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พล นิกร กิมหงวน

นักกีฬาเอก
ป. อินทรปาลิต
ทานมหาราชาพยักพระพักตร ทรงโตตอบกับ พ.ต.สิงหรา ดวยภาษาฮินดูเชนกัน
“ถูกแลว สหายของฉันเหลานี้เปนคนไทย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพือ่ ทัศนาจรอินเดียและเนปาล
และเปนคนนําทางของเรา พวกเรากําลังจะขึ้นสูยอดเอเวอรสต”
พ.ต.สิงหรามองดูคณะพรรคสี่สหายดวยสายตาที่เปนมิตร เขารองบอกทหารในบังคับบัญชาของเขา
ใหเลิกโอบลอม
และใหแยกยายกันไปนั่งพักผอนตามโคนตนไม
พ.ต.สิงหรากลาวกับคณะพรรค
สี่สหายเปนภาษาไทย แตไมชัดเหมือนกับแขกพูดไทย
“เฮ – อีนี่ดีใจมั่กมากนะนายจา นาน ๆ ไดพบคนไทยสักทีหนึ่ง อีนี้จั๋นเมืองไทยเคยไปนะ
ตอนเปนหนุม พอจั๋นพาจัน๋ ไปหาอาทีก่ รุงเทพฯ คะราบ อาจั๋นผาสีสวย ๆ ขายที่พาหุรัดคราบ”
คณะพรรคสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ ตางยิ้มแปนไปตามกัน นิกรยกมือทั้งสองขึ้นแตะหนาผาก
“สลามนะบาบู บาบูเคยขายนมสดที่กรุงเทพฯ ใชไหม”
สิงหรานัยนตาเหลือก เขาพูดปฏิเสธเร็วปรื๋อ
“โอ – นมโสดขายทะมะไร อีนี้จั๋นไมเคยขายเลยนายจา จัน๋ โงนมีไมตอ งขายนมโสด”
พลกลาวถาม พ.ต.สิงหรา อยางเปนงานเปนการ
“ฉันสงสัยวาบาบูกับทหารเหลานี้ไดหลบหนีราชการขึ้นมาอยูบนเขาหิมาลัย
เปนความจริงใชไหมบาบู”
“ไมใชความจริงนะ นายจา
แตมันเปนเรื่องจริงคะราบ
จั๋นจะพาทหารทั้งกองพัน
หลบหนีขึ้นมาอยูบนเขานี้สิบกวาปแลว
เปนนักกูชาติ
จั๋นจะขับไลอังกฤษใหออกไปจากอินเดีย
อินเดียตองเปนเอกราช อินเดียตองเปนของชาวอินเดีย จั๋นกับทหารของจั๋นลวนแตมีความรักชาติมั่กมากนะ
อีกไมชาจั๋นจะนําทหารลงไปจากเขานี้ และสูรบกับทหารอังกฤษเพื่อกูชาติของจั๋น เขาใจไมเขาใจ”
ทุกคนตางมองดูหนากัน และกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง อาเสีย่ กิมหงวนมองดูหนา
ผูบังคับกองพันทหารพรานอยางขบขัน
และหัวเราะงอหาย
เขายกมือตบบา พ.ต.สิงหรา
แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“บาบูเอย ฟงเรื่องของบาบูแลวฉันเศราใจเสียจริง ๆ “
บาบูทําตาโตเทาไขหาน
“เศราทํามะไร
เรื่องของความรักชาติไมใชเรื่องเศรานายจา
อินเดียตองเปนเอกราช”
แลวเขาก็ตะโกนสุดเสียง
“อังกฤษโกโฮม
ทานมหาตมคาณฑีที่รักของจั๋นจะตองใหจั๋นจูบเทาทาน
ถากองทหารของจัน๋ ขับไลองั กฤษออกไปได
ฮะ ฮะ
ทานมหาตมคาณฑีคงจะแกมากแลว

จั๋นจากทานมานานแลวนายจา คิดถึงเต็มทน”
นิกาทําทาออนอกออนใจ มองดูหนา พ.ต.สิงหราอยางขบขัน แลวเขาก็เลื่อนตัวเขาไปชิด
ทานผูบังคับกองพันทหารพราน นายจอมทะเลนกระซิบขางหู พ.ต.สิงหรา เบา ๆ
“ทานมองเทงไปนานแลวโวย”
“หา ? อะไรมองเทงคะราบ”
“ก็ทานมหาตมคาณฑีของบาบูนะซี ทานถูกคนรายยิงตายคาที”่
สิงหราตกตะลึง ใบหนาของเขาซีดเผือด เขาคอย ๆ หันหนามาทางทานมหาราชาซานุกขาน
แลวทูลถามเปนภาษาฮินดูดวยเสียงสั่นเครือ
“ฝาบาทกระหมอม สุภาพบุรุษคนไทยรางเล็กผูนั้นกลาวเท็จหรือเปลาที่วา ทานมหาตมคาณฑี
ตายไปนานแลว”
ซานุกขานทรงพระสรวลออกมาดัง ๆ
“อยาสงสัยอะไรเลยสิงหรา
ทานคาณฑีที่รักของเราถูกคนรายยิงตายมานมนาน
โธ...เธอชางไมรูเรื่องอะไรเลย ถาจะไมเคยลงไปที่เชิงเขานับตั้งแตเธอพาทหารขึ้นมาบนนี”้
ผูบังคับกองพันทหารพรานรองไหโฮ
ขี้มูกไหลยืดออกมาจากรูจมูกเปรอะเปอนหนวดเครา
อันดกดําของเขา
“โอ พระศิวะโปรดเถิด
ขอใหวิญญาณของทานมหาตมคาณฑีของขาจงไปสูสวรรค
กระหมอมกับทหารไมเคยลงไปจากเขาหิมาลัยเลย
เพราะกําลังของเราไมพอที่จะสูกับทหารอังกฤษ
อยางไรก็ตาม
ถึงแมทานมหาตมคาณฑีจะตายไปแลว
กระหมอมก็จะทํางานกูช าติตอ ไป
จนกวาอินเดียจะเปนเอกราช”
“ซานุกขานทรงพระสรวลอีก ยกพระหัตถตบบาผูบังคับกองพันทหารพรานแลวรับสั่งวา
“อายนองชาย
อินเดียของเราเปนเอกราชแลว
อังกฤษไปจากอินเดียและใหเอกราชเรา
อยางสมบูรณแลว ขณะนี้อนิ เดียและเนปาลไดปกครองตัวเองตามระบอบประชาธิปไตย”
พ.ต.สิงหรา อาปากหวอ ทําหนาเหมือนสิงห
“ฝาบาท” เขาตะโกนราวกับชางรอง “จริง ๆ หรือ นี่ฝาบาทลอกระหมอมใหดีใจกระมัง”
ทานมหาราชาผายพระหัตถมาทางคณะพรรคสี่สหาย
“ถามเพื่อนคนไทยของฉันดูซ”ี
พ.ต.สิงหรา
ซึ่งชื่อของเขาแปลวาสิงหโตตัวเมีย
ไดหันหนามาทางคณะพรรคสี่สหาย
เขายืนนิ่งกระพริบตาถี่เร็ว แลวกลาวถามเจาคุณปจจนึกฯ ดวยเสียงหนัก ๆ วา
“นายจา อีนี้อินเดียเปนเอกราชแลวใชไมใช”
ทานเจาคุณอมยิ้ม
“เปนมาหลายปแลวบาบู
อินเดียเปนของชาวอินเดียโดยเด็ดขาย
ไมใชเอกราชจอมปลอม
ที่กรุงเทพฯ มีสถานทูตอินเดียอยูที่ถนนพญาไท อินเดียกําลังกาวหนา”
เจาแหวพูดเสริมขึ้นอยางเจ็บใจ

“แตดอกเบีย้ เงินกูย งั คงเปนไปตามเดิม ไมมีการลดราวาศอก รอยละยี่สิบตามเคย”
ใบหนาของ
พ.ต.สิงหราชุมชื่นขึ้นผิดปกติ
เลือดรักชาติซาบซานไปทั่วราง
เขาหันไปมองดูทหารของเขาทีน่ ง่ั พักผอนจับกลุม สนทนากันอยูต ามตนไมใหญ
สิงหรารองตะโกนขึน้
ดวยความดีใจจนถึงขีดสุด
“พวกเราโวย ฟงทางนี้ อินเดียเปนเอกราชแลวโวย เตรียมตัวลงจากเขาหิมาลัยได”
ครัน้ แลวรางของผูบ งั คับกองพันทหารพรานก็ออนปวกเปยกลมฮวบลงบนพืน้ ดิน ทามกลางความ
ตกตะลึงของคณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์
พวกทหารในบังคับบัญชาของเขาตางรีบลุกขึ้นวิ่งเหยาะ ๆ
เขามาหอมลอมวิพากษวิจารณกันแซดไปหมด ฟงดูคลายกับทะเลาะกัน เพราะเมื่อคนหนึ่งพูดเสียงดัง
ตามนิสัยแขก อีกคนหนึ่งก็พยายามตะเบ็งเสียงใหดังขึ้น คนที่พูดทีหลังก็ตะโกนพูดจนแสบคอหอย
ทานมหาราชารับสั่งกับนายแพทยหนุมทันที
“ยีนเฉยอยูทําไมจะดิเรก ชวยสิงหราหนอยซีเธอ”
นายแพทยหนุมยิ้มเล็กนอย
เขาเดินฝาพวกทหารเขาไปและรองบอกเปนภาษาอังกฤษ
วาเขาคือนายแพทย พวกทหารตางหลีกทางใหโดยดี เสียงจอกแจกจอแจคอย ๆ เงียบลงจนกระทั่งเงียบกริบ
ทุกคนตางจองมองดู ดร.ดิเรก และ พ.ต.สิงหราแหงกองพันทหารพราน
นายแพทยหนุมนั่งยอง
ๆ
ขางทานนายพันผูมีความรักประเทศชาติอยางแรงกลา
เขาเอื้อมมือจับขอมือขางซายของสิงหราบีบเพื่อตรวจดูชีพจรกอนอื่น
แลวดิเรกก็ยกมือขวาขึ้น
ใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้เลิกหนังตาของสิงหราออก
ทันใดนัน้ เอง สิบเอกเคราดกซึ่งยืนอยูขาง ๆ ดร.ดิเรก ก็รองเอ็ดตะโรขึ้นอยางเดือดดาล
“เฮ – อีนเ่ี ลนแหกตานายจั๋นทํามะไรนะ ”
ดร.ดิเรก จุยปาก เงยหนาขึ้นมองนายสิบผูนั้นแลวกลายวา
“ฉันเปนหมอ ฉันก็ตอ งตรวจตามวิธีการของนายแพทยท้ังหลาย ยืนเฉย ๆ เถอะหมู อยางสูรูเลย”
แลวนายแพทยหนุมก็ลวงมือลงในยาม
หยิบเครื่องมือฟงหัวใจออกมาคลองคอ
เอาปลายทั้งสองยัดเขาไปในหู แลวหยิบปลายอีกขางหนึ่งวางลงที่หนาอกดานซายของสิงหรา
ใบหนาของ ดร.ดิเรกเครงเครียดทันที
นายแพทยหนุมนิ่งฟงอยูสักครูก็ปลดเครื่องฟงหัวใจ
ออกจากคนไขของเขา แลวลุกขึ้นยืน
ทามกลางทหารทั้งกองพันซึ่งอยางในความสงบเงียบ
ดร.ดิเรก ไดกลาวขึ้นดวยเสียงกังวาล
เปนภาษาอังกฤษวา
“ขาพเจามีความเสียใจอยางยิ่งที่จะแจงใหทานทราบวา
พันตรีสิงหราตายเสียแลว
เนือ่ งจากหัวใจวายอยางกระทันหันเพราะไดรบั ความดีใจจนเกินไป เมื่อทราบวาอินเดียเปนเอกราชแลว”
ทหารแขกตางรองไหโฮไปตามกัน บางก็ตีอกชกหัว ทหารคนหนึ่งรองไหเสียงดังกลาวเพื่อน
เขาโซซัดโซเซเขามาหาเสี่ยหงวนแลวกอดอาเสี่ยแนน
เขารําพันเปนภาษาไทยเสียงแปรง
ๆ
เชนเดียวกับแขกพูดไทย
“โอ – นายจา อีนี้สิงหราตายแลวคะราบ ฮือ...ฮือ จัน๋ จะฆาตัวตายตามเขาไปเมืองผีดไี หมคะราบ”

เสีย่ หงวนหัวเราะหึ ๆ
“ตามไปทําไมวะ บาบู”
“ตามไปทวงโงนคะราบ
อีนี่สิงหรากูโงนจั๋นไปสามพันรูปนายจา
กูตั้งแตยังหนุมจนปานนี้
ดอกไมสงตนไมใชคะราบ
บอกจั๋นวาถาอินเดียเปนเอกราชเมื่อไร
เขาจะใชใหจั๋นหมื่นรูป
เพราะเขาจะไดเปนนายพล มีทางกอบโกยมั๊กมาก
โอ – อีนี่ตายแลวจั๋นจะไปเอาที่ไหน
สามพันรูปสูญไปแลว โอย...จัน๋ ตายดีกวา นรกไปทางไหนนายจา ชวยบอกหนอย”
เสี่ยหงวนสั่นศีรษะ
“ฉันก็ไมรูเหมือนกันบาบู เกิดมาไมเคยไปนรกเลย แตคิดวาถาตายเมื่อไรก็มีหวังไดไปเที่ยวนรกแน
ๆ“
พล พัชราภรณ เดินเขาไปหารอยตรีรางสูงใหญในวัยกลางคนคนหนึ่ง ซึ่งยืนรองไหอยูขางกอนหิน
พลไดกลาวกับนายทหารผูนั้นเปนภาษาอังกฤษวา
“ไมเพียงแตพวกทานหรอกที่เสียใจ พวกเราก็เสียใจเชนเดียวกัน ขอใหทานกับพวกนายทหาร
ชวยกันเผาศพผูบังคับกองพันของทานเสียที่นี่เถอะ
แลวก็รีบพาทหารลงไปจากเขาหิมาลัยเสีย
ทุกคนจะไดกลับไปหาลูกเมียของเขา”
รอยตรีทหารพรานพยักหนารับทราบ
“ขอบคุณทานมาก ฉันกับเพื่อนนายทหารจะจัดการเผาศพผูกองพันกอนค่ําวันนี้ตามพิธีการเผาศพ
ของฮินดูเทาที่เราจะทําได”
ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง
พวกทหารก็ชวยกันเผาศพ พ.ต.สิงหรา ในบริเวณที่ราบนั้น
ทหารทุกคนและคณะพรรคสี่สหายตางชวยกันหาฟนหรือกิ่งไมแหงมากองสุมกัน
แลวเอาศพของ
ผูบังคับกองพันวางลงบนกองฟนนั้น
ศพของ พ.ต.สิงหราถูกหอดวยผาขาวเกา ๆ
ซึ่งนิกรกับ
นายสิบทหารแขกคนหนึ่งชวยกันทําหนาที่สัปเหรอ
นิกรจัดการตราสังขเรียบรอย
บรรดานักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางใหความชวยเหลืออยางแข็งแรง ทานมหาราชา ซานุกขานเปนผูจุดกองฟน
และกิ่งไมเหลานั้น เมื่อไฟไหมลุกลามไปที่ศพ พวกทหารทั้งกองพันตางก็รองไหฟูมฟายไปตามกัน
บางคนทําทาจะกระโดดเขากองเพลิงตายตามผูบังคับกองพัน
พวกทหารชวยกันยื้อยุดฉุดแขนไว
และหามปราม
เจาหมอนัน่ เอะอะอาละวาด
พยายามดิน้ รนจนเพือ่ นทหารชักฉิวเลยปลอยมือออก
แตทหารคนนั้นกลับยืนนิ่งเฉยไมยอมวิ่งเขากองไฟ
หลังจากศพของ พ.ต.สิงหรา กลายเปนเถาถานไปแลว
คณะพรรคสี่สหายก็ออกเดินทาง
ขึ้นเขาหิมาลัยตอไป กอนจะจากกันนายทหารคนหนึ่งไดยืนยันกับนักไตเขาวา มนุษยหิมะหรือลิงยักษ
ที่พูดภาษาคนนั้นไมมีบนเขาหิมาลัยอยางแนนอน เรื่องที่เลาลือกันนั้นเปนเรื่องโกหกยกเมฆทั้งสิ้น
ในที่สุด
สี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ
เจาแหว
ทานมหาราชาซานุกขาน
และการิมนายพรานภูเขา ก็พากันมาถึงสวนฐานลางของยอดเอเวอเรสต ซึ่งเปนหนาผาสูงชันและละลิบลิว่
และมีปริมณฑลกวางใหญไพศาล สวนยอดของมันนั้นมีเนื้อที่หลายสิบตารางไมล ปกคลุมดวยหิมะ
ตลอดกาล

พล พัชราภรณ
โผลขน้ึ มาเปนคนแรก
เขาเดินโซซัดโซเซตรงมายังบริเวณฐานลางของ
ยอดเอเวอรเรสตดว ยความออนระโหยโรยแรง
ดร.ดิเรก โผลขึ้นเปนเปนคนที่สองและลมลงดวย
ความหมดแรง พยายามคลานคืบเขาไปหาพลแลวนอนคว่ําหนานิ่งเฉย
ทานมหาราชาซานุกขานปรากฎพระองคขึ้นเปนคนที่สาม
ตอจากนั้นก็การิมนายพรานผูน าํ ทาง
ซึ่งไมมีแรงที่จะนําทางไดตอไปอีก
ซานุกขานทรงทรหดอดทนมาก
พระองคชวยประคองการิม
เขาไปหาพลกับนายแพทยหนุม
สักครูห นึง่ เจาแหวกับเสีย่ หงวนก็คอ ย
ๆ
โผลหัวขึ้นมาตามสวนลาดและชันของภูเขา
อาเสี่ยนั่งสะลึมสะลืออยูบนหลังเจาแหว
เขาตกลงจางเจาแหวแสนบาทใหเจาแหวสมมติวาเปนมา
พาเขาขึ้นไปสูฐานลางของยอดเอเวอ เรสต เจาแหวเห็นวาเปนรายไดที่มากมายพอดู จึงยอมใหอาเสี่ยขี่หลัง
โดยนึกเสียวาเลนตั้งเตกับอาเสี่ยแลวแพอาเสี่ย จึงถูกลากเมือง เมื่อขึ้นมาสูเชิงฐานลางของยอดเอเวอรเรสต
เจาแหวก็หมดแรงลมลง
กิมหงวนกําลังนั่งสัปหงกเพราะความออนเพลีย ก็เสียหลักลงไปนอน
แองแมงอยูบ นพืน้
ณ บัดนี้
นิกรกับเจาคุณปจจนึกฯ
พอตากับลูกเขยนั่งอยูตามความลาดชันของสวนลาง
ทัง้ สองตางหมดแรงนัง่ หอบแฮก ๆ อยุบนกอนหินใหญกอนหนึ่ง นิกรถึงกับรองไหเพราะเจ็บใจตัวเอง
ที่ไมควรมาหาความลําบาก
“อาว
รองไหทาํ ไมวะ”
เจาคุณพูดอยางเหน็ดเหนื่อย
“โอย – ใจจะขาดใหได
รองเทากัดพองไปหมดแลว”
ทานเจาคุณกมลงควาขาขางซายของนิกร โดยเขาใจวาเปนเทาของทาน แลวทานก็ถอดทอปบูท
ของนิกรออก พอเห็นเทาของนิกรทานก็แปลกใน
“เอะ เทาพอทําไมเล็กลงกวาเกาโวย”
นิกรหัวเราะทัง้ น้าํ ตา รูสึกสบายขึ้นเมื่อเจาคุณบีบนวดเทาใหเขาซึ่งทานคิดวาเปนเทาของทาน
“โอย... คอยหายเมื่อยหนอย บีบแรงอีกนิดเถอะครับ คุณพอ”
ทานเจาคุณอาปากหวอ มองดูลูกเขยของทานอยางแปลกใจ
“พอบีบเทาของพอทําไมแกถึงหายเมื่อยละ มันคนละคนโวย”
นายจอมทะเลนหัวเราะ
“มันคนละคนถูกแลวครับ แตเทาที่คุณพอกําลังนวดอยูนะ มันเทาของผมไมใชเทาของคุณพอ”
เจาคุณปจจนึกฯ สะดุงโหยง เพื่อใหแนใจทานไดยกเมือเกาฝาเทานิกร นายจอมทะเลนทําทากระดุก
กระดิก แลวหัวเราะคิ๊ก
“อยาครับ จั๊กกะจี้”
ทานเจาคุณผลักขานิกรทันที
“ปูโธ – หลงนวดเสียเกือบตายนึกวาขาของพอเสียอีก มินาละเทามันถึงไดเล็กผิดไปกวาเดิม”
แลวทานก็ถอนหายใจเฮือกใหญ
“เฮอ – เกิดมาจากทองพอทองแมไมเคยเหน็ดเหนื่อยออนเพลีย
ถึงเพียงนี้เลย”

นิกรอมยิม้
“แลวคุณพอจะมีอีหนูเล็ก ๆ ไดอยางไรครับ คนแกจะมีเมียสาวตองเขมแข็งอดทน ผยองและพยศ”
ทานเจาคุณทําหนาชอบกล
“ลงผยองและพยศและกอมาละโวย
ไมใชคนแน ๆ
เรื่องเมียสาวถาพอจะมีก็มีได
พอยังเตะปบดังเพลงนะโวย ขี้เถาก็เปาฟุง จะมีหรือไมมีเทานั้นแหละ” แลวเจาคุณก็ถอดรองเทา
แบบทอปบูทออก ทานบีบเทาของทานดวยความปวดเมื่อยพลางบนพึมพําตลอดเวลา
นิกรเอนตัวลงนอนหงาย ใชทอ นแขนขวาหนุนตางหมอน
“ขอใหผมนอนสักหาหกชั่วโมงนะครับคุณพอ”
“เฮย ๆ ๆ “ เจาคุณดุ “ใคร ๆ เขาขึ้นไปถึงฐานของเอเวอรเรสตแลว แข็งใจหนอยอายกร
แกยังหนุมแนน พอแกแลวยังอดทนกวา”
“โธ – ก็คณ
ุ พอหัวโลนนีค่ รับ”
ทานเจาคุณทําคอยน
“หา วายังไงนะ ฟงไมถนัด”
นิกรทําหนาตาย
“ผมวาคุณพอเคยเปนทหารก็อดทน”
นิกรลุกขึ้นนั่งแลวยกมือขวาตีแขนเจาคุณปจจนึกดังเพียะ
“นีแ่ นะ ตีซะหนอยเถอะ หูหาเรื่อง”
ทานเจาคุณอดหัวเราะไมได
“แกนี่ทะลึ่งตลอดศก เมื่อไหรจะเปนผูใหญกับเขาเสียทีวะ” พูดจบทานก็สวมทอปบูทตามเดิม
แลวแหงนหนามองขึ้นไปขางบนซึ่งมีความลาดชันประมาณหาสิบองศา
และสูงประมาณยี่สิบเมตร
จึงจะถึงบริเวณอันกวางใหญอนั เปนสวนฐานเบือ้ งลางของยอดเอเวอรเรสต
“แข็งใจอีกหนอยเถอะวะอายกร
ขายหนาซานุกขานทาน
พระองคเขมแข็งกวาพวกเรามาก
ไมไดปริปากบนวาเมื่อยเลย ทั้ง ๆ ที่พระองคเปนเจาไมเคยลําบากกรากกรําอยางนี”้
นายจอมทะเลนมองตามสายตาพอตาของเขา
“วา – จะขึ้นไปยังไงละครับ มันชันออกอยางนี้ คุณพอใหผมขี่หลังไปไดไหมครับ”
ทานเจาคุณทําตาโต
“คนหนุมขี่หลังคนแกมีอยางหรือวะ ที่ถูกแกจะตองใหพอขี่หลังแก”
“โอยโย” นิกรรองลัน่ “คุณพอตัวโตกวาพังแปนอีกเปนกอง ขืนขี่หลังผมหลังของผมก็คงโคง
เหมือนพระจันทรครึ่งซีกเทานั้นเอง”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึ ๆ
“เร็ว ๆ ลุกขึ้นโวย เขมแข็งอดทน”
นิกรพรวดพราดลุกขึ้นแลวพูดเร็วปรื๋อ
“ตาบอดไดแวนหัวลานไดหวี เขมแข็งครับคุณพอ”

ทานเจาคุณทําตาปริบ ๆ แลวฝนหัวเราะ
“ฮึ ฮึ เดี๋ยวพอถีบตกเขาเลย คราวนี้ไดยินถนัด ไมใชหหู าเรื่อง แกพยายามพูดเสียเร็วยิก
ตาบอดไวแวนหัวลานไดหวี”
นิกรยกมือไหวปลก
ๆ
ตอจากนั้นพอตากับลูกเขยก็พากันขึ้นไปตามทางลาดชัน
ครั้งหนึ่งทานเจาคุณเอื้อมมือเกาะตนไมเล็ก ๆ เพือ่ ดึงตัวขึ้นไป แตนาํ้ หนักตัวของทานตัง้ เจ็ดสิบสองกิโลกรัม
ตนไมดอกสีเหลืองจึงถอนรากถอนโคนหลุดออกมาจากพื้นภูเขา
เทานี้เองรางอันอวนเตีย้ และพุงพลุย
ของเจาคุณปจจนึกฯ ก็กลิ้งขลุก ๆ ลงสูเบื้องลางอยางรวดเร็ว
ทานเจาคุณรองเสียงหลง
นิกรยกมือปองหนาผากมองดูพอตาของเขาซึ่งนอนโกงโคงตูดโดงติดอยูที่กอนหินใหญกอนหนึ่ง แลวนิกร
ก็พาตัวลงมาหาพอตาของเขา
“ผมนึกวาจะออกกอย ดันออกหัวเสียฉิบ”
เจาคุณปจจนึกฯ ครางหงิง ๆ นาสงสาร
สัมภาระและเครื่องหลังของทานเรี่ยราดไปหมด
นิกรชวยประคองเจาคุณใหลุกขึ้นและชวยเก็บขาวของใหทาน
“โอย แยโวย หมด – แขงขาถลอกปอกเปดหมด”
นิกรยิม้ ใหพอ ตาของเขา
“ภูเขาตอนนี้ลาดชันมาก ตองระวังหนอยซีครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ สั่นศีรษะชา ๆ และถอนใจหนัก ๆ
“ไหวละวะอายกร
แกชวยใหพอขี่หลังแกหนอยเถอะวะ
นึกวาสงสารคนแก
พอหมดปญญาแลวไมรูจะขึ้นไปไดอยางไร”
นิกรยิ้มแหง ๆ
“โธ – คุณพอครับ
น้าํ หนักตัวคุณพอไมใชนอ ย
ผมตัวโตกวาลูกหมานิดเดียว
ผมจะใหคุณพอขี่หลังผมไปไดอยางไร ดีไมดีก็กลิ้งลงมาตายดวยกัน”
ทานเจาคุณเมมปากแนน ทานรูสึกเดือดดาลลูกเขยของทาน แตแลวก็เห็นใจจึงยิ้มออกมาได
“ถายังงั้นมาชวยกันคิดเถอะเจากร พอควรจะขึ้นไปที่ฐานลางของยอดเอเวอรเรสทไดอยางไร”
นายจอมทะเลนนิ่งคิด สักครูกด็ ดี มือแปะ
“สําเร็จแลวครับ ถาคุณพอเชื่อผมและทําตามความคิดอันเฉียบแหลมของผม คุณพอก็จะขึ้นไปหา
พวกเราไดโดยไมยากลําบากอะไรเลย”
“เออ – ทําอยางไรละ”
“คลานถอยหลังขึ้นไปซีครับ คุณพอคลานถอยหลังขึ้นไป แลวผมจะคลานไปขางหนา
คอยดันตัวคุณพอไว”
ทานเจาคุณยิ้มออกมาได
“เขาทีเหมือนกัน
เอาเลยอายกร
ขืนชักชาขึ้นไปขายหนาเขา อยาลืมวาเรายังไมไดปน
ยอดเอเวอรเรสต มันคงลําบากกวานี่หลายเทา และถาพลาดพลั้งหรือเชือกขาดก็มีหวังกระดูกออกนอกเนื้อ”
“เอาซีครับ คุณพอคลายถอยหลังขึ้นไปไดแลว”

เจาคุณปจจนึกฯ ยอมเชื่อถือลูกเขยจอมทะเลนของทาน ทานทรุดตัวลงนั่งแลวเริ่มตนคลานถอยหลัง
ขึ้นไปตามความลาดชันของภูเขาดวยความลําบากยากเย็นยิ่ง
นิกรหัวเราะงอไปงอมาจนกระทัง่ เจาคุณ
เอ็ดตะโรลัน่
“หัวเราะหาตะหวักตะบวยอะไรกันวะ”
นิกรหัวเราะดังขึ้นอีก เขาพูดพลางหัวเราะพลาง
“ผมมองดูคณ
ุ พอเหมือนกับตัวแมงชางครับ ฮะ ฮะ คุณพอคลานถอยหลังไดดีพอใช”
ทานเจาคุณจุยปากจิ๊กจั๊ก
“คลานตามขึ้นมาซีอายเวร”
นายจอมทะเลนหัวเราะดังขึ้นอีก เขาพูดพลางหัวเราะพลาง
“ผมมองดูคณ
ุ พอเหมือนกับตัวแมงชางครับ ฮะ ฮะ คุณพอคลานถอยหลังไดดีพอใช”
ทานเจาคุณจุยปากจิ๊กจั๊ก
“คลานตามขึ้นมาซีอายเวร”
นายจอมทะเลนคอย ๆ นั่งลงดวยความปวดเมื่อย แลวคลานสีต่ นี ไปขางหนาติดตามพอตาของเขา
ศีรษะของเจาคุณปจจนึกฯ กับนิกรอยูหางจากกันเพียงฟุตเดียวเทานั้น
ครั้งหนึ่งทางตอนนั้นลื่นมาก
เจาคุณลื่นไถลเบรคไมอยู
รางของทานลืน่ ลงมาอยางรวดเร็ว
แลวศีรษะของเจาคุณปจจนึกฯ กับนิกรก็กระแทกกันดังโปก
“โอย” ตางคนตางรองขึน้ พรอม ๆ กัน
“จะเบนหัวหลบหนอยก็ไมได” เจาคุณปจจนึกฯ ดุลูกเขยของทาน
นิกรกลั้นหัวเราะแทบแย
“หลบทันเมือ่ ไหรละครับ
คุณพอลื่นไถลลงมาราวกับจรวด
โอโฮ – หัวผมแทบแตก
ชนกันแรงมากจนกระทั่งไฟแลบออกจากหัวคุณพอ”
เจาคุณทําหนาชอบกล
“อายโกหก มีอยางที่ไหนวะ ไฟแลบออกจากหัว เร็วคลานตอไป คราวนี้พยายามขึ้นไปใหได
ถาพอลื่นลงมาแกตองชวยยันไว”
ครั้นแลวลูกเขยกับพอตาก็เริ่มตนคลานใหม ทานเจาคุณมานะกัดฟนคลานถอยหลังขึ้นไปเรื่อย ๆ
พอถึงตอนลาดชันทานก็ไถลลงมาอีกทีละนอย
“เฮย คอยดันไวอายกร”
นิกรยกมือทั้งสองแปะลงกลางศีรษะอันลานเลี่ยนของเจาคุณปจจนึกฯ
และรวบรวมกําลังดันไว
ทานเจาคุณคลานถอยหลังขึ้นไปอีก
นิกรคลานเรื่อยไป
นาน
ๆ
ก็ยกมือขึ้นมาดมเสียทีหนึ่งแลวแปะไวบนศีรษะพอตาของเขาตามเดิม
ดวยการขึ้นเขาแบบตัวแมงชาง
ทานเจาคุณปจจนึกฯ กับนิกรก็ขน้ึ มาจนถึงสวนโคนฐานของ
ยอดเอเวอรเรสตจนได หลังจากใชเวลาคลานราวครึ่งชั่วโมงเศษ ซึ่งเปนไปอยางทุลักทุเล
เมื่อขึ้นมาสูยอดหิมาลัย นิกรกับเจาคุณปจจนึกฯ ก็แลเห็นนักไตเขาบรรดาศักดิ์กําลังนอนหลับ

เกลื่อนกลาดอยูขางหนาผา การิมพรานใหญผูนําทางคนเดียวเทานั้นที่ไมหลับ เจาหนุมเนปาลจอมกะลอน
นัง่ เหยียดเทาพิงตนไมตนหนึ่งดวยความออนระโหยโรยแรง นิกรประคองพอตาของเขาพาเดินโซซัดโซเซ
เขามาหาคณะพรรคของเขา แลวทานเจาคุณกับนิกรก็ลมตัวลงนอนคว่ําหนาหมดเรี่ยวหมดแรง
บัดนี้การขึ้นสูยอดเขาหิมาลัยสําเร็จแลว
แตการขึ้นสูยอดเอเวอรเรสตซึ่งเปนยอดสูงสุด
และเปนหนาผาสูงตระหงานเงื้อมยังไมไดเริ่มตน
คณะพรรคสี่สหายและทุกคนนอนหลับเปนตาย
ทามกลางความหนาวเย็นยะเยือกของบรรยาการซึ่งไมแตกตางกวาขั้วโลกเหนือเทาใดนัก มองไปทางไหน
มีแตหิมะปกคลุมไปทั่ว
ละอองน้ําจับเสื้อผาและเนื้อตัวของนักไตเขาเกือบจะกลายเปนไอศกรีมแทง
แตความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทําใหทุกคนนอนหลับสนิทไมไดสนใจกับความหนาว
อาหารเย็นมือ้ นัน้ มีแตเครือ่ งกระปอง
การรับประทานอาหารเย็นในเวลา
๑๘.๓๐
น.
เปนไปอยางเงียบเหงาผิดปรกติ
ทุกคนมีความสดชื่นขึ้นเพียงเล็กนอยหลังจากไดนอนหลับคนละประมาณสี่ชั่วโมง เวนแตนกิ รคนเดียวซึง่
นอนหลับถึงหกชั่วโมงครึ่ง พอตื่นก็ไดเวลากินพอดี
ความหนาวทําใหนักไตเขาตองชวยกันหาฟนและกิ่งไมแหงมากอไฟผิง ทานมหาราชาซานุกขาน
ทรงรูสึกวาพระสหายของพระองคเครงขรึมไปตามกัน ก็รับสั่งปลอบทุกคนวา
“ไมมีปญหาอะไรที่เราจะตองวิตกอีก
พวกเราขึ้นมาถึงยอดเขาหิมาลัยไดแลว
ทําเวลาเร็วกวาคณะของทานเซอร ฮิลาลี่ ถึงสิบสองชั่วโมง ฉะนั้นฉันคิดวาการขึ้นสูยอดเอเวอรเรสต
เปนเรื่องขี้ผงเหลือเกิน”
อาเสีย่ คอนควับ
“ขี้ผงอะไรฝาบาท ขี้ชางทีเดียว ความลําบาก ความเปนความตาย และกระดูกของเราจะออกมา
นอกเนื้อหรือไมนน้ั ก็อยูต อนนีแ้ หละฝาบาท เราจะตองใชเชือกโหนตัวเราขึ้นไปตามหนาผา โดยเริม่ ตน
จากฐานของมันในบริเวณนี้
จนกระทัง่ ถึงยอดเอเวอรเรสต
กระหมอมคิดวาหนาผามหึมานี้คงสูง
จากเราไมต่ํากวาสามรอยเมตร”
องคซานุกขานทรงพระสรวลเบา ๆ
“แตคนอยางเธอฉันรูนิสัยดี ปากของเธอชอบพูดเปนเชิงวาเธอทอแท สวนความจริงนั้นถาเธอ
ตั้งใจจะทําอะไรสักอยางหนึ่งแลว
เธอจะตองมีทิษฐิมานะทํางานนั้นจนสําเร็จ
เธอไมเคยทอถอย
ในเรื่องอุปสรรคหรือความยากลําบาก เธอเปนอัจฉริยะบุคคลทีน่ า สรรเสริญคนหนึง่ ฉันรูดีวาคนอยางเธอ
ไมเคยยอมแพใคร”
ถูกลูกยอเขาเชนนี้ เสี่ยหงวนก็ยืดหนาอกขึ้นในทาเบง และยิ้มแกมแทบแตก เขากลาวขึ้น
ดวยเสียงหนักแนนวา
“กระหมอมคิดวาเราควรจะเริ่มไตยอดเอเวอรเรสตในคืนนี้
ไหน ๆ ไตหนาผากันทั้งที
ก็ควรจะไตกลางคืน มันคอยเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตหนอย ไตกลางวันใคร ๆ ก็ไตได”
เจาแหวพูดโพลงขึ้นทันที
“รับประทานอาเสี่ยอยากไตก็ไตขึ้นไปคนเดียวเถอะครับ รับประทานพรุงนี้ผมจะไตตามขึ้นไป”

อาเสี่ยยิ้มแหย ๆ
“ไตขึ้นไปคนเดียวยังไงวะ ผีหลอกตายหา แกก็รูแลววาฉันนะกลัวผีมากกวาอยางอื่น”
เจาแหวหัวเราะ
“รับประทานชวนการิมมันขึ้นไปดวยซีครับ
รับประทานมันเคยคุยวามันไตหนาผาขึ้นสู
ยอดเอเวอรเรสตไดคลองแคลวเหมือนจิง้ จกไตฝา เคยขึ้นไปเที่ยวบนยอดเอเวอรเรสตบอย ๆ “
นิกรนั่งสับปะหงกหงึก ๆ ทั้ง ๆ ที่ในปากยังมีอาหารอยูเต็ม
ลูกไฟจากกองฟนลูกหนึ่ง
ปลิวมาติดเสื้อแจ็คเก็ตของเขา และไหมทะลุเขาไปจนถึงเสื้อเชิ้ต มีควันขึน้ โขมง อาณาเขตไฟไหม
ลุกลามออกไปตามลําดับ
พลเอือ้ มมือผลักหนานิกรคอนขางแรง
“เฮย ไฟไหมอายกร”
นิกรเคี้ยวปากจั๊บ ๆ พูดเสียงงัวเงีย
“บอกอายแหวโทรศัพทบอกกองดับเพลิงซี”
พลหัวเราะ แลวตะโกนลัน่
“ไฟไหมตัวแก ไมใชไหมบาน”
นายจอมทะเลนคอย ๆ ลืมตาขึ้นมองดูโลก
แลวกมลงมองดูหนาอกของเขาซึ่งเสื้อหนังทะลุ
เปนรูใหญและไฟกําลังไหมลุกลาม แทนที่จะตกใจนิกรกลับยิ้มเศรา ๆ
“ดีเหมือนกัน คอยอุนหนอย มันหนาวจนเยี่ยวกลายเปนเสนลวดไปแลว เฮย – ลําบากยากเย็น
เหลือเกินเจาประคุณเอย”
แลวนิกรก็สะดุงสุดตัวแหกปากรองลั่น
ยกมือตะปบเสื้อกางเกงของเขา
เพราะทนความรอนของไฟไมไหว
ทานมหาราชาซานุกขาน ทรงชวยนายจอมทะเลนดับไฟตามเสื้อกางเกง หลังจากนั้นทุกคนก็
รับประทานอาหารตอไปทามกลางแสงเพลิงที่กองไวรอบ ๆ ถึงสามกอง
ดร.ดิเรก กลาวขึน้ อยางเปนการเปนงานวา
“มีความพยายามที่ไหนก็มีความสําเร็จที่นั่น พรุง นีเ้ ราจะเริม่ ไตหนาผาเอเวอรเรสตในเวลา ๘.๐๐
น.ตรง”
เจาแหวถามขึ้นเบา ๆ
“รับประทาน ๘.๐๐ น. นะมันกีโ่ มงครับ”
นายแพทยหนุมกลืนน้ําลายเอื้อก
“สองโมงเชาโวย อา – เราจะเริ่มปนขึ้นยอดเอเวอรเรสตในเวลาสองโมงเชา ซึ่งหมายความวา
พวกเรารับประทานอาหารกันเสร็จเรียบรอยแลว
ขอใหทุกคนใชเวลาวางตรวจสําหรับเครื่องใชไมสอย
ใหครบครัน
โดยเฉพาะหนากากกับหมอออกซิเย็นตองตรวจใหดี
เมื่อเราไดขน้ึ ไปราวรอยเมตร
เราจะตองใชออกซิเย็นทีเ่ ราเตรียมมา
เพราะอากาศบนยอดเอเวอรเรสตมีบางเต็มทนไมพอหายใจ
ขาพเจาขอมอบใหพลเปนผูนําในการปนยอดเอเวอรเรสต ขอใหทุกคนจงไตตามพลขึ้นไป การไตเขาเปน
เรื่องสนุก แตถาพลาดก็ตาย อา – แท็งคิวเวอรี่มัช แฮะ แฮะ”

คณะไตเขาตางตบมือขึ้นพรอม ๆ กัน นิกรยกนาฬิกาขอมือขึ้นดูแลวกลาววา
“เกือบทุมแลว พวกเราควรจะหลับนอนกันเสียที ไดเอาแรงไวไตเขาพรุงนี้”
เสี่ยหงวนมองดูนายจอมทะเลนดวยความหมั่นไส
“แกอยากนอนก็นอนเถอะ ยังไมมีใครเขานอนกันหรอก”
นิกรยกแขกขึ้นบิดขี้เกียจ
แลวอาปากหาวเสียงลั่น
คอย ๆ เอนตัวลงนอนขางกองไฟ
หลังจากนั้นไมถึงหนึ่งนาทีนิกรก็กรนเสียงสนั่นหวั่นไหว เจาคุณปจจนึกฯ ทูลองคซานุกขานวา
“ฝาบาททรงคิดวาพวกเราจะขึน้ สูย อดเอเวอรเรสตไดสาํ เร็จไหมกระหมอม”
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
“แนนอนเจาคุณ
ฉันมั่นใจวาสําเร็จแน
นักไตเขาคณะทานเซอรฮิลาลี่ก็เปนมนุษยเดินดิน
มีสองมือสองเทาเชนเดียวกับพวกเรา เมื่อเขาไตชน้ึ ไปจนถึงยอดเอเวอรเรสต พวกเราก็ตองขึ้นไปได
เชนเดียวกัน”
เจาคุณปจจนึกฯ อมยิ้มและเปลี่ยนสายตามาที่เจาแหว
“วาไงอายแหว มั่นใจไหม”
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
“รับประทานมั่นใจครับ”
“มั่นใจวายังไง”
“รับประทานสําหรับกระผมมีหวังกระดูกออกนอกเนื้อครับ
บางทีก็คอยนลงไปรวมกับตาตุม
รับประทานเกิดมาจากทองพอทองแมไมเคยไตเชือกเลย เคยขึงเชือกและถือเชือกเทานั้น”
พลยกมือขึ้นชี้หนาคนใชแกนแกวของเขา แลวพูดกับเจาแหวดวยเสียงหัวเราะ
“แกแชงตัวเองระวังใหดี แกตองตายแน ๆ อยางลืมวาทานโยคีที่หมูบานทวาราไดทํานายไววา
พวกเราจะไดรับความสําเร็จผลในการขึ้นสูยอดเอเวอรเรสต
แตพวกเราจะตองเสียชีวิตคนหนึ่ง
ซึ่งคนนั้นก็คงจะเปนแก”
แทนที่จะตกใจเจาแหวกลับหัวเราะ
“รับประทานเรื่องตายเปนเรื่องเล็กครับ รับประทานตายเสียไดก็ดี รับประทานเปนขี้ขาพวกคุณ
มานานแลว รับประทานใชหัวไมวางหางไมเวน รับประทานบางทีผมกําลังนอนหลับสนิทก็ปลุกขึ้นมาใช
เจาประคูน .....ขอใหเชือกขาดตายเสียทีเถิดเจาประคุน”
ทุกคนตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน เสี่ยหงวนยกมือตบศีรษะเจาแหวเบา ๆ แลวกลาววา
“ฉันยอมรับวาพวกเราใชแกมากเกินไป
แตก็นึกบางไหม
แกไดทิปจากพวกเราเดือนหนึ่ง
อยางขี้หมูขี้หมาก็สองพันบาท
มีคนใชของใครบางวะที่มีรายไดขนาดนี้
นี่กลับไปเมืองไทย
ฉันก็ตองเซ็นเช็คจายเงินใหแกถึงแสนบาท เปนคาปวยการที่แกยอมใหฉันขี่หลังขึ้นมาบนเนินนี้”
เจาแหวยิม้ อาย ๆ
“รับประทานนั่นนะซีครับ เพราะคิดอยางนี้รับประทานผมถึงยอมใหจิกหัวใช จะถูกเตะถูกถีบ
ถูกกระทืบก็ตองทน รับประทานถาชาติหนามีจริงผมจะอธิษฐานใหผมไดเปนนายอาเสี่ยบาง”

“เฮย ๆ “ พลเอ็ดตะโร “ทะลึง่ มากไปแลว”
การิมหัวเราะเยาะเจาแหวแลวพูดขึ้นทันที
“ไมรจู กั ฟาสูงแผนดินต่าํ อยางแกเปนคนใชขาวันเดียวขาจะเอาใหอยูหมัดเลย”
เจาแหวทําตาเขียวกับนายพรานใหญ
“ชะ ชะ หนาอยางมึงมีเงินเดือนใหกหู รือวะ ถุย – อายสวมแตก”
การิมสะดุงเฮือก ยกมือขวาขึ้นจับดามมีดพกแลวมองหนาเจาแหวอยางไมพอใจ เจาแหวคอย ๆ
ยกมือขวาขึ้นมาจับดามมีดพกบาง ดร.ดิเรก รีบกลาวหามทันที
“อยา – อยาเพิ่งฆากันเลย เอาไวไปดวลมีดสั้นกันบนยอดเอเวอรเรสตดีกวา ฉันยังจําไดวา
แกสองคนทาทายกันไวอยางนี้”
การิมฝนหัวเราะ
“ทานะทาครับ
แตเราอาจจะไมดวลกันก็ได
ถาหากวาเราเห็นวาการดวลกันดวยมีดพก
จะทําใหตองเสียชีวิต”
นิกรยกเทาขวาเตะชายโครงขางซายการิมเบา ๆ ทั้งที่เขากําลังหลับสนิทกรนเสียงสนั่นหวั่นไหว
บรรดานักไตเขาตางหัวเราะหึ ๆ ไปตามกัน ตอจากนั้นก็ปรึกษาหารือกันในการปนยอดเอเวอรเรสตพรุง นี้
แนนอนละมันเปนการเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตจริง ๆ
ตอนสายวันรุงขึ้น
นักไตเขาบรรดาศักดิ์ไดเริ่มไตหนาผายอดเอเวอรเรสตในเวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ ที่ลาชากวากําหนด
ก็เพราะนิกรเกิดทองรวงอยางรายแรง
ทุกคนตกใจไปตามกันเขาใจวานิกรเปนอหิวาตกโรค
ดร.ดิเรกไดใหการรักษาพยาบาลอยางเต็มที่
เขาฉีดยาใหนกิ รหนึง่ เข็ม
ซึ่งยานี้จะทําใหคนทองเสีย
หรือลงทองโกรก ๆ กลายเปนคนทองผูกทันที นิกรออนเพลียหนาซีดนัยนตาลึก นายแพทยหนุมตอง
ฉีดยาบํารุงกําลังใหอีกหนึ่งเข็ม นายจอมทะเลนจึงสดชื่นแข็งแรงเหมือนเชนเดิม
การไตหนาผาไดเปนไปอยางระมัดระวัง พล พัชราภรณ เปนผูนาํ คณะ เขาไตขน้ึ ไปกอน
และชวยเหลือทุกคนใหติดตามขึ้นไป ทุกคนมีเชือกผูกบัน้ เอวติดตอกัน เวนแตการิมคนเดียวเทานัน้
ที่ไมยอมใชเชือกผูกเอว เขาปนปายหนาผาไดคลองแคลวเหมือนเลียงผาตามที่เขาคุยไว
เวลาผานพนไป นักไตเขาบรรดาศักดิ์ก็ไตสูงขึ้นไปตามลําดับ หนาผาเอเวอรเสตตั้งชันเกาสิบองศา
แตบางแหงก็มีชะงอนผายื่นออกมา บางแหงก็เปนถ้ําเปนโกรกชอง
ครัง้ หนึง่ เจาคุณปจจนึกฯ เหยียบกอนหินพลาด รางอันอวนเตี้ยของทานลอยละลิ่วลงสูเบื้องลาง
ทันที เจาคุณปจจนึกฯ รองสุดเสียงแทบไมเปนภาษามนุษย
“โอย...ตายแลวกู”
ทุกคนตระหนกตกใจไปตามกัน เมือ่ แลเห็นเจาคุณปจจนึกฯ กําลังจะกลายเปนผีเฝายอดเอเวอรเรสต
ครั้นแลวเชือกที่เอวเจาคุณปจจนึกฯ และปลายของมันผูกติดเอวทานมหาราชา ก็กระชากตัวองคซานุกขาน
หลุดจากชะงอนผาลอยละลิ่วตามลงมาอีกคนหนึ่ง
เสี่ยหงวนนัยนตาเหลือก
กอนที่เขาจะพูดวากระไรนั้น
เอวเขาก็ถูกเชือกกระชากตามลงไป

เปนคนที่สาม
พลรองตะโกนขึน้ ดวยเสียงอันดัง
พรอมกับพันเชือกไวกับกอนหินใหญกอนหนึ่ง
อยางรอนรน
“เร็ว – ชวยกันดึงเชือกไว”
พล นิกร ดร.ดิเรกและเจาแหวตางชวยกันรั้งเชือกไว ทานเจาคุณปจจนึกฯ กับซานุกขาน
และเสี่ยหงวนโหนตองแตงอยูในอากาศเปนที่นาหวาดเสียวยิ่ง อยางไรก็ตามถาพลไมเอาเชือกพันไว กับ
กอนหิน นักไตเขาทุกคนนอกจากการิมก็คงจะลอยละลิ่วลงสูเบื้องลาง และตายหมดไมมีเหลือ
การชวยเหลือดึงตัวคนทั้งสามขึ้นมานั้นเปนไปดวยความลําบากยิ่ง เสีย่ หงวนขึน้ มาไดเปนคนแรก
ทุกคนชวยกันดึงเชือกอยางระมัดระวัง
ในที่สุดทานมหาราชาซานุกขานก็ขึ้นมาบนชะงอนผาตอนนั้นได
อีกคนหนึง่ คงเหลือเจาคุณปจจนึกฯ คนเดียวที่แขวนตองแตงอยูใ นอากาศ และกําลังดิ้นกระแดว ๆ
นาสงสาร
“โอย ชวยดวย.....ชวยดวยโวย” เจาคุณปจจนึกฯ ตะโกนเสียงกองหนาผา
ทุกคนอดหัวเราะไมได
ทานมหาราชารับสั่งกับคณะพรรคสี่สหายดวยพระพักตรยิ้มแยม
เพราะทรงขบขันที่ทานเจาคุณกลัวตาย ทั้ง ๆ ที่นักไตเขาชวยกันรั้งเชือกไว
“ชวยกันหนอยพวกเรา ชวยกันดึงเจาคุณขึน้ มา”
นิกรทูลวา “ปลอยใหทานหอยตองแตงชมวิวสักครึ่งชั่วโมงก็ไดกระหมอม”
เจาคุณปจจนึกฯ รองตะโกนขึน้ มาอีก
“ยืนเฉยอยูทําไมโวย ชวยกันดึงขึ้นไปซี เชือกมันรัง้ เอวจะขาดอยูแ ลว”
เสี่ยหงวนพยักหนากับเพื่อนเกลอทั้งสาม
“เอาโวย ออกแรงหนอยพวกเรา นึกวาชวยคนแกไวสักคน ไหน ๆ ทานก็มากับเรา จะปลอยให
ตกเขาตายหรือแขวนตองแตงอยูอยางนี้ก็ดูกระไรอยู”
สี่สหายกับเจาแหวและทานมหาราชาซานุกขาน ตางชวยกันดึงตัวเจาคุณปจจนึกฯ ขึ้นมา
แตนาํ้ หนักตัวของทานเจาคุณไมใชนอ ย และนักไตเขาทุกคนก็ออนเพลียไปตามกัน จึงดึงไมขึ้น
พรานการิมเขามาชวยอีกคนหนึ่งก็ไมสําเร็จ ดึงขึ้นมาจวนจะถึงชะงอนผาอยูแลวก็ตองโรยเชือก
ลงไปอีก
พลกลาวกับพรรคพวกของเขาอยางเปนงานเปนการ
“ลองดึงดูอกี ทีพวกเรา คราวนีอ้ อกแรงใหเต็มทีแ่ ละดึงพรอม ๆ กัน ไมใชตางคนตางดึง”
เสี่ยหงวนชูมือขึ้นเหนือศีรษะแลวออกความเห็นอยางแยบคาย
“เอายังงี้ดีกวา กันจะเปนคนใหจังหวะและรองเพลงแบบเจกโรงเลื่อยลากซุงขึ้นจากน้ํา ถาเรา
ออกแรงดึงพรอม ๆ กัน คุณอาก็คงขึ้นมาบนชะงอนผานี้ได”
ดร.ดิเรกหัวเราะหึ ๆ
“จะเอายังไงก็เอาซิ คุณพอแยเต็มทนแลว”
กิมหงวนวา “กันจะเปนคนรองเพลงทีละวรรค พวกเราตองคอยรับลูกคู”
“รับวาอยางไร” ซานุกขานรับสั่งถามพลางทรงพระสรวล

อาเสี่ยอมยิ้ม
“รองอาละหยาไฮพรอม ๆ กัน กระหมอม รองยานคางนิดหนอยแตตอ งหนักแนน พอสิ้นเสียง
อาละหยาไฮก็กระตุกเชือกขึ้นพรอม
ๆ
กัน
พวกกรรมกรโรงเลือ่ ยของกระหมอม
ทุกคนลากซุงไดแคลวคลองวองไว ก็เพราะอาศัยเพลงลากซุงประกอบ ลองซอมดูกอน เอาโวยพวกเรา
เตรียมตัว เมื่อกันนับ หนึง่ สอง สาม ทุกครั้งจะตองรองอาลาหยาไฮ ระวัง.....หนึง่ .....สอง.....สาม”
“อาละหยาไฮ” นักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางรองขึ้นเปนเสียงเดียวกัน
เสี่ยหงวนดีดมือแปะ
“วิเศษเลย รับรองวาไมถึงครั้งนาทีเราก็จะดึงคุณอาขึ้นมาบนชะงอนผานี้ได เตรียมตัวทุกคน
อายกรกับอายแหวอยาทําเปนเลนโวย ขณะนี้เปนงานเปนการ คอยฟงหัวหนาจับกัง ลองซอมกันอีกที”
ครั้นแลวกิมหงวนก็ลงมือฝกซอมคณะของเขา ทานมหาราชาซานุกขานทรงพระสรวลตลอดเวลา
พระองครูสึกวาคณะพรรคสี่สหายของเราทําใหพระองคสดชื่นรื่นเริงมาก
เจาคุณปจจนึกฯ รองตะโกนขึน้ มาอีก
“วาไงโวยจะชวยหรือไมชวย ถาไมชวยก็เอามีดตัดเชือกใหดวย ขาจะไดตายเสียรูแลวรูรอด”
นิกรชะโงกหนามองดูพอตาของเขา
“คุณพอทําใจนอยไปได หัวก็ไมลานสักหนอย”
ทานเจาคุณแยกเขี้ยว
“แดงแจเปนลูกมะอึกอยางนี้ยังบอกวาไมลานอีก ชวยดึงขึ้นไปหนอยซีโวย เชือกมันรัดจนหายใจ
ไมออกอยูแ ลว”
อาเสี่ยจุยปากโบกมือหามนิกรใหสงบปากเสียง
เขาบอกทุกคนใหเตรียมตัวดึงเชือกและรับลูกคู
ครัน้ แลว กิมหงวนก็รองเพลงลากซุงของชาวไหหลํา
“โลโล”
“อาละหยาไฮ” ทุกคนรับลูกคูพรอมกันแลวกระตุกเชือกดึงเจาคุณปจจนึกฯ ขึ้นมาไดราวหนึ่งฟุต
เสีย่ หงวนรองตอไปอีก ทุกคนคอยรับลูกคูและดึงเชือกขึ้นมาทีละนอย
“โลโกว....” เสี่ยหงวนตะเบ็งเสียงลั่น
“อาละหยาไฮ”
“ดัง่ เดดูน่ี”
“อาละหยาไฮ”
“ดีเดดูหนัง่ ”
“อาละหยาไฮ”
“โลโล”
“อาละหยาไฮ”
“โลโล”
“อาละหยาไฮ”

“ลูกตามีตูดดาง”
พวกลูกคูหัวเราะกากทําใหหมดแรง เชือกที่ดึงรูดลงไปตามชองมือ ทุกคนเจ็บฝามือทนไมไหว
ก็ปลอยเชือกออก เจาคุณปจจนึกฯ รองเสียงหลง รางอันอวนใหญของทานลอยละลิ่วลงสูเลื้องลาง
พอถึงเสนเชือกที่พันกับหินกอนใหญไว
เชือกก็รง้ั ตัวเจาคุณแขวนตองแตงเหมือนเชนเดิม
ทานมหาราชาซานุกขานทรงพระสรวลน้ําพระเนตรไหล
“ทีแรกฉันนึกวาเธอรองเพลงไหหลํา” รับสัง่ พลางทรงพระสรวลพลาง “ฟงไปฟงมาทีแ่ ท
เธอรองเพลงไทย”
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ
“กระหมอมรองสงเดชไปยังงั้นเองฝาบาท กระหมอมเปนลูกจีนแตจิ๋วไมใชไหหลํา”
พลพูดเสริมขึ้นดวยความสงสารเจาคุณปจจนึกฯ
“พยายามดึงคุณอาขึน้ มาเถอะ ลําบากนักก็ไมตองรองเพลงลากซุงหรอก ใชแบบไทยสไตลดีกวา
รองฮุยเลฮุยแลวดึงขึ้นมาทีละนอย”
นักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางหัวเราะคิกคักไปตามกัน
พลขอรองใหทกุ คนจับเชือก
ตอจากนั้นเสียงฮุยเลฮุยก็ดังขึ้น
เจาคุณปจจนึกฯ ถูกดึงตัวขึ้นมาทีละนอย
เพียงครูเ ดียวทานเจาคุณ
ก็ขึ้นมารวมกลุมกับทุกคนที่ชะงอนผานั้น ดร.ดิเรกยิ้มใหพอตาของเขาแลวกลาววา
“เปนยังไงบางครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ คอนปะหลับปะเหลือก
“ก็แยนะซี เชือกมันรัดเอวแทบจะขาด แลวก็เสียวไสจนเยี่ยวราด มองลงไปขางลางเห็นลิบ ๆ
นึกวาตายเสียแลว”
นายจอมทะเลนยกมือลูบคลําพุงกะทิพอตา แลวพูดเบา ๆ
“ขวัญเอย ขวัญมาพอมา ขวัญหนีไปไหนรีบกลับมาอยูกับพอตาของขาตามเดิม”
“เฮย” เจาคุณปจจนึกฯ เอ็ดตะโรลัน่ “ขาไมใชเด็กอมมือโวย แกจนหัวหงอกแลวยังจะเรียกขวัญอีก
หรือ”
นิกรจองมองดูกลางกระหมอมพอตาของเขา แลวหันมายิ้มกับเสี่ยหงวน
“ไมเห็นมีผมหงอกสักเสน มองดูคลาย ๆ ทะเลทราย”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ผมของคุณอามันหงอกขางในวะ ไมไดโผลออกมาหงอกขางนอก”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง เจาคุณปจจนึกฯ มองดูเจาแหวแลวกลาวชมอยางจริงใจ
“ฉันไมเคยนึกเลยวาแกกับเจากรจะไตเขาไดแคลวคลองอยางนี้
ถามจริง ๆ เถอะวะ
แกเคยไตเขาที่ไหนมาบาง”
เจาแหวยิม้ อาย ๆ
“รับประทานภูเขาทองครับ”
นิกรวา “สําหรับผมเมื่อเปนเด็กเคยหนีโรงเรียนไปปนเขาดินเลนเสมอ ภูเขาทองก็เคยไตครับ”

ทานเจาคุณทําปากหมุบหมิบดานิกร แลวหันมาทางทานมหาราชาซานุกขาน
“ฝาบาทก็ทรงปนเขาไดดีเหมือนกัน สําหรับกระหมอมยอมรับวาอุยอายกวาคนอื่น เพราะอายุ
มันมากแลว เรีย่ วแรงไมใครจะมี กําลังวังชาถอยไปมาก”
องคซานุกขานพยักพระพักตร
“พยายามหนอยเจาคุณ เราจะตองขึน้ ถึงยอดเอเวอรเรสตกอนค่าํ วันนี้”
ดร.ดิเรกกลาวขึ้นบาง
“การปนหรือไตเขายอดนี้คงลําบากไมใชนอย
เพราะชะงอนผาแตละแหงอยูหางกันมาก
จากจุดหนึง่ ไปสูจ ุดหนึง่ เราคงจะเหน็ดเหนื่อยไมนอ ย
แตเราก็ตองพยายามขึ้นใหถึงยอดเอเวอรเรสต
เพื่อนําธงไตรรงคของเราไปปกบนยอดเอเวอรเรสตใหจงได”
เจาคุณปจจนึกฯ วา “ขอพักผอนสักครึง่ ชัว่ โมงเถอะดิเรก พอเมื่อยขบไปทั้งตัวแลว”
“ออไร ออไร เราควรจะพักผอนอยูช ะงอนผานี้อกี ครึง่ ชั่วโมง”
พอรูวาไดพักครึ่งชั่วโมง นิกรก็รีบทรุดตัวลงนั่งแลวเอนกายลงนอน บรรดานักไตเขาบรรดาศักดิ์
ตางนั่งลอมวงกันอยูบนชะงอนผาซึ่งมีเนื้อที่ประมาณหาสิบตารางเมตรเทานั้น
ชะงอนผาก็คือหินที่ยื่น
ออกมาจากหนาผานัน่ เอง
หลังจากพักผอนกันตามสมควรแลว นักไตเขาบรรดาศักดิ์ก็พากันไตเขาตอไป พล พัชราภรณ
ไตขน้ึ ไปกอน เขาใชเหล็กทอนยาวประมาณหนึ่งฟุตตอกเขาไปในหิน แลวรอยเชือกเขาไปในหวงเหล็ก
ทุกคนยอมรับวาพลใจเย็นและปราดเปรียวมาก
อยางไรก็ตาม
การิมพรานใหญไมยอมใชเชือกผูกบั้นเอวตัวเองติดกับนักไตเขา
เขาปนปายดวยความสามารถของตัวเอง
เจาหนุมเนปาลผูนี้ปนเขาไดเกงมากยิ่ง
ใคร ๆ ก็ชมเขา
การิมก็ไตไดรวดเร็วเหมือนจิ้งจกไตฝาหอง
ครั้งหนึ่งการิมเอื้อมมือจับหินเล็ก
ๆ
กอนหนึง่ ที่ยน่ื ออกมาจากหนาผาเพื่อจะโหนตัวขึน้ ไป
แตแลวหินกอนนั้นก็หลุดออกมาจากหนาผา
รางของนายพรานลอยละลิ่วลงสูเบื้องลางทันที
เสียงการิมโอดครวญนาสงสาร เหตุการณที่เกิดขึ้นในสายตาเชนนี้ทําใหทุกคนอกสั่นขวัญแขวนไปตามกัน
โดยเฉพาะเจาคุณปจจนึกฯ ตองเบือนหนาหนีเพราะความหวาดเสียว
ไมมีปญหาอะไรอีก
รางของการิมคงจะกระทบพื้นภูเขาที่ฐานลางของยอดเอเวอรเรสต
แหลกละเอียด นักไตเขาบรรดาศักดิ์แขงขาออนเปยกไปตามกัน เกรงวาตนจะพลาดพลั้งเชนเดียวกับการิม
ทุกคนระมัดระวังตัวขึน้ อีก การไตเขาเปนไปดวยความยากลําบากไมนอย เจาแหวถึงกับรองไห
ดวยความรักตัวกลัวตาย นาน ๆ ก็ยกมือไหวพระสวดมนตภาวนาใหพระคุมครอง
ครัง้ หนึง่
นักไตเขาไดมารวมกําลังกันที่ชะงอนผาอีกแหงหนึ่ง
เสี่ยหงวนแหงนหนามอง
ยอดเอเวอรเรสตอยางทอใจ แลวเขาก็ถอนหายใจหนัก ๆ
“เฮย – สมมติวาเราขึ้นไปถึงยอดของมันไดสําเร็จ เราจะไดอะไรเปนเครือ่ งตอบแทนบาง”
ดร.ดิเรกยิ้มใหเสี่ยหงวน
“เราก็ไดชื่อเสียงนะซีโวย”

อาเสี่ยยักไหลแลวแบมือ
“ชือ่ เสียงเอาไปทําหอกอะไร เงินสําคัญกวา กันนะหมดศรัทธาแลว มันเหนือ่ ยและออนเพลีย
จนบอกไมถูก ยิง่ เห็นการิมตกเขาตายตอหนาตอตา วิ่งทําใหใจแปวกลัววาจะเปนเชนนั้นบาง”
ทานมหาราชารับสั่งเสริมขึ้น
“เธอยังหนุมกวาฉันมาก รูปรางก็ปราดเปรียววองไว ฉันทั้งอวนทั้งใหญเกือบเทาเจาคุณปจจนึกฯ
ฉันยังพยายามไตเขาขึ้นมา เธอตองคิดวาเปนเปนเกมกีฬาซีเธอ เธอตองเขมแข็งอยางคุณนิกร”
นิกรสะดุงโหยง
“เขมแข็งกะผีอะไรฝาบาท กระหมอมเบื่อหนายเต็มทีแลว ที่พยายามปนขึ้นมาก็เพราะรูดีวา
ถาไมปนขึ้นมาก็จะตกเขาตาย”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“แตเราก็ใกลจะถึงยอดเขาแลว เราตองขึ้นไปใหถงึ ยอดเวอรเรสต อยางชาอีก ๒ ชัว่ โมงเทานัน้
ถาเราขึ้นไมถึงและกลับลงไป
เราก็จะขายหนาชาวเนปาล
พวกเนปาลจะตองยิ้มเยาะพวกเธอ
หาวาคนไทยขี้ขลาดและไมมีความมานะพยายาม”
คราวนี้นกิ รขบกรามกรอด
“ถายังงัน้ ปนเขาตอไปโวยพวกเรา คนไทยตองกลาหาญเขมแข็งอดทน เราชาวไทยใจเหีย้ มหาญ
รองเพลงปลุกใจหนอยโวยพวกเรา”
แลวเสียงเพลง “ตนตระกูลไทย” ก็ดังกระหึ่มขึ้น ทําใหนกั ไตเขาบรรดาศักดิ์ครึกครืน้ รืน่ เริง
ไปตามกัน การปนเขาเริ่มตนตอไป คราวนี้ทุกคนคึกคักเขมแข็ง แมกระทั่งเจาแหวก็ฮัมเพลงตลอดเวลา
ทามกลางความหนาวเยือกเย็นของละอองหิมะ ทามกลางความอางวางวาเหวของขุนเขาที่สูงที่สุด
ในโลก คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ทานมหาราชาซานุกขานและเจาแหว ตางพยายามปนสูง
ขึ้นไป และสูงขึ้นไปใกลยอดเอเวอรเรสตตามลําดับ บางครัง้ ก็หวุดหวิดจะตกเขาตาย บางขณะก็ปนปาย
ดวยความยากลําบาก แตกฬี าไตเขายอมอาศัยความสามัคคีกัน ทุกคนตองชวยเหลือกัน โดยเฉพาะพล
พัชราภรณ ของเราตองเหน็ดเหนือ่ ยกวาเพื่อน และตองเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตในฐานที่เปนผูนํา
อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาอากาศบนยอดเอเวอรเรสตจะเบาบางมาก
ทุกคนก็ไมไดใชหนากาก
ออกซิเยนชวยเลย เวลาผานพนไปตามลําดับ ในที่สุดพลก็ขึ้นมาปรากฎตัวบนที่ราบสูงอันเวิ้งวางกวางใหญ
ของยอดเอเวอรเรสตเปนคนแรก
เจาหนุมรูปหลอดึงเชือกชวย ดร.ดิเรก ใหปนขึ้นมาเปนคนที่สอง แลวสองสหายก็ชวยกันดึงคนอื่น
ๆ ขึ้นมาทีละคนจนครบจํานวน เจาแหวดีใจเหมือนตายแลวเกิดใหม
เขากวาดสายตามองไปรอบ ๆ
แลวกระโดดโลดเตนรองขึน้ ดัง ๆ
“ไชโย......ไชโย รับประทานชวยกันไชโยหนอยซีครับ เราขึน้ มาถึงยอดเอเวอรเรสตแลว ฮะ ฮะ
ไชโย”
ทุกคนออนระโหยโรยแรงไปตามกัน นิกรชีม้ ือไปทีต่ นสนตนหนึง่ สูงตระหงานอยูเ บื้องหนา
“เห็นตนสนตนนัน้ ไหมพวกเรา
เราทุกคนตองปนตนสนตนนั้นอีก
เพื่อทําสถิติ

การขึ้นยอดเอเวอรเรสตใหชาวโลกไดรูวา
เราขึ้นไดสูงกวาคณะของทานเซอรฮิลลาลี่อีกสี่สิบเมตร
แลวเราจะเอาธงไตรรงคของเราขึ้นไปปกบนยอดสนตนนั้น
เสี่ยหงวนทําทาเหมือนกับจะเปนลม
“แกทําสถิติคนเดียวก็แลวกัน
ขืนใหปนตนสนอีกก็เห็นจะตกลงมาคอหักตายเทานั้น
เพียงเทานี้ก็แยแลว ลูกสะบาที่หัวเขากันทั้งสองขางหลุดหายไปหมดแลวแกรูไหม”
ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจแลวกลาวกับทุกคนวา
“นั่งพักกันเถอะพวกเรา เราจะกินอาหารกันใหอิ่มแลวก็ปกธงไตรรงคไวแถวนี้ ถายรูปหมูรวมกัน
เสร็จแลวเราก็จะลงสูบ ริเวณโคนฐานของยอดเอเวอรเรสต เราตองพยายามลงไปจากยอดนี้ใหไดกอนค่ํา”
“วา...” นิกรคราง “พักนอนบนนี้สักวันสองวันเถอะวะ”
นายแพทยหนุมยกมือตบบานิกร
“บนนี้ไมมีฟนจะใชผิงไฟ
เราอาจจะหนาวตายก็ได
แกมองดูซีมีตนสนอยูไมกี่ตน
นอกนั้นมีแตหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณ
เราตองลงไปพักขางลาง
ขาลงงายกวาขาขึ้นมาก
เพราะโลกเรามีความดึงดูด ถึงอยางไรก็ลงไปไดเสมอ”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ แลวสายหนาดวยความออนเพลีย
“รูย งั งีเ้ อารมชูชพี ติดตัวมาดวยก็จะดี ขาลงกระโดดรมลงไปสบายเลย”
พลวา “แตถารมไมกาง แกก็มีหวังไดไปคุยกับยมบาล”
บรรดานักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางทรุดตัวลงนั่งพักผอน
ทุกคนหนาวจนสั่นสะทาน
โดยเฉพาะนิกรหนาวมากกวาเพื่อน
ขากรรไกรกระทบกันเปนจังหวะรัมบา
ปากของนิกรซีดเซียว
เขานัง่ กอดอกครางฮือ ๆ
ทุกคนแปลกใจเมื่อแลเห็นเจาแหวถอดแจคแกตหนังออกแลวก็ถอดเสื้อเชิ้ตออกดวย
เจาแหว
นั่งครวญเพลง “ซาโยนาระ” เบา ๆ โดยไมประหวั่นพรั่นพรึงกับความหนาวทั้ง ๆ ที่ทอนบนเปลือยเปลา
ดร.ดิเรกขมวดคิว้ ยน เขาไมเขาใจเลยที่เจาแหวถอดเสื้อออกหมดเชนนี้
“เฮ ถอดเสื้อออกทําไม ประเดี๋ยวนิวมอเนียเลนงานตายหา”
เจาแหวหัวเราะดวยมุมปากขางขวา
“รับประทานหนามยอกตองเอาหนามบงครับ
รับประทานบนยอดเขามันหนาวเหลือเกินครับ
รับประทานตองเอาชนะความหนาวดวยความไมหนาว”
แลวเจาแหวก็ขบกรามรองตะโกนขึน้ ดัง ๆ
“รอนโวย รอนเหลือเกิน”
“อายแหว...........”
เจาคุณรองเรียกดวยเสียงยานคาง
พอเจาแหวหันมามองดู
ทานเจาคุณก็ยม้ิ เล็กนอย แลวกลาวตอไป “ควบคุมจิตใจไวบาง อยาคิดอะไรใหมากนัก”
เจาแหวทําตาเขียวเขาใสเขาคุณปจจนึกฯ
“รับประทานหนาวจนแทบจะเปนสะพั้นแลว จะไมใหผมคิดอยางไรครับ”
เจาคุณหัวเราะกาก
“ก็เมื่อกี้นี้แกแหกปากรองออกมาดัง ๆ วา รอนโวย รอนเหลือเกินไมใชหรือ”

เจาแหวทําหนาเหมือนกับจะรองไห
“รับประทานตองปลอบใจตัวเองไปยังงีแ้ หละครับ ความจริงมันหนาวจนน้ําลายในปากกลายเปน
กอนน้ําแข็งไปแลว” พูดจบเจาแหวก็รีบหยิบเสื้อขึ้นสวม แลวก็สวมแจ็กเก็ตหนังทับอีกทีหนึ่ง
ทานมหาราชาซานุกขานทรงพระสราวลเบา ๆ
“ฉันมีความสุขเหลือเกินเจาคุณ
พรรคพวกของเจาคุณลวนแตมีอารมณขันทําใหครึกครั้นเสมอ
ฉันอยากจะไปอยูเมืองไทยเสียแลวละซี เราจะไดอยูใกล ๆ กัน รวมกินรวมเที่ยวกัน”
“ก็เอาซีกระหมอม ไปปลูกวังอยูใกล ๆ บานพวกเรา ลงทุนสักหกสิบแสนก็พอ”
องคซานุกขานขมวดพระขนงยน
“หกสิบแสนนะ มันหกลานใชไหมเจาคุณ”
“ถูกแลว ฝาบาท”
“ก็แลวทําไมเจาคุณไมบอกฉันวาหกลาน”
“โธ – ฝาบาทก็ทรงทราบดีอยูแลววา กระหมอมหัวลาน ไมอยากจะเอยถึงมันใหกระทบ
กระเทือนใจ”
เสียงหัวเราะอยางครืน้ เครงดังขึน้ ทันที
ดร.ดิเรกเดินวนเวียนไปมารอบบริเวณนัน้
แลวเขาก็ถายรูปคณะนักไตเขาไวเปนที่ระลึกดวยกลองถายรูปขนาดจิ๋วที่ใชเล็นซพิเศษ ซึ่งนายแพทยหนุม
ไดทําหนาที่บันทึกภาพไวตลอดเวลา
นับตั้งแตเริ่มขึ้นเขาหิมาลัย
เขาถายภาพงาม ๆ ไวไดมาก
เปนตนวาตอนที่ทุกคนกําลังปนหนาผากันอยางหวาดเสียว
ในชัว่ โมงนั้นเอง
ธงไตรรงคของเราก็โบกสะบัดพริว้ อยูเ หนือยอดไมยอดตนหนึง่
นายแพทยหนุมไดบันทึกภาพไวอีก
คณะพรรคสี่สหายตางปลาบปลื้มใจไปตามกัน
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เหมือนกับปาฏิหาริย แตทุกคนก็ไดขึ้นมาถึงยอดเอเวอรเรสตจริง ๆ
หลังจากทุกคนไดรับประทานอาหารวาง
และพักผอนกันตามสมควรแลว
นักไตเขาก็พากันสํารวจยอดเอเวอรเรสต
และถายรูปหมูรวมกันอีกหลายครั้ง
นักไตเขาบรรดาศักดิ์
ไดพบหลักฐานพยานวัตถุของนักไตเขาคณะเซอรฮิลลาลี่ทิ้งไวหลายอยาง
สวนมากเปนเครื่องกระปอง
ดร.ดิเรกแนะนําใหทิ้งหลักฐานไวเชนเดียวกัน เพื่อนักไตเขารุนตอไปจะไดพบเห็นเปนหลักฐาน
ในที่สุด คณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ก็อําลายอดเอเวอรเรสต
เปนความจริงตามที่ ดร.ดิเรกวา
ขาลงนั้นงายกวาขาขึ้นมาก
เพียงแตชว ยกันโรยเชือก
สงพรรคพวกลงไปทีละคนจนถึงชะงอนผา แลวคนอื่นก็ไตเชือกลงมา
ทุกคนตื่นเตนยินดีไปตามกัน
เมื่อลงมาถึงโคนฐานของยอดเอเวอรเรสตไดอยางปลอดภัย
ดร.ดิเรกไตลงมาเปนคนสุดทาย แตแลวนายแพทยหนุมก็ทําหนาตื่น ยกมือตบกระเปาเสื้อกางเกงตัวเอง
“มายก็อด....
ไอลืมกลองยาเสนไวขางบน”
พูดจบก็หันมาทางเจาแหว
“เฮ –
ยูขึ้นไปเอากลองยาเสนใหไอทีเถอะวะ”
เจาแหวกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“รับประทานไมสําเร็จละครับ
จางผมอีกสิบแสนรับประทานผมก็ไมยอมขึ้นไปอีก

รับประทานลงมาไดก็เปนบุญนักหนาแลว เรือ่ งปนเขารับประทานเข็ดจนตาย มีลูกสัง่ ลูกมีหลานสั่งหลาน”
ทุกคนตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน พล พัชราภรณ กลาวกับพรรคพวกของเขาวา
“เปนอันวาพวกเราคงจะลงสูเชิงเขาหิมาลัยอยางปลอดภัย
วันนี้เราควรจะพักแรมกันที่นี่
แถวนี้มีกิ่งไมแหงมากมายพอจะเก็บเอามากอไฟผิง”
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นพองดวย
“ดีแลว พักที่นี่สักคืน พรุงนี้คอยลงเขา แตทวาเราอาจจะหลงทางก็ไดนะ ภูเขาหิมาลัยนะใหญโต
มโหฬารมาก การิมคนนําทางของเราตายเสียแลว เราอาจจะไปหลงในปาทึบของของเนปาลก็ได”
องคซานุกขานรับสั่งขึ้น
“จริงซีนะเจาคุณ
เทือกเขาหิมาลัยนี้ยาวมาก
การิมเทานั้นที่รูทาง
ถาหลงเขาปา
ก็เห็นจะตองเสียเวลาบุกปาฝาดงอีกหลายวันกวาจะถึงเมืองหลวงของเนปาล หรือเมืองใดเมืองหนึ่ง”
พลวา
“ไมใชเรื่องที่นาวิตกอะไรเลยกระหมอม
ถาหลงเขาปาเราก็จะถือโอกาสลาสัตวเลน
พวกเราก็ไมไดมีธุระปะปงอะไร ทําพาสปอรทไวถึง 6 เดือน”
เสี่ยหงวนยิ้มแปน
“เออ
เขาทีวะ
กันอยากยิงสิงหโตเลนสักสองสามตัว
จะเอาหัวมันไปทําทีเ่ ขีย่ บุหรี่
เอาเขี้ยวไปแกะองคพระเล็ก ๆ เอาหนังไปปูหองรับแขก โกไปเลย”
“แลวขีส้ งิ หโตเอาไหม” นิกรถามยิ้ม ๆ
“เอาซี
เอาไปตากแหงไวทาหนาแกแกเม็ดผื่นแดง ๆ
กันจําไดวา
หนาหนาวทีไร
ซากูระจะพรึ่บออกมาตามตัวและใบหนาของแก”
นิกรคอนควับ ทําปากหมุบหมิบดาเสี่ยหงวน
คณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางยึดบริเวณที่ราบใกล ๆ กับหนาผาอันสูงชันของยอดเอเวอรเรสต
เปนทีพ่ กั แรม ทุกคนชวยกันหากิ่งไมแหงมาสุมไฟ อากาศหนาวจัดไมแตกตางกวาขัว้ โลกเหนือเทาใดนัก
ดร.ดิเรกไมยอมอยูเฉย ๆ เขาใชเวลาวางที่มีอยูเดินสํารวจหาสมุนไพรบางอยางบนยอดเขา ปรากฎวา
ดร.ดิเรกเก็บขาวเย็นเหนือขาวเย็นใตไดมากมาย นอกจากนี้เขายังไดพบยาดํา แกแล คําฝอย ใบระกา
กระดูกควายเผือกอีกมาก ซึ่งลวนแตเปนยาแกโรคซุกซนที่ไดผลดี
หิมาลัยมีแตความอางวางสงบเงียบ
ยังไมถึง 17.00 น.
ความมืดก็ปกคลุมไปทั่ว
บริเวณขุนเขาอันกวางใหญ
บนยอดเขาปราศจากสรรพสําเนียงใด ๆ
แมแตนกสักตัวก็ไมปรากฎ
มันสูงเกินกวาที่สัตวปาทั้งหลายที่จะขึ้นมาอยูอาศัย คณะนักไตเขาไดนั่งลอมกองไฟสนทนากันอยางราเริง
ทุกคนรูสึกภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดขึ้นสูยอดเอเวอรเรสตสําเร็จเปนรายที่สอง
เจาคุณปจจนึกฯ คาดการณไวไมผิด
การลงสูเชิงเขาหิมาลัยนั้น เปนไปอยางเดาสุม ไมมีใครจดจําทางได เพราะสภาพของขุนเขานั้น
ยอมคลายคลึงกัน มีตนไม ลําธาร ลําหวย บางแหงก็เปนปาสูง บางแหงก็เปนที่ราบสูง เหว และหนาผา
โดยเฉพาะขุนเขาหิมาลัยนั้น
มีความยาวถึงหนึ่งพันสองรอยไมล
กวางสองรอยไมล
ยาวจากแคชเมียรถึงภูทาน ดังนั้นนักไตเขาบรรดาศักดิ์จึงหลงทาง คือ ลงจากเขาหิมาลัยอยางเดาสุม

พอพลบค่ําก็พักนอนตามริมลําหวย
บรรดาเครื่องมือเครื่องใชในการไตเขาถูกทิ้งไปหมดอยางนาเสียตาย
คงเหลือแตปนเล็กยาว ปนพกประจําตัว และสัมภาระบางอยางที่จําเปนตองใชในการเดินปา
แทนที่จะลงสูเชิงเขาในเขตเมืองกาตะมานดู
อันเปนนครหลวงของประเทศเนปาล
นักไตเขากลับพากันลงมาในเขตปาทึบของเมืองเล็ก
ๆ
เมืองหนึง่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
นครกาตะมานกูนั้น
อยางไรก็ตาม ทุกคนสดชื่นรื่นเริงไปตามกัน การทองเที่ยวปาเขาลําเนาไพรทําใหไดพบเห็น
ธรรมชาติที่สวยสดงดงามประหลาดตาไมนอย
เมื่อลงมาถึงเชิงเขาหิมาลัย
ทานมหาราชาซานุกขาน
ก็รบั สัง่ ขึน้ เปรย ๆ วา
“เราหลวงทางแลวพวกเรา ตอนี้ไปพวกเราจะตองบุกปาฝาดง จนกวาจะพบหมูบานของชาวปา
แลวจางเขานําทางพาพวกเราเขาไปในเมือง”
ทันใดนั้น เสียงสิงหโตตัวหนึ่งก็รองคํารามขึ้นในระยะใกล ๆ ทุกคนสะดุงเฮือกไปตามกัน
พลกลาวกับอาเสี่ยกิมหงวนทันที
“ไดการแลวอายเสี่ย แสดงฝมือแมนปนใหกันดูหนอยเถอะวะ กันอยากไดเขี้ยวสิงหโตเอาไป
จางเขาแกะพระ”
เสี่ยหงวนหนาซีดเผือด แขงขาสั่นพั่บ ๆ ดวยความรักตัวกลัวตาย
“กัน.....มะ.....ไม.....ไม.....ไม.....ไมกลายิงมันหรอก เสียงมันระ....รอง....นากลัวเหลือเกิน”
สิงหโตตัวนัน้ เดินงุม งามออกมาจากพุม ไมใบบัง
พอแลเห็นคณะนักไตเขามันก็แยกเขี้ยว
รองคํารามลั่น
ทําทาจะเขาจูโจมดวยความหิวกระหาย
ทุกคนตางปลดปนเล็กยาวลงมาจากบา
นิกรแสดงความกลาหาญอยางไมนาจะเปนไปได
เขาเดินออกไปยืนเดนหนาพรรคพวกของเขา
แลวยกปนขึ้นประทับเตรียมพรอมที่จะเหนี่ยวยิง
เจาคุณปจจนึกฯ นัยนตาเหลือก เมื่อเห็นนิกรประทับปนแบบแหวกแนว
“อายกร เอาพานทายประทับบาซีโวย แกเอาลํากลองปนประทับบา แกจะยิงตัวตายหรืออยางไร”
นายจอมทะเลนมองดูปนเล็กยาวของเขา
ซึ่งยื่นพานทายปนไปหาสิงหโตแลวนิกรก็สะดุงโหยง
รีบกลับปนเสียใหถูกตอง สิงหโตหนุมตัวนั้นแยกเขี้ยวยิงฟนเอียงคอไปมา สักครูมันก็ตัดสินใจเด็ดขาด
วิง่ เขามาหานักไตเขา
เสียงปนเล็กยาวดังขึ้นหลายนัด สิงหหนุมหยุดชะงักกระโดดตัวลอย แลวมันก็กลิ้งเกลือกตัวไปตาม
พืน้ ดิน สงเสียงรองลั่นปา พลกับ ดร.ดิเรก ยิงซ้ําอีกคนละนัด เทานี้เองสิงหหนุมก็สิ้นใจตาย
นอนอยูขางกอนหินใหญกอนหนึ่ง
อาเสี่ยกิมหงวนยืดหนาอกขึ้นอยางภาคภูมิ แลวกลาวขึ้นวา
“เห็นไหมละ ในระยะแคนี้กันรับรองวากันยิงไดถูกทุกที”
เจาแหวหัวเราะหึ ๆ
“รับประทานอาเสี่ยไมไดยิงสักโปง แตรับประทานคุยวายิง”
เสี่ยหงวนทําตาเขียวกับเจาแหว

“มึงเห็นเรอะ”
“รับประทานเห็นซีครับ ผมยืนดูอยูน น่ี า รับประทานอาเสี่ยกับคุณนิกรยืนตัวสั่นเหมือนลูกนก
อยูขางหนาผม รับประทานผมเองก็ตวั สัน่ เหมือนกัน รับประทานเราสามคนไมไดยงิ สิงหโตแนนอน”
เสี่ยหงวนขบกรามกรอด
“แลวมึงเสือกพูดออกมาทําไม รูแ ลวเฉย ๆ ไวไมไดหรือ”
เจาแหวหัวเราะกาก
“รับประทานผมถือสัจจะครับ เห็นความจริงแลวอดไมได”
ทานมหาราชาทรงพระสรวลลั่น รับสั่งกับกิมหงวนอยางขบขัน
“เราตัง้ แปดคน มีปนเล็กยาวคนละกระบอก สิงหโตตัวเดียวเทานั้น เธอไมนา จะปอดเลย”
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
“กระหมอมไมปอดหรอกฝาบาท
แตกระหมอมไมอยากฆาสัตวตัดชีวติ
สิงหโตตัวนี้เปน
สิงหแมลูกออนนาสงสาร”
“ตัวผูตางหากเลา” องคซานุกขานรับสั่งพลางทรงพระสรวล “ตัวเมียมีแผงคอเมื่อไร”
“ก็เผื่อมันเพิ่งตัดผมใหม ๆ ละ ฝาบาท”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือเขกกบาลกิมหงวนดังโปก
“แกกับอายกรนะมันขี้ขลาดพอ ๆ กัน คนเราเมื่อถึงคราวเผชิญกับภัยอันตรายมันตองกลาซีโวย”
อาเสี่ยทําหนาแหย ตอจากนัน้ ทุกคนก็พากันเดินเขาไปดูศพสิงหโตหนุม ตัวนัน้ นิกรยกมืออุดจมูก
แลวบนพึมพัม
“วา – กลิ่นชอบกลโวย เหม็นตุ ๆ “
เจาคุณปจจนึกฯ แยกเขี้ยว คอย ๆ หันมาทางลูกเขยจอมทะเลนของทาน
“มีหรือวะ มันเพิ่งตายหยก ๆ มีกลิ่นเหม็น”
“ก็ผมไดกลิ่นนี่ครับ”
เจาคุณลืมตาโพลงแลวตะโกนลัน่
“กลิ่นกบาลขาไมใชกลิ่นสิงหโต”
ทุกคนหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน อาเสี่ยกระซิบกระซาบกับนิกรเบา ๆ
“แดดกําลังรอนอยาไปกระเซาทาน คนหัวลานเวลาแดดรอนโมโหราย ดีไมดีทานจะยิงแกทิ้งเสีย”
“จริง ๆ นะ”
“เออ คนหัวลานเวลาใจดีก็เหมือนกับพระ แตเวลาโมโหก็เหมือนกับยักษ”
นิกรอยากจะรูความจริงในเรื่องนี้ จึงกลาวถามเจาคุณปจจนึกฯ
“คุณพอครับ อายหงวนมันวา คนหัวลานเวลาใจดีเหมือนอยางพระ แตเวลาโมโหดุรายเหมือน
ยักษมาร จริงไหมครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจู มองดูเสี่ยหงวนกับนิกรอยางเดือดดาล แตแลวทานก็พูดดวยเสียงปกติ
“ยังไงก็ไมรูโวย ลองไปถามเจาสัวกิมเบดูซ”ี

นิกรหนาตืน่
“กิมเบไหนครับ”
อาเสี่ยพูดเสริมขึ้น
“เตี่ยกันยังไงละ”
“ออ” นายจอมทะเลนพูดยานคาง “แกกับกันเปนเพื่อนกันมานานแลว เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวาเตี่ยแกชื่อ
กิมเบ”
ทุกคนหัวเราะหึ ๆ ไปตามกัน
เสี่ยหงวนเดินจรดปลายเทายองเขาไปทางหางของสิงหโต
เขากมตัวลงยกหางมันขึ้น แลวยิ้มใหคณะพรรคของเขา
“ตัวผูจ ริงๆ วะ นึกวาตัวเมียเสียอีก ใหญกวาทีเ่ ขาดินเปนกอง ยังงีม้ นั คงคาบเอาเราไปกินได
งายสบาย”
ซานุกขานรับสั่งถามเจาคุณปจจนึกฯ
“เขาวาเมืองไทยไมมีสิงหโต เปนความจริงใชไหมเจาคุณ”
ทานเจาคุณหัวเราะ
“ถูกแลวฝาบาท เมืองไทยหรือพมามีแตเสือเทานั้น แตความดุรายของเสือโครงก็คงจะไมยิ่งหยอน
กวาสิงหโตเทาใดนัก มันสามารถที่จะคาบเอาวัวหรือควายไปกินไดอยางสบาย”
องคซานุกขานพยักพระพักตรชา ๆ
“อินเดียและเนปาลมีสิงหโตชุมมาก
ฉันคิดวามันคงมาจากปาอาฟริกาหลายรอยปมาแลว
ปที่แหงแลงและเปนภูเขาสูงเชนนี้สิงหโตชอบมาก”
นิกรทูลถามวา “เขาวาไขสิงหโตกินอรอยกวาไขไก ฝาบาททรงเห็นดวยหรือเปลา”
ทานมหาราชาซานุกขานทําหนาเบ
“สิงหโตมีไขดวยหรือ คุณนิกร”
นายจอมทะเลนฝนหัวเราะ
“อายแหวมันเคยเลาใหกระหมอมฟงวา
ไขสิงหโตใหญเทา ๆ กับไขนกกระจอกเทศ
แตกินอรอยกวา”
เจาแหวทูลเสริมขึน้ ทันที
“ยายของเพื่อนกระหมอมเคยเลาใหฟงอีกทีหนึ่ง เท็จจริงอยางไรไมทราบเกลา”
ซานุกขานทรงพระสรวลลั่น
“ฉันเกิดมาจากทองพอทองแมก็เพิ่งเคยไดยินไดฟงวันนี้วาสิงหโตมีไข
อีกหนอยคนเราก็คงจะมี
ไขบาง”
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ
“กระหมอมอยากใหเปนเชนนัน้ ถาผูหญิงมีไขอยางเปดหรือไก โลกเราก็คงจะนารักขึ้นอีกมาก
สาว ๆ จะมีไขลมขนาดยอมกวาไขนกกระจอกเทศเล็กนอย ถาแตงงานแลวก็จะมีไขที่มีเชื้อ คือฟกเปนตัว
กระหมอมคิดวาสนุกแน ไปทางไหนเราคงไดยินเสียงผูหญิงรองกระตากทั่วเมือง ไขคนจะเปนอาหาร

ที่ดีเลิศ ตื่นเชากระหมอมก็รับประทานไขภรรยาของกระหมอมวันละฟอง ถาใหหลอนกินอาหารดี ๆ
เปนตนวา ผสมปลาปนและวิตามิน เมียของกระหมอมอาจจะไขเชาเย็น วันละสองฟองก็ได”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ดร.ดิเรกวาเสียงอหาย
“ยูพูดเขาที
ฮะ ฮะ
บางทีไอจะลองคนควาทดลองดู
เมื่อกลับไปถึงเมืองไทย
ไอจะทําใหผูหญิงมีไขเหมือนเปดไก
คนจนจะไดไมตองเดือดรอนในเรื่องเลี้ยงลูกเล็ก
ๆ
เพราะถาไมฟกก็ไมเปนตัว ผูหญิงทั้งโลกจะไขเหมือนเปดไกทั้งหลาย ฮะ ฮะ เขาทีมาก”
พลพูดเสริมขึ้นอยางเปนงานเปนการ
“แตผูหญิงก็คงจะยุงยากลําบากใจไมนอย กวาจะปรับปรุงตัวเองใหเขากับสภาพการณของตนได”
กิมหงวนขมวดคิ้วยน
“ไมเห็นตองเดือดรอนอะไร
ตื่นเชากอนจะไปทํางานหรือออกจากบานไปธุระไหน ๆ
ก็จัดการไขเสียใหเรียบรอยเสียกอน มันจะยากอะไร เขาไปนอนในรังในทาโกงโคง ทําแกมปองไปปองมา
พอไดที่ก็เบงปรุด
แลวรองกระตากนิดหนอยเพื่อไมใหเสียธรรมเนียม
เทานีก้ เ็ สร็จเรื่อง
สําหรับไขจะเก็บไวใหคุณผูชายกิน
หรือรวมไวครบหนึ่งโหลสงไปขายก็ได
ไขคนใบโตหนอย
คงจะไดราคาดี อยางขี้หมูขี้หมาก็โหลละยี่สบิ บาท”
คราวนี้นายพัชราภรณหวั เราะลัน่
“การไขของเปดหรือไกเอาแนไมไดโวย มันอาจจะไขไดทุกเวลา ดูแตไกทบ่ี านเราเปฌนตน
ไขตั้งแตเชาไปจนค่ํา
ถาหากวาผูห ญิงเราออกไขเหมือนไก
หลอนอาจจะไดรับความยุงยาก
ลําบากใจมารกทีเดียว เปนตัฃนวาเกิดไปปวดทองไขในรถเมล รถราง หรือในโรงหนัง”
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ
“เออ จริงโวย ติ้งตางวากําลังยืนโหนรถเมล ไขหลุดออกมาแตกเพละ คงจะขายหนาเขาแย”
นิกรพูดเสริมขึน้
“ทีร่ า ยทีส่ ดุ ก็คอื อยูใ นโรงหนัง
ไขปรุดออกมาแลวหลอนก็จะรองกระตาก ทําใหผูคนตกใจ
ไปตามกัน”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ตอจากนัน้ คณะนักไตเขาบรรดาศักดิก์ พ็ ากันออกเดินทางตอไป
เจาแหวครวญเพลงลาตินแผวเบา
นิกรรองเพลงร็อคแอนดโรล
บางทีก็หยุดเตนรําขยับขาไปมา
และทําเปนดีดกีตา ร มีการโยกและคลึงไปในตัว
ปาสูงในตอนบายสงบเงียบ
นาน
ๆ
ไดยินเสียงสัตวปาดังแววมาแตไกล
อากาศเชิงเขาหิมาลัยคอนขางหนาวเย็น
แตเสีย่ หงวนรําคาญเต็มทนที่ตอ งสวมแจคเก็ตหนัง
เขาถอดมันออกพาดบาไวแลวเดินเคียงคูกับนายแพทยหนุม ซึ่งกําลังสนใจกับพฤกษชาติตาง ๆ
“อินเดียเต็มไปดวยสมุนไพรอันมีคา”
นายแพทยหนุมพูดอยางเปนงานเปนการ
“นาเสียดายที่ไมมีใครมาตั้งโรงงานทํายารักษาโรคที่เนปาล
แกดูซีตนไมรอบ
ๆ
ตัวเรานีล้ ว นแตเปนยาทัง้ นัน้ ”
กอนที่เสี่ยหงวนจะพูดวากระไร
กระทิงโทนตัวหนึ่งก็วิ่งออกมาจากพุมไมเบื้องหนา

มันหยุดยืนมองดูคณะลองไพรแลวหายใจฟดฟาดในทาทางที่ดุราย เสี่ยหงวนเกิดความกลาขึ้นอยางบาบิ่น
แทนที่จะหวาดกลัววัวกระทิง
อาเสี่ยกลับยิ้มระรื่น
เขากระชากแวนตาขอบกระออกมาพับเก็บไวใน
กระเปาเสื้อเชิ้ต แลวดึงแจ็คเก็ดหนังสีน้ําตาลลงมาจากบาคลี่มันออกลอวัว ทาทางของอาเสี่ยสงาผาเผย
เหมือนกับนักสูวัวที่แรกหัดทั้งหลาย
ทุกคนตางลาถอยออกหาง พลหามเจาคุณปจจนึกฯ เมื่อแลเห็นทานยกปนเล็กยาวขึ้นประทับบา”
“อยายิงครับคุณอา
ปลายอายหงวนมันเถอะครับ
คุณอาก็ทราบดีแลววา
ถาอายหงวนมันเกิดกลาขึ้นมาแลว แมแตเสือหรือชางมันก็ไมกลัว”
ตางคนตางพากันมองดูเสี่ยหงวนดวยความเปนหวง ดร.ดิเรก เตรียมบันทึกภาพการสูวัวกระทิง
ของเสี่ยหงวน เจาแหวปองปากรองตะโกนขึน้ ดัง ๆ
“รับประทานระวังนะครับ รับประทานระวังมันจะขวิดไสแตก”
กระทิงเปลี่ยวตัวนั้นกระโจนเขาขวิดกิมหงวนทันที
อาเสีย่ เอีย้ วตัวหลบเพียงเล็กนอย
แลวยกเทาถีบสีขางวัวเต็มแรง
“นีแ่ นะ”
กระทิงหมุนตัวกลับ ยกขาหนาตะกุยดินแลวพุงเขาใสอาเสี่ยอีก กินหงวนเอี้ยวตัวหลบอยางนาดู
แลวยกเทาขวาเตะสอดเขาไปใตกนวัวเต็มแรงเสียงดังพลั่ก
บังเอิญเทาของอาเสี่ยเหวี่ยงไปถูกที่สําคัญเขา
กระทิงโทนทรุดตัวลงนัง่ ยอง ๆ รองโอดครวญนาสงสาร หนาตาซีดเซียวแสดงความเจ็บปวดรวดราว
แสนสาหัส ไมผิดอะไรกับนักมวยที่ลืมสวมกระจับ และถูกคูตอสูเตะถูกที่สําคัญ
เจาแหวถือโอกาสนี้ปลอยกระสุนปนเล็กยาวออกจากลํากลองทันที
“ปง”
กระทิงโทนลมฮวบลงสิ้นใจตาย ทุกคนพากันเดินเขาไปหาเสี่ยหงวน ทานมหาราชาซานุกขาน
ยื่นพระหัตถขวาใหอาเสียสัมผัส
“เธอเกงมากกิมหงวน ทาทางของเธอที่ตอสูกับวัวกระทิงนั้น สงางามราวกับนักสูวัวที่มาจาก
เมดริด”
อาเสี่ยยิ้มแกมแทบแตก
“เรื่องขีผ้ งกระหมอม วัวกระทิงนะไมมีฤทธิ์เดชอะไรเลย อา – ประเดี๋ยวถาพวกเราพบชางปา
กระหมอมจะแสดงการตอสูกับชางใหทอดพระเนตร รับรองวาชางปาสูกระหมอมไมไดแน กระตุกหาง
ทีเดียวก็วง่ิ หางจุกตูดรองเปง ๆ ลั่นปาไปเทานั้นเอง”
นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายเอื้อก พูดขัดขึ้นทันที
“ลงรองเปง ๆ ละกอไมใชชางเสียแลวละโวย”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ หันมาทางนิกร
“แลวชางมันรองยังไงละ”
นิกรแหกปากรองเสียงชางทันที
และรองติด ๆ กันหลายครั้ง
ทุกคนตางหัวเราะงอหาย
นายจอมทะเลนรองเสียงชางไดเหมือนกับชางมาก

ทันใดนัน้ เอง เสียงชางจริง ๆ ก็ดังขึ้นกังวาลไปทั่ว ชางโทนตัวนี้ไดยินเสียงนิกรรองก็เขาใจวา
ชางตัวใดตัวหนึ่งในวัยทีนเอจเรียกหามัน มันจึงรองรับและวิ่งมาที่เสียงนั้น
เมื่อเจาพลายสูงเกือบสามเมตรวิ่งทะเลิ่กทะลั่กออกมาจากพุมไมใบบัง ทุกคนก็ยืนตะลึงพรึงเพริด
ไปตามกัน
งาของมันทั้งสองขางยาวเฟอย
ชางอินเดียมีรูปรางลักษณะคลายชางไทยหรือชางพมา
มันหยุดยืนจองมองดูนกั ลองไพรในทาทางอันดุรา ย ทานมหาราชารับสั่งกับอาเสี่ยทันที
“เอาซีกิมหงวน แสดงการสูชา งใหฉนั ดูหนอยเถอะ”
กิมหงวนตัวสั่นเหมือนกับลูกหมาเปยกฝน
“ไม....มะ....ไมไหวกระหมอม ตัวมันใหญเหลือเกิน ใหญกวาพระยาไชยานุภาพของพระนเรศวร
เสียอีก”
เจาคุณปจจนึกฯ ขยับปนเล็กยาวในทาเตรียมยิง แลวทานก็พูดเยาะเยยกิมหงวน
“การพูดกับการทําตางกัน ถาอายหงวนกลาสูชาง พระยาปจจนึกฯ จะยอมเอาหัวเดินตางตีน”
อาเสี่ยชักฉิว
“จริงนะครับ ถาไมจริงวายังไง”
“จริงซีวะ ถาไมจริงฉันยอมใหเแกเอาขี้หมาละเลงหัวฉัน”
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
“ทุนคนเปนพยานนะ วันนี้ยอมตายละ ลองสูกับชางดูสักที ถาชางมันเกงกวาคนเขาคงไมจับมัน
เอาไปลากซุงไดหรอก”
แลวกิมหงวนก็บังเกิดความบาบิ่นอยางประหลาด อาเสี่ยปลดปนเล็กยาวของเขาสงใหเจาแหวถือไว
แลวกระชากมีดพกคูมือออกมาจากปลอกของมัน เจาแหวกลาวกับอาเสี่ยเบา ๆ วา
“รับประทาน นาฬิกาขอมือกับปากกาใหผมนะครับ รับประทานผมจองไวเสียกอน”
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง
แลวยกมือซายเขกกบาลเจาแหวเต็มเหนี่ยว
ตอจากนั้นอาเสี่ยก็เดินเขาไปหาเจาพลายงายาวอยางองอาจ
ทุกคนตางยอมรับนับถือวาอาเสี่ยกลาหาญ
ผิดมนุษย ราวกับวาเขาเปนพรานชางที่มีอาชีพจับชางขาย
ชางกับเสี่ยหงวนตางหยุดเผชิญหนากันในระยะใกลชิด เจาพลายงายาวมวนงวงขึ้นแลวสงเสียงรอง
ทําลายขวัญ
“ฮูม แอ...”
“ไมกลัวโวย เขามาซี กูก็รองเสียงชางได” พูดจบเสี่ยหงวนก็ตะโกนรองเสียงชางลั่นปา “ฮูม ๆ
แฮะแอ...แอแอ...”
ชางปรี่เขาเลนงานเสี่ยหงวนทันที อาเสี่ยหมุนตัวใสตีนหมาโกยอาว ชางไลกวดติด ๆ ไป
กินหงวนหลบหลีกตามตนไมใหญ
และแลบลิ้นปลิน้ ตาหลอกชาง
เจาพลายโกรธหัวฟดหัวเหวีย่ ง
การหนีและการไลเปนไปอยางเนือย ๆ ไมมีการตื่นเตนและหวาดเสียว เพราะฝายหนีตง้ั ตาหนีเสียจริง ๆ
ครั้งหนึ่งเจาพลายไลกวดกิมหงวนกระชั้นชิด
ยื่นงวงเขามาใกลคออาเสี่ยตามลําดับ
กิมหงวนมีแรงเทาไรก็เรงสตีมเต็มที่ บังเอิญสะดุดเถาวัลยเสนหนึ่งหัวคะมําไปขางหนาแลวลมลงตะครุบกบ

ชางวิ่งเขาทรุดตัวลงนั่งแลวใชงาแทงอาเสี่ยเต็มเหนี่ยว
แตกิมหงวนกลิ้งตัวหลบงาชางไดอยางหวุดหวิด
ชางโทนแทงถูกพื้นดินดังฉึก กิมหงวนลุกขึ้นไดก็วิ่งตอไป
ทันใดนั้น เสียงปนเล็กยาวก็ดังขึ้นหนึ่งนัด
“ปง”
ดวยฝพระหัตถอันแมนยําของทานมหาราชาซานุกขาน
เจาพลายงายาวถูกยิงที่ตระพองพอดี
มันสงเสียงรองดวยความเจ็บปวดแลวลมฮวบลงสิ้นใจตาย อาเสี่ยวิ่งยอนกลับเขามาหาคณะพรรคของเขา
“ผมสูชางใหดูแลว คุณอาตองเอาหัวเดินตางตีนตามคําสัญญา”
“อยางนี้เขาเรียกวาหนีชางโวยไมใชสูชาง
แกโกยอาวอยางไมคิดชีวิตแลวยังมีหนามาบอกวา
แกสูชางอีก”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ
“ทีแรกก็ตั้งใจจะสูมันเหมือนกันแหละครับ แตพอเขาไปใกลมันผมก็เสียขวัญ งามันยาวนากลัว
เหลือเกิน เมื่อกี้นี้ผมนึกวาเสร็จมันแลว เคราะหดีที่ยังหลบทันมายก็มองเทงไปแลว”
ทุกคนตางหัวเราะชอบใจไปตามกัน องคซานุกขานทรงพระสรวลงอหาย รับสั่งกับกิมหงวนพลาง
ทรงพระสรวลพลาง
“อยางไรก็ตาม
ฉันเห็นวาเธอกลาหาญมากทีเดียว
ไมมีใครกลาลอชางปาอยางนี้หรอก
เธอทําใหฉันใจคอหายหมด ฉันยิงมันก็เพราะกลัววาเธอจะพลาดทาเสียทีมัน”
เสีย่ หงวนยิม้ เจื่อน ๆ มองดูศพชางโทนแลวสั่นศีรษะชา ๆ
“ชางที่เขาดินไมเห็นจะนากลัวอยางนี้เลย ไปเที่ยวเขาดินทีไรเคยขี่เลนเสมอ”
คณะลองไพรตางวิพากษวิจารณกันแซดไปหมด
แลวก็พากันออกเดินทางตอไป
สักครูห นึง่ ก็เขาเขตปาโปรง ทุกคนไดเห็นดอกไมปาบานสะพรั่งสีตาง ๆ กัน ธรรมชาติอันสวยงามเหลานี้
ทําใหนักไตเขารูสึกเพลิดเพลินมาก
เมื่อลุยผานลําธารตื้น ๆ ไปอีกฝง หนึง่ นิกรรองขึน้ ดัง ๆ
“เฮย กระทิง”
ทุกคนหยุดชะงัก นิกรหยุดยกปนขึ้นประทับบา เล็งศูนยไปที่วัวตัวนั้นซึ่งกําลังยืนและเล็มหญา
อยูในพุมไม แลวนิกรก็กระดิกนิ้วเหนี่ยวไกปน
“ปง”
วัวตัวนั้นรองโอกแลวลมลงทันที คณะลองปาตางพากันวิ่งเหยาะ ๆ เขาไปดูมัน พล พัชราภรณ
อาปากหวอเมื่อเห็นศพวัวตัวนั้น
“อายผี” เขาดุนกิ ร “นี่มันวัวเขาเลี้ยงโวย ไมใชวัวกระทิง”
นิกรสะดุง เฮือก
“ฮา วัวบานหรือนี่”
“เออ” พลตอบยิ้ม ๆ “เตรียมจายทรัพยใหเจาของวัวเถอะ”
ทานมหาราชารับสั่งขึ้นเบา ๆ วา

“แยจริง
เธอไปยิงเอาวัวชาวบานเขาเขาแลว
นี่แสดงวาเราเขามาในเขตหมูบานปาแลว
เธอรูไ หมวาชาวฮินดูนบั ถือวัวมาก
พวกชาวบานปาเขาเลี้ยงวัวไวใชงาน
นอกจากนั้น
วัวยังเปนสัตวประเสริฐของพวกเขา ชาวฮินดูบางคนใชขี้วัวทาหนาเมื่อปวยไข ถาวัวที่เขาเลี้ยงลมตายไป
เขาจะรองไหเหมือนกับเขาตองเสียญาติผใู หญไปคนหนึง่
แตเดี๋ยวนี้ชาวฮินดูมีการศึกษาดีขึ้น
การเคารพนับถือเสื่อมไปหมด
ชาวฮินดูที่ทันสมัยอยางฉันเปนตน
ก็รจู ักทานเนือ้ วัวเปนอาหาร
เพราะเรารูว า วัวเปนอาหารของมนุษย”
คณะลองปาตางวิพากษวิจารณกันพึมพัม
ทันใดนัน้ เอง
กระทาชายชาวฮินดูคนหนึ่ง
แตงกายคลายกับแขกขายถั่วมันๆ
ทีเ่ ราเคยพบเห็นในกรุงเทพฯ
ไดวิ่งออกมาจากสุมทุมพุมไม
ตรงเขามาที่ศพของวัว พอแลเห็นวัวของเขาถูกยิงตายเขาก็รอ งไหโฮ ตีอกชกหัวตัวเองพลางพิลาปรําพัน
เปนภาษาฮินดูอยางนาสงสาร
นิกรทําหนาเหมือนจะรองไห เขามองดูพระพักตรของทานมหาราชาซานุกขานแลวทูลวา
“ฝาบาทกระหมอม
ชวยเจรจากับนายบังคนนี้ทีเถอะฝาบาท
วัวของเขาราคาเทาใด
กระหมอมจะใชใหสองเทา”
ซานุกขานทรงแยมพระสรวลเล็กนอย
แลวพระองคก็รับสั่งกับชายวัยกลางคนซึ่งเปนเจาของวัว
เปนภาษาฮินดู
“เพื่อนคนไทยของฉันเขาใจผิดวาวัวของแกเปนวัวปาหรือวัวกระทิง
เขาก็เลยยิงมัน
ฉันตองขอโทษแทนเขาดวย เอาเถอะ แกจะเรียกรองคาวัวของแกสักเทาใด เราจะใชให”
ชายผูเ ปนเจาของวัวมองดูทา นมหาราชาอยางเคือง ๆ
“คนไทยคนไหนเปนคนยิงวัวของฉัน”
ทานมหาราชาผายพระหัตถมาทางนายจอมทะเลน
“คนนี้ยิง”
บาบูโกรธจนตัวสั่น ปรีเ่ ขามาหานิกรและขบกรามกรอด แทนที่จะตกใจนายจอมทะเลนยืนอมยิ้ม
แลวยักคิ้วใหเจาของวัว นิกรกลาวขึ้นเปนภาษาไทย
“เสียใจบาบู
มันเปนความผิดของแกเองที่แกดันเลี้ยงวัวที่มีรูปลักษณะเหมือนกระทิง
กันก็เลยยิงมัน”
บาบูทําตาโตเทาไขหาน เขาเอ็ดตะโรนิกรเสียงลั่น
“ยิงทํามะไร อีนว้ี วั ของจั๊นหนักกบาลแกหรือ ระยํานะ ระยํามั่กมาก”
คณะพรรคสี่สหายหัวเราะครืน ตางพอใจที่เจาของวัวตัวนี้พูดภาษาไทยได โดยเฉพาะนิกรวา
เสียงอหาย เขามองดูบาบูอยางขบขัน แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“บาบูเคยไปอยูเมืองไทยหรือ”
เจาของวัวสัน่ ศีรษะ
“ไมเคยนา”
“เอะ แลวทําไมบาบูพูดไทยได”

“โอ – อีนจ้ี ๋ันเปนไทยอาหมนะนายจา ปูยาตายายของจั๋นเปนคนไทยพูดไทยได จั๋นก็พูดได”
นายจอมทะเลนทําตาปริบ ๆ หันมาทางพอตาของเขา
“ไทยอาหมเปนไงครับ คุณพอ”
ทานเจาคุณหัวเราะหึ ๆ
“ไมรโู วย ลองถามอายหงวนมันดูซ”ี
นิกรเปลี่ยนสายตามาที่เสี่ยหงวน
“แกรูเรื่องไทยอาหมบางไหม”
อาเสี่ยยิ้มดวยมุมปากขางซายเพียงขางเดียว
“ไมรหู รอก กันไมเคยไดยินเรื่องไทยอาหม กันรูแตเรื่องไทยอาขีห้ ม”
บาบูหันมาทําตาเขียวกับกิมหงวน
“อาขีห้ มอมขีห้ มาคะราบ อีน้ อ้ี มทํามะไร เหม็นตายหา ไทยอาหมเปนคนไทยพวกหนึ่ง
ที่ถอยรนมาจากเมืองจีนนะนายจา แลวแยกมาทางอินเดีย”
นิกรมองดูบาบูเจาของวัวดวยความเลือ่ มใส
“อือ – บังรูป ระวัตศิ าสตรดนี ่ีนะ”
บาบูยิ้มแปน
“อีนี้จั๋นเปนครูสอนประวัติศาสตรที่มหาวิทยาลัยกรุงเดลฮีหลายปนะนายจา แลวก็ออกมาเลี้ยงวัว
อยูที่นี่ ทําไร ปลูกถั่ว ปลูกพริก มะเขือ ปลูกกะป ปลูกหอมกระเทียมคะราบ”
เจาแหวหัวเราะคิก๊ อดรนทนไมไดกพ็ ดู เสริมขึน้
“กะปปลูกไดดวยหรือวะบาบู”
เจาของวัวหันขวับมาทางเจาแหว
“ทํามะไรปลูกไมได
เอากะปหยอดลงไปในดิน
รดน้าํ เชาเย็นนะนายจา
สามสี่วัน
ตนก็จะโผลออกมาคะราบ”
คณะลองปาหัวเราะครืน นิกรยกมือขวาตบบาเจาบาบูเจาของวัวแลวถามยิ้ม ๆ
“บาบูชื่ออะไร”
“อัคนิรุธคะราบ แลวทานชื่อมีไมม”ี
“อาว” นิกรอุทาน “ไมมีชื่อก็ไมใชคนนะซีบาบู ชื่อฉันเพราะมาก ฉันชื่อนิกร พวกเราเปนคนไทย
เดินทางมาทัศนาจรอินเดียและเนปาล”
บาบูผูมีชื่อวาอัคนิรุธขมวดคิ้วยน
“ทัศนาจรเปนอยางไรนะนายจา”
นิกรอมยิม้
“ทัศนาจรแปลวา ทองเที่ยว”
นายอัคนิรุธหัวเราะเบา ๆ
“ทองเที่ยวก็ทองเที่ยว ทําไมตองบอกทัศนาจรคะราบ”

“ออ พวกเราคนไทยเปนยังนี้แหละบาบู ใชคําวาทองเที่ยวมันไมเพราะ ตองใชคําวาทัศนาจร
พวกเราจะมีศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอินเดีย
เราสนใจและเลื่อมใสในขนบธรรมเนียม
ประเพณีอินเดียมานานแลว เรามาเที่ยวอินเดียก็เพราะเรารักชาวอินเดียมากกวาชาติอื่น ๆ “
ผูอ า งตัววาเปนไทยอาหมยิม้ แกมแทบแตก
“ทานชอบอินเดียจริงจริง๊ ”
“เปนความจริง ชาวอินเดียเปนมิตรที่นารักของเรา โดยเฉพาะทานมหาตมคาณฑีที่ลวงลับไปแลว
พวกเราเคารพบูชาทานมาก”
กิมหงวนพูดขึ้นทันที
“อยามัวซักความยาวสาวความยืดเลยโวยอายกร เราจะตองเดินทางตอไปอีก จายเงินคาวัวใหเขา
เสียเถอะ จะไดเดินทางตอไป”
นิกรลวงกระเปากางเกง หยิบเงินรูปปกหนึ่งออกมา แลวกลาวถามนายอัคนิรุธ
“บาบูคดิ คาวัวตัวนีเ้ ทาไร พูดมาเถอะไมตองเกรงใจ ฉันฆามันตาเพราะคิดวามันเปนกระทิง
ฉันยินดีใชให”
บาบูอัคนิรุธโบกมือหามนิกร
“ไมตองใชนะนายจา อีนี้นายพูดนาฟงถูกใจจั๋นมาก จั๋นจะไปเอาวัวมาใหนายยิ่งเลนอีกตัวคะราบ”
พูดจบชายกลางคนก็หมุนตัวกลับแลววิ่งตื๋อไปจากที่นั่น
เสียงหัวเราะของใครตอใครดังขึน้ อยางครื้นเครง พลมองดูนิกรอยางขบขัน แลวพูดพลางหัวเราะ
พลาง
“แกมีวาทศิลปไมเลว ยกยอปอปนเสียจนเจาของวัวไมเอาใช และจะไปเอาวัวมาใหแกยิงอีก”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
“นี่แหละเขาวาพูดดีเปนศรีแกตัว
สุนทรภูกลาวไววา.....เปนมนุษยสุดจะดีอยูที่ปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา”
เสี่ยหงวนตอกลอนที่เจาคุณปจจนึกฯ พูดทันที
“ตองกินหมากปากเปรอะเพราะวาจา เขาเขนฆาเจ็บใจในถอยคํา”
ดร.ดิเรกมองดูเสีย่ หงวนอยางชืน่ ชม
“เวล...เวล...เวล ยูเกงมาก ตอกลอนสดไดดพี อใข ฮะ ฮะ”
อาเสี่ยอมยิ้ม
“พูดแลวจะวาคุย คุณตาทวดของกันเปนลูกพี่ลูกนองกับทานสุนทรภู บางขณะทานสุนทรภู
แตงกลอนไมได ตองมาปรึกษาหารือกับคุณตาทวดของกัน”
คุณตาทวดของแกชื่ออะไรวะ” พลถามยิ้ม ๆ
“สุนทรผึ้ง” เสี่ยหงวนตอบหนาตาเฉย
ซานุกขานทรงพระสรวลลั่น
“ฉันก็พอจตะรูเ รือ่ งเหมือนกัน สุนทรภูเปนมหากวีที่มีชื่อเสียงมาก ชาวอินเดียที่เปนนักวรรณคดี

ตางรูป ระวัตขิ องมหาจินตกวีไทยผูน ้ี สุนทรภูเ ปนกวีของกรุงรัตนโกสินทรใชไหมเสีย่ หงวน”
กิมหงวนยิ้มแปน
“ถูกแลวกระหมอม
คุณตาทวดกระหมอมผูน เ้ี กิดในรัชกาลของพระพุทธยอดฟา
บิดาเปนชาวจันทบุรี มารดาเปนชาวเมืองแกลงหรือเมืองระยอง”
“แลวยังไง” ทานมหาราชารับสั่งถามอยางสนพระทัย
เสี่ยหงวนวางทาใหสมกับเปนผูมีความรู
“บิดามารดาของสุนทรภูไดเดินทางเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยูที่กรุงเทพฯ เมื่อสุนทรภูมีอายุได
หกขวบ บิดามารดาไดมีเรื่องแตกราวกัน และแยกทางกันกระหมอม”
นิกรพูดโพลงขึ้นเพื่อลองภูมิเสี่ยหงวน
“เลาใหละเอียดซิวะ
วาพอและแมสุนทรภูชื่ออะไร
อายุเทาไร
รูปรางสูงต่าํ ดําขาว
มีตาํ หนิตรงไหนบาง แตกราวกันดวยเรื่องอะไร”
กิมหงวนทําตาปริบ ๆ
“ใครจะไปรูซึ้งถึงอยางนี้”
นายจอมทะเลนอมยิ้ม
“แตกนั รูด ี
นักประวัติศาสตรและวรรณคดีอยางกันตองรูล ะเอียด
แกอาจถามกันไดวา
หนวดของสุนทรภูมีกี่เสน สุนทรภูชอบดูโทรทัศนยี่หออะไร และใชรถยนตยี่หออะไร”
“พอแลว” เจาคุณปจจนึกฯ ตวาดแวด “สมัยนัน้ มันมีรถยนตหรือวะ มีแตเกวียนโวย”
ทันใดนัน้ เอง
อัคนิรุธชาวฮินดูในวัยกลางคนก็ปรากฎตัวขึ้นทําใหการสนทนาตองยุติลงชั่วขณะ
ทุกคนตางพากันมองดูบาบูเปนตาเดียว
อัคนิรุธจูงวัวมาตัวหนึ่งซึ่งเปนวัวที่เขาเลี้ยงไว
เขาพาวัวสีดํา
ตรงเขามาหาคณะพรรคไตเขา แลวเขาก็กลาวกับนิกรดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส
“นายจา อีน้ีจน๋ั พาวัวของจัน๋ มาใหนายยิงเลนอีกตัวหนึ่งคะราบ จั๋นพอใจมากที่นายบอกจั๋นวา
นายรักชาวอินเดียมากกวาชาติอื่น อินเดียก็รักคนไทยนะนายจา ชาติแขกชาติไทยไมใชอื่นไกลพี่นองกัน
ยิงซีคะราบ จั๋นใหยิงฟรี”
นิกรกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง
“พอแลวอัคนิรธุ
ฉันขอบใจมากบาบู ที่บาบูแสดงน้ําใจกวางขวางเชนนี้ ฉันไมยงิ หรอก
และวัวของบาบูที่ฉันยิงตายไปฉันก็จะใชเงินให”
บาบูรีบโบกมือหาม
“ไมตอ งนายจา
ไมตองใชคะราบ
จัน๋ รักนายจริง ๆ
นายจะกูเงินจั๋นก็ยังได
อีนเ้ี กาสิบรูปไ ปรอยรูปม านานายจา”
ทานมหาราชาซานุกขานทรงพระสรวลอยางขบขัน แลวรับสั่งกับคณะพรรคสี่สหาย
“อายหมอนี่คงจะไมสบายหรือมายก็ทองผูกมาหลายวันแลว รูสึกวาเปนนักชาตินิยมอยางรุนแรง”
รับสั่งจบพระองคก็รับสั่งกับบาบูอัคนิรุธเปนภาษาฮินดู
“อัคนิรธุ
ฉันขอแนะนําตัวเองใหแกรูจ กั
ฉันคือมหาราชาซานุกขานแหงปตนานคร
และเปนอนุชาของทานมหาราชาวิชัยอวตาล

แหงมหานครกาตะมันดู พวกเราเปนนักไตเขาสมัครเลน ไดขึ้นไปจนถึงยอดสูงสุดของเอเออรเรสต
เมื่อเรากลับลงมาถึงเชิงเขาหิมาลัย
เราก็หลงทางพากันเดินเดาสุมมาทางนี้
แกชวยเราหนอยไดไหม
ชวยพาเราไปสงยังอําเภอหรือตําบลที่มียานพาหนะพาเราไปเมืองกาตะมันดู”
ชายกลางคนหนาตื่น
เขามองดูทานมหาราชาซานุกขานอยางเกรงกลัวในบุญวาสนา
แลวเขาก็ยกมือทั้งสองขึ้นแตะหนาผากพลางกมตัวลงไปในทาแสดงความเคารพ
“สะลาม
ขาแตพระองค
ขาพระองคเพิ่งทราบวาพระองคเปนมหาราชา
โอ –
ขาพระองคมีนัยนตาเสียเปลาหามีแววไม อภัยใหขาพระองคเถิด พะยะคะ”
คณะพรรคสี่สหายฟงไมรูเรื่องไดแตทําตาปริบ ๆ ไปตามกัน
ทานมหาราชาซานุกขาน
ทรงยื่นพระหัตถขวาใหอัคนิรุธสัมผัสโดยไมถือพระองค
“ชวยเราหนอยนะอัคนิรธุ กอนอื่นแกบอกฉันหนอยซิวา ที่นี่อยูในทองที่จังหวัดอะไร”
ชายกลางคนแสดงทาทีพินอบพิเทาจนออกนอกหนา
“อยูในเขตเมืองมัสราพะยะคะ”
“โอ – ถายังงั้นก็ไมไกลจากกาตะมันดูเทาใดนัก
แกจะชวยนําทางพาพวกเราไปสง
ยังทางเมืองหลวงหรือทางรถไฟไดไหมละ”
นายอัคนิรธุ รับคําทันที
“ไดพะยะคะ ขาพระองคยินดีนําทางพระองคกับพวกคนไทยเหลานี้ไปสงที่อําเภอปดรูดินพะยะคะ
อยูหางจากปานี้ราวยี่สิบกิโลเมตรเทานั้น
ขาพระองคไมคิดคาปวยการใด
ๆ
เลย
แตจะขอคิดคานําทางเพียงสามรอยรูปเทานั้น”
ดร.ดิเรกพูดขึ้นเบา ๆ
“ไมคิดคาปวยการ แตคดิ คานําทาง นายิงทิ้งเหลือเกิน”
บาบูหันขวับมาทางนายแพทยหนุม
“โอ – ปนไมมีลูกไมกลัวนะนายจา”
ซานุกขานรับสั่งขึ้นดวยเสียงหนัก ๆ
“อยาเพิง่ พูดเลนโวยอัคนิรธุ
แกวาระยะทางจากนี่ไปอําเภอปดรูดินยี่สิบกิโลนะไมใชใกลโวย
ทีห่ มูบ า นของแกมีมา หรือเปลา พวกเราจะขอซื้อมาคนละตัวสําหรับขี่ไปอําเภอ เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
เต็มทนแลว ขืนเดินทางในปาตั้งยี่สิบกิโลคงเดินไมไหวแน”
คราวนี้อัคนิรุธทูลทานมหาราชาดวยภาษาไทย
“ที่หมูบานมีมาหลายตัวคะราบ อีนี้จั๋นจะชวยซื้อให ตัวหนึง่ คงไมเกินหนึง่ พันรูป”
“โอโฮ” ซานุกขานทรงอุทาน “ทําไมถึงแพงนักวะ อัคนิรธุ หรือวามาหายาก”
“หายากทํามะไร มาถมเถไปนา แตคนซื้อมาหายากคะราบ บางทีใหเปลา ๆ ยังไมเอา”
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวขึ้นบาง
“ถาตัวละพันรูปละก็พวกเราเดินไปดีกวา อยางชาพรุง นีก้ ็ถงึ อําเภองูดนิ ”
นายอัคนิรธุ สะดุง เฮือก

“ปดรูดินคะราบ ไมใชงูดิน งูดนิ เปนอําเภอมีอยางทีไ่ หนกันนายจา เรือ่ งมาตอไดคะราบ
ไปดูเสียกอน อีนข้ี องซือ้ ของขายตอไดนะ นายจา พูดดี ๆ ตัวละ ๕ รูปเ ทานัน้ แถมอานบังเหียนพรอม”
พลวา
“ตกลงพี่ชาย
พาพวกเราไปทีห่ มูบ า นของแกเถอะ
เราจะไดถือโอกาสพักผอน
ที่หมูบานของแกสักชั่วโมง แลวคอยเดินทางไปอําเภอปดรูดิน”
นิกรเดินเขาไปยืนขางวัวสีดําตัวนั้น แลวเขาก็กลาวกับเจาของวัวอยางประจบประแจง
“บาบูจา ฉันเมื่อยจนนองระเบิดไปขางหนึ่งแลว ขอใหฉันขี่วัวของบาบูไปไดไหม”
บาบูนิ่งคิด
“เดีย๋ ว อีนจ้ี น๋ั ฟงไมเขาใจนะ นายจะขี่วัวหรือจะใหวัวขี่ไป”
นิกรอาปากหวอแลวเอ็ดตะโรลัน่
“ฉันขีว่ วั โวย ไมใชใหวัวขี่ฉัน ปูโธ – ขืนใหวัวขี่ฉันก็แบนแปดแปเปนกลวยปงไปเทานั้นเอง”
“โอ – เขาใจแลวคะราบ จัน๋ อนุญาตใหขว่ี วั จั๋นได แตหา มตีววั คะราบ อีกสองสามวัน
จัน๋ จะแตงงานกับวัวตัวนีค้ ะราบ”
ทุกคนสะดุงเฮือกไปตามกัน เสี่ยหงวนรองเสียงหลง
“จริง ๆ หรือบาบู”
“จริงนา โกหกทํามะไร แตงกับคนเสียเงินมั่กมาก แตงกับวัวไมเสียอะไร ผาก็ไมตองนุง
โลตีก็ไมกิน กินหญาอยางเดียวคะราบ ไมขี้บนจูจี้ ไมเที่ยว ไมเลนไพ หนังก็ไมดู”
คณะนักไตเขาตางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน
นิกรกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังวัวอยางสงา
วัวตัวนี้เปนวัวทีเ่ ชือ่ งมาก
แตขี้จั๊กจี้ที่สุด
เมื่อสนเทาของนิกรกระทบกับสีขางของมัน
วัวก็หัวเราะกากแลววิ่งปุเลง ๆ เขาไปในสุมทุมพุมไม
นิกรนั่งกระโดกกระเดกอยูบนหลังวัว
นังวัวดําพานิกรตรงไปทีต่ น ไมใหญตน หนึง่
กิ่งไมที่ยื่นออกมาปะทะคางนายจอมทะเลนของเราพอดี
นิกรผงะหงายรวงลงมาจากหลังวัวอยางไมเปนทา
บาบูรอ งตะโกนเรียกวัวของเขาแลวไลกวดมัน
สักครูอัคนิรุธก็จูงวัวกลับมา ซึง่ ในเวลาเดียวกันนี้เอง ดร.ดิเรกกับพลกําลังชวยประคองนิกรลุกขึ้น
“อีนี้จั๋นเสียใจมั่กมากนะนายจา”
อัคนิรุธกลาวกับนิกรดวยสีหนาเศรา
ๆ
“จั๋นลืมบอกไปคะราบวาวัวของจั๋นขี้จั๊กจี้ ถูกทองไมได”
นิกรสูดปากหงิง ๆ นาสงสาร
ตะโพกครากไปแถบหนึง่
เจาคุณปจจนึกฯ
ถือโอกาสกระเซาลูกเขยจอมทะเลนของทาน
“ตกมาไมตาย ตกควายแขนคอก”
เสี่ยหงวนพูดขึ้นดัง ๆ
“ตกวัวละครับ”
นิกรพูดตอทันที
“ตกวัวหัวถลอก”
ทานเจาคุณทําปากแบะยื่น กระชากปนพกในซองปนขางขวาออกมา แตทานมหาราชาซานุกขาน
ทรงหามไว

“อยานาเจาคุณ มาดวยกันตกทุกขไดยากดวยกัน จะฆากันอยางไร”
เจาคุณปจจนึกฯ ถูกยึดมือไวกด็ น้ิ รน นิกรชักหมั่นไสพอตาของเขาก็ทูลทานมหาราชาวา
“ปลอยทานเถอะฝาบาท ในปาดงพงไพรอยางนี้ใครบางจะยอมใหยิงฟรี ๆ กระหมอมก็มีปน
เหมือนกัน”
ทานเจาคุณดิน้ รนเต็มแรง ทานมหาราชายึดปนพกมาไดก็สอดใสไวในซองปนของเจาคุณปจจนึกฯ
ตามเดิม แลวปลอยพระหัตถที่จับแขนเจาคุณออก
ทานเจาคุณเดินเขามาหานิกรในบทบาทของเสือปนเร็ว
นิกรทําปากแบะยืนถางขากลอกนัยนตา
ไปมา
เจาคุณปจจนึกฯ
หยุดยืนเผชิญหนาลูกเขยจอมทะเลนของทานในระยะหางเพียงสิบกาว
มือทัง้ สองของทานกําแลวแบขยุกขยิก เสี่ยหงวนกับ ดร.ดิเรกมองดูอยางอนาถใจ
“ชักปนซีอายกร” ทานเจาคุณคําราม
นิกรแสยะยิ้ม ทําหลังโกงปากเบี้ยวเล็กนอย
“คุณพอชักซี แลวคุณพอจะรูวาใครจะชักปนไวกวากัน เลนกับผมตายทั้งกลมนะครับจะบอกให”
เจาคุณปจจนึกฯ หายใจถี่เร็ว
ทานจองมองดูนายจอมทะเลนราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
และแลวทานก็กระชากปนพกในซองขางขวาออกมาอยางรวดเร็วฉับพลัน
นิกรใจหายวาบ
เขาตะครุบดามปนพกในซองขางขวาทันที
พยายามกระชากมันออกมาจากซองเทาไรมันก็ไมออก
ในที่สุดนิกรก็ยกมือยอมแพเอาดื้อ ๆ
“กลัวแลวครับ แฮะ แฮะ”
ทานเจาคุณหยิ่งและภาคภูมิใจอยางยิ่ง
“ถาฉันเหนี่ยวไกแกก็ตายแลว แกนึกวาแกชักปนไวกวาฉันยังงั้นหรือ พอเอาจริงเขาแกปอดลอย
ดึงปนไมออก ถุย...”
นิกรมองดูปนของเขาแลวพยายามดึงมันออกมาจนได เขาสั่นศีรษะชา ๆ พลางพึมพัมวา
“ไมรูวาอายหมาตัวไหนเสือกเอาเชือกผูกติดกับซองปน ขายหนาเหลือเกิน คุณนิกรเสือปนเร็ว
กลายเปนเสือปนฝดไปแลว”
ใครตอใครอดหัวเราะไมได
ตอจากนั้นนายอัคนิรุธก็พานักไตเขาบรรดาศักดิ์ตรงไปยังหมูบาน
ของเขา ซึ่งชาวบานตําบลนี้ประกอบอาชีพในทางกสิกรรม
มันเปนหมูบ า นเล็ก
ๆ
มีบา นและกระทอมนอยใหญไมเกินรอยหลังคาเรือน
ดานหลังหมูบานเปนไรพืชตาง ๆ สวนมากเปนถั่ว
ดานซายและขวาของหมูบานเปนปาโปรง
มองไปทางหลังหมูบานแลเห็นขุนเขาหิมาลัยแลทมึนสูงตระหงานเงื้อม
ยอดของมันเสียดแทงทะลุเมฆ
ขึ้นไป
เบือ้ งหนาหมูบ า นเปนบริเวณลานกวาง
มีเนือ้ ทีป่ ระมาณหาไร
ตรงกลางมีโบสถเล็ก ๆ
ซึ่งสรางดวยหินและปูนเปนเวลาหลายรอยป หรืออาจจะถึงพันปมาแลว โบสถนี้คือเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ของกสิกรชาวฮินดูทั้งหลายในหมูบานลักษมีนี้
ขางหนาโบสถมีเชิงตะกอนฝมือหยาบ ๆ ตัง้ อยูบ นกองฟน
ตามเชิงตะกอนประดับดอกไมสด

และธงทิวเทาที่ชาวไรจะหามาได
นิกรกลาวถามอัคนิรุธทันที
“บาบู ทีน่ ม่ี กี ารเปดไฮปารคหรืออยางไร แทนบนกองฟนนั้นสําหรับพูดไฮปารคใชไหม”
บาบูเจาของวัวหันมามองดูนิกรแลวยิม้ เห็นฟนขาว
“ไฮปารคทํามะไร อีนี้เนปาลหรืออินเดียไมมีไฮปารคคะราบ แทนบนกองฟนนั่นสําหรับศพเผา
นะนายจา”
“เผาศพ.....”
“ไมใชเผาศพคะราบ ศพเผานะนาย ค่าํ วันนีม้ กี ารศพเผาหัวหนาหมูบ า นของเราคะราบ”
กิมหงวนถามขึ้นอยางเปนงานเปนการ
“เขาเปนอะไรตายละบาบู”
“เขาไมหายใจนะนายจา”
อาเสี่ยชักฉิว
“รูแ ลว คนตายก็คือคนที่ไมหายใจ แตฉนั อยากรูว า เขาเจ็บไขหรือตายดวยโรคอะไร”
เจาของวัวนิง่ คิด
“อีนเ้ี ปนโรคไมดคี ะราบ เขาทะเลาะกับเมียเขานะนาย เขาโกรธเมียไมยอมกินขาว คนใจนอย
หิวหนักเขาอีน้ีจบั แมลงวันมาผัดกินนายจา.... สามโกรกเทานั้น นัยนตากลวงโบตายแหงแกเลย”
ทุกคนหยุดชะงักอาปากหวอไปตามกัน
อาเสียกิมหงวนกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง
แลวกลาวกับทุกคน
“อยาแวะหมูบานนี้เลยพวกเรา อายโรคพรรคนี้มันไมเขาใครออกใคร ลงเปนเขาแลวมีหวังไปคุย
กับยมพบาลเกาสิบเปอรเซ็นต”
ดร.ดิเรกโบกมือหาม
“เนเวอรไมน ไอฉีดวัคซีนใหพวกเรามาจากกรุงเทพฯ แลว เปนวัคซีนพิเศษที่ปองกันอหิวาตได
อยางเด็ดขาด นอกจากนี้ยังปองกันไขทรพิษ ไขไทฟอยดหรือมาเลเรียไดอีกดวย เปนเปนยาที่ผสมขึ้นเอง
มีคุณภาพดีกวาวัคซีนธรรมดามากมาย
กันรับรองวาพวกเราอาจจะจับแมลงวันมากินเลนไดอยางสบาย
โดยไมตองกลัววาจะเปนโรคอหิวาต”
นิกรยิ้มออกมาได
“เออ.... จริงโวย ลืมนึกไปวาเราฉีดวัคซีนปองกันโรคสารพัดมาจากกรุงเทพฯ แลว”
นายอัคนิรุธกลาวขึ้นวา
“ไปบานจั๋นนะนายจา คฤหาสนจน๋ั อยูโนน” พูดจบก็ชี้มือไปที่กระทอมดินเหนียวผสมขี้วัว
หลังหนึ่ง
เจาแหวมองตามสายตานายอัคนิรธุ แลวหัวเราะชอบใจ
“นัน่ นะรึ คฤหาสนของแก”
“อือ ขางนอกขรุขระขางในตะติ๊งโหนงคะราบ อีนฉ้ี นั มีตเู ย็นน้าํ มันกาส มีน้ําอัดลม มีผลไมแชเย็น

เหลาก็มี วิทยุจั๋นก็มีฟง จั๋นรวยที่สุดในหมูบานนี้ จั๋นมีเงินหลายหมื่นนายจา ชาวบานทีน่ ก่ี เู งินจั๋น”
ไมมีใครยอมเชื่อวานายอัคนิรุธมีตูเย็นและวิทยุ
บาบูกลางคนจูงวัวเดินนําหนา
พานักไตเขาบรรดาศักดิ์ตรงไปที่กระทอมพักของเขา ถึงแมจะเปนกระทอมดินเหนียวก็ใหญโตกวางขวาง
พอดู เมื่ออัคนิรธุ ผูกวัวไวท่ีตนไมใหญหนาบานของเขาเรียบรอย เขาก็พาทุกคนเขาไปในกระทอมของเขา
ภายในกระทอมวางเปลาไมมีอะไร นอกจากเตียงนอนแบบเตียงเปลของแขกฮินดูที่เราเคยเห็นแลว
ก็มีขาวของเครื่องใชกระจุกกระจิกซึ่งลวนแตไมมีราคาคางวด
ดานขวาของหองยกพื้นขึ้นเปนเตียง
ขนาดใหญ บาบูเชิญใหทุกคนนั่งลงบนเตียงนั้น
อาเสี่ยกิมหงวนสบตากับนายอัคนิรุธ เขาก็หัวเราะหึ ๆ
“ไหนละตูเย็นกับวิทยุ ฉันไมเห็นมีอะไรเลย”
บาบูทําหนาเศรา เขายักไหลแลวแบมือทั้งสองขาง
“เสียใจนะนายจา จั๋นสั่งซื้อตูเย็นและวิทยุจากเมืองกาตะมันดูนานแลว อีนบ้ี ริษทั เขาบอกวา
อีกสามปจะสงมาใหคะราบ ที่ชาเพราะการขนสงลําบาก”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ทานมหาราชาซานุกขานรับสั่งขึ้นวา
“มีอะไรมาใหเรากินบางไหมละบาบู อยางนอยก็นมวัวคนละแกว โลตีคนละแผนก็ยังดี”
อัคนิรุธอมยิ้ม
“ของกินมีแยะคะราบ แตใหกินไมได จั๋นเก็บไวกิน นมวัวเปรี้ยวแลวยังทําเนยได”
ทานมหาราชาชักฉิว
“เถอะนา เอามาเถอะแลวฉันจะคิดเงินใหแก อยาร่ําไร คุณนิกรเพื่อนของฉันหิวจนหนาซีด
เหมือนไกฟกแลว”
นิกรมองดูนายอัคนิรธุ ดวยแววตาโหยละหอย แลวพูดเสียงแหบเครือนาสงสาร เหมือนกับคนไข
ที่กําลังลมสวานขึ้น
“บังจา ถาอาหารที่คนกินหาไมได เอาอาหารทีว่ ัวมันกินมาใหฉนั กินกอนก็ได ปลายออยฉันก็ชอบ
หรือขาวเปลือกโรยเกลือปนนิดหนอยก็ยังดี”
บาบูนัยนตาเหลือก
“กินทํามะไรเสียทองตายหาคะราบ อีนร้ี อประเดีย๋ วนะนาย จั๋นจะไปเอาอาหารมาใหพวกทาน อา –
จัน๋ คิดคาอาหารมือ้ นี้เพียงสิบรูปเ ทานั้น”
เสียหงวนกลาวขึ้นอยางเดือดดาล
“ประเดี๋ยวพอปลนเสียเลยพับผา กระดูกชิบหาย”
บาบูลืมตาโพลง
“กระดูกทํามะไร อีน้ีอยากไดเงินนะ” แลวบาบูก็เดินยิ้มกริ่มเขาไปในครัวหลังกระทอมของเขา
ในราวหานาที นายอัคนิรธุ ก็ถอื ถาดไมใบใหญเดินออกมาจากครัวไฟ ในถาดมีนมวัวหนึ่งเหยือก
และอาหารอีกสองจาน
แกงอีกหนึ่งชาม
บาบูเจาของกระทอมวางถาดลงบนเตียงใหญ
แลวกลับไปหยิบกระบอกไมไผซึ่งใชแทนถวยแกวมาสามสี่ใบ

“มีกับขาวอะไรบางบาบู” ทานเจาคุณกลาวถามอยางเปนงานเปนการ
“โอ – อาหารชัน้ หนึง่ นายจา อีนโ้ี ลตีจน๋ั ทําเอง”
อาเสี่ยทําทาผะอืดผะอม
“โลตีทําไมสีมันดําเหมือนโคลน แลวใครจะกินเขาไปได”
บาบูลืมตาโพลง
“โลตีอยางดีตองสียังงี้คะราบ ผสมโคลนนิดหนอย ไมตองใชเกลือ”
ดร.ดิเรกเมมปากแนน ชี้มือไปที่จานอาหารแลวถาม
“นีอ่ ะไรบาง กอนกินตองใหรูเสียกอน”
“อีนี้หัวผักกาดนะนายจา หัวผักกาดคลุกมหาหิง โรยเกลือนิดหนอย กินแลวลมออกทางกน
ดีคะราบ ทองไมขึ้น”
“แลวนี่ละ” นายแพทยหนุมถามตอไป
“อีนี้มะเขือผัดน้ํามันเนยนะนาย
นี่แกงถั่วกับมหาหิง
อรอยมั่กมาก
เชิญคะราบ
จั๋นจะออกไปหาพวกชาวไรใหเขาเอามามาขายพวกทาน”
พลยิ้มใหนายอัคนิรุธ
“ดูราคาอยาใหแพงนักนะบาบู แลวก็ตอ งมีเครื่องอานบังเหียนพรอม”
เจาคุณปจจนึกฯ วา “ของฉันตองไดมา ตัวโต ๆ หนอย น้าํ หนักตัวฉันตัง้ เจ็ดสิบแปดกิโล
ถามาเล็กเกินไปเมื่อฉันขึ้นไปขี่หลังมันจะโคงเปนรูปพระจันทรครึ่งซีก”
ทานมหาราชารับสั่งขึ้นบาง
“ถาพวกแกขูดเลือดเราเรียกราคาแพงเกินไป เราก็จะไมซื้อ”
“โอ – ไมแพงคะราบ อยางมากตัวละรอยหาสิบรูปเทานั้น แตบอกเสียกอนวาตองชําระเงินสด
อีนเ้ี ช็คไมมใี ครเอา คนแขกไมชอบเช็คคะราบ”
พลหัวเราะ
“อยาวาแตคนแขกเลย คนไทยก็ไมชอบเหมือนกัน ถึงเปนเช็คของเศรษฐีใหญก็ไมมีใครรับ
เพราะโดยมากไมมีเงินในธนาคาร”
อัคนิรุธยิ้มแปน พาตัวเดินออกไปจากกระทอมของเขา พอผานเจาแหวเขาก็ยกมือเขกกบาลเจาแหว
ดังโปกเปนเชิงสัพยอก เจาแหวพรวดพราดลุกขึ้นยืนเอื้อมมือแตะดามปนพกทันที แตนกิ รหามไว
“ขอเสียทีอายแหว วันนี้วนั พระโวย อยาฆาสัตวตัดชีวติ เลย”
เจาแหวทรุดตัวนัง่ ตามเดิม
กลาวคําอาฆาตมาดรายนายอัคนิรุธที่ยังอาจเขกกบาลเขา
ทานมหาราชาซานุกขานชวนใหทุกคนรับประทานอาหารที่บาบูเจาของบานจัดมาให นิกรควาโลตีแผนหนึง่
ขึ้นมากัดกรวม ๆ แตแลวเขาก็นั่งนิ่งเฉยทําหนาเหยเก
แลวลุกขึ้นวิ่งออกไปคายแกวนอกกระทอม
เพราะปรากฎวาโลตีของนายอัคนิรุธมีขี้วัวเปนสวนผสมไมต่ํากวายี่สิบเปอรเซ็นต
สักครูนิกรก็เดินโผเผเขามาในกระทอม
เขาแชงชักหักกระดูกนายอัคนิรธุ อยางเดือดดาล
ทุกคนไมมีใครกลากินอาหาร แมกระทั่งนมวัวในเหยือกเคลือบใบนั้น

คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และทานมหาราชาซานุกขาน
ไดใชเวลาที่นั่งพักผอน
สนทนากันถึงเรื่องความสําเร็จผลจากการขึ้นสูยอดเอเวอรเรสต
กิมหงวนวาถากลับไปถึงเมืองไทย
เขาจะเขียนสารคดีการพิชิตยอดเขาหิมาลัยพิมพจําหนาย
เขาใจวาคงจะจําหนายขายดีมาก
เพราะคนไทยดวยกันคงจะชื่นชมที่คนไทยคณะนี้ขึ้นสูยอดเอเวอรเรสตไดสําเร็จเปนรายที่สอง
หลังจาก
คณะของทานเซอรฮิลลาลี่
สาวนอยชาวฮินดูคนหนึ่งปราดเขามาในกระทอมดวยทาทางตื่นเตนหวาดกลัว
หลอนมองซาย
มองขวาทําหนาเลิ่กลั่ก
แลวตรงเขามาทรุดตัวนัง่ คุกเขาเบือ้ งหนาเสีย่ หงวน
หลอนประนมมือไหว
อาเสีย่ อยางนอบนอม
หลอนเปนหญิงสาวที่สวยสะคราญตาอยางยิ่ง
จมูกโดงนัยนตากลมโต
ผมยาวประบาดําขลับเหมือนขนกาน้ํา
สวนสัดหรือเชฟของหลอนยากที่จะหาหญิงใดเปรียบเหมือน
ถึงแมพุงจะพลุยไปหนอยก็ตาม
ทานกลางความตกตะลึงของคณะพรรคสี่สหาย
สาวนอยไดกลาวกับเสี่ยหงวนดวยภาษาไทย
เสียงแปรงเหมือนกับแขกพูดไทย แตวาเสียงของหลอนหวานฉ่ํา นาฟงมาก
“คุณนาขา ชวยหนูดวย”
เสีย่ หงวนหนาตืน่ เจาแหวกลาวขึ้นดวยเสียงละล่ําละลัก
“นีรปู ารอย โอโฮ.... รับประทานสวยกวาในหนังเปนกอง”
อาเสีย่ หงวนตวาดแวด
“ใครบอกพอมึงละ แมคนนี้สวยกวานีรูปารอยมากมายนัก หนาตาก็ไมเหมือนกัน”
“แฮะ แฮะ รับประทานผมไมรนู ค่ี รับ ไมเคยดูหนังแขกสักที”
กิมหงวนมองดูสาวนอยในทาทางกะลิ้มกะเหลี่ย
หลอนเปรียบเหมือนพลับพลึงไพรที่เบิกบาน
อยูในปาดง คณะพรรคสี่สหายตางพากันมองดูหลอนเปนตาเดียว และนึกชมในใจวาหลอนเปนหญิงสาว
ที่สวยที่สุด นารักที่สุด ที่ทุกคนแปลกใจก็คือวาหลอนพูดภาษาไทยไดดี
อาเสีย่ ยกมือขึน้ จะจับแกมหลอน
แตแลวก็ไมกลาเพราะฉุกใจไดคิดวาเปนการทะลึ่งเกินไป
อาจจะถูกหลอนตบหนาได
“หนู
หนูจะใหนาชวยอะไรหนูบอกมาเถอะ
หรือจะชวนใหนา อยูเ ปนเพือ่ นหนูทบ่ี า นไรน้ี
ไปจนตลอดชีวติ ยังไดนะหนู ฮือ้ .... แมคุณ สวยอะไรอยางนี”้
“หนูไมสวยหรอกคะ แลวหนูก็มีผัวแลว”
เสี่ยหงวนสะดุงเฮือกสุดตัว
“มีผัวแลว.... ยังงั้นไปขอความชวยเหลือที่คนอื่นดีกวา”
สาวนอยรีบคลานมาหานิกรทันที หลอนยกมือไหวนายจอมทะเลนอยางนอบนอม
“คุณนาอยางรังเกียจหนูเลยนะคะ”
นิกรทําทากระดากอายชอบกล
“รังเกียจนะไมรงั เกียจหรอกจะ
แตกลัววาผัวของหนูเขาจะเลนงานนาดวยคอลลตราควายนะซี
บอกนาใหโลงใจหนอยซิ สามีหรือผัวของหนูเขาสวมรองเทาเบอรอะไร”

“เบอร ๔๒ คะ”
“โอย” นิกรรองเหมือนกับถูกยิง “เบอร ๔๒ นีเ่ ตะเบา ๆ ขี้โครงนาก็คงจะพังราบไปทั้งแถบ”
“อยากลัวเขาเลยคะ”
หลอนพยายามพูดไทยใหชัดเจนที่สุดแตเสียงก็ยังแปรงอยูนั่นเอง
“นายนรสิงหปานซิงก ผัวของหนูซึ่งเปนหัวหนาชาวไรที่นี่เขาตายเสียแลวเมื่อเชานี้เอง”
เสี่ยหงวนลืมตาโพลง
“งัน้ รึ”
อาเสีย่ อุทานดัง ๆ
“ตายแลวหรือหนู
ถายังงั้นมาหานาเถอะ
นายินดีจะใหความชวยเหลือหนูทุกสิ่งทุกประการ”
นิกรยกมือขวาขึ้นทําทาจะตีหลอน
“อยาไปนะ ถาไปหาอายโยงโกะนั่นนาตีจริง ๆ ดวย ฮือ้ ... หนาตานาเกลียดนาชังเสียนี่กระไร
หนูชื่ออะไรจะ”
หลอนยิม้ เศรา ๆ ในทาทางหมนหมองและเงื่องหงอย
“มณฑาวดีคะ”
นายจอมทะเลนจุยปาก
“เพราะมาก
ชื่อเหมือนยายของนา
แฮะ แฮะ
หนูอายุเทาไรมณฑาวดี
แลวก็หนูเคยไปอยูเมืองไทยใชไหม”
“ถูกแลวคะ
ผัวของหนูแตงงานกับหนูที่เมืองไทย
ตอนนัน้ หนูอายุสบิ สองขวบเทานัน้
และกําลังเปนนักเรียน เดี๋ยวนี้หนูอายุสิบแปดปคะคุณนาขา ผัวของหนูเคยตัง้ รานเจียระไนเพชรพลอย
อยูในสําเพ็งตอนวัดเกาะคะ
ตอมากิจการทรุดโทรมก็เลยเซงรานใหคนอื่นไป
นรสิงหปานซิงก
พาหนูเดินทางกลับเนปาลบานเกิดเมืองนอนของเขาแลวมาจับจองที่ดนิ ทําไรอยูท น่ี ่ี
พวกชาวไรยกยอง
เขาเปนหัวหนาชาวบานก็เพราะเขาเปนคนดีและมีวิชาความรูคะ”
พูบจบหลอนก็รอ งไหสะอึกสะอื้น
“เขาจากหนูไปเสียแลวคุณนาขา
ตามประเพณีของเรานัน้ ผูหญิงมีผัวตายจะตองตายตามผัวของตน
ถึงแมในเมืองหลวงและเมืองใหญ ๆ ไดลมเลิกประเพณีนี้ไปแลว
แตตามชนบทยังยึดถือประเพณีนี้
อยางเครงครัด
คุณนาขา....
คุณนาโปรดชวยหนูดวย
คืนนี้เขาจะเผาหนูพรอมกับศพผัวของหนู
หนูยังเปนสาว หนูยังเห็นโลกนี้นอยเกินไป หนูยังไมอยากตายหรอกคะ กรุณาชวยหนูอยาใหเขาเผาหนูเลย
!“
นิกรมองดูหลอนดวยความสงสารและเห็นใจ
“เผาหนูเสียไดก็ดีเหมือนกัน กาฬโรคจะไดไมเกิด”
มณฑาวดีสาวนอยยิ้มทั้งน้ําตายกมือชี้หนาอกตัวเอง
“หนูนค่ี ะ ไมใชหนูรองอี๊ด ๆ อยางนั้น คุณนาชวยหนูเถอะนะ ถาชวยหนูใหรอดพนความตายได
หนูจะขอติดตามไปเมืองไทยดวย แลวคุณนาจะตองการอะไรจากหนู หนูก็จะให”
นิกรแลบลิ้นเลียริมฝปาก เขามองดูคณะพรรคของเขาแลวกลาววา
“ถึงเวลาแลวทีเ่ ราจะตองชวยชิวติ สาวนอยผูน้ี
หลอนเพิ่งผานฤดูฝนมาไดสิบแปดป
อยางเพิ่งใหหลอนตายเลย”

นายแพทยหนุมเห็นพองดวย
“ออไร
เราตองชวยหลอน
ความจริงประเพณีอันลาสมัยเชนนี้นาจะเลิกอยางเด็ดขาด
เพราะอินเดียเจริญขึน้ แลว แตวา .... เราจะชวยหลอนอยางไรดีละ”
มณฑาวดีหันมามองดูนายแพทยหนุม
“สุดแลวแตสติปญญาของคุณนาซีคะ
คืนนีท้ มุ ครึง่
พิธีเผาศพนายนรสิงหปานซิงก
จะเริ่มตนที่ลานกวางหนาโบสถพระศิวะ
ชาวไรทง้ั หมดจะมาชุมนุมกันอยางพรอมเพรียง
เมื่อถึงเวลานั้นหนูจะตองขึ้นไปนั่งบนแครไมไผซึ่งผัวของหนูนอนตายอยูบนแครนั้น
ชาวบานจะหาม
แครไมไผมาที่เชิงตะกอน
และหนูจะตองรองไหสะอึกสะอืน้ แสดงความจงรักภักดีตอ ผัวของหนู
แครไมไผจะถูกวางบนเชิงตะกอน หลังจากนั้นเขาก็จะจุดไฟขึ้นเผาผัวของหนูกับตัวหนูใหเปนเถาถานไป”
พล พัชราภรณ รูสึกสนใจอยางยิ่งในเรื่องนี้
“ทําไมหนูไมหลบหนีไปเสียกอนละ”
มณฑาวดีสั่นศีรษะชา ๆ น้ําตาของหลอนไหลริน
“หนูเปนผูห ญิงนีค่ ะ บุกปาฝาดงไปตามลําพังก็คงตกเปนเหยื่อสัตวราย ถึงหนีก็หนีไมพนคะ
ชาวบานจะตองติดตามหาวาหนูเปนหญิงแพศยา ขาดความจงรักภักดีตอ ผัว”
กิมหงวนวา “มันตายหาไปแลวจะไปจงรักภักดีกับมันทําไม เอาเถอะเรือ่ งนี้นา ตองชวยหนูแน
นาจะพาหนูไปเมืองไทย และจะหาเชาบานเล็ก ๆ ใหหนูอยู”
หลอนยิม้ เศรา ๆ
“หนูกราบขอบคุณคะ จะใหหนูเปนเมียนอยหรือเมียบําเรอไดทั้งนั้น ขออยาใหหนูตองถูกเผา
ทั้งเปนก็แลวกัน”
“ตกลง” เสีย่ หงวนรองลัน่
หลอนประนมมือไหวในทาทางออนชอย
“หนูตองกราบลาละคะ ถาอัคนิรุธกลับมาเห็นหนูอยูที่นี่ เขาก็จะสงสัยวาหนูมาขอความชวยเหลือ
จากพวกคุณนา”
เจาคุณปจจนึกฯ สบตากับหลอนทานก็ยิ้มแปน ทาทางของทานเปนหนุมกระชุมกระชวยขึ้นอีก ทั้ง
ๆ ที่ทานเตะปบเกือบไมดังแลว
“ปาตองชวยหนูนะคะ”
ทานเจาคุณอายมวนตวน
“ชวยซีหนู
ปายอมตายเลย
เออแนะ
หนาตาของหนูยง่ิ ดูกย็ ง่ิ เหมือนแอน ไบลท
ถาหนูติดตามพวกเราไปกรุงเทพฯ หนูไปอยูกับปาก็ได”
นิกรรองเพลงรําวงขึน้ เบา ๆ
“ตาแกอยากมีเมียสาว
ถือไมเทายักแยยักยัน
ที่นี่เขามีอะไรกัน

ออแมสุวรรณเขามีราํ วง”
“เฮย” เจาคุณปจจนึกฯ ตวาดลั่น “อยามาทะลึ่งกับขานะจะบอกให คนแกก็มีหัวใจเหมือนกันโวย
ถึงเตะปบไมดังเปาขี้เถาไมฟุง จิตใจก็ยังคึกคักเขมแข็งอยูเสมอ”
สาวนอยมณฑาวดีลุกขึ้นเดิมกมตัวออกไปจากกระทอม ทานมหาราชขาซานุกขานทรงดีดพระหัตถ
แปะ แลวรับสั่งวา
“ฮินดูสาํ หรับชาวฮินดู ฉันจะพาเธอไปนครปตนา จะตอนรับเธอไวในฮาเร็มแหงศิวะนิมติ ของฉัน
เจาคุณและพวกคุณ ๆ เหลานี้สละใหฉันเถอะ มณฑาวดีคงจะมีความสุขไมนอยถาไดไปอยูในฮาเร็มของฉัน”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง
คณะพรรคสี่สหายตางทูลถามทานมหาราชาซานุกขาน
ถึงรายละเอียดในการเผาศพแบบชาวฮินดู
องคซานุกขานทรงอธิบายใหฟงตามตรง
เมือ่ เสีย่ หงวนขอความคิดเห็นของพระองคท่ีจะชวยเหลือมณฑาวดี ทานมหาราชาก็รับสั่งวา
“ก็ไมเห็นจะยากเย็นอะไร แตใครละจะเปนคนชวยหลอนอยางจริงจัง”
เสี่ยหงวนกับนิกรตางชูมือขวาขึ้นพรอม ๆ กัน
“กระหมอมเอง” กิมหงวนพูดเสียงหนัก ๆ
“กระหมอมดวย” นิกรพูดยิ้ม ๆ
“ดีแลว ฉันจะแนะอุบายอันแยบคายให ขณะนี้ศพของนายนรสิงหปานซิงกคงอยูในเทวสถาน
และไมมีการทําพิธีอะไรอีกแลว
เธอทั้งสองจะตองลอบเขาไปในโบสถพระศิวะตอนพลบค่ํา
และอยาใหใครเห็นเปนอันขาด
ถามีใครเห็นเขาเธอทั้งสองจะถูกประชาทัณฑถึงตายทีเดียว
เพราะการบุกรุกเขาไปในเทวสถานเปนการดูหมิ่นเทพเจา”
นิกรหันมายิ้มใหเสี่ยหงวน
“วาไง ตกลงนะ”
อาเสี่ยพยักหนา
“ตกลง
เราจะปลอยใหมณฑาวดีถูกเผาทั้งเปนดวยประเพณีอันลาสมัยอยางไรกัน
เราตองชวยชีวิตหลอน”
สองสหายตางมองดูพระพักตรทานมหาราชาซานุกขาน พระองครับสั่งตอไปอยางเปนการเปนงาน
วา
“เมือ่ เธอเล็ดลอดเขามาในเทวสถานไดแลว
เธอก็ตองชวยลากศพของนายนรสิงหเอาไปซอนไว
ใตฐานเทวรูปองคใดองคหนึ่ง..”
นิกรทําทาขนพองสยองเกลา
“ฮึ่ยย.... “
องคซานุกขานทรงพระสรวล
“เปนอะไรไปละ”
“กระหมอมกลัวเทวรูปสําแดงเดช ในเทวสถานมันมืดตึ๊ดตื๋อไมใชหรือฝาบาท”
“ตามธรรมดาเขามีตะเกียงจุดไว เพื่อการบูชาดวยดวงประทีปตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง”

กิมหงวนดุนกิ รทันที
“อยาทําปอดลอยหนอยเลยวะอายกร ถากลัวก็ชวนอายแหวรวมงานอันกลาหาญของเราอีกคนหนึ่ง”
เจาแหวกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“รับประทานไมรับประทานละครับ รับประทานใหเงินผมสักแสนบาทก็ไมรับประทาน บรือ๋ ว..
เลนกับพระอินทรพระพรหมไมสนุกแน ดีไมดีจับไขหัวโกรน”
เจาคุณปจจนึกฯ หันมาทางเจาแหวทันที
“เดี๋ยวพอถีบตกเตียงเลย”
คณะพรรคสี่สหายหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน กอนที่ใครจะพูดอะไรอีก ทุกคนก็ไดยินเสียงเอะอะเฮฮา
ดังขึน้ ทีห่ นากระทอมของนายอัคนิรธุ ดร.ดิเรกลุกขึ้นเดินไปที่ประตูกระทอม แลวเขาก็หันหนากลับมา
กลาวกับคณะพรรคของเขา
“อัคนิรธุ มาแลวโวย พาชาวบานจูงมามาไมต่ํากวายี่สิบตัว ออกไปเลือกมาเถอะพวกเรา”
ทุกคนตางลุกขึ้นแลวพากันออกไปจากกระทอมหลังนั้น เพือ่ นชาวไรของอัคนิรธุ ตางสงภาษาฮินดู
กันลั่นไปหมด
ฟงดูคลายทะเลาะกัน
แตความจริงเขาพูดคุยกันตามปรกติ
ที่สงเสียงดังก็เพราะ
คนหนึง่ คุยเรือ่ งหนึง่
และอีกคนหนึ่งคุยอีกเรื่องหนึ่ง
เจาของเรื่องอยากจะใหคนอื่นฟงเรื่องของตน
ก็ตอ งตะเบ็งเสียงใหดงั เพราะเหตุน้ี
อัคนิรธุ ปราดเขามาหาคณะไตเขาบรรดาศักดิ์
“สะลามนะนายจา อีนี้จั๋นบอกพวกชาวไรเอามามาขายคะราบ มาสวย ๆ ตัวใหญฝเทาดีทง้ั นัน้ ”
นิกรกลาวขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
“ไมไดความเลยบาบู มาเหลานี้ดูคลาย ๆ มาขาวตมหรือมาลากรถ แตละตัวผอมกะหรองขี้ตาแฉะ
ผมเผาก็ไมตัด อายตัวนั้นขี้กลากกินทั้งตัว”
อัคนิรุธชักฉิว
“อีนี้ตัวนั้นไดถวยดารบี้ที่อังกฤษเมื่อปกลายนี้เองนายจา
มาเหลานี้ถึงผอมก็แข็งแรงนะนาย
ลองขีด่ ไู ด วิ่งหาชั่วโมงไมเหนื่อย ขายถูก ๆ คะราบ”
ทานมหาราชาซานุกขานรับสั่งกับคณะพรรคสี่สหาย
“ฉันจัดการซื้อมาใหเอง
เราตองการมาเพียงเจ็ดตัวเทานัน้
พวกเธออยูเฉย ๆ นะ
ฉันจะใชภาษาฮินดูเจรจากับเขาจะไดถูกหนอย พวกนี้เขาเปนนักฉวยโอกาสเหมือนกัน แตไมเปนไร
พอพูดกันได”
องคซานุกขานเสด็จเขาไปยังกลุมมาเหลานั้น และทรงเลือกไดเจ็ดตัว นายอัคนิรธุ ขอรองให
พระองคซื้อมาใหเขาตัวหนึ่ง เพราะเขาจะเปนผูนําทางพานักไตเขาไปยังอําเภอปดรูดิน ดังนั้นทานมหาราชา
ก็จําเปนตองซื้อมารวมแปดตัว
ซึ่งคิดเฉลี่ยแลวเปนเงินตัวละประมาณหนึ่งรอยยี่สิบรูป
มาเหลานี้มี
เครื่องอานยังเหียนพรอม
เมือ่ ทานมหาราชาซานุกขานทรงชําระเงินใหพวกเจาของมาเรียบรอยแลว
พระองคก็รับสั่งใหผูกมาทั้งแปดตัวไวตามตนไมหนากระทอมที่พักของนายอัคนิรุธ
คณะนักไตเขาบรรดาศักดิต์ า งถือโอกาสเลือกมาประจําขาของตนทันที

พลเลือกไดมาลูกผสมสีดําสูงใหญไดตัวหนึ่ง นิกรกับเสี่ยหงวนเลือกมาขนาดมาไทยตัวเล็ก ๆ คนละตัว
นายแพทยหนุมเลือกไดนางมาตัวเมียสีน้ําตาล
ถึงแมวาขี้ตาแฉะหรือขี้ฟนหนาสักสองหุน
ทาทีของมันก็เปนมาที่สมบูรณ นางมาตัวนีไ้ วผมมาดวย หนาตากระจุมกระจิ๋มพอดูไดและเปลือยกาย
ลอนจอนเหมือนกับมาทั้งหลาย เจาคุณปจจนึกฯ กับทานซานุกขานไดพยายามเลือกมาที่แข็งแรงไดคนละตัว
เจาแหวไมสูพิถีพิถันอะไรนัก เขาตัดสินใจเลือกมาขาเปไดตัวหนึ่ง มิหนําซ้ํานัยนตาขางขวายังเหลอีก
แตรูปรางของมันสูงใหญทาทางไมเลว
อยางนอยทวดของทวดมันคงเคยเปนมาแขงมาแลว
เปนอันวามาตัวสุดทายทีไ่ มมีใครเลือกจะเปนมาคูข าของนายอัคนิรธุ
นิกรกิมหงวนพากันเขามายืนดูมาของเขาอยางชื่นชม อาเสี่ยยกมือขวาตบคอมันแลวพูดยิ้ม ๆ
“นี่แหละ สีหมอกของขุนแผนกลับชาติมาเกิด”
นายจอมทะเลนหัวเราะกาก
“สีหมอกทําไมถึงขี้ตาแฉะอยางนี”้
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ
“เมื่อเชามันตื่นนอนมันคงยังไมไดลางหนา
หรือมายมันอาจจะตาเจ็บ
ตาเปนริดสีดวงก็ได
มามันอยูตามปาดงพงไพรอยางนี้แกจะใหมันสวยสะอาดเหมือนมาแขงอยางไร อุย – ยิ้มแลวโวย อูฮ ู..
เกิดมาคงไมเคยแปรงฟน เปนสาวเปนนางปลอยใหขี้ฟนเขลอะไมยักอายมาหนุม ๆ “
คราวนี้นกิ รหัวเราะงอหาย
“อาวเวร ใครบอกแกละวามาตัวเมีย มาตัวผูเ ห็นโทนโท”
เสีย่ หงวนหนาตืน่
“ตัวผูเ รอะ เอะ – ก็หนาตามันบอกวามาตัวเมียนีห่ วา อายนี่ตองเปนมากระเทยเสียแลว แนะ แนะ
คอนดวยโวย ทําหูทําตาปะหลับปะเหลือก กระดิกหูดวยซี” พูดจบกิมหงวนก็กมลงมองสวนทอง
ของเจามาหนุม ตัวนัน้ แลวทําหนาเบหันมาพูดกับนิกรเบา ๆ “ตัวผูจ ริง ๆ วะ”
นิกรยิม้ นอยยิม้ ใหญ มองดูมาคูขาของเขาอยางชื่นชม
“ของกันซีวะตัวเมีย ถาเปนคนก็เรียกวากําลังรุนกระเตาะ แกดูซีนัยนตาวาวแจมใสไรเดียงสา
ปากนิดจมูกหนอย แกมเปนพวงเลย ทาทางเหมือนสาววัยทีนเอจ”
นางสาวมาทําจมูกบานไปบานมาแลวหายใจดังครืด ทําใหเสี่ยหงวนกับนิกรรีบลาถอยออกมา
สองสหายพากันเขาไปหาเจาคุณปจจนึกฯ กับทานมหาราชาซานุกขาน
“มาของคุณพอเปนยังไงครับ” นิกรถามยิ้ม ๆ
เจาคุณวา “ก็ดกี วามาขาวตมหนอย พอขีไ่ ดไมตอ งเดินใหเมือ่ ยขา”
กิมหงวนพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
“สงสัยวามันจะทนน้ําหนักตัวคุณอาไมไดนะซีครับ พอขึ้นขี่ก็หลังหักหรือเดาะ มายหลังมันก็จะ
โคงเปนรูปพระจันทรครึง่ ซีก”
“นั่นนะซี” ทานเจาคุณเห็นพองดวย “อากับทานมหาราชากําลังปรึกษากันอยู เราสองคนอวนไป
หนอย”

เสี่ยหงวนทําตาปริบ ๆ
มองดูมาของทานมหาราชาซานุกขานและมาของเจาคุณปจจนึกฯ
ดวยความสงสาร
“เอาอยางนี้ดีไหมครับคุณอา
คุณอากับทานมหาราชาขายมาสองตัวนี้คืนชาวบานเขาไป
ยอมขาดทุนนิดหนอย แลวซื้อชางคนละตัว ผมคิดวาขี้ชางดีกวาครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําหนาเบ
“ไมเอาโวย อารับสารภาพตามตรงวาอากลัวชาง กลัวมันเอางวงลวงคออาแลวจับเอาฟาดกับตนไม
หรือโยนขึ้นไปในอากาศซอมดีดลูกหลังเลน ชางมันเปนสัตวใหญโตเกินไป”
ทันใดนัน้ เอง
นิกรก็แลเห็นนกกระจอกเทศตัวหนึ่งปรากฎอยูที่ชายปาละเมาะขางหมูบาน
นายจอมทะเลนมองดูนกกระจอกเทศตัวนั้นอยางสนใจ แลวเขาก็รอ งถามนายอัคนิรธุ
“เฮ – บาบู นัน่ นกกระจอกเทศของใคร”
บาบูอัคนิรุธมองตามสายตาของนิกร
“อีนข้ี องเพือ่ นบานจั๋นเองนายจา” แลวเขาก็ผายมือไปที่หญิงชราคนหนึ่งซึ่งยืนอยูในกลุมเจาของมา
“นัน่ ยายแกคนนั้นเปนเจาของนกกระจอกเทศ”
นิกรแสดงทาทีสนใจกับนกกระจอกเทศตัวนั้นมาก
“บาบูชว ยเจรจากับเจาของนกกระจอกเทศหนอยซี แกคงพูดไทยไมได ฉันอยากขอซื้อ
นกกระจอกเทศตัวนั้นเพื่อขี่มันแทนมา”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง
นายอัคนิรุธเดินเขาไปหาหญิงชราชาวฮินดูแลว
สงภาษาโตตอบกัน ทีแรกก็พูดกันเบา ๆ
ตอมาตางฝายตางก็ตะเบ็งเสียงแขงกันจนหนาดําหนาแดง
บางทีก็ยกมือชี้หนากันถลึงตาเขาใสกันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
นิกรรีบปราดเขาไปยืนขวางกลางแลว
ยกมือหามขอรองใหสงบปากสงบเสียง
“ขอเสียทีบาบู ไมนาจะทะเลาะกันเลย”
นายอัคนิรุธทําตาเขียวเขาใสนิกร
“ทะเลาะทํามะไร ใครบอกวาทะเลาะกัน”
นายจอมทะเลมยิ้มแหย ๆ
“อาว ที่สงเสียงเอะอะชี้หนาคาตากัน ทําหนายักษเขาใสกันไมไดทะเลาะกันหรอกหรือบาบู”
อัคนิรธุ หัวเราะชอบใจ
“เปลานานายจา อีนค่ี นแขกพูดกันตองเสียงดังอยางนีค้ ะราบ จัน๋ ขอซือ้ นกกระจอกเทศเขาใหนาย”
นิกรถอนหายใจโลงอก
“ยังงัน้ เรอะ แลวยายปาคนนี้แกวายังไงละ”
อัคนิรธุ หันไปยิม้ ใหหญิงชรา แลวเปลี่ยนสายตามาที่นิกร
โปรดติดตามตอน ๖
เผชิญองคุลีมาร

