต และไมทอ นนีค้ ือทวนคูม ือของเขานัน่ เอง ซิยิ่นกุยกิมหงวนปราดเขายืนสกัดกั้นขวางหนาสิงหโตทั้ง
สองอยางทะนง วางทาทางใหผึ่งผายภาคภูมิสมกับที่เปนทหารเอก ทุกคนตระหนกตกใจไปตามกันเวนแตนิกรคนเดียวซึ่งยืน
เบิ่งมองดูอาเสี่ยดวยความสนุกสนาน
สิงหตัวผูรองคํารามลั่นปา เพื่อทําลายขวัญเสี่ยหงวน มันวิ่งเขาใสซิยิ่นกุยทันที ดวยความดุรายตามสัญชาตญาณของ
มัน พอสิงหโตตัวผูกระโจนเขาไปหากิมหงวนเสียงปนเล็กยาวหลายนัดก็ระเบิดดังขึ้นเปนเสียงเดียว
“ปง”
สิงหโตหนุมกระโจนขามศีรษะอาเสี่ยไปอยางหวุดหวิด พอรางของมันถึงดินมันก็ลมลงดิน้ ทุรนทุราย ในเวลา
เดียวกันนัน้ เอง นางสิงหกระโจนเขาใสเสี่ยหงวนอยางแคลวคลองวองไว
อํานาจวิสกี้ซึ่งมีดีกรีสูงทําใหอาเสี่ยกลาหาญอยางผิดมนุษย เชนเดียวกับคนเมาทั้งหลายที่ไมกลัวอะไร อาเสีย่ ถือไม
พลองยืนตั้งหลักมั่น พอนางสิงหกระโจนเขามาเขาก็เงื้อไมพลองขึ้นสุดแขนแลวฟาดลงกลางศีรษะนางสิงหอยางถนัดถนี่เสียง
ดังราวกับผามะพราว

นางสิงหดิ้นพราดดวยความเจ็บปวด อาเสี่ยยืนมองดูมันอยางขบขันแลวเลนงิ้วอีก คณะพรรคสี่สหายและทานซานุก
ขานไมกลายิงนางสิงหโต เพราะเกรงวากระสุนปนจะถูกอาเสี่ยหรือนิกรเขา กิมหงวนรายรําทวนไปมาอยูขางๆ นางสิงห
นัน่ เอง
“วาก…ซิยิ่นกุยเอาดามทวนตีเบาะๆ เทานัน้ สิงหโตก็บอทาแลว”
นิกรเอาปากทําเครื่องดนตรี
“แพ็งๆตะลุงตุง…”
“อั๊วมีไกซิยิ่นกุยโวย”
“แพ็งๆ ชิแช็งๆ แช็งๆ ชิแช็งชิ แช็งชิ ตะลุงตุง”
“ฮอ” อาเสีย่ ตะโกนแลวไอแค็กๆ เงื้อไมพลองขึ้นกระหน่ํากบาลนางสิงหอีกสามสี่ทีติดๆ กัน เทานี้เองนางสิงหก็ดาว
ดิน้ สิน้ ใจตาย กะโหลกศีรษะแบะแยกเลือดไหลชุมโชก อาเสี่ยเดินเขาไปยกเทาขวาวางลงบนทองนางสิงห แลวชูไมพลอง
ทอนนั้นขึ้นเหนือศีรษะประกาศชัยชนะ คณะพรรคสี่สหายกับทานซานุกขานและเหลามหาดเล็กของพระองค ซึ่งนั่งอยูบน
หลังมาประมาณยี่สิบคนตางตื่นเตนประหลาดใจเหลือที่จะกลาว ไมมีใครนึกฝนวาอาเสี่ยจะใชกิ่งไมขนาดเขื่องฆาสิงหโตตัว
นัน้ ได ทุกคนเชื่อวากิมหงวนไมกลัวสิงหโตจึงเอาชนะสิงหโตได เพียงแตใชไมทอนเดียวเทานั้น พวกมหาดเล็กของทาน
ซานุกขานตางโหรองเกรียวกราวดีใจในชัยชนะของเสี่ยหงวน ทานซานุกขานรับสั่งใหควาญชางของพระองคไสชางเขาไปที่
ชางของพล แลวรับสั่งวา
“ไมไดการเสียแลวคุณพล เสี่ยหงวนกับคุณนิกรเมามาก ลงไปสูกับสิงหโตดวยฤทธิ์เมาแทๆ เธอชวยเรียกเขาขึ้นไปนั่ง
บนหลังชางเถอะ ฉันเปนหวงเขามาก หมดสนุกเสียแลว”
ตอตอนที่ 3
สามเกลอหัวโลน

