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มนุษยหมิ ะ
ป. อินทรปาลิต
หลานสาวของผมเจ็บทองจะออกลูก แตเด็กในทองทําพิษไมยอมออกชายผูนี้หลานเขยของผม
เอง เขาบอกวาเมียของเขากําลังจะขาดใจตายอยูแลว หมอตําแยยืนยันวาทารกในครรภคือปศาจกุมาร บางที
โผลมือออกมาบางทียื่นเทาออกมาแลวหดเขาไปอีก นาสงสารเหลือเกิน ผมชวยอะไรไมได
นายแพทยหนุมพูดโพลงขึ้นทันที
"ไมใชผปี ศ าจอะไรหรอกครับคุณลุง
เปนการคลอดทีผ่ ดิ ปรกติเทานัน้ ผมยินดีจะใหความ
ชวยเหลือทําคลอดใหหลานสาวของคุณลุงเอง"
ซานุกขานทอดพระเนตรนายแพทยหนุมอยางพอพระทัย
"คุณหมอที่รกั
ปลอยใหเปนเรื่องของหมอตําแยเขาเถอะชาวเขาหรือชาวไรนี่ที่จะไมยอมให
ผูชายเขาไปยุงเกี่ยวในการคลอดบุตรของเขาเลย หมอตําแยก็คือยายแกคนหนึ่งที่มีความชํานาญในการทําคลอด
แบบสมัยเกา เราเดินทางกันตอไปเถอะ"
"ไมไดกระหมอม" ดร.ดิเรกทูลดวยสีหนาวิตกแทนคนไขซึ่งเขายังไมทันเห็นหนา "กระหมอม
เปนนายแพทย หนาที่สําคัญยิ่งของกระหมอมก็คือชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ปวยไขโดยไมเลือกชาติศาสนา ฝา
พระบาทพาพวกเราเสด็จไปกอนแลวกระหมอมจะติดตามไปภายในชั่วโมงนี้" พูดจบดร.ดิเรก ก็หันหนามาทาง
ชัยทันหัวหนาชาวบานทวารา
"คุณลุงครับโปรดใหผมไดทําคลอดใหหลานสาวของคุณลุงเถอะครับ ผมรับรองวาหลานสาว
ของคุณลุงจะหลอดภัยแนนอนดวยวามสามารถของผมซึ่งเปนนายแพทยปริญญาตางประเทศและเปน
นักวิทยาศาสตรผเู รืองนามของโลก"
ชัยทัตยืนนิ่งอึ้งไปสักครูก็กลาววา
"คุณหมอ……. เราไมเคยทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีของเราการคลอดบุตรจะยากหรืองาย
ก็ตองใชหมอตําแยซึ่งเปนผูหญิง"
หลานเขยของชัยทัตฟงภาษาไทยไมออกก็กลาวถามชายชราพอรูวา ดร. ดิเรกจะใหความ
ชวยเหลือเมียรักของเขา เจาหนุมรางสูงชะลูดพอ ๆ กับเสี่ยหงวนก็มองดูนายแพทยหนุมดวยสายตาที่แสดง
ความขอบคุณ เขาเจรจากับชัยทัต ผูเปนลุงของภรรยาอยากจะใหนายแพทยหนุมไปชวยภรรยาของเขา ซึ่งชาย
หนุมผูนี้เคยไดรับการศึกษามาบางจากโรงเรียนเทศบาลของเมืองกาตะมันดูนี่เองชายชรากับหลานเขยของเขาสง
ภาษาฮินดูกันอยูสักครู ฟงดูคลายกับทะเลาะกันแตความจริงไมใช ในที่สุดชัยทัตหัวหนาชาวบานจึงตกลงใจฝา
ฝนประเพณีเพื่อหวังจะใหหลานสาวของเขาปลอดภัยจากการคลอดบุตรคนนี้ ชัยทัตหันมาทาง ดร.ดิเรกแลว
กลาววา
"คุณหมอครับ ผมกับหลานเขยของผมไดปรึกษากันแลว"
ดร. ดิเรกหัวเราะ

"ปรึกษากันหรอกหรือครับ ผมนึกวาทะเลาะกันเสียอีก"
ชายชราทําหนาชอบกล
"เปลา คุณหมอแขกเสียงดังอยางนั้นเองครับ ถาเราปรึกษาหารือกัน เราก็ตองสงเสียงเอะอะ
อยางนี้ อา – อยาหาวาผมดูถูกดูหมิ่นเลยนะครับ คุณหมอเคยทําคลอดมาแลวประมาณกี่คน"
นายแพทยหนุมชักฉิว
"คุณลุงไมนาจะถามผมอยางนี้เลย มหารานีของทานซานุกขานที่สิ้นพระชนมไปผมเองเปนคน
ทําคลอด ตอนนั้นผมมาเที่ยวอินเดียและเปนแขกผูมีเกียรติพักอยูในวังศิวะนิมิต"
ชายชราทูลถามซานุกขานทันที
"เปนความจริงหรือฝาบาท"
ทานมหาราชาทรงยิ้มแหง ๆ
"เอ-เหตุการณที่เมียฉันคลอดพระโอรสมันนานมาแลวความจําของฉันลืมเลือนเต็มทนชัยทัต
เอาเปนอันวาทีด่ ิเรกวาเปนความจริงก็แลวกัน"
ชายชรากมศีรษะถวายคํานับแลวกลาวกับ ดร.ดิเรกทันที
"เชิญไปที่บานหลานสาวผมเถอะครับคุณหมอ ถาคุณหมอชวยทําคลอดใหเรียบรอยก็จะเปน
พระคุณหาที่สุดมิได แตวา…..โปรดอยาเรียกรองคาปวยการใหแพงนักเลยครับ หลานของผมเปนคนจนมี
อาชีพคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ เทานัน้ "
ดร. ดิเรกกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ฟรีครับคุณลุง ผมจะไมคิดคาปวยการแมแตรูปเดียว ผมจะตอบแทนไมตรีจิตของคุณลุงเทาที่
ใหการตองรับพวกเราเปนอยาดีเชนนี"้
ครั้นแลวชัยทัตกับหลานเขยของเขาก็พา ดร. ดิเรกไปจากทีน่ น้ั นายแพทยหนุมควากระเปายา
หิว้ ไปดวย เขารูสึกมีความสุขอยางยิ่งที่เขามีโอกาสไดชวยเหลือเพื่อมนุษย คณะพรรคของเขาพรอมดวยทาน
มหาราชากับเจาคุณปจจนึก ฯ เจาแหวและการิม คงนั่งสนทนากับโยควิบูลยโยคีตอไป เทนสิงหรวมอยูในกลุม
นีด้ ว ย ทานโยคีไดกลาวเตือนนักไตเขาบรรดาศักดิ์ใหระมัดระวังตัวในการปนปายภูเขา เพราะถาพลาดพลั้ง
เพียงนิดเดียวคอกับตาตุมก็จะยนลงไปรวมกัน หรือมิฉะนั้นก็กระดูกออกนอกเนือ้ พล พัชราภรณไดคุยกับเทน
สิงหอยางสนิทสนม เจาหนุมเนปาลไดใหคําแนะนําอันเปนประโยชนมากมาย
ในราวครึง่ ชัว่ โมง ดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์ก็กลับมาที่ตนโพธิ์ใหญหนาหมูบาน ชัยทัตติดตามมา
ดวย จากใบหนาอันยิ้มแยมของนายแพทยหนุม ยอมแสดงใหเห็นวาเขาไดชว ยคนไขรายนีเ้ รียบรอยแลว
"เปนยังไงบางดิเรก" เจาคุณปจจนึก ฯ รองถาม
นายแพทยหนุมเขามาหยุดยืนเบื้องหนาพรรคพวกของเขาแลวยืดหนาอกขึ้นในทาเบง
"เมื่อผมไปถึงคนไขสิ้นใจตายพอดี"
"อาว….." หลายคนอุทานขึ้นพรอม ๆ กัน
ดร. ดิเรกโบกมือ
"อยาเพิง่ รองอาว ฟงผมเลาใหจบเสียกอน คนไขขาดใจตายเพราะเบงจนหมดลม"
เสี่ยหงวนถามขึ้นเบา ๆ

"ทองผูกมากเลยเบงไมออก…….."
ดร. ดิเรกแยกเขีย้ วแลวตะโกน
"ไมใชเบงอึโวย เบงออกลูก"
"ออ" อาเสี่ยยานคาง "แลวยังไงหมอ แกชวยแกใหฟน"
นายแพทยหนุมยิ้มอยางภาคภูมิ
"ออไร" กันฉีดยาเขยาหัวใจใหเข็มหนี่ง ยาวิเศษของกันไดไปบังคับหัวใจที่หยุดทํางานแลวให
ทํางานอีก พอคนไขมีลมหายใจกันก็ทําคลอดใหใชคีมคีบถานดึงหัวเด็กออกมาทีละคนรวมสองคนดวยกัน"
"ลูกแฝด" นิกรรองขึ้นดัง ๆ
"ออไร ผูชายทั้งคู แมของเด็กปลอดภัยแลว พอของเด็กไดกราบไหวขอบคุณกันหลายพัก
หลายรา พูดแลวจะวาคุยโวย ถาไมไดกันแมเด็กตายแน"
ชัยทัตพูดเสริมขึ้น
"เปนความจริงครับ คุณหมอดิเรกเปนหมอเทวดาทีเดียวทําการคลอดใหหลานผมโดยมีคีมคีบ
ถานอันเดียวเทานั้น ผมเชื่อวานายแพทยในเนปาลหรือในอินเดียคงไมมีใครที่จะมีความสามารถเกินหนาคุณ
หมอดิเรกไปได"
นิกรมองดูพรรคพวกของเขาแลวกลาววา
"ตบมือใหเกียรติดิเรกมันหนอยโวยพวกเรา"
ทุกคนตางตบมือกราว ดร. ดิเรก โคงคํานับอยางสวยงามทานโยคีโยควิบูลยมองดูนายแพทย
หนุมอยางชื่นชมแลวทานก็กลาววา
"การบําเพ็ญตนเปนประโยชนแกผูอื่น ชวยทุกขผูอื่นใหพนภัย หรือคลายความเดือดรอน
สาธุชนยอมสรรเสริญ"
ดร. ดิเรกยกมือไหว
"สาธุ นิสัยของผมเปนยังงี้แหละครับ ทานอาจารย อา……. ทานอาจารยขึ้นยอดเอเวอเรสต
กับผมไหมละครับ"
ทานโยคีสน่ั ศีรษะ
"อาตมาเปนนักพรตไมใชนักไตเขา อาตมาพึงพอใจนัง่ เขาฌาณอยูท ่ีโคนโพธิน์ ้ี ขอใหพวกคุณ
เดินทางไปเถิด จงสวัสดีมีชัยและปลอดภัยทุก ๆ คน"
บรรดานักไตเขาตางพากันยกมือไหวรับคําพรของทานโยควิบูลยโยคีนิกรลุกขึ้นเดินเขาไป
คุกเขาขางฐานตนโพธิ์ แลวมองดูทานโยคีอยางประจบ
"ทานอาจารยครับ กอนจะจากกันผมอยากจะเรียนถามทานอาจารยสักนิด อยาหาวาผมลองภูมิ
เลยนะครับ"
ทานโยคียิ้มเล็กนอย
"ไดซีคุณ อาตมาภาพยินดีจะตอบคําถามของคุณใหถูกตอง"
นิกรนิ่งนึกสักครู หันมายักคิ้วใหพอตาของเขา แลวเปลี่ยนสายตามาที่ทานมหาโยคี

"คอยฟงใหดีนะครับ อะไรเอย …… สองหัวกินหัวเดียว หัวเขียวกินหัวค่าํ เตากินเห็ดเปดกิน
หอย"
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ทานโยควิบูลยโยคีไมเคยใชความคิดในการตอบคําถามเลย
แตคราวนีท้ า นตองคิด เมื่อคิดไมออกทานก็นึกอับอายแลวโมโหตัวเองที่แกปริศนางาย ๆ เชนนีไ้ มออก แตทาน
โยคีมีศีลมีสัจจเมื่อคิดไมไดทานก็ยอมสารภาพตามตรง
"อาตมายอมแพ อาตมาภาพคิดไมออกจริง ๆ ปริศนาของคุณแบบนี้เหมือนกันเสนผมบังภูเขา
บอกอาตมาหนอยซิวาคุณหมายถึงอะไร"
นิกรหัวเราะชอบใจ
"ไมมีความหมายอะไรเลยครับทานอาจารย มันเปนคําตอบอยูในตัวแลว สองหัวกินหัวเดียว
หัวเขียวกินหัวคว่าํ เตากินเห็ดเปดกินหอยนั่นแหละครับ"
ทานโยคีหวั เราะชอบใจ
"อาตมายอมรับวานี่เปนครัง้ แรกทีอ่ าตมาจนปญญาตอบคําถามไมได อาตมาเคยตัง้ ใจไววา ผูใ ด
ตั้งคําถามที่อาตมาตอบไมได อาตมาจะสละของรักทีส่ ดุ ของอาตมาใหเขาเปนการใหรางวัล ฉะนัน้ อาตมาขอถือ
โอกาสนี้ใหของรักของอาตมาแกคุณ"
นิกรตื่นเตนดีใจเหลือที่จะกลาว
"โอ…..อาจารยจะใหอะไรผมครับ"
โยควิบูลยโยคีเอื้อมมือหยิบยามเกา ๆ ของทานขึ้นมา แลวลวงมือลงไปในยามหยิบแกว
เจียระไนเปนเหลีย่ มคลายเหลีย่ มเพชรและโตขนาดเทาลูกเท็นนิสออกมา ทานโยคีสงแกวเจียระไนใหนิกรแลว
กลาววา
"แกวนี้เปรียบเสมือนดวงใจของอาตมานั่นเทียว"
นิกรทําตาละหอย
"โถ-พระอาจารยเจาขานี่มันแกวทับกระดาษอันละสามสี่บาทเทานั้นเอง"
โยควิบูลยหยุดยิ้มทันที
"ไมใชแกวทับกระดาษหรอกคุณ มันคือแกวสารพัดนึกเมื่อคุณกําแกวนี้ไวในมือคุณจะนึกให
คุณเปนอะไรหรือจะใหเกิดอะไรขึ้นก็ได มันจะเปนไปตามความนึกคิดของคุณเสมอ แตทวาคุณจะนึกไดเพียง
หาครัง้ เทานัน้ เมื่อครบหาครัง้ แลว แกวนีก้ จ็ ะเปนแกวเจียระไนธรรมดา"
นิกรกมลงกราบแทบเทาทานโยคีแลวรับแกวมาถือไว
เขาพิจารณาดูอยูสักครูก็ลุกขึ้นเดิน
กลับมานั่งที่แครไมไผกับคณะพรรคของเขา คนโนนคนนี้ตางขอดูแกวสารพัดนึกของนิกร พลกับดร. ดิเรก
และเสี่ยหงวนไมเชื่อวาแกวสารพัดนึกนี้จะมีอิทธิปฏิหาริยถึงกับนึกอะไรได เจาคุณปจจนึก ฯ รับแกวไปดูเปน
คนสุดทายทานกระเดาะแกวเลนแลวกลาวขึ้นดัง ๆ
"แกวสารพัดนึก ขอเจาจงบันดาลใหศีรษะของขามีผมงอกออกมาเดี๋ยวนี"้
คณะพรรคสี่สหายหัวเราะครืน เจาแหวกับการิมซึ่งนั่งอยูบนกอนหินตางหัวเราะงอหายทาน
โยคีมองดูทานเจาคุณอยางขบขันแลวกลาววา

"แกวนี้ จะสัมฤทธิ์ผลแกผูที่อาตมาใหเทานั้น ถาทานอยากจะมีผมดกก็ตองใหเจาของแกวเปน
ผูน กึ "
เจาคุณปจจนึก ฯ ใจเตนระทึก ทานสงแกวสารพัดนึกใหจอมทะเลนแลวพูดอยางละล่ําละลัก
"ไหวละวะกร ชวยนึกใหพอหายหัวลานทีเถอะวะ ถาไปไดกลับไปถึงกรุงเทพ ฯ พอจะให
เงินแกสองแสนเปนการตอบแทนแก"
นิกรสั่นศีรษะชา ๆ
"ไมสําเร็จครับ ผมนึกไดเพียงหาครัง้ เทานัน้ กอนจะนึกอะไรผมจะตองคิดแลวคิดอีก"
"โธ-ชวยพอหนอยนาอายกร พอจะไดมีโอกาสใชหวีใชน้ํามันใสผมกับเขาบาง"
นิกรทําปากเบี้ยวแลวหัวเราะดวยมุมปาก
"เสียใจ การนึกตั้งหาครั้งจะตองเปนประโยชนแกผม อาคุณพออยาเพิ่งวุนวายไปเลย ผม
จะตองพิสูจนดูใหรูแนเสียกอนวาแกวนี้จะนึกใหเปนอะไรไดจริง ๆ หรือไม" พูดจบนิกรก็รองขึน้ ดัง ๆ "เฮย
เหาะโวย ทําใหขาเหาะขึ้นจากพื้นดินเดี๋ยวนี้ บินวนเวียนรอบหมูบานนี้แลวกลับลงมาเร็ว"
ทันใดนัน้ เอง ทุกคนก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกันดวยอํานาจแกววิเศษทําใหนายจอมทะเลนลอยขึ้น
จากพื้นดินทันที นิกรรองเอะอะเอ็ดตะโรลัน่ คณะพรรคสี่สหายตางแหงนหนามองดูนิกรดวยความตื่นเตน
มหัศจรรยใจกระดิ่งทองทําทาเหาะแบบยี่เกอํานาจของแกวสารพัดนึก ทําใหนิกรเหาะไดตามที่เขานึก นิกรเหาะ
ไปรอบหมูบานในระยะหาสิบเมตร ชาวทวาราตางแตกตืน่ รองตะโกรบอกกันใหดมู นุษยเหาะ นิกรเหาะรอบ
หมูบานครบหนึ่งรอบก็เหาะกลับมาและคอย ๆ เหาะลงสูพ ื้นดินระหวางตนโพธิ์
นิกรงวยงงอยางบอกไมถูก เขาเกือบจะคิดวาเขาฝนไป นายจอมทะเลนตรงเขาไปหาโยคีแลวทรุดดัว
ลงนั่งคุกเขาประนมมือกราบโยควิบูลยโยคีดวยความเคารพรัก
"ทานอาจารยครับ ผมเชื่อแลววาแกวนีค้ อื ดวงใจของทานอาจารย โอ มันไมนาจะเปนไปไดเลยครับ
ผมจะเก็บและรักษาไวใหเทากับชีวิตของผมทีเดียว"
ทานโยคียิ้มใหนิกร
"แตคุณนึกไปครั้งหนึ่งแลว ยังเหลืออีกเพียง ๔ ครัง้ เทานั้น"
นิกรหนาจอย เต็มไปดวยความเสียหายที่เขาใชมันไปหนึ่งครั้ง
"ทานอาจารยไดแกวนีม้ าจากไหนครับ"
โยคีวา "ไดมาจากอาจารยของอาตมานัน่ เอง แกวนี้เปนของกษัตริยฮ ินดูองคหนึง่ เมื่อพันกวาปมาแลว
พระเจาอักษราทรงเปนเจาของดวงแกวนี้ เมื่อกิตติศัพทเลาลือไปถึงพระเจาจิตตะเสนมหาราชาจักรพรรดิมุสลิม
พระองคก็รับสั่งใชใหทหารเอกของพระองคปลอมแปลงตัวเดินทางมายังเมืองพาราณสีเพื่อขโมยแกวสารพัดนึก
อันนี้
ทหารเอกผูมีนามวานิรนาถสามารถลอบเขาไปในวังหลวงและซุมซอนตัวอยูหลายเวลาจึงขโมยแกว
สารพัดนึกไดนาํ ไปถวายพระเจาจิตตะเสนมหาราช
แตเมื่อเจาของไมใหเปนการขโมยเอาไปแกวดวงนี้ก็ไม
เกิดผล พระเจาจิตตะเสนทรงพระพิโรธก็โยนดวงแกวลงไปในคงคาสวรรคหรือแมนํ้าคงคา พระอาจารยของ
อาตมาเบิกน้ําลงไปนั่งบริกรรมที่กนแมน้ํานั้น วันหนึ่งแกวถูกน้ําพัดมาตองพระองคพระอาจารย ทานก็เลยเก็บ
ไว และดวยบุญฤทธิ์ของพระองค แกวสารพัดนึกก็สัมฤทธิ์ผลนึกอะไรไดสิบครั้ง เมือ่ พระอาจารยมอบแกว
ดวงนีใ้ หอาตมาพระอาจารยไดนกึ ไปแลวหาครัง้ อาตมาภาพไดตง้ั ปณิธานไววา อาตมาภาพจะมอบแกวสารพัด

นึกนี้ใหคนมีปญญาผูสามารถตั้งปญหาที่อาตมาตอบไมได
ก็แลวคุณนี่แหละที่มีปญญาเปนเลิศนําปญหา
หญาปากคอกมาถาม เมือ่ อาตมาตอบไมไดอาตมาจึงมอบแกวสารพัดนึกใหเปนรางวัล แตคุณใชมันไปหนึ่งครั้ง
แลว คงเหลืออีกสี่ครั้งเทานั้น"
นิกรยิ้มแหง ๆ เขาหันมามองดูคณะพรรคของเขาแลวกลาวกับเสี่ยหงวนวา
"เรื่องนีค้ ลายอาหรับราตรีวะ ถาผูกเปนเรื่องนาฏดนตรีคงจะสนุกไมนอย" แลวนิกรก็รองยี่เกทันที
กระดิ่งทองดีใจเมื่อไดแกว เปนบุญของเราแลวสมปรารถนา แกวเอยจงฟงเรา
ขาจะนึกใหเจาชวยเหลือขา
หัวขาโลนโกนใหม ๆ คลายพี่ทิด
แกวจงเนรมิตเสนเกศา
ใหดกดําสมหมายภายในพริบตา
พอนิกรรองจบกลุมควันสีดําก็พวยพลุงออกมาจากศีรษะนิกรทันที ทําใหทุกคนตกตะลึงไปตามกัน
เมื่อควันจากใครตอใครก็แลเห็นนายจอมทะเลน ซึ่งศีรษะโลนเลี่ยนกลายเปนมีผมสลวยดําเหมือนเชนเดิมดวย
อํานาจของแกวสารพัดนึก
ดร. ดิเกรองขึน้ สุดเสียง
"อิท อิส วันเดอรฟลุ …. โอมันเปนแปลก มันเปนแปลกมากไสยศาสตรทําใหนักวิทยาศาสตรงวยงงไป
หมดแลว มายกอด ดาวเทียมยังไมประหลาดเหมือนอยางนี"้
เมื่อนิกรยกมือขวาขึ้นคลําศีรษะของตัวเอง นายจอมทะเลนก็ดีใจเหลือที่จะกลาว เทนสิงหผูกรอนผม
นิกรนัง่ อาปากหวอ ซานุกขานตื่นเตนพระทัยอยางลนพน เจาคุณปจจนึก ฯ รองขึ้นดัง ๆ
"อายกร นึกใหพอบางซี สองแสนบาทพอจะจายใหแกเมื่อเรากลับไปถึงบาน"
นิกรทําตาปริบ ๆ อยูนาน เขาไมอยากจะเชื่อเลยวามันเปนความจริงที่เกิดขึ้นแลว เขายกมือขวาคลํา
ศีรษะของเขาอีกในที่สุดนิกรก็รองเอ็ดตะโรดวยความดีใจ
"หายหัวโลนแลวโวย โอยนาประหลาดจริง ๆ"
ซานุกขานรับสั่งกับพลเบา ๆ
"ยังไงคุณพล คุณเชื่อแลวสินะวาไสยศาสตรนั้นเปนความลับมหัศจรรยที่สุด ไสยศาสตรทําใหสิ่งที่
เปนไปไมไดเปนไปได"
พลยอมรับวาเปนจริง
"กระหมอม…….. กระหมอมงงไปหมดแลว"
อาเสี่ยกิมหงวนเอื้อมมือเขี่ยแขนนิกร
"กรโวย ชวยนึกใหกันบางซี กันรําคาญเต็มทนแลวที่กันถูกกรอนผมเหลือแตหางหนุกระดุกกระดิก
เหมือนแขกสงนม"
นิกรกําลังดีใจก็ลืมนึกไปวาแกวนี้นึกไดเพียงหาครั้งเทานั้น เขายิ้มใหอาเสี่ยแลวมองดูแกวสารพัดนึก
ในมือเขา นายจอมทะเลนกลาวกับแกวสารพัดนึกทันที
"เฮย-ขานึกใหกมิ หงวนเพื่อนของขาผมยาวและทรางผมเหมือนเชนเดิม หางหนูจงหายไป" พูดจบนิกร
เอาปากบรรเลงเพลงรัว "เตง-ตาเรงเตงเต็งเตรง เตงเตง…….."

กลุมควันสีดํา พุงออกมารอบ ๆ ศีรษะอาเสี่ยทนที ควันที่เกิดขึ้นหนาทึบกระจายไปทั่ว พอควันจางทุก
คนก็แเห็นผมของเสี่ยหงวนเหมือนเชนเดิมคณะพรรคสี่สหายกับทุกคน ๆ คนตืน่ เตนประหลาดใจเหลือที่จะ
กลาว อาเสี่ยดีใจถึงกับโผเขากอดนิกรแนน แลวยกมือลูบผมของเขาอีกเพื่อใหแนใจวาหางหนูหายไปแลวและ
เขามีผมเหมือนเมือ่ กอนทีเ่ ขาใหเทนสิงหกรอนใหเขา
"โอย-ดีใจเหมือนตายแลวเกิดใหมโวยอายกร ขอบใจแกมากที่แกชวยกัน"
เจาคุณปจจนึก ฯ เลื่อนตัวเขามานั่งใกลนายจอมทะเลนแลวยกมือขวาตบบานิกรเบา ๆ เมือ่ นิกรหันมา
มองดู ทานเจาคุณก็เผลอตัวยกมือไหวนิกรอยางนอบนอม
"ชวยพอหนอยเถอะวะพอมหาจําเริญ โอกาสอันดีงามเปนของพอในครั้งนี้แลว สองแสนบาทเปนของ
เจาแน ๆ พอกลับไปถึงกรุงเทพ ฯ พอจะเขียนเช็คจายใหแกทันที ถาพอโกงแกขอใหพอเปนลูกหมาหารอยชาติ
ดิเรกกับพลและอายหงวนเปนพยาน"
นิกรยิ้มใหพอตาของเขา
"เอาซีครับ ผมจะนึกใหคุณพอหายหัวลานกบาลเหนงเสียที เวรกรรมของคุณพอคงสิน้ สุดลงในคราวนี้
อา….โอย…ตายหา….เดีย๋ วครับ" แลวนิกรก็ยกมือซายขึ้นนับนิ้วทีละนิ้ว พอไดสามนิ้วก็สะดุงเฮีอก "ผมใช
แกววิเศษไปสามครั้งแลวเหลืออีกสองครั้งเทานั้น เห็นจะชวยคุณพอไมไดละครับ ผมตองเก็บไวใชเรื่องสําคัญ
จริง ๆ เปนตนวานึกเงินสักพันลานเมื่อกลับไปกรุงเทพ ฯ แลวก็นึกใหคุณอาหญิงแมอายพลเลิกดาผม"
ซานุกขานทรงพระสรวลกาก
"ชวยเจาคุณทานหนอยเถอะนานิกร ไหน ๆ ทานก็เปนพอตาของเธอ นึกอีกครัง้ เหลืออีกครัง้ เอาไวนกึ
เอาเงินก็ดีแลวมีเงินก็เหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอยาง"
นิกรหันไปมองเจาแหว พอสบตากันเจาแหวก็ยิ้มแปน
"วาไงวะอายแหว กันจะชวยนึกใหคุณพอมีผมดกอยางพวกเราดีไหม"
เจาแหวหัวเราะหึ ๆ
"อายแหว" ทานเจาคุณตะโกนลั่นแลวยกมือชี้หนา "มึงนะมึง แทนที่จะชวยพูดสนับสนุนกูกลับยุอาย
กรไมใหชวยกู โธ-อายสัตว"
เจาแหวทําคอยนแลวพูดกับนายจอมทะเลน
"รับประทานไมควรมาถามความเห็นผมเลย เนื้อไมไดรบั ประทาน หนังไมไดปูนั่ง กลายเปนสัตวไป
แลว"
นิกรหันมาทางพอตาของเขาแลวกระเดาะแกวเลน
"อยาไปโกรธอายแหวมันเลยครับ ผมเปนลูกเขยคุณพอ เมื่อมีโอกาสที่จะใหคุณพอหายหัวลานผมก็
ตองชวย"
เจาคุณยิ้มแปน
"เออ ยังงี้ซีลูก นี่ถาพอมีลูกสาวเหลืออยูอีกสักหาคนพอยกใหแกหมดเลย แถมแมยายดวยถามี"
เสียงหัวเราะอยางครืน้ เครงดังขึน้ พรอม ๆ กับนิกรมองดูพอ ตาของเขาอยางขบขัน
"นัง่ เฉย ๆ ครับ ผมจะนึกแกวสารพัดนึกใหเดี๋ยวนี้ คุณพออยากจะมีผมแบบไหน แบบจิ้งเหลนนิยม
ทรงมดแดงชะเงอหรือแบบนักเรียนชายครับ หรือจะเอาทรงดอกกระทุม หรือยาวแบบทารซาน"

เจาคุณปจจนึก ฯ ตื่นเตนดีใจเปนลนพน ทานเชื่อวาแกวสารพัดนึกจะบันดาลใหทานมีผมยาวทันที
เพราะทานไดเห็นอิทธิฤทธิ์ของแกวสารพัดนึกแลว
"เอาทรงอะไรก็ไดพอทูนหัวของพอ ขอใหหายหัวลานเทานั้น เฮอ-เปนบุญแลวเจาประคุณเอย"
นิกรนิ่งนึกสักครู
"เอาแบบ เอลวิส เพรสลีด่ กี วานะครับ ถาคุณพอไมชอบตัดใหมันสั้นหรือเปลี่ยนทรงใหมก็ได" พูดจบ
นิกรก็โยนแกวสารพัดนึกเลน
บังเอิญนิกรรับผิด แกวสารพัดนึกหลนลงกระทบพื้นแตกออกเปนสองเสี่ยง ทุกคนใจหายวาบ เจา
คุณปจจนึก ฯ หนาซีดเผือด
นิกรหันไปมองดูทานโยควิบูลย แลวกลาวถามขึ้นทันที
"ทานอาจารยครับ แกวแตกแลวยังใชนึกไดไหมครับ"
มหาโยคีสั่นศีรษะ
"อาตมาภาพเสียใจเหลือเกิน เมื่อแกวแตกแกวก็หมดฤทธิ"์
นายจอมทะเลนคอย ๆ หันมามองดูพอตาของเขา นายกระดิ่งทองยักไหล พรอมกับแบมือทั้งสองขาง
กมหนารับกรรมตอไปเถอะครับ แกวสารพัดนึกใชการไมไดเสียแลว นาเสียดายจริง ๆ ผมไมควร
กระเดาะเลนเลย"
เจาคุณปจจนึก ฯ รองไหทําปากแบะยกมือขวาขึ้นเช็ดน้ําตา
"แกมันไมควรนี่นา โธ-ถาแกวไมแตกพอก็หายหัวลานแลว ฮีอ-ฮีอ"
ดร. ดิเรกกลาวกับพอตาของเขาดวยความสงสาร
"ปาอยาเสียใจเลยครับ พรหมลิขิตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ชาติกอนปาคงชอบเลนพนันตีไก ชาติน้ี
เลยหัวลาน"
เจาคุณชักฉิว
"แกรูไดอยางไร"
นายแพทยหนุมยิ้มแหย ๆ
"ยายผมเคยเลาใหผมฟงครับ คุณยายวาคนที่เลนพนันไกชน เกิดชาติหนาตองหัวลาน เมือ่ ชาติกอนคุณ
พอเลนไกชนแน ๆ คือเลี้ยงไกไวตีกัน"
เจาคุณสะอื้น
"ขาไมไดเลนโวย ขาเคยไปดูเขาหนสองหนเทานัน้ "
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ซานุกขานยกพระหัตถขวากอดเจาคุณปจจนึก ฯ ดวยความรัก แลว
ทรงปลอบโยน
"อยาเสียอกเสียใจไปเลยนาเจาคุณ ขอโทษนะ คนที่หวั ลานอยางเจาคุณนีล้ ว นแตเปนคนใหญโตมี
อํานาจวาสนาทัง้ นัน้ เจาคุณนะใครเห็นก็ตอ งเดาไดวา เปนขุนนางผูใ หญ เปนเศรษฐีมั่งมีทรัพย ฉันเสียอีกมีผม
ดกดําบุคลิกของฉันยังสูเจาคุณไมได เตรียมตัวออกเดินทางกันเสียที เรายังจะตองทรมานตัวและใชเวลาอีก
หลายวันกวาจะขึ้นไปถึงยอดเอเวอเรสต"

เสีย่ หงวนกับนิกรครึกครื้นรื่นเริงผิดปกติ สองสหายลุกขึ้นอยางกระฉับกระเฉง ทุกคนตางเตรียมตัว
ออกเดินทางแตไมรบี รอนอะไรนัก เมื่อไดร่ําลาทานโยควิบูลยโยคีแลว คณะไตเขาบรรดาศักดิ์ก็อําลาชัยทัต
และพวกชาวบานทวาราตลอดจนเทนสิงห หลังจากนั้นเจาหนุมการิมก็ไดรับคําสั่งใหนําทางตอไป ขบวนนัก
ไตเขาเคลื่อนที่ออกจากหมูบานทวาราแลว บรรดาชาวบานตางโหรองโบกมือให คณะพรรคสี่สหายโบกมือ
ตอบ นักไตเขาสูงขึ้นไปจากพื้นดินตามลําดับ บนเขาหิมาลัยคือปานั่นเอง บางแหงเปนปาโปรงและที่ราบสูง
บางแหงก็เปนปาทึกหรือปาดงดิบ สัตวปามีชุกชุมนานาชนิด ความใหญโตมโหฬารของขุนเขาลูกนี้เหลือจะ
ประมาณไดอากาศชุมชื้นและหนาวเย็น ความกวางใหญไพศาลทําใหไมรูสึกวา อยูบ นเขาแตทวิ ทัศนของกาตะ
มันดูนครหลวงของเนปาลมองแลเห็นเล็กลงตามลําดับ คณะไตเขาไดพบโยคีอีกหลายองค นั่งจําศีลภาวนาอยู
ในที่สงบเงียบ นักพรตเหลานี้ไดสละแลวซึ่งกิเสสทั้งปวง จําศีลภาวนาจนกระทัง่ ไดรับความสุขอันแทจริงแหง
จิตใจ ธรรมชาติปาดงพงไพรบนเขาหิมาลัยสวยงามมาก บางแหงก็เปนโกรกชะโงกเงื้อม บางตอนก็เปนเหว
เปนลําธารลําหัวย ดอกไมปาหลากสีบานสะพรั่ง นกเล็ก ๆ สงเสียงรองอยูตามตนไม ยิ่งสูงขึ้นไปความสงบ
เงียบวังเวงก็มากขึ้น นาน ๆ ก็ไดยินเสียงชางหรือเสือรองกระหึ่มมาแตไกล พรานการิมผูน าํ ทางเดินนําหนาเขา
คนเดียวทีไ่ มมเี ครื่องหลังรุงรัง เขาสะพายปนเล็กยาวหนึ่งกระบอกซึ่งเปนปนของพล เขาแตงกายแบบชาว
พื้นเมืองมีมีดพกเลมใหญเหน็บไวที่เอวเปนอาวุธคูมือของเขา หนุม เนปาลผูน ม้ี คี วามเชีย่ วชาญในการเดินปา
มาก นัยนตาและจมูกไวมากเขาสามารถไดกลิ่นสัตวปาในระยะหนึ่งรอยเมตร และไดกลิ่นน้ําในระยะสองรอย
หาสิบเมตร เขาอาจจะบอกไดวา บริเวณขุนเขาตอนใดสัตวปา ชนิดใดชุกชุม และเพียงแตเห็นรอยเทาสัตวเขาก็รู
ทันทีวาเปนรอยสัตวอะไร การิมเปนทั้งพรานไพรและนักไตเขา เจาหนุม เนปาลผูน้ีคอ นขางคุยโมก็จริง แตมี
ความสามารถพอตัวทีเดียวชางพูดชางคุยตลอดเวลา บางทีไมมีใครฟงเขาก็พูดเรื่อยเจี้อยเปนน้ําทวมทุง บางทีก็
รองเพลงรอค แอนด รอล ทําใหบรรยากาศครึกครื้นรื่นเริงตลอดเวลา
สูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปจากระดับพื้นดินตามลําดับคณะไตเขาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันริมลํา
ธารสายหนึ่ง
ในราว ๑๓.๐๐ น.
ก็ออกเดินทางตอไป
ทุกคนแลเห็นหมูบานทวาราริบ ๆ
อยูเบื้องลางคลายกับตุกตา
บริเวณปาตอนนี้เปนปาโปรง
ซึ่งบางแหงเปนกอหญาเล็ก
ๆ
เมื่อผานลําหวยแหงหนึ่งการิมก็ใชมีดสั้นของเขา ซึ่งยาวขนาดดาบปลายปนทหารและหนากวางประมาณ ๒ นิว้
ตัดกิง่ ไมขนาดเขือ่ งยาวประมาณหนึง่ เมตรไดหนึง่ ทอน
แลวเขาก็เดินยอนกลับมาหาคณะพรรคสี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ องคซานุกขานและเจาแหว
"ระวังตัวหนอยนะครับพวกเรา"
เจาหนุมเนปาลพูดอยางเปนงานเปนการ
"ขณะนี้เรากําลังเขามาอยูในถิ่นที่อยูของงูจงอางแลว"
เจาคุณปจจนึก ฯ ชักใจไมดี
"จงอาง..." แลวทานก็หันมามองดูเสี่ยหงวน "งูจงอางกัดคนตายไมใชหรือ แกเคยเห็นไหมวะ"
อาเสี่ยพนักหนา
"เคยเห็นครับ ที่สวนหลังบานเรา ผมตีตายหลายตัวแลว"
พลหัวเราะหึ ๆ
"งูจงอางรูปรางมันเปนยังไงวะอายเสี่ย"

กิมหงวนหันมาทางนายพัชราภรณ
"ตัวยางประมาณสามฟุต สีเขียว ๆ ทองขาววะ ชอบกินเขียดบางทีก็นกกระจอก"
นิกรยกมือเขกกบาลเสี่ยหงวนดังโปก
"นั่นมันงูเขียว จงอางนะตัวเกือบเทาหนาแขงเราและยาวเกือบสี่เมตร"
"งัน้ เรอะ" กิมหงวนอุทาน "กัดตายไหม"
"ตายแหงเลย เปนงูที่ดุรายและมีพิษมากที่สุด ฝรัง่ เขาเรียกวา คิง คอบรา ฮัน่ แน....รูภ าษาฝรัง่ ซะดวย"
ดร. ดิเรกดูทอนไมในมือของการิมแลวกลาวถาม
"แกตัดไมทอนนี้มาเพื่อจะสูกับงูจงอางยังงั้นหรือ?"
"ถูกแลวครับ"
นายแพทยหนุมยิ้มเล็กนอย
"โยนทิง้ ไปเถอะ ใสมันดวยปนลูกซองดีกวา ตูมเดียวเทานัน้ ก็เสร็จเรา"
การิมลืมตาโพลง
"อยาเชียวนะครับคุณ ยิงงูไมใชยิงไดงาย ๆ ถายิงผิดมันจะไลกวดคุรหมอและฉกคุณหมอตายทันที
ถาเจอมันใครอยายิงนะครับ ใหผมสูกับมันเองผมเคยสูกับงูจงอางมามากตอมากแลว ใชไมทอนเล็ก ๆ
ขนาดนี้แหละครับ"
ทันใดนั้นเองเจาแหวก็รองขึ้นสุดเสียง
"วาย....รับประทานงูครับ"
ทุกคนสะดุงเฮือกไปตามกัน
ตางหันไปมองดูเจาแหวแลวก็มองตามสายตาเจาแหว
งูจงอางตัวหนึ่งชูคอแผแมเบี้ยหราอยูเหนือพุมไม หางจากคณะนักไตเขาราวยี่สิบเมตรเปนอยางมาก มันกําลัง
จองมองดูนกั ไตเขาเพื่อหาทางเขาโจมตีตามสัญชาตญาณอันดุรา ยของมัน
ทานมหาราชาปลดปนเล็กยาว ออกมาจากพระอังสะเตรียมจะสังหารพญางูที่มีพิษรายแรง
การิมปราดเขามาทูลหามทานมหาราชาทันที
"อยา-ฝาบาท กระหมอมแสดงเอง"
"มันจะขบกบาลแกตาย" รับสั่งเสียงหนัก ๆ
"ไมเปนไรมิไดกระหมอม"
ทูลจบการิมก็ขยับไมที่ถืออยูในมือขวาของเขา
แลวคอย ๆ
เดินเขาไปหาราชางูเหาอยางทรนง มิหนําซ้ํายังผิวปากเพลงซาโยนาระเสียดวย"
ทุกคนยืนนิ่งเฉยจองตาเขม็งมองดูงูจงอางและพรานภูเขา จงอางสวยศีรษะและลําตัวไปมา ทําทาจะพุง
ตัวเขาเลนงานนายพรานขึค้ ยุ การิมไมไดแสดงทาทีหวาดหวั่นเลย เจาคุณปจจนึก ฯ ชักเปนหวงก็รองบอก
"เฮย ระวังโวย คอยหลบฉากใหดี"
การิมหันมายิ้มใหคณะนักไตเขา
เจาหนุมเนปาลคอย
ๆ
เลือ่ นตัวเขาไปหยุดยืนหางจากพญางูราวหกเมตร และแลวดวยความรวดเร็วราวกับแสงฟาแลบเจาหนุมเนปาลก็
เหวี่ยงไมทอนนั้นไปจามือของเขาทันที ศิลปของการขวางไมทอนอันเกิดจากความชํานาญทําใหไมทอนนั้น
หมุนติ้วเหมือนกังหันตองลมและตรงเขาไปหาพญางูทามกลางความตื่นตะลึงของนักไตภูเขาทั้งหลายที่กําลัง
จองตาเขม็งมองดูไมทอ นนัน้ ถูกคองูจงอางอยางจัง พญางูลดตัวลงจากทาแผแมเบี้ยดิ้นทุรนทุรายพลิกตัวไปมา

แสดงความเจ็บปวดรวดราวแสนสาหัส
เพียงครูเดียวจงอางใหญตัวนั้นก็สงบเงียบ
ที่คอของมันมีเลือดไหลรินออกมา
การิมผิวปากหวือ หมุนตัวกลับเดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย แลวกลาวอยางภาคภูมิวา
"เปนยังไงครับวิธปี ราบจงอางของผมแนไหมครับ"
พลพยักหนาและยิ้มใหพรานภูเขา ซึ่งอยูขางจะคุยโมซักหนอย
"วิเศษมากการิม
กันนึกไมถึงจริง
ๆ
วาแกจะมีวันสังหารงูจงอางไดงายดายเชนนี้
แกใชเวลาฝกหัดขวางไมนานไหม"
การิมยิ้มนอยยิ้มใหญ
"ผมคือสัพพัญูครับคุณ
ผมอยูขางจะเฉลียวฉลาดสักหนอย
จะหัดอะไรเดี๋ยวเดียวก็เปนครับ
บางทีไมตองหัดเรียกวารูเอง"
"ถุย" เสีย่ หงวนรองขึ้นดัง ๆ "มากไปแลวโวยนายปลากริม
การิมหัวเราะ
"การิมครับ ไมใชปลากริม" พูดจบพรานขี้คุยก็ดึงมีดสั้ นออกมาจากปลอกของมันแลวชูอวดนักไตเขา
"ความจริงผมจะสังหารงูจงอางดวยมีดพกคูของผมเลมนี้ก็ไดครับ
ผมไมอยากจะคุยอวดเลยที่วา
ผมเปนนักขวางมีดที่แมนยําที่สุดในอินเดียและเนปาล โดยเฉพาะการขวางมีดของผมมีศิลปซะดวย ผมขวางไป
แลวผิดที่หมายมีดจะกลับมาหาผมเอง"
ซานุกขานทรงพระสรวลกาก
"ฉันคิดวาแกคุยโมมากเกินไปเสียแลว เอาแตพอหอมปากหอมคอเถอะวะการิม"
พราภูเขาลืมตาโพลงมองดูทานมหาราชาอยางเคือง ๆ
"กระหมอมพูดจริง ๆ ไมใชโม กระหมอมแสดงใหดูก็ได" ครั้นแลวพรานการิมก็เหวี่ยงมีด
ไปขางหนาเต็มแรง
มีดพกเลมนั้นลอยละลิ้วหมุนควางตรงไปยังตนไมใหญตนหนึ่ง
แลวคอย
ๆ
เลี้ยวเปนวงกวางยอนกลับมาหา
การิมอยางนาประหลาดอัศจรรยใจยิ่ง
แลวหลนลงแทบเทาของนายพรานขี้โมแตมีความสามารถทําไดจริง เหมือนอยางพูด
คณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางตบมือเกรียวกราวเจาแหวศรัทธาแกกลาถึงกับยกมือใสปากเปาเปยว
พลยกเทาขวาถีบหลังเจาแหวโครม
"นีแ่ นะ มากไปหนอยอายแหว"
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง นิกรแลเห็นการิมกมลงหยิบมีดสั้นขึ้นมาถือก็เดินเขาไปหาแลวแบมือ
ขอมีดสัน้ เลนนัน้
"ขอยืมหนอยการิม การแสดงของแกไมใชของยากเย็นอะไรเลยกันแสดงใหดูก็ได"
พรานภูเขาขมวดคิว้ ยนมองดูนายจอมทะเลนอยางดูหมิน่
"หมายความวาคุณจะขวางมีดเลมนี้ใหยอนกลับมาหาคุณยังงั้นหรือครับ"
"เออ"
นิกรพูดเสียงหนัก ๆ
"คนอยางกันนะหนึ่งไมมีสองเหมือนกันเวย
มากันจะแสดงใหแกดูเปนขวัญตา แลวแกจะไดรูวาการขวางมีดของแกนั้นยังออนหัดนัก"

การิมสงมีดใหโดยดีนิกรหันมายิ้มกับพรรคพวกของเขาแลวเงื้อมีดขึ้นสุดแขนขวางไปขางหนาเต็มแรงเ
กิดมีดเลมนั้นลอยละลิ่วลงไปในเหวลึกไมยอมกลับมาหานิกร
เขายกมือขวาปองหนาผากมองมีดแลวเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ
"วา-ไมไดความโวย"
การิมสะดุงเฮือก ทําคอยนกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"วายังไงครับ ทําไมมีดผมไมกลับมา"
นิกรยิ้มแหง ๆ
"ลงไปเก็บที่กนเหวซี
แฮะ
แฮะ
มันจะกลับมาไดไงวะ
ในเมือ่ กันไดขวางมีดเปนครัง้ แรกในชีวติ ของกัน"
"อาว"
การิมรองสุดเสียง
"แลวผมจะทํายังไง
มีดเลมนั้นเปนอาวุธคูมือของผม
ถาไมมีมีดแมแตลูกหมาตัวเล็ก ๆ ผมก็สูมันไมได ลงไปเก็บใหผมซีครับ"
นิกรเอียงคออมยิ้ม"
"ขืนปนลงไปจะไดเปนผีเฝาเหวเทานั้น แกเปนนักไตภูเขาไปเก็บเอาเองซี"
พรานภูเขาทําปากหมุบหมิบนึกลําดับบรรพบุรุษของนิกรในใจแลววิ่งเหยาะ ๆ ตรงไปที่เหวนัน้
การิมปลดปนเล็กยาวที่สะพายบาวางลงบนพื้นดิน แลวไตลงไปยังกนเหวอยางระมัดระวังตัว ทานมหาราชาพา
คณะพรรคสีส่ หายเดินไปทีร่ ิมเหวอันกวางใหญ
ทุกคนเฝามองดูการิมอยางหวงใย
พรานภูเขาคอย ๆ
ไตลงไปทีละนอย
เหวนี้กวางใหญมากแตลึกประมาณ
๑๐
เมตร
เมื่อการิมเก็บมีดพกคูมือของเขาไดแลวเขาก็เสียบมันไวใน
ซองทีค่ าดเอวตามเดิม
แลวเงยหนาขึน้ รองตะโกนขอเชือก
ดร.
ดิเรกรีบโยนเชือกลงไปตอจากนั้นสี่สหาย
ก็ชวยกันดึงตัวพรานภูเขาขึ้นจนถึงปากเหวโดยสวัสดิภาพ
การิมยกมือเทาสะเอวมองดูนิกรอยางเคือง ๆ
"ทีหลังอยาเลนยังงี้เลยครับ ผมรักมีดเลมนี้ราวกับดวงใจของผมทีเดียว แมผมขอซือ้ เอาไปเชือดวัว
ผมยังไมยอมขาย"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"แกคุยวาแกไตภูเขาไดคลองเหมือนจิ้งจกไตฝา ไมเห็นจริงเลย กวาแกจะไตลงไปถึงกนเหวกินเวลาตั้ง
สิบนาที
"ปูโธ" การิมคราง "ขืนพรวดพราดลงไปผมก็กระดูกออกนอกเนื้อเทานัน้ แลวก็อยาลืมวาผมเปน
นักไตเขานะครับ ไมใชนักไตเหว"
นิกรทําหนาชอบกล หันมายิ้มกับเสี่ยหงวน
"จริงของมันโวย"
ซานุกขานยกพระหัตถซายขึ้นทอดพระเนตรนาฬิกาขอมือเรือนทอง
ฝงเพชรลูกของพระองคแลวรับสั่งวา
"เดินทางตอไปเถอะพวกเรา บริเวณปาตอนนี้มีตนไมใหญและเถาวัลยปกคลุมแสงอดดทําใหรมเย็น
และเราไมใครจะเหน็ดเหนื่อย เราควรจะหยุดพักในเวลา ๑๗.๐๐ น."

เสี่ยหงวนทูลทานมหาราชาเบา ๆ
"กระหมอมคิดวาเราขึน้ ไปพักบนยอดเอเวอรเรสตดหี รือฝาบาท"
ซานุกขานทําพระศอยน
"อีกหาวันเปนอยางนอย กวาเราจะขึ้นไปถึงยอดเอเวอรเรสต และอยางนอยเราจะใชเวลาสองวันเต็ม ๆ
ปนจากโคนเอเวอรเรสต
ยอดทางซายมือของเราคือยอดกันชิงจังกาซึ่งมีความสูงเปนที่สองรองจากยอดเอเวอรเรสต"
กิมหงวนทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"เราจะตองขึน้ เขาอีกหาวัน...."
"ถูกแลว หาวันนะหมายถึงวาเราไปถึงสวนฐานของยอดเอเวอรเรสต"
การิมพูดเสริมขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
"ยอดเอเวอรเรสตนะสูงเกือบสามหมื่นฟตนะครับอาเสี่ย ไมใชสูงขนาดยอดภูเขาทองที่อาเสี่ยเลาใหฟง
เราจะตองเผชิญกับภัยธรรมชาติและอันตรายอื่น ๆ อีกมากมายนักกวาจะขึ้นถึงยอด"
กิมหงวนหนาเบหันมาทางนายจอมทะเลน
"กลับลงไปรอคอยที่หมูบานทวาราดีไหมวะ
หรือมายก็ลงไปจางคนเขาหามขึ้นไปยอดเขา
ใหเขาเอาไมไผผูกติดกับเกาอี้แลวเรานั่งบนเกาอี้คนละตัวเราจะไดไมเหนื่อยไดชมนกชมไมอยางสบาย"
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
"ถาแกทําอยางนี้กะกอ ผูที่จะไดชื่อเสียงก็คงเปนคนที่หามเกาอี้แกสองคนนั่นเอง"
นิกรนิ่งคิดสักครู
"จริงครับ" แลวก็หันมาพูดกับอาเสี่ย "ไหน ๆ เราก็ไดเปนนักไตภเู ขาแลว พยายามขึ้นไปใหถึง
ยอดเอเวอรเรสตเถอะวะ
เราจะไดเปนคนมีช่ือเสียงกันเสียที
โลกจะไดรูวาไมเพียงแตชาวอังกฤษและยุโรปเทานั้น
ที่ไตเขาเกง
คนไทยเราก็แนเหมือนกัน
อยางนอยที่สุดก็ขึ้นยอดเอเวอรเรสตไดสําเร็จเปนรายที่สอง"
กิมหงวนพยักหนาหงึก ๆ
"เอา-บากหนามาแลวนี่หวา เฮอ-นอนอยูบานสบาย ๆ ไมชอบ หาเรือ่ งมาทรมานกาย เอะนัน่ นกอะไรวะ อายแหว"
เจาแหวมองตามสายตาอาเสี่ยแลวอมยิ้ม
"รับประทานบอกชื่อไมไดครับ เดี๋ยวผมถูกเตะ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําปากจู ทานมองเห็นนกตะกรุมใหญตวั นัน้ แลว ทานชําเลืองมองดูเจาแหว
แลวพูดขึน้ เปรย ๆ วา
"อยากเจ็บตัวก็ลองพูดพลอย ๆ ซี"
ทุกคนเวนแตเจาคุณปจจนึก ฯ ตางยิ้มนอยยิ้มใหญไปตามกัน เจาคุณเกลียดนกตะกรุมอยางที่สุด
ทานปลดปนเล็กยาวลงมาจากบาแลวยกขึ้นประทับเล็งศูนยปนไปที่นกตะกรุมตัวนั้น ซึ่งเกาะอยูบนกิ่งไมใหญ
เมื่อเล็งเปาหมายไดเหมาะเจาะทานเจาคุณก็กระดิกนิ้วเหนี่ยวไกยิงทันที
"ปง"

นกตะกรุมตัวนัน้ สงเสียงรองลัน่ ปา มันบินพึ่บพั่บขึ้นอากาศทันที นิกรรองะโกนสุดเสียง
"ไปตายรังโวย"
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก
ซานุกขานรับสั่งใหการิมนําทางขึ้นเขาตอไป
ยิ่งสูงขึ้นไปความเหน็ดเหนื่อย
ก็ทวีขึ้น
อากาศหนาวเย็นขึ้นตามลําดับ
เจาคุณปจจนึก
ฯเหนื่อยใจแทบขาดแตไมกลาปริปากบน
แตเสี่ยหงวน
บนพึมพัมเหมือนหมีกินผึ้งตลอดทาง
อาเสีย่ ของเราเปนมหาเศรษฐีนง่ั อยูบ นกองเงินกองทอง
ไมเคยใชชีวิตสําบุกสําบั่นจึงเหน็ดเหนื่อยออนเพลียเมื่อยขาจนบอกไมถูก
ในที่สุดกิมหงวนก็กลาวกับเจาแหว
"เฮย-อายแหว"
"รับประทานวายังไงครับ"
กิมหงวนยกทอนแขนซายเช็ดปาก
"เอ็งอยากไดเงินใชไหมวะ"
เจาแหวอมยิม้
"รับประทานดีเหมือนกันครับ"
อาเสี่ยจุยปาก
"ตอบใหตรงคําถาม ฉันถามแกวาอยากไดเงินใชไหม"
เจาแหวชักฉิว
"รับประทานผมก็ตอบตรงคําถามแลวนีค่ รับ ก็ดีเหมือนกัน"
เสี่ยหงวนทําตาโตเทาไขหาน
"ตอบแบบเบสิคโวย อยากไดหรือไมอยาก"
"ออ รับประทานอยากซีครับ โธ- เรื่องเงินรับประทาน อาเสี่ยก็รูแลววาผมรักมันที่สุด ทั้งรักทั้งเคารพ
ทั้งบูชาเชียวครับ"
"เอาละ-เอาละ
พอแลว
ขาจะใหเงินเอ็งหมื่นบาท
โดยมีเงื่อนไขวาแกจะตองใหฉันขี่หลังแกขึ้นไปจนถึง ยอดเอเวอรเรสต ขี่แบบเลนตั้งเตนะตกลงนะ"
"อุย "
เจาแหวรองราวกับถูกเข็มแทง
"รับประทานเพียงเครื่องหลังของผมรับประทานผมก็หนักจนหลังโกง
จะเหวี่ยงทิ้งไปก็ไมไดเพราะมันเปนของที่จําเปนตองมีไวขืนใหอาเสี่ยขี่หลังผม
รับประทานผมก็คงมองเทงอยูที่น"ี้
อาเสี่ยถอนหายใจหนัก ๆ
"เอา-ขาใหหา หมืน่ เอา
กลับไปกรุงเทพ
ฯ
เขียนเช็คจายใหแกเลย
ถาไมจายใหแกขอใหเตี่ยของกันที่ตาย อยาไดผุดไดเกิด ลงทุนสบถอยางนี้เลย"
เจาแหวสั่นหนาแลวหัวเราะ
"รับประทานอยาวาแตหาหมื่นเลยครับ รับประทานลานบาทผมก็ไมเอา"
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ หันขวับมาทางเจาแหว

"มึงวายังไงนะอายแหว"
เจาแหวใจหายวาบรีบประนมมือแต
"รับประทานผมเปลาครับ ที่พูดไมไดเกี่ยวกับใตเทา"
"แลวเสือกพูดคําวาลานทําไม"
เจาแหวทําหนาครึง่ ยิม้ ครึง่ แหย
"รับประทานสงวนลิขสิทธิ์ดวยหรือครับ"
พลกับดร. ดิเรกตางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน เจาคุณปจจนึก ฯ เอื้อมมือแตะดามปนพกในซองปน
เจาแหวอกสัน่ ขวัญแขวน ทานมหาราชาทรงจับขอมือพระสหายของพระองคไว
"อยาไปทํามันเลยเจาคุณ มันไมมีเจตนาวาเจาคุณหรอก บังเอิญจําเปนตองพูดถึงคําวาลานซึ่งหลีกเลี่ยง
ไมไดทีหลังเจาคุณทําเฉย ๆ เสียดีกวา ถาใครพูดอะไรเกี่ยวกับศีรษะของเจาคุณเปนตนวา ลาน เลี่ยน เตียนโลง
ลูกมะอึก นกตระกรุมอะไรเหลานี้ เจาคุณตองสังเกตดูวา ทีพ่ ดู มีเจตนาหรือเปลา เมือ่ ไมมเี จตนาก็แลวไป"
ทันใดนั้นเองทุกคนก็ไดยินเสียงชางปาหลายตัวรองแปรแปรนขึ้นดังมาตามลม
นิกรทําหนาเลิกลั่ก
แลวรองตะโกนสุดเสียง
"ชางโวย"
เทานั้นเองทุกคนก็วิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต
ตางขึ้นมารวมกลุมอยูบนชะงอนผาแหงหนึ่งและเตรียมปนเล็กยาว เล็งตอสูห รือสังหารชางปา
ดร.
ดิเรกยิ้มใหนิกรแลวพูดเสียงสั่น
"แกเห็นมันโผลออกมาจากพุมไมหรืออยางไร"
นิกรสั่นศีรษะ
"เปลา ไมเห็นหรอก"
ทุกคนสะดุง เฮือกพรอม ๆ กัน พลเอ็ดตะโรนิกรทันที
"แลวเสือกแหกปากรองวา "ชางโวย" ทําไม ทําพวกเราวิ่งซี่โครงบานไปตามกัน"
นิกรหัวเราะงอไปงอมา
"กันไดยินเสียงชางกันรองบอกพวกเรา ไมใชวากันเห็นชาง ฟงไมไดศัพทแลวจับเอามากระเดียด
ก็เปนอยางงี้แหละ" พูดจบนิกรก็หัวเราะงอหายแทบจะขาดใจตาย นายจอมทะเลนลงลูกคอเอิก้ ๆแตแลวเขาก็
อาปากคางเพราะขาตะไกรครากหุบปากไมลง
นิกรรีบเขามาหา
ดร.
ดิเรกบุยใบบอกใหรูวา
เขาอาปากกวางเกินไป ขาตะไกรครากหุบปากไมได
นายแพทยหนุม ทําเปนทองไมรรู อน มองดูนายจอมทะเลนอยางขบขัน นิกรรําคาญเต็มทนก็พูดออแอ
ขอใหดร. ดิเรกชวยเขา
"ออ...อวยอวย....อายแอว....อุอากไออา ย อิว๊ ...อายอา.....อวยอวยอี.......ฮีฮี"
คราวนี้ทุกคนหัวเราะกันจนทองคัดทองแข็ง ดร. ดิเรกลอเสียน้าํ หูนาํ้ ตาไหล เขาแกลงทรมานนิกร
ไมยอมใหความชวยเหลือ
"อาปากอยูอยางนี้แหละดี แลวจะไดกินนอยและพูดนอยลงบาง"
นิกรมองดูดร. ดิเรกอยางเดือดดาล

"อูอายไออะอุามานนี่โอย อวยอี หมออิ๊บอาย"
นายแพทยหนุมสะดุงเฮือก
"อยากดาเลยไมชวยเลย อาปากอยูอยางนี้เถอะ อยางชาเย็นวันนี้แกก็ตาย"
นิกรถามสวนควันทันที
"อําไอถึงอาย"
"ก็ลมเขาทองมาก ๆ แกจะอยูไดอยางไรละ"
นิกรหัวเราะทัง้ ๆ ที่หุบปากไมลง
"อมเอาทองอากไมเปนไอมีทางระบายออกอาย"
ดร. ดิเรกสั่นศีรษะชา ๆ เขายกมือทั้งสองจับหนานิกร เอียงคอมองทางโนนทางนี้แลวปลอยหมัดฮุคขวา
กระแทกขากรรไกรขางซายของนิกรดังกรอบ
นายจอมทะเลนซวนเซลมลงนั่งพับเพียบเรียบรอย
ขาตะไกรของเขาหุบลงไดแลวดวยวิธีแกไขแบบแหวกแนวของนายแพทยหนุม
นายจอมทะเลนยกมือคลําขาตะไกรของเขาแลวลุกขึ้นอยางงง ๆ เดินสะลึมสะลือเขามาขอสัมผัสมือกับ
นายแพทยหนุม
"ขอบใจมากหมอ" นิกรขบกรามพูด "วิธีรักษาตะไกรคางของแกวิเศษมาก ฮึ่มประเดี๋ยวพอยิงทิ้ง
เสียที่นี่เลย"
คณะนักไตเขาตางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน
การิมนําทางตอไป
คราวนีน้ กั ไตเขาทุก
คนไดมาถึงบริเวณที่ราบแหงหนึ่ง
ซึ่งมีอาณาเขตกวางขวางกวาสนามหลวงสองสามเทา
ที่ราบสูงนี้เปนตนหญาเต็มไปดวยสัตวปานานาชนิด เสีห่ งวนกลาวเปรย ๆ ขึน้ วา
"นาแปลกใจมาก ฝูงสัตวปาไมนาจะมาอยูบนเขาเลย"
ซานุกขานทรงยิ้มใหอาเสี่ยแลวรับสั่งวา
"เพราะหิมาลัยใหญโตเหมือนกับพื้นโลกนั่นเอง
บนภูเขาลูกนี้ก็คือปาไม
ที่ไหนมีน้ําและอาหารสัตวปาก็อยูที่นั่น"
การิมพูดเสริมขึ้น
"แตเมื่อเราขึ้นไปสูงถึงหนึ่งพันหารอยเมตร หรือในราวหนึง่ ไมล เราจะไมไดพบสัตวใหญ ๆ เชน เสือ
ชาง
แรดหรือวัวกระทิงอีกเลย
เราจะพบแตพวกลิงคางหมีหมูกระตายปา
และอีเกงเทานั้น
สวนกวางก็เปนกวางชนิดเล็ก เลียงผา ซึ่งเปนสัตวที่ชอบอยูบนภูเขาก็หาไมไดในระยะหนึ่งไมล็ขึ้นไปแลว"
"แลวเสือละ" นิกรถามอยางหวั่น ๆ
"เสือหรือครับ
มีครับ
โดยมากเปนเสือดาวหรือเสือดํา
สวนเสือลายพาดกลอนจะหากินในระยะสูงหารอยเมตรลงมา
แตวาถึงสูงเทาใด
ก็มีปลาตามลําหวยตลอดจนเตาหรือตะพาบน้ํา"
อาเสี่ยยิ้มเล็กนอย
"บนเขานีม่ ีเตาดวยหรือ"
"มีครับ"
"แลวขี้เตาละ" เสี่ยหงวนถามตอไป

พรานภูเขาตอบพลางหัวเราะพลาง
"ขีเ้ ตาไมมคี รับ ตามวิชาสัตวศาสตรที่ผมเรียนมาปรากฏวาเตาเปนสัตวประหลาดชอบขี้ตามใตจั๊กแรคน
ผูหญิงบางคนทั้งสวยทั้งสาวแตจั๊กกระแรของหลอนกลายเปนสวมของเตาก็มี
เมียผมยังงี้
อยูหางจากผมตั้งหาหกเสนยังไดกลิ่นหลอน"
เสียงหัวเราะดังขึ้นพรอม ๆ กัน
"แนะนําใหหลอนอาบน้ําเสียบางซี" พลพูดพลางหัวเราะพลาง
การิมสั่นศีรษะชา ๆ
"ปหนึง่ อาบน้าํ หนเดียวครับ
และตองไปอาบที่แมน้ําคงคา
ในกรุงพาราณสี
คนที่อยูใตน้ําจามสนั่นหวั่นไหวไปตามกัน"
ทันใดนั้นเองเสือดําตัวหนึ่งไดเผนแผล็วออกมาจากพุมไมใบบัง
บรรดานักไตเขาถูกจูโจมในระยะใกลชิดเชนนี้ก็ยืนตะลึงไปตามกัน แมกระทั่งพลซึ่งมีขวัญและกําลังใจดีกวา
เพื่อนก็พลอยยืนจังงังไปดวย
เจาดําปลอดแยกเขี้ยวํารามลั่น
วิ่งเขาหาคณะพรรคสี่สหายอยางรวดเร็ว
เจาแหวตกใจ
ถึงกับเปนลมลมลงสิ้นสติ พรานภูเขากระชากมีดพกออกจากฝกและขวางไปยังรางเสือดําตัวขนาดหาศอกอยาง
รวดเร็ว
"ฉึก"
มีดพกคูมือของการิมปกเขาไปในนัยนตาขางขวาของเสือดําจนมิด
เสือดําหยุดชะงักกระโดดตัวลอยรองคํารามลั่นปา
การิมแลเห็นพลดึงปนพกในซองออกมาจะยิงเสือเขาก็ควาขอมือนายพัชราภรณไว
"ไมตอ งยิงครับ เสียลูกปนเปลา ๆ ผมรับรองวามันสิ้นฤทธิ์แลว"
คณะนักไตเขาตางพากันมองดูเสือดําตัวนั้น
มันดิ้นรนและรองคํารามนากลัว
แตแลวเพียงครูเดียวมันก็ซุกหัวเขาไปในพุมไมและนอนตะแคงนิ่งเฉยไมกระดุกกระดิก
เจาแหวลืมตามองดูพอเห็นเสือตายแลวก็รีบลุกขึ้น
การิมกลาวกับคณะพรรคสีส่ หาย
"มันตายแลวครับ"
พูดจบเขาก็เดินเขาไปที่ศพเสือแลวกมลงจับหางลากตัวมันออกมาจากพุมไม
แลวกระชากมีดพกของเขาออกจากนัยนตาเสือ
การิมใชใบไมแหงและตันหญาเช็ดเลือดที่ติดมีดของเขา
แลวเก็บใสปลอกของมันตามเดิม
หมุนตัวกลับเดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย
ทานมหาราชารับสั่งกับเจาคุณปจจนึก ฯ วา
"ฉันคิดวาไมมีใครอีกแลวที่จะขวางมีดไดแมนยําเชนนี้
ถาไมไดการิมพวกเราคนใด
คนหนึ่งก็คงจะถูกเสือดําคาบเอาไปกิน"
"เปนความจริงกระหมอม"
เสี่ยหงวนเสริมขึ้นเบา ๆ
"กระหมอมบางเต็มทน"
ทานเจาคุณหันขวับมาทางกิมหงวน

"แกวายังไงนะอายเสี่ย"
อาเสี่ยแกลงทําหนาตาย
"ไหนครับ ผมวาการิมยอดคนครับ"
"แกไมไดพูดยังงี้นี่หวา อาไดยินแกพูดวากระหมอมบางเต็มทน"
กิมหงวนแกลงทําเปนโมโห
"ปูโธ-ผมรูอยูแลววาคุณอากระหมอมบางแลวผมจะพูดหาหอหอะไรกันครับ
เดีย๋ วนีผ้ มเปน
ผูหลักผูใหญแลวเลิกลอคุณอามานานแลว
เมื่อกี้นี้ผานดงมะอึกตั้งเยอะแยะลูกกําลังสุกแดงแจ
เต็มตนผมยังไมปริปากพูด"
เจาคุณโบกมือ
"เอาละ พอแลว ประเดี๋ยวจะเกิดการยิงทิ้งกันขึ้นบนภูเขาหิมาลัย"
ดร. ดิเรกเดินเขามาหยุดยืนเผชิญหนากับการิมนายพรานผูไตเขาดวยความเลื่อมใส
"ทําหมแกขวางมีดไดแมนยําเชนนี้การิม แกหัดมาจากไหนแกทําใหกันตื่นเตนในความสามารถของแก
เปนที่สุด"
การิมยิ้มแปน เขาอดคุยโมไมไดตามนิสยั สันดานของเขา
"ผมชอบเลนมีดตัง้ แตเด็ก
ๆ
ครับคุณหมอ
พอสี่ขวบก็ซอมขวางมีดเลนทุกวัน
จนกระทั่งเติบโตเปนหนุม
ผมรับรองวาในระยะยี่สิบเมตรผมสามารถขวางมดตะนอยเอวขาดเลยครับ
ผมใชมีดเลมนี้ไวลาสัตวและปองกันตัวมาหลายปแลว
พูดแลวคุณหมอจะวาผมคุย
ไมคุยหรอกครับ
แตขออวดตัวนิดหนอย
ครัง้ หนึง่ ผมมีเรื่องวิวาทกับเพื่อนรักของผมคนหนึง่
อายเปรตนั่นเมาจนไมเปนมนุษยมะนาเชียวครับ อยูด ี ๆ มันก็แจกหมากผมเตะผมชกผมเสียสะบักสะบอม
ผมเห็นวามันเมาก็วิ่งหนี
มันควาดาบไลฟนผมครับ
ผมเดือดขึ้นมาก็กระชากมีดเลมนี้ออกหันมา
ขวางมันในระยะหางสิบเมตร แตมนั เปนเพื่อนของผม ผมจึงฆามันไมลง ผมเพียงแตขวางมีดถูกหนวดมัน
ขาดกระจุยไปแถบหนึ่งทางริมฝปากขางซายเหมือนกับเอามีดโกน โกนมันออกโดยไมมบี าดแผลเลยแมแตนอ ย
เจาเพื่อนของผมตกใจหยุดชะงักยกมือลูบคลําหนวดพอรูวาหนวดขาดไปแถบหนึ่งก็หายเมารองไหสะอึกสะอื่น
ตีอกชกหัวตัวเองดวยความเสียดายหนวดของเขาทีหลังเวลาเมาเหลาเห็นหนาผมเขาหายเมาเลยครับ"
คณะพรรคสี่สหาย ตางหัวเราะหึ ๆ ไปตามกัน ดร. ดิเรกกลาวกับพลเบา ๆ
"นี่แหละลอรด ริบเลหคนใหมละ"
นิกรมองดูพรานภูเขาอยางขยขัน แลวยกมือตบบาการิมอยางสนิทสนม
"แกเปนคนคุยสนุกดีวะ แตวาเรื่องที่แกพูดรือเลาใหฟงนั้นสงสัยเหลือเกินวามันเปนเรื่องที่แฝงไวซึ่ง
ความเท็จ"
การิมยอมรับวาเปนจริง
"ครับ
ก็ตอ งมีความเท็จแฝงอยูบ า งในราวหกเจ็ดสิบเปอรเซ็นต
ศิลปของการคุยนั้นถาจะใหมีรสชาติก็ตองปนความเท็จเขาไปนตนวาผมเห็นเสือตัวหนึ่งในระยะหางหาสิบเมตร
แลวผมก็ใสตีนหมาโกยอาว
เมือ่ ผมเลาเรื่องเสือใหเพือ่ นฟงผมก็ตอ งฝอยวา
ผมไดเผชิญกับเจาลายพาดกลอนในระยะเผาขนหางจากกันราวหาเมตร

ผมจองตากับเสือเกือบสามชัว่ โมงจนปวดลูกนัยนตา
พอผมรูสึกตัววาผมจะตองกระพริบตาผมก็ตองวิ่งหนีเพราะกลัวเสือจะถลกหนังหัวผมตอบกระพริบตา"
ใครคนหนึ่งถือโอกาสเหวี่ยงลูกแปถูกกนการิมดังพั่บ
การิมเกือบจะพลั้งปากดาออกมาแลว
แตเห็นทาทางของซานุกขานมีพิรุธเขาก็ไมกลาดา พลยิ้มนอยยิ้มใหญมองดูพรานผูนําทางดวยความพอใจ
"แกชวยอธิบายใหกันฟงหนอยไดไหมการิม ทําไมชาวอินเดียถึงนิยมไวหนวดเครา"
การิมยืดหนาอกขึ้นวางทาผึ่งผายใหสมกับเปนผุที่มีความรุาริมใชใบไมแหงและ
ตนหญาเช็ดเลือดที่ตดิ มีดของเขา
แลวเก็บใสปลอกของมันตามเดิม
หมุนตัวกลับเดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย ทานมหาราชารับสั่งกับเจาคุณปจจนึก ฯ วา
"ฉันคิดวาไมมีใครอีกแลวที่จะขวางมีดไดแมนยําเชนนี้
ถาไมไดการิมพวกเราคนใดคนหนึ่งก็คงจะถูกเสือดําคาบเอาไปกิน"
"เปนความจริงกระหมอม"
เสี่ยหงวนเสริมขึ้นเบา ๆ
"กระหมอมบางเต็มทน"
ทานเจาคุณหันขวับมาทางกิมหงวน
"แกวายังไงนะอายเสี่ย"
อาเสี่ยแกลงทําหนาตาย
"ไหนครับ ผมวาการิมยอดคนครับ"
"แกไมไดพูดยังงี้นี่หวา อาไดยินแกพูดวากระหมอมบางเต็มทน"
กิมหงวนแกลงทําเปนโมโห
"ปูโธ-ผมรูอยูแลววาคุณอากระหมอมบางแลวผมจะพูดหาหอกอะไรกันครับ
เดี๋ยวนี้ผมเปนผูหลักผูใหญแลวเลิกลอคุณอามานานแลว
เมื่อกี้นี้ผานดงมะอึกตั้งเยอะแยะ
ลูกกําลังสุกแดงแจเต็มตนผมยังไมปริปากพูด"
เจาคุณโบกมือ
"เอาละ พอแลว ประเดี๋ยวจะเกิดการยิงทิ้งกันขึ้นบนภูเขาหิมาลัย"
ดร. ดิเรกเดินเขามาหยุดยืนเผชิญหนากับการิมนายพรานผูไตเขาดวยความเลื่อมใส
"ทําไมแกขวางมีดไดแมนยําเชนนี้การิม
แกหัดมาจากไหนแกทําใหกันตื่นเตนในความสามารถของแกเปนที่สุด"
การิมยิ้มแปน เขาอดคุยโมไมไดตามนิสยั สันดานของเขา
"ผมชอบเลนมีดตัง้ แตเด็ก ๆ ครับคุณหมอ พอสี่ขวบก็ซอมขวางมีดเลนทุกวัน จนกระทัง่ เติบโตเปน
หนุม ผมรับรองวาในระยะยี่สิบเมตรผมสามารถขวางมดตะนอยเอวขาดเลยครับ ผมใชมีดเลมนี้ไวลาสัตวและ
ปองกันตัวมาหลายปแลว พูดแลวคุณหมอจะวาผมคุย ไมคยุ หรอกครับแตขออวดตัวนิดหนอย ครั้งหนึ่งผมมี
เรื่องวิวาทกับเพื่อนรักของผมคนหนึง่ อายเปรตนั่นเมาจนไมเปนมนุษยมะนาเชียวครับ อยูด ี ๆ มันก็แจกหมาก
ผมเตะผมชกผมเสียสะบักสะบอม ผมเห็นวามันเมาก็วิ่งหนี มันควาดาบไลฟนผมครับ ผมเดือดขึ้นมาก็กระชาก
มีดเลมนี้ออกหันมาขวางมันในระยะหาสิบเมตร แตมนั เปนเพือ่ นของผม ผมจึงฆามันไมลง ผมเพียงแตขวาง

มีดถูกหนวดมัน ขาดกระจุยไปแถบหนึ่งทางริมฝปากขางซายเหมือนกับเอามีดโกน โกนมันออกโดยไมมี
บาดแผลเลยแมแตนอย เจาเพื่อนของผมตกใจหยุดชะงักยกมือลูบคลําหนวดพอรูวาหนวดขาดไปแถบหนึ่งก็
หายเมารองไหสะอึกสะอื้นตีอกชกหัวตัวองดวยความเสียดายหนวดของเขาทีหลังเวลาเมาเหลาเห็นหนาผมเขา
หายเมาเลยครับ"
คณะพรรคสี่สหาย ตางหัวเราะหึ ๆ ไปตามกัน ดร. ดิเรกกลาวกับพลเบา ๆ
"นี่แหละลอรด ริบเลห คนใหมละ"
นิกรมองดูพรานภูเขาอยางขบขัน แลวยกมือตบบาการิมอยางสนิทสนม
"แกเปนคนคุยสนุกดีวะ แตวาเรื่องที่แกพูดหรือเลาใหฟงนั้นสงสัยเหลือเกินวามันเปนเรื่องจริงที่แฝงไว
ซึ่งความเท็จ"
การิมยอมรับวาเปนจริง
"ครับ ก็ตองมีความเท็จแฝงอยูบางในราวหกเจ็ดสิบเปอรเซ็นต ศิลปของการคัยนั้นถาจะใหมีรสชาติก็
ตองปนความเท็จเขาไป เปนตนวาผมเห็นเสือตัวหนึ่งในระยะหางหาสิบเมตรแลวผมก็ใสตีนหมาโกยอาว เมือ่
ผมเลาเรื่องเสือใหเพื่อนฟงผมก็ตองฝอยวา ผมไดเผชิญกับเจาลายพาดกลอนในระยะเผาขนหางจากกันราวหา
เมตร ผมจองตากับเสือเกือบสามชั่วโมงจนปวดลูกนัยนตา พอผมรูส กึ ตัววาผมจะตองกระพริบตาผมก็ตองวิง่
หนีเพราะหลัวเสือจะถลกหนังหัวผมตอนกระพริบตา"
ใครคนหนึ่งถือโอกาสเหวี่ยงลูกแปถูกกนการิมดังพั่บ การิมเกือบจะพลัง้ ปากดาออกมาแลว แตเห็น
ทาทางของซานุกขานมีพิรุธเขาก็ไมกลาดา พลยิ้มนอยยิ้มใหญมองดูพรานผูนําทางดวยความพอใจ
"แกชวยอธิบายใหกันฟงหนอยไดไหมการิม ทําไมชาวอินเดียถึงนิยมไวหนวดเครา"
การิมยืดหนาอกขึ้นวางทาผึ่งผายใหสมกับเปนผูที่มีความรู
เรื่องนีอ้ ธิบายไดงา ยเหลือเกินครับ ทีไ่ วหนวดเคราก็เพือ่ ใหรวู า เราอาจหลงจีบกันเองโดยเขาใจผิดคิดวา
ฝายหนึง่ เปนผูหญิง
ผูชายอินเดียที่รูปหลอสวยเหมือนผูหญิงสวย ๆ ผิวพรรณเกลี้ยงเกลามีมากนะครับ
ประโยชนสําคัญของหนวดเคราก็คือชวยใหชาวอินเดียที่ทําทุจริตผิดกฏหมายใหรอดพนจากคุกตะรางมามากตอ
มากแลว เพราะเมื่อมีการชี้ตัวยืนเขาแถวใหเจาทุกขระบุผูกระทําผิด เจาทุกขมักจะปวดกบาลไมรูวา ใครเปนผู
แจกมีดแจกหมากแจกไมตีกบาลตัว มองดูคนไหนก็ลว นแตมหี นวดเครารุงรังเหมือนกันทัง้ นัน้ เลย ชี้ผิดชี้ถูกทํา
ใหผตู อ งหารอดคดีอาญาไปได ไมตองยายบานไปอยูในคุกตามคําพิพากษาของศาล"
ดร. ดิเรกพยักหนากับนายพราน
"เฮ-เดินตอไป พวกเราแกคุยกันมากไปหนอย ไปเถอะเราเพิ่มขึ้นมาสูงจากพื้นดินยังไมถึงพันเมตร ถา
มัวโอเออยางนี้ไอคิดวากวาจะขึ้นถึงยอดเอเวอรเรสตก็พอดีผมยาวแคตาตุม"
พรานภูเขานําทางตอไป ถึงแมวาทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาในการเดินทาง แตบรรยากาศบนเขาก็
รื่นรมยรมเย็นเต็มไปดวยธรรมชาติอันสวยสดงดงามแปลกตา ผูงลิงไตยั้วเยี้ยตามตนไม นกเล็ก ๆ สีตาง ๆ
สวยงามมาก หมูผีเสื้อบินโบกโบยไปมา ดอกไมปาบานสะพรั่งเมื่อแหงนขึ้นไปยังยอดดอยก็เห็นหิมะปกคลุม
ไปทั่ว กลุมหมอกสีขาวเหมือนปุยนุนคอย ๆ ลอยผานไป พราการิมชี้แจงใหฟงวา เมื่อขึ้นไปสูงในระยะสอง
หมื่นฟตแลว ทุกหนทุกแหงจะมีแตหิมะหนาทึบปกคลุมไปทั่วภัยธรรมชาติที่นากลวคือพายุหิมะ แตเขามีวาม
ชํานาญที่จะพานักไตเขาหลบหลีกพายุหิมะได

เจาคุณปจจนึก ฯ สนใจในเรื่องมนุษยหิมะ
"การิมโวย ขอใหแกตอบคําถามฉยโดยมีความจริงทั้งรอยเปรเซ็นตไดไหม"
พราหันไปมองดูทา นเจาคุณแลวหัวเราะเบา ๆ
"ไดครับ ถาจะใหผมตอบโดยไมมีความเท็จเคลือบแฝงก็ตองบอกใหผมรูกอนอยางนี้"
ทานเจาคุณมองขึ้นไปบนยอดเขาอันสูงลิบ
"ถามจริง ๆ เถอะวะ แกเคยขึ้นถึงยอดเอเวอรเรสตตามที่แกคุยใหฟงหรือเปลา"
นายพรานยกนิ้วชี้มือขวาใสปากกัด แลวแกวงแขนซายไปมาในทากระดากอาย
"แฮะ แฮะ พูดกันอยางเปดอกเลยนะครับ ผมเคยขึ้นมาบนภูเขาหิมาลัยนับครั้งไมถวนแตพอถึงถิ่นที่มี
หิมะปกคลุมปมก็ลาถอยไมกลาบุกขึ้นไป"
บรรดานักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางพากันมองดูหนากัน พลทําทาเหมือนกับจะเตะการิมใหสมรัก แตการิม
รูตัวเสียกอนจึงลาถอยไปยืนขางพระองคซานุกขาน ทานมหาราชายกพระหัตถเขกกบาลการิมดังโปก
"แกทําใหฉันพลอยเสียชื่อไปดวย
แกคุยโมอวดฉันเสียจนหลงเชื่อคิดวาแกเคยขึ้นยอดเอเวอรเรสต
มาแลวจริง ฉันก็ตกลงจางแกเปนผุนําทาง แลวฉันยังอวดพรรคพวกของฉันวาแกเชี่ยวชาญชําราญในการปน
ปายภูเขามาก เคยขึ้นยอดเอเวอรเรสตมาหลายครั้ง ที่แทก็เหลวทําไมถึงหัดโกหกพกลมอยางนี้วะ"
การิมยิ้มแหย
"ไมไดหัดกระหมอม เปนมานานแลว ถากระหมอมไมทูลโกหกฝาบาทก็คงไมจางกระหมอมเปนผูนํา
ทาง" ทูลจบนายพรานขี้คุยก็หันมายิ้มใหคณะพรรคสี่สหาย "อยาวิตกเปนทุกขไปเลยครับ ผมเปนพรานไพรที่
ชํานาญภูมิประเทศบนเขาหิมาลัยมาก ถึงแมวาผมขึ้นไปไมถึงยอดเอเวอรเรสตใหจงไดเรื่องการปนปายผมถนัก
เหมือนกันครับ ตามปรกติผมชอบปนฝาหองแอบดูพวกผูหญิงอาบน้าํ ในหองของหลอนทุกวัน"
เสี่ยหงวนทําปากจู
"มินาละกุงยิงถึงขึ้นลูกนัยนตาแกตั้งหลายเม็ด" พูดจบเสี่ยหงวนก็ยกมือขวาขึ้นกุมดามปนพกในซอง
ปนแลวมาทางคณะพรรคของเขา "ยิงมันทิ้งเสียเรอะ อายหมอนี้มันมะกอกสามตะกราพอ ๆ กับอายกรทีเดียว"
นิกรหัวเราะ
"อยาไปทํามันเลยวะ นึกวาเลี้ยงไวดูเลนสักคน แลววันนี้ก็ตองกับวันธรรมสวนะดวย บาปกรรมเปลา
ๆ ปลอยใหมันนําทางเราตอไปเถอะ มีการิมรวมทางมาดวยก็ครึกครื้นดีเหมือนกัน"
เสี่ยหงวนหันมาทําตาเขียวกับการิม
"เดี๋ยวพอเก็บไวบนถูเขานี่เลย"
การิมยกมือไหวปลก ๆ
"แฮะ แฮะ แมผมแกแลวครับ ฆาคนอยางผมเหมือนกับฆาหมาตัวหนึ่งไมไดเกียรติอะไรเลย"
อาเสีย่ ตลาดเวด
"อายจอมกะลอน ไป นําทางตอไป"
เจาแหวหัวเราะหึ ๆ
"รับประทานผมนึกอะไรไมมีผิด สงสัยวาเจาการิมไมใชแขกเสียแลวละครับ พูดไทยชัดแจวไมมี
ผิดเพี้ยนเหมือนแขกพูดไทย"

"โอ……อีนจ่ี ๋ันเปนแขกจริง ๆ นะนายจา"
เจาแหวหัวเราะ
"แขกกอดี้นะซี"
การิมพยักหนา
"อดหนัก ๆ เขาก็อาจจะกินไดเหมือนกัน ถาขาเปนแขกกอดี้เอ็งก็ตองเปนแขกตามดอย"
"เออซีวะ" เจาแหวเอ็ดตะโร "เดี๋ยวก็เจอหมากน้ําฝาด ๆ เทานั้นเอง
การิมทําตาโตเทาไขหาน
"อาว มันจะมากไปละอายแหว ขายอมลงหัวพวกเจานายเทานั้นนะโวย สําหรับเอ็งถาทํามาใหญกับขา
เปนมีหวังโดนเตะ"
เจาแหวเดือดดาลขึ้นมาทันที
"มึงแนหรือการิม"
"แนหรือไมแนกถ็ อดเครือ่ งหลังออกซีอา ยแหว"
เจาแหวโกรธจนตัวสัน่
"มึงทากูชก….."
"ชกกันทําไมวะเสียเวลาเปลา ๆ" การิมพูดเสียงหัวเราะ "ดวลมีดสั้นกันซีวะ ไมถึงนาทีก็รูวาใครจะอยู
และจะไปนรก"
เจาแหวยิ้มดวยมุมปากขางขวา
"ใครไมจริงลุกหมาหารอยชาติ มา-การิมใหมนั รูดรี ชู ่ัวกันทีเถอะวะ วาฝมือดวลมีดสัน้ ของแกจะ
เหนือกวากัน"
ซานุกขานขยับจะเขาหามเมื่อทอดพระเนตรเห็นเจาแหวถอกเครื่องหลังออก แตเจาคุณปจจนึก ฯ ควา
พระกรของทานมหาราชาไว
"ปลอยมันตามเรือ่ งกระ-หมอน ใหมันตายกันเสียขางหนึ่งก็ดีเหมือนกัน อายสองคนนี่ศิลปศรไมกิน
กันตังแตกอนจะออกเดินทางแลว
สี่สหายเดินไปนั่งพักผอนโคนตนไมใหญตนหนึ่ง ไมมีใครสนใจกับเจาแหวและการิมเทาใดนัก เจา
คุณปจจนึก ฯ กับทานมหาราชาซานุกขานยืนเคียงคูกันและจุดบุหรี่แบงกันสูบคนละมวน
เจาแหวโมโหจนตัวสัน่ เหมือนปลาชอนถูกทุบหัว เหวีย่ งเครื่องหลังทิง้ เสียงดังโครม แลวลวงกระเปา
กางเกงหยิบมีดพับสะปริงเลมหนึ่งออกมาดีดสะปริงออก
ในเวลาเดียวกันการิมกระชากมีดสั้นคูมือของเขา
ออกมาถือกระชับ ความจริงควรจะเรียกวามีดยาวมากกวา เพราะความยาวมันขนาดดาบปลายปนทหาร
"อายแหว ดับโมโหเสียกอนแลวคอยดวลกัน แกอยาลืมวาคนที่กําลังบันดาลโทสะนั้นจะหมดความยั้ง
คิด กันเตือนแกดวยความหวังดีโวย"
เจาแหวเห็นพองดวยจึงพยายามหักหามโทสะ สีหนาเครงเครียดของเจาแหวคอยชุม ชืน่ ขึน้
"มา-อายการิม แกกับกันตองตายจากกันไปขางหนึ่ง"
การิมหัวเราะ

"ความตายเปนเรื่องสําหรับคนอยางอัลแลน ควอเตอรแมนผูมองเห็นในที่มืด ผูมีหูทิพยและตาทิพย ผู
มีอาวุธเสียดังเหมือนฟารอง กูนี่แหละเวย อัลแลน ควอเตอรแมน"
เจาแหวหัวเราะ
"คนละเรือ่ งแลวดาริม ไงเสือกมาเลนเรื่องนี"้
"การิมยิ้มแคน ๆ
"คนละเรือ่ ง แตเขาเย็บเลมเดียวกันนี่หวาอายแหว กันนี่แหละเปนผูสืบสายโลหิตมาจากกูระขา ฝมือ
ขวางมีดและดวลมีดในโลกนี้แกก็นาจะรูดีแลววาไมมีใครเกินหนาพวกกูระขาไปได"
เจาแหววา "แกจะเปนกูรขา กูระขิงหรือกูระกระทืออะไรก็ชา งแกเถิด กันคนไทยใจเหี้ยมหาญวะ มาเขามา" แลวเจาแหวก็ขยับมีดเตนเขาใสเขาเอียงคอไปมาและแลบลิ้นออกมาเล็กนอย
การิมหัวเราะลั่น
"อะไร……" การิมพูดยานคาง "นีท่ า อะไรวะ"
"เยมส ดีน ซีวะ"
การิมวา "ทานี้ไมใชทาเยมสดีน เสียแลว มันทาหมาหอบแดดนี่หวา"
เจาแหวทําคอยนกระโดดเขาจวงแทงการิมทันที ปลายมีดของเจาแหวเฉียดรางพรานภูเขาไปเพียงวา
เดียวเทานั้น การดวลมีดสัน้ เริม่ ตนแลว เปนการดวลที่ออยอิ่งเต็มทน อยางที่เรียกวาถอยทีถอยอาศัยกัน เจา
หนุมเชื้อสายกูระขากระโดดเขาแทงเจงแหวบาง ถากรางเจาแหวก็ถอยกรูด แลวทําทาหมาหอบแดดอีก
สี่สหายมองดูการดวลมีดสั้นอยางเศราใจ
"ใหมนั ตืน่ เตนกวานีห้ นอยซีโวย" กิมหงวนตะโกนขึ้นดัง ๆ "หวาดเสียวนะหวาดเสียวหรอกแตมัน
ระคนเศรามากกวาตืน่ เตน"
ทั้งสองเตนเทาไปมา ตางฝายตางพยักหนาใหอีกฝายหนึ่งบุกเขามาหาตน พยักหนากันจนเมื่อยหนาก็
ไมปรากฏวาฝายใดเขาแทงกอน พล พัชราภรณ รําคาญใจเต็มทนก็ดึงปนพกในซองปนขางขวาออกมายกขึ้น
เล็งยิงมีดพกคูมือของเจาแหวแลวกระดิกนิ้วเหนี่ยวไกทันที
"ปง"
ใบมีดพกสะปริงของเจาแหวหักสะบั้นคงเหลือแตดามเทานั้น การดวลมีดหยุดชะงักดวยเสียงปนเจา
แหวหันมามองพลอยางเคือง ๆ
"รับประทานเหลือแตดา มอยางนี้ ผมจะสูการิมมันไดอยางไรครับ"
พลทําตาเขียวกับเจาแหว
"ยังจะพูดดีอีกเดี๋ยวพอยิงทิ้งเสียหรอก"
ดร. ดิเรก พูดเสริมขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
"ลําบากนักก็อยาดวลกันเลยโวย อยางนี้เขาเรียกวาอวดมีดสั้นไมใชดวลมีดสั้น ตางคนตางชูมดี หรา
เตนไปเตนมาเหมือนหนังตะลุงไมเห็นแทงกันสักที"
เจาแหวยิม้ แหง ๆ โยนดามมีดทิ้งไปแลวหันไปมองดูหนานายพรานภูเขาดวยความอาฆาตมาดหมาย
"ฝากไวกอนการิม ถาเราขึ้นไปถึงบนยอดเขาเอเวอรเรสตเมือ่ ไร แกกับกันมาดวลมีดสั้นกันตัวตอตัว
สูก นั บนยอดเขาคอยตืน่ เตนหนอย นี่ถากันไมคิดวาแกเปนผูนําทาง พวกเราละกอกันแทงแกตายเสียแลว"

คณะไตเขาบรรดาศักดิ์ ตางถือโอกาสพักผอนอยูใ นบริเวณนัน้ นิกรพิงตนไมกรนเสียงสนัน่ หวัน่ ไหว
ในราวครัง่ ชัว่ โมงคณะนักไตเขาก็พากันออกเดินทางตอไป
เย็นวันนั้นเองคณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ก็พักแรมอยูริมลําธารสายหนึ่งในเขตปาโปรงบนเขาสูงจาก
พื้นดินประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร แตเนือ่ งจากหมอกลงจัดจึงมองไมเห็นภูมปิ ระเทศเบือ้ งลาง การิมวาตอน
กลางคืนอากาศหนาวจัดจนแทบจะทนไมได เขาขอรองใหทุกคนชวยกันหาฟนเตรียมตัวใชตลอดรุงเพื่อใหเกิด
ความอบอุน มิฉะนัน้ อาจจะนอนหนาวตาย คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ เจาแหวและทานมหาราชา
ซานุกขาน ตางชวยกันหาผืนมาเตรียมไว แตเสี่ยหงวนเมื่อยเต็มทน จึงตกลงจางเจาแหวพันบาทใหหาฟนแทน
เขา เจาแหวขอรองใหเสี่ยหงวนเขียนหนังสือเปนสัญญายืมพันบาทแลวก็ชวยหาฟนแทนอาเสี่ยองคซานุกขาน
มิไดถือพระองคทรงใชขวานทอนฟน จากกิ่งไมใหญกิ่งหนึ่งเปนทอนเล็ก ๆ ทรงทํางานเขมแข็งเหมือนกับ
กรรมกรคนหนึง่
คืนวันนั้น ทุกคนนอนหลับเหมือนตาย ตางคนตางออนเพลียเมื่อยไปทั่วตัว จากกองไฟสามกองที่จุด
ไวรอบ ๆ ชวยใหความอุนอยางดีอากาศหนาวจัดจริง ๆ ตามที่การิมบอก เขาหิมาลัยยามราตรีมีความสงบเงียบ
ไมมีเสียงสัตวปารอง ไมมีเสียงลมพัด เสียงจักจั่นเรไรก็ไมมี มีแตเสียงไฟปะทุไม แลวก็เสียงกรนของคณะนัก
ไตภเู ขารวมแปดคนดวยกัน นิกรนอนโกงโคง อาเสี่ยนอนหงายไขวหางใชแขนซายหนุนตางหมอน เจา
คุณปจจนึก ฯ นอนคูตวั มองดูคลาย ๆ หมูตกน้ําตายมาหลายวัน องคซานุกขานบรรทมในทาเรียบรอย พลกับ
ดร. ดิเรก และเสี่ยหงวนนอนเบียดเสียดกัน เจาแหวกับการิมนอนใกลกองไฟกองหนึ่ง เสียงกรนของคนทั้ง
แปดคนนี้ตางกัน บางก็กรนเสียงแหลม บางก็เสียงกลาง บางคนก็เสียงต่ํา ฟงดูคลาย ๆ กับดุริยางควงหนึ่งซึ่ง
กําลังบรรเลงเพลงกลอมวนา
"ครอก….ฟด…..ฟรึด่ ….โครก…..ฟด…..อือ้ …….แคร……แคร"
แลวก็มีเสียงเคี้ยวปากจั๊บ ๆ เสียงพึมพําสบถสาบาน บางทีก็มีเสียงหัวเราะหึ ๆ
เสียงเจาคุณปจจนึก ฯละเมอลั่น
"อายลูกเขยทรยศ เงินของขาวางไวบนโตะสองพัน เผลอแผล็บเดียวควาเอาไปเสียแลว"
นิกรละเมอขึ้นบางซึ่งบังเอิญเนื้อเรื่องตรงกัน
"อาว- อยาหาเรื่องผมนะสาบานได ผมไมไดขโมยของคุณพอ
เสี่ยหงวนละเมอขึ้นบาง
"นวลจา เฮียซื้อยกทรงมาใหครึ่งโหล สวมเสียทีนะ อยาปลอยใหมันฟดไปฟดมาเลย เกะกะเหลือเกิน
แลวความเงียบก็ปกคลุมไปทั่ว สักครู ดร. ดิเรกก็ละเมอรองเพลงซาโยนาระ
"ซาโยนาระ….เจเปนนิสกูดบาย…"
นิกรยกเทาถีบหลังนายแพทยหนุมเบา ๆ ดร. ดิเรกหยุดรองเพลงทันที แลวหัวเราะคิกคัก
"ดาลิ่ง วันนี้หยอกไอดวยเทาเชียวนะ มา-ขอใหฝรัง่ ชื่นใจหนอย"
นิกรรีบพรวดพราด ลุกขึ้นนั่งแลงคลานเขาไปนอนปลายเทาเจาคุณปจจนึก ฯ ตอจากนั้นความสงบ
เงียบก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณขุนเขาพระสุเมรุหรือหิมาลัย

ลมพัดมาวูบหนึ่งทําใหกองไฟลุกฮือขึ้น และลูกไฟลูกหนึ่งกระเด็นไปติดผาหมนวมของเสี่ยหงวน ผา
หมผืนนั้นเปนผาหมขนสัตวออนนุมและไวไฟ มันคอย ๆ ลุกลามขึ้นและขยายอาณาเขตออกไปทุกที บริเวณที่
ไฟไหมนั้นตรงกับหนาอกอาเสี่ย
กิมหงวนกําลังฝนวาไฟไหมพอไฟลามทะลุผาหมมาถูกเสือ้ ของเขา อาเสี่ยก็พรวดพราดลุกขึ้นนั่งเหวี่ยง
ผาหมทิง้ แลวรองเอะอะเอ็ดตะโร
"ไฟไหม ไฟไหมโวยเร็ว-"
นิกรคอย ๆ ลืมตาขึ้นมองดูเสี่ยหงวน
"ไปบอกกองดับเพลิงซีโวย แหกปากขึ้นมาไดคนกําลังนอนหลับ แลวนิกรหลับตากรนตอไป
เสี่ยหงวนหายงัวเงียแลว เขารีบตะปบผาหมดับไปไหมมือเขาถึงกับสะบัดมือเรา ๆ ผาหมนวมทะลุเปน
รูกวางขนาดจานกินขาว อาเสี่ยบนพึมพําเขากวาดสายตามองไปรอบ ๆ บริเวณนัน้ แลวก็รูสึกสงบเงียบวังเวงใจ
อยางชอบกล
ขณะที่กิมหงวนเอื้อมมือหยิบกระปองบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบมวนหนึ่ง กิมหงวนก็ไดยินเสียงรองเพลงดัง
แววมาตามลม เสียงที่รองเปนเสียงของผูหญิงหวานฉ่ําราวกับเสียงของรวงทอง หลอนกําลังครวญเพลงฮินดู
อยางไพเราะ ในจังหวะชา ๆ
อาเสี่ยขนลุกซูความรูสึกบอกตัวเองวา เขาถูกปศาจบนเขานี้เลนงานเขาแลว ปกติอาเสี่ยไมใชคนกลัวผี
จนเกินไป แตความอางวางใหญโตมโหฬารของหิมาลัยประกอบทั้งปาเขาลําเนาไพรที่แลเห็น และแสงเดือน
อันสลัวลางในคืนขางแรมแก
กิมหงวนมองไปขางหนา เพื่อคนหาเจาของเสียงอันไพเราะนั้น ทันใดนั้นเองอาเสี่ยก็เย็นวาบไปหมด
ทัง้ ตัว เขาแลเห็นลูกไฟสีเขียวนวลกลมโต ขนาดลูกมะพราวลูกหนึ่งคอย ๆ ลอยออกมาจากถ้ําเบื้องหนาของเขา
แสงสวางจาราวกับกลางวัน ดวงไฟดวงนั้นลอยทื่อตรงเขามาหากิมหงวนอยางแชมชา มีเสียงแตกดังเปรี๊ยะ ๆ
อาเสี่ยคลานเขาไปหานิกรโดยเร็ว เอื้อมมือเขยารางนายจอมทะเลนเพื่อนเกลอของเขา
"กร กรโวย"
นิกรยิ้มแปน เขากําลังฝนวาเขากําลังพรอดรักกับสาวทีนเอจคนหนึ่งริมสระน้ําในเขาดินวนา นิกรจับ
มืออาเสีย่ เบา ๆ
"หนูจา ชื่นใจเหลือเกินที่หนูหนีโรงเรียนมาหาพี"่
อาเสี่ยเมมปากแนน
มองดูลูกไฟซึ่งลอยนิ่งเฉยอยูเบื้องหนาที่พักของเขาแลวยกมือเขกศีรษะนิกร
คอนขางแรง
"กรโวย"
"ฮือ้ ทําไมหนูหยาบคายพูดโวยกับพี่ละ เดี๋ยวก็เผียะเขาใหเลย"
กิมหงวนกระชากแขนนิกรใหลุกขึ้นนั่ง เมื่อแลเห็นนิกรยังหลับตาอยู ก็เอื้อมมือขวาถางลูกนัยนตาขาง
ซายของนิกรออก
"ดูโนนอายกร" อาเสี่ยพูดละล่ําละลัก
นิกรบนพึมพํา
"อยาเลนโวย แสบตาวะ"

อาเสี่ยเงื้อมือเขกกบาลนายจอมทะเลนดังโปก
"ตื่นเสียทีซี เราถูกผีหลอก"
นิกรเปนสมาชิกของบริษัทตาแหกคนหนึ่ง
พอไดยินคําวาผีเขาก็สะดุงเฮือกสุดตัวแลวลืมตาโพลง
ลูกไฟกลมโตดวงนั้นทําใหนิกรอกสั่นขวัญแขวน โผเขากอดกิมหงวนทันทีตา งคนคางกอดกันแนน
"ลูก-อะ….อะไร" นิกรถาม
"มะ-มะ- มะ-ไมรูซี มะ-มัน-มัน-ละ-ลอยออกมาจากถ้าํ นั้น"
นิกรกลืนน้ําลายเอื้อกสวดอิติปโสลั่น ลูกไฟลูกนั้นลอยวนเวียนรอบ ๆ ที่พักในระยะสูงประมาณสี่
เมตรแลวก็ลงไปในเหวลึกทางขวามือ แสงสวางจาสีเขียวนวลดับหายไปทันที
สองสหายตางคลายมือที่กอดกันออก ตางคนตางมองหนากันแลวถอนหายใจเฮือกใหญพรอม ๆ กัน
"ผะ-อีแ๋ น" นิกรพูดเกือบไมเปนภาษามนุษย "คงเปนผีกระหัง"
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื้อก
"แลวมันทําอะไรเราไหม"
นิกรฝนยิม้ ปลอบใจตัวเอง
"เขาวามันชอบลวงกนเรา เพื่อเอาตัวไตไสพุงเราออกมากิน"
กิมหงวนใจหายวาบ รีบเลื่อนมือขวาสอดเขาไปใตกนของเขาทันที
"เมือ่ กีน้ ก้ี นั ไดยินเสียงผูห ญิงสาวคนหนึง่ รองเพลง"
นิกรขมวดคิ้วยน
"งัน้ เรอะ…..ทําไมแกรูวาเปนผูหญิงสาว"
"ปูโธ-ยายแกรองเพลงมีที่ไหนวะ คนแกฮอรโมนหมดแลวไมรจู กั รองเพลงหรอก แมแตจะฟงเพลงก็
ไมชอบ
ทันใดนัน้ เอง เสียงเพลงฮินดูก็ดังขึ้นอีก สองสหายเขากอดกันทันที ตางคนตางตัวสั่นเทิ้มเหมือนลูก
นก เสียงเพลงดังใกลเขามาทีละนอย สักครูรางของหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในทามกลางแสงเดือน
กิมหงวนกันนิกรตางเห็นสาวนอยคนหนึ่งแตงกายแบบชาวฮินดู แตไมมีผาคลุมหนา กําลังเดินนวบนาดตรงเขา
มายังที่พักของนักไตเขา
"ออย…." นิกรครางนาสงสาร "ไปทีช่ อบ ๆ เถอะแมคุณแลวฉันจะซื้อโลตีใสบาตรไปให อุย …..อยา
เขามากลัวแลวแมจา"
ปศาจหญิงสาวยิ้มละไม หลอนกวักมือเรีจยกกิมหงวนกับนิกร
"พี่จาออกมาคุยกับขาเถิด" เสียงของหลอนเยือกเย็นจับใจ "ออกมาซีพี่ ขาไมอยากเขาไปหาพี่หรอก
ขาเกลียดกองไฟ"
อาเสี่ยมีความกลัวจนถึงขีดสุด ก็เกิดความกลาขึ้นมาทันที ความหวาดกลัวภูตผีปศาจสิ้นสุดลงเพียง
เทานี้ อาเสี่ยคลายมือที่กอดนิกรออกแลวกลาวกับนายจอมทะเลนวา
"อยากลัวมันอายกร ผีมีแตวิญญาณไมมีตัวตน"
นิกรกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง

"นั่นแหละมันนะกลัวเสียยิ่งกวามีตัวตนเสียอีก อยาอายเสี่ยเลนกับใครไมเลน เลนกับผี" แลวนิกรก็
หลับหูหลับตาสวดมนตเสียงลั่น "อิตปิ โสภควาอรหังสัมมา…. บรือ๊ ว……..กลัวแลวแมคุณ"
นางปศาจหัวเราะเสียงใส
"ผีเอย ขาไมใชผสี างนางโกงอะไรหรอก ขาเปนมนุษยชาวเขาหมูบานของเราอยูใกล ๆ กับที่พักของพี่
ออกมาหาขาเถอะพี่จา"
เสีย่ หงวนขบกรามกรอด เขากระชากแวนตาขอบกระออกพับใสกระเปาเสื้อ นิกรรีบจับแขนกิมหงวน
ยึดไวทันที รุดวี า ถากิมหงวนถอดแวนออกเมือ่ ไร ก็เปนสัญญลักษณแหงความบาบิ่นมุทะลุของเขา ซึ่งอาเสี่ยจะ
ไมมีความเกรงกลัวอะไรทั้งนั้น แมกระทั่งความตาย
"อยา- อายหงวน เชื่อกันเถอะเพื่อนอยาเอาชีวิตแกทิ้งเสียที่นี่เลย นั่งอยุนี่แหละ ถาแกออกไปหามัน
อยางนอยที่สุด แกก็ตองจับไขหัวโกรน"
เจาคุณปจจนึก ฯ ละเมอขึ้นทันที
"อายระยํา หัวโกรนก็ไมหนักกบาลใคร"
นายจอมทะเลนทําคอยน หันไปมองดูพอตาของเขา
"อื่ ละเมอยังไงหวาเขาเรื่องเขาราวกันพอดี ประเดี๋ยวพอทําไฟเย็นเสียเลย"
นางปศาจรองเพลงอีก เสียงของมันเยือกเย็นจับใจทําใหนิกรสะบัดรอนสะบัดหนาว แลวก็ทําทาขน
พองสยองเกลา
"ฮึย่ ขนลุกไปทั่วตัวแลว"
อาเสี่ยยิ้มแคน ๆ
"กลัวผีจนขนลุกเชียวหรือ"
"เปลา"
"แลวทําไมขนลุกละ"
"ปวดทองอึ ไมไดถายมาสามวันแลว มันตื่นสถานที่แลวแข็งเหมือนลูกกระสุน นอนเถอะดวยอยาไป
สนใจมันเลย เรานอนหลับตาเสียก็หมดเรื่อง"
กิมหงวนปดมือนิกรออกแลวพรวดพราดลุกขึ้นยืน
"กันจะออกไปปราบผีตวั นีเ้ อง ใหมันรูไปทีเถิดวะ ผีมันเกงกวาคน กันจะปล้ําจูบนางปศาจคนนี้ใหแก
ดูเปนขวัญตา ผิดนักรวบหัวรวบหางเอาเปนเมียเลย มีเมียผีซักคนโกดีเหมือนกัน"
กอนที่นิกรจะพูดวากระไรอีก อาเสี่ยก็เดินตรงเขาไปหานางปศาจแลวรองเรียกเสียงหนัก ๆ
"มานี่ มานี่ นารูดีวาหนูเปนผีไมใชคน แตนา ไมกลัวหนูหรอก มา-มา โอ.เค. ซิกาแรตกับนาเถอะ"
นางปศาจยิ้มหวาน เดินเขามาหาเสีย่ หงวน อาเสี่ยเริ่มแสดงบทบาทเจาชูยักษปากวามือถึง เขายกมือจับ
คางนางปศาจแลวดึงตัวหลอนเขามากอด แตแลวอาเสี่ยก็รีบคลายมือออก กระโจนถอยหลังออกถางทันที
"โอย ตัวหนูเย็นเหมือนน้าํ แข็ง"
หลอนเอียงคออมยิ้ม
"ก็หนูตายแลวนี่คะ พี่ขา…..หนูแสดงอะไรใหพี่ดูนิดหนอยพี่กลับไปเมืองไทยจะไดไปเลาใหใคร ๆ ฟง
วา ผีแขกเลนกลเกงคอยดูนะคะ"

ครั้นแลวสาวสวยก็กลายรางเปนอสุรกายที่นาเกลียดนากลัว ลําคอของนางปศาจคอย ๆ ยืดสูงขึ้นไป
ตามลําดับ เพียงครูเดียวก็ยาวไมต่ํากวาสามเมตรศีรษะของนางปศาจกวางขนาดโองน้ํา ผมหยิกหยอกหยอย
นัยนตาตาโปนถลนแทบออกมานอกเบา
แทนที่อาเสี่ยจะตกใจวิ่งหนีลมลุกคลิกคลานหรือเปนลมสิ้นสติอยุตรงนั้น เสี่ยหงวนกลับหัวเราะชอบ
ใจ
"เออ เขาทีน่ีหนู คอของหนูยาวเหมือนกับคอยีรา ฟดีมาก นาชอบดูผีแสดงฤทธิ์อยางนี้มาแตไหนแตไร
แลว"
นางปศาจยกมือทั้งสองขึ้นกํารอบคอตัวเอง แลวกระชากคอและศีรษะหลุดออกจากบาโยนศีรษะของ
มันมาตกใกล ๆ กิมหงวนเสียงดังตุบ ศีรษะของนางปศาจแลบลิ้นหนาตานาเกลียดนากลัวยิ่ง
กิมหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ เหมือนกับวาเขายืนดูการแสดงปาหีท่ ท่ี อ งสนามหลวงในกรุงเทพ ฯ
"ชุดนี้ไมใครตื่นเตนเลยหนู ขอดูใหต่ืนเตนหนอยไดไหม"
นางปศาจรองกรี๊ดลัน่ ปา ศีรษะของมันและสวนคอลอยกลับไปติดที่บาเหมือนเชนเดิม แลวนางปศาจก็
สําแดงแผลงฤทธิ์ทํากายของหลอนใหใหญโตมโหฬารขึ้นทุกทีเพียงครูเดียวรางของนางปศาจก็สูงใหญราวกับ
ผีเสื้อสมุทร ทอนลางมีผาเตี่ยวปดพันกายเพียงเล็กนอย ทอนบนเปลือยเปลาลอนจอนแลเห็นนมแตละขางโต
ขนาดโองน้าํ นางปศาจไมผิดอะไรกับดวงหนาของนางยักษ นางปศาจแลบลิ้นออกมายาวเกือบวา แลวยื่นหนา
เขามาหาเกือบถึงตัวเสี่ยหงวน ลิน้ ของมันฉวัดเฉวียนไปมาอยูข า งใบหนาของอาเสีย่
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ
"เกาแลวอีหนูผีมักจะหลอกแบบนี้ แลบลิน้ ออกมายาวแลวควักไสออกมาอวด"
นางปศาจชักฉิว หดลิ้นเขาไปในปากและยกมือเทาสะเอวจองหนาเสี่ยหงวนอยางเคือง ๆ
"แหม-เคาอายไมใชเรอะ หลอกยังไงก็ไมกลัวคนอะไรก็ไมรูจิตใจชางเขมแข็งเสียจริง ๆ" พูดจบนาง
ปศาจมองมาทางนิกรแลวกวักมือเรียก "พี่จา…พี่คนนั้นนะออกมานี่ซ"ิ
นายจอมทะเลนเย็นวาบไปหมดทั้งตัว รางของเขาสั่นเทิ้มเหมือนลูกนก เขาหลับตาปรีป๋ ระนมมือวา
คาถาเสียงลั่น
"นะโมตัสสะภควโต….อรหังสัมมา….สัพพีตีโยง….เวอว…….กลัวแลวแมจา อยามาหลอนหลอกลุก
เลย"
นางปศาจหัวเราะชอบอกชอบใจ และแลวรางของหลอนก็หายวับไปกับตา อาเสี่ยยืนนิ่งเฉยอยูสักครูจึง
กวาดสายตาไปรอบ ๆ บริเวณนั้นเขามีความรูสึกเหมือนกับตกอยูในความฝน กิมหงวนลวงกระเปาเสื้อหยิบ
แวนตาขอบกระออกมาสวมใสตามเดิม พอนึกกลัวผีกิมหงวนก็รองขึ้นแทบไมเปนภาษามนุษย วิง่ อาวเขามาหา
พรรคพวกของเขาซึ่งทุกคนกําลังนอนหลับสนิทเหมือนตาย อาเสี่ยทรุดตัวลงนั่งและโผกอดนิกร นายจอม
ทะเลนกําลังหลับตาวาคาถาถูกกอดก็เขาใจวา นางปศาจหญิงสาวเขามากอดเขา นิกรรองเอ็ดตะโรลัน่
"โอย ตายแลวชวยดวยผีหักคอ"
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ
"ไมใชผีโวย กันเองเปนบาไปได"
กระดิ่งทองคอย ๆ ลืมตาขึ้นมองดูโลก พอเห็นอาเสี่ยอยูขาง ๆเขา นิกรก็ถอนหายใจอยางโลงอก

"ปูโธ นึกวาผีเสียอีก โอย-ใจคอหมดอยางที่เรียกวาขี้หดตดหาย มันไมไดทําไมแกหรอกหรือ"
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ
"ไมทาํ ไมหรอก แตมันหลอกหลอนกันทําคอยืดยาวแลบลิ้นปลิ้นตาตามสไตลของผีทั้งหลาย เมือ่ กัน
ไมกลัวมันก็หายไปเอง แตเดี๋ยวนี้กันรูสึกกลัวแลว
นิกรวา "แกเสือกใสแวนตทําไมละ ถอดออกซิจะไดมีใจเขมแข็งตามสันดานของแก"
อาเสีย่ เห็นจริงดวยจึงถอดแวนตาขอบกระคูช วี ติ ของเขาเก็บใสกระเปาเสือ้ เชิ้ตไวตามเดิม นิกรคลานไป
ที่กองฟนสุมลงบนกองไฟอีก เพื่อใหแสงไฟสวางเพิ่มขึ้น ตามธรรมดานักเลงกลัวผีทั้งหลาย ถาอยูในที่ที่มีแสง
สวางมกาความกลัวก็ลดนอยลง หลังจากนั้นสักครูไฟก็ลุกโพลง กิมหงวนหายงวงแลว เขากับนิกรนั่ง
วิพากษวิจารณกันเรื่องผีแลว อาเสี่ยก็กลาววา
"กินเหลากันดีกวาวะอายกร ลอกันคนละกั๊กกอนใหตึงหนาแลวไปทาตึกับพวกผีปาบนเขานี้"
นิกรเห็นพองดวย
"จริงโวย ผีมันจะไดรูวาคนไทยใจเหี้ยมหาญไมกลัว แกไปหาเหลามาซี กันจะหากับแกลมเอง"
เสี่ยหงวนมองดูนายจอมทะเลนอยางเลื่อมใส
"มีแกลมอะไรบางละ"
"เถอะนา มีใหแกกินก็แลวกัน"
กิมหงวนลุกขึ้นเดินไปที่ยามและเครื่องหลังของเขา แลวก็ถือขวดตราขาวขนาดกลางมาหนึ่งขวด โดย
ไมจําเปนตองใชถวยแกว เขาทรุดตัวลงนั่งขัดสมาธิขางนิกรตามเดิม
"อะไรวะ" กิมหงวนถาม
"กุง แหงจันทบูรณวะ ตัวโตขนาดหัวแมตนี กันเมามาจากกรุงเทพ ฯ ครึง่ กิโล เมียเขาซื้อให"
"อือ เขาทีโวย เอาเลยอายกรดื่มคนละครึ่งขวดเดี๋ยวสนุกกันใหญ เราสองคนตองปราบผีภเู ขาหิมาลัย
ใหราบเปนหนากลอง คนอยางหงวนถาลงไดกินเหลาละกอ ฮะ ฮะ ชางกูยังไมกลัว"
แลวกิมหงวนก็เปดจุกตราขาวออก ยกขึ้นดื่มอั้ก ๆ อยางนากลัว ดืม่ ไดประมาณครึง่ ขวด อาเสี่ยก็สง
ขวดน้ําสีเหลืองใหนายจอมทะเลน "เอา-เอาเลย อายเพื่อนเกลอ อากาศกําลังหนาวอยางนี้แกหนาวดีนัก ถุย-ดูซี
วะ มันหนาวจนกระทั่งน้ําลายกลายเปนกอนน้ําแข็ง"
นิกรผิดปากเพลง "ซาโยนาระ" เบา ๆ มองดูขวดวิสกี้ตราขาวขนาดกลางแลวยกขึ้นดื่ม แตไมทันจะ
หมดขวดก็ตองดึงขวดออกจากปาก
"อือ้ ฮือ ดื่มเพียว ๆ อยางนีบ้ าดคอจังวะ" พูดจบก็ควากุงแหงจันทบูรณสามสี่ตัวใสปากเคี้ยว
เสียงเจาแหวละเมอขึ้นดัง ๆ
"ยิงกันตัวตอตัวยังไดนะเพื่อน คนอยางอายแหวเรื่องยิงฟนแลวไมเคยหนีใครเลย นักเลงเรอะ วัทโธ…
กลาดีมึงเตะกูกอนซี อยานะโวยอายการิม"
เสียงการิมละเมอขึ้นบาง
"มึงแนนกั รึอา ยแหว มึงยังรูจักกูนอยไป"
นิกรกับเสี่ยหงวนตางมองดูหนากัน แลวอาเสี่ยกลาววา

"อยางนี้เขาเรียกวาละเมอแบบศิลป ตางคนตางละเมอแตเรื่องปะติดปะตอกันได เฮย-แกดูพอตาแกซีวะ
อายกร แสงไฟสองกบาลทานเปนมันแผล็บเชียว"
เจาคุณปจจนึก ฯ ละเมอขึ้นดวยเสียงงัวเงีย
"อายกิมเบ"
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอี๊ยก
เขามองดูคณะพรรคของเขาทุกคนกําลังนอนหลับสนิทและกรนแขงกัน
ทามกลางความอุนของกองเพลิงที่กองไวรอบ ๆ พรานภูเขาหรือการิมยกเทาซายพาดอยูบนอกเจาแหว เจา
คุณปจจนึก ฯ นอนโกงโคงตูดโดง ทานมหาราชาซานุกขานบรรทมในทานอนตะแคง พลกับ ดร. ดิเรก นอน
หงายในทาเดียวกัน
แอลกอฮอลทําใหเลือดในตัวเสี่ยหงวนกับนิกรฉีดแรงหลังจากสองสหายไดดื่มเหลาไปประมาณสิบ
นาที ตางก็รูสึกมึนเมาเนื่องจากทองวาง กิมหงวนเอื้อมมือสะกิดแขนนิกรเบา ๆ
"ไปโวยอายกร"
"ไปไหนละ" นิกรถามเสียงออแอ
"อาว ก็ไปทาตีกับพวกผีนะซี"
"งัน้ เรอะ เอาซิ แตวากันกําลังรูสึกวาพื้นแผนดินโคลงเคลง แกชวยหามกันไปตีกับผีหนอยซี โอย ๆ
โวย ยัดเขาไปตั้งครึ่งขวด"
อาเสี่ยจุยปากจิ๊กจั๊กประคองกระดิ่งทองลุกขึ้น สองสหายมองดูหนากันอีก เสี่ยหงวนถลกแขนเสื้อเชิ้ต
ขึ้นแลวยกแขนสองขางขึ้นเบงกลามอวดนิกร
"ดูซีวะ อายกร กลามอยางนี้ทําใหหมัดกันหนักเหมือนชางถีบเชียวนะจะบอกให"
นายจอมทะเลนมองดูกลามเนื้อของเสี่ยหงวนอยางเศราใจ แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
"กันมองตั้งนานไมเห็นกลามเนื้อสักนิด"
"อาว กลามของกันมันหลบในโวย ไปเถอะเพื่อนคืนนี้ตีกับผีใหสนุกสักทีเถอะวะ จะเปนผีชนิดไหนสู
มันทั้งนั้น เจ็บใจนักมันมาหลอกเราได ทั้ง ๆ ทีเ่ ราไมเคยมีเรื่องโกรธเคืองกับมันเลย"
ครั้นแลวสองสหายก็เดินเปะปะออกไปจากที่พัก ตางคนตางรองตะโกนดาทาทายผีดวยฤทธิ์เหลา
"ผีโวย" เสีย่ หงวนตะโกนจนแสบคอหอย "นักเลงจึงออกมาซีวะ นักปราบผีผูยิ่งใหญทั้งสองคน
มาแลว ออกมา พวกมึงหลบซอนตัวอยูที่ไหนออกมาสูกัน"
นิกรตะโกนขึน้ บาง
"ผีปาผีโปงผีกระสือผีกระหังผีโขมดผีกองก็อย เรียงหนาเขามาโวย หรือรุกขเทวดาองคไหนเชื่อมือ
ตัวเองจะลองกับเรายังไดนะโวย" แลวนิกรก็พยักหนากับเสี่ยหงวน "กันทาเทวดาเสียเลย"
เสียงรองคํารามของสัตวปา ตัวหนึง่ ดังขึ้นทันที หมีความตัวหนึง่ รูปรางใหญโตกวามนุษยธรรมดา
น้ําหนักตัวหนักประมาณหนึ่งรอยกิโลกรัมไดเดินงุมงามออกมาจากถ้ําแหงหนึ่ง
แลวมันก็ยืนขวางหนาสอง
สหาย
นิกรแลเห็นรางอันดําตะคุม ของหมีความตัวนัน้ เขาจับแขนกิมหงวนไวใหหยุดเคลื่อนที่
"เดีย๋ ว ๆ ๆ ดูเหมือนผียนื อยูข า งหนาเราหนึง่ ตัว ลองเอาไฟฉายสองดูใหแนกอน" พูดจบนายจอม
ทะเลนก็ลวงกระเปากางเกงหยิบไฟฟาเดินทางขนาดเล็กดวงหนึ่งออกมาเปดสวิทชฉายตรงไปยังรางใหญโตดํา

มะเมือ่ มของหมีควายตัวนัน้ นิกรถอนหายใจลึก ๆ กลาวกับอาเสี่ยวา "แกเขาไปถามมันดูใหรูหนอยเถอะวะ วา
มันเปนผีอะไรแน รูปรางหนาตาคลาย ๆ หมาวะ แตตัวใหญกวาหมามากมายนัก"
อาเสี่ยจองมองดูหมีควายสีดําแผงคอสีขาวตัวนั้น แลวเขาก็กระซิบกับนิกรเบา ๆ
"จากนีไ้ ปทีพ่ กั ของเรารอยเมตรแกวิง่ รวดเดียวไหวไหม"
นิกรยกมือกอดอก ทําปากเบี้ยวเล็กนอย
"ทําไมจะตองวิ่ง"
"จําเปนโวย เราตองวิ่งอยางไมมีปญหา เพราะรางที่แกสองไฟมองดูหนามันนั้น ความจริงไมใชผ"ี
"ไมใชผีแลวมันเปนอะไร"
อาเสี่ยกระซิบบอกนิกรดวยเสียงสั่นเครือ
"มันคือหมีควายโวย อยาคิดสูม นั เปนอันขาด ถาสูกันมันจะถลกหนังหัวเราแนนอน หนีดีกวาอายกร
หนึง่ สอง สามใสตีนหมาโกยอาวเลยนะ ที่หมายของเราคือที่พัก ระวัง… หนึง่ …สอง….สาม"
สองสหายหมุนตัวกลับตางคนตางวิ่งหนีไปอยางไมคิดชีวิต สะดุดสายเถาวัลยลมลุกคลุกคลาน แขงขา
ถลอกปอกเปกไปตามกัน เพียงครูเดียวนิกรกับเสี่ยหงวนก็มาถึงที่พัก สวนเจาหมีความตัวนัน้ ติดตามมาหนอย
เดียวก็กลับไปยังถ้ําที่อยูของมัน
อาเสี่ยกับนิกรทรุดตัวลงนั่งขางกองไฟ แลวหัวเราะกันอยางขบขัน ทั้งสองสรางเมาไปบางแลว
กิมหงวนลวงกระเปากางเกงหยิบซองบุหรี่ไมขีดไฟออกมา เปดซองออกมาจุดสูบมวนหนึ่ง แลวยื่นซองบุหรี่
กับไมขีดไฟ สงใหนายจอมทะเลน ตางคนตางสูบบุหรี่ควันละเอียด และพนควันอยางสบายใจ นิกรมองดูเจา
แหวอยางสนใจ ความคิดที่จะยั่วเยาเจาแหวใหอกสั่นขวัญแขวนเกิดขึ้นแกนิกรทันที เขาบุยใบใหกิมหงวนมอง
ดูเจาแหวแลวกลาววา
"ทําผีหลอกอายแหวกับการิมเถอะวะ"
เสี่ยหงวนขมวดคิ้วยน
"ทํายังไงละ"
"ไมยากอะไรหรอก กันจะแตงหนาตาของกันใหเปนผีเม็คอับนิดหนอยเทานัน้ แลวกันจะขึ้นไปยืนบน
บาแก เอาผาปูที่นอนของกันผูกคอปลอยชายลงมา เพือ่ ไมใหเห็นตัวแกเทานีก้ ันจะกลายเปนผีเปรตหรือ
อสุรกาย เพราะความสูงของแกบวกกับความสูงของกัน จะใหเราสูงปริ๊ดเหมือนเปรต"
เสี่ยหงวนนิ่งคิดสักครูก็หัวเราะออกมาดัง ๆ
"เขาทีมากอายกร อายแหวกับการิมคงตกใจแทบช็อคตาย ลงมือเถอะเพื่อนหันสนับสนุนเต็มที่ แตวา
…ถาเผื่ออายแหวกับการิมมันไมกลัวละ"
นิกรดีดมือแปะ
"รับรองวากลัวแหง ๆ วิธีนี้กันเคยหลอกคนมามากตอมาก จําไดวาตอนรุนหนุมกันเคยหลอกคุณยาน
ของกันถึงเผนลงบันไปแขงขาถลอกปอกเปดหมด"
อาเสี่ยขมวดคิ้วเขาหากัน
"แลวผลที่ไดรับ…"

"คุณยายดากันสามวันสามคืน
ลําดับบรรพบุรุษทั้งฝายบิดาและมารดาใหกันฟงอยางละเอียดถี่ถวน
แลวก็เอาตะบันหมากประเคนกบาลกันสามสี่ทีหัวโนเทาลูกมะกรูดตองลาหยุดโรงเรียนหนึ่งอาทิตย จําไดวา
ตอนนั้นกันกําลังเรียน ม. ๕ โรงเรียนเทพศิรินทร"
นิกรคลานไปที่เครื่องหลังและยามของเขา เริ่มลงมือปลอมแปลงเปนผี ใชตะไกรตัดกระดาษสีขาว ให
เปนฟนซี่โต ๆ แลวยัดเขาไป ใตริมฝปากบนปลอยใหฟนกระดาษแลออกมานอกปาก หลังจากนัน้ นิกรก็เอาหวี
หวีผมใหปกหนาลงมาเกือบถึงลูกนัยนตา เทานี้เองใบหนาของนิกรก็คลายกับใบหนาของภูติผีปศาจตนหนึ่ง
นิกรหยิบผาปูที่นอนขนาดกวางสามฟตครึ่งออกมาจากยาม เขาคลานเขามาหาเสี่ยหงวนซึ่งกําลังนึกถึงเรื่องผี
ผูห ญิงฮินดูทห่ี ลอกหลอนเขากับนิกรเมือ่ สักครูใ หญ ๆนี้
นายจอมทะเลนยกมือตบบากิมหงวนเบา ๆ เสี่ยหงวนสะดุงเล็กนอย พอหันมาเห็นนิกรเสีย่ หงวนก็เย็น
วาบไปหมดทั้งตัว รองอุทานออกมาคําหนึง่
"โอย !"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"ไมใชผีโวย กันเอง"
คราวนี้เสี่ยหงวนแหกปากหัวเราะลั่น
"โอโฮเด็ดจริงโวยอายกร หนาแกนาเกลียดนากลัวมาก ฟนกระดาษซี่โต ๆ และผมที่หวีลงมาปด
หนาผากทําใหนาเกลียดนากลัวเปนไหน ๆ อยางนี้เด็ก ๆ เห็นเขาชักพราด ๆ ไปเลย"
นิกรโบกมือหาม
"พดเบา ๆ หนอย เดี๋ยวพวกนี้ ใครตื่นขึ้นมาเห็นเขาพิธีจะแตก เตรียมตัวทําหนาที่เปนผูชวยผีเถอะ กัน
จะสมมุตติ วั ของกันเปนเปรตนายโห"
"โหไหนวะ"
"ก็พออายแหว ขาเกาเตาเลี้ยงของคุณอานะซี"
"ออ แกตายไปนานแลวนี่หวาตั้งแตอายแหวยังเปนเด็กปานนี้คงไปผุดไปเกิดแลว"
"เถอะนา ติง้ ตางวาตาโหมบี าปกรรมมาก เลยตองเปนเปรตทุกขเวทนาอยูที่เขาหิมาลัยนี"้
เสียงเจาแหวละเมอขึ้นทันที
"รับประทานดีจริงนะครับ ฮะ ฮา รับประทานเขาใจเลน"
เสี่ยหงวนกับนิกรตางทําคอยนพรอม ๆ กันแลวหันไปมองดูเจาแหว แตเจาแหวยังนอนหลับอยางสบาย
มิหนําซ้าํ กรนเสียงเทเนอรเสียดวย เมือ่ สักครุน เ้ี ทาของการิมพาดอยูบ นใบหนาของนายพรานภูเขาพอดี ทั้งสอง
คนนี้นอนดิ้นกลับหัวกลับหาง ตลอดเวลาบางทีก็ขึ้นเขาลงศอกกันและแยงผาหมกันเพราะความหนาว
นายจอมทะเลนบุยใบใหเสี่ยหงวนสงบปากเสียง เขาคอย ๆ ลุกขึ้นยืนคลี่ผาปูที่นอนออก เอาชายผาปูที่
นอนสองชายคลองคอและผูกเงื่อนไวขางหลัง เสร็จแลวกระซิบแระซาบกับกิมหงวน
"นัง่ ยอง ๆ อายหงวน กันจะขึ้นไปยืนบนบาแก พอทรงตัวไดเรียบรอยแกคอย ๆลุกขึ้นยืนเขาใจไหม"
อาเสี่ยพยักหนา เปลี่ยนทานั่งขัดสมาธิเปนนั่งยอง ๆ นิกรไปขางหลังอาเสี่ย ยกมือทังสองจับศีรษะอา
เสี่ยไวแลวปนขึ้นไปยืนบนบา พอกิมหงวนลุกขึ้นยืนนิกรก็รีบนั่งยอง ๆ บนบาอาเสี่ย พลางจิกผมกิมหงวนรอง
เอะอะเอ็ดตะโร

"เฮย อยาดึงผมประเดี๋ยวหงายทองปากคอแตกไปตามกันลุกขึ้นยืนซีโวย"
นายจอมทะเลนหัวเราะเบา ๆ
"สูงฉิบหายเลย นากลัวจังวะ" พูดจบก็คอยลุกขึ้นยืนจนไดผาปูที่นอนผืนนั้นคลุมรางกิมหงวนไว ทํา
ใหนิกรกลายสภาพเปนเปรตตัวหนึ่ง เพราะมีความสูงประมาณสิบฟต แสงสวางจากกองเพลิงที่จุดไวสองตอง
รางและใบหนาของเปรตจําแลงอยางถนัด ใบหนาของนิกรทั้งนาเกลียดและนากลัว นิกรบอกใหเสี่ยหงวนพา
เขาเดินออกไปดานนอกกองไฟและหยุดยืนใตไมตนหนึ่ง
เปรตเริม่ แสดงการหลอกหลอน เจาแหวเปนคนแรก นิกรรองเรียกเจาแหวดวยเสียงโหยหวน
"แหวเอย ลุกขึ้นเถอะลูก พอมาเยี่ยมเอ็ง"
เจาแหวกําลังฝนวา
ไตหนาผายอดเอเวอรเาสตและเชือกขาดลอยละลิ่วลงมาทําใหเจาแหวตกใจตื่น
กอนที่นิกรจะรองเรียกเพียงสองสามวินาทีเทานั้น เมื่อเจาแหวไดยินเสียงเรียกเขาก็ลืมตาขึ้นมองดูโลก ทั้ง ๆ ที่
ใจยังเตนโครมครามเพราะฝนราย
"แหวเอย พอมาหาเอ็งนะลูกนะ"
เจาแหวเย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว เขาพรวดพราดลุกขึน้ นัง่ และมองไปรอบ ๆ พอแลเห็นเปรตเจาแหวก็
ตาเหลือกเสนผมบนศีรษะตัง้ ชันเปนเสนตรง ใบหนาของเจาแหวซีดเผือดเหมือนแผนกระดาษสีขาว เจาแหว
อกสัน่ ขวัญแขวนมัน่ ใจวาเปรตตัวนี้ คือบิดาของเขา
"พอ…."
นิกรแกลงดัดเสียงใหหาวและพูดชา ๆ
"พอเอง บาปกรรมของพอมีมากนะลูกนะ เพราะพอทําบาปไวพอ จึงตองเปนเปรต"
เจาแหวอาปากหวอ แลวเปนลมสิ้นสติดวยความตกใจเหลือที่จะกลาว รางของเจาแหวหงายหลังตึง
นอนเหยียดยาวหมดความรูสึกเพราะหัวใจช็อคหยุดทํางานไปชั่วขณะ
อาเสี่ยหัวเราะคิกคัก ยกมือตบขานิกรแลวกลาวขึ้นเบา ๆ
"แนโวยอายกร อายแหวเปนลมไปแลว หรือบางทีมันอาจจะดีฝอตายไปแลวก็ได"
นิกรวา "คนอยางอายแหวไมตายงาย ๆ หรอก มันเพียงแตเปนลมไปเทานั้น กันจะหลอกอายการิม
ตอไป มันคุยโมกับเราเมื่อตอนหัวค่ําวามันไมกลัวผี ตองขอทดลองซะหนอย"
อาเสี่ยเงยหนาขึ้นมองดูนิกร
"ระวังมันจะเอามีดขวางเรานา การิมมันขวางมีดสั้นแมนราวกับจับวาง
นิกรยิม้ เล็กนอย
"ไมทันขวางหรอกเพื่อน พอเห็นเรามันก็ช็อคเหมือนเจาแหว"
นิกรพูดจบก็แกลงรองครวญครางเสียงโหยหวลดังไป….
มันเหมือนกับคนที่ไดรับบาดเจ็บอยางแสนสาหัส เมื่อใกลจะสิ้นใจตาย นิกรรองไดดีมาก บางทีก็ทํา
เหมือนเสียงหมาหอนประกอบไปดวย
"โอย….โอย….บรอก ๆ บรูว ว…."

ทานเจาคุณปจจนึก ฯ ตกใจตื่นดวยเสียงรองของลูกจอมทะเลน ทานเจาคุณคอย ๆ ลืมตาขึ้น พอแลเห็น
เปรตนิกรทานก็ลกุ ขึน้ นัง่ จองมองดูอยางสังเวชใจ นิกรยกเทาทั้งสองขยับไปมาเหมือนกับไลนกไลกา โดยคิด
วาเจาคุณปจจนึก ฯ คงจะกลัวเขา แตเจาคุณกลับหัวเราะหึ ๆ
"ไปขอสวนบุญที่อน่ื เถอะโวย คนเขากําลังหลันอน ชาติกอนทําบาปอะไรละถึงไดเปนเปรต"
นิกรบีบเสียงพูดใหแหลมเล็ก
"เอากรรไกรปตตาเลีย่ นกรอนหัวพอตาครับ โอย..ลูกลําบากยากแคนเหลือเกิน ธนบัตรเกา ๆ ที่ไมใช
ขอใหลูกบางเถอะคราบ"
เจาคุณปจจนึก ฯ เอื้อมมือหยิบเข็มขัดกระสุนปนพกที่วางอยูขาง ๆตัวขึ้นมาวางบนตัก แลวกระชากปน
พกกระบอกหนึ่งออกมาจองเปรต เปรตและผูชวยเปรตใจหายวาบไปตามกัน
"แกจะขอสวนบุญใคร หรือจะแหกปากเหาหอนอยางไรเปนเรื่องของแก แตถาแกพูดพาดพิงถึงกบาล
ฉันอีกทีเดียว ฉันจะยิงแกทิ้งเสียทั้งสองคน"
นิกรชูมอื ขึ้นเหนือศีรษะ
"ผมคนเดียวครับไมใชสองคน"
ทานเจาคุณหัวเราะหึ ๆ
"ไปใหพนอายเปรต โธ-ดึกดื่นปานนี้ยังเลนสนุกสนานกันอีก อีกไมกี่ชั่วโมงก็จะสวางแลว เราจะตอง
เดินทางขึน้ เขาตอไป แกจะเลนหาตะหวักตะบวยอะไรกันวะ"
นิกรกมลงบอกผูชวยของเขา
"เลิกโวยพอตาดุแลว ลูกเขยชั้นดีตองเคารพพอตา กอนเลิกแสดง ตองรําหัวโตเสียกอนนะ โหซิ อาย
เสี่ย"
"ไมมแี ตรวงนีห่ วา"
"เถอะนา แกโหแลวเอาปากรองตางแตรวงก็แลวกัน เอาเพลงกราวนอกนะ กันจะรําใหสวยเลย แลว
แกพาเดินไปทางตนไมใหญโนนออมหมูหินยอนกลับมานอน"
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษะชา ๆ
"เออ-เกิดมาจาแกปานนี้แลว ยังไมเคยเห็นใครเปนลิงเปนคางเหมือนแกสองคนเลยผาเถอะวะ"
นิกรโบกมือหามพอตาของเขา
"อยาแกสวดนักเลยครับ คุณพอนัง่ เฉย ๆ ดูการ…. ของเปรตทีน่ า รักตัวนีก้ แ็ ลวกัน"
อาเสีย่ ยกมือตบแขนนิกรเตือนใหรตู ัว แลวเขาก็โหลั่นปา เหมือนกับเสียงโหในงานบวชนาค
"โห…ฮีโ้ ห ๆๆ….. โอโฮ….ฮิว้ โห….ฮีโ้ ห ๆ……ปูโธ….ฮิว้ โห….ฮีโ้ ห ๆๆๆ กาลิบโซ….ฮิว้ "
แลวกิมหงวน ก็ใชปากบรรเลงเพลงกราวนอกตางแตรวง
"ตาตีตา ตาตี่ตา ตารารา ตารารา ชึ่ง ๆๆๆ โห…ฮี้ โหๆๆๆ ….ฮิว้ "
เจาคุณปจจนึก ฯ อดหัวเราะไมได เมื่อกิมหงวนกับนิกรเดินโยงเยงไปจากที่นั้น มันไมผิดอะไรกับ
เปรตจริง นิกรยกมือทั้งสองขึ้นรําปอเอียงคอไปมาเหมือนกับหัวโตงานบวชนาค ทานมหาราชาซานุกขาน พล
พัชราภรณและดร. ดิเรกตางตกใจลุกขึน้ นัง่ มองดูผเี ปรตทั้งสอง เสี่ยหงวนพานิกรมุงตรงไปที่ตนไมใหญ ซึ่งอยู

หางจากที่พักราวสามสิบเมตร
อํานาจวิสกี้ทําใหอาเสี่ยกับนิกรสนุกสนานกันเต็มที่ราวกับวาขณะนี้เปนเวลา
หัวค่าํ
องคซานุกขานทรงพระสรวล
"อือ คุณนิกรกับเสี่ยหงวนเขาใจเลนนะ ทานเจาคุณ"
ทานเจาคุณหันมายิ้มใหทานมหาราชา
"กระหมอมสงสัยวา ไอสองคนดื่มเหลาเขาไปหรือมายก็สติวิปลาสไปแลว เพราะมนุษยธรรมดาคงไม
มีใครขึ้นมาเลนสนุกในเวลากลงคืนดึกดื่นเชนนี"้
ดร. ดิเรกกลาวกับพลเบา ๆ
"หนวกหูเหลือเกิน มันเอะอะกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแลวเปนนิวแซนมาก ๆ ฝรัง่ เปนรําคาญจริง ๆ"
พลวา "ปลอยมันตามเรื่องเถอะวะ นึกวามีคนบาสองคนปนมากับคณะของเรา ไปไหนกับอายกรและ
อายหงวนมันก็เปนอยางนี้แหละ บางทีเรากําลังนอนหลับอยาสบาย มันเสือกปลุกเราใหลุกขึ้นแลวบอกนอน
เสีย เอะ อายแหวเปนอะไรไปหมอ ทําไมถึงนอนอาซาเหมือนกันตาย หรือมันกลัวผีเปรตอายกรเลยช็อคตาย
ไปแลว"
เสียงเจาแหวพูดพึมพํา
"รับประทานยังไมตายหรอกครับ เพียงแตตกใจไมออกเทานั้น รับประทานคุณหมอชวยใหผมพูดได
หนอยซีครับ"
ดร. ดิเรกทําปากจูแลวตวาดแวด
"ไมตองชวยโวยแกพูดออกมาแลว"
เปรตนิกรถูกอาเสี่ยพาเตลิดเปดเปงไปไกลจากที่พักทุกที จนกระทัง่ เจาคุณปจจนึก ฯ รูส กึ เปนหวงสอง
สหาย ทานกลาวกับพลวา
"ไปตามมันมาเถอะโวยพล เสียงโหและเสียงบรรเลงมันไกลจากทีพักของเราออกไปทุกที ดีไมดี
ประเดี๋ยวเสือคาบเอาไปกินทั้งสองคน"
พลวา "ปลอยมันเถอะครับ มืด ๆ อยางนี้มันไมรูจะไปทางไหนประเดี๋ยวมันก็กลับมาเอง"
ทานมหาราชาซานุกขาน ทอดพระเนตรพรานการิมอยางไมพอพระทัยนัก พระองคทรงหยิบกิ่งไมแหง
ๆ กิ่งหนึ่งขวางไปที่การิม และถูกเจาหนุมจอมกะลอนอยางจัง
พรานภูเขาลืมตาขึ้นมองดูโลกแลวลุกขึ้นนั่งในเวลาไล ๆ กันเจาแหวก็ลุกขึ้นนั่งบาง แตทา ทางของ
นายพรานยังงัวเงีย เขามองซายมองขวาอยางสะลึมละลือ ยกแขนทั้งสองขึ้นบิดขี้เกียจพรอมกับอาปากหาวเสียง
ลั่น
"เฮย" ทานมหาราชาตวาด "พรานบาอะไรวะเอาแตงว งเหงาหาวนอน ไหนแกคุยวาแกเปคนนอนไว
ยังไงละ"
การิมหันมามองดูพระพักตรซานุกขานแลวยิ้มแหง ๆ
"ถูกแลวฝาบาทกระหมอมเปนคนนอนไวมาก พอหัวถึงหมอนไมถึงนาทีก็หลบสนิท"
ซานุกขานทรงแตะดามปนพกในซองปนขางขวา
"เดี๋ยวพอยิงทิ้งเสียเลย ยังจะพูดดีอีก"

นายพรานหนาจอย แลวเขาก็สะดุงเฮือกเมื่อไดยินเสียงนิกรกับเสี่ยหงวนโหลั่นปา
"เอะ ทัพใครยกมาครับคุณหมอ หรือพวกมนุษยหิมะยกมาเลนงานพวกเรา"
นายแพทยหนุมหัวเราะลั่น
"แกหลับเสียจนไมรูเรื่องทั้งนั้น มองดูซิวาพวกเราอยูกันพรอมหนาหรือเปลา"
การิมกวาดสายตามองไปรอบ ๆ แลวนั่งนิ่งเฉยทําตาปริบ ๆ สักครูก็กลาวขึ้นดัง ๆ วา
"อาเสี่ยกับคุณนิกรหายไปครับ โอย….พวกมนุษยหมิ ะจับตัวไปหรือครับ"
เจาแหว ยกมือขางขวาผลักหนาพรานภูเขาคอนขาแรง
"เฉย ๆ เถอะ เฉย ๆ ดีกวา แกไมนาจะเปนพรานเลยวะ นาจะเปนลูกหาบมากกวา เจานายสองคนทาน
เกิดการกินเหลาขึ้นกลางดึก แลวทานก็เลนสนุกกันโวยชุดนี้ทานกําลังแสดงเปนเปรตเรียกวาเปนคนไมชอบ
ชอบเปนเปรตก็ตามแตเรื่องของทาน"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ
ทุกคนตางตั้งอกตั้งใจฟงเสียงโหและเสียงรองเพลงหัวโตในทํานองเพลง
กราวนอก
"โห-โอโฮ อะโห ๆ ๆ ๆ ฮิว้ ….มุย เอามงเทงมงเทงมง ๆ มง ๆ มงเทงมง เทงมง ๆ ใรมีมะกรูด มา
แลกมะนาว ใครมียมยาว มาแลกหัวลาน พอตาอัว๊ เองไมตอ งเกรงใจ ตะละลา มง ๆ มงเทงม เทงมง ๆ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ขบกรามกรอด ควาปนเล็กยาวขางตัวของทานขยับจะลุกขึ้นยืน ทานมหาราชาซานุก
ขานทรงจับแขนเจาคุณไวแลวรับสั่งถาม
"เจาคุณจะไปตามลูกเขยเจาคุณหรือ"
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษะ
"ไมไดไปตามหรอกฝาบาท แตกระหมอมจะไปยิงมันทิ้งเสีย เมาเหลาก็เมาไปซี ทําไมถึงเสือกมาลอ
กระหมอม"
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ทานมหาราชาแยงปนเล็กยาวของเจาคุณปจจนึก ฯ มาถือไวแลวสงให
พล
"ลอเลนกันนิดหนอย ถึงกับจะฆาแกงกันเชียวหรือเจาคุณ คุณนิกรแกอาจจะไมมีเจตนลอเจาคุณก็ได
แกรองเลนสนุก ๆ ดวยฤทธิ์เมาแลวกลอนมันก็พาไปเอง"
ทานเจาคุณปจจนึกทําปากจู
"กลอนพาไปทําไมไมพาไปทางอื่น ดันพามาที่กบาลกระหมอม"
"นา ใจเย็น ๆ นาเจาคุณหยิกเล็บมันก็เจ็บเนื้อ เจาคุณยิงคุณนิกรตาย ลูกสาวคนเล็กของเจาคุณก็จะตอง
เปนหมาย"
ขณะนี้เปรตทั้งสองกําลังสนุกสนานกันเต็มที่ เสี่ยหงวนพานิกรเรื่อยเปอยไปจนถึงริมลําหัวยเล็ก ๆ แหง
หนึง่ สองสหายรองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน อาเสี่ยไมรสู กึ เหน็ดเหนื่อยอะไรเลย เทาทีน่ กิ รยืนอยูบ นบา
ของเขาทั้งคน นิกรรําหัวโตไดสวยมาก กางแขทั้งสองออกไปแลวเอียงคออาปากกวาง
เมื่อมาถึงหนาถ้ําใหญแหงหนึ่ง สองสหายก็หยุดชะงักและหยุดรองเพลงทันที ตางคนตางจองตาเขม็ง
ไปที่ถ้ํานี้ เปรตกลุมหนึ่งเดินออกมาจากถ้ํา ลักษณะของมันสูงชะลูด ขณะเดียวกับนิกรซึ่งยืนอยูบนบา

กิมหงวน เปรตทุกตัวมีผาขาวคลุมเชนเดียวกัน มันวิ่งเหยาะ ๆ เขามาหาสองสหายแลวหัวเราะตอกระซิกกัน
อยางสนุกสนาน เปรตตัวหนึ่งกลาวขึ้นดวยเสียงหัวเราะวา
"สนุกดีนะนายจ๋ํา อีนี้ใหพวกจั๋นเลนดวยซี ฮะ ฮะ สนุกมั่กมาก"
นิกรอาปากหวอ หัวใจแทบจะหยุดทํางาน เขากระโจนลงมาจากบาอาเสี่ยและเสียหลักลมลงขางพุมไม
พอลุกขึ้นไดนายจอมทะเลนรองเสียงหลง
"เปดโวยอายหงวน ตัวใครตัวมันโวย เจอเอาของจริงเขาใหแลว"
สองสหายโกยอาวอยางไมคิดชีวิต อาเสี่ยสลัดผาที่นอนผืนนั้นทิ้งไป เขาแปลกใจอยางยิ่ง ทีน่ กิ รตัว
เตี้ยกวาเขาและขาก็สั้นกวาเขาแตวิ่งเร็วกวาเขามาก กิมหงวนพยายามไลกวดนิกรอยางกระชั้นชิด ถึงกับยกมือ
ขวาตีกน ตัวเองเพือ่ ใหวง่ิ เร็วขึ้น แตอยางไรก็ไมทันนิกร เมื่อนิกรเหลียวไปมองดูขางหลัง แลเห็นฝูงเปรต
เหลานั้นวิ่งตามมา นายจอมทะเลนก็เรงฝเทาเร็วขึ้นอีกเปนสองเทา เขาทําเวลาไดเร็วกวาแชมเปยนโอลิมปค
เพราะระยะทางสี่รอยเมตรนิกรทําเวลาไดสี่สิบวินาที สวนเสี่ยหงวนทําเวลาหาสิบสองวินาที พอมาถึงที่พักเสี่ย
หงวนกับนิกรก็เปนลมลมลงสิ้นสติทั้งสองคน
หิมาลัย ขุนเขาอันศักดิ์สิทธิ์และยอดของมันสูงที่สุดในโลกไดเรียกรองนักไตเขาชาติตาง ๆ ใหบุกบั่น
มาที่นี่ปละหลายราย แตรายเดียวเทานัน้ ที่ขน้ึ สูย อดเขาเอเวอรเรสตไดสาํ เร็จคือคณะของ พ.ต. เอ็ดมัน ฮิลาลี่
โดยเทนสิงห็เจาหนุม เนปาลเปนผูน าํ ทาง และความสําเร็จอันมีเกียรติใหญยิ่ง ทําใหสมเด็จพระบรมราชินอี าลิ
ซาเบ็ธ ทรงแตงตัง้ ใหทา นเอ็ดมัน ฮิลาลี่ เปนเซอรอนั เปนบรรดาศักดิข์ องขุนนางชั้นผูใ หญ
การขึ้นสูยอดเขาหิมาลัยของคณะพรรคสี่สหายเปนไปดวยความยากลําบากไมนอย
เมื่อสูงขึน้ ไป
อันตรายจากสัตวก็คงมีแตเพียงงูพิษจําพวกงูเหาและงูจงอาง
แตดร. ดิเรกไดเตรียมเซรั่มแกพิษงูมาพรอม
นอกจากนี้การิมพรานภูเขายังมีความชํานาญเปนพิเศษในการลางูดวยทอนไม ตลอดเวลาสามวันที่ผานมานี้ กา
ริมฆาจงอางตายหาตัว งูเหาอีกแปดตัว นอกจากนี้เขายังสังหารหมีใหญอีกสองตัวดวยการขวางมีดถูกแสกหนา
มันพอดี การิมขวางมีดไดอยางแมนยําอยางไมนาจะเปนไปได มดตัวเล็ก ๆ ทีเ่ ดินอยูต ามพืน้ ดินหางจากเขาราว
สิบเมตร การิมยังขวางถูกคอมดขาดกระเด็นทุกครั้ง นกที่บินอยูในอากาศ ในระยะต่ําเขายังขวัางถูก สวนการ
ยิงปนและการใชอาวุธอื่น ๆ การิมยอมรับวา เขาไมมีความชํานาญ เจาหนุมเนปาลซึ่งมีเลือดกูระขาปนกับกูรชิง
ถึงแมคอนขางจะคุยโมแตก็ทําไดตามปากพูดเสมอ
ในที่สุดนักไตเขาทุกคนก็มีความรูสึกเหมือนกับวาไดเขามาสูโลกใหม คือโลกที่มีหิมะปกคลุมไปทั่ว
ทุกหนทุกแหง สามารถจองมองดูดวงอาทิตยในเวลาเที่ยงไดโดยไมแสบตา
การเดินทางในระยะนี้ทุกคนผจญกับควมหนาวอยางเดียว ยอดเอเวอรเรสตใกลเขามาทุกขณะพราน
ภูเขายืนยันวา พรุงนี้ตอนบายก็จะถึงสวนโคนของยอดเอเวอรเรสต ซึ่งหลังจากนั้นก็จะตองใชเครื่องออกซิเยน
ชวยในการหายใจเนื่องจากอากาศบนยอดเขาบางมาก
ในระยะนี้มีความลาดชันมากภูมิประเทศเบื้องลางมองไมเห็นแลว การเดินทางเปนไปอยางเงียบเชียบ
ทุกคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแทบจะขาดใจตายทานเจาคุณปจจนึก ฯ แยกวาเพื่อนทานหนักพุงกะทิขึ้นไมใครจะ
ไหว อยางไรก็ตามทานไมยอมปริปากบนเลย ซานุกขานก็เชนเดียวกันถึงแมจะเหน็ดเหนื่อยออนเพลียอยางไร
พระองก็มิไดเอื้อนโอษฐปรารภใหใครฟง ฝนพระทัยคึกคักเขมแข็งตลอดเวลา

เมื่อรางกายไดรับความทุกขทรมานมากเกินไป อาเสี่ยกับนิกรของเราก็มีทาทีเหมือนกับจะวิกลจริต พล
ตองกระซิบกระซาบใหนายแพทยหนุมคอยสังเกตอาการของเพื่อนเกลอทั้งสองเสมอ แต ดร.ดิเรกยืนยันวา
นิกรกับกิมหงวนยังไมเขาขั้นคนไขโรคจิตจริง ๆ เขาก็ชวยไดเพราะมียาแกโรคบาหารอยจําพวกเตรียมมาดวย
เย็นวันนั้นเอง ขณะที่นักไตเขาบรรดาศักดิ์กําลังมุงหนาเดินไปสูโคนยอดเอเวอรเรสต ทามกลางความ
หนาวอันเย็นยะเยือกเหมือนอยูใ นตูเ ย็น เสี่ยหงวนของเราก็แหกปากตะโกนขึ้นดัง ๆ
"โอย-ไมไหวโวย เมื่อยจนตาตุมหลุดไปหมดทั้งสองขางแลว กูตายดีกวา ตายเสียจะไดพนทุกขพน
รอน อยูด ี ๆ ไมวาดีเสือกมาหาความยากลําบากใหตัวเอง"
ทุกคนหยุดชะงัก และหันไปมองดูอาเสีย่ เปนตาเดียว กิมหงวนกําลังยกปนพก ๙ ม.ม. จึ้ขมับขางขวา
ของเขา นิกรยืนยิ้มอยูขาง ๆ จองมองดูอาเสี่ยอยางสนใจ
กิมหงวนขบกรามกรอดกลาวกับนายจอมทะเลนวา
"อายกรกันลากอน สั่งไปบอกนวลละออดวยวา ใหทําหนาที่เปนเจามือฉลากกินรวบแทนกันตอไป
แลวก็อยาลืมซื้อตราขาวใสบาตรไปใหกันวันละขวด ที่เมืองผีวิสกี้ดี ๆ คงหากินไมได ลากอนเพือ่ นรัก"
นิกรทําตาปริบ ๆ
"ปากกระบอกปนเฉไปนิดหนึ่งแลว ขยับเสียใหตรงขมับ แกตายกอนแลวกันจะตายตามแกไป ถากัน
เห็นการยิงตัวตายชวยใหเราตายอยางสะดวกเอาเลย อายเสี่ย นึกถึงพอแกวนะ จะไดไปนรก เอย – สวรรค"
เสี่ยหงวนขบกรามแนน ทานมหาราชาซานุกขานขยับจะวิ่งเขาไปหามแตเจาคุณปจจนึก ฯ ควาพระกร
ไว
"ปลอยมันฝาบาท กระหมอมรับรองวาคนอยางอายหงวนไมโงพอที่จะฆาตัวตาย
ซานุกขานขมวดพระขนงเขาหากัน
"แตจิตใจของแกกําลังผิดปกติ เพราะไดรับความลําบากตรากตรําในการเดินทางมากเกินไปนะเจาคุณ
คนเราบางขณะก็อยากตายเหมือนกันจะไดพนทุกขพนรอน"
ทันใดนัน้ เองเสียงปนพกรีวอลเวอร ๙ ม.ม. ในมือเสี่ยหงวนก็ระเบิดขึ้นหนึ่งนัด
"ปง"
"วาย" นิกรรองสุดเสียงนัยนตาเหลือกลาน "อายเสี่ย …. เอาจริง ๆ หรือนี่ โธ … นึกวาพูดเลน"
กิมหงวนยืนนิ่งเฉย แลวลดปากกระบอกปนลงมาขึ้นเปาควันปนอยางสงาในทาของมือปนผยอง อา
เสี่ย…หัวเราะเบา ๆ แลวกลาววา
"คนอยางกันแมแตมฤตยูก็ไมกลาเอากันไปเมืองผี"
บรรดานักไตภูเขา ตางพากันเดินเขามาหากิมหงวนอยางรอนรน ดร. ดิเรกกลาวกับเสี่ยหงวนทันที
"ทําไมแกไมตาย"
อาเสี่ยยิ้มดุ ๆ
"ก็ทําไมกันถึงจะตายละ ในเมื่อกระสุนนัดนั้นกันเอาหัวกระสุนออกทิ้งและเอาสําลียัดใสแทน"
"ถุย" หลายคนรองขึน้ พรอม ๆ กัน
ทานมหาราชายกพระหัตถขึ้นตบบาซายกิมหงวนอยางฉันทมิตร

"เสี่ยหงวนเพื่อนรัก เธอทําใหฉันและพวกเราใจหายใจคว่ําไปตามกัน พอเสียงปนดังปงฉันนึกวาเธอ
ตายเสียแลว"
อาเสี่ยหัวเราะ
"กระหมอมยังไมตายงาย ๆ หรอกฝาบาท อยางนอยกระหมอมจะตองขึ้นไปปรากฏตัวบนยอดเอเวอร
เรสตเสียกอน กระหมอมยอมรับวากระหมอมเหน็ดเหนื่อยออนเพลียในการขึ้นเขาเหลือที่จะกลาวแลว เมือ่ กีน้ ้ี
ลูกสะบาหัวเขาหลุดหายไปขางหนึ่ง โอย… แยทีเดียวกระหมอมอยางไรเสีย ในวันนีน้ องของกระหมอมคง
ระเบิดแน ยางก็ไมไดเตรียมเอามา สูบก็ไมม"ี
ซานุกขานกระพริบพระเนตรถี่เร็ว
"เธอคิดวานองของเธอเปนยางรถจักรยานยังงั้นหรือ"
อาเสี่ยหัวเราะ
"กระหมอม ถามันเกิดระเบิดขึ้นมาเราก็ควรจะปะมันไดเชนเดียวกับยางรถ"
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
"แข็งใจหนอยอาเสี่ย เรามาเกือบถึงจุดหมายปลายทางแลว อยางชาพรุงนี้บายโมงเราก็จะขึ้นถึงโคน
ของยอดเอเวอรเรสต หลังจากนั้นเราก็จะไตหนาผาขึ้นไปสูยอดของมัน แลวชื่อเสียงของพวกเราก็จะโดงดังไป
ทั่วโลก ถึงแมวาไตเขาสําเร็จทีหลังเซอรเอ็ดมัน แตเราก็ทําเวลาไดเร็วกวาเขาไมต่ํากวาสองวัน"
เจาแหวพูดกับการิมเบา ๆ
"ถาขึ้นถึงยอดเอเวอรเรสตไดสําเร็จ กันอาจจะไดรับการแตงตั้งเปนทานเซอรก็ได หรือยังไงการิม"
พรานภูเขาหัวเราะหึ ๆ
"มีหวังไดเปนเซอรแนนอน แตคงจะเปนเซอฉิบหายหรือเซอชะมัดมากกวา"
เจาคุณปจจนึก ฯ หันมามองดูการิมแลวกลาววา
"ออกเดินทางตอไปโวยการิม อยามัวโอเออยู… เราจะหยุดพักเดินทางสําหรับวันนี้ ในเวลาบาย ๕
โมงตรง และพรุงนี้จะรีบออกเดินทางแตเขาขอใหพวกเราทุกคนจงอดทน เมื่อมีความเพียรก็มคี วามสําเร็จ"
นิกรเห็นพองดวย
"จริง พี่หมูพูดถูก"
ทานเจาคุณแยกเขึ้ยว มองดูลูกเขยจอมทะเลนของทานอยางเดือดดาล แลวยกมือชึ้หนานิกร
"แกทะลึ่งมาก"
ขบวนนักไตเขาสมัครเลนไดออกเดินทางตอไป
เสี่ยหงวนลวงกระเปากางเกงหยิบตราขาวขวดเล็ก
ออกมาเปดออกแลวยกขึ้นดื่มอั้ก ๆ แกรอ นในกระหายน้าํ พอเหลาถึงทอง จิตใจของดาเสี่ยก็ชุมชื้นขึ้นอยางนา
ประหลาด
ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง
คณะนักไตเขาก็มาถึงบริเวณที่ราบสูงแหงหนึ่งเมื่อแหงนหนามองขึ้นไป
ขางบน ทุกคนจะแลเห็นหนาผมของยอดเอเวอรเสนตแลละลิบและตระหงานมีความลาดชัน กลุมหมอกสีขาว
ปรากฏไปทั่วและคลุมสวนยอดของภูเขาหิมาลัยดูขาวโพลนเปนธรรมชาติสวยงามมากแตสงบเงียบวังเวงนา
กลัว

นิกรถือโอกาสที่พรรคพวกยืนชมธรรมชาติเดินเลี่ยงเขาไปในละเมาะเล็ก ๆ ริมทางเพื่อระบายของเกาที่
เหลือใชในรางกายของเขาออกเสียบางเพราะมันอยากออกมาชมโลกเต็มทนแลว
พอรางของนายจอมทะเลนลับเขาไปในละเมาะสักครู ทุกคนก็ไดยินเสียงนิกรรองเอะอะเอ็ดตะโร
"เร็ว…มนุษยหิมะ มนุษยหิมะอยูนี่"
ทุกคนตางปลดปนเล็กยาวออกจากบาและเลื่อนลูกขึ้นลําทันที
พอวิ่งนําหนาพาคณะพรรคของเขา
รวมทัง้ ทานเจาคุณ ซานุกขาน กับเจาแหวและพรานภูเขาเขาไปในละเมาะนั้นโดยเร็ว
นิกรยืนหนาตืน่ ขางตนไมเล็ก ๆ ตนหนึ่งซึ่งมีลักษณะคลายตนบอนของเราแตตนสูงประมาณแปดฟตมี
ใบดกหนามาก นิกรชี้มือไปที่พื้นดินระหวางตนไมนั้น
"นี่ยังไงละมนุษยหิมะ ยังสด ๆ อยูเลย แตความหนาวและละอองหิมะทําใหไมมีกลิ่น กันเชื่อวาวัตถุสี
เหลือ ๓ กอนนี้ตองเปนของมนุษยหิมะแน ๆ"
ทุกคนหัวเราะหึ ๆ ไปตามกันทานมหาราชาซานุกขานมีพระพักตรเครงขรึมทันที
"เรื่องนีไ้ มใชเรือ่ งสนุก ความเขาใจของคุณนิกรถูกตองแลว ทีเ่ รามองเห็นตองเปนกากอาหารของพวก
มนุษยหิมะ เพราะบนบอดเขาระหวางนี้ไมมีใครขึ้นมาเวนแตนักไตเขาซึ่งขึ้นมาปละรายสองรายเทานั้น ระวัง
ใหดีเราอาจจะถูกมนุษยหิมะจูโจมเราในนาทีใดนาทีหนึ่งก็ได"
ดร. ดิเรกชูมือขวาขึ้นขอรองใหทุกคนสงบปากเสียง แลวดิเรกก็ลว งกระเปาเสือ้ หยิบไมโปรเท็คเตอร
อันหนึง่ ออกมา นายแพทยหนุมทรุดตัวลงนั่งขางกองกากอาหารสด ๆ เริ่มลงมือวัดความกวางยาวของกาก
อาหารทั้งสามกอน เพื่อเปนหลักฐานและเปนประโยชนในทางวิชามนุษยวิทยา
"วัดไดเทาไรหมอ" อาเสี่ยถามยิ้ม ๆ
ดร. ดิเรกเงยหนาขึ้นมองดูเสี่ยหงวน
"กอนแรก วัดเสนผาศูนยกลางไดนิ้วครึ่งยาวหานิ้ว กอนที่สองกวางครึ่งนิ้ว แตยาวถึงเจ็ดนิ้ว ตอนหัว
และทายแหลมเปยบ กอนที่สามวัดเสนผาศูนยกลางไดนิ้ว แตยาวเพียงสองนิ้วเทานั้น จากความเปยกชื้นของ
มันพอจะสันนิษฐานไดวาเจาของกากอาหารเปนผูชายรูปรางสูงใหญและเพิ่งมาปลอยไวกอนหนาเรามาถึงราว
๒ ชัว่ โมง ไมมีปญหาอะไรอีก บริเวณนีย้ อ มเปนถิน่ ที่อยูข องมนุษยหมิ ะแนนอน" พูดจบนายแพทยหนุมก็ลุก
ขึ้นยืน "อยาเพิ่งคิดวาพวกเราจะปลอดภัย เตรียมตอสูกับมนุษยหิมะไดแลว เผานี้ก็เหมือนกับคนปาหรือมนุษย
ในสมัยหินไมเคยพลกับแสงสวางของอารยธรรม เขายอมคิดวาคนแปลกหนาที่ลวงล้ําเขามาเปนศัตรูของเขา
การกําจัดศัตรูของคนโงก็คือฆาศัตรูใหตาย เราจะตองตอสูเพื่อปองกันตัวเรา"
เจาคุณปจจนึก ฯ กวาดสายตามองไปรอบ ๆ ในทาระมัดระวังตัว นายพรานการิมแหงนหนาขึน้ มองดู
ทองฟาทําจมูกฟุดฟตสูดกลิ่น แลวเขาก็รองขึน้ ดัง ๆ
"ตูขาไดกลิ่นมันแลว ตูขาไดกลิ่นมัน มันผูมีรางกายสูงใหญมีขนปกคลุมตัวเหมือนลิงมนุษยหิมะเลน
งานเราแน ตูขายอมมีหูทิพยและตาทิพย"
ทานมหาราชาซานุกขานทรงเงื้อพระมะเหงกขึ้นโขกพระกบาลการินดังโปก
"มากไปแลวการิม ทีแ่ กพูดนะมันเรื่องของเอชไรเดอรแฮ็คการดคนละเรือ่ งโวย
บรรดานักไตภูเขาบรรดาศักดิ์ตางพากันออกไปจากละเมาะนั้น ความเกรงกลัวมนุษยหิมะทําใหนิกร
หายปวดหัว ทุกคนตางเตรียมปลดเซฟปนเล็กยาว พล พัชราภรณ บอกใหการิมนําทางตอไป

ขณะที่นักไตเขากําลังเดินผานหนาผาแหงหนึ่ง เสียงปนยาวเล็กนัดหนึ่งก็ดังขึ้นในระยะหางไมเกินหา
สิบเมตร
"ปง"
กระสุนนัดนั้นถูกหมวกกะโลเจาคุณปจจนึก ฯ กะเด็นหวือไปจากศีรษะ ทานเจาคุณตกใจรองสุดเสียง
"เร็ว …. เราถูกโจมตีแลวหลบเขาที่กําบังเร็ว"
ตางคนตางวิ่งเขาไปหลบซอนตัวตามโคนตนไมใหญหรือในสุมทุมพุมไมอันหนาทึบ พลกับดร. ดิเรก
และทานมหาราชาซานุกขานนอนหมอบอยูเคียงกันเบื้องหลังหมูกอนหินอันเปนที่อับกระสุน พลทูลถามทาน
ซานุกขานเบา ๆ
"ฝาบาทเขาใจวาอยางไรกระหมอม ผูที่ลอบยิงเราเปนพวกมนุษยหิมะใชไหมฝาบาท"
องคซานุกขานทรงนิ่งคิดอยูสักครู
"ฉันคิดวาใชแนคุณพล"
นายพัชราภรณมองไปขางหนาแลวพูดวา
"ถาเชนนั้นก็นาแปลกที่มนุษยหิมะมีปนใชและรูจักใชปน
กระหมอมเคยอานพบในนิตยสาร
ตางประเทศหลายฉบับ
นักไตเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษยหิมะวามนุษยหิมะมีสภาพครึ่งคนครึ่งลิงรูปราง
ประมาณแปดฟต
มือยาวเลยหัวเขาแบบเดียวกับมือลิงหนาตาคลายกอริลลา แตมีภาษาพูดรูจักสัตวและมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีทค่ี ร่าํ ครึมาก"
"ถูกละคุณพล ฉันก็เคยอานหนังสือที่คุณวา แตนักสํารวจหรือนักไตเขาที่เขียนเรื่องมนุษยหิมะ เขา
อางวาเขาถายรูปไวแลว แตอากาศมืดเกินไปเลยถายไมติด"
ดร. ดิเรกพูดเสริมขึน้
"อาจจะเปนไดกระหมอมอากาศที่นี่มืดมากเหมือนกับตอนใกลรุงหรือพลบค่ําตลอดเวลา
แตกลอง
ถายรูปภาพมนุษยหิมะไดชัดเจน เพราะเปนกลองพิเศษอันเปนประดิษฐกรรมของกระหมอม"
พลวา "ถาพบมนุษยหิมะ เราจะตองพยายามจับมันใหไดสักคนหนึ่ง เพือ่ ประโยชนอนั มหาศาลของ
นักมนุษยวิทยาประโยชนในการแพทย โลกจะไดรูวามนุษยหิมะหนาตาเปนอยางไร"
เสียงปนดังขึ้นอีก มันเปนเสียงปนกลที่ดังถี่เปนชุด กอนหินที่คณะพรรคสี่สหายแอบอยูปลิววอนเมื่อ
ถูกกระสุนปนกลบรรดานักไตเขาตางหมอบราบสักครูเสียงโหรองก็ดังขึ้นแววมาแตไกลและใกลเขามาทุกที
ทานมหาราชาซานุกขานทรงตะโกนบอกทุกคน
"พวกเราอยายิงเปนอันขาดเรามีทางเจรจากันดวยสันติวิธีอยายิงนะ ถาพวกเขาถูกเราฆาตายแมแตคน
เดียว พวกเราจะถูกฆาตายไมมีเหลือ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ซึ่งหมอบอยูกับเจาแหวและการิมคลานเขามาเผาองคซานุกขาน
"ทําไมฝาบาททรงคิดวาพอมีทางเจรจากัน"
ทานมหาราชาแยมสรวลเล็กนอย
"ฉันไดยินเสียงออกคําสั่งแบบทหาร และปนกลที่ยิงมาก็แสดงใหเห็นวาพวกที่จูโจมเรานั้นไมใชคนปา
คนดอย ซึง่ พอจะเจรจากันได"
เวลาผานพนไปราวหานาที

นิกรใจหายวาบรองตะโกนใหคณะพรรคของเขารูตัววาขาศึกบุกเขามาแลวใหชวยกันระดมยิง
"โวย มันแหกันมาแลวชวยกันยิงมันโวย"
ซานุกขานรับสั่งขึ้นทันที
"อยายิงนิกร เชื่อฉันเถอะถาเราไมยิงมัน มันจะทําอะไรเรา"
บรรดานักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางแลเห็นชายฉกรรจหลายรอยคนปรากฏอยูเบื้องหนา ทุกคนแตงกาย
คลายทหารสวมกางเกงขาสั้นและเชิ้ตแขนสั้นสีกากีแกมเขียว ทุกคนโพกศีรษะดวยผาสีตาง ๆ และมีปนเล็กยาว
ติดดาบปลายปน พรอมพวกมนุษยหิมะหยุดยิงแลว ตางพยายามเคลื่อนที่เขามาอยางระมัดระวังตัว ลักษณะ
ทาทางไมใชคนปาเถื่อน ชาวฮินดูเราดี ๆ นัน่ เอง แตเสื้อฟอรมของเขานั้นเกาและขาดวิ่น และผาโพกหัวก็เกา
เต็มทน
นิกรหมอบอยูข า ง ๆ เสี่ยหงวนตางคนตางยกปนเล็กยาวขึ้นประทับ นายจอมทะเลนของเราเกิดกลา
ขึ้นมาอยางบาบิ่น เขาจองมองไปทางผูร กุ รานดวยดวงตาแข็งกราว แลวนิกรก็กลาวกับกิมหงวนดวยเสียงหนัก
ๆ วา
"เอามันอายเสีย่ ตะลุมบอนเลย"
อาเสี่ยหัวเราะ
"ตะลุมบอนนะทํายังไง"
นิกรขบกรามพูด
"ทิง้ ปนแลววิง่ หนีเอาตัวรอดซีวะ"
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื้อก
"ไมใชวิ่งเขาไปประจัญบานกับมันดวยพานทายปนหรอกหรือ"
นิกรยิ้มแหง ๆ
"ขืนวิ่งเขาไปก็อกทะลุเปนพรุนไปเทานั้น ปนกลนะมันเขาใครออกใครเมื่อไร แยโวยเราพวกมันตั้ง
มากมายกายกองประเดี๋ยวมันคงลอมจับพวกเราไดหมดอาจจะจับเอาไปบูชายัญเผาทั้งเปนก็ได"
ทานมหาราชาซานุกขานลวงกระเปาฉลองพระองคหยิบผาเช็ดพระพักตรสีขาวผืนหนึ่งออกมาคลี่ออก
ผูกชายผาสองชายกับพระแสงปนเล็กยาวขึ้นโบกไปมาเปนสัญญาณแหงการยอมแพ
ทหารแขกหลายรอยคนตางโผลออกจากที่ซอนหรือที่กําบัง ซึ่งทุกคนมีความชํานาญในภูมิประเทศเปน
อยางดี ทหารเหลานี้ถือปนพกและลูกระเบิดมือ สวนนายสิบถือปนกลเบา ๘ ม.ม. แบบเลวิสซึ่งเปนปนกลที่
ลาสมัยแลว
ระหวางนี้เองปนกลหนักของทหารแขกรวมสี่กระบอกก็ขึ้นไปตั้งยิงบนชะงอนผาซึ่งมองเห็นเปาหมาย
คือนักไตเขาบรรดาศักดิ์อยางถนัดชัดเจน คณะพรรคสี่สหายตางวางปนเล็กยาวแสดงการยอมจํานนโดยไมมี
เงื่อนไขแลวลุกขึ้นยืนยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ
ทหารฮินดูทง้ั กองพันตางหอมลอมนักไตเขาไวเปนรูป
วงกลมทุกคนมีหนวดเครารุงรัง เสื้อฟอรมสกปรกขาดวิ่นและเหม็นสาบ บางคนไมมีเลขหมายสังกัดกรมกอง
อยางไรก็ตามทหารฮินดูกองพันนีม้ รี ะเบียบวินยั เปนอยางดี

นายทหารผูสูงอายุคนหนึ่งควงปนพกเดินเขามาดวยสีหนาเครงเครียด บนบาของเขาทั้งสองขางมียศ
เปนพันตรี รูปรางของเขาสูงใหญไวหนวดและเครารุม ราม เสือ้ ฟอรมอันเปนเครือ่ งแบบของเขาขาดวิน่ แต
ทวงทาของเขายังสงาภาคภูมิ เขาหยุดยืนเผชิญหนากับคณะพรรคสี่สหายของเราอยางทะนง
"เราเสียใจที่โจมตีทา น ถารูวาพวกทานเปนนักไตเขา เราจะไมทําใหทานตกอกตกใจเลย" เขาพูด
ภาษาอังกฤษเร็วปรื๋อ
ทานมหาราชาซานุกขานรับสั่งกับผูบังคับกองพันเปนภาษาฮินดู
"ถูกละ พวกเราเปนนักไตเขาสมัครเลน"
พ.ต. สิงหรา จองมองดูพระพักตรทา นมหาราชาอยางตืน่ ๆ
"ทานเปนชาวฮินดูเหมือนกันหรือนี"่ เขาพูดภาษาฮินดูทันที
"เปนความจริงสหาย ฉันคือมหาราชาซานุกขานแหงนครปตนะ"
ผูบังคับกองพันสะดุงเล็กนอยรีบชิดเทาตรงยัดปนพกไวในซองปนและยกมือวันทยหักถถวายความ
เคารพทานมหาราชาทันที ซึ่งพันตรีผูนี้ก็เหมือนกับชาวฮินดูทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือเจานายของเขา
"กระหมอมตองขอประทานโทษ ไมทราบเกลาจริง ๆ วาฝาบาทเปนชาวฮินดูและเปนมหาราชา ทั้งนี้ก็
เพราะฝาบาททรงแตงพระองคแบบนักไตเขาชาวยุโรป
"ทานผูบังคับกองพันเปนใคร"
"กระหมอมคือสิบเอก สิงหรา อมริต ปานเด จันทรนาถรามซิงก กระหมอมทีต่ ดิ ยศเปนพันตรีกด็ ว ย
ความเห็นชอบของพวกทหารในบังคับบัญชาของกระหมอมทั้งกองพันนี้ อา-สุภาพบุรุษเหลานี้กระหมอมคิดวา
คงเปนคนตางชาติแนนอน คนไทยใชไหมกระหมอม"
โปรดติดตามตอน ๕
นักกีฬาเอก

