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พล นิกร กิมหงวน

สูป ต ภุ มู ิ
ป. อินทรปาลิต
---ออกสฟอรดมาแลว และเคยเปนหัวหนาทีมชาติอนิ เดีย ในการเดินทางไปแขงขันใน
ตางประเทศ ณ ภาคพืน้ ยุโรป ซึ่งเสด็จลุงพระราชบิดาของทานพี่ก็ทรงสนับสนุนหมอมฉันเปนอยาง
ดี”
กิมหงวนพูดขี้นเบา ๆ
“ฝาบาททั้งสองรับสั่งสนทนากันดวยภาษาไทยเชนนี้คอยยังชั่วหนอย พูดภาษาฮินดูฟงไมรู
เรื่องเลย อา-นักฟุตบอลล มันเกิดอะไรขึ้นกระหมอม ถึงไดรวมหัวกันลาออกไปจากทีม “ศิวะนิมิต”
ของฝาบาท”
องคซานุกขานหันมาทางคณะพรรคสี่สหาย
“ก็เห็นจะไมมอี ะไรนอกจากเรือ่ งเงิน ฉันรูมานานแลว ทานมหาราชานรสิงหบดีแหงกรุง
พาราณสี เจาของทีมฟุตบอลล “นรสิงห” ไดพยายามเกลี้ยกลอมนักฟุตบอลลของฉันใหไปอยูทีม
ของพระองคโดยเพิม่ เงินเดือนใหหนึง่ เทา เจาพวกนี้เห็นแกเงินก็ลาออกไปโดยถือโอกาสที่ฉันพา
พวกเธอมาเที่ยวเนปาล ฉันเจ็บมากอายพวกนี้เลี้ยงไมเชื่อง ฉันไดใหความอุปการะเขาทุกคนอยางดี
ที่สุด จะตองการอะไรก็หาใหแลว นีฉ่ นั จะทําอยางไรดี”
พลยิ้มใหซานุกขานแลวทูลวา
“ฝาพระบาทพอจะหานักฟุตบอลลที่ดี ๆ มาแทนไดไมใชหรือ”
“จะไปหาที่ไหนฟุตบอลลหาคน ที่ลาออกไปลวนแตเปนนักฟุตบอลลมือหนึ่งของอินเดีย
ทั้งนั้น” รับสั่งจบพระองคก็ทรงคลี่โทรเลขออก ทอดพระเนตรรายชื่อนักฟุตบอลลแลวรับสั่งตอไป
“นายมหิปาลทรหด ศูนยหนาชูทประตูไดแมนยําทั้งเทาซายและเทาขวา ชูท ทีไรโกลรบั ไมไดและตา
ขายหลังโกลขาดสะบั้น นายแบกะดินรามราช นายตาลีตาลานลักษมัน ในขวาและในซายทั้งสองคน
เลี้ยงลูกบอลลเกงที่สุด ถึงแมกองหลังของอีกฝายหนึ่งจะแข็งแกรงอยางไร สองคนนี้ก็สามารถพาลูก
บอลลหลบหลีกไปยิงประตูได วิ่งเร็วขนาดมาเทศ สามคนที่กลาวนี้เปนมิ่งขวัญของทีม “ศิวะนิมิต”
เขาไปจากฉันเสียแลว อีกสองคนคือเซ็นเตอรฮารฟกับประตู นายซิตารามซาอิบเซ็นเตอรฮารฟของ
ฉันคนนี้เกงผิดมนุษย รูปรางสูงชะลูดเหมือนกิมหงวน มีวิธีดักลูกและแจกลูกดีที่สุด โดยเฉพาะ
โหมงลูกไดเกงมาก สวนนายนาฬิเกโกลาผูรักษาประตูของฉันก็ไดสมญาวาเปนประตูมือกาว ชาว
อินเดียเขาใจวาเขาเอากาวทามือจริง ๆ ผูแทนหนังสือพิมพหลายฉบับเคยขอดูมือเขากอนลงสนาม
หรือหลังจากการแขงขันแลว เขารับไดทุกลูกที่ยิงมา ไมวาจะเปนลูกโหมงลูกแปหรือวอลเลย ลูก

เสนโทษยังงี้เขารับมือเดียวเทานั้น เซ็นเตอรฮารฟกับโกลมอื กาวของฉันออกไปแลว ฉันโชคราย
เหลือเกิน ถาฉันอยูที่ “ศิวะนิมิต” นักฟุตบอลล เหลานี้ก็คงไมกลาลาออกไปอยูทีม “นรสิงห”
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้นวา
“ฝาพระบาทอยาเสียพระทัยเลย กระหมอมกลับไปถึงเมืองไทยจะจัดหา นักฟุตบอลลชั้น
เยี่ยมสงมาถวาย ที่กรุงเทพ ฯ มีอยูหลายคน เชน สันฐานแหงสโมสรจุฬาลงกรณ โสภณทหารอากาศ
สุรนิ ทรชายสด หรือเฉลิมโยนสแหงธรรมศาสตรก็ได กระหมอมจะติดตอใหเอง”
ซานุกขานมีพระพักตรหมนหมองผิดปรกติ พระองคสั่นพระเศียรในทาทีกลุมพระทัย
“อยาวาฉันดูหมิน่ นักฟุตบอลลไทยเลยนะเจาคุณ นักฟุตบอลลไทยนะความจริงเขามีชั้นเชิง
ในการเลนดีมาก แตไมมีใครสนับสนุน นักฟุตบอลลตอ งชวยตัวเอง ตองประกอบอาชีพถึงจะ
เกงกาจสักเพียงไหนเมื่อไมมีเวลาฝกซอม และไมไดกินอาหารดี ๆ กําลังวังชาก็สูเขาไมได นัก
ฟุตบอลลทอ่ี นิ เดียมีเงินเดือนกิน โดยเฉพาะไมตองทํางานอะไร ตื่นเขาก็ออกวิ่งและบริหารรางกาย
กินอาหารทีเ่ ปนประโยชน เราบังคับใหเขาดื่มนมสดคนละสิบลิตรตอวัน กินไขลวกวันละสองโหล
กินสลัด กินเนื้อสัตวและผัก ตอนเย็นลงสนามฝกซอม ตอนกลางคืนตองเขานอนตามเวลา นัก
ฟุตบอลลอนิ เดียทุกคนตองเปนชายโสด การขาดซอมโดยอางวาลูกไมสบาย เมียออกลูก หรือ
ทะเลาะกับแมยายจึงไมปรากฏ แลวก็สวนมาก นักฟุตบอลลอินเดียเลนเทาเปลาดวยความเคยชิน”
ทานมหาราชาวิชัยอวตาลรับสั่งขึ้น ดวยเสียงหัวเราะ
“ไมนาที่เธอจะกลุมใจเลยซานุกขาน เชื่อพี่เถอะเลิกลมทีมฟุตบอลลบา ๆ ของเธอเสียก็หมด
เรื่อง นักกีฬานับรอยที่อยูกับเธอไลไปใหหมด เทานี้เธอก็จะประหยัดเงินไปปละไมใชนอย”
“ทานพี่ไมรูอะไร” ซานุกขานทูลพระเชษฐา “หมอมฉันไดเซ็นสัญญากับทานมหาราชานร
สิงหบดี ไวเรียบรอยแลว ทีม "ศิวะนิมิต” กับทีม “นรสิงห” จะแขงขันกันที่สนามกีฬาแหงกรุง
พาราณสีในตอนเย็นวันอาทิตยที่ ๒๐ นี้ มีเงินเดิมพันลานรูป หมายความวาใครแพก็ตองจายใหอีก
ฝายหนึ่งลานรูป
หมอมฉันกับมหาราชานรสิงหไดเซ็นเช็คจายเงินลานรูปฝากไวใหกับนาย
นายกเทศมนตรีนครพาราณสีแลว สัญญานี้ไดเซ็นกันเมื่อสามเดือนที่แลวมา ถาฝายใดฝายหนึ่งไม
ไปแขงขันก็จะตองเสียเงินลานเชนเดียวกัน”
คราวนีว้ ชิ ยั อวตาลทรงนิง่ อึง้
“ความจริงมหาราชานรสิงหบดีองคนี้ก็รักใครชอบพอกับพี่มาก พี่จะชวยเธอซานุกขาน พี่
จะจดหมายไปถึงเขาขอรองใหเขาลมเลิกสัญญาที่ทําไวกับเธอเอาไหมละ”
“โอ-อยาทําเชนนี้เลยทานพี่ หมอมฉันยอมเสียเงินดีกวาเสียชื่อ ขณะนีท้ างกรุพาราณสี ก็คง
จะทําการโฆษณาไวอยางครึกโครม เพราะอีกหกวันก็จะถึงวันแขงขันแลว อยางไรก็ตาม ถึงแม นัก
ฟุตบอลลฝมือเยี่ยมของหมอมฉันจะลาออกไปถึงหาคน หมอมฉันก็จะเอาทีมสํารองเขาเลนแทน
การแขงขันจะเลิกลมไมได เพราะเปนการเสียเกียรติอยางยิ่ง ชาวพาราณสีคงจะประณามหมอมฉัน

อยางยอยยับ ถาทีม "ศิวะนิมิต" ไมไปแขงขันตามกําหนด เงินหนึ่งลานไมมากมายอะไรเลยสําหรับ
หมอมฉัน”
นิกรกลาวขึ้นดัง ๆ
“พนันกันตั้งลาน...โอโฮ...เงินลานไมใชยอย ถากระหมอมแพพนันลานบาท เห็นจะตอง
เชือดคอตายแนนอน”
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น
“พอโวยอายกร เดีย๋ วก็ถบี เปรี้ยงเขาใหเทานัน้ เอง พอไดทีย้ําใหญ”
คณะพรรคสี่สหายหัวเราะคิกคักไปตามกัน ซานุกขานรับสั่งกับสี่สหายวา
“อาบน้าํ เปลีย่ นเครื่องแตงตัวกันเถอะพวกเรา ประเดี๋ยว ฉันจะพาไปกินขาว และจะพานั่ง
รถเที่ยวชมเมืองกาตะมันดูดวย มีสถานที่อาบน้ํา นวดและอบตัวแบบตุรกีหลายแหงถาพวกเรา
เมื่อยขบเคล็ดยอกฉันจะพาไป แตวาพรุงนี้เราจะตองเดินทางกลับปตนาทันที
ฉันจะรีบไป
จัดการเรื่องทีม ฟุตบอลล ใหเรียบรอยแพชนะก็ตองสูเขา” รับสั่งจบก็หันมาทางพระเชษฐาจอม
กระดูก “กระหมอมจําเปนตองขอยืมรถยนตของทานพี่ใชคืนวันนี้ และพรุงนี้ก็ตองขอยืมเดินทาง
กลับบานดวย หวังวาทานพี่คงไมขัดของ”
ทานมหาราชาวิชัยอวตาลยิ้มซีด ๆ แบบคนขี้เหนียวทั้งหลาย
“แฮะ แฮะ พี่จะไปขัดของอะไร ถาเธอชวยเติมน้ํามันและทิปคนรถบาง”
สี่สหายมองดูหนากันและยิ้มใหกัน
นิกรกระซิบกระซาบกับเสี่ยหงวนเบา ๆ
“ประเดี๋ยวออกไปเที่ยวตลาดแกชวยเตือนกันดวยนะ
กันจะซื้อคีมคีบถายมาถวาย
พระเชษฐาสักอัน
เอาไวใหพระองคใชในสวม
ดึงพระอุจจาระ”
อาเสีย่ หัวเราะงอหาย ตอจากนั้นทานมหาราชาซานุกขายกับคณะพรรคสี่สหายตางก็
ลุกขึน้ เดินขึน้ บันไดไปชัน้ บนของพระตําหนัก
กอนเที่ยงวันรุง ขึ้น
ทานมหาราชาซานุกขาน ก็เสด็จมาถึงวัง "ศิวะนิมิต" พรอมดวย
สี่สหายกับทาน
เจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวกับแมหมายสาวมณฑาวดี ระยะทางจาก
นครกาตะมันดู นครหลวงแหงเนปาลนครปตนาประมาณสองรอยกิโลเมตร
รถพระที่นั่ง
ไครสเลอรเกงหุมทองคําฝงเพชร ของ ทานมหาราชาวิชัยอวตาลไดพาคณะไตเขาบรรดาศักดิ์และ
มณฑาวดี
เดินทางมาเปนเวลาสี่ชั่วโมงเศษ การเดินทางโดยพาหนะรถยนตตามทางหลวงซึง่
เปนถนนลาดยางแอสฟลท
ไดผานไรปาเขาอันเปนนาธรรมชาติที่สวยงามตระการตาไมนอย
เมื่อรถพระที่นั่งอันมีราคาเกือบสองลานแลนมาจอดหนาพระตําหนักใหญ บรรดามหาดเล็ก
และนายทหารรักษาพระองคก็พากันมาเฝาทานมหาราชาซานุกขาน ดวยความจงรักภักดี
ซานุกขานพาคณะพรรคสี่สหายลงจากรถ พระองครับสั่งปราศรัยกับนายทหารและพวก
มหาดเล็ก
ตามสมควรแลวพาคนไทยกับมณฑาวดี ขึ้นไปบนพระตําหนัก
สิงหนาถปู
นาตามเสด็จอยางใกลชิด

นักไตเขาบรรดาศักดิ์และแมหมายสาวตางนั่งพักผอนในหองโถง หลังจากนัน้ เครือ่ งดืม่
และบุหรี่อยางดีก็ถูกนํามาเสิรฟ
“จัดอาหารมาเร็ว” รับสั่งกับมหาดเล็กหนุมคนหนึ่ง “พวกเรายังไมไดกินขาวกลางวัน
คุณนิกรเพื่อนรักของขากําลังจะตายอยูแลวเพราะความหิว ยกผลไมกอน พาหญิงสาวผูนี้ไปมองให
หัวหนาฮาเร็มดวย”
“พะยะคะ”
มหาดเล็กรับพระรับสั่งแลวชวนมณฑาวดีลุกขึ้นเดินออกไปจากหองโถง
อยางรีบรอน
องคซานุกขานชี้พระหัตถไปที่เกาอี้วางตัวหนึ่ง
“นัง่ สิงหนาท เลาเรื่อง นักฟุตบอลลของขาใหฟงซิ ขาอยากรูรายละเอียด อา-โทรเลข
ดวนของขาไดรบั เมือ่ ไร”
สิงหนาถปูนาทรุดตัวลงนั่งบนเกาอี้นวม อยางสงบเสงี่ยม
“เมือ่ ตอนเจ็ดนาฬิกานีเ่ องกระหมอม”
ซานุกขานแยมพระสรวลเล็กนอย
“คุยกับขาดวยภาษาไทยเพื่อน ๆ ของขาจะไดรูเรื่อง ขาอยากรูว า ใบลาของนักฟุตบอลล นัน้
เขาใหเหตุผลวาอยางไร”
“ใหเหตุผลอยางตรงไปตรงมากระหมอม เขาเขียนใบลาเหมือนกันหมด มีขอความวา ทีม
ฟุตบอลล นรสิงหตกลงจางเขาโดยใหเงินเดือน ๆ ละ แปดพันรูป เขาจึงลาออกจากทีม ศิวะนิมิต
เพือ่ ชวยใหฐานะของเขาดีขน้ึ ”
ซานุกขานขบพระทนตกรอด
“อายพวกนี้เลี้ยงไมเชื่อง ขาเอามันเลี้ยงตั้งแตมันเลน ฟุตบอลล ขนาดนักฟุตบอลล ลานวัด
มันดีขน้ึ เพราะขา มีชื่อเสียงโดงดังเพราะขา พอแมของมันก็ลว นแตเปนคนของขาแทบทัง้ นัน้ เงิน
ทําใหความซื่อสัตยกตัญูของมนุษยตองสูญสิ้นไป เจาจายเงินเดือนเดือนสุดทายใหมนั ไปเรียบรอย
แลวหรือ”
“เรียบรอยแลวกระหมอม อา-กระหมอมเสียใจที่จะทูลใหทรงทราบวา
เมื่อวานนีน้ กั
ฟุตบอลล ทีมสํารองทั้งทีมไดไปจากวัง "ศิวะนิมิต" โดยไมแจงเหตุผล
เขาพากันขนขาวของ
ขึน้ รถยนตเดินทางไปเมืองพาราณสี
ในตอนสายรถยนตบรรทุกขนาดใหญที่มารับพวก นัก
ฟุตบอลลทีมสํารองของเราเปนรถของทานมหาราชานรสิงหกระหมอม”
ซานุกขานทรงพระพิโรธอยางยิ่ง
“ดีแลว ถาอายพวกนี้กลับมาพึ่งบุญบารมีของขาอีก ขาจะใหทหารไลมันออกไปจากวังของ
ขาทันที เปนอันวา นักฟุตบอลลของเราเหลืออีกเพียงหกคนใชไหม”
“กระหมอมเหลือเพียงหกคน และทั้งหกคนนี้เต็มไปดวยความจงรักภักดีตอฝาพระ
บาท”

ทรงแยมพระสรวลเล็กนอย
“ขาชื่นใจมาก ไปบอก นักฟุตบอลลทั้งหกคนดวยวา ขาจะใหรางวัลตอบแทนความ
จงรักภักดีคนละแสนรูป ทองคําเทาลูกฟกอีกคนละลูก
เย็นนี้ใหลงสนามฝกซอมเหมือนเชน
เคย ขาจะใหซอมกับพวกมหาดเล็กของขา และจะเชิญเพื่อนคนไทยของขาลงสนามดวย”
นิกรยิ้มแปน
“เรื่องฟุตบอลล กระหมอมเกงมากฝาบาท เมือ่ อยูโรงเรียนเทพศิรินทรช่ือเสียงโดงดัง
ที่สุด”
ซานุกขานทรงพระสรวล
“เธอถนัดหนาที่อะไร”
“ไลแมนดกระหมอม”
ทานมหาราชากลืนน้ําลายเอื๊อก
“ถามจริง ๆ นิกร เจาคุณบอกฉันวาพวกเธอลวนแตเคยเปนดาราฟุตบอลล มาแลว เธอถนัด
กองหนากองกลางหรือกองหลัง”
นายจอมทะเลนยืดหนาอกขึ้นในทาผึ่งผาย
“พวกเราทั้งสี่คนเลนไดทุกหนาที่ กระหมอม เวนแตผูรกั ษาประตูเทานั้น”
ทานมหาราชาทรงนิ่งฟงอยางสนพระทัยแลว รับสั่งกับสี่สหาย
“เย็นนี้พวกเธอลงสนามซอมฟุตบอลล หนอยนะ ฉันจะจัดหาเสื้อกางเกงและรองเทาให ถา
เธอทั้งสี่คนมีชั้นเชิงในการเลนอยูในเกณฑดี ฉันก็จะขอรองใหลงสนามแขงขันกับทีม “นรสิงห”
ในวันอาทิตยที่จะถึงนี”้
พลหัวเราะเบา ๆ
“ยินดี กระหมอม แตพวกเราไมไดลงสนามมาหลายปแลว ชั้นเชิงนะยังพอมีกระหมอม
สวนกําลังเห็นจะแยหนอย”
“ไมเปนไร
ยังมีเวลาฟตตัวพอ
ฉันอยากใหพวกเธอเลนแทนนักฟุตบอลลที่
ลาออกไป และฉันเชื่อเหลือเกินวา อายพวกนัน้ จะตองไปเลนทีม “นรสิงห” ฉันพอจะรูว ธิ เี ลนของ
อายพวกนั้น ความจริงมันไมเกงจนเกินไป แตมนั เลนเฮีย้ วหรือเลนรุนแรง พวกนัก
ฟุตบอลลทีมอื่นๆ กลัวมันก็เลยแพ”
เสี่ยหงวนขมวดคิ้วยน
“ กระหมอมเคยไดยินเขาพูดกันเหมือนกันวา
นักฟุตบอลลอินเดียเลนรุนแรงมาก”
“ถูกแลวกิมหงวน
การแขงขันทุกครั้งจะตองมีการเสียชีวิตอยางนอยหนึ่ง
คน แขนหรือขาหักอีกสามสี่คน
ถาเลนกันอยางสุภาพไมมีใครดู ตองเตะแบบคาบลูก
คาบดอกมีขึ้นเขาลงศอกตามธรรมเนียม นักฟุตบอลลคนใดเคยเตะคูแขงขันตายคาสนามมาแลว
คนนั้นจะมีแฟนมากที่สุด นักฟุตบอลลของฉันที่ลาออกไปเลนทีม “นรสิงห” ลวนแตเลนเฮีย้ ว

ทั้งนั้น นายมหิปาลทรหดเคยเตะนักฟุตบอลลตายมาหาคนแลว กระเพาะเยี่ยวแตกบาง มามแตก
บาง นายแบกะดินรามราช,นายตาลีตาลานลักษมัน, นายซิตารามซาอิบก็เคยเตะคนตายคาสนาม
มาแลวเหมือนกัน”
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ มหาดเล็กหลายคนและนางขาหลวงอีกสามสี่คน ตางถือ
ถาดใสอาหารวิสกี้และโซดาเดินตามกันมาเปนแถว อาหารและเหลาถูกวางลงบนพรมผืนใหญกลาง
หองโถง ทานมหาราชาซานุกขานไดเชิญพระสหายของพระองคไปนั่งลอมวงเพื่อดื่มเหลาและ
รับประทานอาหารกัน
นักดนตรีฮินดูรวมสิบคน ถือเครื่องดนตรีเดินเขาในหอง เจาคุณปจจนึก ฯ แลเห็นเขาก็
รีบทูลองคซานุกขานทันที
“ฝาบาท กระหมอมขอไดโปรดรับสั่งใหนักดนตรีงดบรรเลงเถอะฝาบาท เสียงดนตรีแบบ
แขกเดิมเชนนี้จะทําใหเราคุยกันไมรูเรื่อง”
ทานมหาราชาทรงตบพระหัตถสามสี่ครั้ง แลวตะโกนรับสัง่ กับนายวงดนตรีผมู หี นวดเครา
ยุมยามเปนภาษาฮินดู
“ลําบากนักก็ไมตองบรรเลงโวย ออกไปได”
นักดนตรีหนาจอยไปตามกัน ตางพากันหอบเครื่องบรรเลงลุกขึ้นเดินออกไปจากหองอยาง
เงียบเหงา
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯพรอมดวยเจาแหวและสิงหนาถปูนาตางมีเกียรติไดรวมเสวยกับ
ทานมหาราชาซานุกขานอีกครั้งหนึ่ง องคซานุกขานทรงกลุมพระทัยอยางยิ่งในเรื่องทีม ฟุตบอลล
ของพระองค
ระหวางที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน
นายทหารรักษาพระองคไดมาทูลวา
นักหนังสือพิมพหลายคนจะขอเขาเฝาเพื่อสัมภาษณการพิชิตยอดเขาหิมาลัย
และเกี่ยวกับทีม
ฟุตบอลลของพระองค ทานมหาราชาทรงปฏิเสธไมยอมใหพวกหนังสือพิมพเขาพบ
เย็นวันนั้นเอง ทีม ฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" อันลือชื่อก็ลงสนามฝกซอมกับพวกมหาดเล็กของ
ทานมหาราชา ณ สนามฟุตบอลลดานหลังวังของทานมหาราชานั่นเอง
สี่สหายของเราและเจาคุณปจจนึก ฯ ไดลงสนามฝกซอมดวย พล พัชราภรณ ทําหนาที่เปน
ศูนยหนาแทนนายมหิปาลทรหด นิกรเลนในขวาแทนนายแบกะดินรามราช ดร.ดิเรกเลนในซาย
แทนนายตาลีตาลานลักษมัน
อาเสี่ยกินหงวนเลนเซ็นเตอรฮารฟแทนนายซิตารามซาอิบ และ
เจาคุณปจจนึก ฯ เลนเปนผูรักษาประตูแทนนายนาฬิเกโกลา
ทานมหาราชาซานุกขานทรางตื่นเตนแปลกพระทัยอยางยิ่ง
เทาที่สี่สหายของเราเลน
ฟุตบอลลไดดีตางแคลวคลองวองไวเลี้ยงและสงลูกไดถูกขากันดีมาก
แตในครึง่ หลังแทบ
จะไมมีแรงฝกซอม
สวนเจาคุณปจจนึกฯ อดีตโกลกองทัพบกเมื่อสมัยสามสิบกวาปที่แลวมา
ยังรับลูกไดดี อยางไรก็ตามเมื่อจวนจะหมดเวลาครึ่งหลัง ทานเจาคุณถูกลูกฟุตบอลลยัดพุงกะทิ
ถึงกับจุกแอด ๆ ตองหามออกไปจากสนาม

องคซานุกขาน ไดรับสั่งกับคณะพรรคสี่สหายอยางสนิทสนมหลังจากฝกซอมแลว
“เธอทั้งสี่คนเลนฟุตบอลลไดดีนี่นา พวกมหาดเล็กของฉันสวนมากเปนนักฟุตบอลลอาชีพ
มาแลวแตแพทีม "ศิวะนิมิต" ตัง้ ๘-๒ พลทําไดถึงสามประตู นิกรทําไดสองประตู ซึ่งประตูแรกดู
เหมือนเอามือพุยเขาไปโดยที่ผูตัดสินไมทันเห็น ใชไหมนิกร”
นายจอมทะเลนยิ้มอาย ๆ
“ใช กระหมอมนักฟุตบอลลยิ่งเกงเทาไร ก็ตองมีเทคนิคในการโกงเทานั้น”
“นั่นนะซี เธอถึงเลนออฟไซจบอย ๆ อา-สวนดิเรกก็ยังเลนคลองแคลวดี
ถึงทําประตู
ไมไดก็ปอนลูกใหพลยิงสวย ๆ เปนอันวาฉันตองขอรองใหเธอทั้งสี่คนและทานเจาคุณลงสนามแขง
ขันที่กรุงพาราณสีในวันอาทิตยที่จะถึงนี้ พรุง นี้ตน่ื แตเชาตองออกวิง่ และตอนเย็นซอมฟุตบอลล
อีก” รับสัง่ จบก็หนั พระพักตรมาทาง เจาคุณปจจนึก ฯ “เจาคุณยังเลนไดดนี ่ี”
เจาคุณยิม้ อาย ๆ
“วันเลนจริง กระหมอมเห็นจะตองเอากาวที่เคี่ยวขน ๆ ทามือทั้งสองขาง”
“เอาซีเจาคุณ จะตองการอะไรบอกฉันเถอะ อยาลืมวาทีม "ศิวะนิมิต" ของฉันตองชนะ
ทีม “นรสิงห” ในวันนัน้ พวกนักกีฬาของฉันจะพากันไปเชียร ทีมฟุตบอลลของเรา และตนเดือน
หนาทีมรักบี้ "ศิวะนิมิต" จะแขงขันกับทีม “เดลฮี” ที่นิวเดลฮีแตเจาคุณกับเพื่อน ๆ ของฉันคงจะ
กลับเมืองไทยเสียแลว อยางไรก็ดใี นราวเดือนกรกฎาคมนี้ ทีมแบ็ดมินตันของ "ศิวะนิมิต" จะ
เดินทางไปแขงขันเชื่อมความสามัคคีกับนักแบ็ดมินตันของประเทศไทย
และฉันจะไปพักกับ
พวกคุณที่บาน “พัชราภรณ”
พลวา “ กระหมอมตอนรับเต็มที่ ฝาพระบาทจะทรงไดรับความสุขสะดวกสบายทุก
ประการเหมือนกับอยูที่วังนี้”
เสีย่ หงวนพูดเสริมขึน้ อยางจริงใจ
“กระหมอมจะถวายนวลลออเมียรักของกระหมอม
ใหเปนชายาชั่วคราวของฝาบาท
ตลอดเวลาที่ฝาบาทพักอยูกับเรา พูดจริง ๆ ฝาบาท กระหมอมรักน้าํ พระทัยของพระองคอยางยิง่ ใน
ชีวติ ของกระหมอม ไมเคยมีใครตอนรับกระหมอม อยางดีเชนนี้เลย”
ซานุกขานทรงพระสรวลรา
“ขอบคุณมากเสี่ยหงวน อยาใหถึงกับยังงั้นเลยนะ ผูคนเขาจะนินทาฉันและเธอ”
อาเสี่ยลืมตาโพลง
“นินทาก็ชางเขาปะไร กระหมอม นินทากาเลเหมือนเทน้าํ ไมชอกช้าํ เหมือนเอามีดมา
กรีดจั๊กกระแร”
องคซานุกขานอดทรงพระสรวลไมได

“ขึ้นไปคุยกันบนตําหนักเถอะพวกเรา คืนนี้ฉันจะเลี้ยงนักฟุตบอลลทีม "ศิวะนิมิต" ทั้ง
หกคนดวย คนเหลานี้ซื่อสัตยตอฉันมาก ไมบูชาเงินเปนพระเจา” แลวพระองคก็รับสั่งถามนาย
แพทยหนุมอยางสัพยอก “ยังไงเหนื่อยไหมคุณหมอ”
ดร.ดิเรกยิม้ แหง ๆ
“บอกไมถูก กระหมอม มันเหนื่อยจนกระทัง่ หัวใจของกระหมอมหยุดเตนไปเกือบครึง่
ชัว่ โมง เพิ่งเริ่มเตนเดี๋ยวนี้”
เจาแหวหัวเราะกากพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
“รับประทานหัวใจหยุดทําไมคุณหมอไมตายละครับ”
ดิเรกทําตาเขียวกับเจาแหว
“ขาเปนหมอแท ๆ ปลอยใหตัวตายมีอยางที่ไหนวะ”
คณะพรรคสีส่ หายตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน
ทานมหาราชาซานุกขานมีพระพักตร
ยิ้มแยมแจมใสผิดปรกติตรงกันขามกับเมื่อตอนกลางวัน พระองคเสด็จนําหนาพาคณะพรรคสี่
สหายกลับไปยังพระตําหนัก "ศิวะนิมิต" และมั่นพระทัยวา การแขงขันฟุตบอลลครั้งสําคัญในวัน
อาทิตยที่จะถึงนี้ทีม "ศิวะนิมิต" ของพระองคจะตองไดชยั ชนะทีม “นรสิงห”อยางไมมีปญหา
ตอไปนีค้ ือขอความในหนาหนังสือพิมพ “ทะราวะหนานิวส” อันเปนหนังสือพิมพทม่ี ี
อิทธิพลฉบับหนึ่งในนครปตนา
---ถึงแมวามหาราชาซานุกขานทรงเสียพระทัยและเจ็บพระทัยเทาที่มหิปาลทรหด แบกะ
ดินรามราช ตาลีตาลานลักษมัน ซีตารามซาอิบ นาฬิเกโกลา นักฟุตบอลลผูยิ่งใหญทั้ง ๕ คนไดออก
จากทีม "ศิวะนิมิต" ไปเลนใหทีม “นรสิงห” ในวันอาทิตยที่ ๒๐ นี้ที่สนามฟุตบอลลกรุงพาราณสี
และถึงแมวาทีมสํารองทั้งทีมไดลาออกไป พระองคก็ทรงมีทิษฐิมานะหาตัวแทนมาเลนในทีมของ
พระองคได ผูที่จะเลนแทนนักฟุตบอลลที่ลาออกไปทั้ง ๕ คนนั้นเปนคนไทยเดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ ในฐานะแขกผูมีเกียรติของพระองค ทานมหาราชาซานุกขานกับคนไทยคณะนี้ไดพากัน
เดินทางไปเนปาล
และไตขึ้นสูยอดเอเวอรเรสตไดสําเร็จตามที่หนังสือพิมพเราไดเสนอขาว
ไปแลว
เปนอันวาคนไทยทั้งหาคนจะเขาเลนในทีม "ศิวะนิมิต" อยางแนนอนดังมีรายนามตอไปนี้
พล พัชราภรณเลนศูนยหนา นิกร การุณวงศในขวา ดร.ดิเรก ณรงฤทธิ์ในซาย กิมหงวน
ไทยแท(มหาเศรษฐี) เลนเซ็นเตอรฮารฟ และพระยาปจจนึกพินาศ เลนเปนผูรักษาประตู โดยเฉพาะ
ทานผูนี้ชราภาพมากแลว แตยงั แข็งแรงปราดเปรียว อาจจะเปนนักฟุตบอลลที่มีอายุมากที่สุดในโลก
เย็นวันนี้เวลา ๑๖.๓๐ น. ทีม "ศิวะนิมิต" จะลงซอมกับทีมรถไฟที่สนามในวัง "ศิวะนิมิต"
และเปดโอกาสใหประชาชนเขาชมการฝกซอมได ซึ่งการซอมในเย็นวันนี้ทั้งสองฝายจะเลนกัน
เหมือนแขงขันกันจริง ๆ ทานคงจะทราบแลววาทีมรถไฟนั้นเปนทีมฟุตบอลลที่แข็งแกรงทีมหนึ่ง
เคยไดถวยนายกรัฐมนตรีจากการแขงขันกับทีมเดลฮี เมื่อเดือนกุมภาพันธที่แลวมานี้

เราหวังวาชาวนครปตนาคงจะไปชมการซอมของทีม "ศิวะนิมิต" ในเย็นวันนี้อยางคับคั่ง
เพื่อเปนกําลังใจใหทีม "ศิวะนิมิต" ไดชัยชนะในการชิงชัยกับทีม “นรสิงห”ตอนเย็นวันอาทิตยน้ี
เย็นวันนัน้ เอง หลังจาก ๑๖.๐๐ น. ลวงแลว ประชาชนนับจํานวนหมื่นซึ่งลวนแตเปน
ชาวเมืองปตนาตางหลั่งไหลมาที่สนามฟุตบอลลในวัง "ศิวะนิมิต" เพื่อชมการประลองฝมือหรือการ
ฝกซอมระหวางทีมรถไฟกับทีม "ศิวะนิมิต"
แนละ ชาวเมืองปตนาทุกคนยอมเอาใจชวยทีม "ศิวะนิมิต" ทั้งนี้ก็เพราะทีม "ศิวะนิมิต"
เปนทีมของชาวปตนานัน่ เอง ถาทีม "ศิวะนิมิต" ไดรับชัยชนะทีม “นรสิงห” ชาวเมืองก็มีงานฉลอง
ชัยชนะอยางเต็มที่ บรรดาผูมีฐานะดีตางเตรียมตัวเดินทางไปกรุงพาราณสี สวนพวกที่ยากจน
หรือการเงินไมอํานวยใหก็คงจะอาศัยวิทยุกระจายเสียงฟงผลการแขงขันตลอดเวลาที่ทีมฟุตบอลล
ทั้งสองฝายตอสูกัน
มันเปนเวลา ๑๓.๐๐ น. เศษ
พล นิกร กิมหงวน พรอมดวย เจาคุณปจจนึก ฯ นั่งจับเจาเหงาหงอยอยูในหองพักชั้นบน
ของพระตําหนักใหญทั้งสี่คนแตงกายเตรียมลงสนามเรียบรอย กางเกงขาสั้นสีขาวเสื้อยืดสีเทาคาด
หนาอกสีแดงอันเปนเสือ้ ทีม "ศิวะนิมิต" ทุกคนสวมถุงเทาสีเทาและรองเทาสําหรับเลนฟุตบอลล
สวมปลอกเขาเรียบรอยโดยเฉพาะเจาคุณปจจนึก ฯ สวมถุงมือทั้งสองขาง
อาเสี่ยมองดูนาฬิกาที่ผนังตึก
แลวถอนหายใจเฮือกใหญ เขากลาวขึ้นดวยเสียงละหอย
วา
“ทํายังไงดีพวกเรา
ประเดี๋ยวก็จะตองลงสนามแลว ทีมรถไฟคงจะตอนทีม "ศิวะ
นิมติ " อยางยอยยับ ไมมีใครรูความจริงหรอกวาที่เราซอมกับทีมมหาดเล็กนั้น
เราติดสินบน
นักฟุตบอลลคนละหนึง่ รอยรูปใ หยอมแพเรา สําหรับคนรักษาประตูกันใหถึงสองรอยรูป เราจึงตอน
เสีย ๘-๒ กันสงสารทานมหาราชามาก ทีพ่ ระองคจะตองอับอายขายหนาเขา”
พลเห็นพองดวย
“นั่นนะซี พระองคทรงคุยโออวดใครตอใครวาเราเลนฟุตบอลล ไดดีมาก แตความจริงเขา
ไมมีแรงเลย เลนไดเพียงสิบหานาทีก็ลิ้นหอยไปตามกันแข็งใจเลนไปยังงั้นเอง”
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้เมื่อ ดร.ดิเรกกับเจาแหวพากันเดินเขามาในหอง นายแพทย
หนุมแตงกายเตรียมลงสนามแขงขันเชนเดียวกัน สวนเจาแหวสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดสีขาว
เตรียมทําหนาที่เปนไลดแมนดเจาแหวถือกระเปาลามยาของ ดร.ดิเรก มาดวย
“เฮ...เปนอะไรไปหรือนั่งหนาเศราไปตามกัน” นายแพทยหนุมกลาวทักอยางราเริง
นิกรวา “กลุมใจโวย เราไมมีแรงเลนฟุตบอลล วันกอนเราชนะทีมมหาดเล็กเพราะติด
สินบนอายพวกนั้น แตวันนี้ทีมรถไฟคงจะตอนเราอยางยับเยิน”
ดร.ดิเรก ผิวปากหวือ

“โน ไมมีโอกาสที่จะตอนเราเลย ตอใหทมี ชนะเลิศของโลกก็ตอ นเราไมได กันจะฉีดยา
มหากําลังใหคนละเข็มแลวหลังจากนั้นเพียงสองสามนาที พวกเราก็จะกลายเปนซิยิ่นกุยไปตามกัน
เพียงแตยกเทาเตะเบาะๆ ลูก ฟุตบอลลก็จะลอยละลิ่ว อํานาจของยามหากําลังจะชวยใหเราแข็งแรง
เหมือนชางสารภายในเวลาหกชั่วโมง”
สามสหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ลืมตาโพลงตางมองดู ดร.ดิเรก ดวยความดีใจ
“แลวเมื่อวานซืนนี้ที่เราซอมกับทีมมหาดเล็ก ทําไมแกไมฉีดยามหากําลังใหละ”
นายแพทยหนุมแบมือแลวยักไหลตามแบบฝรั่งหรือคนไทยที่อยากเปนฝรั่งนิยมทํากิริยา
เชนนี้
“ไอมีมาสิบหลอดเทานั้น ตั้งใจจะฉีดใหวันนี้คนละหลอด รวมสองครัง้ สิบหลอดพอดี”
นายจอมทะเลนดีดมือดังแปะ
“วิเศษแท ถายังงี้ละกอทีมเทวดาก็สูเราไมได ฮะ ฮะ ฉีดเถอะโวย เสร็จแลวจะไดลงสนาม
ฟุตบอลล”
นายแพทยหนุมรับลามยามาจากเจาแหววางลงบนโตะเปดกระเปาออก เขาหยิบเข็มและ
หลอดฉีดยาทีท่ าํ ความสะอาดแลวออกมา และหยิบกลองยาฉีดออกมาดวย ซึ่งยาฉีดมหากําลังนี้เปน
ยาวิเศษที่เขาประดิษฐคิดขึ้นเอง เขาทายานี้ไวฉีดใหผูที่ชราภาพเตะปบไมดังหรือเปาขี้เถาไมฟุงใหมี
ความเขมแข็งคึกคักขึ้น สามารถที่จะมีอีหนูเล็ก ๆไดอีกหลายคน ดร.ดิเรกเคยฉีดใหผยู ง่ิ ใหญคน
หนึ่งโดยคิดคายาถึงเข็มละพันบาท ปรากฏวา ฯพณฯ ทานผูนั้นมีความแข็งแรงยิ่งกวาคนหนุม ๆเสีย
อีก สามารถซอมมวยไดถึงสิบยก เลนเทนนิสไดสองชั่วโมงโดยไมหยุดพัก ทําใหเพื่อนฝูงแปลก
ใจไปตามกัน เพราะทานผูนั้นอายุปาเขาไปตั้งหกสิบปแลว แตวองไวปราดเปรียวเหมือนคน
หนุมอายุยี่สิบป สามารถฉีกไพปอกทั้งสําหรับโดยออกแรงเพียงเล็กนอย พณฯ ทานไดใหนาย
แพทยหนุมไปฉีดยาใหสัปดาหละเข็ม วันไหนฉีดยาวันนั้นทานก็กลายเปนซิยิ่นกุย
ดร.ดิเรกจัดแจงบรรจุยาฉีดใสหลอดแลวฉีดเขากลามที่โคนแขนขางขวา ตอจากนั้นเขาก็ฉีด
ใหพล นิกร และเสี่ยหงวนคนละเข็ม ซึ่งนายแพทยหนุมกระทําอยางวองไวแสดงความชํานาญใน
การฉีดยาอันเปนเรื่องเล็กสําหรับเขา
“ออไร ออไร เรียบรอยแลวไปสนามฟุตบอลลเถอะพวกเรา ขณะนี้ที่สนามมีคนดูไมต่ํากวา
หมื่นหาพันคน ทีมฟุตบอลลรถไฟเขามาถึงแลว”
พลวา “แกทําไมไมฉีดใหตัวเองละหมอ”
นายแพทยหนุมอมยิ้ม
“กันฉีดแลว อายแหวฉีดให”
เจาแหวยืดหนาอกขึ้นในทาเบง
“รับประทานผมทําหนาที่เปนผูชวยแพทยครับ”
ดิเรกหันมามองดูเจาแหว

“เอากระเปาลามยาไปเก็บในตูนั่น”
“ออไร” เจาแหวรับคําสั่งแลวควากระเปาหนังรูปสี่เหลี่ยมถือเดินไปที่ตูใบใหญ
ในเวลาเดียวกันนีเ้ อง ทานมหาราชาซานุกขานก็เสด็จเขามาในหองพักของคณะพรรคสี่
สหายอยางรอนรน
พระองคทรงฉลองพระองคสากลปาลมบีชชุดสีเทาเขม โพกพระเศียร
ดวยแพรสีเหลืองยาวไมต่ํากวาสี่หาเมตร องคซานุกขานยิ้มใหสี่สหายแลวกลาววา
“ลงสนามเถอะ พวกเราเหลือเวลาอีกสิบหานาทีเทานั้น ฉันหวังวาการฝกซอมในวันนี้ "ศิวะ
นิมติ " ของพวกเราตองชนะแนนอน”
นิกรหัวเราะเบา ๆ
“ถาแพ กระหมอมยอมเอาหัวเดินตางเทากลับเมืองไทย รับรองวากระหมอมจะทํา
ประตูอยางขีห้ มูข้ีหมาหาประตู”
ซานุกขานทรงสะดุงเล็กนอย
“เอาเพียงสักประตูเดียวก็พอแลว ทีมรถไฟนะไมใชหมูนะเธอ เคยแพทีม “นรสิงห”เพียง
๒-๑ เทานัน้ และ แพลูกเสนโทษในเขตแบคเสียดวย บา-วันนีท้ า น เจาคุณแตงกายรัดกุมดีมาก รับ
ลูกใหดีนะเจาคุณ”
ทานเจาคุณหัวเราะ
“ถาวันนี้แพเขา กระหมอมยอมใหฝาบาทเอาขี้ไกละเลงศีรษะกระหมอมเลย”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“หรือจะเอาขี้หมายังไดฝาบาท”
ซานุกขานทรงพระสรวลลั่น
“ไปเถอะอยาร่ําไรเลย พวกนางในฮาเร็มของฉันเขาอยากดูเธอเลนฟุตบอลลมาก” แลว
พระองคก็ยกพระหัตถขวาตบหลังนายแพทยหนุมเบา ๆ “ยังไงคุณหมอ วันนีเ้ ต็มที่นะ”
“ออไร กระหมอมจะชูทประตูใหตาขายขาดสะบั้นไปเลย”
ครั้นแลวทานมหาราชาซานุกขาน ก็เสด็จนําหนาพาคณะพรรคสี่สหายกับเจาแหวออกไป
จากหองพักอันหรูหราโอโถง
เมื่อเวลา ๑๒.๒๕ น. ทีม ฟุตบอลลรถไฟและทีม "ศิวะนิมิต" พรอมดวยผูตัดสินและผู
กํากับเสนทั้งสองฝายก็พากันเขาไปในสนามฟุตบอลล
การแขงขันฟุตบอลลทอ่ี นิ เดียผูเ ลนไม
นิยมออกมาฝกซอมเตะลูกยืดเสนยืดสายกอนเวลาแขงขัน
เขาจะลงสนามเมื่อถึงเวลาแขงขันที่
กําหนดไว
นักฟุตบอลลทั้งสองทีมตางยืนเขาแถว ใหชางภาพหนังสือพิมพชักรูปตามระเบียบ ถึงแมวา
การแขงขันในวันนี้เปนการฝกซอมประลองฝมือกัน ประชาชนชาวเมืองปตนาก็ตื่นเตนสนใจมาก
เมื่อถายรูปเสร็จเรียบรอยแลว ผูตัดสินผูมีนามวา ร.ต.อ. พินทุสุมิตรานักฟุตบอลลลายคราม
ที่เคยมีชื่อเสียงโดงดังมาแลว
ไดเรียกหัวหนาทีมทั้งสองมาพบกับเขา เพื่อเลือกขางตามระเบียบ

นายตํารวจในวัยสี่สิบเศษผูนี้พูดภาษาไทยไดดีพอใช ทานมหาราชาซานุกขานเชิญมาตัดสินก็เพราะ
เห็นวา เปนผูมีเกียรติและตัดสินฟุตบอลลไดดีมาก เขาเปนผูกํากับกองตํารวจภูธรอําเภอเมืองปตนา
ร.ต.อ.พินทุสมุ ติ รากระเดาะเหรียญทองแดงในมือขวาของเขา
แลวอธิบายถึงการ
เลือกขางเปนภาษาอินเดียหัวหนาทีมรถไฟคือศูนยหนาของทีมรถไฟนั่นเองมีนามวานายกฤษณา
กลั่น สวนหัวหนาทีม "ศิวะนิมิต" คือนิกรนายจอมทะเลนในขวาของทีม "ศิวะนิมิต"
เมื่ออธิบายเรียบรอยแลว
ผูตัดสินก็หันมายิ้มใหนิกรแลวกลาวกับนายจอมทะเลนเปน
ภาษาไทยเสียงแปรง ๆ แบบแขกพูดไทยวา
“เขาใจไมเขาใจนายจา”
นิกรหัวเราะ
“ก็ผูกองพูดภาษาฮินดู ผมจะไปตรัสรูไ ดอยางไรครับ”
ร.ต.อ.พินทุสมุ ติ รา อมยิ้ม
“โอ...อีนี้ลืมไปคะราบ เอายังงีน้ า
ทางรถไฟเขาเลือกกอย ทานตองเลือกหัวถูก
ไมถูก ทางนี้กอยทางนี้หัว”
นิกรพยักหนา
“ไดครับผูก อง หัวหรือกอยไดทง้ั นัน้ เร็ว ๆ หนอย ผมอยากเลนเต็มทนแลว”
ผูต ดั สินโยนเหรียญทองแดงขึน้ ไปบนอากาศ
แลวปลอยใหตกบนพื้นสนาม เหรียญ
อันนั้นแทนทีจ่ ะออกหัวหรือกอยกลับตัง้ อยูบ นดิน กรรมการตัดสินทําหนาชอบกล
“โอ-อีนเ้ี หรียญอันนีไ้ มดีนะ นายจา จัน๋ ตองโยนใหม” พูดจบเขาก็กมตัวลงหยิบเงินเหรียญ
แลวโยนขึ้นไปบนอากาศอีก
ปรากฏวาเงินเหรียญทองแดงออกกอย หัวหนาทีมรถไฟยิ้มออกมาไดยื่นมือใหนิกรจับ
แลวตางฝายก็บอกพรรคพวกของตนใหประจําที่ ทีมรถไฟเลือกดานใตเพราะอยูเหนือลมและตะวัน
ไมยอนตาผูรักษาประตู ทีม "ศิวะนิมิต" อยูดานเหนือเปนการเสียเปรียบเพราะลมพัดจากใตมาทาง
เหนือแรงมาก และแสงแดดสองหนาทาน เจาคุณปจจนึก ฯ ผูรักษาประตู
เพราะทีมรถไฟเลือกขางใตทีม"ศิวะนิมิต" จึงไดเขี่ยกลางกอน ประชาชนชาวเมืองปตนา
ตางสนใจกับนักฟุตบอลลคนไทยทั้งหาคนมาก เสี่ยหงวนยืนทาวสะเอวทําปากแบะอยูหนาประตูใน
ทาเตรียมพรอม พลยืนอยูที่เซ็นเตอรหรือศูนยหนากระหนาบขางดวยนิกรและ ดร.ดิเรก ขณะนี้ยาฉีด
มหากําลังไดออกฤทธิ์เต็มที่แลว
ผูตัดสินมองดูนาฬิกาเพื่อจับเวลาใหตรง เมื่อเข็มนาฬิกา ๑๖.๓๐ น. เขาก็เปานกหวีดเริ่มการ
แขงขันทันที
“ปรีด๊ ”
พลเขี่ยลูกดวยเทาซายสงไปใหนิกร นายจอมทะเลนยกเทาขวาชูทลูกเต็มเหนี่ยว
ลูก
บอลลลอยละลิ่วไปตามแรงเหมือนกับถูกยักษเตะ ผูคนตางพึมพําดวยความอัศจรรยใจ ลูกบอลล

ที.อิมปรุท ยอยไปที่มุมซายของประตูรถไฟพอดี ผูรักษาประตูวิ่งเขามาจะปดลูก แตรา งของ
เขากระแทกกับเสาประตูเต็มแรง ลูกบอลลเขาไปตุงอยูในตาขายซึ่งไมเคยปรากฏวามี นักฟุตบอลล
คนใดในโลกเตะลูกไดแรงถึงเชนนี้ ชาวเมืองตางตบมือโหรอ งกันเกรียวกราว บรรดานักฟุตบอลล
ทีมรถไฟอาปากหวอไปตามกัน "ศิวะนิมิต" ไดประตูแลว พวกนักฟุตบอลลที่พากันมาชมการ
แขงขันตางตื่นเตนเหลือที่จะกลาว การชูทประตูของนิกรเหมือนกับปาฏิหาริยไมควรจะเปนไปได
แตมันก็เปนไปแลว นิกรเองยืนนิ่งเฉยกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง แลวเขาก็รูวาเทาที่เขาชูทประตู
ได ก็ดวยอํานาจของยาฉีดของนายแพทยหนุม
ผูรักษาประตู ฝายรถไฟถึงกับรองไห เขาเก็บลูกที่กนตาขายเตะมากลางสนาม คราวนีฝ้ า ย
รถไฟเปนฝายเขี่ยลูกบาง
พอสิ้นเสียงนกหวีดเริ่มการแขงขันศูนยหนาของทีมรถไฟก็เตะลูกเต็ม
เหนี่ยวสงไปใหปกซายของเขาซึ่งวิ่งเร็วพอ ๆ กับรถไฟ
พวกรถไฟตางเอาใจชวยพรรคพวกของคนโหรองกันลั่นรองนะโกนเอะอะลั่นสนาม
“ชูท...อีนี้ชูทซีนายจา....ชูทโวย”
ปกขวาผานลูกมากลางสนาม ในขวาวิ่งเขารับลูกในเวลาเดียวกับที่เสี่ยหงวนเขามา
ปะทะลูก อาเสี่ยเตะดวยเทาขวา เพียงเบาะ ๆ ถูกลูกบอลลอยางถนัดใจ
“ตูม”
ลูกบอลลใหมเอี่ยมลอยละลิ่วไปในอากาศสูงจากพื้นดินไมต่ํากวาหาสิบเมตร และแลวมัน
ก็เกิดการระเบิดกลางอากาศ
“โพละ”
คนดูโหรองเกรียวกราว นักฟุตบอลลทีมรถไฟยืนตะลึงพรึงเพริดไปตามกัน เขาไมเคย
เห็นนักฟุตบอลลคนใดเตะลูกรุนแรงเชนนี้ ที.อิมปรูฟแบนแปดแปเหมือนกลวยปงหลนลงมาหนา
อัฒจันทรคนดูเสียงปุบ ทานมหาราชาซานุกขานซึ่งนั่งประทับอยูขาง ๆ ขาหลวงแหงนครปตนาทรง
ตบพระหัตถลั่น
“เปนยังไงขาหลวง นักฟุตบอลลของฉันแนไหม”
“โอ เด็ดขาดเลยกระหมอม ทําไมเขาถึงเตะลูกไดแรงอยางนี้ ทีม“นรสิงห” จะไมมีทางตอสู
ไดเลย”
“แตกระหมอม เชื่อวาหลังจากการซอมใหญนี้แลว "ศิวะนิมิต" จะตองเปนตอไมนอยกวา
สิบหนึ่ง”
เจาหนาที่ประจําสนามซึ่งเปนมหาดเล็กของ ซานุกขานไดเตะฟุตบอลลลูกใหมเขาไปกลาง
สนามอีกลูกหนึ่ง ร.ต.อ.พินทุสุมิตราจําเปนตองใชวิธีทุมกลาง
พอทุมลูก เสี่ยหงวนก็ยกเทา
ซายเหวี่ยงเบาะๆ เตะลูกไปใหกองหนา ดร.ดิเรก ปราดเขารับลูกและชูทประตูทันที ซึ่งเขายืนชูทบน
เสนเซ็นเตอร
“ตูม”

ลูกบอลลลอยละลิ่วตรงไปยังประตูรถไฟดวยความเร็วสูงทามกลางความตื่นเตนของคนดู
มันกระทบบานประตูดังโครมนําใหบารประตูหักสะบั้นหลนลงมาถูกผูรักษาประตูกลางกบาลพอดี
ประตูมือกาวของรถไฟยืนอมยิ้มนัยนตาเหลไปมาสักครูก็ลมลงสิ้นสติ
ประชาชนนับหมื่นตางสงเสียงอื้ออึงรอบสนาม นักฟุตบอลลคนไทยมีความสามารถผิด
มนุษยเตะลูกไดแรงและไกลที่สุด การแขงขันตองยุตลิ งชัว่ คราว มหาดเล็กของทานมหาราชาซานุก
ขานตางนําเครื่องมือชางไมพรอมดวยบันไดเขาไปในสนามเพื่อซอมแซมประตูใหเรียบรอย สวน
ผูรักษาประตูนั้นพรรคพวกไดชวยกันผายปอดสักครูก็ฟนคืนสติ
นักฟุตบอลลทีมรถไฟคันหนึ่งเดินยิ้มแหย ๆ เขามาหานายแพทยหนุมแลวกลาวถามเปน
ภาษาอังกฤษ
“คุณเตะยังไงครับ ทําไมถึงแรงอยางนี้”
ดร.ดิเรก ยิ้มแปน
“เปลา ผมเตะเพียงเบาะๆ เทานั้น ถาผมเตะเต็มที่ ลูกฟุตบอลลก็อาจลอยตกในตลาดหลัง
สนาม ฟุตบอลล ก็ได”
ฮารฟซายทําหนาเบ
“โอโฮ ยังงี้พวกผมจะไปสูอะไรกับพวกคุณได”
การซอมประตูฟุตบอลล ใชเวลาประมาณสิบนาที หลังจากนั้น ผูตัดสินก็เปานกหวีดเริ่ม
การแขงขัน และใชเวลาทุมกลางอีกคราวนี้ เซ็นเตอรฮารฟทีมรถไฟจับลูกไดสงไปใหกองหนาของ
เขา ศูนยหนาเลี้ยงลูกอยางคลองแคลว ผานลูกไปให ในขวา สงไปใหปกขวา ลูกบอลลวิ่งลวงล้ําเขา
ไปในแดน "ศิวะนิมิต" แลว ทีมรถไฟเลนถูกขากันดีมากและสวนมากไมไดสวมรองเทาหลายตอ
หลายคนไวผมจุกเกลามวย วิธีเลนลูกสั้นและสงลูกกันคลองแคลวนาดู
เสี่ยหงวนแยกเขี้ยววิ่งเขาดักลูก ปกขวารีบสงลูกใหศูนยหนา คราวนี้ศูนยหนาเลี้ยงเขาหา
ประตูตวั ตอตัว แบคทั้งสองของทีม "ศิวะนิมิต" ไลกวดติด ๆ มา เจาคุณปจจนึก ฯยืนตั้งทา
เตรียมพรอม เมือ่ ศูนยหนาชูทดวยเทาขวาเต็มเหนี่ยว ทานเจาคุณแทนที่จะเอามือรับกลับใชศีรษะ
โหมงลูกทําใหลูกบอลลกระเด็นไปแบคขวาของทีม "ศิวะนิมิต" แบคขวาเตะสงไปใหกองหนาทันที
"ศิวะนิมิต" เปนฝายรุกบางแลว ดร.ดิเรกเลี้ยงหลบฮารฟขวาไปไดอยางหวุดหวิด แบ็คขวา
ของทีมรถไฟปราดเขาสกัดลูก นายแพทยหนุมเลี้ยงหลอกลอวนเวียนไปมาแลวสงลูกไปใหพล อาย
เสือรูปหลอเลี้ยงลูกไปจนถึงเสนแบคก็ชูทดวยเทาขวาคอนขางแรง
ลูกบอลลแหวกอากาศวี๊ดตรงไปที่ประตูอยางรวดเร็วและรุนแรง ผูรักษาประตูทีม
รถไฟนัยนตาเหลือกวิ่งหนีลูกเอาดื้อ ๆ ที.อิมปรูฟผานประตูเขาไปกระทบตาขายอยางจังตาขายหลัง
ประตูขาดสะบั้นหลุดลงมากองบนพื้นดิน ทามกลางความตื่นตะลึงของนักฟุตบอลลและประชาชน
คนดูรอบสนาม
ผูตัดสินเปานกหวีดยาวและชี้มือไปที่เซ็นเตอร ชาวเมืองปตนาตางตบมือโหรองเซ็งแซ

การแขงขันยังไมถึง สิบหานาทีทีมรถไฟก็ปราชัยไปแลวสองประตูและไมมีทางที่จะแกคืน
ได ลูกบอลลถูกนํามาเขี่ยกลางเริ่มตนแขงขันใหมโดยศูนยหนาของทีมรถไฟเปนผูเขี่ยลูก
รถไฟพยายามตั้งใจเลน กองหนาเลี้ยงลูกบุกเขาไป เสี่ยหงวนวิ่งเขามาดักลูกและเตะรวบทั้ง
ลูกทั้งคน อํานาจยาฉีดมหากําลังของ ดร.ดิเรก ทําใหในขวาของทีมรถไฟลอยละลิ่วไปไกลถึง ๑๐
เมตร และหลนลงมาสลบเหมือดกลางสนาม สวนลูกบอลลแตกระเบิดเปนลูกที่สองดวยแรงเหวี่ยง
ของเทาอาเสีย่
คนดูทั้งขันทั้งตื่นเตน ผูตัดสินสั่งใหหยุดการแขงขันชั่วขณะ มหาดเล็กของทานมหาราชา
ซานุกขานนําเปลออกมาหามในขวาของทีมรถไฟออกไปจากสนาม ผูตัดสินสั่งใหฝายรถไฟเตะลูก
โทษเพราะเสีย่ หงวนเลนรุนแรงผิดกติกา
ลูกบอลลถูกตั้งยิงหางจากเสนแบคราว ๔ เมตร เซ็นเตอรฮารฟของทีมรถไฟเปนคนชูท
เมือ่ ผูตดั สินเปานกหวีด เจาหนุม ชาวฮินดูรา งใหญหนวดเครารุงรังก็เตะลูกบอลลดวยเทา
เปลาของเขาเต็มแรง
ที.อิมปรูฟ ลอยละลิ่วยอยลงที่ประตูพอดี ทานเจาคุณปจจนึก ฯ รับลูกไวไดและเตะไป
ขางหนาเต็มเหนี่ยว
“ตูม”
อํานาจยาฉีดของนายแพทยหนุมทําใหเจาคุณปจจนึก ฯ มีกําลังวังชาผิดมนุษย ลูกบอลลลูก
นั้นโดงขึ้นไปในอากาศผานสนามตรงไปตกหนาประตูรถไฟและกระเดงลอดบารเขาไปในประตู
พอดี
ผูตัดสินเปานกหวีดยาวและชี้มือไปกลางสนาม ทีม "ศิวะนิมิต" ไดอีกประตูแลว
ประชาชนคนดูตื่นเตนเหลือที่จะกลาว ทานเจาคุณไดสรางประวัติการณอันสําคัญยิ่งไวใน
วงการฟุตบอลลในวันนี้ ไมเคยปรากฏวาผูรักษาประตูคนใดเตะลูกไปเขาประตูอีกฝายหนึ่ง ฝูงชน
ตบมือโหรองเกรียวกราว ทานมหาราชาซานุกขานทรงปลาบปลื้มพระทัยอยางยิ่ง พระองคเชื่อวา
ทีม "ศิวะนิมิต" ของพระองคตองไดชัยชนะทีม “นรสิงห” ในวันอาทิตยนี้อยางไมตองสงสัย
ทีมรถไฟยืนจับกลุมปรึกษากัน สักครูหัวหนาทีมก็วิ่งเหยาะ ๆ เขามาหาผูตัดสิน
“ผูก องครับ พวกผมยอมแพทีม "ศิวะนิมิต" ครับ”
ผูตัดสินยิ้มแหง ๆ
“ไมมีทางสูเขาเลยหรือนองชาย”
ศูนยหนาทีมรถไฟสั่นศีรษะอยางทอแท
“ไมมีทางครับ ถาเลนตอไปพวกผมอาจจะถูกเตะคอขาดไปตามกันและคงแพไมต่ํากวา
หาสิบประตู ขายหนาเขาแย ผมไมเคยเห็นนักฟุตบอลลที่เกงอยางนี้เลย มีอยางหรือครับประตู
ชูทเขาประตูอีกฝายหนึ่ง มันเปนเรื่องของปาฏิหาริยมากกวา”

ผูตัดสินเปานกหวีดสั้นยาวเปนสัญญาณเลิกการแขงขันนักฟุตบอลลทีมรถไฟเดินออกจาก
สนามในทาทางหงอยเหงาไปตามกัน
นับเปนการปราชัยอยางเทียบฝมือกันไมไดเลย ทีม"ศิวะ
นิมติ " เดินตามมาหาง ๆ ทามกลางเสียงตบมือโหรอ ง เจาคุณปจจนึก ฯ เดินกางขอยืดหนาอกใหผึ่ง
ผาย ชาวเมืองปตนาตางมองดูนักฟุตบอลลไทยทั้งหาคนอยางชื่นชม ผูเลนฝายเดียวกันเองก็ตื่นเตน
ประหลาดใจเหลือที่จะกลาว
ทานมหาราชาซานุกขานเสด็จลงมาจากอัฒจันทรคนดูและตรงเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย
พระองคประทานพระหัตถขวาใหจับทีละคน
พระพักตรของซานุกขานสดชืน่ ผิดปรกติ
“ฉันตื่นเตนจนพูดไมถูกแลว” รับสั่งยิ้ม ๆ “พวกคุณทั้งสี่คนและทานเจาคุณเปนมนุษยปาฏิ
หาริย์ิ ฉันนึกไมถึงวาจะเตะลูกไดแรงและเลนไดแคลวคลองวองไวอยางนี้ คนดูทั้งสนามเขาก็
ตื่นเตนเชนเดียวกับฉัน ดูซี ใครตอใครพากันมองดูพวกคุณทั้งนั้น”
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นมาทันที
“ฝาบาทเอาทีมสัปรังเคอะไรก็ไมรูมาซอมกับพวกเรา พวกเรายังไมเหงื่อออกทีมรถไฟก็ยก
ธงขาวเดินพาเหรดออกจากสนามเอางาย”
“เปลา ไมใชทีมสัปรังเคนะเธอ” ทานมหาราชารับสั่งกับเสี่ยหงวนดวยเสียงหนัก ๆ “ทีมนี้
เปนทีมมีชื่อเสียงมากในประเทศอินเดียคนเลนทุกคนลวนแตเสือสนามทั้งนั้น”
นิกรไดทีก็ขี่แพะไล
“อยางนี้ไมใชเสือสนามฝาบาท เรียกวาหมูสนามเห็นจะถูกตอง
กระหมอมยังไมได
แสดงลวดลายอะไรสักนิด”
ซานุกขานแยมพระสรวล
“ไมใชอะไรหรอกเปนเพราะพวกเธอเกงกวาเขามากเกินไปนั่นเอง ถามจริง ๆ เถอะ นัก
ฟุตบอลลเมืองไทยที่เกงกวาพวกเธอมีอีกไหม”
เสีย่ หงวนทูลตอบแบบหนาตาย
“โอ-มีมากทีเดียวฝาบาท ฝเทาอยางพวกกระหมอม ขนาดทีมฟุตบอลลของเด็กนักเรียน
เทานัน้ ”
ทานมหาราชาลืมพระเนตรโพลง
“ยังงัน้ เรอะ
เขาเตะลูกบอลลแรงกวาพวกเธออีกเหรอ” รับสั่งเร็วปรื๋อ
“ถูกแลว กระหมอม” นิกรทูลยิ้ม ๆ “เซ็นเตอรฮารฟบางคนเตะลูกจากหนาประตูดา นเหนือ
ของ สนามศุภชลาศัยลูกบอลลลอยไปตกตลาดสามยานพอดี ตองเอารถจี๊ปไปเก็บลูกบอลล
ฟุตบอลลเมืองไทยแขงขันกันวันหนึ่งใชลูกบอลลไมต่ํากวาหาหกโหล
โดยมากกองหลังเตะ
ลูกบอลลแตกหมด”
ทาน มหาราชาซานุกขานขมวดพระขนงยน
แลวรับสั่งถามเจาแหว
“จริงหรือนายแหว”

“จริง กระหมอม เมื่อวันชิงถวยใหญ เซ็นเตอรฮารฟทหารอากาศเตะลูกบอลลแตกถึงยี่สิบ
สามลูก
และแบคมุสลิมเตะแตกอีกเกาลูก
คาผานประตูวันนั้นเกือบไมพอคาลูกฟุตบอลล
กระหมอม”
ซานุกขานจุยพระโอษฐ
“เกงมาก
นักฟุตบอลลไทยแนเหลือเกิน โอย-ฉันสบายใจแลว”
แลวพระองค
ก็รับสั่งกับ เจาคุณปจจนึก ฯ “ฉันไมนึกเลยวาเจาคุณจะมีความสามารถรักษาประตูไดดีกวาคนหนุม
ๆ เจาคุณเตะลูกแรงมากทีเดียว วันอาทิตยนี้เจาคุณแสดงใหดูอีกไดไหม”
ทานเจาคุณยิ้มเอียงอาย
“ได กระหมอม กระหมอมจะทําประตูสักสามประตู แฮะ แฮะ”
“แตฉนั ขอเตือนเจาคุณดวยความหวังดีนะ เจาคุณเปนประตูไมควรโหมงลูก แลวก็....ขอ
โทษ ศีรษะเจาคุณมันลื่นอยูแลว ถาเจาคุณโหมงลูกบอลลอาจจะลื่นไถลเขาประตูเราเองก็ได”
สี่สหายและเจาแหวตางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน พอเจาคุณถลึงตามองดูทุกคนก็ทําหนาตาย
ไปตามกัน ตอจากนั้น ทานมหาราชาก็กวักพระหัตถเรียกนักฟุตบอลลของพระองคใหเขามา
รวมกลุม รับสั่งถึงขอบกพรองบางประการในการซอมวันนี้ แลวพระองคก็พาทีมฟุตบอลล "ศิวะ
นิมติ " กลับไปยังตําหนักใหญ
ขาวแพรสะพัดไปทั่วนครปตนาอยางรวดเร็ว นักฟุตบอลลชาวไทยแหงทีม "ศิวะนิมิต" เลน
ฟุตบอลล เกงเกินมนุษย สายลับทานมหาราชานรสิงหแหงพาราณสีไดมาดูการซอมใหญของทีม
"ศิวะนิมิต" ถึงสามคน คนเหลานี้รีบเดินทางกลับพาราณสีกอนพลบค่ําเพื่อนําความไปทูลใหทาน
มหาราชานรสิงหบดีทราบ
ในวงการกีฬาของประเทศอินเดียไดบันทึกลง ไปวาวันอาทิตยนั้นไดมีการแขงขัน ฟุตครัง้
มโหฬารระหวางทีม “นรสิงห” กับทีม "ศิวะนิมิต" ณ สนามกีฬาแหงนครพาราณสีโดยมีเงินเดิมพัน
ถึงลานรูป การแขงขันฟุตบอลลในวันนีท้ างราชการไดรวมมือดวย ทัง้ นีก้ เ็ พราะรัฐบาลอินเดียเปน
นักกีฬา จึงสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด นับวาเปนบุญของชาวอินเดียที่มีรัฐบาลเปนนักกีฬา การ
กีฬาของอินเดียจึงกาวหนาอยางรีบรุด นักกีฬาชาวภารตกําลังเตรียมตัวไปแขงขันเอเชี่ยนเกมส
ที่ประเทศญี่ปุนในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรัฐบาลไดใหความอุปการะเปนอยางดีดวยความหวังวานักกีฬา
เหลานัน้ จะนําชื่อเสียงมาสูป ระเทศของตน
ยังไมทันจะถึงเที่ยงประชาชนชาวอินเดียทั้งหญิงชายในวัยตาง ๆ ก็หลั่งไหลมายังสนาม
กีฬาแหงกรุงพาราณสีอยางมืดฟามัวฝน เจาหนาที่จําหนายบัตรผานประตูตองทํางานขายบัตร
อยางเหน็ดเหนือ่ ย
และเจาหนาที่รกั ษาประตูตลอดจนเจาหนาทีแ่ ผนกตาง ๆ พลอยเหน็ด
เหนื่อยไปดวย

ถึงแมผูคนจะมากมายลนหลามสักเพียงใด ก็ไมมีนักฉวยโอกาสซื้อบัตรเอามาจําหนายขึ้น
ราคาตามใจชอบ ทัง้ นีก้ เ็ พราะอินเดียมีกฎหมายรุนแรง
ใครซือ้ บัตรกีฬาหรือมหรสพมาขายขูด
เลือดจะถูกตัดมือทั้งสองขาง
พวกนักคากําไรเกินควรจึงมาหากินในเมืองไทยร่ํารวยไปตามกัน
สนามกีฬาแหงกรุงพารารณสีมีสภาพคลายคลึงกับสนามศุภชลาศัยของเรา แตอัฒจันทร
เปนไมและมีหลังคากันแดดฝนทุกดาน บัตรผานประตูทุกชั้นที่นั่งจําหนายหมดในเวลา ๑๓.๐๐ น.
เศษ พวกพอคาตางนําผลไม น้ําอัดลมและโรตี มะตะบะเขาไปขาย มีหมูสะเตะกับตือฮวนสามสี่หาบ
หลุดเขาไปขายในสนามแตแลวก็ถูกไลตะเพิดออกมา
ชาวอินเดียเปนนักกีฬาและนักดูกีฬาเปนสวนมากสนามกีฬาอันกวางใหญไมมีที่วางสําหรับ
ตอนรับประชาชนผูมาทีหลังปรากฏวาชาวเมืองพาราณสีนับหมื่นตองกลับบานดวยความเสียใจ
เพราะไมมีบัตรผานประตูจําหนาย อยางไรก็ตาม วิทยุกระจายเสียงหลายสถานีจะบรรยายการ
แขงขันฟุตบอลลสาํ คัญนีใ้ หชาวภารตไดทราบตลอดเวลา
การแขงขันฟุตบอลลในวันนี้ ปรากฏวาพวกเศรษฐีคหบดีไดเดินทางมาจากเมืองตาง ๆ นับ
จํานวนพัน บางก็มาจากนิวเดลฮี บางก็มาจากคะยา อัลลาฮาบัด ลัดเนา บางคนมาจากกัลกัตตาก็มี
ชาวเมืองปตนามามากกวาชาวเมืองอืน่ ๆ โรงแรมทุกแหงไมมีหองวาง เศรษฐีบางคนมาจากเนปาล
พวกโยคีทั้งหลายหยุดบําเพ็ญตะบะพากันมาดูการแขงขันฟุตบอลลคูสําคัญนี้ ตํารวจไดขอรองทาน
โยคีไมใหนําเขงใสงูเหาเขาไปในสนาม ฟุตบอลล และตํารวจไดตั้งกระโจมหนาสนามฟุตบอลล รับ
ฝากงู และเครือ่ งอุปกรณตา ง ๆ ของพวกโยคี เปนตนวา พรมวิเศษ ปเปาบังคับงู เชือกวิเศษ อะไร
เหลานี้
กองเชียรทั้งสองฝายมาถึงสนามฟุตบอลล ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ตรง ฝายละสองพันคน ขึ้น
ประจําอัฒจันทรดานเหนือและแบงที่กันฝายนครปตนาสวมกางเกงสีขาวขาแคบแบบแขกและสวม
เชิ๊ตแขนสั้นสีเทาคนหนึ่งสีแดงคนหนึ่งสลับกันไป สวนกองเชียรฝายพาราณสีสวมกางเกงขายาวสี
ขาวเชนเดียวกัน แตสวมเชิ๊ตแขนสั้นสีดําคนหนึ่งสีเหลืองคนหนึ่ง
เสียงกลองและเสียงรองเพลงเชียรดังแสบแกวหู กองเชียรทั้งสองฝายตางตะเบ็งเสียงแขง
กันรองเพลงเชียรของตน เมื่อหนวกหูหนักเขากองเชียรตางก็ยกมืออุดหูแลวตะเบ็งเสียงดังขึ้นอีก
การรองไมมเี นื้อเพลงและโนตเพลง
ใครอยากจะรองวายังไงก็รองออกมาโดยแตงเปน
กลอนสดอวยพรใหนักฟุตบอลลของตนไดชัยชนะ และเพลงที่รองใชจังหวะเร็วยิก คนกลองตี
กลองเร็วเทาไร คนรองก็รองเร็วเพียงนัน้ ปรากฎวานักรองกองเชียรบางคนรองเพลงไปไดประมาณ
สองนาทีก็เปนลมเพราะหายใจไมทัน
ในราว ๑๖.๐๐ น. เศษ ทีม"ศิวะนิมิต" ก็เดินทางมาถึงสนามฟุตบอลล แหงกรุงพาราณสี นัก
ฟุตบอลล นั่งอยูในรถเบ็นซบรรทุกโดยสารขนาดใหญขางรถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและอินเดีย
วา "ศิวะนิมิต" รถคันนี้แลนตามคาดิลแล็คเกงหุมทองคําของทานมหาราชาซานุกขาน มีตาํ รวจขี่
รถจักรยานยนตนําหนาขบวนสองคันและตามหลังรถเบ็นซอีกสิบคน ตํารวจเหลานีค้ ือตํารวจแหง

นครปตนาที่สงมาคุมกันทานซานุกขานและ นักฟุตบอลลทั้งนี้เพราะการเดินทางโดยรถยนตตอง
ผานปาเขาและที่เปลี่ยวหลายแหง
เทาที่ทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" มาลาชาไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็เพราะแพขนานยนตของ
กรมการทางหลวงแผนดินเกิดเครื่องยนตชาํ รุด ดร.ดิเรกรับอาสาชวยแกไขให แพขนานยนตจงึ พา
นักฟุตบอลลขามฟากมาฝงเมืองพาราณสีได
ประชาชนในสนามฟุตบอลลตางโหรองกันเกรียวกราวเมื่อโฆษกประจําสนามประกาศวา
ทีม "ศิวะนิมิต" มาถึงแลว
ขบวนรถยนตแลนมาหยุดหนาที่พักของนักฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" ที่ทางสนามจัดไวให ทาน
มหาราชาซานุกขานในชุดสากลสีทรายเสด็จลงมาจากรถพระที่นั่งอยางกระฉับกระเฉง สิงหนาถปู
นาเลขาของพระองคติดตามลงมาบรรดาตํารวจรถจักรยานยนตไดเริ่มพิทักษรักษารถยนตพระที่นั่ง
หุมทองคําทันที
ทานมหาราชาซานุกขานกวักพระหัตถเรียกนักฟุตบอลลใหลงมาจากรถเบ็นซ
โดยสารคันนัน้ มีมหาดเล็กหนุม ๆ หลายคนรวมเดินทางมากับนักฟุตบอลลดวยเพื่อทําหนาที่เปนพี่
เลี้ยงนักฟุตบอลลทั้งสิบเอ็ดคนตางพากันลงมาจากรถเบ็นซสีเทาคันนั้น ทุกคนแตงกายลงสนาม
เรียบรอยสวมเสื้อทีมใหมเอี่ยมซึ่งเปนเสื้อยืดสั่งทอจากประเทศอังกฤษและมีหมายเลขติดอยูขาง
หลังเสื้อเปนเลขอารบิค เจาแหวทําหนาทีเ่ ปนไลนแมนน ซึ่งตามที่ตกลงกันไวตางฝายตางมีไลน
แมน หรือผูกํากับเสนฝายละคน
ทานมหาราชาซานุกขานเสด็จนําหนาพานักฟุตบอลลของพระองคเขาไปในหองพัก
ดานหลังอัฒจันทรใหญ ดร.ดิเรกแลเห็นเจาแหวมีแตมอื เปลาไมไดถอื อะไร ก็ปราดเขามาหาเจาแหว
“เฮย กระเปายาละ”
เจาแหวหนาตืน่
“กระเปายาอะไรครับ”
“อาว” นายแพทยหนุมอุทานเสียงลั่น “ฉิบหายแน อายแหว ลามยาของขาอยูที่ไหน”
เจาแหวชักฉิว
“รับประทานกอนจะออกจากวัง มหาดเล็กคนหนึ่งเปนลม รับประทานคุณหมอควาลามยา
ไปจากผมนี่ครับ”
นายแพทยหนุมกลืนน้ําลายเอื๊อก
“ถูกแลว แลวขาวางไวบนโตะหองโถง ขาชี้มือบอกใหเอ็งถือไปขึ้นรถ”
เจาแหวทําหนาเหมือนกับจะรองไห
“รับประทานผมไมรนู ค่ี รับ รับประทานนึกวาคุณหมอใหมะเหงกผม”
ดร.ดิเรกยกมือทาบอก รองตะโกนเรียกสามสหายและเจาคุณปจจนึก ฯ ซึ่งกําลังจะเขาไป
ในหองพัก พล นิกร เสี่ยหงวน และทานเจาคุณตางหมุนตัวกลับและเดินเขามาหานายแพทยหนุม
“โอย-อายแหวทํากรรมเสียแลว มันไมไดเอาลามยามาหรอก”

ทุกคนสะดุงเฮือก นัยนตาเหลือกไปตามกัน
“อายแหว” พลเอ็ดตะโรลั่น “กูอยากฆามึงเหลือเกินรูอยูแลววาถาไมไดฉีดยาวิเศษพวกเรา
จะแพเขาอยางไมมีประตูสู แลวนี่จะทําอยางไรกันอีกยี่สิบนาทีก็เริ่มแขงขันแลว”
เจาแหวทําปากแบะรองไหโฮ
“รับประทานไมใชความผิดของผมนีค่ รับ รับประทานคุณหมอแยงเอาลามยาไปจากผม
ตอนทีม่ หาดเล็กของทานมหาราชาเปนลม แลวคุณหมอก็วางไวบนโตะ”
ดร.ดิเรกพูดเสริมขึน้
“ก็ฉันชี้มือบอกใหแกเอากระเปายาไปขึ้นรถนี่นา”
นิกรขบกรามกรอดยกมือทัง้ สองตะครุบคอเจาแหวแลวบีบแนน เจาแหวนัยนตาเหลือกดิ้น
กระแดว ๆ นาสงสารแลบลิ้นออกมายาวเฟอยใบหนาคอย ๆ ซีดจนเขียว ดร.ดิเรกปราดเขาแกะมือ
นิกรทันที
“เฮ-อยา-อยาไปทํามัน”
นิกรหายใจถี่เร็วเหมือนกับหมาหอบแดด
“เอามันไวทําไม ฆามันเสียเถอะ กันสั่งกําชับแลววาลืมอะไรก็ลืมไดแตอยาลืมลามยาของ
แก”
ดร.ดิเรกยิม้ แหง ๆ
“อาจจะเปนความผิดของกันก็ได เอ-ดูเหมือนกันหิ้วลามยามาขึ้นรถ ขึน้ ไปดูบนรถซิอา ย
แหว ดูใหทั่วทั้งคัน”
เจาแหวตัวสั่นงันงกรีบวิ่งไปที่รถเบนซแลวขึ้นไปบนรถบรรทุกคันนั้นคนหากระเปาลามยา
คนขับรถชวยคนดวยแตก็ไมพอ เจาคุณปจจนึก ฯ โกรธเจาแหวหัวฟดหัวเหวีย่ ง เมื่อเจาแหวลงมา
จากรถเดินหนาจอยเขามาหา ทานเจาคุณเงื้อมือเขกกบาลแหวดังโปก
“มึงคนเดียวทําใหเราตองแพเขา
ไมมียาฉีดจะเอาแรงที่ไหนเลนกับเขาวะ”
เจาแหวสะอื้น
“รับประทานผมจําไดคลับคลายคลับคลาวา คุณหมอถือกระเปาลามยาอยูในมือตอนลงมา
จากตําหนักนีค่ รับ”
ดร.ดิเรก เมมปากแนน
“เอ...ดูเหมือนเปนอยางนั้น
ความจําของกันไมใครดีเลย เราหมดทางที่จะแกไขแลว
จะพูดโทรศัพททางไกลไปที่วังใหมหาดเล็กชวยคนหากระเปาลามยาและถาพบใหรีบเอามาใหเรา
เขาก็มาไมทัน สูตายเถอะวะพวกเราถึงแพก็ตองสูใหเต็มที่ มีแรงเทาไรเลนมันไปเทานัน้ ”
เสีย่ หงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
“กันสงสารทานซานุกขานมาก ฟุตบอลลแพทานจะตองเสียเงินลานและเสียพระทัยไมนอย
เพราะทีม "ศิวะนิมิต" จะปราชัยอยางยับเยิน”

นิกรพยักหนาอยางชา ๆ
“แนนอนละ อยางนอยเราก็ตองแบกประตูกลับปตนานับสิบประตู แตวา ...คนอยางกันไม
เคยยอมแพใครงาย เพื่อทานมหาราชาซานุกขานวันนี้ "ศิวะนิมิต" ตองชนะหรือมายก็ยอมตายคา
สนาม พวกแกสามคนพาคุณพอเขาไปกอน กันจะแกปญหาเฉพาะหนาเอง กันมีวิธีแยบคายที่จะ
เอาชนะทีม “นรสิงห” ไดแลวโดยที่พวกเราไมตองฉีดยามหากําลัง รีบเขาไปเถอะอยาใหทานซานุก
ขานออกมาตาม”
พล กิมหงวน กับ ดร.ดิเรก ตางพา เจาคุณปจจนึก ฯ เขาไปในหองพักนักฟุตบอลล นิกร
จองมองดูเจาแหวราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแลวเขาก็กลาวขึ้นดวยเสียงหนัก ๆ วา
“แกมีเงินติดกระเปาอยูบ า งไหม”
“รับประทานมีอยูสามสิบรูปครับ”
นายจอมทะเลนพยักหนารับทราบ
“ดีแลว รีบไปที่ตลาดเดี๋ยวนี้ ไปซื้อเปกมาให ๓ กลอง รูจักเปกไหมละ”
“เปก” เจาแหวทวนคํา “ออ-รับประทานไมรจู กั หรอกครับ”
นิกรแยกเขี้ยว
“ไมรจู กั แตเสือกออ ประเดีย๋ วถีบเปรีย้ งเขาใหเอง ฟงโวยเปกที่เขาใชกดกระดาษนะ หัวกลม
ๆ มีเดือยแหลม”
เจาแหวยิม้ ทัง้ น้าํ ตา
“รับประทานรูจ กั ครับ นึกออกแลว รับประทานคุณหมอเคยใชผมไปซื้อที่รานเครื่องเขียน
ประตูนาํ้ รับประทานคุณจะเอามาทําอะไรครับ”
“เอาเถอะเปนเรื่องของขา แกตองหาซื้อเปกเอามาใหฉันใหได ถาไมไดกระทืบแบนเลย
เพราะตนเหตุแหงความยุงยากมาจากแก นอกจากเปกแกตองซื้อยานัตถุที่นัดเขาไปแลวจามแทบขาด
ใจตาย”
เจาแหวนิง่ นึก
“รูจ กั ครับ ยานัตถุอยางนี้ที่อินเดียทําขายสงไปขายในไทยขวดละสามบาทสีขาว ๆ”
“เออ นั่นแหละ
ไปหาซื้อมาใหได ตลาดตรงขามสนามฟุตบอลล นี่คงมี”
“รับประทานเปกสามกลอง
ยานัตถุจามหนึ่งขวดแลวอะไรอีกครับ”
นิกรหัวเราะหึ ๆ
“หามดแดงใสกลองไมขีดมาใหสักกลอง ถาเวลาไมพอก็ไมตอง จําไววา แกจะตองเอา
ของที่สั่งมาใหฉันกอนที่ฉันลงสนาม เร็ว-ไปเดี๋ยวนี้แลวฉันจะยกโทษใหแกที่แกลืมหระเปาลามยา”
เจาแหววิง่ ตื๋อไปจากทีน่ น่ั ทันที นิกรสั่นศีรษะชา ๆ เขาพาตัวเดินเขาไปในหองพักนัก
ฟุตบอลลทีม "ศิวะนิมิต" เพื่อเตรียมตัวลงสนามในเวลา ๑๖.๓๐ น.

เวลาแขงขันใกลเขามาทุกทีแลว เมื่อเสียงรองเพลงเชียรสงบเงียบลง โฆษกก็ประกาศให
ประชาชนทราบโดยเครื่องกระจายเสียงซึ่งตั้งลําโพงไวรอบสนาม และประกาศเปนภาษาฮินดู
“ทานผูมีเกียรติทั้งหลายเหลือเวลาอีกหานาทีการแขงขันฟุตบอลลคูสําคัญก็จะไดเริ่มตน
เราขอประกาศรายชื่อนักฟุตบอลลทั้งสองฝายใหทานทราบไว ทีม “นรสิงห” ของทานมหา
ราชานรสิงหบดีแหงนครพาราณสีสวมเสื้อเหลืองคาดํา ทีม "ศิวะนิมิต" ของทานมหาราชาซานุก
ขานแหงนครปตนาสวมเสื้อเทาคาดแดง รายชื่อนักฟุตบอลลฝาย “นรสิงห” มีดงั นี้ หมายเลข ๑.
นาฬิเกโกลา, หมายเลข ๒. เกเรนิรนั ดร, หมายเลข ๓. คางทูม, หมายเลข ๔. อาบูกาเซ็ม, หมายเลข
๕. ซีตารามซาอิบ, หมายเลข ๖. สุราวดี, หมายเลข ๗. สาธุ, หมายเลข ๘. แบกะดินรามราช,
หมายเลข ๙. มหิปาลทรหด, หมายเลข ๑๐. ตาลีตาลานลักษมัน, หมายเลข ๑๑. สิงหปานสิงห
สวนผูกํากับเสนของทีม “นรสิงห” คืออับดุลลาปูโตะ”
ประชาชนชาวเมืองพาราณสีตางโหรองเกรียวกราวเอาใจชวยทีม “นรสิงห” เต็มที่ โฆษก
ขอรองใหทุกคนสงบเงียบ
แลวประกาศตอไป
“รายนามนักฟุตบอลลของทีม "ศิวะนิมิต" มีดังนี้คือ หมายเลข ๑. ปจจนึกพินาศ, หมายเลข
๒. มุนมี หาภารต, หมายเลข ๓. เทวะราชันน, หมายเลข ๔. บดินทราวดี, หมายเลข ๕ กิมหงวน ไทย
แท, หมายเลข ๖. จันทรวิทรู , หมายเลข ๗. อํามะหิตกุมาร, หมายเลข ๘. นิกร การุณวงศ, หมายเลข
๙. พล พัชราภรณ, หมายเลข ๑๐. ดิเรก ณรงฤทธิ์, หมายเลข ๑๑. พยัคฆฤทธิ, สวนผูกํากับเสนของ
ทีม "ศิวะนิมิต" คือ แหว โหระพา"
เสียงตบมือโหรองดังขึ้นเพียงกลุมหนึ่งของชาวเมืองปตนาซึ่งมีจํานวนนอย แลวโฆษกก็
ประกาศตอไป
“บัดนี้ใกลจะถึงเวลาแลว ขอเรียนใหทราบวา กรรมการผูตัดสินในวันนี้คือ พันโท สมิท
แอนเดอรสัน นายทหารอังกฤษที่ปรึกษากองทัพบกอินเดียกรรมการตัดสินฟุตบอลลและรักบี้ที่ดี
ที่สุด ขอเชิญนักฟุตบอลลทั้งสองทีมลงสนามแขงขันไดแลว”
ทามกลางเสียงโหรองของคนดูไมต่ํากวาสองหมื่นคน ทีมฟุตบอลล “นรสิงห” ไดวิ่งเขาไป
ในสนามอยางสงาผาเผย องคซานุกขานรับสั่งกับนักฟุตบอลลของพระองคทันที
“ออกไปไดแลว พวกเราวิ่งเปนแถวเรียงเดี่ยวตามหมายเลขหลังเสื้อ”
เจาแหววิง่ พรวดพราดเขามาในหองพัก เขาถลาแลนเขามาหานิกรอยางกระหืดกระหอบ
“ไดไหม” นิกรถามเร็วปรือ๋
เจาแหวยิม้ แปน
“รับประทานไดครบทุกอยางตามที่สั่งครับ อยูในหอกระดาษนี”้ พูดจบก็สงหอกระดาษเล็ก
ๆ ใหนายจอมทะเลน
นิกรยิ้มแปน
“ดีมากอายแหว เตรียมตัวออกไปไดแลว แกอยูทายแถว”

ครั้งแลวทีม "ศิวะนิมิต" ก็พากันออกจากหองพักลงสูสนามฟุตบอลลโดยเจาคุณปจจนึก ฯ
ถือลูกบอลลวิ่งกนกระเพื่อมนําหนา เสียงคนดูคนหนึ่งรองตะโกนขึ้นเปนภาษาไทย
“เห-อีนพ้ี ระอาทิตยขน้ึ สองดวงโวย”
กองเชียรทั้งสองฝายเริ่มบรรเลงเพลงอีกแลว เสียงกลองเสียงฉิ่งและฉาบดังสนั่นหวั่นไหว
นักฟุตบอลลทั้งสองทีมและผูตัดสินกับไลนแมนตางเขาแถวรวมกันใหชางภาพหลายตอหลายคน
ชักรูปอยางนารําคาญ นักหนังสือพิมพแขกไมต่ํากวายี่สิบคนไดมาชุมนุมกันอยางคับคั่ง ขณะนี้
โฆษกของสถานีวิทยุแหงกรุงพาราณสีสามสถานีไดบรรยายเหตุการณใหประชาชนทางบานได
ทราบการเคลื่อนไหวของการแขงขันฟุตบอลลทุกระยะ ชาวอินเดียทั้งประเทศไดเปดรับฟงขาวการ
แขงขันฟุตบอลล โดยทางวิทยุกระจายเสียงมีการตอรองกันเปนเงินพันเงินหมื่น ทีมฟุตบอลล “นร
สิงห”เปนตอสามหนึง่ ทั้งนี้เพราะผูเลนทั้งสิบเอ็ดคนเปนดาราฟุตบอลลที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก
หลังจากชางภาพไดถายรูปเสร็จแลว
นายทหารอังกฤษรางสมารทซึ่งเปนกรรมการ
ตัดสินและสวมเสื้อกางเกงชุดสีกรมทาไดเรียกหัวหนาทีมทั้งสองฝายมาพบกับเขาทําการเลือกขาง
ตามระเบียบ นิกร การุณวงศ เปนหัวหนาทีม "ศิวะนิมิต" สวนหัวหนาทีม “นรสิงห” คือนายมหิปาล
ทรหด เลนตําแหนงศูนยหนาและเขาผูนี้เปน นักฟุตบอลลคนหนึ่งที่ทรยศตอทานมหาราชาซานุก
ขาน
นิกร ชนะโยนหัวโยนกอยจึงมีสิทธิ์เลือกขางกอน เขาชี้มือบอกพรรคพวกของเขาใหไป
อยูดานใตซึ่งอยูเหนือทางลมแตวันนี้ลมไมสูแรงนักเพราะมีฝนตกไกล
ฝาย “นรสิงห” ไดเขี่ยลูกกอน ขณะที่ผูตัดสินกําลังมองดูนาฬิกาพก กองเชียรกเ็ กิดแจก
หมากแขกและแจกแวนกันขึ้นอยางอุตลุต สาเหตุกค็ อื วากองเชียรฝา ย “นรสิงห” คนหนึ่งแลเห็น
กองเชียร "ศิวะนิมิต" คนหนึ่งลุกขึ้นรําเฉิบ ๆ ก็เกิดอารมณหมั่นไสขึ้นจึงลุกขึ้นบุกเขามาชกปากเอา
ดือ้ ๆ ฝาย "ศิวะนิมิต" บังเอิญเปนผูกวางขวางจึงบริการหมากและแวนใหบางทั้งสองชกกันตาม
ประสาแขกไมดุเดือดเทาใดนัก ตํารวจหลายคนควงตะบองวิ่งขึ้นไปบนอัฒจันรหามปรามขัดขวางคู
วิวาททั้งสอง แตไมไดจับกุมตัวไปสถานีตํารวจ เพราะตํารวจอยากดูฟตุ บอลลและเห็นวาเปนเรือ่ ง
เล็กนอย
การแขงขันเริม่ ตนแลวดวยความตืน่ เตนของคนดู มหิปาลทรหดสงลูกไปให ตาลีตาลาน
ลักษมัน ผูเ ปน ในซาย เขาเลี้ยงลูกผานนิกรขึ้นไปไดอยางรวดเร็ว บดินทราวดี หมายเลข ๔. หรือ
ฮารฟขวาของ "ศิวะนิมิต" ปราดเขาตัดลูกบอลลถูกเขาบดินทราวดี กระเด็นออกนอกสนาม เจาแหว
ชูธงบอก ผูตัดสินใหเปานกหวีด
สุราดีฮารฟซายฝาย “นรสิงห” เปนผูทุมลูก เขาทุมลูกไปใหปกซายคือ สิงหปานสิงหผูมี
ฉายาวา มนุษยจรวดคือวิ่งเร็วเหมือนจรวด สิงหปานสิงหเลี้ยงลูกไตเสนไปอยางรวดเร็วราวกับลม
พัดแลวเตะลูกยอยไปหนาประตู มหิปาลทรหดปราดเขาโหมง แตเสี่ยหงวนซึ่งสูงกวาเล็กนอยโหมง
ไดกอน อาเสี่ยวิ่งตามลูกและรองตวาดสุดเสียงเมื่อ ในซายของ “นรสิงห” จะเขาแยงลูก

“ตายนะ”
เสียงรองแบบงิ้วของเสี่ยหงวนทําให ตาลีตาลาน ในซายตกใจไปชั่วขณะ กิมหงวนจึงเตะ
ลูกบอลลเต็มเหนี่ยวสงไปใหกองหนา นิกรไดลูกแลวอายเสือมือกาวเลี้ยงลูกลวงล้ําเขาไปในแดน
ขาศึกบาง ผานลูกไปให ดร.ดิเรก แบกะดินรามราช หมายเลข ๘ เขาปะทะนายแพทยหนุมและตัด
ลูกเอาไปไดดวยความแคลวคลองวองไว แตกอนที่เขาจะสงลูกไปใหปกขวา จันทรวิทรู ฮารฟซาย
ของ "ศิวะนิมิต" ก็วิ่งเขามาเตะคาบลูกคาบดอกกระเด็นหวือไปทั้งลูกทั้งคน
ผูต ดั สินเปานกหวีดทําโทษฝาย "ศิวะนิมิต" มหิปาลทรหดเปนผูเตะกินเปลา เขาเตะลูก
บอลลไปที่ประตูบังเอิญลูกบอลลตรงตัวเจาคุณปจจนึก ฯ ทานเจาคุณรับไวไดและรีบเตะลูกสงไป
ใหปกขวาทันที
การแขงขันเปนไปอยางรวดเร็วทันใจ ทีม “นรสิงห” เลนเทาเปลา ผูเลนหมายเลข ๕ คน
เดียวเทานั้นที่สวมรองเทาฟุตบอลล ชาวอินเดียเลนฟุตบอลลเทาเปลาชํานาญมาก และวิง่ ไดเร็วกวา
ผูท ส่ี วมรองเทากองหนา “นรสิงห” เลนลูกสั้นถูกขากัน นอกจากนี้ยังเลนลูกโหมงดังนั้น “นร
สิงห”จึงเปนฝายรุก
การแขงขันเลนกันในแดน "ศิวะนิมิต" สวนมากแตมุนีมหาภารต และเท
วะราชันยแบคทั้งสองของ "ศิวะนิมิต" เขมแข็งทั้งคู ปองกันลูกอันตรายไวไดหลายลูก สวนเสี่ยหง
วนเซ็นเตอรฮารฟ ก็พยายามอยางยิ่งยวดในการรักษาประตูบานของตน อาเสี่ยดักลูกไดดีพอใช
ความสูงของเสี่ยหงวนทําใหอาเสี่ยไดเปรียบเขาสกัดลูกอันตรายไวไดหลายลูกดวยการโหมงบาง
เตะลูกแปหรือดีดลูกหลังบาง ประชาชนคนดูหลายหมื่นคนที่เอาใจชวยทีมฟุตบอลลทั้งสองฝายตาง
โหรองกันตลอดเวลา กองเชียรผลัดกันรองเพลงปลุกใจทําใหสนามกีฬาแหงกรุงพาราณสีครึกครื้น
อยางยิ่ง ขณะนี้ตามถนนหนทางสายตาง ๆ ตลอดจนทาเรือริมแมนาํ้ คงคาเงียบกริบ เพราะ
ชาวเมืองพากันมาชมการแขงขันฟุตบอลลเกือบหมด
นับวาเปนประวัตกิ ารณของการแขงขัน
ฟุตบอลลในประเทศอินเดียที่มีผูคนมืดฟามัวฝนอยางนี้
สิบนาทีของการแขงขันผานพนไป
ทีม “นรสิงห” ซึ่งแข็งแกรงและแคลวคลองวองไวเหมือนนรสิงห เปนฝายรุกอยางนากลัว
ลูกบอลลปวนเปยนอยูแถวหนาประตู "ศิวะนิมิต" ครั้งหนึ่งปกขวาของ “นรสิงห” รับลูกทุมจาก
ฮารฟขวาของเขาซึง่ จันทรวิทูร หมายเลข ๖ ของ "ศิวะนิมิต" ทําลูกออกนอกเสน
ปกขวาผูมีนามวา สาธุ พาลูกรุดหนาขึ้นไป แลวเตะดวยเทาขวาผานลูกไปทางประตู "ศิวะ
นิมติ " พอดีเสี่ยหงวนกระโดดโหมงลูกบอลลเต็มเหนี่ยว ลูกบอลลลูกโหมงออกไปตกเบื้องหนานาย
มหิปาลทรหด ศูนยหนาของ “นรสิงห” แชมเปยนฟุตบอลลผูมีนามกระเดื่อง มหิปาลชูทดวยเทาซาย
ในระยะเสนโทษ เจาคุณปจจนึก ฯ นัยนตาเหลือกเมื่อเห็นลูกบอลลพุงเขาหาทานอยางรวดเร็ว
เหมือนจรวดนําวิถี ทานเจาคุณแทนที่จะรับลูกกลับวิ่งหนีเอาดื้อ ๆ ดังนั้น ที.อิมปรูฟ ใหมเอี่ยมลูก
นั้นจึงผลุบเขาไปกระทบตาขายดังสวบ เปนการชูทประตูที่แรงที่สุดและแมนยําที่สุดเรียกวายิงใน
ระยะเผาขน

พ.ท. สมิท แอนเดอรสันเปานกหวีดยาวและชี้มือไปที่เซ็นเตอรเปนสัญญาณวาฝายนรสิงห
ไดประตูแลว ชาวเมืองพาราณสีตา งลุกขึน้ กระโดดโลดเตนโหรอ งกองกังวานกองเชียรรอ งเพลงหมู
ขึน้ พรอม ๆกัน สวนกองเชียรฝาย "ศิวะนิมิต" เงียบกริบ ไดแตยิ้มแหง ๆ ไปตามกัน ที่เปนนักเลง
แขกหรือเปนผูกวางขวางก็ลุกตะโกนวาฟุตบอลลแพแตคนไมแพหวุดหวิดจะเกิดบริการหมากพูล
กันขึ้น
เสีย่ หงวนโกรธเจาคุณปจจนึก ฯ จนปากเขียว พอทานเจาคุณเตะลูกไปกลางสนามเพื่อเริ่ม
การแขงขันใหม เสี่ยหงวนก็ปราดเขาไปตอวาทานเจาคุณทันที
“ทําไมคุณอาไมรับลูกละครับ”
ทานเจาคุณลืมตาโพลง
“มันชูทแรงอยางนั้นใครจะไปรับได ตอใหประตูเทวดาดวย”
“แลวคุณอาวิ่งหนีลูกบอลลทําไม กลัวมือหักไมกลารับก็เอาพุงกะทิรับซีครับ”
ทานเจาคุณทําตาเขียวเขาใสอาเสี่ยบาง
“เอาพุงรับเผื่อขาทองระเบิดตับไตไสพงุ ไหลออกมาเรีย่ ราดจะวาอยางไร อยาทะเลาะกันเลย
วะ นักกีฬาก็ตองรูแพ รูช นะ รูอ ภัย การแขงขันถาเอาชนะเขาไมไดเราก็แพเขา”
เสี่ยหงวนยิ้มออกมาได
“จริงครับ” แลวอาเสี่ยก็รองเพลงกราวกีฬาเบา ๆ เปนการปลอบใจตัวเอง
ผูตัดสิน เปานกหวีดเขี่ยกลางแลว พลสงลูกไปใหนายแพทยหนุมทันที ดร.ดิเรก สงลูกไป
ใหพยัคฆฤทธิ์ปกซายของ "ศิวะนิมิต" แตแลวสาธุ ปกขวาของ “นรสิงห” ก็สกัดลูกไวไดกอน
ลูกบอลลถูกสงมาทางแดน "ศิวะนิมิต" อีกแลวกองกลางและกองหลังเสียขบวนวิ่งพลาน
คนดูโหรองกันเกรียวกราว พลกับนิกรยืนอยูใกล ๆ กันคอยรับลูกจากกองกลางและกองหลัง
“แยโวยอายกร อายแหวเสือกลืมยามหากําลัง วันนี้เราเห็นจะแพยับเยิน”
นิกรยิ้มใหนายพัชราภรณ
“ไมแพ กันจะใชของวิเศษตอสูกับขาศึกเดี๋ยวนี”้
พลยังไมทันจะถามวาของวิเศษคืออะไร บดินทราวดีฮารฟขวา หมายเลข ๕ของทีม "ศิวะ
นิมติ " ก็เตะลูกลอยละลิ่วมากลางสนาม พลปราดเขาดักลูกทันที คราวนี้ "ศิวะนิมิต" เลี้ยงลูกไตเสน
ขึ้นไปอยางนาดู
ปกขวาสงลูกยอนมาทางหนาประตู “นรสิงห” คราวนี้กองหนากับกองกลางและกองหลังก็
ชุลมุนกันจนแทบจะไมรูวาใครเปนใคร พลกับนายแพทยหนุมพยายามจะ ชูท ประตูใหได ขณะที่
ชุลมุนกันทีห่ นาประตูนเ้ี อง นิกรไดใชความวองไวเทยานัตถุจาม ใสฝามือของเขาแลวถือโอกาสปาย
จมูกนายนาฬิเกโกลาประตูมือกาวของ “นรสิงห”

เจาหนุมฮินดูไมสนใจกับยานัตถุจามที่นิกรปายจมูกเขา
เขายืนตัง้ ทาคอยรับหรือทุบลูก
บอลลใหพนประตู จนกระทัง่ นายซีตารามซาอิบเซ็นเตอรฮารฟของ “นรสิงห” ดาราฟุตบอลลผู
ยิ่งใหญเตะลูกไปทางกลางสนาม
เสี่ยหงวนเตะสวนลูกไดอยางจัง ลูกบอลลลอยละลิ่วมาทาง ดร.ดิเรกอีกครั้งหนึ่ง นายแพทย
หนุมเลี้ยงลูกขึ้นไปและผานไปใหปกขวา คราวนีก้ องหนา "ศิวะนิมิต" รุกอยางรวดเร็วทีส่ ดุ เมือ่ ปก
ขวาสงลูกมาใหพล เซ็นเตอรฮารฟซีตารามซาอิบก็ปราดเขาสกัดลูก พลสงไปใหนิกร นายจอม
ทะเลนชูทลูกดวยเทาขวาเต็มเหนี่ยว
ประตูมือกาวขยับจะรับลูก แตแลวอํานาจยานัตถุก็ทําใหเขาอาปากกวางแลวจามออกมาดัง
ๆ
“ฮาด....ฮาด..... ฮาดชะเอย”
ลูกบอลลเขาไปตุงในตาขายทันที กองเชียรของเมืองปตนาตางลุกขึน้ กระโดดโลดเตนโห
รองราวกับสนามฟุตบอลลจะถลมทลาย ประชาชนชาวเมืองปตนาก็ตบมือตีตีนรองเอะอะเอ็ดตะโร
จนแสบคอหอย
การแขงขันเสมอกันแลวผูรกั ษาประตูฝา ย “นรสิงห” รองไหโฮ ความจริงถาเขาไมจามขึ้น
เขาก็คงรับลูกที่นิกรชูทไดแน ๆ เพราะนิกรชูทหางจากตัวนายนาฬิเกโกลาเพียงเล็กนอยเทานั้นและ
เปนลูกยอยเขาประตูไมใชลูกพุง
ทานมหาราชาซานุกขานทรงดีพระทัยอยางยิ่ง สวนมหาราชานรสิงหบดีทรงพระจอยไป
ถึงกับยกพระหัตถขวาเช็ดพระโอษฐในทาทีที่ไมสบายพระทัย
ฝาย “นรสิงห” ไดเขี่ยกลางเริ่มแขงขันใหม พอนกหวีดเปามหิปาลทรหดก็สงลูกไปใหแบ
กะดินรามราชในขวาของเขา แบกะดินผานลูกไปใหปกขวาจันทรวิทูรฮารฟซายของ "ศิวะนิมิต" ดัก
ลูกผิด ปกขวาของทีมเหลืองดําจึงพาลูกไปขางหนาอยางรวดเร็ว
กองกลางกับกองหนา "ศิวะนิมิต" อาเสี่ยกิมหงวนของเราตองทํางานอยางหนักที่สุด นิกร
ถือโอกาสใชของวิเศษ เขารูวาศูนยหนาของ “นรสิงห” เปนผูทําประตูชูทลูกไดแมนยําและแรงมาก
นายจอมทะเลนลวงกระเปากางเกงหยิบกลักไมขีดไมไฟออกมา
ภายในกลักไมขดี มีมดแดงอยู
ประมาณ ๕๐ ตัว ซึ่งเจาแหวจับมาจากตนมะมวงที่ตลาด นิกรแลบกลองไมขีดออกประมาณ
ครึง่ หนึง่ เมื่อลูกบอลลมาปวนเปยนอยูขางหนาเขาและเกิดชุลมุนกัน นิกรก็ยัดกลักไมขีดเขาไปใน
หลังเสื้อยืดของนายมหิปาลทรหดทันที
มดแดงกรูกันออกจากกลองไมขีดแลวไตไปทั่วหลังนายมหิปาลทรหดศูนยหนาของทีม
“นรสิงห” ทําหลังแอนแอไปมาเหมือนเตนร็อค แอนด รอลล เขายกมือปดมดและเกาคอเกาหลังของ
เขาพลางสูดปากลั่น เขากระโดดโลดเตนเกาไปทั่วตัวดวยความเจ็บปวด

นายตาลีตาลานลักษมันหมายเลข ๑๐ สงลูกมาใหนายมหิปาลทรหดอยางสวยที่สุด ลูก
บอลลมาหมอบอยูแทบเทา ศูนยหนาในระยะจากประตูเพียงหาหลาเทานั้น เมื่อนายมหิปาลมันแต
เกาคะเยอ นายตาลีตาลานลักษมันก็เอ็ดตะโรลั่น
“เฮ-ทํามะไรไม ชูท”
ศูนยหนากระโดดโลดเตนพลางพูดพลาง
“ชูท ไมไดนะนายจา อีนม้ี ดกัดจัน๋ ”
เสี่ยหงวนวิ่งเขามาเตะออกไปทางดานซายมือของเขา ไลนแมนรีบยกธงผูตัดสินเปานกหวีด
ทันที
ฮารฟขวาของ "นรสิงห" คืออาบูกาเซ็มเปนคนทุมลูก ระหวางนีน้ กิ รไดโรยเปกไวตามหนา
ประตูของเขาเปกทองเหลือทั้งกลองกระจายไปทั่วสนามแถวหนาประตู "ศิวะนิมิต" นั่นเอง
ลูกบอลลเตะมาทางประตูอีก แบกะดินรามราชหมายเลข ๘ ของ "นรสิงห" จับลูกไดก็เลี้ยง
หลบเสี่ยหงวนพาลูกไปใกลประตู แตแลวเทาซายของเขาก็เหยียบเปกตัวหนึ่งทําใหในขวาของทีม
"นรสิงห" รองโอดครวญแลวยกเทาซายขึน้ กระโดดเหยง ๆ เหมือนกบ
พลางดึงเอาเปกออก
จากฝาเทาของเขา
มุนภี ารตแบคขวาของ "ศิวะนิมิต" เตะลูกไปกลางสนามทันที คราวนีฝ้ า ย "ศิวะนิมิต" เปน
ฝายรุกบาง แตแลวแบคซายของ "นรสิงห" ก็เตะลูกยอนกลับมา
การรุกอยางรวดเร็วของทีมเหลืองดําทําใหทีมเทาแดงเสียขบวนอีก เสี่ยหงวนปะทะกับ
แบกะดินรามราช ลมลงไปดวยกันทั้งคู อาบูกาเซ็ม หมายเลข ๔ ของเหลืองดํารีบเขาจับลูกและ
สงไปใหปกขวาทันที สาธุปก ขวาสงลูกไปกลางประตูอีกครั้งหนึ่ง เกิดการชุลมุนกัน ตาลีตาลานวิง่
เขาโหมงลูกพอดี เทาขวาเหยียบเปกเขาถึงกับรองลั่นสนามและทรุดตัวนั่ง เทวะราชันยแบคซายของ
ทีมเทาแดงเตะลูกไปกลางสนามอยางสวยงาม
แตกองกลางของ "นรสิงห" เขมแข็งมาก ลูกบอลลกลับมาทาง "ศิวะนิมิต" บรรดากองหนา
"นรสิงห" ตางถูกเปกตําเทารองโอดกาเหวาไปตามกัน ผูตัดสินแลเห็น นักฟุตบอลลทีม "นรสิงห" มี
อันเปนไปเชนนีก้ เ็ ปานกหวีดยุตกิ ารแขงขันชั่วขณะ พ.ท แอนเดอรสันวิง่ เหยาะ ๆ เขามาหานายมหิ
ปาลทรหดแลวกลาวถามเปนภาษาอังกฤษ
“มีอะไรเกิดขึ้นหรือ”
ศูนยหนาของทีม "นรสิงห" พูดพลางเกาเนื้อตัวไปพลาง
“อีนพ้ี วก "ศิวะนิมิต" เลนโกงนะนายจา เอามดแดงใสหลังจั๋นคะราบ พอจะ ชูท ประตูมด
กัด ชูทไมได แลวเอาเปกโรยทั่วสนามนะนาย เลนยังงี้โกงนะ”
สมิท แอนเดอรสัน กวักมือเรียกนิกรหัวหนาทีมมาพบกับเขาแลวชี้แจงใหทราบ
“พวกทานเอาเปกโรยสนามแลวเอามดแดงกัด นักฟุตบอลลฝายนี้ พวกทานทําอยางนี้
หมายความวากระไร”

นายจอมทะเลนแกลงทําหนาตาขึงขัง
“รับรองวาพวกเราจะไมทําเชนนี้เปนอันขาด
ใครเห็นวาพวกผมเลนสกปรกอยางนี้
บอกหนอยเถอะครับใครเปนคนเห็น”
ผูตัดสินยิ้มแหง ๆ
“คุณมหิปาลเขาบอกผม”
นายจอมทะเลนหันมาทําตาเขียวกับศูนยหนาของทีม "นรสิงห" ทันที
“คุณเห็นหรือเปลาที่วาพวกเราเลนสกปรก”
“เห็นทํามะไร” มหิปาลขึ้นเสียงกับนิกร “อีนจ้ี ๋ันเดาเอาคะราบ พวกจั๋นเกือกไมไดใส เหยียบ
เปกเขาเตะลูกไมได”
นิกรกลั้นหัวเราะแทบแย
“เมื่อไมเห็นคุณจะมาปรักปรําพวกผมไดหรือ เดีย๋ วเอาไฟจุดหนวดเสียเลย”
มหิปาลสะดุงเฮือก ฟอง ผูตัดสินทันที
“เห-อีนี้จะเอาไฟเผาหนวดจั๋นนะนาย”
ผูต ดั สินหัวเราะหึ ๆ แลวกลาวกับนายมหิปาลทรหดวา
“จําเปนตองหยุดการแขงขันสิบนาทีเพื่อใหนักฟุตบอลลฝายคุณชวยกันคนหาเปกในสนาม
และเก็บใหหมดหรือมายพวกคุณก็ออกไปสวมรองเทาฟุตบอลลเสียจะไดไมตองกลัวเรื่องเปกจะตํา
เทา”
ศูนยหนาของทีมเหลืองดําสั่นศีรษะชา ๆ
“อีนี้สวมไมเปนนะนายจาแขกชอบเลนตีนเปลาคะราบ”
ผูตัดสินยกมือเกาศีรษะ
“ถาเชนนั้นก็บอกพวกคุณใหชวยกันเก็บเปกในสนามใหหมด ผมใหเวลาสิบนาที”
นายมหิปาลทรหดสะดุงเฮือกเมื่อถูกมดแดงที่อยูในเสื้อกัดหลังเขาอีก เขายกมือทั้งสองขาง
เกาขางหลังของเขาแลวหันหลังใหนิกร
“เห-ชวยลวงมดแดงออกจากหลังจั๋นทีคะราบ ไมรูวาอายหมาตัวไหนเอามดแดงใสหลังจั๋น
โอย...อีนี้ทั้งเจ็บทั้งคันนะนาย”
นายจอมทะเลนหัวเราะกาก เขาดึงชายเสือ้ ยืดเหลืองดําขึ้นแลวชวยปดมดแดงออก กลักไม
ขีดรวงหลนลงบนพื้นดิน ขณะนี้ประชาชนคนดูหลายหมื่นคนตางวิพากษวิจารณกันจอกแจกจอแจ
โฆษกประจําสนามฟุตบอลลตองหยุดชะงักลงชั่วคราวก็เนื่องจากปรากฏวา มีใครเอาเปกโรย
สนามฟุตบอลลทําใหผูแขงขันของทีม "นรสิงห" ถูกเปกตําเทาเจ็บปวดไปตามกัน ขอใหโฆษก
ชวยประกาศใหคนดูทราบวาฟุตบอลลจะหยุดแขงขันสิบนาที เพื่อใหนักฟุตบอลลของทีม "นร
สิงห" ชวยกันเก็บเปกในสนามใหหมด

โฆษกหนวดเครารุงรังวิง่ เหยาะ ๆ ออกไปจากสนามหลังจากนั้นเขาก็ประกาศกระจายเสียง
ใหประชาชนคนดูทราบพวกกองเชียรของเมืองปตนาและคนดูที่เอาใจชวยทีม "ศิวะนิมิต" ตางพา
กันหัวเราะชอบใจไปตามกัน
บรรดานักฟุตบอลลของทีม "นรสิงห" ตางแยกยายกระจายกําลังกันชวยเก็บเปกตามพื้น
สนาม นักฟุตบอลลฝาย "ศิวะนิมิต" ยืนมองดูอยางขบขัน
พล นิกร กิมหงวนและดร.ดิเรกไดเขามายืนรวมกลุมกัน ทุกคนกลาวชมสติปญญาอันเฉียบ
แหลมของนายจอมทะเลนที่ใชของวิเศษตอสูกับขาศึก
ระหวางนัน้ เอง ดร.ดิเรกไดนกึ ถึงเรือ่ ง
ยาวิเศษของเขาได นายแพทยหนุมมองดูหนาเพื่อนเกลอทั้งสามแลวรองขึ้นดัง ๆ
“มายก็อด ฮะ ฮะ ไอนึกออกแลว”
“อะไรวะ” อาเสี่ยถาม
ดร.ดิเรกมีทา ทางกระสับกระสายผิดปรกติ สีหนาของเขาชุมชื่นขึ้น นัยนตาเปนประกาย
แจมใส
“ยามหากําลังของกันอยูทายรถพระที่นั่งของทานมหาราชาวะ ไอเพิง่ นึกไดเดีย๋ วนี้ กันถือ
ลามยาลงมาจากตําหนัก "ศิวะนิมิต" แลวกันสงใหคนขับรถพระที่นั่งบอกใหเอาเก็บไวทายรถ ฮะ ฮะ
เราตองชนะ เราตองชนะทีมนรสิงหอยางไมมีปญหา”
พล นิกร และ เสี่ยหงวนตางปติยินดีไปตามกัน อาเสี่ยยกมือทั้งสองจับแขนนายแพทยหนุม
เขยา
“เร็ว ไปเอายามาฉีดเดี๋ยวนี้แหละ ยังมีเวลาอีก ๗-๘ นาทีทันถมไป”
“ออไร ออไร กันจะใชใหอายแหวไปเอามาเดี๋ยวนี้ โอ-อยางนอยเราตองชนะ ๑๐๐ประตูตอ
๑” พูดจบ ดร.ดิเรกก็วิ่งเขาไปหาเจาแหว ซึ่งกําลังยืนเลนหูเลนตากับสาวแขกกลุมหนึ่งที่นั่งอยูบน
อัฒจันทรหางจากขอบสนามราวสิบเมตร
เจาแหวหันมาทาง ดร.ดิเรกพอดี
“ว็อท อาร ยู วอนท” เจาแหวถามยิ้ม ๆ
นายแพทยหนุมเมมปากแนน
“พูดไทยเถอะอายแหว รีบไปที่รถพระที่นั่งเดี๋ยวนี้ บอกคนขับรถใหเขาเปดทายรถ แลวเอา
ลามยามาใหขาโดยเร็ว”
เจาแหวอาปากหวอ
“โอย คุณหมอไมไดลืมไวทีวัง "ศิวะนิมิต" หรอกหรือครับ”
“โน-ขาเพิ่งนึกออกวาขาถือกระเปาลามยามาจากพระตําหนัก อยาเพิ่งซักถามอะไรเลยรีบ
ไปเอามาเถอะ ขาจะฉีดยามหากําลังใหพวกเรากอน ที่ฟุตบอลลจะเริ่มแขงขันตอไป”

เจาแหวโยนธงทิ้งไป แลววิ่งตื๋อไปทางหองพักของนักกีฬา ดร.ดิเรกเดินกลับไปหาเพื่อน
เกลอทั้งสาม นักฟุตบอลลของทีม "นรสิงห" กําลังชวยกันเก็บเปกตามพื้นสนาม ทุกคนบนพึมพํา
บางก็ดาเปนภาษาแขก ซึ่งสี่สหายของเราฟงไมรูเรื่อง
นิกรกวักมือรองตะโกนเรียกเจาคุณปจจนึก ฯ ดวยเสียงอันดัง
“พอครับ พอตา...พอตาครับ”
เสี่ยหงวนยกฝามือผลักหนานายจอมทะเลนคอนขางแรง
“อายเวร” แลวอาเสี่ยก็หัวเราะ”เรียกพอหรือคุณพอเฉย ๆ ไมไดหรือวะ ทําไมตองเรียก
พอตาดวย”
นิกรหัวเราะหึ ๆ
“ก็ทานเปนพอตาของกันนี่หวา มาแลวโวย เดินหัวเหมงมาเชียว ดูซีวะ นาเอาขี้หมาละเลง
หัวเหลือเกิน แลวอยาเสือกไปบอกทานละ”
เจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหาย ทานหัวเราะหึ ๆตลอดเวลา ทานเจาคุณรูด ี
วาเทาที่ทีมฟุตบอลล "นรสิงห" เหยียบย่ําเปกบาดเจ็บไปตามกันนั้นเกิดจากการกระทําของนิกร
ลูกเขยจอมทะเลนของทานอยางไมตองสงสัย ทานเจาคุณยื่นมือใหนิกรจับทันที
“เกงมากเจากร แผนการของแกแยบคายดีมาก มายเราก็คงตองเสียประตูไปไมต่ํากวาหา
หกประตูแลว”
นิกรอมยิม้ ลวงกระเปากางเกงหยิบผาเช็ดหนาหนึ่งออกมาสงใหเจาคุณปจจนึก ฯ อยาง
นอบนอม
“คุณพอคงจะเหนื่อยมาก เหงื่อไหลโซมตัวเชียวครับ เช็ดเหงื่อที่ศีรษะเสียหนอยซีครับ
ปลอยไวนาเกลียด”
ทานเจาคุณทําปากจู ขวางผาเช็ดหนาลงบนพื้น
“ไมตอ งโวย”
สี่สหายหัวเราะคิกคักไปตามกัน นายพัชราภรณกลาวกับ เจาคุณปจจนึก ฯ วา
“เราไมไดลืมยามหากําลังไวที่วัง "ศิวะนิมิต" หรอกครับ ดิเรกมันเพิ่งนึกไดวากระเปาลาม
ยาอยูทายรถพระที่นั่งใชใหอาวแหวไปเอามาแลว”
ทานเจาคุณหนาตื่น
“งัน้ เรอะ กอวิเศษนะซี เราจะมีเวลาฉีดยาทันหรือนี่ อายหงวนไปติดสินบนผูต ัดสินหนอย
เถอะวะ ใหเขาสักหมื่นรูป ขอใหเขายืดเวลาออกไปจนกวาพวกเราจะฉีดยาเสร็จ”
อาเสี่ยสั่นศีรษะ
“เห็นจะไมสําเร็จละครับ ฝรั่งโดยมากเขารักเกียรติ ถาเขาไมยอมรับเงินสินบน เขาก็จะเที่ยว
โพทนาวาพวกเราใหสินบนเขา แตเขาไมรบั ”

ตางคนตางมองไปทางที่พักนักฟุตบอลลนอกสนามสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ มีทาที
กระสับกระสายไปตามกัน
“วา เมื่อไหรอายแหวจะมาเสียทีวะ เขาหยุดพักเพียงสิบนาทีเทานั้น” นิกรบนพึมพํา
กันนะเหนื่อยจนตับแลบออกมานอกซี่โครงแลว ถึงไมมีแรงก็ตองพยายามเลนเต็มที่เพื่อศักดิ์ศรี
ของเรา”
พวกทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" พากันยอย ๆ เขามาหาที่สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ หลายตอ
หลายคนไดชมเชยนิกรที่ชูทประตูไดอยางสวยงาม ทําใหการแขงขันเสมอกันหนึ่งตอหนึ่ง
“เกงมากนะนายจา” อํามะหิตกุมารปกขวากลาวชมนิกรดวยความจริง “อีนี้ทานยิงลูกได
สวยมาก”
นายจอมทะเลนยิ้มแกมแทบแตก ยกมือขวาจับเคราปกขวากระตุกเบา ๆ
“แกก็ปอนลูกไดสวยมาก”
“โอย ๆ ๆ อีน้ีเจ็บคะราบ ดึงเคราไมดีนานายจา”
พวกนักฟุตบอลลตางหัวเราะครื้นเครงอยางไรก็ตามเจาแหวยังไมมา จนกระทัง่ ครบสิบ
นาทีที่หยุดพัก พ.ท. สมิท แอนเดอรสัน ก็เปานกหวีดเปนสัญญาณเริ่มการแขงขันตอไป
“แยโวย” พลรองขึ้นดวยเสียงหนัก ๆ “ไปกลางสนามเถอะพวกเรา ถาอยางไรไวฉีดยา
ตอนหยุดพักครึ่งเวลา แตครึง่ นีต้ อ งมานะกัดฟนสูเ ต็มที่”
เจาแหวถือลามยาวิ่งมาแลว
เขาวิ่งเร็วราวกับเจสสี โอเวล อดีตแช็มเปย นวิง่ เร็วโอ
ลิมปค แตทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" เขาประจําหนาที่เสียแลว เจาแหวหยุดชะงักแลววิ่งตื๋อเขาไปหา
มหาดเล็กของทานมหาราชาซานุกขานคนหนึ่งซึ่งยืนในกลุมชางภาพหนังสือพิมพ
เจาแหวฝาก
กระเปาลามยาไวแลววิ่งไปปฏิบัติหนาที่ไลนแมน
ผูตัดสินใชวิธีทุมกลางในแดนของฝาย "ศิวะนิมิต" พอทุมลูกลงบนพื้นดิน กิมหงวนก็แหก
ปากรองตะโกนสุดเสียงพรอมกับยกเทาเตะลูก
“ตายนะ”
“ตูม”
ที.อิมปรูฟ ลอยละลิ่วไปในอากาศและตกลงระหวาง เซ็นเตอรซีตารามซาอิบ หมายเลข ๕
ของ "นรสิงห" ดักลูกไดก็เตะยอนกลับไปใหกองหนาของเขา กองหนา "นรสิงห" เลนลูกสั้นสงลูก
กันอยางคลองแคลว คนที่เอาใจชวยทีม "นรสิงห" ตางรอง ชูทลั่นสนาม กองเชียรตีกลองแขกและ
ฉิ่งฉาบเสียงลั่นไปหมด
“ชูท .... ชูท ซีนาย ชักชาทํามะไร ชูท เลย”
ตาลีตาลานลักษมันเลี้ยงลูกบอลลดวยเทาเปลา พาลูกมุงตรงเขาไปหาเจาคุณปจจนึก ฯ อา
เสี่ยกิมหงวนวิ่งไลกวดติด ๆ มา พอไลทันเขาก็ยกเทาขวาซึ่งสวมรองเทาฟุตบอลลกระทืบเทาขวา
ของนายตาลีตาลานเต็มแรง

ในซายของทีม "นรสิงห" ไมไดสวมรองเทา ถูกเหยียบดวยสตั๊ดก็รองโอดกาเหวา ยกเทา
ขวาขึ้นลูบคลําแลวเตนเหยงปลอยใหลูกบอลลกลิ้งไปหาทานเจาคุณปจจนึก ฯ ผูตัดสินเปานกหวีด
ทันที
พ.ท. สมิท แอนเดอรสัน วิ่งเขามาหาเสี่ยหงวนแลวยกมือชี้หนา
“ทําไมคุณเลนอยางนี้”
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
“นั่นนะซีครับ แฮะ แฮะ”
ผูตัดสินทําโทษฝาย "นรสิงห" ตามระเบียบกติกาของการแขงขันฟุตบอลล และลูกโทษนี้
ไกลจากประตูประมาณยี่สิบหลา ซึ่งเปนระยะอันตราย นายซีตารามซาอิบเซ็นเตอรฮารฟของฝาย
"นรสิงห" ซึ่งสวมรองเทาเปนผูชูทประตูลูกนี้
เจาคุณปจจนึก ฯ รีบลวงกระเปาหยิบขวดขนาดกลางและปากกวางขวดหนึ่งออกมาอยาง
รวดเร็ว ทานเปดฝาจุกเกลียวออกเทกาวที่ผสมไวจนเหนียวขน ออกมาใสฝามือที่สวมถุงมือทั้งสอง
ขางแลวเหวี่ยงขวดทิ้งไป บรรดาชางภาพหนังสือพิมพหลายคนวิ่งเขาไปยืนดานหลังตาขายเตรียม
ถายภาพลูกบอลลเขาประตู ซึ่งทุกคนมั่นใจวาอยางไรเสีย เซ็นเตอรฮารฟก็คงยิงตรงประตู และ
ผูรักษาประตูในวัยชราภาพใกลจะเขาโลงแลวคงรับไมได กองกลางและกองหลังของ "ศิวะนิมิต"
เขาจุกหนาประตูทนั ที เตรียมสกัดกั้นเต็มที่
พอผูตัดสินเปานกหวีด นายซีตารามซาอิบก็ยิงลูกดวยเทาขวาเต็มเหนี่ยว ลูกบอลลลอยลิ่ว
ตรงมาที่เจาคุณปจจนึก ฯ เต็มเหนีย่ ว ทานเจาคุณหลับตาปแตตระครุบลูกไวได แลวทานก็จะเตะลูก
สงไปใหกองหนากลางสนาม แตมือทั้งสองที่ทากาวไวทําใหลูกบอลติดมือแนนปลอยไมหลุด เจา
คุณปจจนึก ฯนัยนตาเหลือกพาลูกวิ่งหนีไปสามกาว แลวหยุดชะงัก เพราะรูวาถาวิ่งตอไปจะผิด
กติกา เจาคุณพยายามจะเตะลูกก็ไมสําเร็จ ลูกบอลลคงติดแนนอยูในฝามือทั้งสอง ทานเจาคุณทํา
ปากแบะเหมือนกันจะรองไห เมื่อนายสิงหปานสิงหปกซายของ "นรสิงห" วิ่งเขามาจะแยงลูกในมือ
ทานเจาคุณก็ตกใจหมุนตัวกลับมาลูกวิ่งไปที่ประตูและวิ่งเลยเขาไปในประตูเพราะหามลอเสียหรือ
เบรกไมทัน
ผูตัดสินเปานกหวีดยาวทันที ฝาย "นรสิงห" ไดอีกหนึ่งประตูแลว เสียงคนดูหลายหมื่นตบ
มือโหรองดังกึกกองไปทัว่ สนามฟุตบอลล พวกปตนาเงียบกริบไปตามกัน
เจาคุณปจจนึก ฯ ถือลูกบอลลวิ่งมาหาเสี่ยหงวนแลวยื่นมือให
“ชวยแกะลูกฟุตบอลล ทีวะ อาเอากาวทาถุงมือรับลูกบอลลเลยติดมือแนนแกะไมออก”
อาเสีย่ กิมหงวนหัวเราะงอหาย เขากระชากลูกฟุตบอลลออกจากมือทานเจาคุณปจจนึก
ฯ แลวเตะลูกไปกลางสนามเพื่อเริ่มการแขงขันใหม เจาคุณปจจนึก ฯ บนพึมพํา กมตัวลงเอาฝามือถู
กับหญา ในสนามเพื่อใหกาวหมดไป
“ทําไมคุณอาพาลูกวิ่งเขาไปในประตูละครับ” เสี่ยหงวนถามเสียงหัวเราะ

ทานเจาคุณยิ้มแหง ๆ
“อาไมทนั ดู พาลูกหลบหนีอายพวกนั้น รูวาเปนประตูก็ตอเมื่อหัวของอากระทบกับตาขาย
ในประตู แยจริงโวย”
กิมหงวนอดหัวเราะไมได
“ชางเถอะครับ ครึง่ นีป้ ลอยใหมนั กอน เสียประตูไปเทาไร ครึ่งหลังเราฉีดยามหากําลังแลว
เราก็จะแกคืนไดอยางงายดาย”
ลูกบอลลเริ่มเขี่ยกลางแลว พลสงลูกไปใหนิกรซึ่งทําหนาที่เปนในขวา กระดิ่งทองของเรา
เลี้ยงลูกเอวออนเหมือนนางละเวง ผานในซายของ "นรสิงห" และหลบฮารฟซายขึ้นไป แตแลวแบค
ซายของทีมเหลืองดํา คือนายคางทูมก็เขาสกัดกั้นเตะลูกกลับไปทางดินแดนของฝาย "ศิวะนิมิต"
"นรสิงห" เปนฝายรุกอีกแลว กองกลางและกองหลังของทีมเทาแดงตองทํางานอยางหนัก
ที่สุด เสี่ยหงวนวิ่งพลานคอยดักลูก เขาใชศีรษะโหมงไดหลายตอหลายครั้งอยางไรก็ตาม ทีม "นร
สิงห" ซึ่งมีฝเทาเหนือกวามากก็สามารถทําประตูไดอีกประตูหนึ่ง โดยลูกวอลเลยซึ่งนายแบกะดิน
รามราชในขวา หมายเลข ๘ ของทีม "นรสิงห" ชูทในระยะหางจากประตูเพียงสามสี่กาวเทานั้น
แผนปายทางดานตะวันออกของสนาม ปรากฏวาทีม "นรสิงห" ได ๓ประตูและทีม "ศิวะ
นิมติ " ได ๑ ประตู ทานมหาราชาซานุกขานนั่งสะลืมสะลือดมยาดมตลอดเวลา สวนมหาราชานร
สิงหบดีทรงพระคุยจอ เสียงคนดูที่เอาใจชวยฝายทีมเหลืองดําโหรองตลอดเวลา
พอเริ่มเขี่ยกลาง ทีม "ศิวะนิมิต" ก็เปนฝายรุกบาง ลูกบอลลขึ้นทางปกซาย พยัคฆฤทธิ์เลี้ยง
ลูกไปโดยเร็วแลวผานลูกมาทางประตู "นรสิงห" กองกลางกับกองหลัง "นรสิงห" ชวยกันตานทาน
อยางแข็งแรง
ทันใดนัน้ เอง กองเชียรของนครปตนาก็รอ งเพลง “กราวกีฬา” ขึน้ พรอม ๆ กัน โดยสิงหนา
รถปูนาเลขานุการของทานมหาราชาซานุกขานเปนตนเสียงเพลง “กราวกีฬา”นี้ ใชทํานองเดิมแต
เปลี่ยนเนื้อเสียใหม เสียงเพลงกระหึ่มดังไปทั่วสนาม ปรากฎวากองเชียรของทาน มหาราชาซานุก
ขานรองเพลงไทยไดชดั เจนดีมาก
กีฬากีฬาเปนยาวิเศษ
แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน
ผลของการฝกตน
เลนกีฬาสากล ตะละลา....
แพเขาพวกเราอยาทอถอย
เลนใหแรงหนอยคงแกได
ขึ้นเขาลงศอกตอกเขาไป
มวยไทยเตะกราดฟาดแขงเลย
กีฬากีฬาเปนยาวิเศษ

แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน
ผลของการฝกตน
เลนกีฬาสากล ตาละลา....
ชิดตัวจงใชอปั เปอรคทั
ตอยตัดชายโครงแลวชกเสย
เสียเกียรตินักกีฬาชางมันเวย
เอาเลยพวกเราเอาสูมัน
กีฬากีฬาเปนยาวิเศษ
แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน
ผลของการฝกตน
เลนกีฬาสากล ตะละลา.....
เสียงเพลงกราวกีฬาทําใหทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" คึกคักเขมแข็งทันที พล นิกร กับ ดร.
ดิเรกพาลูกบุกเขาไปทางดินแดนเหลืองดํา และสงลูกกันอยางคลองแคลวอีกครั้งหนึ่งที่พลจับลูกได
เหมาะนอกเขตเสนแบคเพียงเล็กนอย เกเรนิรนั ดรแบคขวาของ "นรสิงห" ปราดแยงลูก คราวนีเ้ กิด
การชุลมุนกันแถวหนาประตู "นรสิงห" ดร.ดิเรกไดลูกอยางเหมาะเจาะก็ชูทประตูทันที แตลูกบอลล
กระทบเสาประตูกระเด็นออกมา และแลว เซ็นเตอรฮารฟเหลืองดําก็เตะลูกไปกลางสนามทําใหคน
ดูใจหายใจคว่ําไปตามกัน
การแขงขันเปนไปอยางคลองแคลววองไว ฝาย"ศิวะนิมิต" เปนฝายรับอีก แต "นรสิงห" ทํา
ประตูไมไดเพราะกองกลางและกองหลังของ "ศิวะนิมิต" ใชวิธีเลนรุนแรงเตะคาบลูกคาบดอก และ
พยายามเหยียบเทากองหนา "นรสิงห" เสี่ยหงวนเตะนายแบกะดินรามราช กระเด็นไปฟุบกลาง
สนามโดยที่ผูตัดสินไมทันเห็น คนดูก็เอาใจชวยฝาย "นรสิงห" ตางรองตะโกนดากิมหงวนเกรียว
กราว
กองหนาฝาย "ศิวะนิมิต" ลาถอยลงมาชวยกองกลางและกองหลังแกลงเตะลูกออกเพื่อถวง
เวลา นักพนันตอทีม "นรสิงห" ถึงหาหนึ่งปรากฎวาหาคนรองไดยากเต็มทน
คณะพรรคสี่สหายเหน็ดเหนื่อยไปตามกัน โดยเฉพาะเสี่ยหงวนของเราแทบจะวิ่งไมไหว
แตวิญญาณของนักสูทําใหเสี่ยมานะกัดฟนสกัดลูก เขาปองกันลูกอันตรายไดหลายตอหลายลูก
เวลาผานพนไปตามลําดับ จนกระทั่งผูตัดสินเปานกหวีดหมดเวลาครึ่งแรก คนดูตบมือโห
รองเสียงสนัน่ หวัน่ ไหว สีส่ หายของเราเดินตุปด ตุเปออกมาจากสนาม ในเวลาเดียวกันนีเ้ องเจาแหว
ถือลามยาของนายแพทยหนุมวิ่งปุเลง ๆเขามาหา
พล นิกร กิมหงวนและ ดร.ดิเรก ตางทรุดตัวลงนัง่ ริมเสนขอบสนาม ดร.ดิเรกรีบดึงกระเปา
ลามยามาจากเจาแหวแลวดุเจาแหวอยางโมโห

“พวกเราควรจะไดฉีดยามหากําลังตอนที่หยุดพักสิบนาทีตอนนั้นแลว แกเสือกไปมุดหัวอยู
ตรงไหนวะ”
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
“รับประทานไมไดไปมุดหัวครับ
รับประทานผมหิวน้ําจนทนไมไหว
เลยออกไป
รับประทานโอเลี้ยงที่ตลาดตรงขามสนามฟุตบอลล รับประทานมาชาไปหนอย แฮะ แฮะ”
“แฮะ แฮ” เสี่ยหงวนคํารามแลวยกเทาถีบเจาแหวเต็มแรง “นีแ่ น มันตองยังงี้ ถาแกมาทัน
พวกเราก็คงไมแพยับเยินเชนนี้”
เจาแหวยกมือคลําตะโพกแลวรองไหกระซิก ๆ ไมมีใครสนใจกับเจาแหวอีกเลย ในเวลา
เดียวกันนี้เองทานเจาคุณปจจนึก ฯ ไดวิ่งเหยาะ ๆตรงเขามาทรุดตัวลงนั่งรวมกลุมกับสี่สหาย
“ไดยามาแลวเรอะ ดีจงั โวย รีบฉีดเร็ว ๆ ดิเรกอยาลืมวามีเวลาหานาทีเทานั้น”
นายแพทยหนุมรีบหยิบกลองยาฉีดมหากําลังออกมาพรอมดวยหลอดยาฉีดและเข็มฉีดยา
ขวดแอลกอฮอลลบริสุทธิ์กับสําลี ขณะที่ ดร.ดิเรกจัดแจงสูบยาฉีดหลอดหนึ่งเขาหลอด นิกรไดหัน
มาทางเจาแหวแลวกลาวขึ้นดวยเสียงหนัก ๆ
“ยังจะนั่งรองไหอยูอีกเดี๋ยวกระทืบจมดินไปเลย แกรีบไปหาผูตัดสินเดี๋ยวนี้ พยายามขโมย
นกหวีดผูตัดสินมาใหได เพื่อถวงเวลาไวจนกวาผูตัดสินจะหานกหวีดไดใหม”
เจาแหวสะอื้นลุกขึ้นเดินไปทางพวกฟุตบอลลทั้งสองซึ่งกําลังยืนกลุมดื่มน้ําผลสมแชเย็น
และพ.ท. แอนเดอรสัน ผูต ัดสินรวมอยูด วย
เจาหนาที่ประจําสนามรีบสงขวดน้ําผลสมใหเจาแหวอยางนอบนอมในฐานะที่เจาแหวเปน
ไลนแมน
“แทงคิว” เจาแหวพูดยิม้ ๆ แลวรับขวดน้ําผลสมมาถือไว
ผูตัดสินกําลังสนทนากับนายสนาม ซึ่งเปนชาวฮินดูในวัยกลางคนและแตงกายแบบสากล
เรียบรอย เจาแหวชําเลืองมองดูกระเปากางเกงของผูตัดสินพอแลเห็นสายนกหวีดสีดําแลบออกมา
นอกกระเปากางเกงเจาแหวยิ้มออกมาได เขาเลื่อนตัวเขามายืนขาง ๆ ผูตัดสิน
ทําเปนไกยก
ขวดน้ําสมแชเย็นขึ้นดื่ม สวนมือซายคอย ๆ ดึงสายนกหวีดของผูตดั สินออกมาโดยไมมใี ครเห็น
แลวเจาแหวรีบยัดนกหวีดกับสายนกหวีดลงไปในกระเปากางเกงของเขา
เจาหนาที่ประจําสนามคนหนึ่งถือถาดใสน้ําผลสมรวมหาขวดเดินไปเสริฟใหคณะพรรคสี่
สหายกับทาน เจาคุณปจจนึก ฯ เจาแหววางขวดน้ําอัดลมลงบนโตะแลวรีบเดินตามไป
ขณะนี้ ดร.ดิเรกไดฉดี ยาใหเสีย่ หงวนเปนคนแรกเรียบรอยแลว ซึ่งนายแพทยหนุมได
กระทําอยางรวดเร็วที่สุด เมื่อเจาหนาที่ประจําสนามนําถาดน้ําผลสมมาวางลงขาง ๆ นิกร
ก็
กลาวคําขอบคุณเปนภาษาอังกฤษแลวโบกมือไลเจาหนุมฮินดูที่นําน้ําสมมาให
“เห-อีนี้ฉีดยาอะไรนะนายจา” เจาหนาที่สนามฟุตบอลลกลาวถามเปนภาษาไทย
นิกรทําตาเขียว

“ไมใชธุระของบาบูหรอกนา ไปใหพนเถอะ”
หมอนัน่ ทําหนาตืน่ ๆ รีบเดินออกไปจากที่นน่ั เจาแหวทรุดตัวลงนั่งแลวกระซิบกระซาบ
กับพวกเจานายของเขา
“รับประทานไมตอ งรีบรอนครับ รับประทานผมลวงกระเปาผูตัดสินเอานกหวีดมาแลว”
สี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ตางดีใจไปตามกัน ดร.ดิเรกฉีดยามหากําลังใหพลเปนคน
ทีส่ อง แลวรีบบรรจุยาฉีดเขาหลอดฉีดใหนิกร
“เฮย ๆ เบา ๆหมอ เดีย๋ วเข็มหัก” นิกรพูดพลางสูดปาก
ดร.ดิเรกเดินยาอยางรวดเร็ว
พอยาหมดหลอดก็กระชากเข็มออก
เอาสําลีชุบ
แอลกอฮอลปา ยรอยเข็มทีโ่ คนแขนของนิกร ตอจากนั้นเขาก็บรรจุยาฉีดเขาหลอดอีก และฉีดให เจา
คุณปจจนึก ฯ เปนคนที่สี่
ยาหลอดสุดทายถูกบรรจุเขาหลอดอยางรวดเร็วฉับพลัน นายแพทยหนุมสงหลอดฉีดยาให
กิมหงวน แลวกลาววา
“ชวยฉีดใหกันทีเถอะวะเร็ว ๆ อยาร่ําไร”
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
“ฉีดเขากลามหรือ”
“ออไร โคนแขนซายของกันนี่แหละ เอาสําลีชุบแอลกอฮอลอันนี้ทาตําแหนงที่จะแทงเข็ม
เสียกอน”
กิมหงวนทําตาปริบ ๆ
“เสียวไสวะ ตั้งแตเกิดมาไมเคยฉีดยาใหใครเลย”
“เอาเถอะนา” ดิเรกดุ “แทงลงไปจึกเดียวแลวคอย ๆ เดินยาทีละนอย ไมยากเย็นอะไรหรอก
นา”
เสีย่ หงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
“ฉีดเขาจมูกไดไหม เพราะจมูกมันมีรูอยูแลว”
ดร.ดิเรก เมมปากแนน กอนที่เขาจะพูดอะไร นิกรก็แยงหลอดฉีดยาไปจากกิมหงวน
“มา...กันฉีดให หมอ”
ครัน้ แลว นายจอมทะเลนก็ชวยฉีดยาให ดร.ดิเรก ขณะนี้ถึงเวลาแขงขันแลว ผูตัดสินเดิน
นําหนาพานักฟุตบอลลทั้งสองทีมเขาไปในสนาม ดิเรกไดรบั การฉีดยาเรียบรอยแลว เจาแหวรีบเก็บ
หลอดและเข็มฉีดยากับเครื่องอุปกรณในการฉีดยาบางอยางใสกระเปาลามยาโดยเร็ว สี่สหายกับเจา
คุณปจจนึก ฯ ตางยกขวดน้ําสมขึ้นดื่มหมดขวดแลวลุกขึ้นวิ่งเหยาะๆไปประจําที่ของตน
การแขงขันในครึ่งหลังทีม "นรสิงห" อยูดานเหนือและทีม "ศิวะนิมิต" อยูด า นใต พ.ท.
สมิท แอนเดอรสันมองดูนาฬิกาแลวลวงกระเปากางเกง เพื่อจะหยิบนกหวีดออกมา เมื่อหาไมพบเขา
ก็หนาเสีย พยายามคนดูทั้งสองกระเปา

นายทหารอังกฤษบนพึมพํา เขายักไหลแลวแบมือทั้งสองขาง ตอจากนัน้ เขาก็เดินหา
นกหวีดของเขาปลอยให นักฟุตบอลล ทั้งสองทีมยืนแมลงวันตอมขา ดร.ดิเรกดีใจอยางยิ่ง เพราะอีก
ในราวหานาทียามหากําลังจึงจะออกฤทธิ์ซึมซาบไปทั่วราง
พ.ท. สมิธโกรธตัวเองจนหัวฟดหัวเหวีย่ ง นึกไมถึงวาจะถูกนักเลงดีลวงกระเปาเอานกหวีด
ไปจนถึงเสนสนาม แลวก็ตรงเขาไปหานายสนามชี้แจงใหทราบวา นกหวีดหายไมสามารถจะตัดสิน
ได
นายสนามหนาตื่น
“ตายละครับ ทานเอานิ้วมือเปาแทนนกหวีดไดไหมครับ”
พ.ท. แอนเดอรสันขมวดคิว้ ยนมองดูนายสนามอยางเคือง ๆ
“ผมเปนนายทหารชัน้ ผูใ หญ และเปนสุภาพบุรุษชาวอังกฤษ การเปาปากดวยนิ้วมือ เปน
เรื่องของกุย ตามโรงหนัง”
“โอ-จริงครับ ถายังงั้นขอเวลาอีกสักหานาทีนะครับ ผมจะรีบไปหานกหวีดมาใหทาน ใช
นกหวีดแบบกระเปารถเมลไดไหมครับ”
ผูตัดสินพยักหนา
“ไดทั้งนั้น ขอใหเปนนกหวีดก็แลวกัน”
การแขงขันไมอาจจะทําไดจนกระทั่ง พ.ท. สมิธไดนกหวีดที่นายสนามหามาใหเขา เขารีบ
วิ่งเขาไปกลางสนามและยกนาฬิกาพกขึ้นดูเวลาเพื่อคิดเวลาแขงขันใหครบสี่สิบนาทีตามระเบียบ
กติกาแขงขันฟุตบอลล
ขณะนี้คณะพรรคสี่สหายของเรา เจาคุณปจจนึก ฯมีความแข็งแรงราวกับชางสารแลว ดวย
อํานาจยาฉีดนั่นเอง ทัง้ หาคนคึกคักแข็งขันผิดปรกติ นิกรเตนซอยเทาไปมา ดร.ดิเรกยืน
กระสับกระสายในหนาที่ในซาย สวนพลเตรียมที่จะพาลูกบุกขึ้นไป ชูทประตูเพื่อแกคืน
เสียงนกหวีดเริ่มแขงขันในครึ่งหลังดังขึ้นแลว พลเขี่ยลูกดวยเทาซายสงไปใหนิกรทันที
อายเสือมือกาวพาลูกหลบกองหนาไปไดอยางแคลวคลองผิดมนุษย เขาเลี้ยงลูกขึ้นไปคนเดียว นายซี
ตารามซาอิบเซ็นเตอรฮารฟ ของฝาย "นรสิงห" วิ่งเขามาแยงลูกชนกับนิกรอยางจัง แตแลวนายซิตา
รามก็ลมลงไมเปนทา นิกรเลี้ยงลูก ใกลประตูเหลืองดําเขาไปทุกทีหลบนายคางทูมแบคซายอยาง
หวุดหวิด นายจอมทะเลนพาลูกรุดเขาไปจนถึงประตูหางจากกันเพียงสามสี่หลาเทานั้น แทนที่
จะชูทประตู นิกรกลับเลี้ยงลูกยอนกลับไปกลางสนาม แสดงลวดลายของเขาดวยอํานาจยาวิเศษ
กองกลางและกองหลังของทีมเหลืองดํา หลายตอหลายคนเขาแยงลูกนิกร แตนิกรหลบหลีก
ไดเหมือนปาฏิหาริย คนดูที่เอาใจชวยทีม "ศิวะนิมิต" ตางโหรองเกรียวกราว
นิกรเลี้ยงหลบหลีกไปรอบ ๆสนาม ไมมีใครไลกวดเขาทัน ใครวิ่งเขามาสกัดลูกก็ดักไมได
นายจอมทะเลนเลี้ยงลูกพลางยกมือทั้งสองรํายี่เกไปดวย
ดร.ดิเรกหมั่นไสเต็มทนก็รองตะโกนลั่นสนาม

“เฮย มึงจะเลี้ยงไปไหนวะ อายกร เกือบจะรอบโลกแลว ถาไมชูทก็สงลูกมาโวย”
นิกรยิ้มแปน เขาเลี้ยงลูกวกไปเวียนมา แลวพาลูกไปทางแดนของตน กองหนา "นรสิงห"
ไลกวดติด ๆ มา นิกรหลบหลีกอยางแคลวคลอง ทําใหคนดูอาปากหวอไปตามกัน ไมมีนักฟุตบอลล
คนใดในโลกที่จะเลี้ยงลูกไดเกงเชนนี้ นิกรพาลูกเขาไปจนถึงประตูของเขา ก็เลี้ยงลูกบอลลวนเวียน
หลอกลอไปมา เจาคุณปจจนึก ฯ โมโหจนตัวสัน่
“อายระยํา เลี้ยงลูกมาปวนเปยนหนาประตูตัวเอง มีอยางที่ไหนวะ”
นิกรหันมายิ้มใหพอตาของเขา แลวชูทลูกมาที่เจาคุณปจจนึก ฯ คอนขางแรง ทานเจาคุณ
ตะครุบลูกไวไดเมื่อนายมหิปาลทรหด วิ่งเขามาแยงลูก เจาคุณปจจนึก ฯ ก็หลบแพล็บแลวเตะลูก
ฟุตบอลลไปเต็มเหนี่ยว
“ตูม”
ลูกบอลลลอยละลิ่วขึ้นไปบนอากาศสูงลิบทามกลางความตื่นเตนมหัศจรรยของคนดูหลาย
หมื่นคน มันลอยไปทางแดนเหลืองดํา และขามประตูโกลออกไปหลังอัฒจันทรคนดู
เสียงพึมพําดังขึ้นทั่วสนามบรรดาชาวภารตะทั้งหลายตางโจษจรรยกันเซ็งแซ ไมมีใครคิด
วานักฟุตบอลลรุนคุณปูจะเตะลูกบอลลไดรุนแรงเชนนี้ พวกนักฟุตบอลลทีม "นรสิงห" อาปากหวอ
ไปตามกัน ผูต ดั สินเปานกหวีดเปนสัญญาณออก
เจาหนาที่ของสนามฟุตบอลลไดเตะลูกฟุตบอลล เขาไปในสนามอีกหนึ่งลูก ผูรักษาประตู
จับลูกบอลล วางทีเ่ สนหนาประตู ซีตารามซาอิบเตะลูกบอลลไปกลางสนาม ฮารฟขวาของ "ศิวะ
นิมติ " สกัดลูกไวไดรีบสงไปใหสามเกลอของเราทันที กิมหงวนรองตะโกนลั่น
“ทําประตูเสียบางซีโวย อยาแกเลนนัก”
สามสหายพาลูกรุกเขาไปในแดนขาศึก เมื่อแลเห็นเซ็นเตอรฮารฟของทีม "นรสิงห" ปราด
เขามาแยงลูก ดร.ดิเรกก็สงลูกใหพล อายเสือรูปหลอผานลูกไปหานิกร ซึ่งขึ้นรอลูกอยูขางหลังแบค
ผูตัดสินจึงเปานกหวีดออฟไซด
คราวนี้ "นรสิงห" เปนฝายรุกบาง เซ็นเตอรฮารฟเตะลูกสงไปใหกองหนา มหิปาลทรหด
เลี้ยงลูกเขาไปหากิมหงวน อาเสีย่ วิง่ เขาเตะลูกแลวตะโกนสุดเสียง
“คอขาด”
“ตูม”
ลูกบอลลลอยละลิ่วไปทางแดนเหลืองดํา และยอนเขามามุมประตูทางดานซายพอดี นาย
นาฬิเกโกลาประตูมือกาวหมดความสามารถจะรับไวได ลูกบอลลจึงวิ่งเขาไปตุงตาขาย
ผูตัดสินเปานกหวีดยาว แฟนฟุตบอลล ของทีม "ศิวะนิมิต" ตางลุกขึน้ กระโดดโลดเตน โห
รองเซ็งแซ คนดูตื่นเตนไปตามกัน กิมหงวนเตะลูกบอลลในเสนแบคของเขาเปนการเตะที่แรงที่สุด
ทานมหาราชาซานุกขานตบพระหัตถลั่น แนพระทัยวาทีมฟุตบอลลของพระองคคงจะไดชัยชนะ
แนนอน

การแขงขันเริม่ ตนตอไป ทีม "นรสิงห" เปนฝายเขี่ยลูกกอน สามสหายปราดเขาแยงลูกไว
ไดและเลี้ยงลูกขึ้นไปอยางรวดเร็วราวกับลมพัด โดยวิธีเลนลูกสั้นและสงกันไปมา เพียงครูเ ดียว พล
พัชราภรณก็เลี้ยงลูกเขามาถึงเขตแบค และแลวพลก็ ชูทประตูดวยเทาขวาเต็มเหนี่ยว
ลูกบอลลพุงเขาไปในตาขายราวกับความเร็วของลูกปนใหญ ตาขายหลังประตูขาดทะลุและ
หลุดลงมากองอยูบนพื้นดิน ทามกลางเสียงโหรองของคนดูที่เปนฝาย "ศิวะนิมิต" ผูรกั ษาประตูของ
ทีม "นรสิงห" ยืนหนาซีดตัวสั่นอยูกลางประตู เขาเลนฟุตบอลลมามากตอมากแลว ไมเคยเห็นนัก
ฟุตบอลลคนใดทีช่ ทู ประตูไดรนุ แรงเชนนี้ เจาหนาที่ประจําสนามสามคนรีบวิ่งไปขึงตาขายทันที
ผูตัดสินเปานกหวีดยาวเปนสัญญาณวาลูกเขาประตูโดยเด็ดขาด บัดนี้ "ศิวะนิมิต" กับ "นร
สิงห" เสมอกันแลว ตางไดคนละ ๓ ประตู กลุมนักพนันสงเสียงเอะอะ เฮฮา และตอ "ศิวะนิมิต" ถึง
๒๐ เอา ๑ แตก็หาคนรองไมได
นักฟุตบอลลฝาย "นรสิงห" ตางเสียขวัญเสียกําลังใจไปตามกัน ทุกคนรูสึกเกรงกลัวคณะ
พรรคสี่สหายของเราอยางยิ่ง ตางยอมรับนับถือวา คนไทยทั้งหาคนนี้เปนนักฟุตบอลลที่เกงที่สุดใน
โลก มีชั้นเชิงในการเลนอยางยอดเยี่ยมและมีกําลังราวกับชางสาร
เริ่มการแขงขันใหมโดยฝาย "นรสิงห" เปนผูเขี่ยลูกไปไดเลย สามสหายของเราปรี่เขาแยง
ลูกและเลี้ยงลูกขึ้นไป ไมมีใครสกัดกั้นลูกไวได ดร.ดิเรกยิงประตูในระยะหางเกิน ๒๐ หลา เปน
การชูทประตูที่ดุเดือดที่สุด ลูกบอลลพุงแหวกอากาศผานใตบารประตูกระทบตาขายทันที ตาขาย
ขาดสะบั้นหลุดลงมากองบนพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง เจาหนาที่ประจําสนามรีบวิ่งไปทางหลังประตูและ
ชวยกันติดตาขายอีก
การแขงขันในตอนนี้ไมผิดอะไรกับวา นักฟุตบอลลของทีม "นรสิงห" เพิ่งแรกหัดใหม ๆ
กองเชียรฝา ย "ศิวะนิมิต" โหรอ งลัน่ "ศิวะนิมิต" นําไป ๔-๓ แลวเสียงกลองเสียงฉาบและเสียงรอง
เพลงดังสนั่นหวั่นไหว
การแขงขันไดดาํ เนินตอไปในทํานองปะเขาฆาหมูดไู มได พล นิกร และ ดร.ดิเรก ตางผลัด
กันทําประตูอยางสนุกสนาน ภายในสิบนาทีตอมา สามสหายตางชวยกันชูทประตูไดถึง ๗ ประตู
"นรสิงห" แพ ๑๑-๓ แลวเปนการปราชัยอยางยับเยินที่สุดของทีมนี้ ประชาชนคนดูชาวเมืองพาราณ
สีตางทยอย ๆ กันออกไปจากสนาม ฟุต กองเชียรฝา ย "นรสิงห" เลิกเชียรแลว แบกกลองและเครื่อง
ดนตรีลงไปจากอัฒจันทรแลวก็แชงดานักฟุตบอลลพวกตนที่ไมมีทางสูเอาเสียเลย
เมื่อเริ่มเขี่ยกลางใหม เสี่ยหงวนไดขึ้นมาเลน ศูนยหนาและใหพลลงไปเลน เซ็นเตอรฮารฟ
แทนเขา การเลนผานพนไปอีกในราวสองสามนาที อาเสี่ยก็ชูทประตูไดนอกเขตแบคเล็กนอย
ผูรักษาประตูคือนายนาฬิเกโกลาถึงกับวิ่งหนีไมกลารับลูก
แผนปายตะวันออกปรากฏวา "ศิวะนิมิต" ได ๑๒ ประตู สวน "นรสิงห" ได ๓ ประตู
ตามเดิมและไมมีทางที่จะนําลูกไป ชูท ประตูไดอกี

“อยาทําเขามากกวานี้เลยวะ ชนะเทานี้ก็พอแลวปลอยใหเขาไป ชูทประตูบาง กันอยากเห็น
ความสามารถของคุณพอ ทานยืนใหแมลงวันตอมขานานแลว”
เสี่ยหงวนกับนิกรเห็นพองดวยเมื่อ ผูตัดสินเปานกหวีดเขี่ยกลางนายมหิปาลทรหดก็สงลูก
ไปใหในซายของเขา ตาลีตาลานลักษมันรีบสงลูกไปใหสิงหปานสิงหผูทําหนาที่เปนปกซายทันที
สิงหปานสิงหมานะกัดฟนเลี้ยงลูกไตเสนไปอยางรวดเร็ว ดร.ดิเรกรองตะโกนบอกนายพัชราภรณ
ดวยเสียงอันดัง
“ปลอยมันโวยพล กันอยากดูชั้นเชิงของคุณพอ”
ปกซาย พาลูกรุดขึ้นไปตามลําดับ แลวผานลูกไปทางหนาประตู "ศิวะนิมิต" แบกะดินราม
ราชในขวา ไดลูกอยางเหมาะเจาะ เขาเลี้ยงหลบเทวะราชันยแบคซายเขาไปได และแลวเขาก็ชูทดวย
เทาขวาเต็มเหนีย่ ว
ลูกบอลลตรงมาที่เจาคุณปจจนึก ฯ โดยแรง ทานเจาคุณยิม้ แปนแทนที่จะเอามือรับลูก
บอลล ทานกลับยื่นพุงกะทิรับลูกบอลลอยางองอาจ
พอลูกบอลลตกถึงดินนายมหิปาลทรหดก็ปราดเขามาจะ ชูทซ้ํา เจาคุณปจจนึก ฯ เลี้ยงหลบ
เทา ศูนยหนาของ "นรสิงห" ไปได อํานาจยาวิเศษทําใหทานแข็งแรงแคลวคลองวองไวผิดมนุษย
ทานเจาคุณเลี้ยงลูกไปคนเดียวหลบหลีกกองหนาเรื่อยไป เมื่อเซ็นเตอรฮารฟวิ่งเขามาจะตัดลูก เจา
คุณปจจนึก ฯ ก็แสดงลวดลายหลบหลีกไปไดอีก ทานวิ่งเร็วราวกับลมพัด คนดูโหรองกันเกรียว
กราวตื่นเตนแปลกใจที่ผูรักษาประตูเลี้ยงลูกไปตามลําพัง
เจาคุณปจจนึก ฯ เลี้ยงลูกเขาไปเกือบถึงเสนแบคทานก็ชูทดวยเทาขวาคอนขางแรง ลูก
บอลลพุงเขาไปยังประตู "นรสิงห" นายนาฬิเกโกลาไมยอมรับลูกจึงยกกําปนขวาทุบแตทุบถูก
อากาศดังวืด ลูกบอลลเขาไปตุงอยูกนตาขาย แลวผูตัดสินเปานกหวีดยาว
"ศิวะนิมิต" ชนะ ๑๓ ประตูแลวผูคนในสนามเหลืออยูอีกไมกี่พัน การแขงขันฟุตบอลล
กลายเปนการตอนหมูไมมีอะไรนาดูเลย เพราะฝาย "ศิวะนิมิต" เปนฝายทําประตูขางเดียว มหารา
ชานรสิงหบดีเสียพระทัยอยางยิ่งดวยทรงนึกไมถึงวาทีมฟุตบอลลของพระองคจะปราชัยยับเยิน
เชนนี้
ในสิบนาทีนั้นเอง "ศิวะนิมิต" ก็ยิงประตูไดอีก ๖ ประตู รวมเปน ๑๙ ประตู และตอมาใน
เวลาไล ๆ กัน นิกรยิงไดอีก ๒ ประตู อาเสีย่ กิมหงวนไดอกี ๒ ประตู ดร.ดิเรกโหมงเขาอีก ๑ ประตู
รวมเปน ๒๔ ประตู
นักฟุตบอลลฝาย "นรสิงห" ซังกะตายเลนอยางเสียไมได ทุกคนเหน็ดเหนือ่ ยซีโ่ ครงบานไป
ตามกัน กองกลางและกองหลังเริ่มตนเฮี้ยวเตะรวบ ศูนยหนา และ ในซาย ในขวาของทีม "ศิวะ
นิมติ " แตนิกรกับอาเสี่ยและ ดร.ดิเรก หาไดรบั ความเจ็บปวดอะไรไม กองกลางและกองหลังของ
"นรสิงห" มีความรูสึกเหมือนเตะหุนเหล็ก ยิ่งเลนเฮี้ยวก็ยิ่งแพยับเยิน เสีย่ หงวนชูท จากเซ็นเตอร
ฮารฟไดอกี ๑ ประตู และ ดร.ดิเรกทําประตูไดอกี ๒ ประตู รวมเปน ๒๗ ประตู

นายมหิปาลทรหดหัวหนาทีม "นรสิงห" ไมยอมเขี่ยกลางอีกแลว เขาเดินหนาละหอยเขามา
หา พ.ท. สมิท แอนเดอรสันแลวกลาวถามเปนภาษาอังกฤษ
“เหลือเวลาอีกกี่นาทีครับผูกองพัน”
พ.ท. สมิท แอนเดอรสัน มองดูนาฬิกาพกในมือของเขา
“เหลืออีก ๑๕ นาที คุณถามทําไม ไปเขี่ยลูกซีคุณ”
มหิปาลทรหดซึ่งไมมีความทรหดเหลืออยูในตัว ยิ้มแหง ๆ นาสงสาร
“พวกผมยอมแพครับ เราไมมีทางตอสู ทีม "ศิวะนิมิต" แลว ขืนเลนตอไปแพถึง ๑๐๐ ประตู
พวกผมก็ขายหนาเขาแย คนไทยทั้งหาคนเกงผิดมนุษยเขาอาจจะเปนชางจําแลงแปลงตัวเปนมนุษย
มาเลนฟุตบอลลก็ได พวกผมยอมแพครับ”
“ยอมแพ....” ผูต ดั สินทวนคํา “ดีเหมือนกัน ผมเองขี้เกียจเปานกหวีดเขาประตูบอย ๆ ตกลง
คุณยอมแพแนนะ”
“ครับ ผมยอมแพอยางไมมีเงื่อนไข”
พ.ท. แอนเดอรสัน เปานกหวีดสั้นยาวเปนสัญญาณเลิกการแขงขันทันที การแขงขันสิ้นสุด
ลงแลวนักฟุตบอลลทีม "นรสิงห" เดินคอตกออกไปจากสนาม สวนนักฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" วิง่ เขา
มากอดจูบสี่สหายกับทาน เจาคุณปจจนึก ฯ ดวยความดีใจในชัยชนะที่เหมือนปาฏิหาริย ผูเลนฝาย
"นรสิงห" หลายคนถึงกับรองไห
คนดูในสนามเหลืออีกไมกพ่ี ัน สวนมากเปนกองเชียรและชาวเมืองปตนาทั้งสิ้น นัก
ฟุตบอลลทั้งสองทีมและ
ผูต ดั สินกับไลนแมนไดยนื เขาแถวเรียงเดีย่ วเบือ้ งหนาอัฒจันทรคนดู
ตอจากนั้นทานมหาราชาซานุกขานเจาของทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" ก็ทรงรับถวยเงินเกียรติยศใบ
ใหญจากนายกเทศมนตรีนครพาราณสี ผูมีนามวา พรหมโยธีภูวนารถ และแลวผูตัดสินกับนัก
ฟุตบอลลทั้งสองทีมกับไลนแมน ๓ คน คือเจาแหวกับนายอับดุลลาปูโตะก็ยอย ๆกันขึ้นมารับ
พวงมาลัยจากทานนายกเทศมนตรีตอหนาทานผูมีเกียรติหลายรอยคน
มหาราชาซานุกขานทรง
ตื่นเตนดีพระทัยเหลือที่จะกลาว พระองคไดเงินเดิมพันถึงลานรูปและเลนนอกไวอีกหาหกแสนรูป
ทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" ออกจากสนามฟุตบอลล ในเวลากอนพลบค่ําเล็กนอย “คาดิล
แล็ค” หุมทองคําของทานมหาราชาซานุกขาน
แลนตามรถจักรยานยนตของตํารวจซึง่ แลนตาม
อีกหลายคัน
ในที่สุดขบวนรถก็แลนมาหยุดหนาโรงแรมพาราณสีอันเปนโรงแรมที่ทันสมัยและดีที่สุด
ในนครนี้ เปนตึกสามชั้นใหญโตมาก บริการแบบตะวันตกตอนรับแตคนชัน้ สูงโดยเฉพาะ คา
หองพัก คาเครื่องดืม่ และอาหารแพงมาก สิงหนารถปูนากับมหาดเล็กของทานมหาราชาซานุกขาน
อีกสามสี่คนไดมารอคอยอยูที่นี่แลว คืนนีท้ มี ฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" จะพักอยูที่นี่รุงเชาจึงจะเดินทาง
กลับนครปตนาโดยทางรถยนต องคซานุกขานไดติดตอขอเชาหองพักไวเรียบรอยแลว ผูจัดการ

โรงแรมตืน่ เตนเปนทีส่ ดุ เทาที่ทานมหาราชาซานุกขาน พาทีมฟุตบอลล มาพักแรมอยูโ รงแรมของ
เขา ทําใหโรงแรมมีเกียรติขึ้นมาก
พอรถหยุด สิงหนารถปูนากับมหาดเล็กพรอมดวยผูจัดการโรงแรมก็รีบลงมาจากตึกใหญ
ตรงเขามาเฝาองคซานุกขานที่รถพระที่นั่งหุมทองคํา ประชาชนชาวเมืองพาราณสีนับจํานวนพันตาง
เฮโลเขามาดูพระพักตรทา นมหาเศรษฐีอนั ดับหนึง่ ของโลก ตํารวจชวยกันกัน้ ฝูงชนไวและขอรอง
ใหถอยออกไป
องคซานุกขานเสด็จลงมาจากรถยนตพระที่นั่งอยางสงาผาเผยพระองคประทานพระหัตถ
ขวาใหนายทรพิษพินาศ ผูจ ัดการโรงแรมพาราณสีสัมผัสโดยปราศจากการถือพระองค
“ทุกสิ่งทุกอยางสําหรับพวกเราเรียบรอยดีหรือผูจัดการ” รับสัง่ ถามเปนภาษาฮินดู
นายทรพิษพินาศกมศีรษะถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง
“เรียบรอยพะยะคะ ทุกสิ่งทุกอยางกระหมอมไดจัดถวายตามพระประสงค”
“ขอบใจมาก” รับสั่งยิ้ม ๆ แลวประทานธนบัตรใบละรอยรูปปกหนึ่งใหผูจัดการโรงแรม
“เอาฉันใหรางวัลเธอสําหรับพวกบอยและเจาหนาที่ของโรงแรมประเดี๋ยวฉันจะแจกรางวัล”
นายทรพิษพินาศดีใจจนเนื้อเตน เขากมศีรษะถวายคํานับอีกแลวเอื้อมมือรับธนบัตรอินเดีย
ปกเบอเริ่มมาถือไว
“เปนพระกรุณาอยางยิ่งพะยะคะ”
ทานมหาราชาซานุกขานเสด็จมาที่รถโดยสารขนาดใหญของพระองค
รับสั่งใหนัก
ฟุตบอลลลงมาจากรถ
บรรดานักฟุตบอลลตางทยอย
ๆ
กันลงมาจากรถอยางภาคภูมิ
นักหนังสือพิมพคนหนึ่งพาชางภาพปราดเขามาหาคณะพรรคสี่สหายดวยความเลื่อมใสศรัทธาใน
ความสามารถของ พล นิกร กิมหงวน ดร.ดิเรก และทานเจาคุณปจจนึก ฯ
เขาแนะนําตนเองกับสี่สหายดวยภาษาไทย
“เห-อีนี้ชื่อจั๋น อะมะริตนะนายจา จั๋นเปนผูแทนหนังสือพิมพอินเดียนิวส คะราบ อีนช้ี า งชัก
รูปเกงมั่กมากชื่อทารุณกุมารีนายจา”
สี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ตางยิ้มใหผูแทนหนังสือพิมพแขกที่มีหนวดเครารุมราม
ตามเคย กอนที่ใครจะพูดอะไร ทานมหาราชาซานุกขานก็เสด็จเขามาแลวรับสั่งกับสี่สหายวา
“พวกเธอจะใหสัมภาษณเขาก็ควรจะเชิญขึ้นไปคุยกันบนหองโถงของโรงแรมดีกวา”
นายอะมะริตทูลวา “ไมเปนไรคะราบ อีนี้จั๋นขอรบกวนเวลาวิวาทกับคนไทยสี่หาคนนี้เพียง
ประเดี๋ยวเดียวนะ” เสี่ยหงวนลืมตาโพลง
“หา—วายังไงนะบาบู บาบูจะวิวาทกับพวกเรา”
ผูแทนหนังสือพิมพอินเดียนิวสยิ้มแหง ๆ
“สัมภาษณขอรับ จั๋นพูดผิดไปนะนายจา”
นิกรหัวเราะ

“นึกวาวิวาทฉันจะไดแจกหมากใหบาบูเสียกอน”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง
ทานมหาราชาซานุกขานรับสั่งกับคณะพรรคสี่สหาย
ตอไป
“เมื่อสมัครใจยืนคุยกันที่หนาโรงแรมนี้ก็ตามใจ ฉันจะพานักฟุตบอลลขึ้นไปกอนนะ แลว
ตามไปที่หองโถง”
ชางภาพรีบถายภาพองคซานุกขานทันที แฟล็ชไลทวาบขึ้น เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเฮือกสุด
ตัว ทานมหาราชาซานุกขานเสด็จขึ้นไปบนตึก นักฟุตบอลลหกคนกับสิงหนาทปูนา ผูจัดการ
โรงแรม และมหาดเล็กตางตามเสด็จไปดวย
นายอะมะริตถือสมุดโนตเล็ก ๆไวในมือซาย และถือปากกาไวในมือขวา เขามองดูหนาสี่
สหายและเจาคุณปจจนึก ฯ อยางชื่นชมแลวเริ่มสัมภาษณ
“อีนี้จั๋นอยากรูคะราบวาทําไมถึงเตะลูกไดแรง”
เสี่ยหงวนพยักหนากับนิกร
“แกชวยบอกเขาทีซี”
นายจอมทะเลนยิ้มแปน
“เรามีวิธีฝกแบบธรรมชาติบาบู แตกอนนี้พวกเราก็เตะฟุตบอลลไดแรงเทากับนักฟุตบอลล
ทั้งหลาย ตอมาเราพยายามคิดคนหาวิธีเพื่อใหเตะลูกบอลลไปไกลสุดสนาม หรือออกไปนอกสนาม
ดวยวิธธี รรมชาติ”
“เห..........” นายอะมะริตรองขึน้ ดัง ๆ “อีนพ้ี ดู ชา ๆ นะนายจา จัน๋ เพิง่ เรียนชวเลขไดสามสี่
วันเทานั้นจดไมทนั คะราบ”
นิกรอดหัวเราะไมได
“ก็ใหชางภาพเขาจดซีบาบู”
“โอ ชางชักรูปทํามะไร หนังสือตัวเดียวอานไมออก ดีแตชกั รูปเทานัน้ อีนถ้ี า ยรูปเกงหนา
นั่งถายนอนถายไดทั้งนั้น”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“นอนถายไมเลอะเทอะหมดหรือบาบู”
บาบูลืมตาโพลง
“ถายรูปคะราบไมใชถายทอง”
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางหัวเราะครืน นิกรอธิบายตอไปวา
“เราหัดเตะลูกมะพราวตางฟุตบอลล เราเตะฟุตบอลลไดแรงก็เพราะเหตุน้ี”
นายอะมะริตจดลงไปในสมุดโนตของเขา
“แลวยังไงครับ”

นิกรวา “ในตอนแรกพวกเราตีนบวมไปตามกัน แตเมื่อเคยชินเขา เราก็สามารถเตะลูก
มะพราวที่ยังไมไดปอกเปลือกไดอยางสบาย หลังจากนั้นเราก็หัดเตะลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดลูก
ฟุตบอลล”
ผูแทนหนังสือพิมพแขกลืมตาโพลง
“เตะลูกเหล็ก.........” เขารองขึน้ ดัง
“ถูกแลวบาบู” นิกรโกหกแบบหนาตาย “เพราะเราหัดเตะลูกเหล็ก พวกเราถึงเตะฟุตบอลล
ไดแรงผิดมนุษย พอตาของฉันเตะลูกจากประตู ลูกบอลลลอยละลิ่วขามประตู "นรสิงห" และ
ออกไปนอกสนาม บาบูคิดดูซีถาเราไมหัดเตะลูกเหล็กตางฟุตบอลลเราจะเตะฟุตบอลลไดไกลอยาง
นีห้ รือ”
“เดีย๋ วนา อีนช่ี า ๆ หนอยคะราบ เอาละครับ.....ตอไป จั๋นอยากทราบวาทําไมพวกทานชูท
ประตูไดแมนยํานายจา ชูทไกลก็เขา”
เสี่ยหงวนกลาวขึ้นทันที
“พวกเราหัดตามวิธีธรรมชาติอีกนั่นแหละบาบู”
“หัดยังไงนายจา”
กิมหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ
“เราหาประตูบานมาปดทับประตูฟุตบอลลนะซี เจาะรูไวรูเดียวมีขนาดโตกวาลูกฟุตบอลล
สักสองเทา แลวเราก็หัดซอมชูท ประตูกนั หัดไปหัดไป จนกระทั่งเรายิงพลุบได ๆ”
นายอะมะริตถอนใจยาว ๆ พยายามจดช็อทแฮนดอยางรวดเร็ว
“อีนี้จั๋นรบกวนพวกทานเพียงเทานี้คะราบ ขอบคุณมั่กมากนายจา จั๋นจะเขียนสัมภาษณลง
ในหนังสือพิมพอินเดีย นิวส ฉบับพรุงนี้ ตอไปนักฟุตบอลลอินเดียคงจะหัดเตะลูกมะพราวและลูก
เหล็กเหมือนอยางพวกทาน ออ-อีนี้จั๋นอยากถามอีกหนอยหนึ่งนายจา ทํามะไรพวกทานมีกําลัง
แข็งแรง วิ่งรอบสนามไมเหนื่อยเลย”
เสี่ยหงวนพยักหนากับเจาคุณปจจนึก ฯ
“คุณอาชวยบอกเขาหนอยซีครับ”
ทานเจาคุณหัวเราะหึ ๆ
“อยาเลยวะ ขาถือศีลหามานานแลว” พูดจบทานก็ยกมือตบหลังนายพัชราภรณ “แกบอกเขา
หนอยซีพล ทําไมพวกเราถึงมีกําลังวังชาผิดมนุษย”
พล อดหัวเราะไมได
“ผมก็ถือศีลเหมือนกันครับ ใหหมอมันอธิบายดีกวา”
ดร.ดิเรก ยิ้มใหผูแทนหนังสือพิมพแขก แลวกลาววา

“ไมมอี ะไรหรอกบาบู เรากินอาหารดี ๆ ที่มีประโยชนรางกายของเราก็แข็งแรง นัก
ฟุตบอลลเมืองไทยตองกินไขไกวันละรอยหาสิบฟอง ดื่มนมสดวันละยี่สิบลิตร กินเนือ้ วัววันละ
กิโล”
“โอ” นายอะมะริตรองลั่น “อีนี้กินเนื้อวัววันละกิโลไมใชคนเสียแลวนายจา หมาฝรัง่
คะราบ”
นายแพทยหนุมทําคอยน เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นวา
“เปนความจริงบาบูพวกเรากินเนื้อวันละกิโล นอกจากนี้ยังตองกินผักและอาหารที่มีโปรตีน
เชนปลาอีก”
นายอะมะริตเมมปากแนน จดลงไปในสมุดโนตของเขา โดยอาศัยแสงสวางของไฟฟาที่
หนาโรงแรม
“เอาละครับ ขอบคุณมั่กมาก พรุงนี้เชาจั๋นจะเอาหนังสือพิมพอินเดียนิวสมาใหทานที่
โรงแรม”
พลวา “ไมตองหรอกบาบูพวกเราอานหนังสือแขกไมออก”
“ไมเปนไรนายจา อานไมออกเก็บไวเปนที่ระลึกยังได” แลวเขาก็หันมาทางนายทารุณกุมารี
ชางภาพของเขา “เฮ—ชักรูปนักฟุตบอลลคนไทยโวย”
ชางภาพขอรองใหสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ เขาแถวเรียงกัน เจาแหวถือโอกาสเขาไปยืน
เบงรวมกับคณะพรรคสี่สหายดวย ชางภาพไดถายภาพไวตอจากนั้น อะมะริตกับนายทารุณกุมารีก็
ลากลับ ทัง้ สองเดินไปขึน้ รถจีบ๊ ทีจ่ อดอยูร มิ รัว้ โรงแรม คณะพรรคสี่สหายพากันเดินรวมกลุมไปบน
โรงแรมพาราณสีดว ยความสดชืน่ รื่นเริง
ทีมฟุตบอลล "ศิวะนิมิต" ไดเดินทางกลับนครปตนาในวันรุงขึ้น และมาถึงปตนาโดยสวัสดิ
ภาพในราวเทีย่ งวันนัน้
ชาวเมืองปตนาไดมีงานสมโภชหรือฉลองชัยชนะกันทั่วเมืองเปนเวลาสามวันสามคืน มี
มหรสพตาง ๆ มีการเลี้ยงอาหารคนจนที่โรงทานหลายแหง ทานมหาราชาซานุกขานทรงสละเงินถึง
แสนรูปในการฉลองชัยชนะ ภายในวังตกแตงประทีมโคมไฟอยางสวยงาม คณะพรรคสี่สหายของ
เรากับเจาคุณปจจนึก ฯ กลายเปนมิ่งขวัญของชาวเมืองปตนาไปแลว ไมวาจะยางกรายไปทางไหน
ชาวเมืองทั้งหญิงชายไดเขามาหอมลอมแสดงความยินดี ที่ทันสมัยหนอยก็ขอลายเซ็นไว
เมือ่ หมดงานฉลอง พล พัชราภรณ ก็ไดรับโทรเลขดวนจากเจาคุณประสิทธิ์ ฯ บิดาของเขา
แจงใหทราบวาคุณหญิงวาดปวยเปนโรคไสติ่งอักเสบ
สงไปผาตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ขอใหทุกคนรีบเดินทางกลับบานโดยดวน
คณะพรรคสี่สหายจําเปนตองทูลลาทานมหาราชาซานุกขานกลับกรุงเทพทันที ทานมหา
ราชาซานุกขานทรงเชารถไฟขบวนพิเศษหนึ่งขบวน แลวพระองคกับเลขานุการก็พาคณะพรรคสี่
สหายเดินทางโดยรถไฟจากปตนามุงตรงไปนครกัลกัตตา

ที่ทาอากาศยานนครกัลกัตตาในตอน ๑๓.๐๐ น. วันนัน้ ทานมหาราชาซานุกขานได
ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะพรรคสี่สหายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจาแหวไดมีโอกาสนั่งรวมโตะดวย
ภายในหองรับประทานอาหารของทาอากาศยาน
ขณะนีเ้ ครื่องบินสีเ่ ครือ่ งยนตของบริษทั แอร
อินเดีย ที่ทานมหาราชาทรงเชาพิเศษไดจอดเตรียมพรอมอยูใตทางลมแลว
การรับประทานอาหารกลางวันแบบฝรั่ง ไดสิ้นสุดลงในภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ทานมหา
ราชาซานุกขานไดลุกขึ้นยืนกลาวขอบคุณสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ที่ไดเลนฟุตบอลลรวมทีม
"ศิวะนิมิต" และไดชัยชนะอยางงดงาม
ตอนสุดทายพระองคไดรับสั่งวา
“ฉันรูสึกอาลัยรักสหายทุก ๆ คนที่จะตองเดินทางกลับประเทศไทยดวยความจําเปน
เกีย่ วกับการเจ็บไขของญาติผูใหญ ฉันหวังวาในโอกาสขางหนาเพื่อนรักของฉันคงจะมาเที่ยวอินเดีย
อีก กอนที่เราจะจากกันฉันจะมองของขวัญใหเพื่อนทุกคนไวเปนที่ระลึก” รับสั่งจบพระองคตบพระ
หัตถขึ้นสามครั้ง
สิงหนารถปูนาเลขานุการสวนพระองคเดินนําหนาพาเจาหนุมฮินดูรางใหญอีกคนหนึ่งเขา
มาใหหอ ง ทั้งสองหยุดยืนถวายคํานับทานมหาราชาดวยความจงรักภักดี ทานมหาราชาซานุกขาน
หยิบถุงกํามะหยี่เล็ก ๆ ประทานใหสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ คนละถุง
“สหายรัก ในถุงนี้คือเพชรลูกขนาดตาง ๆหลายเม็ดแลวก็มรกตกับทับทิมปนกัน แตละเม็ด
อยางนอยมีน้ําหนักหากะรัต ขอใหพวกเธอนําไปฝากภรรยาของเธอเถิด ถุงหนึ่งมีคาประมาณลาน
บาท”
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯตางซาบซึ้งในพระกรุณาขององคซานุกขานอยางยิ่ง พล พัชรา
ภรณ ทูลวา
“กระหมอมกับเพื่อน ๆ จะไมลืมพระกรุณาของฝาพระบาทเลย ถามีพระประสงคใดใน
ประเทศไทยแลวขอไดรับสั่งใชพวกเราเถิดพะยะคะ”
ทานมหาราชาทรงแยมพระสรวล พระองคเสด็จเขาไปประทับยืนขางมหาดเล็กรางใหญซึ่ง
ยืนตัวตรงถือถาดไมที่มีกํามะหยี่สีแดงปดบนถาด ของที่อยูในถาดคงจะมีน้ําหนักไมนอย เพราะ
มหาดเล็กรางกํายําไดแสดงทาทีใหเห็นวาแขนทั้งสองขางของเขานั้นกําลังเมื่อยลา
“สหายรักของฉัน” รับสั่งยิ้ม ๆ “ฉันขอมอบของที่ระลึกใหอกี คนละสิง่ มันคือทองคําขนาด
ลูกฟก”
“โอโฮ” นิกรรองลั่น “ขอใหฝา บาททรงพระเจริญ ไชโย”
ไมปรากฏวามีใครรองรับไชโย นิกรจึงยิ้มแหย ๆ สวนเจาแหวนัง่ น้าํ ตาไหลพราก เสียใจที่
ไมไดรับประทานรางวัลหรือของที่ระลึกจากทานมหาราชา
องคซานุกขานเปดผาคลุมถาดออก หยิบทองคําซึ่งมีลักษณะขนาดลูกฟกลูกหนึ่งออกมาสง
ให ดร.ดิเรก แลวรับสั่งวา

“คุณหมอที่รกั ฉันใหเธอลูกใหญกวาเพื่อน น้ําหนักถึงหากิโล”
ดร.ดิเรก ยืนเซออยูสักครูก็ตะครุบลูกฟกทองคํามาจากพระหัตถ ตอจากนัน้ ทานมหาราชาก็
หยิบทองคําขนาดลูกฟกเล็กประทานใหเจาคุณปจจนึก ฯ และสามสหายคนละลูก คณะพรรคสี่
สหายยิ้มแปนไปตามกัน แมกระทั่งเสี่ยหงวนซึ่งเปนมหาเศรษฐีก็ตื่นเตนดีใจเหลือที่จะกลาว
เจาแหวนอยใจจนมาถึงที่สุดก็รองไหโฮ
“รับประทานฝนตกไมทั่วฟากระหมอม กระหมอมไมไดรับประทานอะไรเลย”
ซานุกขานทรงพระสรวลลั่น
“ฉันไมไดใจดําถึงอยางนั้นหรอกนายแหว” รับสั่งพลางลวงกระเปากางเกงขางขวา หยิบ
ทองคํากอนกลม ๆกอนหนึ่งออกมาสงใหเจาแหว “เอา-ฉันใหทองคําเธอขนาดผลสม เทานี้เธอก็
สบายแลว น้าํ หนักหนึง่ กิโลพอดี ถึงขางในโปรงมันก็เปนทองคําจริง ๆ”
เจาแหวทําทาเหมือนกับจะเปนลมเพราะความตื่นเตนดีใจจนเกินควร แลวเขาก็รีบประนม
มือไหวทานมหาราชาและรับทองคําเทาผลสมเขียวหวานมาถือไว
“ทรงพระเจริญพะยะคะ ทีฆายุโกโหตุ ทานมหาราชาซานุกขาน”
คราวนี้ทานมหาราชาทรงพระสรวลลั่น
“อีกหานาทีเครื่องบินก็จะออกเดินทางแลว ไปทีเ่ ครื่องบินเถอะ ฉันจะไปสงที่เครื่องบิน
ขอใหเจาคุณและเพือ่ น ๆ จงภูมใิ จเถิด ทางราชการไดใหเกียรติฉันเปนพิเศษ พวกเธอจะไมตอง
เสียเวลาตรวจพาสปอรทหรือตรวจคนเสื้อผาของสัมภาระทีน่ าํ ติดตัวไป เจาหนาที่ศุลกากรและตรวจ
คนเขาเมือง เขาเห็นวาเธอเปนแขกผูมีเกียรติของฉัน ไปเถอะพวกเรา กระเปาเสื้อผาของพวกเธออยู
บนเครื่องบินเรียบรอยแลว”
คณะพรรคสีส่ หายพรอมดวยเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางลุกขึ้นจากโตะอาหาร ตาม
เสด็จทานมหาราชาซานุกขาน ออกไปจากหองรับประทานอาหารของทาอากาศยาน
เมือ่ มาถึงเครือ่ งบินสีเ่ ครื่องยนต นักบินกําลังสตารทเครื่องพอดี เครื่องยนตเริ่มทํางานทีละ
เครื่อง ที่ทาอากาศยาน พวกเจาหนาที่กรมตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตางพากันมองดูทานมหา
ราชาซานุกขานอยางชื่นชมพระองคเปนบุคคลสําคัญยิ่งของประเทศอินเดียคนหนึ่ง ทรงประทาน
เงินใหรัฐบาลอินเดียปละหลายลาน รัฐบาลอินเดียจึงยกยองใหเกียรติมาก
ทานมหาราชาประทานพระหัตถ ใหพระสหายของพระองคสัมผัสโดยทั่วกัน หลังจากนั้น
เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เดินนําหนาพาสี่สหายกับเจาแหวขึ้นบันไดไปบนเครื่องบินลํามหึมาแตมี
ผูโดยสารเพียงหกคนเทานั้น เพราะทานมหาราชาซานุกขานทรงจางเหมาเปนพิเศษ
ประตูเครื่องบินถูกปดแลว ทานมหาราชาทรงถอยออกมานอกทางบิน เจาหนาที่ประจํา
สนามบินไดถอนไมหมอนสามเหลี่ยมที่ลอหนาออกทั้งสองขาง นักบินบังคับเครือ่ งบินแบบสกาย
มาสเตอรแลนไปตามลานบินอยางแชมชา

คณะพรรคสี่สหาย ปรากฏตัวอยูต ามชองหนาตาง ตางคนตางโบกมือใหทานมหาราชาผูมี
น้ําพระทัยกวางขวาง ทุกคนเต็มไปดวยความเคารพรักทานมหาราชาองคน้ี
สกายมาสเตอรของบริษัท แอรอินเดีย ทวีความเร็วขึน้ ทีละนอย มันวิ่งไปตามลานบินซึ่งมี
ความยาวไมนอยกวาครึ่งไมล สักครูมันก็ลอยขึ้นสูอากาศบายโฉมหนาไปยังพมาและประเทศไทย
อันเปนจุดหมายปลายทาง
คณะพรรคสี่สหายของเราไดเดินทางกลับบานแลว การทัศนาจรอินเดียและเนปาล ทําให
ทุกคนไดรับความสุขสนุกสนานมาก เรื่องของทานมหาราชาซานุกขานไดสิ้นสุดลงแตเพียงเทานี้.
จบ

