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สามเกลอหัวโลน
ป. อินทรปาลิต
นายพัชราภรณสงปนเล็กยาวคูมือของเขาใหเจาแหวแลวบอกควาญชางใหบังคับชางนั่งลง พลกระโจนลงจากหลัง
เชือกนัน้ เขาเดินเขาไปหาเสี่ยหงวนดวยใบหนายิ้มแยม ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนิกรไดทรุดตัวลงนั่งเหยียดเทาทําตาปรือดวย
ความมึนเมาจนทรงกายไมอยูทั้งนี้เพราะนิกรดื่มวิสกี้เพรียว ๆ เขาไปหนึ่งขวด ถึงแมวามันจะเปนขวดเล็กก็ตาม
"เฮย ซิยิ่นกุย" พลพูดกับเสี่ยหงวนอยางขบขัน "กลับไปขึ้นชางเถอะ กองทัพฮวนยกเขาใกลเขามาแลว ไดยินเสียงโห
ไหมละ ฟงซี"
อาเสี่ยขมวดคิ้วยน เสียงโหของไพรพลของชานุกขานที่กําลังไลตอนสัตวปาและสิงหโตมาใหยิง ทําใหกิมหงวน
เขาใจวา เปนเสียงโหของกองทัพฮวนอาเสี่ยรายรําทําทางิ้วแลวรองเสียงขึ้นดัง ๆ
"วาก.....ปุด โฉ ๆ อัว๊ ตองไปปราบพวกฮวนใหราบเปนหนากลอง"
พลชวยประคองปกกิมหงวนพาเดินไปที่ตนไมใหญตนหนึ่งแลวพลก็กมลงหยิบปนเล็กยาวของกิมหงวนตรงไปที่ชาง
เชือกนัน้ อาเสี่ยใชเวลาเกือบหานาทีกวาจะขึ้นไปนั่งบนสัปคัปได อายเสือรูปหลอเดินกลับไปหานิกรซึ่งนั่งสะลึมสะลืออยูขาง
ศพสิงหโตตัวผู ปนเล็กยาวคูมือวางอยูบนตักนายพัชราภรณประคองนิกรใหลุกขึ้น นิกรสงปนเล็กยาวใหพลแลวถอยออกมา
รองยีเ่ กทันที
"กระดิ่งทองมาแลว เสียงรองเพลงเจื้อยแจวฟงจับใจ...."
พลกลาวหามเพื่อนเกลอของเขาทันที
"อยารองเลยวะ รีบกลับไปขึ้นชางเถอะ"
นิกรทําตาปะหลับปะเหลือก ยกมือขวาทําทาเหมือนกับจะตีพล
"ไมเอา หนูกลัวชาง พี่ตองใหหนูขี่คอพี่ตางชาง หนูถึงจะไป"
พลหัวเราะ
"ดีแลว ไมไปอยูที่นี่คนเดียวก็แลวกัน เสือหรือสิงหโตมันจะไดคาบเอาไปกินเสียรูแลวรูรอด" พูดจบพลก็หมุนตัว
กลับเดินตรงไปชาง
ของเขา
นิกรรีบวิ่งติดตามพลไปรองบอกเจาแหวใหลงจากหลังชางไปนั่งขางเสี่ยหงวน เจาแหวบนกระปอดกระแปดแตกลัว
ถูกเตะ เพราะธรรมดาคนเมามักจะเตะคนโดยไมมีเหตุผล เจาแหวเผนลงมาจากหลังชาง ตอจากนั้นพลกับนิกรก็ขึ้นไปนั่งเคียง
คูกันบนสัปคัปอันสวยงาม
การลาสิงหโตไมอาจจะกระทําไดตอ ไปอีก ทานซานุกขานทรงเกรงวา ความเมาอาจจะทําใหอาเสี่ยและนิกรไดรับ
อันตรายจากสัตวปา ดังนัน้ พระองคจึงรับสั่งกับหัวหนาหมาดเล็กวา
"การลาสิงหโตตองสิ้นสุดลงเพียงแคนี้ เราจะกลับไปพักผอนที่ริมหวยที่เชิงเขาใหญ พวกเธอพากันไปตามพวกที่ไล
ตอนสิงหโตและสัตวปากลับมาเถิด แลวไปรวมกําลังกันที่ริมหวยใหญหลังหมูบานชาวบานปา"

หัวหนามหาดเล็กรับสั่งแลวชวนเพื่อนอีกสามคนควบขับมาไปจากที่นั้น เพื่อไปเรียกเจาพวกทาสเหลานั้นกลับไปคาย
พัก
ระหวางที่เดินทางกลับไปยังที่พักแรม นิกรกับเสี่ยหงวนนั่งพิงกันอยูบนสัปคัปและหลับสนิทอาปากหวอกรนแขงกัน
เสียงสนั่นหวั่นไหวทําใหควาญชางหัวเราะหึ ๆ ตลอดเวลา
ทานมหาราชานุกซาขานไดตั้งพระทัยไววา พระองคจะทรงลาสัตวกับคณะพรรคสี่สหายมิตรตางชาติของพระองค
เปนเวลาสามวัน หลังจากนั้นพระองคก็จะชวนคณะพรรคสี่สหายเดินทางบุกปาผาดงมุงตรงไปยังประเทศเนปาล ซึ่งที่นั่นพระ
เชษฐาของพระองคเปนพระโอรสของพระปตลุ า หรือเรียกกันงาย ๆ ก็คือพี่ชายของซานุกขานนั้นเปนลูกผูพี่ คือ เปนลูกของ
ลุงนัน่ เอง ไดเปนมหาราชาอยูในนครกาตะมันดูนครหลวงของเนปาล ถึงแมวามหาราชาทั้งหลายหมดอํานาจในการปกครอง
บานเมืองแลว มหาราชาทุกพระองคก็มีอิทธิพลยิ่งใหญ มีประชาชนเคารพนับถือยกยองใหเกียรติในฐานะเปนเจาของเขา
ซานุกขานอยากจะใหคณะพรรคสี่สหายของเราไดเปนความร่ํารวยอยางลนฟา
ของมหาราชาวิชัยอวตาลผูเปนเชษฐาของ
พระองค จึงรับอาสาพาคณะพรรคสี่สหายของเราไปเที่ยวประเทศเนปาล โดยทรงสัญญาวา พระองคจะพาขึ้นเขาหิมาลัยชม
ความลี้ลับมหัศจรรยของธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ ซึ่งบางทีอาจจะไดพบเห็นมนุษยหิมะบนเขาหิมาลัย ทานมหาราชาเคยรับสั่ง
ใหฟงถึงเรื่องมนุษยหิมะวา มีสภาพครึ่งสัตวครึ่งคน คลายกับลิงกอริลาขนาดยักษ มีสว นสูงเกือบ ๗ ฟต น้าํ หนักตัวอยางนอย
เกาสิบกิโลกรัม แขนยาวเลยหัวเขา มีขนรุงรังแบบเดียวกับลิงทั้งหลาย แตใบหนาเหมือนมนุษยทั่วไป มีกําลังวังชาราวกับชาง
สาร กินหญา ใบไมและผลไมปา มีความเปนอยูอยางธรรมชาติอันแทจริง คือเปลือยกายลอนจอนโดยมีขนปองกันความหนาว
มนุษยหิมะนี้ใชภาษาพูดต่ํา ๆ ซึ่งสําเนียงของภาษาที่เปลงเสียงออกมาก็คลาย ๆ กับภาษาฮินดูนั่นเอง
เจาคุณปจจนึกฯกับคณะพรรคสี่สหายของเราตื่นเตนในเรื่องมนุษยหิมะมาก เสี่ยหงวนกับนิกรตั้งใจจะสูยอดสูงสุด
ของภูเขาหิมาลัย คือยอดเอเวอรเรสตซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล ๒๙,๐๐๒ ฟต และยอดหิมาลัยที่รองลงมาคือยอดกันชิงจังกาสูง
ถึง ๒๘,๑๔๖ ฟต ถึงแมอาเสี่ยไมใชคณะแรกที่ขึ้นสูยอดเขาสูงสุดของหิมาลัยไดสําเร็จ อาเสีย่ ก็อยากรูว า บนยอดเขาเอเวอร
เรสตน้ันจะมีอะไรบาง นิกรมั่นใจวาคงมองเห็นพระปฐมเจดียและภูเขาทองที่เมืองเราแนนอน
หลังจากทานซานุกขานไดพาคณะพรรคสี่สหายของเราลาสัตวเดรัจฉานตาง ๆ ในปาทางทิศเหนือของนครปตนาเปน
เวลาสามวันสามคืนแลวพระองค นําชางและไพรพลของพระองคเดินทางกลับปตนา แลวพระองคก็พาคณะพรรคสี่สหาย
พรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหว เดินทางโดยพาหนะมาลัดตัดตรงเขาสูอาณาจักรของประเทศเนปาล
การผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรที่พรมแดนอินเดีย-เนปาลในตอนบายวันนั้น ไมตองทําพิธีการอยางไรเลย
เพียงแตนายดาน
ตรวจคนเขาเมืองและหัวหนาศุลการักษเห็นทานมหาราชาซานุกขาน เขาก็รีบเขามาเฝาพระองคและแสดงคาราวะอยางนอบ
นอม
ทานมหาราชาไดประทานเงินสดใหนายดานตรวจคนเขาเมือง และหัวหนาศุลการักษคนละหมื่นบาทซึ่งเปนธนบัตร
ใบละพันรูปลวน ๆ เปนรางวัลดังที่ไดประทานใหทุกครั้งเมื่อพระองคเสด็จมาประเทศเนปาล
"นายดานทีร่ กั " ทานซานุกขานรับสั่งอยางยิ้มแยม "ฉันตั้งใจพาเพื่อนคนไทยของฉันมาเที่ยวชมบานเมืองของเนปาล
และจะพาคนเหลานี้ไปเฝาทานพี่ของฉันดวย"
นายดานตรวจคนเขาเมือง กมศรีษะถวายคํานับเปนครั้งที่ยี่สิบหา แลวทูลวา

"เชิญเสด็จกระหมอม กระหมอมกับหัวหนาศุลการักษไมมีความจําเปนอยางใดที่จะขอดูพาสปอรทของฝาบาทและ
คณะของฝาบาทเลย"
"ขอบใจ ขอบใจเธอมากถามีโอกาสไปเที่ยวปตนาละก็อยาลืมไปหาฉันนะ ฉันจะตอนรับเธอทัง้ สองคนอยาเต็มที่
ทีเดียว รับรองวาฉันจะจัดอายอยางวาใหเธออยางดีทส่ี ดุ "
เจาพนักงานทัง้ สองตางโคงคํานับอีกครัง้ หนึง่
ซานุกขานหันพระพักตรมายิ้มใหคณะพรรคสี่สหายซึ่งหยุดมาอยู
เบือ้ งหลังพระองค"
"ไปกันเถอะพวกเรา ฉันบอกเธอแลววา การเขาออกประเทศเนปาลสําหรับฉันนั้น ไมยากลําบากอะไรเลย
นายกรัฐมนตรีของประเทศนี้คอื เพือ่ นรักเพือ่ นเกลอของฉันเอง เราไปเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษพรอม ๆ กันและอยู
มหาวิทยาลัยอ็อกสฟอรดดวยกัน ถึงทุกวันนี้ยังมีการติดตอกันเสมอ เขาจึงเปนคนดีมาก แลวฉันจะพาพวกเธอไปเยี่ยมเขา"
ขบวนทัง้ เจ็ดตัวตางวิง่ สบัดยางผานดานตรวจคนเขาเมืองตรงไปตามถนนลูกรัง สักครูใหญ ๆ ก็เขาเขาเขตเทศบาล
ของนครกาตะมันดู
อันเปนเมืองหลวงของประเทศเล็ก ๆ นี้
กิมหงวนแลเห็นอูฐสามสี่ตัว เขาชี้มือไปบอกนิกรแลวเอ็ดตะโรงลั่น
"เฮย อายกร เห็นยีราฟโนนไหม ยีราฟทีน่ ไ่ี มเหมือนที่เขาดินโวย รูปรางทะลุม ๆ ชอบกล"
นายจอมทะเลนมองตามสายตากิมหงวนแลวหัวเราะกาก
"โธ......อายเวร อูฐแท ๆ เห็นเปนยีราฟไปได"
อาเสี่ยสะดุงเล็กนอยทามกลางการหัวเราะอยางครื้นเครง เจาคุณปจจนึกฯพูดพลางหัวเราะพลาง
"อูฐก็ไมรจู กั "
ซานุกขานทรงพระสรวลอยางขบขัน พระองคชักมาเขามาใกลกับมาของเสี่ยหงวน แลวยกพระหัตถชี้เขาไปในบาน
หรือโรงงานแหงหนึ่ง ซึ่งมีนกกระจอกเทศสองตัวกําลังยืนอยูใตรมไม
"เธอบอกฉันซิเสี่ยหงวนนั่นนกอะไร"
อาเสี่ยอมยิ้ม
"นกตระกรุมกระหมอม"
ทานเจาคุณปจจนึกฯทําคอยน หันมาทําตาเขียวกับกิมหงวนทันที
"เดี๋ยวก็โดนถีบตกมาเทานั้นเอง"
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
"ผมไมมเี จตนากระเซาคุณอาหรอกครับ ผมเขาใจวานกตระกรุมจริง ๆ เกิดมาจากทองพอทองแมไมเคยเห็นนกตระ
กรุมสักที รูแตวาตัวมันใหญกวานกทั้งหลาย อา-ไมใชนกตระกรุมหรือครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ ตวาดแวด
"นกกระจอกเทศโวยไมใชนกตระกรุม"
"ยังงัน้ หรือครับ" กิมหงวนพูดเสียงออยและยานคาง "เอ...นกกระจอกเทศรูปรางหนาตายังงีเ้ อง"
เจาคุณปจจนึกฯ คอนประหลับประเหลือก
"แกมันโงบัดซบ นกกระจอกเทศทีเ่ ขาดินก็มีแกไมเคยเห็นหรือ"
อาเสี่ยสั่นศรีษะ

"ผมไมสังเกตหรอกครับ ไปเขาดินทีไรผมชอบดูแตหมีเทานัน้ ดูหมีแลวครึกครืน้ ดีครับ รูส กึ วาหมีเปนสัตวทน่ี า รัก
มาก"
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงนี้ มาเทศทั้งเจ็ดตัวกําลังผานหมูบานและยานชุมชนอันหนาแนน บรรดาชาวเนปาล
ทัง้ หลายสวนมากลวนแตยากจนบานเรือนเคหสถานลวนเปนบานเล็กเรือนนอย กระทอมสวนมากสรางอยางหยาบ ๆ ใชดิน
เหนียวหุม หรือโปะไว ตลาดเล็ก ๆ ของเมืองนี้มีประชาชนกําลังซื้อขายกัน ชาวอินเดียทั้งหญิงชายเด็กผูใหญลวนแตแตงกาย
ซอมซอ สวมเสื้อผาขาดวิ่น ผูห ญิงใชศรีษะเทินกระจาดหรือไหซองใสนาํ้ เดินตัวปลิว บางคนก็ปลอยหนาอกลอนจอน ซานุก
ขานทรงอธิบายใหไดฟงวาจํานวนพลเมืองของอินเดียนั้นประมาณ ๕๐๐ ลานคน รัฐบาลไมสามารถจะใหความชวยเหลือคน
ยากจนได จึงตองปลอยใหพลเมืองเหลานี้ ตอสูกับการดํารงชีวิตดวยความลําบากยากแคน แตอยางไรก็ตามชาวอินเดีย
ทั้งหลายผูเครงครัดในศาสนาของตนไมมีความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสตเลย พวกมุสลิมก็นับถือพระมะหะหมัดของ
เขา พวกฮินดูก็เคารพสักการพระศิวะ และพระนารายณ ชาวอินเดียไมสนใจการเมือง ใครจะเปนรัฐมนตรีหรือผูแ ทนราษฎรก็
ชาง ชาวอินเดียสนใจแตเพียงวามือ้ เย็นวันนีจ้ ะเอาอะไรกิน และวันพรุงนี้จะเอาอะไรกิน
นครกาตะมันดูมคี วามเจริญขนาดนครสวรรคหรือจังหวัดตรังของเราเทานั้น อาคารที่เปนตึกก็ลวนแตเกาแกลาสมัย
แตมีปูชนียสถานโบราณวัตถุมากมายสวนมากของชาวเนปาลนับถือศาสนาฮินดู ดังนั้นจึงมีโบสถพระศิวะและเทวสถานหลาย
แหงลวนแตสวยงามเปนศิลปของอดีตสถาปนิกชาวภารต ถูกละ อินเดียไมมีตึกสูง ๆ แบบทันสมัย แตอินเดียมีสถูปเจดียของ
ศาสนาพุทธและพราหมณมากมายลวนแตสวยงามซึ่งสถาปนิกสมัยใหมไมอาจสรางไดเมืองหลวงของเนปาลไมมีผูคน
หนาแนนเหมือนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะรถยนตมีแลนอยูในถนนไมกี่คัน
เมื่อใกลจะถึงวังใหญของทานมหาราชาวิชัยอวตาลพระเชษฐาของซานุกขาน พระองคไดรับสั่งกับคณะพรรคสี่สหาย
วา
"พวกเธอคงแปลกใจวาที่กาตะมันดูไมใครมีรถยนตใช ประชาชนนิยมใชเกวียนเทียมโค ระแทะ หรือตะเข ลอเลื่อน
หรือมิฉะนั้นก็ใชอูฐและมาทั่ว ๆ ไป"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มใหทานมหาราชา
"กระหมอม กระหมอมเขาใจวาชาวเมืองนี้คงไมนิยมใชรถยนตเพราะตองการประหยัดเงินคารถยนตและคาน้ํามัน
มากกวา"
"เปลา
ไมใชเชนนั้นหรอกเจาคุณชาวเมืองกาตะมันดูโดยมากเปนคนจนไมมีเงินพอที่จะซื้อรถยนตขี่ไดแลวมติ
มหาชนประเทศนีร้ ุนแรงมาก ถาใครขับรถยนตชนคนเดินถนนจะรุมกระทืบคนขับคนนั้นเอากันถึงตายทีเดียว เจาคุณก็คงจะ
เห็นวารถยนตทน่ี ข่ี บั ราวกับยอง คนวิ่งตัดหนาในระยะใกลก็เบรคทัน"
พลทูลขึ้นวา "ถากรุงเทพฯ ใชมติมหาชนเชนนีว้ นั หนึง่ ๆ นักขับรถยนตคงถูกกระทืบตายหลายสิบคนเชียวฝาบาท
รถยนตทก่ี รุงเทพฯ
มีในราวแสนคันกระหมอมแลนกันยั้วเยี้ยตลอดเวลา
คนเดินถนนจะขามสักทีก็เปนไปดวยความ
ยากลําบาก ที่กรุงเทพฯ คนขับรถยนตสวนมากไรมารยาทกระหมอม ขับกันอยางบาระห่ําไมไดคํานึงถึงคนเดินถนน"
ทานซานุกขานทรงพระสรวลเบา ๆ
"เรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งของรัฐบาลไทยโดยตรง การแกระเบียบจราจรใหรดั กุมและปลอดภัยไมยาก แตเขาวารถยนตใน
กรุงเทพฯ นับจํานวนพันใชไหมที่เปนรถอภิสิทธิ์ชน"

"กระหมอมรถเหลานี้แหละคนขับมักจะมีมารยาททราม ถาฝาบาทเสด็จไปกรุงเทพฯ ก็คงจะเวียนพระเศียรเมื่อ
ทอดพระเนตร เห็นรถยนตยั้วเยี้ยไปหมด การจารจรคับคั่งติดขัดเกือบตลอดวัน"
ทายหมูบานนั้นมีมาตัวหนึ่ง ซึ่งเปนมาเทียมรถผูกอยูที่ตนไม มันกําลังยืนกินหญาอยูตามลําพัง มาตัวนัน้ เปนมาตัวเมีย
สวนมาของเจาคุณปจจนึกฯ เปนมาตัวผู มิหนําซ้ํายังเปนมาหนุมคะนองเคยเขาแขงมาแลว แตฝเทาเลวเกินไป ทานมหาราชา
จึงเก็บไวเปนมาสําหรับขี่เลน เมือ่ มาของทานเจาคุณปจจนึกฯ แลเห็นนางมาตัวเมียผูโสภิตขี้ตาและผมยาวปดหนาและขี้ฟน
เขลอะตามวิสัยของมาเทียมรถทั้งหลายมันก็ฟตและเกิดมีอารมณเปลี่ยวเกิดขึ้นทันที
เจามาหนุม รองฮีย้ เ สียงกังวาล แลวยกขาหนาขึ้น ทานเจาคุณไมทันระวังตัวก็ลอยละลิ่วลงจากหลังมาสงเสียงรองลั่น
"โอย....ตุบ .....ออย"
เจามาหนุมวิ่งเขาไปหานางมาตัวเมียทันที เจาของมากําลังตัดหญาอยูแ ถวนัน้ พอแลเห็นมาหนุมบุกเขามาเพื่อที่จะ
ปลุกปล้ําลวงละเมิดอธิปไตยมาของเขาบาบูหนวดงามก็ถือเคียวลุกขึ้นรองเอะอะวิ่งเขามากันมาของเขาทันทีและชวยจับ
บังเหียนมาเจาคุณปจจนึกฯ ไวให
เจาคุณปจจนึกฯ ครางหงิง ๆ ทามกลางเสียงหัวเราะงอหายของเสี่ยหงวนกับนิกรและเจาแหว พลรีบลงจากหลังมาวิ่ง
เขามาประคองทานใหลุกขึ้นดวยความลําบากยากเย็น ทานเจาคุณสูดปากลั่นมองไปที่มาของทานแลวกลาวขึ้นดวยเสียงหนัก
"อายมาทรยศ อูย....ชวยไปจับมันมาใหอาหนอยเถอะวะสงสัยวากนกบอาหักเสียแลว-ออย"
นิกรพยักหนากับกิมหงวนแลวพูดขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
"ทีแรกกันนึกวาจะออกกอยเสียอีก ทีแ่ ทออกหัว ฮะ ฮะ คุยดีนักวาเคยขี่มา ขามเครื่องกีดขวางมาแลวนี่แหละเขาวา
หมอมา ตายเพราะงู
หมอตะเขตายเพราะตะเข หมอความตายเพราะลูกความ หมอดูตายเพราะไมมคี นจะดู"
ซานุกขาน ทรงกลั้นหัวเราะแทบแย พระองคทรงโบกพระหัตถหามนิกรไมใหกระเซาเจาคุณปจจนึกฯ พล พัชราภรณ
วิ้งเหยาะ ๆ ออกไปนอกถนนรับสายบังเหียนมาจากชาวฮินดูหนวดงามคนนั้นแลวกลาวขอบอกขอบใจ ซึ่งอีกฝายหนึ่งก็บอก
วาไมเปนไรเปนเรื่องขี้ผง อยางไรก็ตามทั้งสองคนพูดกันไมรูเรื่องเพราะอีกฝายหนึ่งพูดภาษาไทยและอีกฝายหนึ่งพูดภาษา
อินเดีย ในที่สุดก็ตองใชภาษาใบเจรจากัน แลวพลก็จูงมากลับมาหาคณะพรรคของเขา ชาวเนปาลหลายสิบคนยืนหอมลอม
มองดูเหตุการณแบบไทยมุง แตทอ่ี ินเดียก็ตองเรียกแขกมุง
เจาคุณปจจนึกฯ พยายามขึ้นนั่งบนหลังมาคูของทาน ซานุกขานรับสั่งกับเจาคุณเบา ๆ วา
"ฉันเสียใจมากที่เจาคุณไดรับอุบัติเหตุ แตนับวาโชคดีที่เจาคุณไมไดรับบาดเจ็บอะไร"
เจาคุณฝนหัวเราะ
"ตะโพกครากไปหนอยเดียวกระหมอม แลวเจาคุณก็หันมาทําตาเขียวกับเจาแหว
เจาแหวเย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว
"แฮะ แฮะ รับประทานไมไดยิ้มหรอกครับ
"ก็กเู ห็นนีห่ วา"
เจาแหวทําหนาชอบกล
"รับประทานที่เห็นนะกระผมแยกเขี้ยวครับไมไดยิ้ม รับประทานแมลงวันมันเกาะริมฝปาก รับประทานผมก็เลยแยก
เขี้ยวขยับปากไปมาเพื่อไลแมลงวัน รับประทานสาบานไดครับวารับประทานไมไดยิ้มเยาะเจาคุณ"
ทานซานุกขานทรงมาพระที่นั่งนําหนาพาคณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ออกเดินทางตอไป บรรดาแขกมุง
ทั้งหลายตางวิพากย

วิจารณกันแซดไปหมด
ในที่สุด ทุกคนก็มาถึงวังอันสวยงามของทานมหาราชาวิชัยอวตาลพระเชษฐาซานุกขานทุกคนตื่นเตนไปตามกันเมื่อ
แลเห็นไดความสวยงามของพระตําหนักใหญซึ่งสรางตามแบบศิลปของอินเดียมีรูปยอดเปนรูปคลายกับดอกบัวและทาสี
บรอนซทองตองแสงอาทิตยละเลื่อม อาณาเขตของวังนี้กวางขวางใหญโตกวาวังศิวะนิมิตมากมายนักสมดังที่ทานซานุกขานท
รงเลาใหฟงวา ทานมหาราชาวิชัยอวตาลองคนี้เปนมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในโลก แมกระทัง่ มหาเศรษฐีของอเมริกาก็ราํ่ รวยสู
ทานวิชัยอวตาลไมได โดยเฉพาะเงินสดของพระองคทรงฝากไวในธนาคารที่อังกฤษและอเมริกาถึงหมื่นหาพันลานรูป
เมื่อนายทหารรักษาการณและเห็นซานุกขานเขาก็จําได เขารีบรองตะโกนเรียกแถวทหารยามทันที พอขบวนมาขอ
ซานุกขานและคณะพรรคสี่สหายผานประตูวังเขามา นายทหารรักษาพระองคของทานวิชัยอวตาลก็ตะโกนบอกแถวกระทํา
วันทยาวุธซานุกขานยกพระหัตถขวาขึ้นแตะขมับขวาของพระองครับความเคารพกองทหาร แลวทรงลวงกระเปาหยิบธนบัตร
อินเดียปกหนึ่งออกมายื่นสงใหนายทหารหนุมคนนั้น
"สวัสดียูซุป เอา-เอาเงินนีไ่ ปใช"
รอยเอกหนุมผูบังคับกองทหารรักษาพระองคดีใจเหลือที่จะกลาวเขารับเงินปกนั้นมาถือไว
"เปนพระกรุณาลนเกลาแลวฝาบาท ขอใหทรงพระเจริญเถิดกระหมอม"
ทานซานุกขานทรงพระสรวลเบา ๆ พระองคทรงขับมานําหนาคณะพรรคสี่สหาย มาทัง้ เจ็ดตัววิง่ โขยกไปตาม
ถนนลาดยางแอสฟสทซึ่งสองฟากทางเต็มไปดวยตนสนเรียงราย บรรดาขาหลวงหมาดเล็กทีอ่ ยูบ นตําหนักใหญตา งวิง่ พลาน
รองบอกกันวา พระอนุชาของมหาราชาวิชัยอวตาลเสด็จมาโดยไมมีขาวบอกลวงหนา
มหาดเล็กหลายคนรีบลงมาจากตําหนักใหญเพื่อจับมาใหซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ
และเจาแหวตางพากันลงกันมาจากหลังมาทุกคนรูสึกเจ็บกน มหาดเล็กของทานมหาราชาวิชัยอวตาลไดจูงมาทั้งเจ็ดตัวไปจาก
ที่นั้น ซานุกขานรับสั่งกับทุก ๆ คนวา
"อยาลืมวาทานพี่ของฉันพระองคทรงขี้เหนียวที่สุดในโลก ฉะนั้นการรับรองอาจจะไมมีอะไร พวกคุณจะไมไดรับ
ความสะดวกสบายเหมือนกันกับอยูที่วังฉันหรอก อยางไรก็ทนเอาหนึ่งคืน พรุงนี้ฉันจะพาพวกเธอขึ้นเขาหิมาลัยแตเชา
ประเดี๋ยวเราจะออกเที่ยวตลาดกันเพื่อหาซื้อขาวของเครื่องใชพอคาที่เมืองนี้สวนมากรูจักคุนเคยกับฉันทั้งนั้น ฉันมาเที่ยวกา
ตะมันดูนับไมถวนครั้งแลว แตมาตามทางหลวงไมไดบุกปาฝาดงมาอยางนี"้
พลทูลซานุกขานอยางนอบนอม
"ไมเปนไรกระหมอม เราอยากมาเที่ยวเนปาลมากกวาอยางอื่น พระองคจะตอนรับเรามากนอยเพียงใดนัน้ ยอมสุดแต
พระอัธยาศัย"
ซานุกขานถอนพระทัยโลงอก
"ถาพวกเธอคิดไดเชนนี้ฉันก็โลงใจและสบายใจ"
ทันใดนั้นเองทานมหาราชาวิชัยอวตาลก็ปรากฏพระองคขึ้นมหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของโลกทรงฉลองพระองคเกา
คร่ําครามีรอยปะชุนหลายแหง พระองคมีพระชันษาแกกวาซานุกขานเพียงสองปเทานั้น พระวรกายคอนขางอวนจนพุงพลุย
ยื่นออกมาวิชัยอวตาลไวหนวดและเคราอยางสงางาม
อาเสี่ยกิมหงวนแลเหนเขาก็เขาใจผิดคิดวาทานมหาราชาเจาของวังอันมโหฬารวังนี้ คือ มหาดเล็กหรือพอครัว อาเสี่ย
พยักหนาใหทานมหาราชาวิชัยอวตาลแลวกลาววา

"เฮ-อาบู ไปทูลเจานายหนอยซีวาทานมหาราชาซานุกขานเสด็จมาที่นี่และพาพวกคนไทยทั้งหกคนซึ่งเปนพระสหาย
ของพระองคมาดวย"
วิชัยอวตาลทรงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดดีเทา ๆ กับซานุกขานพระอนุชาของพระองค เมือ่ ไดทรงฟงกิมหงวน
ทูลพระองคเชนนี้
วิชัยอวตาลก็มีพระพักตรเครงเครียดบึ้งตึงทันที
"ฉันคือวิชยั อวตาลเจาของวังนี้" ทานมหาราชารับสั่งเปนภาษาไทยดวยเสียงอันดัง
อาเสี่ยทําคอยน ทานซานุกขานรีบไปหาพระเชษฐาทั้งสองฝายตางยกมือไหวและสวมกอดกันแสดงความรักอันสนิท
สนม แลวก็สนทนาปราศัยกันดวยภาษาอินเดียสักครู คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวก็ถูกแนะนําใหรูจัก
กับทานมหาราชาวิชัยอวตาลทีละคนทุกคนไดกมศรีษะถวายคํานับอยางนอบนอม อาเสี่ยกิมหงวนยกมือไหวปลก ๆ แลวทูล
วา
"ขอไดโปรดประทานอภัยโทษใหกระหมอมเถิดฝาบาท กระหมอมมีตาเสียเปลา แตหามีแววไม"
วิชัยอวตาลทรงแยมพระสรวล
"ฉันไมโกรธเธอหรอก แตเสียใจทีเ่ ธอเขาใจวาฉันเปนคนใชหรือเปนมหาดเล็กของตัวฉัน อา-ยินดีรูจักสหายทุก ๆ
คน ฉันยินดีทจ่ี ะบอกใหทราบวา ครัง้ หนึง่ ฉันเคยไปอยูประเทศไทยประมาณแปดป หลานชายของฉันตั้งรานขายผาอยูที่พาหุ
รัดใกล ๆ กับรานไทยสโตรอยางไรละ ตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษจะจับตัวฉัน หาวาฉันซองสุมผูคนเพื่อคิดการปฏิวัติ พอฉันรูวา
ฉันจะถูกจับฉันก็รีบหนีเล็ดลอดไปจนถึงเมืองไทยซุมซอนตัวอยูที่พาหุรัด ทางรัฐบาลอังกฤษรูวาฉันไปเมืองไทยก็แจงเรื่อง
ไปทางรัฐบาลไทยใหจับกุมฉันตั้งขอหาวาฉันฉอโกงภาษีรัฐบาล ตํารวจไทยไดมาดอม ๆ มอง ๆ อยูแถวพาหุรัดหลายคนแตจํา
ฉันไมได เพราะคนแขกตางไวหนวดไวเคราเหมือนกันทั้งนัน้ ฉันพักอยูในประเทศอยางธรรมดาสามัญชน ชาวภารตดวยกัน
เทานั้นที่รูวาฉันเปนเจาและเปนมหาราชาที่มีบทบาทสําคัญในการกูชาติหวังจะปลดแอกจากอังกฤษ อา-ชีวติ ฉันในเมืองอัน
สวยงามตลอดจนปูชนียสถานโบราณวัตถุ เมืองไทยเปนเมืองพระรมเย็นเปนสุขมาก ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ในโรงยามีฝน
อาหารการกินอุดมสมบูรณ ไมอตั คัดขาดแคลนเหมือนอินเดียหรือเนปาลนี้ คนไทยรักสงบมีรัฐบาลที่ดี มีผูแทนราษฎรที่
เขมแข็งเฉลียวฉลาด เสียอยางเดียวปากแข็งมากไปหนอย"
"ปากแข็ง" เจาคุณปจจนึกฯ คราง "ฝาพระบาทหมายความวากระไรกระหมอม"
ทานมหาราชาวิชัยอวตาลทรงพระสรวลเบา ๆ
"หมายความวาผูแทนของพวกทาน สามารถกินจอบกินเสียมหรือกินเหล็กไดอยางหนาตาเฉย และกินไมรูจักอิ่มเสีย
ดวย"
คณะพรรคสีส่ หายตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กันตอจากนั้นวิชัยอวตาลก็เชิญทุกคนขึ้นไปพระตําหนักและพาเขาไปใน
หองโถงใหญอันเปนหองรับแขกอันหรูหราประดับประดาดวยสิง่ อันมีคา ตามแบบภารต ที่พระทวารหรือประตูทั้งดานหนา
และดานหลังมีเจาทาสดํารางกํายํายืนเคียงคูกันที่พระทวารดานหลังหองโถง นายจอมทะเลนทําหนาฉงนสนเทหใจไมแนใจวา
เจาทาสดําทั้งสองจะเปนมนุษยจริง ๆ หรือเปนรูปปน เพราะมันไมเคลือ่ นไหวแมแตนอย แมแตนยั นตาก็ไมกระพริบ
ดร.ดิเรกเขามายืนขาง ๆ นิกร ขณะที่ทานวิชัยอวตาลกําลังยืนรับสั่งสนทนากับซานุกขานพระอนุชาของพระองค
"ดูอะไรวะกร" นายแพทยหนุมถามยิ้ม ๆ
นิกรหันมามองดู ดร.ดิเรกแลวพูดเบา ๆ
"กันสงสัยวะ อายสองคนนีเ้ ปนคนจริง ๆ หรือรูปปน"

ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจ
"ไมนาสงสัยเลย รูปปนปนไดอยางนี้ที่ไหนกันนี่มันคนจริง ๆ "
นิกรขมวดคิ้วยน เขาเอื้อมมือจับขนจั๊กกะแรเจาทาสดํารางยักษขยุมหนึ่ง ที่แลบออกมาจากใตรักแรและถกลมพัด
พะเยิบพะยาบ แลวนิกรก็กระตุกดังพรึ่ด เจาทาสดําสะดุงเฮือกสุดตัวจองมองดูนิกรดวยนัยนตาถลนแทบจะออกนอกเบา
"เฮ-อีนี้เลนยังงี้ไมดีนะนายจา เลนทํามะไรนะ คนแขกไมชอบคะราบ"
นิกรถอนหายใจโลงอก แลวยิ้มใหเจาหนุมผิวหมึกรูปรางขนาดยักษวัดแจง
"ขอโทษทีนะบัง ฉันนึกวาบังเปนรูปหุน เลยลองดึงขนจัก๊ กระแรดู"
"อีนเ้ี จ็บนะ" เจาทาสดําสงเสียงเอ็ดตะโร
ทานมหาราชาวิชัยอวตาลทรงตวาดทาสของพระองค
"อายทาสถอย สุภาพบุรุษเหลานี้คือสหายของขา เจาไมตองมีเสียงเขาถอนขนจัก๊ กระแรเลนนิดหนอยเปนอะไรไป"
ครั้นแลวทานมหาราชาก็เชิญใหคณะพรรคสี่สหายนั่งลงบนพรมเปอรเซียผืนมหึมาที่ปูลาดอยูกลางหอง ซานุกขานท
รงอธิบายใหสี่สหายทราบ
"พวกคุณคงรูด แี ลววาพวกเรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเรา ทานพี่ของฉันจัดหองรับแขกตามแบบชาวภารต
เราไมใชเกาอีรับแขกคนอินเดียหรือชาวภารตรับแขกนั่งสมาธิกับพื้นอยางนี้เรามีหมอนแพรสําหรับทาวแขนหรือกอดเลนให
สบาย เรามีโตะเล็ก ๆ สําหรับตัง้ เครือ่ งดืม่ หรืออาหาร พวกคุณเคยชินกับสภาพอยางนี้แลวไมใชหรือ"
นายพัชราภรณยิ้มใหซานุกขาน
"กระหมอม พวกเรามีความรูสึกตื่นเตนในความสวยงามอันวิจิตรตระการตาของวังนี้อยางยิ่งเกิดมาเปนตัวตนก็เพิ่งได
พบเห็นในครัง้ นี้"
วิชัยอวตาลทรงพระสรวลลั่น
"ฉันไมอยากจะคุยอวดพวกคุณเลยวา วังของฉันนี้สวยกวาทัชมาฮาลเปนไหน ๆ และไมมีวังของมหาราชาองคใดอีก
แลวที่จะสวยงามเหมือนอยางนี้ ฉันยินดีตอนรับพวกคุณเปนแขกผูม ีเกียรติของฉัน ฉะนั้นขอใหทุกคนทําตัวใหสบายเปน
กันเองซานุกขานบอกฉันเมื่อกี้นี้วาเธอพาขบวนทัศนาจรเนปาล และจะขึ้นไปเที่ยวชมเขาหิมาลัยเพื่อศึกษาหาความรู ในทาง
ธรรมชาติวิทยาและเพื่อความเพลิดเพลินดวย ใชไหมทานเจาคุณ"
เจาคุณปจจนึกฯ แลบลิ้นเลียริมฝปากเพราะกระหายน้ํา
"แฮะ แฮะ น้าํ กระหมอม อา-กระหมอมคอแหงจนเปนผงแลวเดินทางมาเหนื่อยเหลือเกิน"
วิชัยอวตาลขมวดพระขนงยน
"โอ-ขอโทษทีเจาคุณ ฉันมัวตื่นเตนดีใจที่ไดพบหนานองชายของฉันและมัวทักทายคนโนนคนนี้เพื่อใหทั่วหนากัน
เลยลืมจัดหาเครื่องดืม่ และบุหรีม่ าตอนรับ" รับสั่งจบพระองคก็ตบพระหัตถขึ้นสามครั้ง
หมาดเล็กหนวดเครารุงรังคนหนึง่ แตงกายเรียบรอยในเครื่องแบบรัดกุม หิ้วถังทองคําบรรจุน้ําถังหนึ่งเดินเขามาใน
หองโถงใหญ ในถงน้ํานั้นมีน้ําแชน้ําแข็งกอนเล็ก ๆ กอนหนึ่งและมีถวยปลาสติกสําหรับตักน้ําหนึ่งถวยหมาดเล็กนําถังน้ําใบ
นั้นมาวางเบื้องหนาคณะพรรคสี่สหายแลวกมศรีษะถวายคํานับวิชัยอวตาลอยางนอบนอม เสร็จแลวก็ถอยออกไป
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวตางมองดูหนากันอยางอนาถใจ ทานซานุกขานทรงอับอายเหลือที่
จะกลาวแลว พระเขษฐาของพระองคทรงขี้เหนียวอยางรายกาจ ซึง่ เปนมาเชนนี้แตไหนแตไรแลว วิชยั อวตาลกลาวขึน้ ดวย
พระพักตรยิ้มแยม

"เชิญดื่มน้ําใหสบาย รีบดื่มเสียเถอะสหายรักของฉัน น้ําแข็งจะละลายเสียหมด น้ําแข็งที่เนปาลแพงมาก ปอนดละ
หนึง่ รูป"
เจาคุณปจจนึกฯ สั่นศรีษะชา ๆ แตไมพูดวากระไรควาแกวปลาสติกจวงน้ําแชน้ําแข็งจนเต็มถวยแลวยกขึ้นดื่มดวย
ความกระหาย แตแลวเจาคุณก็ทําหนาเบ
"ฝาบาท....วา....อุย ...."
"อะไรจะเจาคุณ มีอะไรเกิดขึ้นหรือ"
ทานเจาคุณทําหนาเหยเกชอบกล"
"น้ําในถังนี้กระหมอมสงสัยวาเปนน้ําคลอง"
วิชัยอวตาลพยักพระพักตรเล็กนอย
"ถูกแลวเจาคุณ น้าํ ในทองรองขางวังฉันเอง หนานีม้ ันขุนหนอย ถาหนาฝนก็คอยยังชั่ว น้ําประปาที่กาตะมันดูแพง
มาก หาบหนึ่งถึงสองรูปวังนี้ไมไดติดก็อกประปา และฉันไมเคยซื้อน้ําประปาใช เราใชน้ําในคูอาบกินและลางถวยชามความ
จริงดืม่ น้าํ ในทองรองดีกวา น้ําประปามาก เพราะอยางนอยรางกายของเราก็รจู กั ตานทานตอสูก บั เชื้อโรคบิดหรืออหิวาตจนเคย
ชิน คนที่ไมเคยดื่มน้ําคลองหรือน้ําในทองรองดื่มเขาไปโกรกเดียวใสโลงไดเลยฉันและคนของฉันกินน้ําบอมาแตไหนแตไร
แลว เชิญอีกซีเจาคุณ"
เจาคุณปจจนึกฯ สงถวยปลาสติกใหเสี่ยหงวน
"เอา-ดื่มเสียหนอยซี"
"ผมยอมอดตายครับคุณอาโอโฮ-ทรงพระกระดูกขัดมันอะไรอยางนี้ ผมเคยคิดวาลุงเชยของเราขี้เหนียวที่สุดในโลก
ยังสูทานมหาราชาวิชัยอวตาลไมได" เสี่ยหงวนกลาวขึ้นดัง ๆ โดยไมเกรงพระทัย
นิกรเอื้อมมือรับแกวปลาสติกมาจากพอตาของเขาแลวตักน้ําเย็นแชน้ําแข็งในถังทองคําขึ้นมาดื่มถึงสองแกว
ตอจากนั้นก็ยื่นแกวใหพลแตพลสั่นศรีษะปฏิเสธ นิกรสงให ดร.ดิเรก และเจาแหว ทั้งสองสั่นศรีษะไมยอมดื่มน้ํา เพราะกลัว
วาจะเปนเชื้อหิวาตเอาชีวติ มาทิง้ ทีเ่ นปาล
วิชัยอวตาลทรงสนทนาปราศรัยกับคณะพรรคสี่สหายและพระอนุชาของพระองคเปนอยางดี เสี่ยหงวนกวักมือเรียก
มหาดเล็กในวัยกลางคนคนหนึ่งเขามาหาเขาแลวอาเสี่ยก็ลว งกระเปาหยิบธนบัตรราคาสิบรูปหนึ่งฉบับออกมาสงใหมหาดเล็ก
ผูน น้ั
"พี่ชาย ชวยไปซื้อน้ําอัดลมเย็น ๆ มาใหพวกเราสักเจ็ดขวดเถอะ เงินเหลือฉันใหเถอ"
ทานมาหราชาวิชัยอวตาลรับสั่งเสริมขึ้นทันที
"เฮ-เผื่อขาอีกหนึ่งขวดรวมเปนแปดขวดดวยกัน หลายเดือนแลวขาไมไดกินน้ําอัดลมเลย กินฟรีอยางนี้ขาไมรังเกียจ"
มหาดเล็กรับพระรับสั่งแลวถอยออกไป วิชัยอวตาลทรงสนทนากับคณะพรรคของเราอยางสนิทสนม เจาแหวนั่ง
กระสับกระสายไปมา
นาน ๆ ก็ยกมือทั้งสองขางกดทอง ในที่สุดเจาแหวก็ยกมือไหวทานมหาราชาวิชัยอวตาลแลวทูลวา
"ฝาบาทกระหมอม อา-กระหมอมเกิดเอ็กสิเด็นเสียแลว"
วิชัยอวตาลแปลกพระทัยเล็กนอย
"ทําไมละนายแหว"

"ทองกระหมอมเสียฝาบาท เมื่อตอนสายกระหมอมรับประทานขนมแขกอยางหนึ่ง อาทางไปหองสุขาไปทางไหน
กระหมอม"
วิชัยอวตาลทําพระเนตรปริบ ๆ
"หองสุขา-เธอหมายความวากระไรนายแหว"
เจาแหวขบกรามพูด
"เว็จกระหมอม"
"ออ เธอหมายถึงสวม-ซอรี่นายแหว ที่วังของฉันไมมีสวมหรอก"
อาเสี่ยหวเราะกาก
"ฝาบาทกระหมอม" กิมหงวนพูดพลางหัวเราะพลาง "เมื่อไมมีสวมหรือหองสุขา ฝาบาทไมทรงเดือดรอนหรือ
กระหมอมคนเราไมวาจะเปนเจาหรือเปนไพรก็ตองถายดวยกันทั้งนั้น"
"เรื่องเล็กคุณนิกร หลังวังของฉันมีอาณาเขตติดตอกับละเมาะอันเปนทีข่ องรัฐบาล ฉันและพวกเราตองการถายทุกขก็
พากันออกไปที่
ละเมาะนั้น ปลอยไวตามกอกลวยบาง โคนตนไมหรือในหลุมเล็ก ๆ บาง ถูกแดดเผาแหงไปเอง อา-นายแหวจะไปก็ไปซีฉันจะ
ใหคนของฉันพาไป"
เจาแหวกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก
"ลําบากนักก็ไมตองหรอกฝาบาท คอยยังชั่วแลวกระหมอม"
เสี่ยหงวนทูลขึ้นทันที
"ฝาบาทนาจะติดตั้งชักโครกอยางงาม ๆ ไวประจําตําหนักสักสองสามแหงไมไดหรือ"
วิชัยอวตาลแยมพระสรวล
"การติดตั้งอยางวาไมใชงาย ๆ นะเธอ อยางนอยก็ตองเสียเงินรวมหมื่น ฉันชอบสะสมเงินแตวาฉันไมชอบใชเงิน ให
ดิ้นตายซีสาบานใหก็ได เดี๋ยวเธอจะไมเชื่อ"
เสี่ยหงวนกลั้นหัวเราะแทบแย ซานุกขานไมทรงรูสึกอับอายและขี้เหนียวถึงเพียงนี้ ใหการตอนรับคณะพรรคสีส่ หาย
เพียง แตนาํ้ เย็นแชนาํ้ แข็งเทานัน้ ซึ่งพระนิสัยของวิชัยอวตาลนั้นตรงกันขามกับพระองคเหมือนอยางสีขาวสีดํา ซานุกขานแหง
นครปตนาเลื่อนพระองคเขามาใกลพระเชษฐาแลวยกพระหัตถขวาปองพระโอษฐกระซิบทูลแผวเบาวา
"หมอมฉันกับเพื่อน ๆ เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากและยังไมไดรับประทานอาหารกลางวัน ทานพี่โปรดประทาน
เลี้องอาหารเขาเถิดพะยะคะ อยาใหคนไทยเหลานี้นึกติเตียนทานพี่ได"
"ฉันจะจัดอาหารอยางดีที่สุด พรอมดวยวิสกี้ชั้นเยี่ยมมาตอนรับพวกเธอเดี๋ยวนี้ เราจะดื่มเหลาและกินขาวกันใหสนุก
ทีเดียว"
นิกรลืมตาโพลงแลวรองขึ้นดัง ๆ
"ขอใหฝา บาททรงพระเจริญ ๆ"
มหาราชาแหงนครกาตะมันดูทรงหยิบไมตีฆองขาง ๆ พระองคยกขึ้นตีฆองใบกระทัดรัดใบหนึ่งซึ่งแขวนอยูระหวาง
งาชางสองขางทีหนึ่ง เสียงฆองดังกะหึ่มไปทั่วหองโถง เปนสัญญานที่พวกมหาดเล็กของพระองคเทานั้นที่เขาใจดี แลว
พระองคก็รับสั่งกับพระอนุชาอยางสนิทสนม
"เธอกับเพือ่ น ๆ ของเธอจะมาพักอยูกับพี่สักกี่วัน ซานุกขาน"
ซานุกขานทรงยิ้ม

"ในราวหนึ่งอาทิตยพะยะคะ"
"มากไป สักสองวันก็แลวกันนะ ขณะนี้การครองชีพแพงมาก ถาพวกเธอมาพักกับพี่สกั หนึ่งอาทิตยพี่ก็คงหมดเปลือง
ไมนอ ย"
ซานุกขานทอดพระเนตรพระเชษฐาอยางเคือง ๆ
"ทานพี่ควรมีน้ําพระทัยกวางขวาง เพื่อใหคนไทยเหลานี้ยกยองสรรเสริญพระองค เอายังงี้ก็แลวกัน ระหวางที่พวกเรา
พักกันอยูในวังนี้
หมอมฉันจะจายเงินคารับรองใหทานพี่วันละหนึ่งพันรูป"
วิชัยอวตาลอาพระโอษฐกวาง
"ถาเชนนั้นขอใหพวกเธอพักกับพี่สักสองสามปเถอะ ซานุกขาน วันละหนึ่งพัน เดือนละสามหมื่น ปละสามแสนหก
หมืน่ รูป สบายไปเลย เรื่องเงินพี่ชอบมากไมรูเปนยังไง"
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ไมอาจจะทราบไดวามหาราชาสองพี่นองรับสั่งเรื่องอะไรกัน เพราะพระองคทรงโตตอบ
กันดวยภาษาอินเดีย ขณะนั้นมหาดเล็กของทานวิชัยอวตาลรวมหกคนไดพากันเดินเขามาในหองโถง ทุกคนถือถาดทองคําใบ
ใหญคนละถาด แตในถาดไมมีอะไรเลย สี่สหายจองตาเขม็งมองดูดวยความแปลกใจยิ่ง มหาดเล็กเหลานีท้ รุดตัวลงนัง่ คุกเขา
แลวคลานเขามาวางถาดทองลงบนพรมเปอรเซียผืนใหญเบื้องหนาคณะพรรคสี่สหายของเรา ทานมหาราชาวิชัยอวตาลโบก
พระหัตถ ไลมหาดเล็กใหรีบออกไปจากหอง แลวพระองครับสั่งกับคณะพรรคสี่สหายดวยภาษาไทยอยางชัดเจน
"สหายของฉัน บัดนี้เหลาและอาหารชั้นเยี่ยมไดยกมาตอนรับพวกเธอแลว เชิญรับประทานกันใหอิ่มหนําสําราญเถิด
ขออยาไดเกรงใจ"
นิกรทําหนาเหมือนรองให
"กระหมอมงงไปหมดแลว ไมเห็นมีอะไรสักอยาง มีแตถาดเปลา ๆ เทานัน้ "
ทานมหาราชาแหงแควนกาตะมานดูทรงยิ้มใหนายจอมทะเลน
"เธอไมเคยกินอาหารทิพยหรอกหรือ"
นิกรกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ไมเคยกระหมอม อาหารทิพยเปนอยางไรฝาบาท"
วิชัยอวตาลยกพระหัตถ ชี้ถาดทองคําเหลานั้น
"นี่แหละอาหารทิพยคือมองไมเห็นดวยตาเปลา ฝรัง่ เรียกวา อินวิสเิ บิลฟูด หรืออาหารลองหน เธอมองดูใหดสี ิ นิกร
ถาดนี้ไกยางตัวเบอเริ่ม ถาดนั้นแกงกูรูหมาแพะหมอใหญกําลังรอนกลิ่นหอมนากินเหลือเกิน ถาดนัน้ ขาวบุหรี่ โนนสะระ
หมัน่ เนื้อโค นั่นโลตีและมะตะบะ ถาดนัน้ ผักดีดองอยางดีและเครื่องจิม้ นั่นตราขาวและตราดํา โซดาแชเย็นเจี๊ยบจนเปน
น้าํ แข็ง เอาเลยพวกเรา ลงมือกันเถอะ ขอใหเปนกันเองนะฉันจะดีใจและมีความสุขมาก"
คณะพรรคสี่สหายกลืนน้ําลายพรอม ๆ กันราวกับนัดกันไว กิมหงวนกระซิบกระซาบกับ ดร.ดิเรกเบาๆ
"พระองคมาไมไหนวะหมอ"
นายแพทยหนุมยิ้มแหง ๆ กระซิบตอบเสี่ยหงวนเชนเดียวกัน
"ไมขี้เหนียวเพื่อใหพวกเรากินลมนะซี"
"เอาวะ เลนสนุกกับพระองคสักพัก"

มหาดเล็กรูปรางสูงใหญถอื ถาดใบหนึง่ เดินเขามาอีก เสี่หงวนยกมือขวาปองหนาผากมองดูถาดทองคําใบนั้น ซึ่งไมมี
อะไรเลย แลวอาเสี่ยก็สงเสียงเอะอะเอ็ดตะโรขึ้นวา
"โอโฮ ไกงวงยางสงกลิ่นหอมนากินจังวะ มา-มาเอามาตัง้ ตรงนีม้ หาดเล็ก"
เจาแหวนัยนตาเหลือกมองดูถาดทองในมือมหาดเล็กคนนั้น ซึ่งเจามหาดเล็กกําลังคุกเขาวางถาดลงใกล ๆ เสี่ยหงวน
แลวลุกขึ้นเดินกมตัวออกไป เจาแหวกระซิบถามกิมหงวนดวยความประหลาดใจ
"รับประทานไหนละครับไกงวง รับประทานเห็นมีแตถาด"
กิมหงวนหันมาทําตาเขียวกับเจาแหว แลวขบกรามกรอด
"อยาเซอนักเลยอายระยํา เขาเมืองตาเหลเราก็ตองทําตาเหลดวย แกลงทําเปนเห็นไกงวงหนอยซีอายเปรต"
เจาแหวเขาใจดีแลว เขาเอื้อมมือแตะลงบนถาดแลวทําสะดุงรีบหดมือเขามายกนิ้วขึ้นดูด
"ออย รับประทานรอนจังครับ" พูดพลางจองมองดูถาดเปลาใบนั้น "รับประทานพอครัวเขาแตงเสียสวยเชียวนะครับ
โรยผักชีซะดวย
เอาพริกสอดไวที่ขาไกงวง รับประทานทําใหนา รับประทานขึน้ อีก"
เจาคุณปจจนึกฯ พลอยไปดวย
"ไกงวงตัวนีอ้ วนปเ ชียวฮิ"
ทานมหาราชาวิชัยอวตาลรับสั่งเสริมขึ้นทันที
"ไกงวงนี้คนของฉันเลี้ยงไวกิน ทางหลังตําหนักนี้มีไกงวงอยูเกือบรอยตัว ฉันเลี้ยงมันไวสําหรับเลี้ยงเพื่อนฝูง สวน
ไกพันธุเนื้อก็มีอยูไมนอย เชน ออสตราล็อปหรือไลทซ ักเซส อา-เชิญพวกเราเถอะ ลงมือกินกันเถอะ"
ดร.ดิเรก เอื้อมือหยิบอากาศสมมติวาเปนขวดวิสกี้ เขาพยายามปล้ําเปดอยูนานแลวก็ติ๊งตางวาเขาเปดขวดเหลาไดแลว
อาเสี่ยโยยงหยกรินเหลาลงไปในแกวของทุก ๆ คนซึ่งความจริงไมมีอะไรมีแตอากาศวางเหลา แตสมมติมันขึ้น นิกรควา
อากาศโดยสมมติวาขวดโซดาแลวยกปากขวดขึ้นกัดจุกออกกวาจะเปดไดก็หนาดําหนาแดง ซึ่งนิกรแสดงบทบาทไดดีเกิน
คาดหมายทําใหพลกับดร.ดิเรกตองหัวเราะออกมาดัง ๆ นายจอมทะเลนทําเปนสงขวดโซดาถวายซานุกขานแลวทูลวา
"เย็นเจี๊ยบทีเดียวฝาบาท"
ซานุกขานทรงพระสรวล
"ขอบคุณมากคุณนิกร โซดาสําหรับฉันกับทานพี่ขวดเดียวพอแลว ไมตองวุน วายกับฉันหร็อก เธอรับประทานตาม
สบายเถอะ"
เจาแหวชวยนิกรเปดโซดาอีก ซึ่งเจาแหวก็แสดงไดดีเหมือนกัน มีการแกลงทําเปนวาที่เปดขวดโซดาหลุดจากมือแลว
นั่งถางแขงถางขาเปดโซดายี่หออากาศถึงสองขวด สมมติหรือแกวลองหน เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับอาเสี่ยดวยเสียงหัวเราะ
"ผสมบาง ๆ หนอยอายหงวน แดดรอนอยางนีอ้ าดืม่ หนา ๆ ไมได อาว-ลนออกมานอกแกวแลว หมด-พรมเขาเสีย
หมด"
ความจริงไมมีอะไรลนและไมมีอะไรหก เพราะมีแตอากาศและสมมติขน้ึ วาเปนนั่นเปนนี่ เสี่ยหงวนลวงกระเปา
เสื้อเชิ้ตหยิบผาออกมาคลี่ออก แลวทําเปนเช็ดน้าํ โซดาทีพ่ รมนัน้ ทานวิชัยอวตาลรับสั่งหามอาเสี่ยทันที
"ไมตอ ง ๆ คุณกิมหงวน มันเปอ นน้าํ โซดาไมเปนไรหรอก" แลวพระองคทําเปนชูแกวเหลาขึ้น "ดืม่ พรอม ๆ กันเถอะ
พวกเรา ชนแกวกันนิดหนอยเพื่อมิตรภาพของเรา แขกกับไทยไมใชอื่นไกลพี่นองกัน คนแขกกับคนไทยเคยเปนเจาหนี้กันมา

หลายศตวรรษแลว เอา-ดืม่ เลยพวกเรา วันนี้ฉันจะเมาใหเต็มที่ ไมตองกลัววาวิสกี้หมด ประเดีย๋ วฉันจะใหคนของฉันเอาวิสกี้
และโซดามาใหอีก"
ทุกคนตางชูแกวเหลาสมมติขึ้นกระทบกัน แลวยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแกว โดยเฉพาะนิกรถึงกับปาดถวยแกวแลวยก
แกวขึน้ ดืม่ อีก พลหัวเราะหึ ๆ ตลอดเวลา ดร.ดิเรก บนพึมพําเปนภาษาอังกฤษ เขาเกรงวา ถามีใครมาพบเห็น การกินเลี้ยงแบบ
วิตถารหรือแหวกแนวเชนนี้ เขาจะตองอับอายขายหนาไปจนตาย เพราะคนไขที่โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาเทานนที่แสดง
การกินเลี้ยงแบบลองหนเชนนี้ไดดี"
ซานุกขานอยากจะทรงแจกหมากพระเชษฐาของพระองคเต็มทน เพราะรูสึกขายหนาคณะพรรคสี่สหายของเราอยาง
ยิ่ง สวนวิชัยอวตาลทรงคุยจอ
"วิสกี้ทั้งตราขาวและตราดํานี้ ไดัเก็บไวเกือบรอยปแลว ตั้งแตเสด็จลุงของเธอคือทานพอของฉัน รสมันกลมกลอมดี
เหลือเกิน เหลานะยิ่งเกายิ่งอรอย อา-กินอาหารบางซีพวกเรา แทะไกยางคนละขากินพลางคุยกันพลาง"
นิกรจัดแจงขยายเข็มขัดออกอีกสองรูแลวกลาววา
"วันนี้ตองฉะไกงวงใหเกลี้ยง นาปลื้มใจเหลือเกินฮิพวกเรา ที่ทานมหาราชาพระเชษฐาทรงตอนรับเราอยางดีที่สุด
เชนนี้ ไปเมืองไทยกันจะเลาใหพรรคพวกเราฟงสงขวดเหลามาใหกันหนอยซิหงวน"
อาเสี่ยควาขวดเหลา หรือควาอากาศแลวเลื่อนตัวไปนั่งแนบชิดกับนายจอมทะเลน เขาชวยรินวิสกี้โซดาใหนิกร พอ
เห็นวิชัยอวตาลรับสั่งสนทนากับซานุกขาน อาเสี่ยก็กระซิบนิกรทันที
"แกอยากกินอาหารจริง ๆ ไหมนิกร"
นายจอมทะเลนทําตาละหอย
"โธ-ถามได กันหิวจนถมน้ําลายไมออกแลว ตั้งใจจะมากินเลี้ยงที่นี่เลยกลายเปนกินลมไป พระองคทรงพระขีเ้ หนียว
แบบแหวกแนวไปเลย ทํายังไงถึงจะไดกินอาหารจริง ๆ ละ"
"ไมยาก เราตองรวมมือกันแสดงละครนอกเวทีกันจะแกลงทําเปนเมาเหลาเอะอะอาละวาด แลวแกก็ทูลพระองควาทุก
ครั้งที่กันเมาเหลากันดุรายชอบฆาคน แตถาไดกินอาหารเขาไปกันก็จะหายเมา เทานี้ทานมหาราชาวิชัยอวตาลก็จะให
มหาดเล็กของพระองค ยกอาหารจริง ๆ มาให"
นิกรยิ้มแปน
"เออ เอาซีวะ กันจะสนับสนุนแกเต็มที่ ใหดน้ิ ตาย นี่ถาเปนคนธรรมดาไมใชเจากันเตะแลว"
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ เขาแกลงผสมวิสกี้โซดาดื่มอีก พอดีมหาราชาทัง้ สองพระองคหนั มาเห็นเขา วิชัยอวตาลรับสั่งอยาง
หวงใยวา
"เธอดื่มสามแกวแลวไมใชหรือ"
เสี่ยหงวนแกลงสะลึมสะลือ แลวพูดเสียงออแอเล็กนอย
"สี่แกวแลวกระหมอม วิสกี้ของฝาบาทยิ่งดื่มยิ่งอรอย"
"ก็ฉันบอกเธอแลววาฉันเก็บมันไวนานแลว กินอาหารเสียบางซิกิมหงวน ทองวางกินเหลาเขาไปมากประเดี๋ยวเมา
นะ"
อาเสี่ยอมยิ้ม
"ทุกครั่งที่กระหมอมดื่มเหลา กระหมอมไมสนใจในเรื่องอาหารหรือกับแกลมหรอกฝาบาท" พูดจบอาเสี่ยก็ผสมวิสกี้
โซดาอากาศใสลงในแกวอากาศของเขาอีกแลวยกขึ้นดื่ม

นิกรทําเปนเตือนเพือ่ น
"แกคนเดียวเกือบครึ่งขวดแลว พอทีนา ไหนสงขาไกมาใหกันอีกชิ้นซิ"
อาเสี่ยแกลงทําเห็นเอื้อมมือไปหยิบอากาศ ในถาดที่วางอยูขางหนาเจาคุณปจจนึกฯ ทานเจาคุณเอ็ดตะโรทันที
"โนน-ไกยางอยูถาดโนน นี่มันถาดใสหมอแกงสาระหมั่น พยายามจําหนอยซี"
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
"อาหารมันเปนอากาศมองไมเห็น เลยจํายากหนอยครับ บะกูรูหมาไกหมอนี้หอมชวนกินเหลือเกิน"
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะ
"นี่มันน้ําลางมือตางหาก โนน-กูรูหมาไกอยูในถาดโนน"
อาเสี่ยชักฉิว
"ก็ผมติ๊งตางเอาวาหมอกูรูหมาไกอยูในถาดนี้นี่ครับ"
"ติ๊งตางยังไง นี่มันจันทองคําใสน้ําลอยดอกมะลิสําหรับลางมือ"
เสีย่ หงวนอดหัวเราะไมได
"คุณอารูไ ดอยางไรครับ"
"กูเดาเอา" ทานเจาคุณพูดหนาตาเฉย
การกินเลี้ยงอากาศเปนไปอยางนารําคาญ สําหรับคณะพรรคสี่สหายและองคซานุกขาน แตทานมหาราชาวิชัยอวตาล
ทรงพระสําราญยิ่ง ทรงหยิบโนนหยิบนี่ใสพระโอษฐคลายกับวาพระองคเสวยพระกายาหารจริง ๆ
มหาดเล็กที่เสี่ยหงวนใชใหไปซื้อน้ําอัดลม กลับมาแลว เขาถือลังไมบรรจุนาํ้ อัดลมแชเย็นรวมแปดขวดเดินเขามาใน
หองโถงแลวทรุดตัวนัง่ กิมหงวนรีบหยิบขวดน้ําอัดลมตราอูฐแจกจายคณะพรรคของเขาทันที แลวถวายเจาชายสองพี่นองอีก
องคละขวด คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวกําลังหิวน้ําตางยกน้ําอัดลมขึ้นดื่มดวยความกระหาย วิชยั อวตา
ลกวักพระหัตถเรียกมหาดเล็กผูนั้นเขามาเฝาพระองคในระยะใกลชิด ทรงสงขวดน้ําอัดลมใหแลวรับสั่งกระซิบกระซาบวา
"เอาของขาไปเก็บซอนไวในหองนอนของขา หาฝาจุกปดใหเรียบรอยตามเดิม เอาไวใหขาอยากกินถึงที่สุดขาถึงจะ
ดืม่ แลวก็...จําไววา
ถาใครขโมยน้ําอัดลมขวดนี้เอาไปกินจะถูกโบยหลังหาสิบโหล ไปบอกเลขานุการของขาใหออกประกาศใหทราบทั่วกัน"
มหาดเล็กรับพระรับสัง่ รับน้ําอัดลมขวดนั้นจากพระหัตถแลวใสลังของมันยกลังลุกขึ้นเดินออกไปจากหองโถง
นิกรกลาวกับเสี่ยหงวนดัง ๆ
"เมารึอา ยหงวน"
อาเสี่ยทําตาสะลึมสะลือ ทําคองอกแงกเหมือนคนเมา เขาพูดเสียงออแอลิ้นไกสั้น แสดงบทบาทของคนเมาได
แนบเนียนที่สุด
"แยโวย กินเหลากลางวันแดดรอนอยางนี้เมาจนบอกไมถูก......วา.......นี่กูเปนใครวะ อายกร"
ทานมหาราชาสองพี่นอง มองดูอาเสี่ยแลวทรงพระสรวลขึ้นพรอม ๆ กัน
"เมามากรึคุณกิมหงวน" วิชยั อวตาลรับสัง่ พลางทรงพระสรวล
อาเสีย่ ไมตอบ เปนแตโบกมือแลวหลับตาบนพึมพําตามประสาคนเมา นิกรหันมาทูลวิชัยอวตาลวา
"เพือ่ นของกระหมอมคนนี้เวลาเมาเหลามักจะอาละวาด ชอบฆาคนกระหมอม ฝาพระบาทระวังหนอย"

กิมหงวนแสดงกิรยิ าฮึดฮัด ทําตาเขียวขบเขี้ยวเคี้ยวกรามกรอด ๆ จองมองดูพระพักตรทา นมหาราชาวิชยั อวตาล ทาน
มหาราชาแหงกาตะมันดูชักใจไมดีเมื่อเห็นอาเสี่ยลวงกระเปาเสื้อเชิ้ตหยิบมีดโกนออกมาสลัดออก
แลวอาเสี่ยก็แหกปาก
หัวเราะลั่น
"กระหมอมเสียใจที่จะทูลฝาบาทวา กระหมอมตองการลูกกระเดือกของฝาบาทแกมเหลา แฮ-แฮ ๆ"
วิชัยอวตาลทรงสะดุงเล็กนอย
"จะดีหรือเสีย่ หงวน อาหารเรามีถมไปลวนแตดี ๆ ทั้งนั้น ลอไกยางสักขาซี"
เสี่ยหงวนทําปากเบี้ยวกลอกนัยนตาไปมาพลางขยับมีดโกนในทาทีจะคุกคามวิชัยอวตาล
"อาหารที่ฝาบาทประทานเลี้ยงพวกเรา เปนอาหารที่พวกเรากินกันจนเบื่อแลว ขอพระลูกกระเดือกของฝาบาทดีกวา"
ทานมหาราชาแหงกาตะมานดูพระทัยหาย
"เธอเมาจริง ๆ หรือแกลงเมา"
เสี่ยหงวนแยกเขี้ยวยิงฟนกลอกนัยนตาไปมา
"กระหมอมลอตราขาวเขาไปครึ่งขวด จะแกลงเมาอยางไรกัน ฮึม่ -กระหมอมตองเชือดพระลูกกระเดือกของฝาบาท
ใหได"
คณะพรรคสี่สหายกลั้นหัวเราะแทบแย ทุกคนนั่งนิ่งเฉยมองดูกิมหงวน พออาเสี่ยผุดลุกขึ้นยืนทานมหาราชา
วิชัยอวตาลก็รองสุดเสียง
"ชากอนกิมหงวนเหลาของฉันเพียงแตสมมติมันขึ้นมา ทําไมเธอถึงเมาได"
กิมหงวนทําทาเหมือนจะกระโจนเขาเชือดพระศอของทานวิชยั อวตาล
"แฮ-แฮ-ฮง ๆ"
นิกรทูลทานวิชัยอวตาลเบา ๆ
"พันธุอัลเซเชี่ยนฝาบาท เหาเสียงดังแตไมเคยกัดใคร"
กิมหงวนหันมาทําตาเขียวกับนายจอมทะเลน
"ฮือ่ - - เดี๋ยวพอขย้ําใหเสียคนไปเลย อยานะโวย คนอยางกูลงเมาเหลาแลวละกอ ก็เห็นชางตัวเล็กกวามดเสียอีก อาย
นองชายแกเชื่อไหมวาลูกกระเดือกของคนเรานะเปนอาหารแกลมเหลาที่โอชาที่สุด"
ทานวิชัยอวตาลสะดุงเฮือก ยกพระหัตถขวาขึ้นลูบคลําพระศอของพระองคแลวกลาวกับนิกรวา
"ชวยฉันดวยนิกร เสี่ยหงวนจะเลนงานฉัน ทํายังไงดีละ"
นิกรยิ้มแปน
"ไมยากอะไรเลยกระหมอม อายเสี่ยมันเมามากเพราะทองมันวาง ถาฝาบาทรับสั่งใหมหาดเล็กยกอาหารจริง ๆ มาให
มันกิน ประเดี๋ยวมันก็หายเมา"
วิชัยอวตาลขมวดพระขนงยน
"ก็วิสกี้ที่กิมหงวนดื่มเขาไปนะ มันคืออากาศแท ๆ ฉันเลี้ยงตามแบบของคนขี้เหนียว"
"เพือ่ นของกระหมอมคนนี้ เปนโรคจิตไรสํานึกบางขณะกระหมอม ถึงแมเปนการสมมติวาดื่มเหลา เมื่อเขาสมมติวา
ดื่มเขาไปตั้งครึ่งคอนขวดเขาก็เมา ถาฝาบาทไมโปรดประทานอาหารจริง ๆ ให อายหงวนมันก็คงเชือดพระลูกกระเดือกของ
ฝาพระบาทเปนแน"
ทานวิชัยอวตาลพระพักตรซีดเผือด
"ถาเชนนั้นฉันจะเรียกคนของฉันใหมาจัดการเก็บกับเสี่ยหงวนเดี๋ยวนี"้

นิกรโบกมือหาม
"ไมมีประโยชนฝาพระบาท อายหงวนเวลามันบาบิ่นมันมุทะลุมาก ถาฝาบาทเรียกทหารหรือมหาดเล็กอายหงวนจะ
กระโจนเขาเชือดพระลูกกระเดือกอันแหลมเปย บ ของฝาพระบาททันที กอนที่มหาดเล็กหรือทหารรักษาการจะมาชวย
พระองค"
"วา......." ทานมหาราชาคราง "อาหารจริง ๆ มือ้ หนึง่ เปนเงินไมใชนอ ย เธอพยายามปลอบใจเขาใหกินอาหารสมมติ
ไมดหี รือ"
อาเสี่ยตะโกนสุดเสียง
"กระหมอมกินเขาไปจนชมแนนทองแลว ขณะนี้ลมในทองกําลังหาทางออก กระหมอมทูลใหทราบเสียกอน"
"นา" นิกรออด "ฝาบาทอยาทรงพระอัฐินักเลย"
ทานมหาราชาแหงกาตะมันดูพยักพระพักตรชา ๆ แลวพระองคก็หยิบไมตีฆองเปนสัญญานสามครั้ง หลังจากนั้น
มหาดเล็กหลายคนก็เดินตามกันเขามาเต็มแถว ทุกคนถือถาดทองคําฝงเพชร ซึ่งบรรจุอาหารชั้นดีนานาชนิด คราวนี้นกิ ร
น้ําลายไหล เมือ่ ไดกลิน่ หอมของอาหารเหลานี้ ซึ่งมีไกยางถึงสองถาด แกงกูรูหมาแพะหนึ่งหมอ แกงสะระหมั่นไกหนึ่งหมอ
โลตีมะตะบะหนึง่ ถาด ขาวบุหรี่และซุบหางโคอีกอยางละหมอ ผลไมหนึ่งถาดมีแอ็ปเปลองุนสดและกลวยหอมเนยแข็ง
อาหารเหลานี้เปนกระยาหารมื้อเย็นของพระองค ซึง่ ทานมหาราชาพระองคน้ี ถึงแมจะทรงขี้เหนียวอยางไร แตพระองคก็ตอ ง
เสวยพระกายาหารดี ๆ ทั้งนั้น เพือ่ ใหพระองคทรงแข็งแรงตลอดเวลาเพราะพระองคมนี างในฮาเร็มถึงหนึง่ รอยคน ซึ่งแตละ
นางอยางขี้ริ้วก็ขนาดนางสาวไทยของเรา
วิชัยอวตาลทรงเสียดายอาหารที่ยกมาอยางยิ่ง พวกมหาดเล็กทรุดตัวลงนั่งวางถาดอาหารลงบนพรมเรียบรอยแลวก็ลุก
ขึ้นพากันออกไปจากหองโถง ตางคนตางแปลกใจอยางยิ่งที่เจานายของเขาทรงเลี้ยงอาหารจริง ๆ เปนครัง้ แรกในชีวติ ของ
พระองค เพราะตามปกติแลงทรงเลี้ยงอาหารสมมติหรืออินวิสิเบิลฟูดทั้งสิ้น
กิมหงวนทรุดตัวลงนัง่ ตามเดิม เขากลาวกับคณะพรรคสี่สหายดวยเสียงปกติ
"เอา-พวกเรา เชิญรับประทานกันใหเต็มคราบ ถากันไมทําเชนนี้ พวกเราก็ไมไดกินอาหารจริง ๆ เอาเลยขอใหทาน
มหาราชาวิชยั อวตางทรงพระเจริญไชโย"
การรับประทานอาหารเริม่ ตนทันที และเปนไปอยางมูมมามสักหนอย เพราะตางคนตางก็หิวจนลมออกหู ทานมหา
ราชาซานุกขาน
ทรงพระสรวลงอไปงอมาขอบใจที่กิมหงวนใชอุบายอันแนบเนียนขูบังคับพระเชษฐาของพระองคใหนํา
อาหารจริง ๆ ออกมาเลี้ยง
ทานมหาราชาวิชยั อวตาลนัง่ คอตก ทรงเสียดายเหลาและอาหารของพระองคอยางยิ่ง กิมหงวนจัดแจงผสมวิสกี้โซดา
แจกจายพรรคพวกของเขา ทําราวกับวาเขาเปนเจาของวังนี้ การดืม่ เหลารับประทานอาหารเปนไปอยางครื้นเครง แตทานมหา
ราชาวิชัยอวตาลองคเดียวที่เครงขรึมตลอดเวลา
อยางไรก็ตามวิชัยอวตาลจําเปนตองทรงรับรองคณะพรรคสี่สหายเปนแขกผูมีเกียรติของพระองค รับสั่งเลขานุการ
และหัวหนามหาดเล็กจัดหองพักใหมหาราชาซานุกขานและคณะพรรคสี่สหายของเรา และจัดหาเครื่องใชไมสอยใหครบครัน
เย็นวันนั้นเอง วิชัยอวตาลก็พาซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายของเราออกเที่ยวชมเมืองกาตะมันดู ดวยการย่ําต็อกไป
ตามถนนสายตาง ๆ วิชัยอวตาลไมยอมใหแขกผูมีเกียรติและพระอนุชาของพระองคใชรถยนตเกงบูอิค รับสั่งวาการเที่ยวชม
เมืองโดยรถยนตนน้ั เห็นไมละเอียดสูเดินเที่ยวไมได ทั้งนี้เพราะพระองคเสียดายน้ํามันรถนั่นเอง

อยางไรก็ตาม ถึงแมวิชัยอวตาลมหาราชาผูยิ่งใหญพระองคนี้จะทรงพระขี้เหนียวขนาดหนัก ประชาชนพลเมืองมี
ความเคารพรักโดยทั่วหนา เมื่อเสด็จไปทางไหนฝูงชนก็ยกมือไหวไปตามกัน พระองคทรงกวางขวางมาก รูจ กั ชาวเมืองแทบ
ทุกคน นครหลวงของเนปาลอยูขางจะสงบเงียบ อากาศในตอนเย็นเปลีย่ นจากรอนเปนหนาว ขุนเขาหิมาลัยอันเปนหลักชัย
ของโลก แลเห็นสูงตระหงานเงื้อมอยูหลังเมืองกาตะมันดู ซึ่งเทือกของหิมาลัยนี้ยาวเหยียดไปตลอดประเทศเนปาล
ทานมหาราชาสองพี่นอง ไดพาคณะพรรคสี่สหายไปเยี่ยมคํานับทานนายกรัฐมนตรี ที่บา นพักสวนตัวของทานเพราะ
เปนเวลาเลิกงานแลว นายกรัฐมนตรีเนปาลเปนชาวอินเดียผูสูงอายุ สุภาพและมีอัธยาศัยอันดีงามมาก แตงกายเรียบ ๆ มีความ
เปนอยูอยางงาย ๆ บานของทานเปนเรือนไมเล็ก ๆ มีคนใชหญิงชราเพียงคนเดียว ไมมีรถยนตใช ไมมตี เู ย็นหรือโทรทัศน เมื่อ
ทานนายกไดทราบวาซานุกขานกับชาวไทย คณะนี้จะขึ้นเขาหิมาลัยในวันมะรืนนี้ ทานก็ใหความชวยเหลือเต็มที่ รับรองวาจะ
หาคนนําทางชาวเนปาลผูเชี่ยวชาญการปนภูเขาใหคนหนึ่ง และจะสั่งใหเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานฝายปกครองที่เชิงเขา
ใหชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหตามสมควร
ค่าํ วันนัน้ เอง ทานซานุกขานก็พาพระเชษฐาและคณะพรรคสี่สหายทุกคน ไปเลี้ยงอาหารที่ภัตตาคาร "จันทรวดีโภช
นา" อันเปนภัตตาคารของคนชัน้ สูงแบบรัตนโกสินทรของเรา ซึง่ ภัตตาคารนีเ้ ปนภัตตาคารทีห่ รูทส่ี ดุ ในนครกาตะมันดูนคร
หลวงแหงเนปาล คณะพรรคสี่สหายทุกคนสนใจกับภูเขาหิมาลัยมาก ตางรูสึกวาหุบเขาเต็มไปดวยความลี้ลับมหัศจรรย ดร.
ดิเรก ยืนยันวาเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมรุก็คอื เขาหิมาลัยนีเ้ อง
การเตรียมตัวขึ้นเขาหิมาลัย ไดกระทํากันอยางรีบเรงในวันรุง ขึน้ ทานมหาราชาซานุกขานผูมีพระทัยกวางขวางอยาง
ที่เรียกวาใจนักเลง ทรงสละเงินเกือบสามหมื่นรูปซื้อเครื่องใชไมสอย เสบียงกรัง และยารักษาโรคตาง ๆ เพื่อนําไปใชบนเขา
ชาวเมืองกาตะมันดูตางโจษขานกันเซ็งแซวา มหาราชาซานุกขานกับเพื่อนคนไทยอีกหกคนจะขึ้นและไตเขา หรือกลิ้งลงจาก
เขาในตอนสายวันพุธนี้ ชาวเนปาลตื่นเตนสนใจกับคณะพรรคสี่สหายมาก ไมวายางกรายไปทางไหนมักจะถูกชาวเนปาลรุม
ลอมดวยสันถวไมตรี บางคนก็ปาวรณาตัวใหกูยืมเงินในราคาดอกเบี้ยต่ํา เขาใหเหตุผลวาชาวอินเดียทั้งหลายที่เขาไปพึ่งพระ
บรมโพธิสมภาร สมเด็จพระเจาอยูหัวในประเทศนั้นลวนแตรมเย็นเปนสุขดวยพระบารมีและดวยไมตรีจิตของคนไทย คน
แขกไมเคยถูกคนไทยขมเหงรังแกและคนแขกก็ไมเคยทําใหคนไทยเดือดรอน จะมีบางก็แคเพียงเวลาตนเดือน คนแขกมักจะ
เสียงดังไปหนอยในการทวงดอกเบี้ยหรือเงินกู ซึ่งคนไทยมีวิธีลองหนอยางนาประหลาด ปลอยใหแขกคอยที่บันไดออฟฟต
หรือกรมกอง แตแลวก็ปรากฏวาไปเสียแลว การกูและการใหกูระหวางคนแขกกับคนไทยไดเปนมาหลายศตวรรษแลว ใน
ทํานองถอยที่ถอยอาศัยกัน ดังนัน้ การไมสง ดอกเบีย้ หรือการลองหนหายตัวก็คงมีบาง แตแขกก็คงใหกูตอไป และพวกเราชาว
ไทยก็คงกูเงินแขกเรื่อยไป ถึงแมจะเสียดอกเบี้ยแพงหนอยก็ไมตองมีอะไรเปนประกัน
ตอนสายวันนั้น เปนวันฤกษงามยามดี ประวัติศาสตรของชีวิตคณะพรรคสี่สหายของเราคงถูกบันทึกลงไปวา ทุกคน
ไดมีโอกาสขึ้นสู
เขาหิมาลัยเปนครั้งแรก แตจะขึน้ ไดถงึ ยอดเขาเอเวอรเรสตหรือไมนน้ั ยอมแลวแตเหตุการณและความสามารถ
ทานซานุกขานพรอมดวยสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว และชาวเนปาลผูนําทางอีกคนหนึ่ง ซึ่งพูดภาษาไทย
ไดดีเทากับภาษาแขกไดมาถึงสถานีตํารวจภูธรที่เชิงเขาในเวลา ๙.๓๐ น. พรานผูนําทางเปนผูเชี่ยวชาญในการปนเขามาก เขามี
นามวาการิมอับดุลลาเจะจะสะเตะ แตใคร ๆ ก็รูจกั เขาเรียกเขาวาการิม เขามีอายุในวัยกลางคนรูปรางล่ําสันแข็งแรงมาก ขวาง
มีดสั้นไดแมนที่สุดราวกับจับวาง เคยสังหารเสือโครง หมี และกระทิงบนเขาหิมาลัยมาแลว โดยใชมีดสั้นขวางตามแบบชาวกู
ระขา แตการิมขวางมีดแมนกวาพวกกูระขานมาก ในระยะยี่สิบเมตรเขาไมเคยขวางมีดผิดเปาหมายเลย การิมคนนี้แหละเคย
ขึ้นสูยอดเขาหิมาลัยตรงยอดเอเวอรเรสตสําเร็จ เมื่อเขามีอายุไดสิบสองขวบ แตความสําเร็จของเขาไมมีหลักฐานอะไร

ประกอบทั้งชาวเนปาลไมสนใจในเรื่องใครจะปนยอดเขาหิมาลัยไดสําเร็จหรือไม ครั้งนั้นการิมเลาใหฟงวาเขาหนีโรงเรียนไป
เทีย่ วบนเขา บิดาของเขาซึ่งเปนนักไตเขามีชื่อไดติดตามการิมขึ้นไป การิมเห็นพอถือไมเรียวก็ตกใจปนเขาหนีพอ สองพอลูก
ไปทันกันบนยอดเขาเอเวอรเรสต แตไมไดทิ้งหลักฐานหรือทําหลักฐานอะไรไว เมื่อพวกฝรั่งนักไตเขาขึ้นสูยอดเขาเอเวอร
เรสต เรื่องนีช้ าวเนปาลเห็นเปนเรื่องชวนหัวขนาดหนัก เพราะความจริงการิมกับบิดาของเขาตางหากทีไ่ ดรบั ความสําเร็จผล
ในการขึ้นสูยอดเอเวอรเรสตเปนรายแรก
ทานมหาราชาซานุกขานพาคณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ เจาแหวและการิมลงจากรถจี๊ปใหญคันหนึ่งที่สถานี
ตํารวจพอดี ทานนายกรัฐมนตรีไดโทรศัพทมาถึงผูบังคับกองตํารวจตั้งแตเมื่อวานแลว ขอใหชวยเหลือทานซานุกขานและนัก
ไตเขาตามสมควร ดังนัน้ ผูบ งั คับกองตํารวจ จึงรีบลงมาตอนรับนักไตเขาบรรดาศักดิ์ที่หนาสถานีตํารวจและเชิญใหไป
พักผอน เพื่อมอบแผนที่และใหคําแนะนําตาง ๆ อันเปนประโยชนในการขึ้นสูยอดเขาหิมาลัย
"การไตเขาเปนปญหาแบบเบสิคครับ" ร.ต.อ. อาบูกาเซ็มหัวหนาสถานีตํารวจพูดยิ้ม ๆ และใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลาง
"ที่วาเปนปญหาเบสิคก็คือวา มีคําตอบสําเร็จหรือไมสําเร็จ และก็อยาลืมครับวา นักไตเขาทุกคณะจะตองมีการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต"
ดร.ดิเรก กลาวขึ้นทันที
"ความตายเปนเรื่องเล็กมากผูกอง พวกผมคนไทยลวนแตใจเหี้ยมหาญไมกลัวตาย"
"ผมยินดีดว ย ขอโทษเถอะคุณหมอ พวกคุณหมออยูเมืองไทย เคยไตเขามาแลวบางไหม"
เสี่ยหงวนตอบคําถามของนายตํารวจทันที
"เราเคยขึ้นเขาสองลูกในเมืองไทย ลูกหนึ่งคือภูเขาทอง อีกลูกหนึง่ คือเขาดินหรือเขาดินวนา"
ผูบังคับกองตํารวจขมวดคิ้วยน
"ขึน้ ถึงยอดหรือครับ"
เสี่ยหงวนพยักหนา
"ถูกแลว ขึ้นกันทั้งทีถาไมถึงยอดของมัน เราจะขึ้นไปหาหอกอะไรละผูกอง พวกผมขึ้นไปกระโดดโลดเตนบนยอด
ภูเขาทองเมือ่ กลาง
เดือนสิบสองปกลายนี้ สวนเขาดินดูเหมือนแทบทุกวันอาทิตย"
ร.ต.อ. อาบูกาเซ็มมองดูเสี่ยหงวนอยางเลื่อมใส
"ภูเขาสองลูกที่คุณวา สูงมากไหมครับ"
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ
"ก็พอดูครับผูก อง ภูเขาทองสูงเจ็ดสิบเมตร สวนเขาดินสูงประมาณหกเมตร"
ผูบังคับกองทําหนาชอบกล
"ถายังงั้น อยาพยายามขึ้นสูยอดเขาหิมาลัยเลยครับ เพราะยอดเขาเอเวอรเรสต เกือบสามหมื่นฟตเชียวนะคุณ"
นิกรโบกมือแลวพูดเสียงออแอแบบคนเมา
"เรือ่ งเล็ก ขีผ้ งเลยครับผูก อง สูงแคนี้ผมปนเดี๋ยวเดียวถึง.....ใหดน้ิ ตาย......อือ๊ ...."
ร.ต.อ. อาบูกาเซ็ม มองดูนายจอมทะเลนดวยความประหลาดใจ
"คุณดื่มเหลามาแตเชาเชียวนะครับ"

นิกรฝนหัวเราะ
"เปลา-ผมดืม่ เมื่อเย็นวาน ที่เมาชาเพราะผมเปนคนที่มีความรูสึกชา บางทีกินเขาไปตั้งสิบวันถึงจะเมาก็เคย อื่อ....ขอ
ถอนสักกงดีไหมครับ"
ผูบังคับกองหัวเราะ
"บนสถานีตาํ รวจไมมเี หลาหรอกครับ ถาคุณจะดื่มผมจะใชใหตํารวจไปเอาเหลาที่บานผมเดี๋ยวนี้"
นิกรโบกมือหาม แลวพูดดวยเสีบงปรกติ
"ไมตอ งหรอกครับ ผมแกลงทําเมาเลนสนุก ๆ นะ"
ร.ต.อ. กาเซ็มอดหัวเราะไมได เขากวาดสายตามองดูซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายซึ่งรวมทั้งเจาคุณปจจนึกฯ และ
เจาแหว ทุกคนแตงกายแบบนักปนเขา ดูคลาย ๆ กับเครื่องแตงกายสําหรับตีกลอฟ ที่เอวคาดเข็มขัดกระสุนปนพก มีอเี ตอร
ขนาดเล็กยัดอยูในเข็มขัด สวมท็อปบูทพิเศษซึ่งใชเฉพาะการปนเขา
"ทานนายกมีบัญชามาทางโทรศัพท ใหผมและตํารวจอํานวยความสะดวกแกพวกคุณ มีอะไรที่จะใหผมชวยเหลือบาง
ไหมครับ"
พลยิ้มใหกับนายตํารวจผูใจดีและกลาววา
"ขอบคุณครับ พวกเราไมมีอะไรทีจ่ ะตองรบกวนผูก องเลย ขาวของเครื่องใชของเราเตรียมมาพรอมแลว"
อาเสี่ยพูดเสริมขึ้น
"เราเปนนักไตเขาชัน้ ดี ซึ่งเขาตองตระเตรียมทุกอยางใหพรอม ปนผาหนาไมมีดพรากะทาขวานครกกระบาก ไมตี
พริก ตลอดจนไมกวาด ไมจิ้มฟน ขอบคุณนะครับผูก อง"
อาบูกาเซ็มหัวเราะเห็นฟนขาว
"ใครมีปญหาอะไรที่จะถามผม เกี่ยวกับการขึ้นเขาหิมาลัย กรุณาถามผมไดครับ"
นิกรชูมอื ขวาขึน้ เหมือนเด็กนักเรียน
"ผมอยากจะถามผูก องวา มนุษยหิมะบนภูเขาหิมาลัยมีจริงรึเปลา ชวยบอกผมหนอยเถอะครับ"
นายตํารวจนิง่ อึง้ อยูน าน แลวกลาวขึน้ เปรย ๆ วา
"เรือ่ งนีย้ ากทีผ่ มจะใหคาํ ตอบได ชาวพื้นเมืองหรือนักไตเขาบางคณะยืนยันวาเคยพบเห็นมนุษยหิมะ ซึง่ มีรปู ราง
ใหญโตกวามนุษยธรรมดา ลักษณะคลายกับลิงคือมีขนสีขาวรุงรัง แตมีภาษาพูดและมีขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา แตคน
ที่วาพบเห็นก็ไมมีหลักฐานยืนยันอะไร เขาวากลองถายรูปถายรูปไมติด เพราะบนเขามีแสงไมพอทุกแหงปกคลุมดวยหิมะ
บางทีหิมะจับเลนซกลองจนเปนฝา ถายไวแลวเอาฟลมมาลางเสียหมด ผมไมอาจจะยืนยันวามนุษยหิมะมีจริงหรือไม บางคน
เคยพบรอยเทา บางคนพบแตกองกากอาหารที่มนุษยหิมะถายไว ทีเ่ ขายืนยันวาเปนกากอาหารของมนุษยหมิ ะ ก็เพราะวามัน
ใหญโตกวาของมนุษยธรรมดา ประทานโทษอยาหาวาผมพูดถึงของสกปรกเลย นักไตภเู ขาหลายรายยืนยันวากากอาหารของ
มนุษยหิมะวัดเสนผาศูนยกลางประมาณสามนิ้วยาวไมต่ํากวาหนึ่งฟุต"
"อุย ตาย......" นิกรรองลั่น "ตายแลว ถาเปนผมละกอผมรองบานแตกเลย"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
"เราพยายามหาเรื่องที่นาฟงกวานี้มาคุยกันเถอะครับผูกอง"
ซานุกขานทรงพระสรวลกากแลวรับสั่งวา

"ฉันเคยขึ้นเขาหิมาลัยหลายครั้งแลว แตขึ้นไปลาสัตวกับพี่ชายของฉัน บางทีขน้ึ ไปกับทานนายกรัฐมนตรีจาํ ไดวา เคย
ขึ้นไปสูงราวสองพันเมตร รูสึกหนาวจนทนไมไหวตองกลับลงมา เอาละผูก อง พวกเราเห็นจะตองลาผูกองเสียที ใครสงสัย
อะไรจะถามผูก องก็เอาซี"
เจาแหวกลาวถาม ร.ต.อ. อาบูกาเซ็มทันที
"ผูก องครับ โรงแรมบนยอดเขาเอเวอรเรสตเปนอยางไรบางครับ รับประทานอาหารสะอาดไหม"
ผูบังคับกองฟงภาษาไทยไมรูเรื่องก็ทําตาปริบ ๆ ดร.ดิเรก ยกมือผลักหนาเจาแหวทันที
"โธ-ไอควาย โรงแรมบนยอดเขาหิมาลัยมันมีที่ไหนกันวะ บนนั้นมีแตปาไมและหิมะเทานั้น"
เจาแหวเอียงคอยิม้
"รับประทานไปเถอะครับ ผมอยากขึ้นเขาเอเวอรเรสตเต็มทนแลว รับประทานผมจะวิ่งรวดเดียวใหถึงยอดเขาเลย"
ครั้นแลวซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายก็อําลาทานผูบังคับกองตํารวจผูใจดี ทุกคนพากันลงมาจากสถานีตํารวจและ
ตรงมาที่รถจี๊ปใหญซึ่งจอดรออยูขางเสาธงชาติเนปาล
เมื่อชวยกันขนขาวของสัมภาระลงจากรถแลว การขึ้นสูยอดเขาหิมาลัยก็เริ่มตนในเวาลา ๑๐.๐๐ น. ตรงทุกคนมียาม มี
เครื่องหลัง เชือก
ตะขอเหล็กพะรุงตุงนัง ในยามมีเสบียงกรัง ยารักษาโรค เข็มทิศ แผนที่ หมอออกซิเยนพรอมดวยหนากาก เจาคุณปจจนึกฯ
บนพึมพําเพราะทานตองแบกน้ําหนักประมาณยี่สิบกิโลกรัม ทานมองดูตวั เองอยางเศราใจ แลวทูลองคซานุกขานวา
"ฝาบาทกระหมอม ในสภาพรุงรังอยางนี้ ฝาบาทคิดวากระหมอมเหมือนกับอายบาหอบฟางใชไหม"
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
"ไมเหมือนเลยเจาคุณที่รกั เจาคุณเหมือนลิงกอริลลามากกวา"
ทานเจาคุณทําปากจู
เสีย่ หงวนพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
"เหมือนลิงกอริลลาแก ๆ ตัวหนึง่ "
ทานเจาคุณหันมาทําตาเขียวแลวตวาดแวด
"มึงนะซี"
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง นิกรจัดแจงรัดเข็มขัดเครื่องหลังใหเรียบรอย เขามองขึ้นไปบนยอดเขาหิมาลัยอันสูง
ลิบ ยอดของมัน
ปรกคลุมดวยหิมะและหมอกสีขาว มองดูวังเวงอยางไรชอบกล นายจอมทะเลนยกมือขวาตบหลังผูนําทางแลวถามวา
"การิม ขอใหแกตอบกันอยางลูกผูชายเถอะวะพี่ชาย แกนะเคยขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอรเรสตจริง ๆ หรือ"
ชายกลางคนขมวดคิ้วยน แสดงทาทีไมสูจะพอใจนัก
"โปรดถามเสียใหมครับคุณนิกร คุณควรจะถามผมวา ผมเคยขึน้ ยอดเขาเอเวอรเรสตมากีค่ รัง้ พูดแลวจะวาคุยครับ
การขึ้นยอดเขา
เอเวอรเรสตสําหรับผมเปนเรื่องเล็กเหลือเกิน ผมเลาใหฟงคุณอาจจะไมเชื่อก็ได ผมเคยไปหาสมุนไพรหรือหนอไมบนยอดเขา
เอเวอรเรสตเสมอ
บางทีเกิดทะเลาะกับเมียหรือแมยาย ผมก็ขึ้นไปนอนพักผอนอยูบนยอดเขาเอเวอรเรสตตั้งหลายวัน"
ทานมหาราชารับสั่งเสริมขึ้นทันที

"มากไปแลวโวยการิม จะโมกพ็ อใหมนั หอมปากหอมคอเถอะวะ"
การิมยิ้มแหง ๆ คณะพรรคสี่สหายของเราตางเตรียมตัวพรอมแลว อาเสี่ยกิมหงวนอยากขึ้นเขาเต็มทนก็กลาวกับชาว
เนปาลผูนําทางวา
"ออกเดินทางไดแลวปลากริม สายนักแดดจะรอน"
การิมทําหนาชอบกล
"ไหนครับ อาเสี่ยเรียกผมวายังไงนะครับ.... ผมชือ่ การิมนะครับ ไมใชปลากริม โธ-ปลากริมนะมันปลาที่ไมสูเขา กา
ริมแปลวานักสู"
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
"ขอโทษพี่ชาย อา-ความจริงแกเปนคนสนุกสนานรืน่ เริงเหมือน ๆ กับพวกเรา การขึ้นเขาหิมาลัยในครั้งนี้ นอกจาก
พวกเราจะไดรับความสุขสนุกสนานแลว ยังไดรับความรูดวย กันแปลกใจจริง ๆ ที่แกพูดภาษาไทยไดดีเชนนี้"
การิมอมยิ้ม
"ผมเคยไปอยูเมืองไทยสี่หาปครับอาเสี่ย เมือ่ ตอนสงครามเลิก บิดาของผมไดพาผมเดินทางไปกรุงเทพฯ และเราได
เปดรานอาหารอยู
ทางสีลม ตอนแรกก็ขายดีครับ แตตอนหลังพอผมเปดเครดิตมากเกินไป ลืมสุภาษิตงดเชื่อเบื่อทวงรานก็เลยเจง บิดาของผม
เสียใจตาย รากเลือด
ออกมาตองหาหกกระโถน ในที่สุดผมก็ตองเดินทางกลับเนปาล มีอาชีพเปนผูนําทางพานักทองเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนเขาหิมาลัย
และนักไตเขาหลายคณะเคยจางผมนําทางขึ้นยอดเขาเอเวอรเรสตแตขึ้นไมถึง สําหรับผมนะขึ้นไดครับ แตนักไตเขาไมกลาปน
ปายตอนที่ลาดชัน ออกเดินทางกันเถอะครับ ขอใหพวกคุณไวใจ ผมรับรองวาบนภูเขาหิมาลัยนี้ ผมหลับตามองเห็น ผมขึ้นมา
เทีย่ วบนเขาตัง้ แตผมอยูใ นทองแมเชียวครับ มารดาของผมเปนนักไตภูเขาสมัครเลน"
"พอแลว" เจาคุณปจจนึกฯ พูดตัดบท
คณะไตเขาบรรดาศักดิ์ตางพากันออกเดินทางมุงตรงไปที่เชิงเขา ซึ่งอยูไกลจากดานหลังของสถานีตํารวจอยูราวหา
รอยเมตรเปนอยางมากความใหญโตมโหฬารของขุนเขาลูกนี้ทําใหคณะพรรคสี่สหายรูสึกตื่นเตนสนใจไมนอย ทานมหาราชา
ซานุกขานกับเจาคุณปจจนึกฯ คุยกันมาตลอดทาง พอเริ่มขึ้นเขาซานุกขานก็รับสั่งวา
"เราเริ่มขึ้นเขาหิมาลัยแลวนะ แตเชิงเขามีความลาดชันเพียงเล็กนอยจนกระที่งเราแทบจะไมรูสึกวาเราขึ้นมาบนเขา
เจาคุณเห็นหมูบานลิบ ๆ นัน่ ไหม"
เจาคุณปจจนึกฯ มองไปตามพระเนตรของทานซานุกขาน
"เห็นแลวกระหมอม"
ทานมหาราชาหันพระพัตรมาทางคนนําทาง
"การิม แกบอกฉันหนอยซิวา หมูบานที่เราแลเห็นนั้นเปนหมูบานของใคร"
การิมหัวเราะเห็นฟนขาว เขารูดีวาซานุกขานทรงลองภูมิเขา
"หมูบานของชาวฮินดูที่มีอาชีพในการทําไรกระหมอม เทนสิงหอยูห มูบ า นนั้นดวย"
ซานุกขานพยักพระพักตร
"อือ-ถูกแลว ฉันพอจะเชื่อวาแกมีความชํานาญในภูมิประเทศบนเขาหิมาลัยนี้"
พลมองดูผูนําทางแลวกลาวถามอยางสนใจ
"เทนสิงหนักไตเขาที่พาพันตรีเอ็ดมัน ฮิลาลี่ขึ้นยอดเอเวอรเรสตสําเร็จเปนรายแรกใชไหม"

"ครับ ถูกแลว เทนสิงหเปนญาติหา ง ๆ ของผมเอง เพราะความสามารถในการนําทางของเทนสิงห จึงทําใหพนั ตรีเอ็ด
มัน ฮิลารี่ขึ้นถึง
ยอดเอเวอเรสต และเอาธงอังกฤษไปปกบนนัน้ ได พันตรีเอ็ดมันไดเปนเซอรเอ็ดมัน สวนเทนสิงหก็คงเปนนายเทนสิงห
ตามเดิม แตก็ไดรับเงิน
รางวัลพิเศษจากรัฐบาลอังกฤษพอดูทีเดียวครับ ดูเหมือน ๕,๐๐๐ ปอนด หรืออยางไรผมก็จําไมใครไดเสียแลว เรื่องยอดเอ
เวอรเรสตนี่แหละครับ
ชาวเนปาลทุกคนแมกระทั่งเทนสิงหตางรูดีวา ผูที่ขึ้นสูยอดเขาเอเวอรเรสตไดสําเร็จเปนรายแรกนั้นคือ เด็กชายการิม คือผม
นั่นแหละ ซึ่งครั้งนั้นผมอายุไดสิบสองขวบเทานั้น แตผมไมชอบทําลายชื่อเสียงและเกียรติคุณของผูอื่นครับ เมื่อทานเซอร
ประกาศวาทานไดรับความสําเร็จในการขึ้นถึงยอดเขาเอเวอรเรสต ผมก็เฉย ๆ เสีย ผมก็คิดวานักไตเขาพวกนั้นคงจะพบหมอ
ทองเหลืองของบิดาผม บางทีก็จะพบกากอาหารแหง ๆ ที่ผมขึ้นไปถายไวผมไดจารึกชื่อผมไวที่หินกอนหนึ่งบนยอดเขาเอ
เวอรเรสตเปนภาษาฮินดู คอยดูก็แลวกันครับ ถาเราขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอรเรสต ทุกคนก็จะเห็นชื่ออันไพเราะของผม"
ซานุกขานรับสั่งกับเจาคุณปจจนึกฯ ตอไป
"ฉันเคยขึ้นไปเที่ยวที่หมูบานนั้นสองสามครั้ง รูสึกวาสงบเงียบเย็นสบายมาก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลสามรอยหาสิบ
เมตร พวกชาวบานเขาทําไรพืชตาง ๆ โดยมากเปนไรถั่ว ชาวเขาเหลานี้มีอัธยาศัยดีมาก มีโยคีหรือฤาษีจําศีลภาวนาอยูใน
หมูบ า นองคหนึง่ ตามเสียงกลาวกันวาโยคีองคนี้เปนผูวิเศษ สามารถหยั่งรูดินฟามหาสมุทรพยากรณอดีตและอนาคตได
แมนยําราวกับตาเห็น มีผูยืนยันวามหาโยคีโยควิบูลยองคนี้มีอายุประมาณพันปเศษทานจําศีลภาวนาอยูที่หมูบานฮินดูที่เรา
มองเห็นนีม้ านานแลว เสด็จปูของฉันเปนศานุศิษยของโยควิบูลยคนหนึ่ง ทรงเลื่อมใสศรัทธาโยคีองคนี้มากเชนเดียวกับเสด็จ
พอของฉัน"
เจาคุณปจจนึกฯ ฟงเรื่องของมหาโยคีอยางสนใจ
"ถาเชนนั้นเราไปแวะหาทานเถอะฝาบาท อยางนอยทานโยคีก็คงชวยพยากรณใหเรา เราจะไดรูวาการขึ้นยอดเอเวอร
เรสตคราวนี้ พวกเราจะไดรบั ความสําเร็จผลหรือไม"
"ควรเปนเชนนัน้ " รับสั่งยิ้ม ๆ แลวเงยพักตรทอดพระเนตรการิมซึ่งกําลังบุกไปขางหนา ในฐานะพรานผูนําทาง
"การิม พาพวกเราไปที่หมูบานทวารา"
การิมรับพระรับสั่งของทานมหาราชา ผูเ ปนนายจางของเขา แลวมุงตรงไปยังหมูบานนั้น มีทางธรรมชาติวกเวียนไป
มา ความใหญโตมโหฬารของขุนเขาหิมาลัย ทําใหทุกคนไมรูสึกวาตนขึ้นมาอยูบนเขา และกําลังสูงขึ้นไปจากระดับน้ําทะเล
ตามลําดับ
ทวาราเปนหมูบ า นชาวเขา ซึง่ มีบา นเรือนแบบกระทอมเปนสวนมากประมาณหนึง่ รอยหลังคาเรือน มีตลาดเล็ก ๆ อยู
กลางหมูบานแหงหนึ่งปลูกเปนหองแถวชั้นเดียวจําหนายอาหารสดแหง เสือ้ ผา และของใชตาง ๆ สวนมากเปนของจําเปนใน
การครองชีพ
บรรดาชาวไรตางรูขาวลวงหนาแลววา ซานุกขานแหงนครปตนา กับพระสหายชาวไทยของพระองคจะขึ้นสูยอดเอ
เวอรเรสต และเริ่มขึ้นเขาหิมาลัยในตอนสายวันนี้ นาน ๆ พวกชาวไรจะไดเห็นมหาราชาสักองคหนึ่ง เขาจึงตืน่ เตนคอยเฝาชม
พระบารมีมาตัง้ แตเชา ชาวไรเหลานีเ้ ชื่อวาอยางไรเสีย องคซานุกขานกับคณะคงจะตองมาแวะที่หมูบานทวาราซึ่งเปนทางผาน
และนักไตเขาทุกรายเปนตองมาแวะที่นี่ อยางนอยก็เพื่อทําความรูจักกับเทนสิงหเจาหนุมเนปาล ผูปนเขาเกงกวาเลียงผา
สามารถไตภูเขาที่มีความลาดชัน ๙๐ องศา ไดอยางสบายเหมือนกับจิ้งจกไตฝาหองนั่นเอง

เสียงเกราะดังแววกังวาลมาจากหมูบานทวารา สัญญาณนีแ้ จงใหชาวบานทราบวา มีอาคันตุกะเดินทางมาที่หมูบาน
บรรดาชาวไรทั้งหลายตางวางมือจากการงานมาชุมนุมกัน คอยเฝาพระอนุชาของพระมหาราชาวิชัยอวตาลซึ่งชาวไรรูกันวา
มหาราชาองคนี้มีพระทัยกวางขวางและทรงร่ํารวยอยางมหาศาล ทรงสามารถเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ รูป วางเรียงกันจาก
นครปตนามาถึงเนปาลไดอยางสบาย และทรงมีเครือ่ งเพชรอัญมณีอันมีคา คิดเปนน้ําหนักไมต่ํากวา ๓ ตัน โดยเฉพาะเพชรลูก
มีมากที่สุด พอคาเพชรในอังกฤษและอเมริกาถึงกับยอมถวายเงินใหเปนรายป โดยมีเงื่อนไขไมใหซานุกขานปลอยเพชรนิล
จินดาของพระองคไปตามตลาดคาเพชร เพราะเกรงวาราคาเพชรและอัญมณีจะตกต่าํ
เมื่อซานุกขานกับคณะพรรคสี่สหายมาถึงหมูบานทวารา เสียงดนตรีแขกจากวงดนตรีของพวกชาวไรก็ดังกังวาลขึ้น
ทันที ดนตรีวงนี้เลนแบบแขกเดิม ไมใชแขกสากล เครื่องบรรเลงมีกลองสองหนาหลายใบ แลวก็มีฉาบอีกหลายคู นักรองก็คือ
ผูบรรเลงนั่นเอง เสนคอขึ้นแลเห็นถนัดเพลงที่รองใชจังหวะเร็วกวาควิกสเต็ปหลายเทา
เสี่ยหงวนทําหนาเบ ทูลถามทานมหาราชวา
"เขาบรรเลงเพลงตอนรับพวกเราใชไหมกระหมอม"
ทานมหาราชาพยักพระพัตร
"ถูกแลวเขาใหเกียรติพวกเราจึงบรรเลงเพลงใหฟง"
อาเสี่ยหันมาทางนายจอมทะเลน
"เฮย-แกชวยไปบอกนายวงหนอยวา บอกเขาวาถามันลําบากนักก็อยางบรรเลงดีกวา เสียงกลองมันทําใหสะดือกันสั่น
ระรัวระริกแตไมระรื่นเลยดูซีวะนักรองคนนั้นถึงกับยกมืออุดหูรําคาญเสียงของตัวเอง แหกปากตะเบ็งเสียงรองดังยิ่งกวามี
ไมโครโฟนเสียอีก"
พลยกมือตบไหลกิมหงวนแลวกลาววา
"อยาลืมวาขณะนี้แกอยูในประเทศเนปาล อยาแสดงความไมพอใจในขนบธรรมเนียมของเขา เราไปบานไหนก็ตอง
เคารพและใหเกียรติเจาของบานจะชอบดูหรือไมชอบแกก็ตองทนฟง"
เสี่ยหงวนยิ้มออกมาได
"จริงโวย ฝรั่งไปเมืองไทย ดูโขนไมรูเรื่องยังแข็งใจดูจนเลิก แลวก็ปอยอวาสนุกมาก เปนศิลปชั้นสูง"
ดร.ดิเรกหัวเราะหึ ๆ
"ปอหยอหมายความวากระไรวะ เกิดมาจากทองพอทองแมเพิ่งเคยไดยินแกพูดวันนี"้
อาเสี่ยหันมายิ้มกับนายแพทยหนุม
"ปอหยอก็คลาย ๆ กับปอยอนั่นแหละ แตเปนการยกยอกันมากกวาปอยอ เปนศัพทใหมที่กันคิดขึ้นเองและไมสงวน
ลิขสิทธิ"์
ทันใดนัน้ เอง ชายชราหนวดเครารุงรัง แตงกายรุมรามคนหนึ่ง ไดตรงเขามาเฝาทานมหาราชาซานุกขานดวยอัธยาศัย
ไมตรีจิต เขากมศรีษะถวายคํานับในทาทางที่งดงามแลวทูลวา
"ทีฆายุโก โหตุมหาราชา พะยะคะ"
นิกรทําปากเบี้ยว มองดูเจาแหวแลวกลาววา
"ตาลุงคนนีค้ งจะแกวัดไปหนอย"
เจาแหวอมยิม้
"รับประทานทาทางเปนคนดีมีศีลธรรมนะครับ"

ซานุกขานยื่นพระหัตถ ใหชายชราหัวหนาหมูบานสัมผัส แลวรับสั่งกับชายชราเปนภาษาฮินดู พระองคแปลใหคณะ
พรรคสี่สหายฟงวา ชายชราผูนี้ชื่อชัยทัต เปนหัวหนาหมูบ าน แลวพระองคก็ทรงแนะนําชายชราใหรูจักกับสี่สหายเจาคุณปจจ
นึกฯ และเจาแหว สวนการิมนั้นปรากฏวาคุนเคยกับลุงชัยทัตมานานแลว เพราะเคยขึน้ มาเทีย่ วหมูบ า นทวาราบอย ๆ ญาติหา ง
ๆ ของเขาหลายคนที่มีถิ่นฐานอยูที่นี่
ลุงชัยทัตพูดภาษาไทยไดดี ชายชราไดสัมผัสกับนิกรแลวกลาววา
"ผมยินดีมากที่พวกทานจะขึ้นสูยอดเขาเอเวอรเรสต ขอถือโอกาสนี้อวยพร........ วิรเิ ยนทุกขมัตเจติ บุคคลยอมลวง
ทุกขไดดวยเพียร"
นิกรทําหนาปูเลี่ยนชอบกลแลวกลาววา
"สูคานิกธรรม สาธุ-"
ชายชราสะดุงเล็กนอยกระพริบตาถี่เร็วในทาฉงน
"พอหนุม ตูขาบวชเปนภิกษุสงฆมาหาสิบปแลวจนกระทั่งไดเปนมหาสามสิบประโยค เพิ่งลาสิกขาบทเมื่อสองปมา
นี่เองคําวาสูคานิกธรรมขาไมเคยไดยินและแปลไมออก พอหนุมชวยอธิบายประโยคนี้ใหขาฟงหนอยเถิด"
นายจอมทะเลนยืดหนาอกขึ้นในทาเบงเพื่อใหสมกับเปนผูที่มีความรูแตกฉานในภาษาบาลี
แลวนิกรก็เอื้อนเอยเปนรายยาวแบบเวสสันดรชาดก
"พอลุงเอย อันวาภาษาบาลีมคธมะโคงสันสกฤตมีดพราตูขายอมเชี่ยวชาญนัก เรียนรอบรูแหลมหลักมักคนควาหา
เหตุผลและหลักฐาน
"สาคูนกิ ธรรม" นัน้ ตัวของหลานจะเอื้อนเอยเฉลยความไปตามตรง แปลวา "สาคูน้ํากะทิ" อยาหลงใหลนาลุงขา "โฆสังเง...."
แปลวา "ขาวสังเง" ทีจ่ นี รองเรขาย....อะปะรามาตัง ทิตังมะตังมะ ตังทิกูจะนังเอาปลารามาตั้ง ที่ตั้งไมตั้งมาตั้งที่กูจะนั่ง สาธุ
อายุวรรโณสุขังพลัง สตัง"
"โครม"
รางอันบอบบางของนิกรคะมําไปขางหนาและลมลงดวยแรงสงของเทาซึ่งไมอาจจะทราบไดวาเปนเทาของใครไม
เพราะมีดวยกันไมต่ํากวาสองหรือสามเทาชายชราผูมีนามวาชัยทัตหวานชอบใจ ซานุกขานทรงพระสรวลงอหาย เจาคุณปจจ
นึกฯ ลงลูกคอเอิ้ก ๆ เจาแหวกับการิมไดแตอมยิ้มไมกลาหัวเราะ
นิกรลุกขึ้นดวยความยากลําบากยากเย็นและรองครางเบา ๆ นาสงสาร
"ใครถีบกูขอใหตกเขาตาย"
พลกับ ดร.ดิเรก และเสี่ยหงวนตางสะดุงเฮือกพรอม ๆ กัน ชายชราตรงเขามาชวยปดฝุนตามเสื้อกางเกงของนิกรแลว
พูดพลางหัวเราะพลาง
"ภาษีบาลีของหลานแนมาก ดูเหมือนศรีธนญชัยเคยโตตอบกับพระสงฆอินเดียรูปหนึ่งที่เดินทางไปประเทศไทยใน
สมัยนั้น"
นิกรยิ้มแหง ๆ
"ใชแลวลุง ผมอานเรื่องศรีธนญชัยจําไดเลยเอามาสูกับลุง เปนอันวาลุงแพผมแลวนะ"
ชายชราหัวเราะ
"แพแนนอนพอหลานชายเกงอยางงี้ใครจะไปสูได"
คณะพรรคสี่สหายไดเขามาหอมลอมชัยทัตชายชราผูเปนหัวหนาชาวบานบนเขานี้ มีการไตถามทุกขสุขการทํามาหา
กินตลอดดินฟาอากาศชายชราไดใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการไตเขาอยางมากมาย สักครูหนึ่งชัยทัตก็พาทุกคนไปหา

ทานโยคีวิบูลยซึ่งจําศีลภาวนาในทานั่งขัดสมาธิอยูใตตนโพธิ์หนารานตัดผมแหงหนึ่ง และชางตัดผมคนนั้นคือนายเทนสิงห
หนุมเนปาลนักไตเขาฝมือเยี่ยมนั่นเอง
ชัยทัตชายชราผูมีอัธยาศัยพาซานุกขานและสี่หสายกับเจาคุณปจจนึกฯ เจาแหวและการิมตรงเขามายังโคนตนโพธิ์
ทุกคนแลเห็นรางอันผอมกะหรองของโยควิบูลยโยคีนั่งบริกรรมหรือเขาฌานอยูบนฐานอิฐโคนตนโพธิ์นั้น ทานผูวิเศษนุงผา
เตีย่ วผืนเล็ก ๆ เพียงชิ้นเดียว หนวดเครารุงรังขาวโพลนที่คอสวมลูกประคําขนาดมะขามปอมขาง ๆ ตัวโยคีมเี ครือ่ งใชไมสอย
เพียงสองสามชิ้น และเบือ้ งหนาของโยคีมไี มไผเหมือนกับเตียงขนาดใหญ ชัยทัตเชิญใหซานุกขานกับเจาคุณปจจนึกฯ และ
สี่หสายนั่งรวมกันบนแครไมไผนั้น สวนเจาแหวกับการิมเลี่ยงไปนั่งบนกอนหินหางจากแครเล็กนอย
"ทานพูดภาษาไทยไดไหมครับคุณลุง" พลกลาวถามลูกชายหัวหนาชาวไร
ชัยทัตหันมายิ้มใหนายพัชราภรณ
"ไดครับ ทานพูดไดทุกภาษา ใครพูดภาษาอะไรกับทาน ทานก็โตตอบดวยภาษานัน้ ทัง้ นีก้ เ็ พราะทานเปนผูรอบรูด ว ย
ญาณวิถีของทานโดยไมตองเสียเวลาเลาเรียน พวกฝรั่งทุกรายที่มาหาโยคีวิบูลยลวนแตตื่นเตนแปลกใจไปตามกัน ใครติดขัด
เรื่องอะไรถามทาน ทานตอบไดทั้งนั้นแมแตสูตรปรมาณูทานก็รูเลขที่คิดยาก ๆ ใชเวลาทํารวมชั่วโมงทานโยคีใหคําตอบเพียง
วินาทีเดียวเทานั้น พออานโจทยจบ ทานก็ใหคําตอบทันที อะไรที่ทานไมเห็น ทานก็มองเห็นและตอบได ทัง้ อดีต ปจจุบันและ
อนาคต บอน้าํ เล็ก ๆ แทบเทาทานคือบอวิเศษ"
ดร.ดิเรกรูสึกสนใจอยางยิ่งเขาคิดอยากจะลองภูมิทานมหาโยคีผูนี้โดยตั้งคําถามในวิชาแพทยหรือวิทยาศาสตร ถา
ทานตอบไดโดยถูกตองเขาก็จะเคารพนับถือฝากตัวเปนสานุศิษย
ทานมหาราชาซานุกขานรับสั่งกับชัยทัตวา
"ทานกําลังสวดมนตภาวนานี่นะชัยทัต ทํายังไงพวกเราจึงจะไดคุยกับทานไดละ"
ชัยทัตเดินเขาไปทรุดตัวนัง่ บนฐานอิฐรอบตนโพธิแ์ ลวรองเรียกทานมหาโยคีเบา ๆ โยควิบูลยพูดพึมพํากับชัยทัต ชาย
ชรารับทราบแลวลุกขึ้นเดินมาหาคณะพรรคสี่สหาย
"ขอใหอดใจอีกสักสิบนาทีเถอะครับ ทานกําลังภาวนามนตอีกสามบทเทานั้น โยควิบูลยจะพูดกับใครไดก็หมายความ
วาทานสวดมนตภาวนาเสร็จสิ้นแลวการสวดมนต็ครั้งหนึ่งใชเวลาสองชั่วโมง และสวดมนตวันละหกครั้งนอกนั้นเปนเวลากิน
นอนและพักผอน"
นิกรมองเขาไปทีร่ า นตัดผม เขาแลเห็นชางตัดผมคนหนึ่งยืนเมียงมองอยูหนารานจึงกลาวถามชายชราทันที
"คุณลุงครับ นัน่ เทนสิงหนกั ไตเขาใชไหมครับ"
หัวหนาชาวไรมองตามสายตานิกร
"ถูกแลวพอหลานชาย นี่แหละนักไตเขาที่จิ้งจกยอมแพ เทนสิงหนักไตเขาโดยไมตองใชเชือก ภูเขาตรงไหนลาดชัน
เขาวิ่งจูดเดียวถึงยอดจิ้งจกไตขางฝาไดอยางไรเทนสิงหก็ไตไดอยางนั้น" พูดจบ ชายชราก็รองตะโกนเรียกเจาหนุมเนปาลซึ่งมี
รูปรางสูงใหญทา ทางสดชืน่ รื่นเริงตลอดเวลา
เทนสิงหเดินเขามา ชัยทัตลุกขึ้นแนะนําเทนสิงหใหรูจักกับซานุกขานและคณะพรรคสี่สหายโดยทั่วหนากัน องค
ซานุกขานทานทําหนาที่เปนลามชวยแปลให ซึ่งความจริงเทนสิงหพูดภาษาไทยไดดี แตเขามีหัวชาตินิยมอยางรุนแรงเขาถือวา
ภาษาอินเดียเปนภาษาที่ดีที่สุดและไพเราะที่สุดในโลก เขายอมรับวาเขาพูดภาษาอังกฤษไดดีแตเขาไมชอบพูด
ชายหนุมเนปาลผูมีรูปรางสูงใหญและองอาจไดเลาใหฟงถึงเรื่อง การไตเขาไปสูย อดเขาเอเวอรเรสตของทานเซอร
เอ็ดมัน ฮิลารี่ซึ่งเขา

เปนผูน าํ ทาง เขาวาการปนเขาไมใชของสนุก ถาพลาดพลัง้ นิดเดียวก็จะกลายสภาพเปนเตา คือ กระดูกออกนอกเนื้อ ยอดเอ
เวอรเรสตนั้นมีความลาดชันมากการไตเขาตองใชความมานะพยายามอยางยิ่งยวด และตองระมัดระวังตัวทุกขณะ อุปสรรค
ของนักไตเขาก็คือหิมะซึ่งทําใหหินหนาผาลื่น
อยางไรก็ตามเทนสิงหไดกลาวอวยพรขอใหนักไตเขาคณะนี้ประสบ
ความสําเร็จผลเหมือนกับคณะทานเซอรเอ็ดมัน ฮิลารี่
เขาสนทนากับทานมหาราชาซานุกขานอยางคลองแคลว แตนอบนอม องคซานุกขานไดแปลใหคณะพรรคสี่สหายฟง
ตลอดเวลา
แลวซานุกขานก็รับสั่งกับคณะพรรคสี่สหายวา
"เทนสิงหเขาบอกวา อีกครึ่งชั่วโมงกวาทานโยคีจึงจะลืมตาขึ้นสนทนาดวย เขาถือโอกาสนี้เชิญใหทุกคนตัดผมเพื่อ
ลองฝมอื ของเขา เขาขอรองใหอดุ หนุนเขาบาง เพราะอยางนอยก็เปนนักไตเขาดวยกัน เทนสิงหวา พวกชาวไรหรือชาวเขาทีน่ ่ี
ไมนิยมตัดผม บางคนหาปถึงจะตัดผมสักครั้ง ที่เขาตัง้ รานตัดผมที่นก่ี เ็ พราะทวาราเปนถิน่ กําเนิดของเขา เจาคุณลองฝมือเทน
สิงหหนอยดีไหม ฉันคิดวาเขาคงตัดผมไดสวยมาก"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มแหง ๆ
"กระหมอมไมเคยตัดผมเลยฝาบาท นาน ๆ ก็เอามีดโกนกันตรงจอนและตีนผมเสียนิดหนอย"
ซานุกขานทรงพระสรวลหึ ๆ หันมาทางนิกร
"ตัดผมเสียหนอยซีคุณนิกร เทนสิงหเขาบอกวาเขาจะตัดใหสวยที่สุดและถูกใจที่สุด"
นิกรยกมือลูบทายทอยของเขา
"ดีเหมือนกันกระหมอมกระหมอมตั้งใจจะตัดผมมาหลายวันแลวแตไมมีเวลาวาง จะกลับไปตัดที่เมืองไทยก็พอดีผม
ยาวแคตาตุม ดีไมดใี ครเขาจะคิดวาขุนแผนเพิง่ ออกจากคุก"
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น
"แกตัดกันก็ตัดเหมือนกันไมใครสนใจกับทานโยคีเทาใดนัก เขาไปนั่งคุยกันในรานตัดผมดีกวา เทนสิงหเขาพูด
ภาษาอังกฤษได กันอยากจะคุยกับเขาเพื่อศึกษาหาความรูในเรื่องไตเขา เทนสิงหคงจะใหคาํ แนะนําอันเปนประโยชนแกเราไม
นอย บางทีกันจะชวนเทนสิงหไปดวย รูสึกวาเจาการิมมันอยูขางจะคุยโมสักหนอย"
ครั้นแลวสองสหายก็ถอดเครื่องหลังและสัมภาระอันรุงรังออกวางไว นิกรกลาวกับพลและ ดร.ดิเรกวา
"แกสองคนไมตดั ผมบางหรือ"
"โน" ดร.ดิเรกตอบ "กันจะกลับไปตัดที่กรุงเทพฯ แกไปตัดกันเถอะ กันจะคุยกับทานโยคีวิบูลย อีกครึ่งชั่วโมงถาทาน
ไมลืมตาขึ้นกันจะเอามือจี้เอวทาน ทานรําคาญหนักเขาก็จะลืมตาขึน้ เอง"
เสี่ยหงวนหันไปพูดกับเทนสิงหโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง
"ไปซีเทนสิงห เราสองคนจะใหแกตัดผมใหเรา ไมจําเปนตองตัดสวยงามอะไรหรอกอีกสักครูใหญ ๆ เราจะออก
เดินทางแลว"
เทนสิงหเจาหนุมนักไตเขากมศีรษะโคงคํานับเสี่ยหงวนและนิกรอยางพินอบพิเทา ซึ่งคนแขกนั้นเปนผูที่มีมารยาทดี
มาก
"เชิญครับ ผมจะบริการใหเปนที่ถูกใจคุณทั้งสองทีเดียวผมคิดวาถาพวกคุณไดคุยกับทานโยคี โยควิบูลยแลวคงไม
ยอมไปงาย ๆ หรอกครับเพียงแตทานโยคีแสดงปาฏิหาริยใหดูนิดหนอยพวกคุณก็จะตื่นเตนประหลาดใจที่สุด ไปคุยกันที่ราน
ผมเถอะ"

แลวนักไตเขาแชมเปยนก็พากิมหงสนกับนายจอมทะเลนไปที่รานตัดผมของเขาซึ่งสภาพของรานตัดผมรานนี้พอ ๆ
กับรานตัดผมตาม
ศาลาวัดในกรุงเทพฯ มีเกาอี้สําหรับนั่งตัดเพียงเกาอี้เดียวมีกระจกเกาและชํารุดเพียงบานเดียวและมีเกาอี้ยาวสําหรับนั่งพักผอน
อีกหนึง่ ตัว
นิกรเดินขึน้ ไปนัง่ บนเกาอีส้ าํ หรับตัดผม สวนเสี่ยหงวนทรุดตัวนั่งบนมายาว เทนสิงหนําแม็กกาซีนอเมริกาฉบับหนึ่ง
เอามาสงใหกิมหงวน
"อานหนังสือนี่ไปพลาง ๆ นะครับ ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง เทาทีค่ ณ
ุ ทัง้ สองคนไดมาตัดผมที่รา นของผม กลับไป
เมืองไทยละกอชวยโฆษณาใหผมดวยนะครับวา เทนสิงหนักไตเขาและนักสํารวจขั้วโลกใตขณะนี้เปนชางตัดผมอยูที่ทวารา
บนไหลเขาหิมาลัยของประเทศเนปาล"
อาเสี่ยยิ้มใหเทนสิงห เจาหนุมนักไตเขาเดินไปหยิบผาคลุมกันเปอนซึ่งพาดไวบนราวขางโตะเครื่องแปงเขาฮัมเพลง
เบา ๆ ถือผาขาวผืนนั้นกลับไปหานิกร
อีกครั้งหนึ่งที่เขากมศีรษะโคงคํานับนายจอมทะเลนแลวกลาวคําขอโทษ เจาหนุมเนปาลยกผาคลุมกั้นเปอนหมตัว
นิกรและใชไมหนีบผาหนีบไว นิกรนั่งสะลึมสะลือ พอเทนสิงหเอื้อมมือหยิบตะไกรปตตาเลี่ยน นิกรก็สับปะหงกอาปากหวอ
น้ําลายยืด
"ประทานโทษครับ" เทนสิงหกลาวเปนภาษาฮินดู "ผมคิดวาทานควรจะโกนผมเสียดีกวาเพื่อทานจะไดไมตองกังวล
ในเรื่องผมระหวางที่ทานไตเขา"
นิกรฟงภาษาฮินดูไมออกก็พยักหนาหงึก ๆ เทนสิงหเริ่มลงมืออุปสมบทนายจอมทะเลนทันที เขายกตะไกรปตตา
เลี่ยนขึ้นทาบทายทอยขึ้นมากลางศีรษะแลเห็นขาวเวอรเหมือนกับทางวิ่งของเครื่องบินที่มองในระยะสูง นิกรยิ้มเล็กนอยแลว
เคี้ยวปากจั๊บ ๆ ปลอยใหเทนสิงหไถศีรษะของเขา เพียงครูเดียวนิกรก็หัวโลนปราศจากเสนผมแมแตเสนเดียว เขากรนเสียง
สนั่นลั่นราน เทนสิงหเอียงคอซายขวาขยับปตตาเลี่ยนแกร็ก ๆ
เสี่ยหงวนเงยหนาขึ้นจากแม็กกาซีนเลมนั้นเพื่อจะดูวานิกรตัดผมไปไดแคไหนแลว พอแลเห็นนายจอมทะเลนหัวโลน
อาเสี่ยก็เย็นวาบไปทั้งตัว
"ตายหา......." กิมหงวนอุทานเปนภาษาไทยแลววางหนังสือเลมนั้นพรวดพราดลุกขึ้นสงภาษาอังกฤษถามเทนสิงห
ดวยเสียงอันดัง
"อะไรกันเทนสิงห นีเ่ พื่อนของกันจะอุปสมบทอยูท ่ีนห่ี รืออยางไร"
เทนสิงหนักไตเขาตัวยงยิ้มใหกิมหงวนและกลาวตอบอยางนอบนอม
"กอนทีผ่ มจะเริม่ ลงมือตัดผมใหเพือ่ นของคุณ
ผมไดปรารภกับเขาวาเพื่อใหสะดวกในการปนปายเขาโดยไมตอง
กังวลถึงผมควรจะโกนหัวเสียดีไหม สุภาพบุรุษเพื่อนของคุณพยักหนาเห็นพองดวย ผมก็โกนศีรษะใหเขาสิครับ"
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื้อก มองดูนิกรดวยความขบขันระคนกับความสงสารนายจอมทะเลนคงนั่งสัปหงกหงึก ๆ อยาง
สบายใจ แลวอาเสี่ยก็หันมาถามเทนสิงหชางตัดผมมือเยี่ยมของทวาราตําบลนี้ ที่เรียกวามือเยี่ยมก็เพราะมีชางตัดผมเพียงคน
เดียว
"แกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนของฉันยังงั้นเหรอ"
เจาหนุม เนปาลสัน่ ศีรษะ
"มิไดครับ ผมปรารภเปนภาษาฮินดู"

กิมหงวนทําคอยน
"ปูโ ธเพือ่ นของกันและพวกเรารูภ าษาฮินดูเมือ่ ไรเลา รูคําเดียวกาโหแปลวาไปไหน"
คราวนี้เทนสิงหหนาซีดเผือดกลัววานิกรจะบริการหมากและแวนใหเขา ถาหากวาตื่นขึ้นมาแลเห็นศีรษะโลนเลี่ยน
เชนนี้
"โอ-ไดโปรดเถอะครับ" เขาพูดภาษาไทยกับเสี่ยหงวนอยางชัดเจน "ผมยอมรับวาผมผิดไปแลวดวยความเขาใจผิดคิด
วาเพือ่ นของคุณรู
ภาษาฮินดู"
กิมหงวนหนาตื่น จองมองดูเทนสิงหอยางแปลกใจ
"แกพูดไทยได...."
"ทําไมจะไมไดละครับ ผมเกิดเมืองไทยนีค่ รับ บิดาผมตัง้ รานขายผาอยูท ต่ี ลาดบางรัก"
"งัน้ เรอะ"
"ครับ พอผมอายุไดยี่สิบป พอผมสงผมกลับเนปาลเพราะกลัววาผมจะตองเปนทหาร ผมรูข นบธรรมเนียมประเพณี
ไทยเปนอยางดีเชียวครับอาเสี่ย"
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ
"แลวทําไมทีแรกแกไมบอกเราวาแกเกิดเมืองไทยและรูภาษาไทย โธ-เพื่อนกันหัวโลนไปแลว มองดูคลาย ๆ กับพอ
นาค"
"นั่นนะซีครับผมจะทําอยางไรดี ประเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะเดือดดาลเตะปากผมเขาใหเทานั้น"
คราวนี้อาเสี่ยหัวเราะงอหาย
"ไมทาํ หรอก พวกเราทุกคนมีอารมณขันครึกครื้นรื่นเริงกันอยางที่เรียกวา โลกนี้เปนของเรา อายกรมันรูดีวาถึงมัน
โกรธแกอยางไรหัวมันก็โลนไปแลว"
เจาหนุมเนปาลถอนหายใจหนัก ๆ แลวยกมือไหวกิมหงวน
"ถาจะมีการเตะปากกันขึ้นละกออาเสี่ยตองชวยผมนะครีบ"
กิมหงวนพยักหนารับรอง
"เอามีดโกนโกนหัวอายกรเสียใหเกลี้ยงซี เอาใหเกลี้ยงเหมือนลูกปงปองเลย โกนเถอะประเดีย๋ วแกจะไดรบี ตัดผมให
กัน แตอยาโกนหัวนะโวยขืนโกนหัวกันละกอเปนลอกันแหลกไปเลย"
เทนสิงหชะโงกตัวไปที่โตะเครื่องแปงวางตะไกรปตตาเลี่ยนลงบนโตะหยิบแปรงจุมน้ําทาสบู แลวหยิบมีดโกนอัน
คมกรอบขึ้นมา เจาหนุมนักไตเขายกแปรงทาศีรษะอันโลนเลี่ยนของนิกรจนทั่วแลวเขาก็โกนศีรษะนิกรใหเรียบรอย นิกรกรน
เสียงดังสนั่นหวั่นไหว
นายจอมทะเลนรูสึกตัวตื่นขึ้นเมื่อไดยินเสียงอาเสี่ยขานนาคขาง ๆ เขา
"พอนาคเอย อันวาคุณบิดรมารดานั้นยิ่งใหญกวาขุนเขาเหลือที่จะหยิบยกเอาพระคุณทานมาสาธยาย เมือ่ พอนาคยัง
เล็กเปนเด็กชายไร
เดียงสา ทั้งบิดรมารดาชวยกันเหกลอมถนอมขวัญ......."
นิกรคอย ๆ ลืมตาขึ้นมองดูโลก เขามองเห็นตัวของเขาเองปรากฏอยูใ นกระจกเงาบานนั้น แลวนิกรก็หันมาถามอาเสี่ย
อยางสะลึมสะลือ

"นาคใครวะหงวน หนาคลาย ๆ กันเลยวะ" พูดจบนิกรก็สะดุงมองดูกระจกอีกครั้งหนึ่ง ความรูส กึ บอกตัวเองวาภาพที่
ปรากฏในกระจกเงาชายหนุมหัวโลนหมผาขาวหรือผาคลุมกั้นเปอนนั้นแทจริงก็คือเขานั่นเอง "โอย........" นิกรรองสุดเสียงยก
มือขวาขึ้นคลําศีรษะตัวเอง "ตายแลว คุณพอคุณแมชวยลูกดวย โธไมคิดที่จะบวชเลยเสือกโกนหัวทําไม ตายแนกู ขืนออกไป
จากรานนี้หมาฟดตายแน"
อาเสีย่ หัวเราะงอหาย สวนเทนสิงหถอยไปยืนขางฝาหองถือมีดโกนกระชับมั่น ถาหากวานิกรเตะเขาแบบมวยไทย
เขาก็จะยกมีดโกนรับแขงหรือรับเทาของนิกรอยางฉับพลัน
"มันไมใชความผิดของเทนสิงหหรอกอายกร เขาถามวาโกนหัวใหเกลี้ยงดีไหม เพื่อจะไดไมตองกังวลในเรื่องผม แก
เสือกพยักหนาเขาก็เขาใจวาแกตกลงใจใหเขาโกนหัวใหแกนะซี"
นิกรโมโหจนหัวเราะ
"จะไปรูห รือวะ เลนพูดภาษาแขกนี่หวา กันคิดวาเขาถามวาตัดทรงเดิมใชไหม กันพยักหนานะซี"
เทนสิงหวางมีดโกนลงบนโตะอยางโลงใจแลวยกมือไหวนายจอมทะเลนเปนการรับผิด
"ยกโทษใหผมเถอะครับคุณ มันเปนเรื่องที่ผมเขาใจผิดจริง ๆ แตอากาศรอนอาวอยางนี้โกนเสียก็ดเี หมือนกันครับ"
นิกรอาปากหวอ
"แนะ แกพูดไทยไดนี่หวา พูดไดชัดเจนเหมือนกับคนไทยทีเดียว"
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น
"เขาเลาใหกันฟงวาเขาเกิดที่เมืองไทย พอของเขาตัง้ รานขายผาอยูท บ่ี างรัก เขาถึงพูดไทยไดดี"
นิกรจุยปากแลวยกมือเกาศีรษะ
"ยังงี้แยโวยนองชาย ควรจะพูดไทยกับพวกเราตั้งแตตอนแรกที่ถูกแนะนําใหรูจักกัน ใหดิ้นตายเถอะวะ ถาไมคิดวา
เปนนักไตเขาที่มีชื่อเสียงกันเปนเตะปากแนนอน เลนกรอนกบาลกันอยางนี้ใครบางไมโกรธ"
เทนสิงหกลั้นหัวเราะแทบแย
"ยกโทษใหผมสักครั้งเถอะครับ ผมเสียใจจริง ๆ อาโกนคิ้วดีไหมครับ"
"ไมเอาโวย" นิกรตวาดแวดแลวกาวลงจากเกาอี้ตัดผม "วา.....กลับไปบานเมียจําไมได จะทําอยางไร แกตอง
รับผิดชอบนะเทนสิงห"
หนุม เนปาลหัวเราะคิก๊
"ผมรับรองวา จําไดครับ เพราะกลิ่นตัวคุณผิดกวาผูชายอื่น ๆ ธรรมดาผูหญิงแมัอยูใ นทีม่ ดื ก็จาํ ผัวของหลอนได"
คราวนี้นกิ รยิม้ ได
"เออ เห็นจะจริงวะ แตวา กลิ่นตัวของกันไมมีหรอก มีแตกลิน่ จอกกระแร"
เทนสิงหอดหัวเราะไมได
"เขาเรียกวารักแรไมใชเหรอครับ" พูดพลางแกผากันเปอนออกจากตัวนิกร แลวนําไปสลัดหนาราน
นายจอมทะเลนหันมองดูอาเสีย่ กิมหงวน ตางฝายตางยิ้มใหกัน อาเสี่ยยกมือขวาลูบศีรษะนิกรแลวกลาววา
"หัวแกทุยดีนี่หวา มินาแกถึงฉลาดมาก ไปนั่งรอกันที่มายาวนั่นซี อานหนังสือลุคฆาเวลาไปพลาง ๆ กันตัดผมอยาง
ชาเพียงสิบนาทีเทานั้นเล็มตีนผมนิดหนอยพอแลว กันอยากแคะหูและนวดหนามากกวา เวลาชางตัดผมเขาแคะหูใหกัน กันมี
ความสุขอยางบอกไมถูก มันดีพิลึกนอนหลับสบายไปเลย"

เทนสิงหเดินเขามาหาสองสหาย กิมหงวนกาวขึ้นไปนั่งบนเกาอี้ตัดผม หนุมเนปาลจัดแจงหอผากั้นเปอนใหและใชไม
หนีบผากลัดผาตามเคยนิกรลวงกระเปาหยิบบุหรี่ไมขีดออกมาจุดสูบมวนหนึ่ง แลวหยิบแม็กกาซีนรายเดือนขึ้นมาพลิกรูป
ดวยความสนใจ
"อาเสีย่ ตัดผมทรงเดิมนะครับ" เทนสิงหถามกิมหงวน
เสี่ยหงวนโบกมือ
"เรือ่ งตัดผมไวทีหลัง แคะขี้หูและนวดหนาใหกันกอน"
"นวดหนา....นวดดวยตะพดหรืออยางไรครับ"
อาเสี่ยสะดุง
"นวดดวยเครื่องไฟฟาโวย นวดดวยตะพดหนาตาจะไดแหก พูดเปนบา"
เทนสิงหหัวเราะแบบคนหนาเปน
"ที่นี่มีไฟฟาเมื่อไรละครับ บริการของผมมีแตตัดผมแคะหูและลางตาเทานั้น"
กิมหงวนพยักหนา
"ยังงั้นแคะหูอยางเดียวแลวก็ตัดผม สําหรับผมเล็มตีนผมเพียงเล็กนอยเทานั้น ผมกันยังสั้นอยู"
"ครับ-ครับ-ครับ ผมจะบริการอาเสี่ยใหดีที่สุด นาน ๆ ไดพบคนไทยทีผมดีใจเหลือเกินครับ เหมือนกับไดพบพี่นอง"
พูดพลางเทนสิงหก็คอย ๆ กระดกเกาอี้ใหเอนลงไป เพื่อที่จะทําการแคะขี้หูกิมหงวน เขาเอื้อมมือหยิบเครื่องมือแคะหูมาจาก
โตะเครือ่ งแปงเล็ก ๆ แลวยกมาสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งมาตั้งขางกิมหงวน เทนสิงหทรุดลงนั่งเกาอี้มาตัวนั้น สักครูก เ็ ริม่ ตนแคงหูอา
เสี่ยทันที
กิมหงวนทําปากเบี้ยวปากบูดดวยความสบาย บางทีก็สูดน้ําลายยืด บางทีก็ทําปากจู เอียงคอหลบเครือ่ งมือแคะหู
"โอยอรอยจังโวย" อาเสีย่ รองลัน่
เทนสิงหจุยปากดุอาเสี่ย
"เดีย๋ วครับ นอนนิง่ ๆ กอนเบอเริม่ เชียวครับ สีแดงซะดวย ขนาดเกือบเทากนบุหรี่ ผมจะพยายามแซะออกมาใหได"
"เฮ็ย ๆ ๆ" กิมหงวนเอ็ดตะโร "ที่แกวานะมันแกวหูไมใชขี้หูหรอก ขืนแคะออกมากันหูหนวกตลอดชีวิต"
เจาหนุมเนปาลพยายามจองมองดูกอนเนื้อสีแดงกนรูหูของเสี่ยหงวน แลวเขาก็เห็นพองดวยวามันคือแกวหู หาใชขี้หู
ไม เขานัง่ ตัวตรง
พยายามแคะขี้หูกิมหงวนอยางตั้งอกตั้งใจ ขณะนี้นิกรนั่งสัปหงกอยูบนมายาวตัวนั้น ทั้งปากยังคาบบุหรี่อยู ในที่สุดก็ปลอย
บุหรี่ครึ่งมวนหลุดจากมือ
เวลาผานพนไปเกือบสามสิบนาทีการแคะหูทั้งสองก็เสร็จเรียบรอย กิมหงวนเรานอนหลับสนิท เทนสิงหลุกขึ้นยืนยก
มาสี่เหลี่ยมไปเก็บแลวกระดกเกาอี้ตัดผมขึ้น อาเสีย่ หารูส ึกตัวไม นัยนตาทั้งสองหลับพริ้ม
เทนสิงหใชพัฟแตะแปงและนํามาตบตีนผมอาเสี่ยจนกระทั่งจอนหูทั้งสองขาง
เขาวางพัฟและบนโตะแลวหยิบ
ตะไกรปตตาเลี่ยนขึ้นมา
"อาเสีย่ ครับ"
"หือ" เสี่ยหงวนขานรับทั้ง ๆ ที่หลับตา
"เอาทรงไหนแนครับ"
อาเสี่ยอยูในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่น เมื่อถูกถามเชนนี้จึงตอบอยางตัดบทวา
"ตามใจแก"

เทนสิงหยิ้มเล็กนอย
"ถายังงั้นตัดแบบฮินดูนิยมนะครับ กลับไปเมืองไทยจะไดเปนอนุสรณแหงการมาเที่ยวอินเดียและเนปาล อาเสีย่ ครับ"
"หือ"
"ตัดอยางวานะครับ เอาปตตาเลี่ยนไถใหสั้นเหลือเซนติเมตรเดียว กลางศีรษะเอาไวหางหนู เอาอยางนี้นะครับ"
เพราะความงวงและความสบายอาเสี่ย จึงตอบสัน้ ๆ วา
"เอา"
เทนสิงหขยับตะไกรปตตาเลี่ยนสองสามทีแลวเริ่มตนตัดผมใหอาเสี่ย เพียงครูเดียวผมอันดกดําและหยิกหยักโศก
เล็กนอยตามธรรมชาติก็เหี้ยนเกรียน เหลือตรงกลางอยูหนึ่งปอยยาวประมาณคืบเศษแบบทรงหางหนู ซึ่งแขกฮินดูบางพวก
นิยมตัดทรงนี้ และการตัดผมแบบนี้ไมตองใชมีดโกนกัน สําคัญที่หางหนูกลางกบาลเทานั้น"
เกาอี้ตัดผมถูกเทนสิงหจับเอนลงอีก เขาใชเวลาเพียงเล็กนอยโกนหนวดโกนเคราอันหรอมแหรมใหอาเสีย่ ซึ่งเสีย่ หง
วนของเรามีความสุขสบายอยางยิ่ง
พอโกนหนวดเคราเสร็จเรียบรอยเทนสิงหกใ็ ชผา ขนหนูผืนเล็ก ๆ ชุบน้าํ อุน เช็ดหนาใหกมิ หงวน คราวนีอ้ าเสีย่ ตกใจ
ตืน่ เทนสิงหกระดกเกาอี้ขึ้นตั้งตรงตามเดิม
อาเสี่ยเย็นวาบไปหมดทั้งตัว เมือ่ พบภาพตัวเองในกระจกเงาขางหนา เขากลายเปนแขกสงนมวัวไปแลว กิมหงวนคอย
ๆ ยกมือขึ้นขวาขึ้นลูบศีรษะ แลวก็ตะครุบหางหนูกลางกบาลกําไว ใบหนาของอาเสีย่ ซีดเผือดเหมือนแผนกระดาษ
เทนสิงหยิ้มนอยใหญ
"เปนยังไงครับฝมือผม บริการของผมตองตามใจลูกคาเสมอ เมื่ออาเสี่ยมีความประสงคจะตัดผมทรงอินเดียเดิมผมก็
ตองตัดให"
กิมหงวนกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง
"กันบอกแกหรือวากันใหแกตัดผมแบบนี"้
อาเสี่ยเมมปากแนน สักครูเขาก็ยักไหลพรอมกับแบมือทั้งสองขาง
"อือ-ดี ในที่สุดกันก็กลายเปนแขกสงนมวัวไปแลวกลับไปบานเมียตีตายหา" แลวกิมหงวนก็ถอนหายใจเฮือกใหญ
"ไมควรอุตริตดั ผมรานแกเลยเทนสิงห กันสงสัยเหลือเกินวาแกถนัดการกรอนผมมากกวาตัดผม"
นักไตเขามือเยี่ยมสารภาพตามตรง
"เปนความจริงครับ คนทีม่ าตัดผมทีร่ า นผมโดยมากมาโกนหัวหรือกรอนผมใวหางหนู อยางอาเสี่ยนี่แหละครับ ความ
จริงก็เขาทีดีเหมือนกันทําใหอาเสี่ยของผมมีหนาตาคมคายขึ้นอีก"
"ปูโธ...." อาเสีย่ คราง "คมคายกะผีอะไรเลาทรงผมแบบนี้นะ มีแตพวกแขกตัดหญา และเลี้ยงวัวเทานั้นแยโวย แกทํา
เราสองคนปนปห มดเอาผาออกเถอะรําคาญจะตายอยูแ ลว "
เทนสิงหกลั้นหัวเราะแทบแย เขากลาวคําขอโทษอาเสีย่ แลวเปลื้องผากันเปอนที่คลุมรางกายสวนบนของกิมหงวนอ
อก ทันใดนัน้ เองเจาแหวก็พากันเดินเขามาในรานตัดผมอยางรีบรอน ในเวลาเดียวกันกับที่กิมหงวนกาวลงมาจากเกาอี้ตัดผม
เจาแหวกวาดสายตามองไปรอบ ๆ ราน แลวกลาวถามเทนสิงหนายชางตัดผมฝมือเอก
"พี่ชาย เจานายของกันสองคนไปไหนเสียละ แลวก็อาบังสองคนนี่นะ เขาจะปนเขาหิมาลัยเหมือนกันหรือ"
กิมหงวนมองดูเจาแหวอยางเดือดดาล เขาเดินเขามาหยุดยืนเผชิญหนาเจาแหวในระยะใกลชิดแลวยกมือขวาเขกกบาล
เจาแหวเสียงดังโปก

เจาแหวขมวดคิว้ ยน เขาใจวาอาเสี่ยเปนชาวฮินดูคนหนึ่งจึงลั่นหมัดขวากระแทกปากครึ่งจมูกครึ่งของอาเสี่ยอยางถนัด
ใจ เสี่ยหงวนถลาออกไปหลายกาวแลวลมลงกนกระแทกพืน้ อยางมึนงง เจาแหวยกมือชี้หนาอาเสี่ยพลางสงเสียงเอ็ดตะโรลั่น
"นีแ่ นะ จําไววาทีหลังอยามาทะเลนกับขาอยางนี้แกกับฉันไมเคยเห็นหนาคาตากันมากอนเลย คนอยางฉันจะยอมให
เจานายของฉันเทานัน้ คนอืน่ แลวฉันไมยอมเด็ดขาด อยากรูวามวยไทยฤทธิ์เดชขนาดไหนก็ลุกขึ้นมาซี"
กิมหงวนแทนที่จะโกรธเคืองเจาแหว กลับหัวเราะชอบใจ เขาผลุนผลันลุกขึ้นยืน แลวกลาวกับเจาแหวอยางขบขัน
"เอ็งจําขาไมไดหรือแกลงทําเปนจําขาไมไดวะ"
คราวนี้เจาแหวลืมตาโพลง
"โอย....รับประทานอาเสีย่ หรือครับนี"่
"ก็ขานะซี"
เจาแหวทําทาเหมือนกับจะเปนลม
"อกอีแปนแตก อาเสีย่ ตัดผมไวหางหนูอยางนีใ้ ครจะไปจําได ผมจําไมไดจริง ๆ ครับ แลวนั่น...คุณนิกรของผมใช
ไหมครับ"
"เออ"
เจาแหวยกมือขวาทาบอก
"รับประทานกรรมเวรใดเจาเอย อยูด ี ๆ ไมวาดีโกนหัวเสียโลน เจาคุณทานเห็นเขาคงไลตะเพิดคุณนิกรหาวาลอเลียน
ทาน"
นิกรลืมตาโพลง เขายกมือบิดขี้เกียจ แลวอาปากหาวดัง ๆ ลุกขึ้นอยางสะลึมสะลือ พอแลเห็นอาเสีย่ นิกรก็ทาํ คอยน
"เฮย" แลวนายจอมทะเลนก็หัวเราะงอหาย "ยังไงกันโวย อายหงวน ทําไมเทนสิงหเขาตัดทรงผมแบบนี้ใหแก"
อาเสีย่ ฝนหัวเราะเสียงกรอย
"เขาแคะหูใหมันสบายเกินไปมันก็เลยบอกใหเขาตัดผมทรงนี้ใหกัน
เหมือนอยางแกบอกใหเขาโกนหัวใหแกนั่น
แหละ"
นายจอมทะเลนหัวเราะงอไปงอมา
"เขาทีดเี หมือนกันวะ" นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง "ในที่สุดเราก็หัวอกเดียวกัน เอะ นัน่ ปากแกไปโดนเทาใครมาหรือ
เพือ่ น ทําไมปลิ้นอยางนั้น"
อาเสี่ยวา "อายแหวนะซีมันชกกัน มันจํากันไมไดวะ พอกันเขกกบาลมันมันก็ชกเปรี้ยง"
นิกรยกมือชี้หนาเจาแหวทันที
"เหม....อายแหว"
เจาแหวหนาจอย
"รับประทานอยาเหมเลยครับ รับประทานผมจําไมไดจริง ๆ นึกวาคนอื่นที่ไมรูจักมักจี่กับผมมาลวนลามผม
รับประทานผมก็ปลอยฮุคขวาไปหนึ่งที"
กิมหงวนคอนปะหลับปะเหลือก
"แลวเสือกมาทําไม"
เจาแหวยิ้มแหงแลง

"รับประทานทานโยคีเลิกสวดมนตแลวครับ รับประทานทานกําลังคุยกับพวกเรา คุณพลใชใหผมมาตามอาเสี่ยกับคุณ
นิกรครับ ทานโยคีกําลังพยากรณโชคชาตาใหพวกเรา รับประทานรีบออกไปเถอะครับ"
อาเสี่ยลวงกระเปาเสื้อหยิบธนบัตรของรัฐบาลเนปาลออกมาปกหนึ่งแลวกลาวถามชางตัดผมเทนสิงห
"คาตัดผมสองคนเทาไร"
เทนสิงหสั่นศีรษะ
"บริการฟรีครับ สําหรับนักไตเขาผมถือวาเปนพวกเดียวกับผม อาเสี่ยเก็บเงินไวเถอะครับ"
กิมหงวนเก็บธนบัตรใสกระเปาตามเดิม
"ขอบใจมากเทนสิงห กันขอถือโอกาสนี้ชวนแกขึ้นยอดเอเวอรเรสตดวยกัน" พูดจบเขาก็หันมายกหลังมือขวาตบหนา
เจาแหวคอนขางแรง "หัวเราะอะไรอายเปรต"
เจาแหวหนามอยสูดปากลั่น
"รับประทานผมขันหางหนูอาเสี่ยนี่ครับ เวลาลมพัดมันกระดุกกระดิกไดเหมือนหางหนูจริง ๆ"
กิมหงวนเปลี่ยนสายตามาที่เทนสิงห
"กันเชื่อความสามารถของแกมากกวาเจาการิม แกจะคิดคาปวยการเทาไรกันยินดีจะจายใหแก และถาจะเอาลวงหนาก็
จะจายใหเดี๋ยวนี"้
เทนสิงหยิ้มเล็กนอย
"แขกไมฆา หรือหักหนาคนแขกดวยกันหรอกครับ" เขากลาวดวยคําคม "เสือไมกนิ เนื้อเสือดวยกัน ชาวอินเดียก็ไมทํา
รายหรือทําลายกัน การิมคนนีเ้ ปนญาติหา ง ๆ ของผมเองครับ เขาไตเขาหรือขึ้นเขาเกงกวาผมมาก เขาเคยพนันวาเขากับบิดา
ของเขา ไดขึ้นสูยอดเอเวอรเรสตสําเร็จเปนรายแรกแตสมัยที่การิมยังเปนเด็กสิบกวาขวบ การขึ้นภูเขาหิมาลัยไมมีความหมาย
อะไรในเวลานั้น ใหเขานําทางตอไปเถอะครับ เขาอาจจะพบทางลัดที่ชวยยนระยะทางและเวลาใหเร็วขึ้นอีก"
กิมหงวนหันมายิ้มใหนิกร
"รูสึกวาคนอินเดียเขารักกัน มีสามัคคีตอกันดีมาก ตรงกันขามกับพวกเรา ซึง่ มักจะชอบปดแขงปดขากันคอยอิจฉา
ริษยากัน"
นิกรพูดตัดบท
"ออกไปหาโยคีเถอะวะ บางทีเราอาจจะไดเห็นบุญญฤทธิอ์ นั นาตืน่ เตนของโยคีองคน้ี อินเดียเปนเมืองลึกลับ
มหัศจรรยมาแตไหนแตไรแลวที่ลึกลับนาสนใจที่สุดก็คือภูเขาหิมาลัยนี่แหละ วา - - หัวโลนอยางนี้ชักรําคาญเสียแลวละซีมัน
ทะลุม ๆ ยังไงชอบกล"
อาเสีย่ หัวเราะชอบใจ
"หนาตาแกคลาย ๆ ยูลบรินเนอร ในเรือ่ งบัญญัตสิ บิ ประการวะ"
คราวนี้นกิ รยิม้ แกมแทบแตก
"นั่นนะซี กันมองดูในกระจกอยากจะพูดอยางกลัวแกจะหาวาฉันโม สําหรับแกมองดูเผิน ๆ ก็คลายสจวตเกรนเยอร
แตมองไปมองมาเหมือนริน ตินตินวะ"
เสี่ยหงวนขมวดคิ้วยน
"ดาราเรอะ"
"อือ เปนดาราหมา"
กิมหงวนสะดุงโหยง ตอจากนั้นสองสหายก็พาเจาแหวและเทนสิงหนักไตเขาฝมือเยี่ยม เดินออกไปจากรานตัดผม

ในเวลาเดียวกันนี้ทานมหาราชาซานุกขานกับเจาคุณปจจนึกฯ พรอมดวยพล พัชราภรณ ดร.ดิเรก และเจาการิมคนนํา
ทางกําลังสนทนา
ปราศัยกับทานโยคีผูเรืองฤทธิ์ สวนชัยทัตชายชราหัวหนาหมูบานทวารา ไดกลับไปที่บานพักของเขาเมื่อสักครูนี้เอง
โยคโยคีวิบูลย แสดงทาทีพออกพอใจคณะพรรคสี่สหายอยางยิ่ง ทั้งนี้ก็เพราะทานโยคีเพิ่งไดพบคนไทยเพื่อนรวม
ทวีปของทานเปน
ครัง้ แรก ดังนั้นทานโยคีจึงโอภาปราศัยดวยดี
เมื่อสองสหายเดินตรงมาที่ตนโพธิ์ใหญ ทานมหาราชากับเจาคุณปจจนึกฯ และพล, ดร.ดิเรก กับการิม ตางก็เงยหนา
มองดูเสี่ยหงวนกับ
นิกร เจาคุณปจจนึกฯ อาปากแลวหัวเราะงอหาย
"เฮย นัน่ แกสองคนตัดผมแบบไหนโวย"
สองสหายยิ้มแหง ๆ ไปตามกันทามกลางเสียงหัวเราะอยางครื้นเครง แมกระทั่งโยคีวิบูลยโยคก็อดหัวเราะไมได
"ผมตัดผมแบบอินเดียนิยมครับ" อาเสี่ยพูดกับเจาคุณปจจนึกฯ "ตัดแบบนีเ้ ขาทีดีเหมือนกัน ตรงกับที่เขาทายกันวา
.......ลิงก็ไมใชลิง
คางก็ไมใชคางแตมีหางกลางหัว"
ทุกคนหัวเราะลั่น ทานมหาราชาวาเสียงอหาย พระองครับสั่งถามนายจอมทะเลนพลางทรงพระสรวลพลาง
"ถึงกับโกนหัวเชียวเรอะคุณนิกร"
นิกรอายมวนตวน กิมหงวนทูลแทนวา
"เจากรเขาจะบวชเปนเณรทีน่ ่ีกระหมอม"
นิกรทําคอยน
"ใครบอกแกละ" แลวหันไปทูลทานซานุกขาน "กระหมอมนั่งงีบไปหนอยเดียว เทนสิงหเลยกรอนหัวกระหมอมเสีย
โลนไปเลย"
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะจนน้ําตาไหล
"ดี-สมน้ําหนา นี่แหละกรรมเวรมันสนองแกทันตาเห็น แกชอบลอฉันนัก ในที่สุดแกก็กบาลเหนงเชนเดียวกับฉัน"
นายจอมทะเลนคอนปะหลับปะเหลือก
"อยางชาอีกสามเดือน ผมของผมก็ขึ้นยาวตามเดิม แตของคุณพอ...ฮะ ฮะ ไมมีหวัง ลงแดงแจเปนลูกมะอึกอยางนี้จน
วันตายก็ไมมีโอกาสที่ผมจะแพล็มขึ้นมา"
"พอโวย" ทานเจาคุณพูดเสียงหนัก ๆ "เดี๋ยวก็จะเกิดเตะปากกันขึ้นเทานั้นเอง นั่งลงซียืนหัวโดอยูทําไม"
เสี่ยหงวนกับนิกรตางทรุดตัวลงนั่งบนแครไมไผเบื้องหนาโยคีโยควิบูลย
พลยิ้มใหเทนสิงหแลวกลาวเปน
ภาษาอังกฤษ
"เชิญนัง่ เทนสิงห"
นิกรวา "ไมตองพูดภาษาอังกฤษกับเขาหรอกโวย เทนสิงหพูดไทยไดคลองกวาเราเสียอีก หมอนี่เกิดเมืองไทยรูไ หม
พอของเทนสิงหตง้ั รานขายผาอยูท บ่ี างรัก เจาหมอนี่อยูเ มืองไทยจนแตกเนื้อหนุม แลวก็เผนกลับเนปาล เพราะกลัวจะเปน
ทหาร"
เจาคุณปจจนึกฯ กับพล ดร.ดิเรก ตางทําหนาตื่นไปตามกัน เทนสิงหทรุดตัวนั่งขางพลแลวยกมือไหว เขากลาวกับพล
ดวยภาษาไทยอัน

ชัดเจนวา
"ผมก็เทากับคนไทยคนหนึ่งครับ ผมเคยเรียนหนังสืออยูอัสสัมชัญมาแลว แตเรียนไมจบเพราะผมชอบโรงแรม
มากกวาโรงเรียน แฮะ แฮะ ผมขอโทษนะครับเทาที่ผมไมไดพูดภาษาไทยในตอนแรก"
ดร.ดิเรก ยกมือตบหลังเทนสิงหเบา ๆ
"ขึ้นยอดเขาหิมาลัยกับเราเถอะนองชาย เราจะไดมีคนนําทางที่เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง"
เทนสิงหสั่นศีรษะ
"ขอบคุณครับคุณหมอ พรุง นีผ้ มมีธรุ ะสําคัญจะตองเขาไปอินเดียครับ ผมไมวางพอที่จะขึ้นไปกับพวกคุณ ๆ ได ผม
คิดวาการิมมีความ
สามารถพอตัวแลว ไมจําเปนจะตองใชคนนําทางถึงสองคนหรอกครับ สําหรับการิมคนนี้ใคร ๆ ก็ใหสมญาเขาวา ผูพ ชิ ติ จิง้ จก
คือวาเขาไตเขาทีล่ าดชันไดเหมือนกับจิง้ จกไตฝานัน่ แหละครับ"
คณะพรรคสีส่ หายตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน ตอจากนั้นทุกคนก็หันมาพูดคุยกับทานโยคีโยควิบูลย มหาราชาซานุก
ขานรับสัง่ ขึน้ เปรย ๆ วา
"ใครอยากจะทดลองความรูทานมหาโยคีก็เอาซีทานไมถือวาเปนการลองภูมิทานหรอก จะไตถามวิชาอะไรในโลกนี้
ไดทั้งนั้น อา-หมายความวาใครถามอะไรทานจะใหคําตอบไดทั้งนั้น และเปนคําตอบที่ถูกตองไมมีผิดพลาดเลย เขาลือกันวา
ศาสตราจารยไอสไตนคดิ สูตรปรมาณูได เพราะแอบมาหาโยควิบูลยที่นี่ แตเท็จจริงอยางไรอยูท ค่ี นเลา"
คณะพรรคสี่สหายตางมองดูหนากัน แลวยิ้มใหกัน นิกรพยักพเยิดกับเพื่อน ๆ แลวกลาวกับโยคีทันที แตเขาพูดแบบ
ยีเ่ กตอนเจรจา
"พระเจาตาคะราบ ตัวของหลานนีอ้ ยากทราบวา............"
โยคีโบกมือหาม
"พูดอยางคนธรรมดาเขาพูดกันเถอะคุณ"
นิกรยิ้มแหง ๆ
"ดีเหมือนกันครับ ถาพูดแบบยี่เกก็ตองมีพิณพาทยคอยรับ เพราะเจรจาแลวตองรอง อา-ผมจะขอตั้งโจทยเลขงาย ๆ
ใหทานอาจารยคิด
ในใจสักหนอยไดไหมครับ"
โยคีพยักหนา
"ก็ไมขัดของอะไร วามาเถอะครับ"
นายจอมทะเลนนิ่งอึ้งไปสักครูแลวกลาววา
"ฟงใหดีนะครับทานอาจารย.....โจทยเขาวา มีไมอยู ๙ กอ กอละ ๙ ลํา ลําละ ๙ ปลอง แมลงภูเขารองปลองละ ๙ ตัว
แมลงภูกระดกหัว
ตัวละ ๙ ที ถามวาแมลงภูกระดกหัวรวมทั้งหมดกี่ที"
โยควิบูลยตอบเมื่อสิ้นคําถามของนิกร
"หาหมื่นเกาพันสี่สิบเกาที"
อาเสี่ยหันมาถามนิกร
"ถูกไหมวะ"
นิกรทําหนาเบ ลวงกระเปาหยิบสมุดโนตกับปากกาออกมาคิดเลขตามโจทยของเขา

"เดีย๋ วโวย คิดดูกอน มีไมอยู ๙ กอ กอละ ๙ ลํา รวมเปน ๘๑ ลํา ลําละ ๙ ปลอง รวมเปน ๗๒๙ ปลอง แมลงภูเ ขารองอู
อี๋ปลองละ ๙ ตัว
รวมเปนแมลงภู ๖๕๖๑ ตัว แมลงภูกระดกหัวตัวละ ๙ ที คูณดวย ๙ เทากับ ๕๙,๐๔๙ ที โอโฮ เกงจังวะ"
คณะพรรคสี่สหายตางวิพากยวิจารณสดุดียกยองทานโยคีโยควิบูลยแซดไปหมด เสีย่ หงวนชูมอื ขวาขึน้ เหนือศีรษะ
กลาวขึ้นวา
"อาจารยครับ ทีนี้ถึงตาผมลองภูมิบาง ทานอาจารยจะบอกผมไดไหมครับวาเตี่ยผมชื่ออะไร"
ทานโยคีผูหยั่งรูดินฟามหาสมุทร ตอบโดยไมตองคิด
"ชื่อนายกิมเบ แซลี้ หรือเจาสัวกิมเบตายไปนานแลว เจาสัวกิมเบเปนลูกนายกิมจือ ซึ่งนายกิมจือปูของคุณเปน
กรรมกรทาเรือซัวเถา พอของนายกิมจือชื่อนายกิมลี้ แมของคุณเปนคนไทยชื่อ......."
"พอแลวครับ พอแลวครับ" อาเสี่ยเอ็ดตะโรลั่นแลวยกมือไหวโยคีโยควิบูลย "ทานอาจารยนแ่ี นเหลือเกิน เปนความ
จริงครับ พอผมชื่อกิมเบ ปูหรือกงผมชื่อกิมจือ"
นิกรพูดเสริมขึน้
"แลวยาอายหงวนชื่ออะไรครับทานอาจารย มันรูจักชื่อยาผมแตผมยังไมรูจักชื่อยาของมัน บอกผมหนอยเถอะครับ
วันดีคืนดีเราจะไดเลนลอชื่อพอชื่อแมปูยาตายายกัน"
มหาโยคีหวั เราะเบาะ ๆ
"คุณหลานเอย บิดามารดาบรรพบุรษุ ของเรานั้นเราควรเทิดบูชาทาน หาควรที่จะนําชื่อของทานมาลอเลียนกันไม จง
เชือ่ อาตมาเถิด"
นิกรยิ้มแหง ๆ
"จริงครับ พวกผมมันลวนแตลูกระยําทั้งนั้น อา-ผมจะไมลอ ชือ่ พอชื่อแมของเพือ่ นอีกตอไป แตวา สําหรับพอตาซึ่ง
ไมใชพอ ตัวของเราเราจะลอทานไดไหมครับ"
โยควิบูลยยิ้มเล็กนอย
"ทานเปนผูใหญไมควรลอเลียนทาน"
ดร.ดิเรก โบกมือหามนิกรใหสงบปากเสียง แลวเขาก็ยกมือไหวโยคีดวยความเลื่อมใสศรัทธา นายแพทยหนุมกลาววา
"ทานอาจารยครับ ผมอยากจะลองภูมิทานอาจารยสักนิดหนอยครับ แลวก็จะลองถามความรูในวิชาวิทยาศาสตร"
"ไดซีคุณ อันวิชาทั้งหลายในโลกนี้อาตมาภาพไมไดศึกษามาแตกอนก็จริง แตฌาณวิเศษของอาตมาจะบอกใหอาตมา
รูเองไมวาวิชาใด ๆ อาตมาไดใชเวลาอันเปนนานเขาฌาณอยูท น่ี ่ี ตัง้ แตครัง้ ปูท วดของทวดของปูข องคนทีน่ ส่ี บื เนื่องมาหลาย
ชั่วอายุคนแลว"
นายแพทยหนุมอมยิ้มนิ่งนึกสักครูแลวถามวา
"ทานอาจารยครับ สมมติวา โลกเราอยูนี้ไมมีเหล็ก โลกจะเปนอยางไรบางครับ"
โยควิบูลยหัวเราะหึ ๆ
"จะเปนอยางไร.....มันกอเปนโลกที่ปราศจากแมเหล็กนะซีคุณ"
ทุกคนฮาตึง นายแพทยทําหนาชอบกล หันมากระซิบ กระซิบกับพลเบา ๆ วา
"สงสัยโยคีองคนี้เปนอาจารยศรีธนญชัยแนนอน"

ทันใดนัน้ เอง ชัยทัตชายชราหัวหนาหมูบ า นก็เดินนําหนาพาชาวบานหญิงชายหลายคนเดินตรงเขามา คนเหลานั้นก็มี
พานหรือถาดใสขนมนมและผลไมมาดวย นิกรนัยนตาใสแจวจองมองดูชายชรากับพวกลูกบานดวยความพอใจ ชัยทัตสั่งให
ลูกบานคนหนึ่งซึ่งแบกโตะเล็ก ๆ มาให วางโตะลงขางแครไมไผและบอกใหทุกคนวางขาวของลงบนโตะ
"ขาแตทา นผูเจริญ" ชายชรากลาวกับนักไตเขาสมัครเลน "พวกขาขอตอนรับทานดวยผลไมและขนม ขอเชิญทานรับ
สังเวยจากเราเถิด"
นิกรเอื้อมมือควาโลตีทันที เขายกขึ้นกัดกรวม ๆ แลวกลาวกับชัยทัตวา
"ขอบคุณนะครับคุณลุง อา-ขาวแฝมีไหมครับ"
ชายชราทําหนาตื่น ๆ
"คุณหมายถึงกาแฟใชไหมครับ"
"แฮะ แฮะ ใชครับ โลตีนม่ี ันตองกินกับโอยัวะ"
ชายชราหัวเราะ
"พวกเราชาวไรชาวเขา ไมเคยมีใครดื่มกาแฟหรอกครับ ถาตะกินกาแฟก็ตองเขาไปในเมือง"
องคซานุกขานทรงชี้แจงใหทราบวา ชาวฮินดูทง้ั หลายนัน้ ถาจัดอาหารหรือขนมนมเยบมาใหแขกแลว ถาแขกไมยอม
กินก็ถอื วารังเกียจหรือดูถกู ดูหมิน่ ฉะนั้นขอใหทุกคนกินของที่ชัยทัตกับพวกลูกบานจัดหามาให คณะพรรคสี่สหายตางรูสึก
ซาบซึ้งในไมตรีจิตของพวกชาวเขาอยางยิ่ง ทุกคนตางกินผลไมและขนมคนละเล็กละนอยเวนแตนิกรคนเดียวที่ตั้งอกตั้งใจกิน
มิหนําซ้ํายังหยิบโลตีหลายแผนใสใชในยามของเขาเตรียมเอาไปกินบนเขา
หลังจากรับประทานขนมและผลไมกันเรียบรอยแลว ทานซานุกขานก็รับสั่งวา
"พวกเราควรจะออกเดินทางตอไปไดแลว ขากลับลงจากยอดเอเวอรเรสตเราคอยมาแวะทีท่ วาราใหม เราจะไดหาของ
ปา เชน สมุนไพรอันมีคาฝากชัยทัตและพวกชาวบานบาง"
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นพองดวย ทานยกขอมือขึ้นดูนาฬิกาแลวกลาววา
"เตรียมตัวเดินทางเถอะพวกเราทานอาจารยไดรับความสําเร็จผล แตจะตองผจญกับภัยอันตรายตาง ๆ แทบจะเอาชีวิต
ไมรอดและพวกเราคนหนึง่ จะตองเสียชีวติ "
กิมหงวนลืมตาโพลง
"หรือครับ ทานพยากรณเมื่อไหร"
"ก็ตอนที่แกกับเจากรไปตัดผมนะซี เตรียมตัวขึ้นยอดเขา เถอะโวย เรามาเสียเวลาอยูที่นี่นานแลว"
ซานุกขานกับเจาคุณปจจนึกฯ และคณะพรรคสี่สหายตางร่ําลาทานโยคี และชัยทัตตลอดจนเทนสิงหและพวก
ชาวบาน ขณะนี้นายวงดนตรีไดพานักดนตรีของเราแบกกลองและเครื่องบรรเลงเดินตรงเขามา อาเสี่ยแลเห็นก็โบกมือไลและ
รองตะโกนลัน่
"ไมตองบรรเลงโวย ฟงไมรูเรื่อง"
พวกนักดนตรีหยุดชะงัก ทําหนาเลิ่กลั่กไปตามกันเพราะฟงภาษาไทยไมออก นายวงเดาเอาวาเสี่ยหงวนสั่งใหบรรเลง
เพลงตรงนั้นจึงบอกใหลูกวงนั่งลงโคนตนไมใหญตนหนึ่ง
ครัน้ แลวจุลดุรยิ างคของคณะนายจันทรปากรายใจดีกเ็ ริม่ ตน
บรรเลงอยางนารําคาญเสียงกลองดังระรัวถี่เร็วระคนกับเสียงฉิ่งเสียงฉาบ และเสียงคนรองซึง่ รองพรอม ๆ กันทัง้ วงในทํานอง
เพลงทีค่ นฟงฟงไมรเู รือ่ งและคนรองรองไปแลวรองอีก ไมเหมือนเกาอยางไรก็ตามพวกชาวบานทวาราตางตั้งอกตั้งใจฟง
เพลงของเขา

คณะพรรคสี่สหายของเรา พรอมที่จะออกเดินทางไดแลวทุกคนสวมเครื่องหลังเรียบรอยมองดูคลาย ๆ กับพวกทหาร
พราน
ดนตรีจบเพลงแลวนักดนตรีและนักรองตางหอบแฮก ๆ ไปตามกันในเวลาเดียวกันนั้นเองชายหนุมคนหนึ่งไดวิ่ง
กระหืดหระหอบตรงเขามาในทาทีรอนรนเขาเขามาหยุดยืนเบื้องหนาชัยทัต แลวสงภาษาฮินดูเสียงลั่นไปหมดตางฝายตางพูด
โตตอบกันดวยเสียงอันดัง สักครูชัยทัตก็หันมาทางสี่สหายแลวกลาวเปนภาษาไทยวา
โปรดติดตามตอน ๔
มนุษยหิมะ

