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พล นิกร กิมหงวน

เผชิญองคุลีมาล
ป. อินทรปาลิต
"อีนเ้ี ขาบอกวาซือ้ มาทําไร เขาใหเปลา ๆ คะราบ นกกระจอกเทศตัวนีม้ นั กินจุ เลีย้ งไมไหวนะ"
"มันกินอะไรบาง" นิกรถามอยางสนใจ
"กินทุกอยางคะราบ กินตะปูวนั ละสองกิโล"
นิกรอาปากหวอ
"หา กินตะปูวนั ละสองกิโล"
"คะราบ มันชอบกินตะปูมาก กอนหิน กอนกรวดกินทัง้ นัน้ โอเลี้ยง ปาทองโกก็กนิ นายจา เจาของ
เขายกใหนายเปลา ๆ อยากไดเขาให แถมไขใหอกี สองใบคะราบ ไขนกกระจอกเทศโตเทาลูกมะตูม"
นิกรอมยิม้
"แลวฉันจะเอาไขมันไปทําอะไรละบาบู"
"โอ-ทําไดทุกอยางคะราบ ไขนกกระจอกเทศมีโปรตีนมัก่ มากนะนายจา ลวกกินเชา ๆ ใบเดียวอิ่มไปหา
เดือน ทําไขหวานก็ไดใบเดียวกินไดทั้งครอบครัว อีนพ้ี วกจัน๋ กินไขนกกระจอกเทศทัง้ นัน้ "
นิกรอดหัวเราะไมได
"ทํายังไงฉันถึงจะจับนกกระจอกเทศตัวนัน้ ไดละ"
อัคนิรธุ หันไปพูดกับหญิงชราเปนภาษาฮินดู หญิงชราเจาของรางอวนจ้าํ ม่าํ มองดูนกกระจอกเทศของ
หลอน แลวรองตะโกนขึน้ ดวยเสียงอุทาน ซึง่ คณะพรรคสีส่ หายของเราไมอาจจะรูไ ด นกกระจอกเทศตัวนัน้
ไดยนิ หญิงชรารองเรียกมันก็วง่ิ เหยาะ ๆ เขามาหาและหยุดยืนในกลุม คณะพรรคสีส่ หาย และชาวบานทีน่ าํ มามา
ขาย
บาบูอคั นิรธุ กลาวกับนิกรดวยเสียงหัวเราะ
"อีนี้ทดลองขีด่ ูไดคะราบ วิง่ เร็วเหมือนรถรอมิวรุส ของพระองคเจาพีระจะนายจา"
"ถึงอยางงัน้ เชียวหรือ" นิกรถามอยางเชือ่ ครึง่ ไมเชือ่ ครึง่
"จริง ๆ คะราบ"
นิกรเดินเขาไปหานกกระจอกเทศตัวนั้น ยกมือขวาลูบหลังมันเบา ๆ แลวกระโจนขึ้นขีท่ ันที
นกกระจอกเทศไมใชมา เมือ่ นิกรขึน้ ไปนัง่ วางทาโกเกอยูบ นหลังมัน มันก็ไมพอใจและนึกในใจวา มนุษยตนนี้
ออกจะกําแหงมากไปสักหนอย ดังนี้นมันจึงออกวิ่งไปโดยเร็ว ราวกับลูกธนูทล่ี น่ั ออกจากคันธนู นิกรตกใจรอง
เอะอะเอ็ดตะโรลัน่ เขานั่งโงนเงนไปมา นกกระจอกเทศพานิกรวิ่งเขาไปในปาขางหมูบาน
และแลว เจา
หนุมจอมทะเลนก็ปะทะกับกิ่งไมใหญกิ่งหนึ่งถูกปลายคางพอดี นิกรผงะหงายหลนลงมาจากหลังนกกระจอกเทศ
อยางไมเปนทา
เจาแหวหัวเราะงอหาย เขากลาวกับเสี่ยหงวนเบา ๆ
"รับประทานผมนึกแลววา ออกกอยรับประทานก็ออกกอยจริง ๆ ฮะ ฮะ"

นายจอมทะเลนตะโพกครากไปแถบหนึง่ เขาพยุงกายลุกขึน้ ดวยความลําบากยากเย็น กมลงควาไมได
ทอนหนึง่ วิง่ กระโผลกกระเผลกเขาไปหานกกระจอกเทศตัวนัน้ ตั้งใจจะตีใหตาย แตเจานกกระจอกเทศเปนนกรู
มันแลบลิน้ ยกเทาขวาใหนกิ รแลวหมุนตัวกลับวิง่ มาทางหนากระทอมทีพ่ กั ของนายอัคนิรธุ นิกรไลกวดติด ๆ มา
พอจวนจะทันนิกรก็สะดุดตอไมหัวคะมํา ลมลงนอนคว่ําหนาในทาตะครุบกบ นกกระจอกเทศหัวเราะเสียงลัน่
วิง่ ออมไปทางหลังหมูบ า นดวยฝเทาอันรวดเร็วของมัน พวกชาวบานไรตา งหัวเราะชอบอกชอบใจไปตามกัน
เปนอันวา นิกรไดเลิกลมความคิดทีจ่ ะขี่นกกระจอกเทศตางมาแลว เมื่อนิกรลุกขึ้นเดินเขามาหาคณะ
พรรคของเขา นายอัคนิรุธก็เชิญนักไตเขาบรรดาศักดิเ์ ขาไปในกระทอมดินเหนียว บรรดาชาวไรทน่ี าํ มามาขาย
ตางทะยอย ๆ กันกลับบานพักของตนผูท ี่ขายมาไดตางดีอกดีใจมาก เพราะมาทีเ่ ขาซือ้ มาราคาอยางมากก็เพียง ๑๐
รูปเทานั้น
พอตะวันพลบค่าํ นายอัคนิรธุ ก็รบี ออกไปจากบานพักของเขา และบอกกับคณะพรรคสีส่ หายวา เขา
จะตองไปชวยงานศพนายนรสิงห ปานซิงส หัวหนาหมูบานที่ลวงลับไป
"อีนจ้ี น๋ั สามชัว่ โมงมานะนาย" อัคนิรธุ กลาวกับทุก ๆ คนขณะที่เขาจะออกไปพนประตูกระทอม "ถา
งวงนอน นอนไดคะราบ"
เสี่ยหงวนวา "ขอหมอนและมุง ใหพวกเราหนอยซี"
อัคนิรธุ หนาตืน่
"เอามาทํามะไร"
"อาว ก็เอามุง มากางนอน และเอาหมอนมาหนุนหัวนะซี"
คราวนีบ้ าบูหวั เราะลัน่
"ไมตอ งคะราบ อินเดียไมใชมงุ นะนาย หมอนก็ไมตอ ง นอนบนไมกระดานถูกอนามัยดี ยุงอินเดียหา
ยากคะราบ ทีน่ ก่ี ลางคืนหนาวมากยุงตายหมด คนที่ไมแข็งแรงก็ตายเหมือนกัน สะลามคะราบ เชิญตามสบาย
เหลาเบียรมีพรอม แตตองไปซื้อในเมือง"
พออัคนิรุธออกไปพนกระทอมทีพ่ ักของเขา คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และทานมหา
ราชาซานุกขานก็ปรึกษาหารือกันทันที เพือ่ ชวยเหลือมณฑาวดีสาวนอย ใหรอดพนจากการถูกเผาทัง้ เปน อัน
เปนประเพณีที่แสนทารุณโหดรายยิ่ง
ทานมหาราชาทอดพระเนตรเสีย่ หงวนกับนิกร แลวรับสัง่ วา
"เธอสองคนเตรียมตัวไดแลว เธอตองแตงตัวเปนแขกชาวพืน้ เมือง ติดหนวดเคราปลอมใหเรียบรอย
อยาใหชาวบานเขาสงสัย เสร็จแลวรีบไปทีเ่ ทวสถาน พยายามลอบเขาไปในโบสถใหจงได ชวยกันลากศพ
นายนรสิงหเอาไปซอนไวใตแทนพระศิวะ แลวเธอคนใดคนหนึ่งก็ลงนอนบนแครตั้งศพเอาผาหมคลุมรางเสีย
อีกคนก็พยายามหนีออกมาจากโบสถอยาใหใครเห็น"
เสี่ยหงวนทูลถามวา "กระหมอมสองคนจะเอาเสือ้ ผาทีไ่ หนแตง"
ซานุกขานทรงพระสรวล
"ก็ของนายอัคนิรธุ นะซี กองอยูบนชั้นนัน่ เยอะแยะไปเห็นไหม"
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที
"เหม็นสาบแยฝาบาท กระหมอมรูส กึ วานายอัคนิรธุ แกไมเคยอาบน้าํ เลย"
"เถอะนา เพือ่ ชวยชีวติ แมมา ยสาวผูน า สงสาร เธอทั้งสองคนตองอดทนตองเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต"

อาเสีย่ ทูลวา

"ปญหาสําคัญอยูท ห่ี นวดเคราปลอมกระหมอม เราจะเอาหนวดปลอมและเคราปลอมที่

ไหน"
พลออกความเห็นอยางแยบคาย
"ตัดผมของแกทัง้ สองออกคนละปอยซีวะ
ไมตอ งไวใหถงึ กับรุม รามจนกระทัง่ นกกระจอกเชาทํารัง
หรอก เอาไวหร็อมแหร็มเปนพิธีเทานั้น"
เสีย่ หงวนยิม้ ออกมาได
"เออ--เขาทีวะ จริงซีนะ ถาแขกไมมหี นวดเครา จะเปนแขกไดอยางไร"
นิกรวา "ถาเปนแขกตามดอยหรือแขกดอก็ไมจําเปนตองมีหนวด เตรียมปลอมตัวโวยอายหงวน
ค่าํ มืดแลวเปนตายอยางไรกันก็ตอ งชวยมณฑาวดีใหได เพือ่ มนุษยธรรม กันทนดูหลอนถูกเผาทั้งเปนไมได"
แลวเขาก็หันมาทางพอตาของเขา "คุณพอฮะ ขอผมใหผมสักปอยไดไหมครับ ผมจะทําหนวดและเคราปลอม"
ทานเจาคุณแยกเขี้ยว
"มันมีเมือ่ ไหรละ โวย มีอยูส องปอยขางหูเทานัน้ ถาแกเอาไปกบาลฉันก็คงเหมือนกับลูกปงปองผา
สอง ดูไมไดเลย"
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก เขาพูดพลางหัวเราะพลาง
"แกจะเอาเลือดกะปูมอี ยางทีไ่ หนวะ รูอ ยูแ ลววา ศีรษะคุณอายังกะทุงหมาหลงยังจะขอผมทานอีก"
"พอโวย" เจาคุณปจจนึกฯ ตะโกนลั่น
นิกรกับเสีย่ หงวนตางลุกขึน้ เตรียมตัวปลอมตัวเปนชาวฮินดู สองสหายพากันไปทีช่ น้ั วางของริมผนัง
กระทอม ตางคนตางเลือกเสือ้ ผาเกา ๆ ของอัคนิรธุ ไดคนละชุด แตพอคลีอ่ อกสองสหายก็จามลัน่ อยางไรก็ตาม
กิมหงวนกับนิกรก็ตอ งอดทน
ในครึง่ ชั่วโมงนั้นเองสองสหายก็กลายเปนแขกฮินดูไปแลว ลักษณะทาทางเหมือนกับชาวฮินดูทง้ั หลาย
ตางนุง ผาขาวโจงกระเบน สวมเสือ้ คลายกับเสือ้ กุยเฮง ไวหนวดเคราและมอมหนาใหผวิ คล้าํ พอแตงหนาแตงตัว
เสร็จเรียบรอย นิกรก็ซอ มออกแขกทันที เขายกมือรําปอในบทแขกเบิกโรง ขยับไหลทง้ั สองขางไปมาแลวรอง
เพลงออกแขกเสียงลัน่ ทําใหมหาราชาซานุกขานทรงพระสรวลงอหาย
"เอ--เอ--เอ--เอ-- -- --เอ--เอ--เอ-- -- --ซาลาม-- -- --มานา ฮัดฉาสาเก ปลาซิวอยูแ มนาํ้ ปลาฉลามอยู
ทะเล กิง้ กาอยูบ นบก แตวา คางคกนัน้ อยูท ะเล ฮาเลวงั กานักสุราตองเย็นเฮ...."
เสียงหัวเราะดังขึ้นครื้นเครง นิกรชูหัวแมมอื ขางขวาขึน้ รํากนกระดกไปมา พอผานพลอายเสือรูป
หลอก็ยกเทาถีบกนนิกรโครมเขาให อาบังเซถลาไปไกลลมลงทรุดตัวนัง่ พับเพียบเรียบรอย เจาแหวหัวเราะจน
น้าํ หูนาํ้ ตาไหล
องคซานุกขานทรงโบกพระหัตถ
"พอทีนกิ ร อยาเพิง่ เลนสนุกเลยสหายรักของฉัน เธอกับเสี่ยหงวนปลอมตัวไดดีมาก เหมือนกับชาว
ฮินดูจริง ๆ อา -- ขณะนี้พระจันทรเต็มดวงขึน้ สูขอบฟาแลว ขอใหเธอทัง้ สองคนรีบไปเทวสถานเดีย๋ วนี้ แลว
พวกเราจะไปชุมนุมกันทีช่ ายปาตามทีเ่ รานัดหมายกันไวเธอทัง้ สองคนจะตองพยายามพามณฑาวดีหนีไปใหได
และอยาพยายามตอสูก บั พวกชาวไรเปนอันขาด ถาขืนตอสูก บั เขาเธอทัง้ สองคนก็มหี วังถูกฆาตาย"
เสีย่ หงวนกลาวกับนายพัชราภรณ
"อยาลืมเอามาไปใหเราดวยนะโวย"
พลพยักหนารับรอง

"ไปเถอะ ทุกสิง่ ทุกอยางจะเรียบรอยตามทีเ่ ราวางแผนการไว และเปนอันวาพวกเราจะเดินทางจาก
หมูบานลักษมีไปยังอําเภอปดรูดนิ โดยไมตองใหนายอัคนิรุธ นําทางเรา เพราะถาแกสองคนพามณฑาวดีหนี
ไปนายอัคนิรุธและชาวไรทั้งหมดนี้ก็จะประกาศตนเปนศัตรูกบั เราทันที"
นิกรกลาวขึน้ ตามวิสยั ของคนเค็ม
"ถายังงัน้ มาทีเ่ ราซือ้ ไว ใหอคั นิรธุ ก็ควรจะเอาไปเสียดวย เพราะเราจายเงินใหเจาของมาเขาไปเรียบรอย
แลว อา -- ขาวของในกระทอมนี้ถาอะไรมีคาก็ควรจะหยิบฉวยติดมือไป เราตองลาถอยแบบองอาจ"
ดร. ดิเรกหัวเราะชอบใจ
"ลาถอยอยางองอาจ ทําไมจะตองขโมยของเขาดวยละ"
"ไมใชขโมย กันพูดตามหลักยุทธศาสตร ขณะนี้คฤหาสนสัปรังเคหลังนี้ อยูใ นความยึดครองของพวก
เรา เมือ่ พวกเราลาถอย
เราก็ตอ งลําเลียงขาวของทีม่ คี า หรือมีประโยชนแกฝา ยเราไปดวย" พูดจบเขาก็หนั
มาทางเจาแหว "แกควรจะเผากระทอมหลังนีเ้ สียดวย"
เจาแหวสะดุงโหยง
"รับประทานไมรบั ประทานละครับ กฎหมายอินเดียลงโทษผูว างเพลิงรุนแรงมาก จับฝงดินโผลขนึ้ มา
แคคอ ทรมานตนอยูก ลางแดด ใหกินโลตีวันละแผนจนกวาจะตาย"
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ
"ทําไมแกรู"
"รับประทานการิมเลาใหผมฟงครับ"
ทานมหาราชาซานุกขานรับสัง่ เสริมขึน้ ทันที
"เชื่อการิมเธอก็ออกลูกเปนลิงเทานั้นแหละนายแหว"
เจาแหวอมยิ้ม
"รับประทานดีกระหมอม ถาออกลูกเปนลิงจริง ๆ เอาไปออกงานภูเขาทองรับประทานคงรวยแน"
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูหนาเสีย่ หงวนกับนิกร แลวพูดตัดบท
"จะไปก็ไปซีโวยชักชาอยูท าํ ไม เวลามันไมคอยทาใครรีบไปชวยมณฑาวดีเถอะ ประเดีย๋ วพวกเราจะเริม่
อพยพไปจากนี่ เพื่อไปรอคอยแกสองคนกับมณฑาวดีตามจุดนัดพบคือที่ ๆ แกยิงวัวของอัคนิรธุ ตาย"
นิกรกับเสี่ยหงวนตางมองดูหนากัน แลวยิม้ ใหกนั อาเสีย่ ยกมือขวากอดคอนายจอมทะเลน พาเดิน
ออกไปจากคฤหาสนขว้ี วั ผสมดินเหนียวของนายอัคนิรธุ
ขณะนี้เปนเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ทีบ่ า นหลังหนึง่ มีแสงไฟตะเกียงเจาพายุสอ งสวางและมีผคู น
พลุกพลาน บานหลังนั้นคือบานของนายนรสิงห ปานซิงกนั่นเอง มณฑาวดีกบั ญาติของสามีหลอน กําลังตอนรับ
เพือ่ นชาวไรทม่ี ารวมพิธเี ผาศพ พวกแขกทั้งหลายซึ่งเปนแขกจริง ๆ ตางสนุกสนานรองรําทําเพลงกัน ชาวฮินดู
ไมไดถอื วางานศพเปนงานเศราโศก มีการเลีย้ งดูกนั อยางเต็มที่ เสียงดนตรีแขกเริม่ ดังกังวาลไปทัว่ ละแวกบาน
ซึง่ เครือ่ งบรรเลงสวนมากลวนแตเปนกลองยาวขนาดตาง ๆ นักรองสมัครเลนหลายคนแหกปากโกงคอรองเพลง
ในจังหวะทีเ่ รารอนและรวดเร็วระคนกับเสียงกลองและเสียงฉาบ
แสงจันทรสอ งสวางไปทัว่ ทุกแหงหน คืนนีเ้ ปนวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงผูค นสวนมากมาชุมนุมกันที่
บานของ นรสิงห เขาเปนหัวหนาหมูบ า นทีพ่ วกชาวไรรกั ใครเคารพนับถือเขา เมือ่ มีชวี ติ อยูน รสิงหเปนคนโอบ
ออมอารี ชอบบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอนื่ เขาออกเงินใหลูกบานกู โดยเรียกดอกเบี้ยเพียงรอยละสิบหา

ตอเดือนเทานัน้ ฐานะของนายสรสิงหดมี าก เขาดํารงตําแหนงเปนหัวหนาหมูบ า นลักษมีมาเปนเวลาสิบกวาปแลว
เมือ่ เขาตองสูญเสียชีวติ ไปเชนนี้ พวกชาวไรทง้ั หลายก็พากันอาลัยรักเขา
นิกรกับกิมหงวนเดินผานบริเวณลานกวางของหมูบ า นลักษมี ตรงไปยังเทวสถาน หรือโบสถพระศิวะที่
มองแลเห็นตระหงานอยูเบื้องหนา นิกรเริ่มรูสึกประหวั่นพรั่นใจเกรงกลังผีปศ าจ และมวลเทพยดาทัง้ หลายทีส่ งิ
สถิตอยูใ นเทวสถานนี้ เมื่อเสี่ยหงวนยกมือจับแขนเขา นิกรซึง่ กําลังหวาดหวัน่ ก็ตกใจรองออกมาสุดเสียง
"โอย"
อาเสีย่ จุย ป าก
"อะไรวะอายกร"
นายจอมทะเลนฝนยิ้มอยางยากเย็น แลวถอนหายใจโลงอก
"เฮอ นึกวามือพระนารายณเสียอีก ทีแ่ ทกม็ อื แก ทีหลังถาจะถูกเนือ้ ตัวกันละก็บอกใหรเู สียกอนโวย
กันชักใจตุม ๆ ตอม ๆ แลว อา -- พระนารายณนะ ทานใจดีไมใชหรือ"
กิมหงวนพยักหนา
"ฮือ่ ใจดีมากแตชอบหักคอคนเลนแกเหงา"
นิกรสะดุง สุดตัว
"อยาพูดใหเสียขวัญหนอยเลยวะ รูอ ยูแ ลววาอายเรากําลังกลัว ยังจะพูดทําลายขวัญอีก"
อาเสีย่ ฝนหัวเราะ
"กันก็กลัวเหมือนกัน ทีแรกก็คกึ คักดีหรอก พอมาถึงโบสถเขาจริง ๆ ก็ไมอยากจะเขาไปในโบสถเลย
หรือยังไงอายกร"
นิกรถอนหายใจดังปูด
"แตเราตองเสีย่ งภัยเสีย่ งชีวติ เพือ่ ชวยมณฑาวดีแมมา ยสาวผูเ ลอโฉม เราจะยอมใหหลอนถูกเผาทัง้ เปน
อยางไร อยางนอยเราพาไปกรุงเทพฯ เอาไปขายแถวซอยกลางก็คงจะไดเงินไมตาํ่ กวาหมืน่ บาท"
อาเสี่ยผิวปากเพลง "ซาโยนาระ" เบา ๆ สักครู เขาก็ปลอบใจตนเองใหเขมแข็ง ถอดแวนตาขอบกระออก
พับใสกระเปาเสื้อ เมือ่ ถอดแวนตาออก อาเสีย่ ก็บงั เกิดความกลาหาญอยางผิดมนุษย เขายกมือตบหลังนิกร
คอนขางแรง แลวกลาววา
"ไป -- ตามกันเขาไปในโบสถ อยางมากเราก็ถกู พระอิศวรหรือพระนารายณหกั คอเราเทานัน้ เกิดมาเปน
ลูกผูช ายตองมือไว ใจกลา หนาดาน ไปโวยอยาชักชา อีกสักครูพ วกชาวบานเขาก็จะแหกนั มาทีน่ ่ี ถาเรามัว
งุม งามอยูเ ขาจับเราไดเราก็มหี วังถูกประชาทัณฑ"
นิกรฉุดแขนเสี่ยหงวนไว
"เดีย๋ วกอน ..."
"อะไรอีกละ" เสี่ยหงวนถามอยางเคือง ๆ
นายจอมทะเลนฝนยิ้ม
"ถากันถูกจาวหักคอตายและแกหนีรอดไปไดกลับไปถึงเมืองไทย แกชวยบอกประไพดวยนะวา ชาติ
หนาพบกันใหม กันจะเปนผัวทีเ่ ลวของประไพทุก ๆ ชาติ"
อาเสีย่ หัวเราะจูงมือนิกรพาออมไปทางหนาโบสถ ขณะนีภ้ ายในบริเวณเทวสถานไมมมี นุษยแมแตคน
เดียว ประตูโบสถเปดแงมไวบานหนึ่ง มีแสงไฟสลัวลางสองลอดออกมา กอนที่สองสหายจะบุกเขาไปในเทวส

ถาน เสียงสุนขั ปาหลายตัวทางหลังหมูบ า นของพวกชาวไรกห็ อนขึน้ และรับกันเปนทอด ๆ เสียงของมันเยือกเย็น
โหยหวน
นิกรกอดเสีย่ หงวนแนนแลวพูดละล่าํ ละลักแทบไมเปนภาษามนุษย
"อายหงวน....กะ....กัน....กลัวผีวะ "
เสี่ยหงวนยกมือตบหลังเพื่อนของเขาเปนเชิงปลอบโยน
"เสียงที่แกไดยนิ เปนเสียงหมาหอนไมใชเสียงผี"
นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ถูก...ละ...แอว แตวาที่หมามันหอนก็เพราะมันเห็นผี กันเคยเกิดเปนหมามาแลวกันรูด ี ธรรมดาหมา
มันไมหอนเมื่อมันเห็นผีมนั ถึงจะหอน"
"นา -- ใจเย็น ๆ นา มากับกันไมตอ งกลัว ถาเห็นผิดทาเราก็หอแนบ เขาไปในโบสถเถอะ"
"เดี๋ยว ๆ วาคาถากันผีเสียกอน" พูดจบนิกรก็ประนมมือไวระหวางอกพลางพึมพําเบา ๆ "นะโมนะมัว
ผีเห็นผีกลัว นะโมพุทธายะ"
ครัน้ แลวกิมหงวนก็เดินนําหนาพานิกรกาวขึน้ บันไดหนาเทวสถานตรงมาหยุดยืนหนาประตูโบสถซง่ึ
เปนประตูไมหนามาก อาเสีย่ ยกมือทัง้ สองคอย ๆ ผลักประตูนั้น บานประตูหนักและฝดมาก เมื่อเปดออกดวย
แรงผลักมันก็รองเอี๊ยดอาดโกรงกรางเหมือนกับประตูโบสถเกา ๆ ทัง้ หลาย
"เขาไปซี" อาเสีย่ กระซิบกระซาบบอกนิกร
อายเสือมือกาวสัน่ ศีรษะและฝนยิม้
"แกเขาไปกอนซี"
เสีย่ หงวนยกมือทัง้ สองขางเทาสะเอวมองดูนกิ รอยางเคือง ๆ
"ทําไมถึงขีข้ ลาดตาขาวอยางนีว้ ะอายกร เกิดมาเปนลูกหมา.....เอย.....ลูกผูช ายตองเขมแข็มอยางกันซีวะ"
พูดจบเสี่ยหงวนก็หนาซีดเผือดทันที เขาทําจมูกบานพะเยิบพะยาบเหมือนจมูกมาแลวกระซิบกับนิกร "กันได
กลิ่นศพที่กําลังขึน้ อึ้ดทึด่ "
นิกรทําตาเขียวแลวเอ็ดตะโรลัน่
"เสือกพูดออกมาได เคากลัวไมใชเรอะ"
กิมหงวนรีบยกมือขวาตะครุบปากนิกรทันที
"แลวกัน อายเวร..........ดันแหกปากออกมาได ถาพวกชาวบานเขาปวนเปยนอยูแถวนี้หรือเจาหนาที่
รักษาโบสถไดยนิ เขาเราก็ถกู ฆาตายเทานัน้ เอง เร็วกาวเขาไปในประตูโบสถ"
สองสหายตางกาวขามธรณีประตูเขาไปในเทวสถานอันเวิง้ วางนากลัว เสี่ยหงวนผลักบานประตูแงมไว
ตามเดิม ตางคนตางกวาดสายตามองไปรอบ ๆ หอง ภายในโบสถมดี วงประทีปจุดไวสองดวง เปนโคมไฟเกาแก
ในสมัยโบราณ แสงชวาลาสองสลัวลางไปทัว่ โบสถ สองสหายยืนเบียดเสียดกันจองมองดูเทวรูปขนาดใหญ
หลายองค แตละองคโตกวามนุษยธรรมดาสามสีเ่ ทา เปนเทวรูปหลอดวยโลหะ องคที่ประทับอยูบนแทนใหญ
คือพระศิวะผูเปนเจาแหงสรวงสวรรค องคทางซายคือพระนารายณ และองคทางขวาคือองคอมรินทรหรือพระ
อินทร ทางหนาตางดานตะวันออกเปนเทวรูปพระอุมาปางดุราย พระพักตรเหมือนกับรากษส พระเนตรเหลือก
ลานและแลบพระชิวหาออกมายาว ที่พระศอหอยหัวกระโหลกศีรษะมนุษยขาง ๆ พระอุมาพระแมเจาผูง ามเลิศคือ
องคพระกาฬ ซึ่งประทับนั่งอยูบ นหลังนกแสก

ไมมศี ลิ ปของชาติใดอีกแลวทีจ่ ะสวยงาม
มีคา ล้าํ เหมือนกับศิลปของชาวภารตแหงมัธยมประเทศ
เทวรูปทุกองคหลอไดวิจิตรตระการตายิ่ง
กลิน่ ธูปแขกและกํายานหอมตลบอบอวลไปทัว่ เทวสถาน สองสหายพยายามใชสายตาใหเปนประโยชน
และแลวตางก็มองเห็นศพของนายนรสิงห รามซิงก นอนอยูบ นแครหรือบนเตียงไมไผมผี า สีขาวคลุมจากศีรษะ
ตลอดปลายเทา ศพนี้ตั้งอยูหนาพระแทนพระอิศวรผูเปนใหญ ตามพิธขี องฮินดูทน่ี าํ ศพคนตายมาถวายพระศิวะ
ก็เพื่อหวังจะใหพระองคทรงรับวิญญาณของผูตายไปสวรรค
นิกรกระซิบถามกิมหงวน
"เห็นไหมศพผัวของมณฑาวดีนอนอยูบนแครนนั่ "
เสี่ยหงวนพยักหนารับทราบ
"เห็นแลว แกสังเกตดูใหดี สวนเทาและสวนมือของศพนัน้ กําลังกระดุกกระดิก"
นิกรเย็นวาบไปหมดทั้งตัว เสนผมบนศีรษะตัง้ ชัน
"อยาพูดยังงีซ้ "ี นิกรพูดเสียงสัน่ เครือนาสงสาร
อาเสี่ยบีบแขนนิกรแนน
"กันไมไดโกหก ขาและแขนของศพกระดุกกระดิกไดจริง ๆ"
"ก็แลวเสือกไปมองทําไมเลา" นิกรตวาดแวดทําหนาเหยเกเหมือนกับจะรองไห
"มันอดมองไมได" อาเสีย่ พูดเสียงสัน่ ๆ แลวลวงกระเปาเสือ้ แบบเสือ้ กุยเฮงหยิบวิสกีต้ ราขาวขวดเล็ก
ออกมา "กันจะลองดีกบั ผีนายนรสิงหรามซิงกเอง ใหมนั รูไ ปทีเถอะวะวาผีมนั จะเกงกวาคน แตตองกินเหลาปลุก
ใจเสือปาเสียกอน"
เสีย่ หงวนเปดจุกออกยกขวดตาขาวใสปากดืม่ อัก้ ๆ ประมาณครึ่งขวดแลวเขาก็สงขวดเหลาใหนิกร "ดื่ม
อายกร ดื่มใหใจกลาหนาดาน คนเราลงเหลาเขาปากแลว จะเปนเสือชางหรือผีสางแมนางโกงอะไรไมกลัวทัง้ นัน้
เอาเลยอายกร คนละครึง่ ขวด ประเดีย๋ วกันจะทาชกกับพระอินทรตวั ตอตัว"
นิกรรีบยกเหลาขึ้นดื่ม เพือ่ อาศัยเหลายอมใจใหกลาหาญเขาดืม่ ตราขาวประมาณหนึง่ ในสีข่ องขวดแลวก็
สงขวดวิสกีค้ นื ใหกมิ หงวน
"ดืม่ ไมมโี ซดาปนไมไหวโวย บาดคอเหลือเกิน เหมือนกับกินใบมีดโกน แกเอาใหหมดขวดเถอะ"
กิมหงวนยกหลังมือซายเช็ดริมฝปากแลวยกขวดน้าํ สีเหลืองราคาแพงขึน้ ดืม่ จนหมดขวด เสร็จแลววาง
ขวดลงขางเสากลางโบสถ เมื่อเหลาตกถึงทองสองสหายก็มีใจคึกคักเขมแข็งผิดปรกติ ตางคนตางจองตาเขม็ง
มองดูศพนายนรสิงหรามซิงก
แขนขาของศพคอย ๆ โผลออกมาจากผาหมคลุมตัวสีขาวผืนนัน้ และยื่นมาที่ฆองใบใหญ ซึง่ อยูห า ง
จากแครประมาณครึ่งเมตร กิมหงวนกับนิกรตางยกมือขยีต้ าตนเอง ดวยสงสัยวาภาพทีแ่ ลเห็นอยูน เ้ี กิดขึน้ จากอุป
ทานหรือนัยนตาฝาดไป
อยางไรก็ตามทัง้ กิมหงวนกับนิกรตางก็แลเห็นเหมือน ๆ กัน มือขวาของศพที่กําลังเคลื่อนไหวนัน้ ได
เอือ้ มมือจับไมตฆี อ งทีว่ างอยูก บั สายเชือกผูกฆอง และแลวศพของนายนรสิงหกต็ ฆี อ งครางกระหึม่ ไปทัว่ เทวส
ถาน
"โหมง"
สองสหายตางสะดุง สุดตัวพรอม ๆ กัน แตแอลกอฮอลในทองเริม่ ออกฤทธิบ์ า งแลว อํานาจของเหลา
ทําใหจิตใจกลาหาญบาบิน่ มุทะลุ นิกรซึง่ ขีข้ ลาดตาขาวกลาวกับกิมหงวนเสียงหนัก ๆ วา

"อายบังคนนี้มนั จะดุยิ่งไปกวาอีนาคพระโขนงของเราก็ใหรูไป ชวยกันซอมมันเถอะอายเสีย่ กันจะ
กระซวกมันดวยมีดพก มันจะไดเลิกหลอกหลอนเรา"
กิมหงวนยึดแขนนิกรไว
"เดี๋ยว คิดและตรองดูเสียใหดี เลนกับผีลําบากนะโวย อยางนีเ้ ขาเรียกวาผีดบิ ผีดบิ มันดุรา ยกวาผีสกุ มาก
ถึงแมผีดิบ ๆ สุก ๆ ก็สู ผีดิบไมได"
นายจอมทะเลน แสดงกิรยิ าฮึดฮัด ตามแบบคนเมาที่สามารถยืนขวางรถรางและทาใหรถรางชนได
"ปลอย ปลอยกัน กันอยากจะลองดีผดี บิ ตัวนี"้
กิมหงวนปลอยมือทีจ่ บั แขนนายจอมทะเลนออก
"เอา -- อายกร จัดการตามระเบียบ ขอใหกนั ไดชมความกลาหาญของแกเปนขวัญตาหนอยเถอะวะ"
นิกรยิม้ แหง ๆ
"ขอเหลาใหกนั ดืม่ อีกหนอยซี ใจมันจะไดปา กวานี"้
อาเสี่ยยักไหลแลวแบมือ
"หมดแลว"
"วา -- ยังงัน้ สูบกัญชาสักมวนกอนถาจะดี" พูดจบนิกรก็ลวงกระเปาเสื้อกุยเฮงแบบแขกหยิบซองบุหรี่
ไมขดี ไฟออกมา
เสี่ยหงวนรีบกลาวหามทันที
"อยาสูบเลยวะอายกร กัญชาไมไดทาํ ใหแกมีความกลาเกิดขึน้ หรอก คนทีส่ บู กัญชาแลเห็นเชือกก็
กระโดดโหยงเพราะคิดวางู"
นิกรอมยิม้
"แตกญ
ั ชาสูบเขาไปแลวมีอารมณขนั กันมีอยูส องมวนดูดกันคนละมวนเถอะเพือ่ น"
กิมหงวนไมอยากจะขัดใจเพื่อนก็รับซิกาแรตจากนิกรมามวนหนึ่ง ซึ่งบุหรี่ มวนนีม้ กี ญ
ั ชาผสมอยู หาสิบ
เปอรเซนต สองสหายตางจุดกัญชาสูบพนควันโขมง กลิน่ กัญชาปนกับกลิน่ กํายานและธูปหอมทําใหเทวรูปเทพ
เจาทั้งหลายทําหนาเหยเกไปตามกัน องคอุมาพระแมเจาถึงกับทรงจามเสียงลั่นโบสถ
สองสหายอัดควันกัญชาเขาปอด และยืนมองดูหนากันและยิม้ ใหกนั เมื่อเสี่ยหงวนหัวเราะหึ ๆ นิกรก็
หัวเราะหึ ๆ เพียงครูเ ดียวสองสหายก็เต็มไปดวยอารมณขนั ตางคนตางหัวเราะรวน ในทีส่ ดุ นิกรก็ยกมือชีไ้ ปทีศ่ พ
นายนรสิงห นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
"เฮอะ........เฮอะ..........เอิ้ก แกดูซอี า ยหงวนมือมันโผลออกมาอีกแลว ฮะ ฮะ ฮะ นาขันจังวะ ตาย
แลวยังกระดุกกระดิกได"
เสี่ยหงวนหัวเราะงอหายทั้ง ๆ ที่ไมนาจะขบขันถึงอยางนัน้ เขายกหลังมือเช็ดน้าํ ตาแลวจูงมือนิกรพาเดิน
เขาไปที่ศพของหัวหนาหมูบ าน "ลักษมี"
"ไมตอ งกลัวมัน ฮะ ฮะ" เสีย่ หงวนพูดพลางหัวเราะงอไปงอมา "ไปดูมนั ใกล ๆ มันหลอกเรา เราไม
กลัวมัน เดี๋ยวมันก็อายมวนตวนไปเทานัน้ เอง"
นิกรกับอาเสีย่ ตางหยุดยืนหนาแครไมไผนน้ั บนเตียงหรือแครสูงประมาณครึ่งเมตร ศพของนายนร
สิงห รามซิงกอยูใ นทานอนหงาย ผาหมสีขาวที่คลุมตัวเขาเปนผาขนหนูขนาดใหญแตคอนขางเกาถึงแมจะซัก
สะอาดสองสหายตางจองมองดูศพนายนรสิงห เมื่อมือขวาของศพคอย ๆ ยืน่ ออกมานอกผาหมอีก นิกรก็ยกมือ
ขวาเขกศีรษะศพนายนรสิงหเสียงดังโปก

"นี่แนะ เอาซี หลอกอีกซี พอจะเขกกบาลใหนว มเชียว"
แลวสองสหายตางก็หวั เราะลัน่ เทวสถาน เสีย่ หงวนเอือ้ มมือกระชากผาคลุมศพออกสองสหายตางแล
เห็นรางอันอวนใหญพงุ พลุย ของนายนรสิงหอยางถนัด พุงของเขาใหญโตผิดปกติ ผูต ายนุง ผาโจงกระเบนสีขาว
แตไมไดสวมเสื้อทอนบนเปลือยเปลา แลเห็นขนจั๊กกระแรทั้งสองขางพะเยิบพะยาบ เสี่ยหงวนหัวเราะงอไปงอ
มาชี้ใหนิกรมองดูทองของนายนรสิงห
"ดูซีวะอายกร" อาเสีย่ พูดพลางหัวเราะพลาง "สะดือของนายนรสิงหโตเกือบเทากระปองบุหรี่ ฮะ ฮะ
อวนพียงั งีไ้ มนา ตายเลย"
นิกรหัวเราะหึ ๆ ตลอดเวลา
"คนแขกนีห่ นาตาเหมือน ๆ กันวะ ลวนแตมีหนวดมีเคราอยางนีท้ งั้ นั้น นายนรสิงหแกมีโชคดีมากทีไ่ ด
เมียสวยราวกับหยาดฟามาดิน วิญญาณของเขาคงจะคิดวาอยางไรเสียมณฑาวดีกค็ งจะถูกเผาพรอมกับเขาในคืน
วันนี้ และเขาคงจะอยูร ว มรักกับหลอนทีเ่ มืองผี"
อาเสีย่ กระซิบกระซาบกับนิกรเบา ๆ
"เฮย -- อยาเหลียวหลังเทวรูปพระศิวะกําลังขยับแขนกลอกหนาไปมา อยาหันไปมองอือ้ ฮือ.......นากลัว
โวย"
นิกรเย็นวาบไปหมดทั้งตัว สองสหายเริม่ หวาดกลัวอีก กลัวทัง้ ผีและเทวรูป นิกรกลาวกับเสีย่ หงวนดวย
เสียงสั่นเครือเล็กนอย
"จะจัดการกับศพนีอ้ ยางไรตอไปก็เอาซี วา....ชักปอดลอยอีกแลวโวย ทั้งกัญชาและเหลาหมดฤทธิ์
แลว......"
อาเสี่ยยิ้มใหเพื่อนเกลอของเขา
"อยางไรก็ตามเราตองทํางานสําคัญของเราใหสาํ เร็จ เร็วชวยกัน หามศพนายนรสิงหไปซอน หลังแทน
พระศิวะนั่นแลวเราสองคนจะนอนทับกันบนแครไมไผนี้ ตามคําแนะนําของทานซานุกขาน ทุมครึ่งพวก
ชาวบานและญาติมติ รของผูต ายเขาจะพามณฑาวดีมาทีน่ ่ี แมสาวงามนัยนตาเหมือนมีดโกนจะนัง่ พับเพียบซบ
หนาลงกับตัวเรา และรองไหรําพันถึงบุญคุณของสามีเปนภาษาของหลอน หลังจากนั้น วงศาคณาญาติของผูต าย
และพวกเพือ่ นบาน ก็จะชวยกันยกแครไมไผนไ้ี ปยังเชิงตะกอนหนาโบสถ"
นิกรนัง่ ฟงอยางสนใจ
"แลวยังไงอีก"
"แลวเขาก็จดุ ไฟเผากันกับแกและมณฑาวดีนะ ซี"
"รอนตายโหง" นิกรพูดเสียงหัวเราะ
"ไมทันรอนหรอก พอเขาเริม่ จุดไฟเราก็โงเงลุกขึ้น เจาพวกนั้นก็จะตกใจนึกวาเปนปศาจสําแดง
แผลงฤทธิว์ ง่ิ หนีลม ลุกคลุกคลานไปตามกัน เราจะถือโอกาสตอนนั้นพามณทาวดีหนีไปหาพรรคพวกของเรา ซึง่
ปานนี้คงจะรอคอยเราอยูทจี่ ุดนัดพบแลว"
นายจอมทะเลนยิ้มแปน
"เออ อุบายนี้เขาทีดีนี่หวา ใครเปนคนออกความคิดวะ"
"ทานซานุกขาน ตอนทีป่ รึกษาหารือกันแกไมไดฟง พระองคทา นหรอกหรือ"

"ฟงเหมือนกันแตมนั หลับไป เลยไมรวู า รับสัง่ เรือ่ งอะไร เอาโวยชวยกันเร็วโวยอายหงวน เสียง
ชาวบานรองรําทําเพลงใกลเขามาแลว ฟงซีเขาตองมารับศพนายนรสิงหเอาไปเผาทีเ่ ชิงตะกอนหนาเทวสถานนี่
แนนอน"
ทัง้ สองตางชวยกันหามศพลงมาจากแครไมไผนน้ั
กิมหงวนหามทางศีรษะนิกรหามทางเทา ทัง้ สอง
สหายตองออกแรงมาก เนื่องจากผูตายมีรูปรางอวนใหญ ทัง้ สองชวยกันวางศพนางนรสิงหลงบนพืน้ โบสถ และ
แลวตางก็ควาขานายนรสิงหคนละขาง ลากออมไปทางดานหลังองคเทวรูปพระศิวะ ซึ่งประทับนั่งบนพระแทนสูง
ตระหงาน และใตพระแทนนัน้ เปนโพรงลึกเขาไปสามารถซอนศพไดอยางสบาย กวาจะมีใครมาพบเห็นศพนี้ก็
คงจะขึน้ อึ่ดทึด้ แลว
ยิ่งลากก็ยิ่งเหนื่อยจนแทบจะหมดแรง สองสหายจับขอเทาศพและพยายามลากไป แลวเสี่ยหงวนกับ
นิกรก็สะดุง สุดตัวเมือ่ นายนรสิงหรอ งขึน้ ดัง ๆ
"เฮ....เบา ๆ นะนายจา ลากแรง ๆ อีน้ ห้ี วั เจ็บคะราบ โอย...เบา ๆ หนอย"
นิกรกับอาเสีย่ ตางมองดูตากัน อาเสี่ยรีบกลาวหามเมื่อเห็นนิกรทําทาเหมือนกับจะวิ่งหนีออกไปจาก
โบสถ
"อยาหนีอา ยกร ถาหนีเปนไขหัวโกรน"
นิกรสวดคาถาพึมพํา สองสหายตางชวยกันลากศพของนายนรสิงหรามซิงกเขาไปซอนไวใตพระแทน
เทวรูปพระศิวะผูเ ปนเจาจนได แลวอาเสีย่ กับนายจอมทะเลนก็ตาลีตาเหลือกออกมาจากแทนนัน้
ทัง้ สองกลับมาทีเ่ ตียงไมไผตามเดิม เสียงกลองและเสียงสรวลเสเฮฮาของพวกชาวบานใกลเขามาทุกที
ดนตรีแขกเดิมบรรเลงเพลงเร็วยิก เหลานักรองตางตะเบ็งเสียงรองเพลงกลบเสียงกัน ใครมีเสียงอยูเ ทาไรก็ตะเบ็ง
ออกมาจนแสบคอหอย นักดนตรีกต็ กี ลองจนกระทัง่ กลองแทบจะทะลุ เพลงแขกเปนเพลงทีเ่ ร็วทีส่ ดุ และไมงอ
คนฟง ใครจะฟงหรือไมฟง ก็แลวแต
กิมหงวนกลาวกับนิกรอยางละล่าํ ละลัก
"เขามาเกือบถึงนีแ่ ลว กันจะขึ้นไปนอนบนเตียงนี่กอน แลวแกขึ้นไปนอนซอนตัวกันในทานอนหงาย
เชนเดียวกัน แตแกตองนอนพับขาทัง้ สองไวใตกน หัวของแกตองอยูที่ทองของกัน เมือ่ เอาผาคลุมตัวเราทัง้ สอง
รูปรางของเราสองคนจะใหญโตและพุงพลุย เหมือนกับ นายนรสิงห เร็วโวยอยางชักชา" พูดจบกิมหงวนก็เผน
แผลวขึน้ ไปนัง่ บนเตียงไมไผและลมตัวลงนอน นิกรปฏิบัติตามคําสั่งของเสี่ยหงวนอยางรวดเร็วเขานอนพับขา
ทัง้ สองขางซอนไวใตกน ศีรษะของนิกรอยูท ี่ทองของกิมหงวนพอดี แลวนิกรก็คลีผ่ า หมสีขาวออก สองสหาย
ชวยกันคลุมผาดวยความลําบากยากเย็น พอคลุมผาเรียบรอยประตูโบสถก็ถูกเปดออกทั้งสองบาน พวกฮินดู
ชาวไรตาํ บล "ลักษมี" ทัง้ หญิงชายตางหลัง่ ไหลเขามาจนเกือบเต็มเทวสถาน ซึ่งในจํานวนนี้มนี ายอัคนิรุธปนอยู
ดวย
แมหมายสาวมณฑาวดีแตงชุดสีฟา งามตา คลุมศีรษะดวยแพรสีเดียวกันแตไมไดเปดหนา ทาทางของ
หลอนโศกเศราจนสังเกตเห็น แตแลวเมือ่ หลอนแลเห็นขาขางขวาของศพกระดุกกระดิกได หลอนก็ปติยินดีเหลือ
ทีจ่ ะกลาวแลว หลอนรูด ีวา ภายใตผา หมสีขาวนัน้ ตองไมใชรา งผัวรักของหลอน คณะพรรคสีส่ หายไดมาชวย
หลอนแลว
เสียงกลองเสียงฉาบและเพลงสิน้ สุดลงแลว มีแตเสียงจอกแจกจอแจของพวกชาวไร ซึ่งเปนเพื่อนบาน
และวงศาคณาญาตของผูต ายและมณฑาวดี หญิงชราคนหนึ่งประคองมณฑาวดีมาที่แครไมไผ แมหมายสาวขึน้
ไปนั่งพับเพียบบนเตียงนั้น และคอย ๆ ฟุบหนาลงทีห่ นาอกของเสีย่ หงวน

สองสหายอึดอัดใจและประหวัน่ พรัน่ ใจเปนทีส่ ดุ อยากจะใหพวกชาวไรชว ยกันหามแครไมไผออกไป
จากเทวสถานเสียเร็ว ๆ แตพวกชาวไรกาํ ลังออกความคิดเห็นกันตาง ๆ บางคนก็จะขอเปดดูหนาศพเปนครั้ง
สุดทาย ตามธรรมดาแขกสองสามคนสนทนากันก็หนวกหูพออยูแ ลว แตนี่ตั้งรอยกวาคน เสียงที่พูดคุยกันจึงเอ็ด
ตะโรลัน่
การวิพากษวจิ ารณผา นพนไปในราวสิบนาที ชายกลางคนรูปรางผอมสูงแตพงุ ปอง ซึ่งเปนหัวหนา
หมูบาน "ลักษมี" คนใหม ก็รอ งตะโกนขึน้ ดวยเสียงอันดัง
"ฮินดูมสั กาตี"
คราวนี้ทุกคนตางหยุดพูดทันที ชายกลางคนรองตะโกนตอไปทีละประโยค เสียงของเขาดังมาก
"บอมใบการาจี....ทะราวะกินหนาภควดี....อาริยาปาริฮาฮินี"
นิกรนอนหัวเราะหึ ๆ อยูใ นโปง นึกสนุกขึน้ มาก็แหกปากรองตะโกนขึน้ มาบาง
"การาจีนายจันทรไทยสโตร....นมสดไขไก"
พวกฮินดูทง้ั หลายทําหนาเลิก่ ลัก่ ไปตามกัน ตางแหงนหนามองดูองคเทวรูปและเจาใจผิดคิดวา องค
เทวรูปสําแดงเดช ทุกคนรีบทรุดตัวลงนัง่ คุกเขาประนมมือสักการเคารพพระเปนเจาของเขา
หลังจากนัน้ พิธเี ผาศพก็เริม่ ตน ชายฉกรรจไมนอ ยกวาสิบคนตางชวยกันยกแครไมไผขน้ึ จากพืน้ ดนตรี
แขกเดิมเริ่มบรรเลงเพลงอีก แตคราวนีเ้ ปนการเดีย่ วออรแกนมือ เสียงเพลงเยือกเย็นวังเวงพอใช ...... บรรดาแขก
ทัง้ หลาย ซึ่งเปนแขกจริง ๆ ตางสวดมนตพมึ พําไปทัว่ แครไมไผถกู หามออกไปจากเทวสถานแลว กิมหงวนย
กมือจับศีรษะนิกร
เขยาแลวกลาววา
"อยาหลับนาโวย"
นายจอมทะเลนหัวเราะหึ ๆ
"หลับยังไงกัน เมือ่ ยขาจะตายอยูแ ลว แกอยาถือโอกาสแตะอัง๋ หลอนนา หลอนฟุบอยูท อ่ี กแกใชไหม"
"อือ อบอุนดีวะ"
พวกชาวไรตา งหามแครไมไผวนเทวสถานสามรอบ ทามกลางเสียงจอแจของญาติมติ รของผูต าย สักครู
แครไมไผกถ็ กู นําไปวางบนกองฟน ซึง่ กองซอนไวเปนระเบียบเรียบรอย
หัวหนาหมูบ าน "ลักษมี" คนใหมไดสวดพึมพําสงวิญญาณของผูต ายไปสวรรคตามประเพณีของชาว
ฮินดูทง้ั หลาย ตอจากนั้นเขาก็เปนผูจดุ เพลิงขึ้น ฟนทอนใหญ ๆ เหลานัน้ ถูกชุบชโลมดวยน้าํ มันกาสจนเปยกโชก
มันจึงติดไฟอยางงายดาย
ความสงบเงียบอันแทจริงบังเกิดขึน้ ทันทีไดยินแตเสียงรองไหกระซิก ๆ ของมณฑาวดีแมหมายสาว
นิกรกระซิบถามกิมหงวน
"เอาหรือยัง"
"เอา แกคอย ๆ ลุกขึ้นทําทาใหเหมือนผี"
นายจอมทะเลนหัวเราะหึ ๆ เขาคอย ๆ กางแขนออกทัง้ สองขาง แลวลุกขึน้ นัง่ อยางแชมชาเหมือนบอริส
คาล็อฟ ในเรื่องเดชผีดบิ นายอัคนิรุธแลเห็นเขาก็นัยนตาเหลือกลานอุจจาระขึ้นไปอยูบ นหัวสมอง เขาตกใจ
แทบชอค เขาถอยหลังกรูดแลวรองตะโกนสุดเสียง
"ผีหลอก ผีหลอกโวย"
นิกรโบกมือไปมาแลวรองคํารามใหเหมือนผี

"แฮะ แฮะ ๆ ฮือ.......แฮ"
เทานีเ้ องบรรดาชาวไรหญิงชายทัง้ หลาย ก็พากันวิง่ อาวไปจากทีน่ น้ั ถึงกับลมลุกคลุกคลานไปตามกัน
ทุกคนเชือ่ วาปศาจของนายนรสิงหสาํ แดงเดช ทั้งหมูบาน "ลักษมี" ตางแตกตืน่ โกลาหล พวกฮินดูตะโกนบอกกัน
ตอไป ๆ วา ผีนายนรสิงหลุกขึน้ บนเชิงตะกอน
เสีย่ หงวนพรวดพราดลุกขึน้ ทันที เขากลาวกับมณฑาวดีอยางสนิทสนมวา
"เร็ว -- มณฑาวดี ไปกับนาเดี๋ยวนี้ นาสองคนจะพาหนูไปพบกับพวกเราแลวหนีไปอําเภอปดรูดนิ "
สองสหายกับมณฑาวดีตา งลุกขึน้ จากแครไมไผแลวพากันวิง่ หนีไปจากทีน่ น้ั เจาหนุม ฮินดูคนหนึง่ ซึง่
เปนคนทีไ่ มกลัวผีไดยนื สังเกตการณอยูแ ถวนัน้
เมื่อแลเห็นเสี่ยหงวนกับนิกรพาแมหมายสาวหลบหนีไปเชนนี้
เขาก็รทู นั ทีวา คณะชายแปลกหนาทีม่ าพักอาศัยอยูท บ่ี า นนายอัคนิรธุ จะตองใหความชวยเหลือมณฑาวดีแนนอน
ซึ่งการกระทําเชนนี้เปนการฝาฝนทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ของชาวฮินดู
เขารองกูต ะโกนบอกกลาว ใหเพือ่ นชาวไรของเขาทราบวา พวกชาวไรถูกอุบายของคนตางถิน่ แลว
ชายแปลกหนาสองคนกําลังพามณฑาวดีหลบหนีไป นายราเชนทรราชพาราหัวหนาหมูบ า นคนใหม ไดเรียก
ประชุมลูกบานของเขาทันที และเลาเรื่องใหฟง
"ฆามัน" ราเชนทรรองลั่นและชูกําปนหรา "มณฑาวดีและอายพวกนัน้ ตองตาย ประเพณีของฮินดู
ใครจะมาทําลายลางหรือเปลีย่ นแปลงไมได กอนทีเ่ ราจะติดตามมณฑาวดีกบั คนตางถิน่ เราตองซอมนายอัคนิรธุ
เสียกอนในฐานที่พาคนเลวเขามาในหมูบ านของเรา และมาทําลายประเพณีของเรา เอาเลยพวกเรา"
อัคนิรุธอกสั่นขวัญแขวนกอนทีเ่ ขาจะวิ่งหนี เขาก็ถกู ตีดว ยพลองเลมหนึง่ กลางศีรษะพอดี หลังจากนั้น
ประชาชนชาวไรหญิงชายก็เฮโลเขามารุมลอมเขา เตะถีบกระทืบและเลีย๊ ะพะเขาตามแตอธั ยาศัย อัคนิรธุ ถูกซอม
สะบักสะบอม เขาตะโกนเรียกพระศิวะและพระนารายณใหชว ยเขา แตเทพเจาทั้งสองคงบรรทมหลับ จึงไมได
ยินเสียงรองขอความชวยเหลือ
พวกชาวไรลกั ษมีตา งมีอาวุธครบมือ
นับตัง้ แตปน ลูกซองมีดพรากระทาขวานไมพลองกระบองสัน้
แมกระทัง่ กอนอิฐกอนหิน นายราเชนทรพาพรรคพวกของเขาติดตามคณะพรรคสี่สหายไปทันที คบเพลิงหลาย
สิบดวงถูกจุดสวางจา
ณ บัดนีเ้ สีย่ หงวนกับนิกรไดพามณฑาวดีมาถึงจุดนัดพบแลว จากแสงจันทรในคืนวันเพ็ญ สองสหาย
ตางแลเห็นคณะพรรคของเขายืนจับกลุมกันอยูในที่โลง และเบือ้ งหลังมีมา ๘ ตัวเตรียมพรอมที่จะพาทุกคน
หลบหนีไป
เจาคุณปจจนึกฯ ตะโกนลั่น
"กรโวย พวกเราอยูน "่ี
นิกรรองถามมา
"อยูไหนครับมองไมเห็นตัว ไดแตกลิน่ ตุ ๆ "
ทานเจาคุณแยกเขี้ยว กระชากปนพกในซองปนขางขวาออกมายกขึ้นเล็งศูนยปนหมายหนาอกลูเขยจอม
ทะเลนของทาน แตพลรีบความือไวแลวกลาวหาม
"อยาครับคุณอา จะไปถูกมณฑาวดีเขา ถาจะฆาอายกร เอาไวโอกาสหลังเถอะครับ"
สองสหายพามณฑาวดีเขามารวมกลุม ทั้งสามคนเหน็ดเหนื่อยไปตามกันเพราะตองวิ่งมาเปนระยะทาง
กิโลเมตรเศษ ขณะนีพ้ วกชาวไรตดิ ตามกระชัน้ ชิดมาแลวจนกระทัง่ ไดยนิ เสียงโหรอ งกองกังวานไพร
เสีย่ หงวนกลาวกับคณะพรรคของเขา

"รีบหนีไปเถอะพวกเรา พวกชาวบานตามมาแลว อยาเพิง่ ซักถามอะไรเลย"
ทุกคนตางตืน่ เตนยินดีทม่ี ณฑาวดีรอดพนจากถูกเผาทัง้ เปนดวยความสามารถของนิกรกับกิมหงวน
บรรดานักไตเขาบรรดาศักดิต์ า งพากันไปทีก่ ลุม มา ซึง่ เจาแหวยืนเฝาอยู พลบอกนิกรกับเสีย่ หงวนวา ขาวของ
สัมภาระตลอดจนปนเล็กยาวของสองสหายนัน้ เขานํามาใหแลวอยูบ นหลัง และมาที่ตั้งใจจะใหนายอัคนิรุธขี่ เขา
ก็ใหเจาแหวจูงมาดวยขอใหมณฑาวดีขม่ี า ตัวนีแ้ ทนอัคนิรธุ
อาเสีย่ ยกมือขวาตบบาพลคอนขางแรง
"รอบคอบดีมาก ไปโวยพวกเรา ขืนชักชาถูกฆาตายหมด" พูดจบเขาก็หันมามองดูแมหมายสาวอยาง
ชืน่ ชมแลวรองเรียกหลอน "มณฑาวดี..."
"ขา"
เสีย่ หงวนกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"หนูขานยังงีน้ า รูส กึ วานาเปนหนุม ขึน้ อีกตัง้ สิบป อา หนูเคยขี่มาหรือเปลา"
สาวนอยยิม้ เอียงอาย
"คุณนาถามหนูยงั งีห้ นูกอ็ ายแยนะ ซีคะ"
อาเสีย่ ทําหนาตืน่
"ทําไมจะตองอาย ผูห ญิงเขาขี่มาเกง ๆ ถมเถไป และผูหญิงที่ขี่มาไดเหมือนผูชาย ยอมแสดง
ความสามารถของตน หนูเคยขี่มา ไมใชหรือ"
มณฑาวดีอายมวนตวน
"หนูเคยขี่ทุกเดือนแหละคะ"
เสี่ยหงวนทําคอยนและเย็นวาบไปหมดทั้งตัว คณะพรรคสีส่ หายกับทานผูใ หญทง้ั สอง ตางกลัน้ หัวเราะ
แทบแย
"ไมใชมา โคเทกส" กิมหงวนแหกปากตะโกนลัน่ ปา "มาทีม่ ชี วี ติ อยางนี้ แลวกัน........พูดกันคนละเรื่อง
ไปไหนมาสามวาสองศอก"
มณฑาวดีอายจนแทบจะแทรกแผนดินหนี
"มายังงี้หนูพอขี่ไดเหมือนกันแหละคะ"
เสีย่ หงวนพยักหนา
"ดีแลว ขึน้ นัง่ หลังมาตัวนีแ้ หละแลวไปกับพวกเรา"
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ทานมหาราชาและเจาแหวกับมณฑาวดีตา งขึน้ นัง่ บนหลังมาคนละตัว ณ
บัดนีพ้ วกชาวไรตดิ ตามมาทันแลว แลเห็นแสงคบเพลิงปรากฏไปทั่วคณะพรรคสี่สหายไดควบขับมาหนีไปแลว
มันเปนการลาถอยอยางมีระเบียบแตการเดินทางเปนไปอยางเดาสุม เพราะไมมคี นนําทาง อยางไรก็ตามพลไดรบั
อาสาเปนผูนําทางพาพรรคพวกของเขาบายโฉมหนาไปทางทิศตะวันออก
โดยมั่นใจวาในคืนวันนี้คงจะพบ
หมูบ า นของชาวปา หรือทางหลวงแหงใดแหงหนึง่
จนกระทั่ง ๒๓.๐๐ น. เศษ
ถึงแมเดือนหงายกระจางดวงแตแสงจันทรกส็ อ งลงมาไมถงึ เพราะถูกกิง่ ไมใบไมบงั ไว
นักไตเขา
บรรดาศักดิ์ไดหยุดพักแรมริมลําหวยบนไหลเขาลูกหนึ่ง อากาศหนาวเย็นยะเยือกจับใจ มองแลเห็นขุนเขาหิมาลัย
แลทมึนอยูเบื้องหนาลิบ ๆ ปาสูงมีความสงบเงียบวังเวง ปราศจากศัพทสําเนียงใด ๆ แมแตเสียงจักจัน่ เรไร

ทุกคนชวยกันหากิง่ ไมแหงมากอไฟผิง สวนสาวนอยมณฑาวดีนน้ั เจาคุณปจจนึกฯ ไดสั่งใหหลอนเขา
ไปนอนในถ้ําตื้น ๆ ใกลกับลําหวยคณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ตางนั่งจับกลุมสนทนากันอยางราเริง เสี่ยหงวนมี
วิสกีต้ ราขาวขวดกลางเหลืออยูเ ปนขวดสุดทาย เขานําออกมาแจกจายใหทุกคนไดดื่มคนละอึกสองอึกโดยทั่วหนา
กัน เหลาชวยใหอบอุนขึ้น
นิกรลวงกระเปากางเกงหยิบซองบุหรี่ออกมาเปดออก หยิบใสปากมวนหนึง่ นายจอมทะเลนตบกระเปา
เสื้อกางเกงของเขาแลวลุกขึ้นยืนเดินตรงไปที่ถ้ํา ถ้าํ นัน้ ซึง่ มณฑาวดีแมหมายสาวนอนอยูใ นถ้าํ ตามลําพัง
"เฮย" พลตะโกนลัน่ "กลับมานีอ่ า ยกร"
นายจอมทะเลนหยุดชะงักหมุนตัวกลับ เดินหนาตายเขามาหาพรรคพวกของเขาพลยิม้ อยางรูเ ทาทัน
"แกจะไปไหนวะ"
นิกรยิม้ แหง
"เขาไปขอไมขดี ไฟมณฑาวดีไมรวู า เอาไมขดี ไฟไปทิง้ เสียทีไ่ หน"
เสีย่ หงวนชีม้ อื ไปทีก่ องไฟ
"จุดที่กองไฟนี่ได หน็อย....จะเขาไปขอไมขดี มณฑาวดีเปนผูหญิงสูบบุหรี่ไมเปนโวย"
นายจอมทะเลนทรุดตัวนั่งขางนายแพทยหนุม หยิบกิง่ ไมแหงทีก่ าํ ลังติดไฟออกมาจากกองไฟ แลวจุด
บุหรี่สูบ ทานมหาราชาซานุกขานทรงพระสรวลหึ ๆ มองดูนกิ รอยางขบขัน
"สหายทีร่ กั " รับสั่งกับนายจอมทะเลน "เสียสละมณฑาวดีใหฉนั เถิดนะ มณฑาวดีเปนชาวฮินดู
เชนเดียวกับฉัน ฉันก็ไดบอกพวกเธอไวแลววาเมื่อเราเดินทางกลับไปถึงนครปตนาฉันจะใหหลอนเปนนางใน
ฮาเร็มของฉันคนหนึ่ง ซึ่งฉันจะชุบเลี้ยงหลอนใหความสุขแกหลอนเปนอยางดี"
นิกรหัวเราะ
"ตกลงฝาบาท กระหมอมกับอายหงวนขอถวายมณฑาวดีใหเปนชายาของฝาบาทอยางเต็มใจ อา -- เด็ก
คนนีส้ วยมากกระหมอม ถาไปยืนคูก บั นางสาวไทยแลว กระหมอมรับรองวาไมมใี ครมองนางสาวไทยเลย"
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นพองดวย
"จริงโวย มณฑาวดีทง้ั สวยทัง้ นารัก นีถ่ า หากวาพอมีอายุนอ ยกวานีส้ กั สามสิบปกเ็ ห็นจะวุน วาย
เหมือนกัน พอไมเคยเห็นผูห ญิงสาวคนใดทีส่ วยและนารักอยางนีเ้ ลย"
นิกรยักคิ้วใหพอตาของเขา
"ผมยกใหเอาไหมครับ"
ทาเจาคุณลืมตาโพลง
"แกเปนอะไรกับเขาจะไดมายกใหฉนั "
"นั่นนะซีครับ" นิกรพูดยิม้ ๆ แลวยกแขนขึ้นบิดขี้เกียจ อาปากหาวเสียงกังวานไปไกลเกือบหนึง่
กิโลเมตร "โวย งวงนอนโวย"
นายจอมทะเลนเขยิบตัวไปทางตนไมใหญแลวลมตัวลงนอน ดร.ดิเรก มองดูอยางเศราใจแตไมยอมปริ
ปากพูดอะไร นั่งกอดเขาคาบกลองนิ่งเฉย
การบุกปาฝาดงอยางเดาสุม โดยพาหนะมา ทําใหคณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ ไดมาถึงทางเกวียนแหงหนึ่ง
ในตอนใกลเที่ยงวันตอมา เมื่อแลเห็นทางเหวียนทุกคนก็ดีอกดีใจไปตามกัน เพราะริมทางเกวียนยอมมีหมูบ า น
และทางเกวียนทุกสายจะตองไปบรรจบกับทางหลวง

ภูมิประเทศปาดงพงไพรในเนปาลก็ไมแตกตางกับปาในประเทศไทยเทาใดนักขณะที่มาทั้งแปดตัววิ่ง
โขยกรวมกลุม กันมาตามถนนดิน ทุกคนก็แลเห็นคนตัดฟนคนหนึง่ โผลออกมาจากชายปา
พลยกมือขวาเปนสัญญาณใหหยุดมา เขามองดูชายตัดฟนคนนัน้ ดวยความดีใจแลวบังคับมาเลีย้ วกลับ
ตรงเขาไปเฝาทานมหาราชาซานุกขาน
"ฝาบาทกระหมอมขอไดโปรดรับสัง่ ถามชายผูน น้ั เถอะฝาบาท เราจะไดรูวาทางไปอําเภอปดรูดนิ นัน้ ไป
ทางไหน"
องคซานุกขานทรงพยักพระพักตร
"ฉันกําลังคิดอยูแ ลว พวกเรารออยูน น่ี ะ" รับสัง่ จบพระองคกท็ รงขับมาพระทีน่ ง่ั ไปยังชายตัดฟนชาว
ฮินดูผนู น้ั ซึง่ กําลังหาบฟนเดินสวนทางมาตามทางเกวียน
ไมมใี ครรูว า ทานมหาราชารับสัง่ อะไรกับชายกลางคนผูน น้ั บาง คณะพรรคสีส่ หายตางพูดคุยกับมณฑา
วดีซึ่งทุกคนพอใจในความนารักนาเอ็นดูของแมหมายสาวผูนี้ ถึงแมวา หลอนอยูใ นระหวางความเศราโศก ที่ตอง
สูญเสียสามีทร่ี กั ไปเมือ่ วานนีห้ ยก ๆ หลอนก็โอภาปราศรัยกับคณะสีส่ หายและทานเจาคุณปจจนึกฯ เปนอยางดี
อีกสักครูหนึ่งองคซานุกขานก็ควบขับมาพระที่นงั่ กลับมา เจาคุณปจจนึกฯ ไดทูลถามพระองคเปนคน
แรก
"ไดความวายังไงกระหมอม"
ทานมหาราชาถอนพระทัยเฮือกใหญ
"เรามาผิดทางเสียแลว คนตัดฟนเขาบอกวาอําเภอปดรูดินอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต และอยูไ กลจาก
นีเ่ กือบสีส่ บิ ไมล"
"อาว" หลายคนรองอุทานขึ้นเปนเสียงเดียวกัน
ซานุกขานสัน่ พระพักตรชา ๆ แลวรับสัง่ ตอไป
"เขาบอกวาที่นี่เปนตําบลศรีหริส มีหมูบานเล็ก ๆ ของชาวบานปาอยูไมไกลจากเราเทาใดนัก ถาเราจะ
ไปพักผอนทีห่ มูบ า นนัน้ เขาก็ยนิ ดีจะพาเราไป นัน่ -- เขาเดินมานีแ่ ลว"
ทุกคนตางพากันมองดูคนตัดฟนในวัยกลางคนซึง่ แตงกายซอมซอ พลพูลถามองคซานุกขานอยางเปน
งานเปนการ
"แลวไปตามทางเกวียนนีจ้ ะไปถึงไหนกระหมอม"
ทานมหาราชาทรงยิม้ ใหพล
"เขาบอกวาราวยีส่ บิ ไมลเราจะถึงอําเภอเล็ก ๆ แหงหนึ่งแตระยะทางทีเ่ ราจะผานไปนี้ไมสจู ะปลอดภัย
นัก เราอาจจะเผชิญกับพวกโจรคณะหนึง่ ก็ได เขาแนะนําใหเรายอนไปตามทางเกาและบุกปาตัดตรงยังอําเภอปด
รูดิน"
คนตัดฟนหยุดยืนริมถนนมองดูคณะไตเขาบรรดาศักดิ์ ในทาทีพินอบพิเทาเสี่ยหงวนโบกมือใหชายผูนั้น
"ขอบใจนะพีช่ าย"
คนตัดฟนยิ้มแหง ๆ
"อารียาราฮาหนา"
เสีย่ หงวนกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"แฮะ แฮะ ไมรเู รือ่ งโวย"
เจาคุณปจจนึกฯ ทูลทานมหาราชาซานุกขานทันที

"ฝาบาทลองรับสัง่ ถามเขาหนอยซีกระหมอม เขาจะรับจางเราไหมถาเราจะจางเขานําทางพาพวกเราไป
สงอําเภอปดรูดนิ "
ทานมหาราชาแยมพระสรวล
"ฉันพูดกับเขาแลวเจาคุณ เขาบอกวาเขาก็ไมรูจักทางเหมือนกันเพราะไมเคยไปรูแตวาปดรูดนิ อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของศรีหริส"
คนตัดฟนหาบฟนเดินคลอยไปแลว คณะพรรคสีส่ หายกับผูใ หญทง้ั สองตางปรึกษาหารือกัน ในที่สุด
ทุกคนก็ลงมติเห็นพองตองกันวาควรจะเดินทางตอไปตามทางเกวียนนี้ จนกวาจะพบอําเภอเล็ก ๆ ที่คนตัดฟนบอก
ระยะทาง ๒๐ ไมลกไ็ มไกลจนเกินไปนัก กอนพลบค่าํ คงจะถึงอําเภอ สวนพวกโจรทีช่ ายตัดฟนเลาใหฟง นัน้ ก็
ไมนา จะเกรงกลัว เพราะทุกคนมีปนเล็กยาวเปนอาวุธประจําตัวอยูแ ลว
เมื่อทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองตองกัน ขบวนเดินทางก็พากันออกเดินทางตอไป มาของเจาแหว
เดินชนตนไมบอย ๆ เพราะมันตาเหลและขาเป คณะพรรคสีส่ หายตางระมัดระวังตัวกลัวจะถูกพวกโจรจูโ จม
ทานมหาราชาซานุกขานทรงถอดพระธํามรงคเพ็ชรลูกสิงสองกะรัด ราคาแสนครึง่ ซุกซอนไวในไถเล็ก ๆ คาดติด
กับบั้นพระองค นิกรเห็นเชนนัน้ ก็รบี ถอดสรอยคอหนักสองบาทออกซอนไวบา ง
ในชั่วโมงเดียวกันนัน้ เอง นักไตเขาบรรดาศักดิ์ก็มาถึงเชิงเขาใหญแหงหนึ่ง ซึ่งภูเขาลูกนี้มีขนาดพอ ๆ
กับดอยสุเทพของเราที่นครเชียงใหม และมีเทือกติดตอกับเขาอื่น ๆ อีกหลายลูก
ภูมิประเทศทีเ่ ชิงเขาเปนปาโปรงและที่ราบ ทัง้ แปดคนขีม่ า รวมกลุม กันมาทัง้ แปดตัวเดินหางจากเชิงเขาราวรอย
เมตร
ขณะที่เจาคุณปจจนึกฯ กับซานุกขาน และ ดร.ดิเรก สนทนากันถึงเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติในปาดงพง
ไพรของเนปาล นิกรก็รอ งขึน้ ดัง ๆ
"หยุด หยุดโวยพวกเรา"
มาทั้งแปดตัวถูกบังคับใหหยุดนิ่ง ทุกคนตางมองดูนายจอมทะเลนเปนตาเดียว
"เฮ -- ว็อท แฮ็ปเปน" นายแพทยหนุม รองถาม
นิกรชูมอื ขวาขึน้ ขอใหทกุ คนสงบเงียบ เขาทําจมูกบานเหมือนมา แลวสูดลมหายใจเขาปอดติด ๆ กัน
ทําหนาเลิก่ ลัก่ เหมือนหวาดกลัวภัยอะไรสักอยางหนึง่
"กันไดกลิน่ พวกโจร จริงวะ เตรียมตัวไดพวกเรา กลิ่นโจรแน ๆ มันคงซุม ซอนอยูแ ถวนี"้
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ
"กลิ่นโจรเปนยังไงวะ"
"มันเหม็นทะแมง ๆ กลิ่นเนยปนกับกลิ่นมหาหิงสนงั่ เอง กันไดกลิน่ จริง ๆ ไมใชโกหก แนะ แนะ
คราวนีม้ กี ลิน่ คลาย ๆ ตังไฉวะ เหม็นตึ่ด ๆ ยังไงชอบกล"
ทันใดนั้นเองเสียงปนเล็กยาวและเสียงโหรองก็ดงั ขึน้ พวกโจรหารอยประมาณหาสิบคน ตางควบขับ
มาออกมาจากทีซ่ อ นบนไหลเขา แลวขับมาวิ่งขยายแถวประดาหนาตรงเขามา มันยิงขึน้ ฟาทําลายขวัญ มณฑาวดี
อกสัน่ ขวัญแขวนเต็มไปดวยความรักตัวกลัวตาย กิมหงวนรีบถอดแหวนเพชรลูกราคาประมาณหาหมื่นบาทสงให
นิกรอยางลุกลีล้ กุ ลน
"เฮย ชวยเก็บไวใหกนั ดวย"
นิกรมองดูพวกโจรซึง่ กําลังควบขับมาใกลเขามาทุกที
"เอาไวที่ไหนละ กันก็ไมมที ซ่ี อ นเหมือนกัน"

"กลืนเขาไปในทองกอนซีเร็วเขา"
นายจอมทะเลนยกแหวนเพชรใสปากแลวกลืนเอือ๊ ก เหมือนกลืนแอสไพริน เจาคุณปจจนึกฯ รองถาม
พรรคพวกของทาน
"วายังไงโวยพวกเรา จะสูหรือหนี"
เจาแหวตะโกนขึน้ ดัง ๆ
"รับประทานหนีแลวสูค รับ"
ทาเจาคุณเห็นพองดวย
"ทีห่ มายปาละเมาะขางหนาถอยโวยพวกเรา"
มาทั้งแปดตัวถูกบังคับใหวิ่งเต็มฝเทา พวกโจรแขกไลกระชัน้ ชิดติดตามมาเสียงปนดังกึกกอง นายโจร
สัง่ ใหบริวารของมันโอบลอม พวกโจรตางกระจายกําลังออกไปหลายพวก
ในที่สุด คณะพรรคสีส่ หายกับทานผูใ หญทง้ั สอง พรอมดวยเจาแหวและมณฑาวดีกย็ ดึ ทีม่ น่ั ในระหวาง
หมูก อ นหินริมธารแหงหนึง่ ตอสูก บั พวกโจร องคซานุกขานมีนาํ้ พระทัยกลาหาญอยางนาชม พระองคมิไดทรง
หวาดหวั่นพวกโจรเลย
ซานุกขานหมอบอยูในระหวางกอนหินใหญ ทรงยกพระแสงปนเล็กยาวประทับพระ
อังสะในทานอนยิง แลวกระดิกพระดัชนีเหนีย่ วไกยิงโจรคนหนึง่
"ปง"
กระสุนปนเล็กยาวนัดนัน้ ถูกสมุนโจรผงะหงายพลัดตกจากหลังมาทันทีดวยความแมนยําของพระองค
นักไตเขาบรรดาศักดิต์ า งชวยกันระดมยิงพวกโจรดวยปนเล็กยาว เสียงปนดังกึกกอง พวกโจรถูกยิงรวงจากหลัง
มาหลายตอหลายคน นายโจรสัง่ ใหบริวารของมันลงจากหลังมา แลวทําการรบบนภาคพืน้ ดิน พวกโจรไดโอบ
ลอมสีส่ หายไวแลว
เสีย่ หงวนถือโอกาสกอดมณฑาวดีเปนการคากําไรไดสมั ผัสเนือ้ นิม่
"กลัวไหมหนู"
"กลัวคะ แตไมถึงกับตองกอดหนูหรอกคะ"
อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ รีบคลายมือที่กอดหลอนออกทันที
การสูรบเปนไปอยางถอยทีถอยอาศัยกัน คือตางฝายตางกลัวตาย ไมมใี ครกลาโงหัวขึน้ มายิงอีกฝายหนึง่
นายโจรสวมเสือ้ กัก๊ สีแดงยืนแอบอยูโ คนตนไมใหญตน หนึง่ เขาเปนชายกลายคนรูปรางสูงใหญไวหนวดเครารุงรัง
มือซายถือปนพก มือขวาถือดาบใหญเปนดาบโคงแบบดาบที่แขกชอบใช เขาตะโกนสั่งสมุนของเขาใหประหยัด
กระสุนและใหรกุ คืบหนาเขาไปอยางระมัดระวังตัว
นิกรแลเห็นนายโจรแลว นายจอมทะเลนยกปนเล็กยาวขึ้นประทับบาเล็งศูนยปนหมายระดับอกนายโจร
แลวกระดิกเหนี่ยวไกยิงทันที
"แอเอีย๊ ว ......" เสียงกระสุนปนแหวกอากาศดังลัน่
กระสุนนัดนั้นถูกเคราดานขวาของนายโจรหลุดไปกะบิหนึ่ง ทําใหนายโจรสะดุง เฮือกแลวรีบลมตัวลง
นอนทันที เสียงปนที่พวกโจรและเจาทรัพยระดมยิงกันนั้น ทําใหสตั วปา แตกตืน่ ไปตามกัน
"อา ๆ ๆ ๆ ๆ แอเอีย๊ ว.......แอเอีย๊ ว........อา ๆ ๆ ๆ"
สมุนโจรคนหนึง่ ถือปนเล็กยาววิง่ กมตัวเขามาอยางทรนง เจาคุณปจจนึกฯ ปลอยกระสุนสังหารออกไป
เด็ดชีพสมุนโจรผูนั้นทันที มันหยุดชะงัก สะดุง เฮือกปลอยปนเล็กยาวหลุดจากมือแลวยกมือไขวควาอากาศ รอง
อุทานเรียกพระศิวะไดคาํ หนึง่ ก็ลม ลงสิน้ ใจตาย

เวลาผานพนไปไมถึงยี่สิบนาที ฝายเจาทรัพยกห็ มดกระสุนทั้งปนเล็กยาว และปนพกไมมกี ระสุนทีจ่ ะ
ใชยงิ อีกแลว ทานเจาคุณปจจนึกฯ ทูลทานมหาราชาซานุกขานอยางละล่าํ ละลัก
"ฝาบาท กระหมอม พวกเราหมดกระสุนแลว ยอมแพมันดีไหม"
องคซานุกขานทรงนิง่ คิดอยูส กั ครู
"เห็นจะตองยอม ถาไมยอมเราก็ถกู ฆาตายหมด"
ทานเจาคุณเมมปากแนน ทอดสายตามองดูพวกโจรหารอย ซึง่ ขณะนีม้ นั ไดโอบลอมไวทง้ั สีด่ า น แลว
ทานก็หันมาทางลูกเขยจอมทะเลนของทาน
"ยกธงขาวโวยอายกร แกจัดการยกธงขาวหนอยซี"
นายจอมทะเลนรับคําแลวเปลีย่ นสายตามาทีม่ ณฑาวดี
"หนู ขอกางเกงในของหนูใหนา เถอะ นาจะใชตา งธงขาวยกขึน้ โบกยอมแพมนั "
มณฑาวดีอายจนหนาแดง
"กางเกงในของหนูสชี มพูนค่ี ะ"
นิกรจุย ป าก
"แลวกัน นัยนตาของนาไมไดบอดสีหรอกนา อีตอนหนูขน้ึ มานาเห็นสีขาวยังจะวาสีชมพูอกี เร็ว .....
ถอดมาใหนา เถอะ มัวชักชาตายไมรนู า"
หลอนทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"ถอดยังไงละคะ"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"คลานเขาไปในพุม ไมขา งหลังเรา แลวแกกางเกงในออกไมมใี ครเห็นหรอกนาเร็วหนอยหนู ถาพวก
โจรมันบุกเขามาตะลุมบอน เราก็จะถูกมันยิงตายหรือฟนตายหมด"
มณฑาวดีเต็มไปดวยความกระดากใจทีต่ อ งแกกางเกงในออกใชแทนธงขาว และหลอนไมอาจปฏิเสธได
เพราะชีวิตของทุก ๆ คนกําลังอยูในระหวางเงื้อมหัตถของมัจจุราชแมหมายสาวรีบคลานเขาไปในพุมไมอันหนา
ทึบ เบือ้ งหลังทีม่ น่ั ของคณะพรรคสีส่ หาย
นิกรกระชากมีดพกที่เหน็บเอวออกมาถือกระชับมั่น แลวกลาวกับเสีย่ หงวน
"สูต ายอายหงวน ถาพวกโจรประดาหนากันเขามา กอนทีเ่ รายกธงขาว เราจะสูม นั ดวยมีดพกเลมนี้ ดึง
มีดของแกออกมาซี"
อาเสี่ยปฏิบัตติ ามคําสั่งของนิกรโดยดี
"แยโวยเรา พวกโจรแตละคนหนาตาเหมือนผูร า ย หาหนาหลอพอที่จะเปนพระเอกสักคนไมมีเลย นา
เสียดายทีล่ กู ปนของพวกเราหมด ถามีกระสุนอีกสักหาหกหีบก็คงจะไดยงิ กันชุม มือ"
ทันใดนัน้ เองผาสีขาวผืนหนึง่ ก็ถกู โยนออกมาจากพุม ไม และหลนลงมาคลุมศีรษะนิกรพอดี นายจอม
ทะเลนทําคอยน ยกมือขึ้นดึงผาชิ้นนั้นลงมาดู พอเห็นเปนกางเกงใน นิกรก็เย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว
"วา อีหนูนี่มันยังไงโวย โยนกางเกงในมาบนกบาลคนได"
มณฑาวดีวง่ิ จูด ออกมาจากพุม ไม และรีบทรุดตัวลงนั่งขางนิกร
"ถูกศีรษะคุณนาหรือคะ"
นิกรตวาดแวด
"ก็ถกู นะซี โยนออกมาได"

หลอนหัวเราะคิ๊ก
"หนูนกึ แลววาคงถูกศีรษะคุณนาก็ถกู จริง ๆ ขออภัยเถอะนะคะ"
นิกรบนพึมพํา เขาคลานไปที่กงิ่ ไมแหงกิ่งหนึ่ง ซึง่ ยาวประมาณสองเมตร นายจอมทะเลนรีบผูก
กางเกงในของมณฑาวดีกบั กิง่ ไมนน้ั แลวยกขึน้ กวัดแกวงเปนสัญญาณ ยอมจํานนโดยไมมีเงือ่ นไข นายโจรยิม้
แปน เขาโบกมือบอกใหสมุนโจรลุกขึ้นจากที่กําบังเดินประดาหนากันเขามา คณะพรรคสี่สหาย กับทานผูใหญทงั้
สอง และเจาแหวกับมณฑาวดีตา งลุกขึน้ ยืนชูมอื ทั้งสองขางขึน้ เหนือศีรษะ ยอมจํานนโดยดี
นายโจรปราดเขามายืนเผชิญหนากับนักไตเขาบรรดาศักดิ์ เขาสัง่ ใหบริวารของเขายึดอาวุธฝายเจาทรัพย
และเขาก็จอ งมองดูหนาคณะพรรคสีส่ หาย กับทานผูใ หญทง้ั สองทีละคน ซึ่งขณะนีเ้ จาทรัพยทกุ คนพากันมอง
หนานายโจรเปนตาเดียว นายโจรมีลกั ษณะทาทางบอกใหรวู า เปนคนชัน้ ต่าํ ใบหนาเหี้ยมริมฝปากแบะหนา ทีค่ อ
คลองหัวกะโหลกผี และมีกอ นกลม ๆ ลักษณะคลายนิว้ มือ รอยเสนเชือกรอบคอ
อาเสีย่ ทําใจดีสเู สือ
"สวัสดีบาบู"
นายโจรแสยะยิม้ และบวนน้าํ ลายปรีด๊ ถูกหนาเจาแหวพอดี
"อือ สวัสดีนะ อีนจ้ี น๊ั เสียใจมัก่ มากทีพ่ วกทานตกเปนเชลยของจัน๋ "
คณะพรรคสีส่ หายตางมีขวัญและกําลังใจดีขน้ึ เมื่อนายโจรพูดภาษาไทยไดดี เสีย่ หงวนยืน่ มือขวาให
นายโจรจับ นายโจรนิง่ คิดอยูส กั ครูก ย็ อมสัมผัสมือกับอาเสีย่
"บาบูเปนายโจรใชไหม" กิมหงวนถามอยางประจบ
นายโจรพยักหนา
"ถูกแลว อีนี้จั๋นนายโจรนะนาย"
"บาบูชื่ออะไรจะ"
"องคุลมี าล"
ทุกคนสะดุง เฮือกไปตามกัน ดร. ดิเรก เผลอตัวหัวเราะออกมาดัง ๆ แลวกลาววา
"สังสัยเสียแลวบาบู องคุลมี าลนะตายไปตัง้ เกือบสามพันปแลว"
บาบูนายโจรยืดหนาอกขึ้นในทาเบง
"อีนี้จนั๋ รูดนี า ชื่อเดียวกันนายจาแตคนละคน คนแขกชื่อเหมือน ๆ กันมีแยะ" พูดจบจอมโจรหารอยก็
หันมามองดูหนาเสี่ยหงวน "อีนี้สูงดีนะนาย มองดูคลาย ๆ เปรตคะราบ"
อาเสีย่ สะดุง โหยง
"เปรียบเทียบใหมันนาฟงกวานี้ไมไดหรือ อา--บาบู เอาอะไรคลองคอนะ หัวกะโหลกลิง ..... แลวก็เม็ด
อะไรคลาย ๆ ลูกสมอ"
นายโจรกมลงมองดูสรอยสังวาลของเขาแลวกลาวกับกิมหงวนอยางยิม้ แยม
"หัวกะโหลกคนคะราบไมใชหัวกะโหลกลิง หัวกะโหลกนายทหารอังกฤษที่ยกทหารมาปราบพวกเรา
อีนจ้ี น๋ั ฆาตายแลวเอาหัวกะโหลกมาคลองคอเลน"
นิกรพูดเสริมขึ้น
"แลวลูกสมอนั่นละเปนเครื่องลางหรือบาบู"
นายโจรหัวเราะลัน่

"ไมใชลกู สมอครับ อีนี้หัวแมตนี คนนะนายจา องคุลีมาลคนกอนฆาคนไดคนหนึ่งก็ตดั หัวแมมือไว จั๋น
ไมชอบทําตามอยางใครคะราบ จัน๋ ฆาคนไดจนั๋ ก็ตัดเอาหัวแมตีนมาคลองคอ"
สีส่ หายตางหัวเราะกันอยางครืน้ เครง องคุลมี าลคอย ๆ เปลีย่ นสายตามาทีท่ า นมหาราชาซานุกขาน นาย
โจรขมวดคิว้ เขาหากันแลวกลาวถามดวยเสียงหนัก ๆ วา
"ทานเปนแขกใชไมใช"
องคซานุกขานทรงปฏิเสธทันที
"เปลาฉันเปนคนไทย พวกเราทั้งหมดนีเ้ ปนคนไทย ผูหญิงสาวคนนี้ก็เปนคนไทย"
องคุลมี าลหันขวับมาทางมณฑาวดี
"เฮ คนไทยมะไรแตงตัวเปนแขก"
แมหมายสาวตัวสัน่ งันงก พล พัชราภรณรบี แกตวั แทนหลอน
"เรามาเทีย่ วอินเดียและเนปาล เราเคารพเจาของบานเราก็ใหสุภาพสตรีคนนี้แตงตัวเปนผูห ญิงแขก"
องคุลีมาลเชื่อครึง่ ไมเชื่อครึ่ง เขาจองมองดูมณฑาวดีอยางไมวางตา ดวยความพอใจในรูปโฉมอัน
สะคราญตาของหลอน
"ผัวมีหรือยังอีหนู"
มณฑาวาดีใจหายวาบ รีบยกมือขวาเกาะแขนนิกรทันที
"ผัวฉันอยูน "่ี
นิกรยิม้ แปนแลวยักคิว้ ใหนายโจร
"เราทั้งสองเปนคูผ ัวเมียที่รักกันอยางที่สุด"
"ไมอยากเชือ่ เลย หนาตาผูห ญิงคนนีบ้ อกวาเปนแขก คนไทยจัน๋ รูจักดีคะราบ จั๋นเคยไปอยูเ มืองไทย
มาแลว ผูหญิงไทยจมูกแฟบนายจา"
นิกรยิม้ แหง ๆ
"เมียฉันเปนลูกครึ่ง แมของหลอนเปนชาวยุโรป"
"โอ--ยังงี้เปนไดจั๋นเชื่อแลว" แลวเขาก็หนั ไปมองดูบริวารของเขา
เจาคุณปจจนึกฯ แลเห็นนิกรทําคอขยอนในทาผะอืดผะอม ทานก็กระซิบถามเบา ๆ
"เปนอะไรไปวะอายกร"
นิกรพยายามกลืนน้าํ ลายดวยความลําบากยากเย็น
"แหวนเพชรอายเสี่ยมันติดคอผมครับ"
ทานเจาคุณพยักหนารับทราบ
"พยายามกลืนเขาไปซี"
นิกรมองดูองคุลมี าลซึง่ กําลังเจรจา กับสมุนแขนขวาของเขาเปนภาษาฮินดู
"กลืนลงไปในทองเวลาจะเอาออกลําบากครับ ผมเก็บไวทคี่ อหอยแบบอูฐเก็บน้ําไวเปนเสบียง"
องคุลีมาลหันมาทางคณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ เขายกมือเทาสะเอวมองดูทกุ ๆ คนแลวกลาววา
"อีนี้จนั๋ เสียใจนายจา จั๋นตองเรียกคาผานทางคนละหมื่นรูป รวมแปดคนแปดหมื่นรูปนะ นาย"
ดร. ดิเรกเดินเขามาหาองคุลีมาลแลวยิ้มให
"สหายฮินดูทร่ี กั พวกเราเปนนักไตเขา ไมไดเอาเงินติดตัวมา เพราะเราไมไดซอ้ื หาอะไร เงินคาผาน
ทางคนละหมื่นรูป ถาบาบูอยากไดกต็ ามเราไปซี ไปถึงเมืองกาตะมันดูเราจะจายให"

องคุลมี าลแสดงทาทางไมพอใจทันที
"ตามไป อีนี้ตามเขาไปในเมืองนายใหโปลิศจับจัน๋ โอ--ลูกไมตน้ื ๆ นายจา จั๋นเปนนายโจรมานานแลว
ไมเคยเสียทีใคร ถาพวกนายไมจา ยเงินคาผานทางใหจน๋ั อีนี้ฉันจะตองขอเชิญไปที่ซองของจั๋นคะราบ"
นิกรหัวเราะชอบใจ
"ออ หมายความวา บาบูจะเลี้ยงดูปูเสื่อพวกเราใชไหม"
นายโจรลืมตาโพลง
"คาผานทางไมใหเลี้ยงทํามะไร อีนี้จั๋นเอาไปฆาคะราบตัดหัวทีละคนโยนศพใหอีแรงกินนะ"
ทุกคนหนาจอยไปตามกัน ทานมหาราชาซานุกขานรับสัง่ กับเสีย่ หงวนอยางเปนการเปนงาน
"เธอมีเงินรูปอยูเ ทาไร"
อาเสี่ยตบกระเปากางเกงของเขา
"ราวหาหกรอยกระหมอม"
"แยจริง ฉันมีอยู หกรอยเห็นจะได" แลวพระองคกร็ บั สัง่ ถามเจาคุณปจจนึกฯ "เจาคุณมีเทาไร"
ทานเจาคุณยิม้ แหง ๆ
"กระหมอมมีรอ ยกวา"
ทานมหาราชาหันพระพักตรมาทาง พล นิกร และ ดร. ดิเรก
"เธอสามคนมีเงินอยูเ ทาไร เอามารวมกันเถอะ"
พลวา "กระหมอมมีมาเพียงรอยรูปเ ทานัน้ "
ดร. ดิเรกพูดเสริมขึน้
"กระหมอมมีสามรอยกวา"
"แลวคุณนิกรละ" รับสัง่ ถามนายจอมทะเลน
"เงินรูปกระหมอมไมไดเอาติดตัวมาเลย มีแตเงินไทยอยูห กสลึง"
ทานมหาราชาทรงเกาพระเศียร
"ทีหลัง ออกจากบานไปไหนหัดพกเงินเสียบางซีนะ คุณนิกร" แลวทานมหาราชาก็หนั พระพักตรมาทาง
เจาแหว "แกละ มีเงินติดตัวหรือเปลา"
เจาแหวกําลังใจลอยก็ตอบเรือ่ ย ๆ
"กระหมอมมีอยูใ นราวสองรอยกรัม"
องคซานุกขานทรงสะดุง
"เงินนะหรือ"
เจาแหวยิ้มแหง ๆ
"กัญชาทีห่ น่ั ละเอียดแลวกระหมอม"
"ปูโ ธ ฉันถามเรื่องเงินแกดันตอบเรื่องกัญชา เฮอ แยละพวกเรา ไมมีเงินคาผานทางใหเขา เราก็จะตอง
เอาชีวติ มาทิง้ ทีน่ "่ี แลวพระองคก็เสด็จเขาไปหานายโจร "นี-่ -องคุลมี าล เอายังงี้ไดไหม ฉันจะมอบแหวนราคา
นับแสนของฉันใหแกเปนคาผานทางพวกเรา"
นายโจรหัวเราะและสัน่ ศีรษะ
"แหวนเอาไปทํามะไร อีนจ้ี น๋ั ดูเพชรพลอยไมเปนคะราบ เจอของเกเขาจั๋นก็เสียใจซี จั๋นตองการเงิน
เพชรนิลจินดาจั๋นไมเอา"

ทานมหาราชาเกือบจะแสดงองคใหนายโจรทราบวา พระองคคือซานุกขานแหงนครปตนาซึ่งเปนมหา
เศรษฐีอันดับหนึง่ ของโลกและชาวอินเดียทัง้ หลายยอมรูจักชื่อเสียงของพระองคดี แตแลวก็ไมกลาทีจ่ ะแสดงตัว
"แกตองเห็นใจพวกเราบางองคุลมี าล พวกเราเปนนักไตเขาใครจะเอาเงินติดตัวมามากมายฉันเซ็นเช็ค
จายเงินแปดหมื่นรูปใหเอาไหมละ แลวไปเบิกเอาทีป่ ตนาแบ็งค"
นายโจรหารอย หัวเราะเห็นฟนขาว
"เช็คเอามาทํามะไร เดี๋ยวนี้เชื่อไมไดครับ ไมวาที่ไหนเจอะเช็คไมมีเงินทัง้ นั้น แลวก็ถา จัน๋ ไปเบิกเงินใน
เมืองปตนา อีนี้จั๋นก็ถูกโปลิศตะครุบ"
"ถายังงัน้ ไมมโี วย" องคซานุกขานรับสัง่ อยางกริว้ "แกเรียกคาผานทางแพงไปนีน่ า พวกแปดคนนี่แก
เรียกสักหนึง่ พันรูปก ด็ แี ลว เราจะไดจา ยใหเดีย๋ วนี้ เราไมมเี งินจริง ๆ ไมเชื่อคนดูได"
นายโจรนิ่งคิดอยูสักครู แลวหันไปทางบริวารของเขา ซึง่ ยืนหอมลอมคุม กันเขาในระยะใกลชดิ
"กาโหปตตาหรี่ อะมาริหยาอาหา วายังไงโวย เขามีใหเราเพียงพันรูปเทานั้น"
พวกสมุนโจรตางสงเสียงอือ้ อึง ขอรององคุลีมาลไมใหยอมรับเงินคาผานทางเพียงพันเดียว เพราะเปน
การเสียศักดิศ์ รีของโจรทีย่ อมลดลาวาศอก ราวกับวาหิวเงินเสียเต็มทน หลายตอหลายคนรองตะโกนขึ้นเปนเสียง
เดียวกัน ใหนําตัวคณะนักไตเขาบรรดาศักดิ์ไปประหารชีวิตที่ซองตามระเบียบ
องคุลมี าลรูส กึ สงสารและเห็นใจเชลยของเขาไมนอ ย
แตเขาเปนนายโจรจึงจําเปนตองปฏิบัตติ าม
บทบัญญัติของพวกโจรทีเ่ ขาวางไว องคุลมี าลมองดูคณะพรรคสีส่ หายอยางเศราใจ นิง่ อึง้ ไปสักครูเ ขาก็กลาววา
"อีนจ้ี น๋ั ชวยอะไรไมไดแลวนายจา พวกนายตองถูกประหารชีวติ จั๋นจะเอาหัวแมตีนพวกนายทั้งแปด
คนคลองคอจั๋นตามธรรมเนียม"
นายจอมทะเลนทําหนาเบ
"บาบู ถายังงัน้ อยาฆาพวกเราเลย ตัดเอาศีรษะมารดาเทาของพวกเราไปคลองคอเลนคนละอัน แลว
ปลอยพวกเราไปก็แลวกัน"
องคุลมี าลทําหนาฉงน
"ศีรษะมารดาเทา....อีนี้จนั๋ ฟงไมเขาใจคะราบ"
"ก็หวั แมตนี อยางไรละ ฉันพูดใหมนั เพราะหนอย ศีรษะแปลวาหัว มารดาแปลวาแมเทาก็แปลวาตีน"
นายโจรนิ่งนึก
"โอ--เขาใจแลวนายจา อีนจ้ี น๋ั ตองฆาพวกนายเสียกอน จึงจะตัดเอาหัวแมตีนมาคลองคอ" พูดจบเขาก็
ทําใจใหเขมแข็ง หันไปทางบรวารของเขา แลวตะโกนออกคําสัง่ ดวยเสียงอันดัง "มาดูลี สารถีสาระพาเฮโลโวย
จับพวกนี้ไปซองของเรา"
บรรดาสมุนโจรตางโหรอ งเกรียวกราว และวิง่ ประดาหนาเขามาจับคณะไตเขาบรรดาศักดิก์ บั มณฑาวดี
ผูกมัดมือไขวหลังดวยเชือกหนังเสนเล็ก ๆ ทุกคนหมดอิสรภาพแลว ตอจากนัน้ พวกโจรก็พาเชลยของมันเดินทาง
กลับซองโจรโดยพาหนะมา
ซองโจรขององคุลีมาลอยูในหุบเขาแหงหนึ่ง อันเปนชัยภูมิที่เรนลับและเหมาะสม บนเนินเขาเหลานั้น
มีสมุนโจรยืนยามเปนระยะ ๆ พวกโจรขององคุลีมาลมีความเปนปกแผนมัน่ คงมาก กองทหารเคยยกมาปราบ
หลายครั้ง แตปราบไมสาํ เร็จเพราะพวกโจรมีกาํ ลังเขมแข็ง และชํานาญในภูมปิ ระเทศ พวกทหารถูกโจมตีแตก
พายไป รัฐบาลเนปาลตั้งใจวากอนฤดูฝนปนจี้ ะสงกองทหารมากวาดลางพวกโจรขององคุลีมาลใหราบคาบ โดย
จะมีฝูงเครือ่ งบินลําเลียงพลรม และเครื่องบินประจัญบานเขารวมดวย

ในหุบเขานั้นเปนที่ราบประมาณยี่สิบไร พื้นดินสีแดงรอบหุบเขาคือขุนเขานอยใหญ พวกโจรปลูก
กระทอมทีพ่ กั รวมกันอยูใ นบริเวณตนไมอนั หนาทึบหลายสิบตน ดานหลังของหมูบ านติดกับภูเขาใหญลูกหนึง่
โจรเหลานีเ้ ปนชาวฮินดูนบั ถือศาสนาพราหมณ ดังนั้น บริเวณลานกวางหนาหมูบ า นจึงมีเทวรูปแกะสลักดวยหิน
ปรากฏอยูส ามองค คือพระศิวะผูเปนเจา องคอมุ าพระแมเจา และพระนารายณ ซึง่ ชาวฮินดูทง้ั หลายมีความ
เคารพนับถืออยางทีส่ ดุ
เบื้องหนาของเทวรูปมีเสาหลักปกอยูเปนแถวเรียงรายกันไป และมีแทนหินขนาดกวางประมาณหาฟต
บนแทนนั้นมีเครื่องพันธนาการชนิดหนึ่ง เปนแทนเหล็กครึ่งวงกลม เชลยของพวกโจรทีถ่ กู จับมาประหารชีวติ จะ
ถูกมัดมือมัดเทาแนนหนา พวกโจรจะชวยกันหามผูท เ่ี คราะหรา ยขึน้ ไปนอนบนแทนและแลวคอของผูเ คราะหรา ย
จะถูกสลักดวยหวงเหล็กบนแทนครึง่ วงกลมนัน้ ตอจากนั้นเพชฌฆาตก็จะใชดาบฟนคอขาดกระเด็นเปนการบูชา
พระศิวะผูเปนใหญ
กอนทีค่ ณะพรรคสีส่ หายจะรูว า อะไรเปนอะไร ทัง้ แปดคนก็ถกู จับมัดเสาหลักคนละตน เจาแหวรองไห
โฮ เมือ่ รูว า ตัวจะตองตายดวยคมดาบ เจาคุณปจจนึกฯ กับทานมหาราชาซานุกขานพยายามทําจิตใหสงบ โดยคิด
เสียวาความตายเปนของธรรมดาโลก ทานทัง้ สองถูกมัดอยูใ กล ๆ กันถัดไปคือ สีส่ หายกับเจาแหว ขวาสุดคือ
มณฑาวดี
พวกโจรตัง้ แถวเปนรูปสีเ่ หลีย่ มยืนหอมลอมเชลยของมันอยางสงบเงียบ องคุลมี าลถือดาบใหญยนื อยู
นอกแถว ทาทางของนายโจรดุรา ยผิดปกติ ใบหนาเหีย้ มเกรียม เมือ่ องคุลมี าลชูดาบขึน้ เหลาโจรแขกก็รอ งขึน้
พรอม ๆ กัน
"กาโหนาฮี"้
และแลวเสียงกลองก็ดังกังวานขึน้ แผวเบา พิธปี ระหารชีวติ เริม่ ตนแลว องคุลมี าลเดินเขาไปหาเชลยทัง้
แปดคน เขาเดินผานหนาทานมหาราชาซานุกขานเปนคนแรก และเดินเรือ่ ยไปหยุดยืนเผชิญหนาฒณฑาวดีแม
หมายสาว มณฑาวดีอกสัน่ ขวัญแขวน
"บังจา อยาฆาฉันเลย ฉันจะยอมเปนเมีย"
องคุลมี าลหัวเราะ
"โอ--ขอบใจมักมาก อีนี้จนั๋ ไมตอ งการนะ เมียจั๋นสวยกวาเธอหลายเทา ฮะ ฮะ จั๋นจําเปนตองฆาเปน
คนแรก พระแมเจาอุมากําลังทรงกระหายทีจ่ ะดืม่ เลือดมนุษยผหู ญิง ปางนีพ้ ระองคเปนยักษดรุ า ยมากคะราบ อีนี้
กินเลือดคนหนา ไมตอ งเสียใจ ตายแลวเธอจะไดขน้ึ สวรรค"
ดร. ดิเรกรองตะโกนขึ้นดัง ๆ
"บาบูโวย มานีแ่ นะ"
นายโจรเดินเขาไปหานายแพทยหนุมทันที
"วากระไรนายจา"
นายแพทยหนุม มองดูนายโจรอยางเดือดดาล
"ขอใหแกฆาฉันเปนคนแรก ฆาพวกเราใหหมดทุกคน แตปลอยผูห ญิงของเราไป การฆาผูห ญิงไมมี
เกียรติหรอก"
"ออ อีนี้จั๋นเปนโจรนะนายจา เกียรติมที าํ มะไร"
ดร. ดิเรก เคนหัวเราะ

"อยางไรก็ตาม ฉันตองการตายเปนคนแรก และอยาใหฉนั ตายอยางนาหวาดเสียวเลยบาบูเอาปนพกของ
แกยิงฉันเถอะ ถูกตัดคอมันหวาดเสียวมากไปหนอย"
องคุลมี าลยกมือขวาตบบา ดร. ดิเรก ดวยความพอใจ
"ฮือ อีนี้ทานใจเด็ดนะนายจา ดีแลว จั๋นจะฆานายเปนคนแรก แตพระศิวะและพระนารายณโปรดให
ฆาดวยการตัดคอคะราบ จัน๋ เสียใจตองตัดคอทาน"
นายแพทยหนุม ยิม้ แคน ๆ
"เออ จะตัดคอหรือตัดหัวแมตีนก็ตามใจแกเถอะ ฆาฉันเสียเร็ว ๆ อยากตายเต็มทนแลว"
กิมหงวนดิน้ รนฮึด่ ฮัด่ แลวตะโกนลัน่
"ฆากูกอ นโวยอายบัง อายโจรหารอย มึงปาเถือ่ นมากฆาคนเลนเปนผักปลา วันหนึง่ มึงจะตองไดรับ
กรรมตอบสนอง เอากูไปฆาซี กูจะตายเปนคนแรก"
นิกรรองขึ้นบาง
"ฆากูซวี ะ แตขอใหฆากูเปนคนสุดทาย ชีวติ ของกูกไู มเสียดายหรอกวะ แตกกู ลัวตายเทานัน้ "
องคุลมี าลทําหนาชอบกล เขายืนทําตาปริบ ๆ อยูส กั ครูก ห็ นั ไปกวักมือเรียกเพชฌฆาตของเขา ชาวฮินดู
รางใหญสองคนเดินออกมาจากแถว ปรีเ่ ขามาหาองคุลมี าลนายโจรสงภาษาบอกคนของเขาใหแกมดั ดร.ดิเรก
ออก และพาไปที่แทนสังหาร
คณะพรรคสีส่ หายใจเตนระทึกไปตามกัน เจาแหวหนาซีดเหมือนไกฟก ยืนคอพับคอออนอยูกบั เสา
หลัก แขงขาออนเปยกเต็มไปดวยความรักตัวกลัวตาย เจาหนุมฮินดูรางใหญทั้งสองคน ฃวยกันแกเชือกหนังที่
มัดขอมือ ดร. ดิเรกออกจากเสา แลวก็พานายแพทยหนุม ตรงไปยังแทนหิน สมุนโจรใชเชือกหนังมัดมือและเทา
ดร. ดิเรกอยางแนนหนา ชวยกันอุมนายแพทยหนุมขึน้ ไปนอนบนแทนหิน ชายฉกรรจอกี สามคนเดินออกมาจาก
แถว คนหนึง่ รางกํายําถือดาบใหญทแ่ี ขกนิยมใช ปลายดาบโคงเล็กนอย แตหนาดาบใหญมากตองแสงไฟเปน
ประกายวูบ ขาวคมนากลัว
ในที่สุด ดร. ดิเรกก็ถูกแผนเหล็กรัดคอปองกันไมใหสวนคอเคลือ่ นไหวได ดร. ดิเรกนอนหงายอยูบ น
แทนนัน้ ปากยังคาบกลองยาเสนพนควันอยางสบายใจ เขาปลงตกแลว เขารูดีวาเมื่อความตายมาถึงไมมีใครทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ ง หรือผลัดวันประกันพรุงได มนุษยทกุ คนตองตายตามกาลเวลา แมแตสมเด็จพระบรมศาสดาก็หนี
ความตายไปไมพน
องคุลมี าลยืนอยูห นาแทนหิน มองดูนายแพทยหนุม ดวยความพอใจที่ ดร. ดิเรกมีจิตใจเขมแข็งและเยือก
เย็นผิดมนุษย นายโจรเอือ้ มมือกระตุกกลองยาเสนออกแลวกลาวถามนายแพทยหนุม วา
"เฮ.......อีนช้ี อ่ื อะไรนะนายจา"
ดร. ดิเรกยิม้ เล็กนอย
"ไมจาํ เปนจะตองรูช อ่ื ฉันหรอก จะฆาฉันก็เอาซีบาบู แตกอนจะตายขอใหฉนั รองเพลงหนึ่งกอนได
ไหม"
บาบูหัวเราะชอบใจ
"โอ--ไดคะราบ อีนจี้ ั๋นชอบฟงเพลงเหมือนกัน" แลวเขาก็ยกมือหามเพชฌฆาตรางใหญซง่ึ กําลังขยับ
ดาบทําทาจะฟนคอนายแพทยหนุม "ประเดีย๋ วกอนโวย ขาจะฟงเพลงกอน"
นายแพทยหนุมทอดสายตามองไปยังขุนเขาหิมาลัยซึ่งมองแลเห็นไกลลิบเบื้องหนาโนนยอดเขาปกคลุม
ดวยหิมะขาวโพลน ดร. ดิเรกยิ้มเศรา ๆ พยายามปลอบใจตนเองใหเขมแข็ง เขานิง่ เฉยอยูสักครูก็รอ งเพลงขึน้ ดวย

เสียงกังวาน เพลงทีร่ อ งคือเพลง "ซาโยนาระ" แต ดร.ดิเรกไดเปลี่ยนเนื้อเสียใหม โดยใชคํารองเปนภาษาไทย
สวนทํานองเพลงเปนไปตามเดิม
หิมาลายา ไซแอ็ม มิส ขอลา
ลากอน หิมาลายา
อยากจะยิม้ ยิม้ ไมออก ไดแตกลอกหนา...........
เราเอาชิวามาทิ้ง ดอกไมงามสะพรัง่
ทองฟาก็แจมใส
หิมาลายา หิมาลายา ลากอน........
องคุลมี าลวางดาบคูม อื ลงบนแทนหินแลวตบมือลัน่
"เกงมาก อีนี้เพราะจริง ๆ นายจา จัน๋ เคยฟงเพลงมามากไมเพราะอยางนี้ อา--กอนจะตายนายมีอะไรที่
จะขอรองจัน๋ บางไหม"
นายแพทยหนุม อมยิม้
"ไมมอี ะไร ฉันพรอมแลวทีจ่ ะตายอยางสงาผาเผย อา--ฉันขอมอบกระเปายาเครื่องเวชภัณฑของฉันให
เปนสมบัติของแก เพือ่ แกกับบริวารของแกจะไดใชหยูกยาของฉัน ใหเปนประโยชนเมื่อยามปวยไข"
องคุลมี าลขมวดคิว้ ยน จองมองดูนายแพทยหนุม อยางแปลกใจ
"เฮ--อีนี้ทานเปนหมอ"
ดร. ดิเรกพยักหนา
"ถูกแลว ฉันเปนหมอ เปนนายแพทยปริญญากิติมศักดิ์แหงประเทศอังกฤษ และเปนนักวิทยาศาสตร ผู
เรืองนามของโลกคนหนึ่ง"
องคุลีมาลหันมาทางสมุนของเขาทันที แลวกลาวเปนภาษาฮินดู
"เฮ--แกมัดเขาและปลอยเขาใหไดรับอิสระ สุภาพบุรุษผูนเี้ ปนหมอ ภาวินเี มียรักของขา มีหวังรอดตาย
แลว"
เจาหนุมรางใหญสองคน ตางเดินตรงเขามาทีแ่ ทนหิน และแกเชือกทีม่ ดั รางของนายแพทยหนุม ออก
องคุลมี าลชวยปลดหวงเหล็กบังคับคอ ดร. ดิเรกออกจากคอ นายแพทยหนุมสลัดแขงขายกแขนขึน้ บิดตัวใหหาย
เมื่อย แลวลุกขึน้ นัง่ องคุลมี าลยกมือขวาใหเขาจับ
"สลามนะคุณหมอ อีนี้โชคของจัน๋ แลว พระศิวะบันดาลใหจั๋นไดพบทาน ฮะ ฮะ เมียจัน๋ ปวยมัก่ มาก
นายจา คุณหมอชวยเมียจัน๋ ดวย"
ดร. ดิเรกยิม้ เล็กนอย
"เมียของแกปวยเปนอะไร"
"โอ....เปนหลายอยางนายจา ขี้เปนกอนเยี่ยวเปนน้ํานะนายจา ตัวรอนจี.๋ ...เปนไข ประเดี๋ยวหัวเราะ
ประเดีย๋ วรองไหตอี กชกหัวคะราบ หมอตองชวยเมียจัน๋ "
นายแพทยหนุม พยักหนารับทราบ
"ฉันรับรองบาบูเมียของแกจะหายปวยในเร็ววันนีด้ ว ยความสามารถของฉัน แตวากอนทีจ่ ะใหฉันรักษา
แกตอง ปลอยพรรคพวกของฉันใหไดรบั อิสระเชนเดียวกัน"

องคุลมี าลดีใจอยางยิง่ เขาสงภาษาฮินดูรองบอกคนของเขา พอสิน้ คําสัง่ สมุนโจรหลายคนก็วง่ิ เหยาะ ๆ
เขาไปหานักไตเขาบรรดาศักดิ์ แลวแกมดั ออกจากเสาหลัก ทุกคนดีใจเหมือนตายแลวเกิดใหม ตางพากันเขามา
หานายแพทยหนุม ซึง่ กําลังลุกขึน้ ยืนจากแทนหิน ทานมหาราชาซานุกขานทรงสวมกอด ดร.ดิเรกดวยความรัก
"พวกเรารอดตายเพราะเธอแท ๆ เราเปนหนีบ้ ุญคุณเธอมากทีเดียว"
นายแพทยหนุม ยิม้ แปน
"คนเรายังไมถึงทีต่ าย ถึงอยางไรก็ไมตายหรอกฝาบาท ความเปนหมอของกระหมอมไดชวยตัวเองให
รอดชีวติ มาหลายครัง้ แลว เมื่อถึงคราวคับขัน"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้นทันที
"แกตองพยายามรักษาเมียของนายองคุลมี าล ถาหลอนเปนอะไรไปพวกเราก็จะถูกฆาตายแตถา หลอน
หายปวย องคุลมี าลก็คงจะปลอยตัวพวกเรา"
องคุลมี าลกลาวขึน้ ดัง ๆ
"โอ--แนนอน แนนอนทีเดียวคุณหมอ อีนถ้ี า เมียฉันหายปวย จัน๋ จะปลอยคุณหมอกับพรรคพวกไป
โดยเฉพาะคุณหมอจั๋นจะใหรางวัลดีอยางที่สุดเปนพิเศษ"
นิกรพูดเสริมขึ้น
"ทองเทาลูกฟก..."
องคุลมี าลทําคอยน
"ทองที่ไหนมี จั๋นเปนโจรคะราบ เอาทองที่ไหน แตจั๋นมีของวิเศษดีกวาทองนะนายจาจั๋นจะใหงจู งอาง
เอาไปดูเลนสักสองสามตัว"
ดร. ดิเรกหัวเราะ
"ลําบากนักไมตองหรอกบาบู ฉันรักษาใหเปลา ๆ โดยไมตองการสิ่งตอบแทนใด ๆ จากบาบูเลย ฉันเคย
รักษาฟรีมามากตอมากแลว รับรองวาฉีดยาปุบหายปบ ไมวา จะเปนโรคอะไรฉันรักษาหายทัง้ นัน้ "
องคุลมี าลกมศีรษะเล็กนอย บรรดาสมุนโจรของเขาตางพูดกันพึมพํา บางคนก็เลื่อมใสศรัทธาในตัว
ดร.ดิเรก บางคนก็ไมเชือ่ วา นายแพทยหนุม จะรักษาแมสาวงาม หรือแมเสือภาวินใี หหายปวยได เพราะหลอนปวย
มาเดือนเศษแลว มีอาการทรงกับทรุดเรือ่ ยมา
"คุณหมอที่รัก อีนจ้ี น๋ั ยังไมรวู า คุณหมอชือ่ อะไร"
นายแพทยหนุม ยิม้ อยางภาคภูมิ
"ฉันคือดอกเตอร ดิเรก ณรงคฤทธิ์ ปริญญายาวหนึง่ ฟุตพอดี ทัง้ ทางแพทยและวิทยาศาสตร อา...
โอกาสนีฉ้ นั ขอแนะนําบาบูใหรจู กั กับพรรคพวกของฉันดวย
ทานผูนี้เปนพอตาของฉันชื่อพระยาปจจนึกฯ
สุภาพบุรษุ สูงอายุผนู ค้ี อื อา-- มีนามวาสนุก แฮะ แฮะ สามคนนั่นเปนเพื่อนรักของฉัน คนนี้ชื่อพล คนกลางสูง
เหมือนเปรต ชือ่ กิมหงวน คนขวาชื่อนิกร ผูห ญิงคนนีช้ อ่ื มณฑาวดีอา เปนภรรยาของนิกร เจาหนุมคนยืนขาง
หลังชือ่ แหวเปนเลขานุการสวนตัวของพวกเรา"
"โอโฮ" เจาแหวรองลัน่ "รับประทานลงยกยองกันอยางนี้ รับประทานผมยอมใหจิกหัวใชเลย"
องคุลมี าลชําเลืองมองดูพระพักตร ทานมหาราชาซานุกขาน แลวกลาวกับ ดร. ดิเรก วา
"อีนจ้ี น๋ั สงสัยวา คนนี้เปนชาวฮินดูนะคุณหมอ"
ดิเรกสั่นศีรษะ
"เปลา เขาเปนคนไทย"

"คนไทยทํามะไร หนาตาเหมือนแขกคะราบ"
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที
"ก็บาบูทําไมหนาตาเหมือนคนไทยละ"
องคุลมี าลทําหนาชอบกล
"อีนี้ฉันเหมือนคนไทย....." เขาคราง
"เออ ก็เหมือนนะซี หนาตาคลายกับพอฉันมาก ทีแรกฉันนึกวาพอฉันทีต่ ายไปกลับชาติมาเกิดเสียอีก
จริงวะ บาบูหนาตาคลาย ๆ คนไทยคนหนึ่ง"
"เฮ ไมจริงนา ฉันอยูเ มืองไทยไมเห็นมีใครวาหนาตาฉันเหมือนคนไทยเลย"
"อาว ก็เสือกไวหนวดเครารุม รามเหมือนกับรังนกกระจอกนีน่ า ถาบาบูโกนหนวดเคราใหเรียบรอย
แตงกายแบบคนไทย ใคร ๆ ก็ตอ งวาเปนคนไทยคนหนึ่ง บาบูนา จะรูด วี า แขกกับคนไทยนัน้ ไมใชอน่ื ไกลพีน่ อ ง
กัน"
นายโจรทําตาปริบ ๆ ไมรวู า จะพูดวากระไร ไดแตพยักหนาหงึก ๆ แลวหันมาทางนายแพทยหนุม
"คุณหมอจา อีนข้ี อเชิญไปทีบ่ า นจัน๋ ไดแลว รักษาเมียจัน๋ ไดเลย อยาใหเสียเวลาเลยคะราบ เมียจัน๋ เจ็บ
หนักกําลังจะตายนะ จัน๋ สงสารมัก่ มาก ถาเมียตายอีนจ้ี น๋ั ก็ตอ งตายดวย อยูคนเดียวหนาหนาวไมรูจะกอดใคร
คะราบ"
นายแพทยหนุมหัวเราะอยางขบขัน
"ไปซีบาบู แตฉนั จะตองพาเพือ่ นฉันไปดวยสักสองคน เพื่อใหทําหนาที่เปนผูชวยแพทย"
"โอไดคะราบ ไปกันหมดนี่ก็ได แตถาคุณหมอตองใหเมียจัน๋ แกผาตรวจ อีนี้ทุกคนตองคอยอยูน อก
หองจนกวาจะตรวจเสร็จ"
ดร. ดิเรกพยักหนารับรอง
"ตกลงบาบู
ขอกระเปายาและเครือ่ งเวชภัณฑใหฉนั ดวยซี
สมุนของบาบูยดึ ขาวของของเราไว
หมดแลว"
องคุลมี าลสงภาษาฮินดูเสียงลัน่ สิน้ คําสัง่ ของเขาพวกสมุนโจรก็นาํ ขาวของสัมภาระตาง ๆ ตลอดจน
กระทั่งปนพกปนเล็กยาวมาคืนใหนักไตเขาบรรดาศักดิ์โดยครบถวน ไมมอี ะไรขาดหายไปแมแตชน้ิ เดียว
ดร. ดิเรกพอใจมากทีย่ าและเครือ่ งเวชภัณฑอนั มีคาของเขาไมมอี ะไรชํารุดเสียหายหรือหายไป ใน
กระเปาสีเ่ หลีย่ มเต็มไปดวยยาฉีดแกโรคตาง ๆ เข็มและหลอดฉีดยาหลายขนาด ตะเกียงกอฮอล นอกจากนีก้ ม็ ยี า
ใสแผลสด ยาแกโรคปจจุบนั ตาง ๆ สําลีผา พันแผลและผาก็อชอีกมาก
องคุลมี าลเต็มไปดวยความรอนใจ
"อีนไ้ี ปรักษาเมียจัน๋ ไดหรือยังคะราบ หรือคุณหมอตองการอะไรอีกวามา"
นิกรมองดูหนานายโจรแลวกลาววา
"หมอยังไมไดกนิ อะไรเลย พวกเราผูช ว ยแพทยกห็ วิ เต็มทน หาอะไรมาเลีย้ งพวกเรากอนดีกวาบาบู
หมอทุกคนถาหิวขาวการรักษาโรคก็ไมเด็ดขาด เพราะทองมันหิว วินจิ ฉัยโรคผิดพลาดไดงา ย"
องคุลมี าลพาซือ่ คิดวาเปนความจริง เขาหันไปสงภาษาแขกกับเจาหนุมรางใหญคนหนึ่งเสียงลงเลงลั่น
ไปหมด สมุนของเขารับคําสัง่ อยางพินอบพิเทา แลววิง่ เหยาะ ๆ ตรงไปทีห่ มูบานดานหลังเทวรูป นายโจรพา
คณะนักไตเขากับแมหมายสาวมณฑาวดีเดินไปทีต่ น ไมใหญตน หนึง่ ซึ่งใตตนไมนั้นมีแครขนาดใหญตั้งอยู เขา
เชิญใหทุกคนนั่งบนแครนั้น และโอภาปราศรัยดวยเปนอยางดีเขาเลาให ดร. ดิเรกฟงวา ภรรยาสาวสวยของเขา

กําลังมีอาการนาวิตกอยางยิง่ ขอใหดเิ รกชวยรักษาพยาบาลเมียของเขาใหเต็มมือ ในเวลาเดียวกันนีเ้ อง บรรดา
สมุนโจรก็ทะยอย ๆ กันไปพักผอนตามบานพักของตน
อีกสักครู สมุนโจรหาหกคนก็ถอื ถาดใสอาหารเดินตามกันมาเปนแถว ถาดเหลานีถ้ กู วางลงบนแคร มี
ไกยา ง แกงกูระหมาแพะ มะตะบะและโรตี ขาว บุหรี่ ผลไม กลวยหอมและสมอีกหนึง่ ถาด
นิกร ควาขาไกยางชิ้นหนึ่งยกขึน้ ใสปากกัดทันที เจาคุณปจจนึกฯ กระซิบกระซาบดุลกู เขยของทาน
"อยาตะกละตะกลามนักอายกร ขายหนาองคุลมี าลเขาบาง"
นายจอมทะเลนหัวเราะ
"ไมตอ งอายเขาหรอกครับคุณพอ องคุลมี าลเขาเปนโจรเขาอาจจะกินอยูม มู มามยิง่ กวาผมเสียอีก เอาซี
ครับคุณพอ ขืนร่าํ ไรผมกินหมดนะ"
องคุลมี าลกลาวกับทุก ๆ คนอยางสนิทสนม
"เชิญคะราบ อีนเี้ ชิญกินกันใหเต็มที่นะนายจา" แลวเขาก็มองดูนกิ รอยางขบขัน "โอ--นายคนนีต้ ายอด
ตายอยากมาจากไหนคะราบ ถือขาไกทง้ั สองมือกลัวคนอืน่ จะแยงกิน"
นิกรยิม้ ใหองคุลมี าล
"ที่ฉันกินอยางเต็มคราบอยางนี้ ก็เพราะฉันนับถือบาบูนนั่ เอง บาบูเปนนายโจรที่สวยและสงานาเกรง
ขามมาก"
องคุลมี าลลืมตาโพลง
"จริงนะ......"
"ก็จริงนะซี ฉันไมไดแกลงยอบาบูเลยใหดน้ิ ตายซีเอา ฉันเคยเห็นนายโจรมามากตอมากแลว แตละคน
ไมมสี งาราศีอยางนีเ้ ลย"
นายโจรหัวเราะชอบใจ เขาตบมือขึน้ ครัง้ หนึง่ แลวรองบอกสมุนของเขาใหไปยกเหลาและอาหารมาอีก
เขาลุกจากแครเดินออมมานัง่ ขางนิกร แลวกระซิบกระซาบถามเบา ๆ
"จั๋นรูปหลอแนะนะ"
นิกรพยักหนาพลางแทะขาไกยา ง
"แนเหลือเกินบาบู มองดูคลาย ๆ คลาก เกเบิล"
เจาแหวพูดเสริมขึน้
"ตอนถายยา"
องคุลีมาลหันไปทําตาเขียวกับเจาแหว
"พูดไมดนี ะ พูดทํามะไร ปากหมา...คนระยํานา เหมือนตอนถายยาทํามะไร ถายยานัยนตาโบหนาซีด
ซี"
เจาแหวหัวเราะงอหาย พลยกมือเขกกบาลเจาแหวดังโปก แลวกระซิบดุ ๆ
"เสือกกระเซาเขา เดีย๋ วมันโมโหขึน้ มามันก็สง่ั ใหสมุนของมันเอาแกไปตัดหัวเสียหรอกควรจะรูบ า งซีวา
ทีน่ อ่ี งคุลมี าลสามารถทีจ่ ะฆาใครไดงา ย ๆ เพียงแตลน่ั วาจาออกมาเพียงคําเดียวเทานัน้ "
เจาแหวหนาจอย พอสบตากับองคุลมี าลเจาแหวก็รบี ยกมือไหว
"ขอโทษทีนะบาบู ฉันพูดเลนนะ บาบูหนาเหมือนคลาก เกเบิลจริง ๆ เหมือนคลาก เกเบิลในเรื่อง "โม
แกมโบ" ไมมผี ดิ "

องคุลมี าลยิม้ เอียงอาย เขาเคยดูหนังเรื่อง "โมแกมโบ" แลว ดังนั้นจึงชอบอกชอบใจเมื่อถูกเจาแหวยก
ยอปอปน
ไมถงึ ครึง่ ชัว่ โมงการรับประทานอาหารก็เสร็จเรียบรอย เสีย่ หงวนดืม่ เหลาไปมากกวาเพือ่ นจึงรูส กึ มึน
เมา และลิน้ ไกหดสัน้ ไปกวาเดิมราวหนึง่ นิว้ ถึงกับพูดออแอหนาตาแดงกล่าํ
"อิม่ แลวโวยพวกเรา ลาเจาภาพเขาเสียเถอะ เราจะไดออกเดินทางกันตอไป"
องคุลมี าลทําคอยน
"ลาทํามะไรยงั ไมไดรกั ษาเมียจัน๋ "
อาเสีย่ โบกมือ
"ไมจําเปนนาบาบู บาบูสงหลอนไปโรงพยาบาลก็แลวกัน พวกเราจะรีบกลับกาตะมานดู"
นายโจรทําตาโตเทาไขหานจองมองดูหนาอาเสีย่ แลวเคนหัวเราะ
"ถาไมรกั ษาเมียจัน๋ อีนี้ตองคอขาดทั้งแปดคนนะนายจา จั๋นจะเรียกสมุนของจั๋นมาจับพวกทานไปตัด
คอเดี๋ยวนี้ แลวตัวหัวแมตนี เอามาคลองคอจัน๋ "
อาเสีย่ อมยิม้ แลวพูดยานคาง
"พูดเลน.....เปนบาไปได อาพาพวกเราไปทีบ่ า นพักของบาบูไดแลว ดิเรกจะไดรักษาเมียบาบู และพวก
เราจะทําหนาทีเ่ ปนผูชวยแพทย"
องคุลมี าลยิม้ ออกมาได เขายกมือทั้งสองแตะหนาผากของเขาแลวกมศีรษะเล็กนอย
"สะลามคะราบ อีนจ้ี น๋ั ขอบคุณมัก่ มากนะ แลวจั๋นจะแจกงูจงอางใหไปเลี้ยงเลนคนละตัว"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน่ เครงตอจากนัน้ องคุลมี าลก็พานักไตเขาบรรดาศักดิท์ ง้ั เจ็ดคนกับแมหมาย
สาวมณฑาวดีลกุ ขึน้ จากแครเดินผานบริเวณลานกวาง ตรงไปยังบานพักของเขา ซึ่งเปนกระทอมขนาดใหญ
มั่นคงแข็งแรงกวากระทอมของคนอื่น และอยูดานหลังของเทวรูปพระผูเปนเจาทั้งสาม
ภายนอกกระทอมดูรกรุงรัง แตเมือ่ เขามาในกระทอม ทุกคนก็ไดพบความสวยงามอันตระการตาจาก
มานแพรสีชมพูซง่ึ ประดับทีฝ่ าหองทัง้ สีด่ า น หองนอนขององคุลีมาลอยูหลังมานกั้นเครื่องตกแตงในกระทอม
ลวนแตสวยงามตามแบบชาวฮินดูทม่ี ฐี านะสูง มีเตียงขนาดใหญตง้ั อยูก ลางหอง ปูลาดดวยพรมเปอรเซียอยางดี
บนเตียงมีหมอนแพรสีตาง ๆ เตียงนี้จะตอนรับแขกไดถึงสิบหาคน ซึ่งนั่งคุยกันบนเตียงที่หนาเตียงมีหนังสือ
พรอมดวยหัวเสือลายพาดกลอนปูอยูบ นพืน้
บรรยากาศในกระทอมใหญอนั เปนทีพ่ กั ของหัวหนาโจรหอมตลบ
อบอวลดวยกลิน่ กํายานและธูปแขกระคนกับกลิน่ ดอกไมปา ซึง่ ประดับอยูใ นพานบนโตะริมหอง
ความเงียบเกิดขึน้ ชัว่ ขณะ แลวทุกคนก็ไดยินเสียงผูหญิงคนหนึง่ รองครางเบา ๆ ดังแววออกมาจากหลัง
มานกํามะหยี่สีทองผืนใหญ องคุลมี าลหนาสลดทันที เขาทําทาปวดราวใจเต็มไปดวยความสงสารเมียรักของเขา
จอมโจรปราดเขามายกมือเกาะแขนนายแพทยหนุม
"หมอจา อีนี้เมียจัน๋ กําลังครางไดยินไหม"
ดร. ดิเรกพยักหนา
"ไดยนิ แลว แตวา บาบูอยาเรียกฉันวาหมอจาเลย ฟงแลวไมใครสบายใจ แฮะ แฮะ"
องคุลมี าลขมวดคิว้ ยนยกนิว้ มือขึน้ นับแลวพูดพึมพํา
"หมอจา.......หมาจอ......หมอจา.....โอ--อีนี้พูดไมดหี มอจา พูดทํามะไร" พูดจบก็เชิญใหทุกคนนั่งลงบน
เตียงใหญเตียงนั้น

ดิเรกรับกระเปายาและเครือ่ งเวชภัณฑมาจากเจาแหว แลวกลาวกับนิกรและเสี่ยหงวนอยางเปนงานเปน
การวา
"แกสองคนทําหนาทีเ่ ปนผูชวยแพทยหนอยซีนะ"
อาเสีย่ ยิม้ แปน
"ไดซี กันสําเร็จวิชาพยาบาลและผดุงครรภมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณมาแลว"
องคุลมี าลรองบอกใหคนของเขา จัดหาเครื่องดื่มมาตอนรับนักไตเขาบรรดาศักดิ์ ตอจากนัน้ เขาก็พา
ดร. ดิเรกกับอาเสีย่ และนิกรเดินเขาไปทางหลังมานสีทอง สามสหายตางแลเห็นหญิงสาวเจาของรางอวบอัดคน
หนึ่งกําลังนอนอยูบนเตียงนอนขนาดใหญ ซึง่ มีความกวางถึงสามเมตรเปนอยางนอย หญิงสาวผูน แ้ี ตงกายตาม
แบบสุภาพสตรีชาวภารตะทั้งหลาย แตไมไดคลุมหนา ถึงแมวาใบหนาของหลอนจะซีดเซียว แตกย็ งั เต็มไปดวย
ความงามยากทีจ่ ะหาใครเปรียบเหมือน หลอนสวยกวามณฑาวดีแมหมายสาวมาก ใบหนาเกลี้ยงเกลา ผมยาวดก
ดําราวกับขนกาน้าํ
และบนเตียงนัน้ เองสาวใช ๒ คนกําลังนัง่ เฝาพยาบาลหลอน เมือ่ องคุลมี าลพาสามสหายเขามาในหอง
สาวใชก็ลุกขึ้นเดินไปนัง่ รวมกันบนพรมปูพื้นที่ผนังหองดานขวาของเตียงนอน
องคุลีมาลปราดเขามาทรุดตัวนั่งบนเตียง เขาจับมือขวาของภาวินีเมียรักของเขาบีบเบา ๆ แลวไตถาม
อาการของหลอนดวยภาษาฮินดู ภาวินรี อ งไหนาํ้ ตาไหลริน ขมวดคิ้วนิ่วหนาแสดงความทุกขทรมานจากพิษไข
และไมยอมปริปากพูดอะไรเลย นิกรกับเสี่ยหงวนจองตาเขม็งมองดูเมียสาวของนายโจรอยางตะลึงลานในความ
งามของหลอน
สักครูอ งคุลมี าลก็ลกุ ขึน้ หันมาพูดกับนายแพทยหนุมเบา ๆ
"อีนี้เชิญหมอรักษาเมียจั๋นไดแลวนาหมอจา ... เอย ...... ไมใชหมอจา หมอเฉย ๆ คะราบ จั๋นลืมไป"
ดร. ดิเรกทรุดตัวนัง่ บนเตียงนอนของคนไข เสี่ยหงวนกับนิกรนัง่ บนพื้นหองหนาเตียงนอนนายแพทย
หนุม เปดกระเปายาและเครือ่ งเวชภัณฑออก หยิบสายฟงหัวใจและปรอทวัดไขออกมา เขาสงปรอทใหนิกรแลว
พูดเสียงหนัก ๆ
"เอาปรอทวัดไขดูซ"ิ
นิกรวางทาทางใหสมกับทีเ่ ขาเปนผูช ว ยแพทย เขายกปรอทขึน้ ใสปากตัวเองแลวนัง่ ขัดสมาธิอมยิม้ นิง่
เฉย
นายแพทยหนุม กลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก พยักเพยิดใหเสีย่ หงวนมองดูนกิ ร อาเสีย่ ยกมือเขกกบาลนายจอม
ทะเลนคอนขางแรง แลวกระชากปรอทออกมาจากปากนิกรทันที
"เขาใหวัดคนไข ไมใชใหวดั ตัวแก"
"อาว" นิกรอุทาน
อาเสียลุกขึ้นนั่งคุกเขาเลื่อนตัวมาทางหัวเตียง เขามองดูภรรยาสาวของนายโจรแลวกลาวถามหลอนวา
"พูดไทยไดไหมจะนองสาว"
"ไดนิดหนอยคะ" หลอนพูดเบา ๆ
กิมหงวนยิม้ ออกมาได
"คอยยังชัว่ หนอยทีเ่ ธอพูดไทยได อาปากขึ้นนิดซีจะ"
หลอนปฏิบัตติ ามคําสั่งเสี่ยหงวนทันที อาเสี่ยยื่นปรอทใสเขาไปในปากหลอน ดร. ดิเรกทําคอยนแลว
เอ็ดตะโรลัน่

"เอาทางปลายใสปากโวย นั่นมันทางตูดปรอท"
กิมหงวนยิม้ แหง ๆ รีบดึงปรอทออกมาจากปากภาวินีทันที จัดแจงกลับปรอทใหถูกตองแลวใสเขาไปใน
ปากหลอน สักครูเ สีย่ หงวนก็คอ ย ๆ ดึงปรอทออกมายกขึ้นดูตัวเลข
"เทาไรวะ" นายแพทยหนุม ถาม
"เสี่ยหงวนอานชา ๆ
"สองพันหารอยหกสิบหาเซ็นติเกรด"
ดร. ดิเรกกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก ยืน่ มือขวาไปทีก่ มิ หงวน
"ลําบากนักกันวัดเองดีกวา ถาสองพันหัารอยหกสิบหาเซ็นติเกรดละกอ คนไขตวั ลุกแดงเปนไฟไปแลว
แมแตเหล็กก็ละลายไดเมือ่ ถูกความรอนขนาดนี้ ไป ๆ ถอยออกไปทัง้ สองคน นั่งดูเฉย ๆ ก็แลวกัน
นิกรพูดขึ้นเบา ๆ
"อาการอยางนีไ้ มใชโรคอืน่ พรรดึกหรือปตฆาตเลนงานแน นอนกวาดยาสักครัง้ ก็หาย" แลวนิกรก็หยุด
พูดทันทีเมื่อเห็นดิเรกทําตาเขียวกับเขา
เมือ่ เสีย่ หงวนกับนิกรเลีย่ งออกหางจากเตียง นายแพทยหนุม ก็หยิบกระเปาเครือ่ งยาเลือ่ นตัวเขามานัง่ ขาง
คนไข องคุลีมาลมีทาทางกระสับกระสายเรารอนใจจนสังเกตเห็นถนัด เขาทรุดตัวนัง่ ขัดสมาธิรวมกลุม กับเสีย่ หง
วนและนิกรจองตามองดูนายแพทยหนุม ซึ่งกําลังวัดปรอทและตรวจดูชีพจรเมียรักของเขา สายตาของนายแพทย
หนุมมองดูเข็มวินาทีทนี่ าฬิกาขอมือ
สักครูเ ขาก็ดงึ ปรอทออก คนไขมคี วามรอนสูงมากเขาขีดอันตราย ชีพจรเตนเร็วกวาธรรมดาตอจากนัน้
ดร. ดิเรกก็ตรวจหัวใจหลอนดวยเครื่องฟงหัวใจ เขาขอรองใหคนไขแลบลิ้น เขาตรวจหลอนอยางละเอียดและ
แคลวคลองตามวิธกี ารแพทยทเ่ี ขามีความรูค วามชํานาญอยางยอดเยีย่ ม
เมือ่ ตรวจเสร็จนายแพทยหนุม ก็ยม้ิ ใหองคุลมี าล
"เห--อีนี้เมียจัน๋ เปนอะไรคุณหมอ"
ดิเรกวา "เปนไขจับสั่นอยางแรง อา--ไขจบั สั่นก็คือมาเลเรียนั่นเอง บาบูพอจะเขาใจไมใชหรือวาไข
จับสั่นเกิดขึ้นจากอะไร"
นายโจรยิม้ แหง ๆ
"อีนี้รูนา อาหารไมยอยก็เปนไขจบั สั่น"
นายแพทยหนุม อาปากหวอ
"นัน่ โรคลําไสหรือกระเพาะอาหาร ไขจับสั่นเกิดขึ้นเพราะถูกยุงกัด ยุงกนปลองตามปาดงพงไพรเชนนี้
มีเชื้อมาเลเรีย บาบูรจู ักยุงกนปลองไหมละ"
"โอ--รูจ กั คะราบ ยุงกนปลองสวยมาก เวลาเย็นชอบรําแพนนายจา รองกะโตงโฮง ๆ ใชไมใช"
"ปูโ ธ" ดิเรกคราง "นั่นมันนกยูงโวย ยุงตัวเล็ก ๆ ที่มันกัดกินเลือดเรานะไมรจู ักหรือ"
"ออ รูจักนะ กัดเจ็บ....คันดวย.... รอง วี๊ ๆ รําคาญมัก่ มาก แถวนีย้ งุ ชุมหมอจา"
"หมอจาอีกแลว" ดิเรกดุ "เมียของบาบูเปนไขเพราะไดรับโรคมาเลเรียจากยุงกนปลอง ขณะนีม้ าเลเรีย
ขึ้นสมองบางแลว แตวา ....ฉันรับรองวาเมียของบาบูจะไมเปนอันตราย ฉันฉีดยาใหเข็มเดียวเทานัน้ อยางชาครึง่
ชัว่ โมง ลุกขึ้นเตนร็อคแอนดรอลได"
องคุลีมาลปติยินดีเหลือทีจ่ ะกลาว
"ถาเปนความจริง อีนจี้ ั๋นใหเงินหกพันรูปคะราบ"

นายแพทยหนุม โบกมือ
"ไมตองบาบู ฉันจะรักษาใหฟรี ขอน้ํารอนใสจานมาใหฉันตมเข็มฉีดยาพิเศษสําหรับรักษาไขจับสั่น
โดยเฉพาะ รับรองวาฉีดเข็มเดียวหายเด็ดขาด ยาฉีดของฉันชือ่ "มาเลเรียกูดบาย" ฉีดเขาไปแลวเชือ้ มาเลเรียชักดิน้
ชักงอตายหมด เขาใจไหมบาบู"
"เขาใจนะ แตไมรเู รือ่ ง" พูดจบเขาก็หนั ไปมองดูสาวใชของเขาแลวสงภาษาแขกใหสาวใชคนหนึง่ รีบ
ไปนําน้าํ รอนใสภาชนะมาให ดร. ดิเรกตามความประสงค
นิกรนั่งสัปหงกหลับไปแลว สวนเสีย่ หงวนกําลังใชกา นไมขดี ไชหูพลางสูดปากทําปากเบีย้ วปากบูด
อยางสบายใจ บางทีก็ถึงกับลุกขึน้ ยงโยยงหยกเมื่อถึงจุดอรอย นายแพทยหนุมเก็บเครื่องฟงหัวใจและปรอทวัดไข
ไวในกระเปารวมยาของเขาตามเดิม แลวหยิบกลองนิคเกิลทีบ่ รรจุเข็มและหลอดฉีดยาขนาดกลางออกมาพรอม
ดวยยาฉีดหนึ่งหลอดซึ่งเปนยาที่ ดร. ดิเรกประดิษฐขนึ้ เอง แกโรคมาเลเรียไดอยางเด็ดขาด ตามที่ไดทดลองรักษา
คนไขมาแลวหลายตอหลายราย
ในสองสามนาทีนน้ั เองสาวใชหนาตาหมดจดคนนัน้ ก็นาํ ชามอางเล็ก ๆ บรรจุน้ํารอนที่กําลังเดือดพลาน
เดินเขามาในหอง หลอนวางชามอางลงบนโตะสีเ่ หลีย่ มขางเตียงนอน แลวถอยหลังออกไปนัง่ สงบเสงีย่ มอยูร มิ
หอง
ดร. ดิเรก จัดแจงตมหลอดและเข็มฉีดยาเพื่อฆาเชื้อโรค ตอจากนัน้ เขาก็บรรจุยาเขาหลอดเสร็จแลวเขาก็
กลาวกับคนไขเบา ๆ
"นอนคว่ําเถอะนองสาว"
"เฮ" องคุลมี าลรองเสียงหลง "บอกใหเมียจั๋นนอนคว่ําทํามะไร"
นายแพทยหนุมจุยปาก
"ก็จะฉีดยาใหเธอนะซี ตองฉีดเขาตะโพกรูไหม"
นายโจรถอนหายใจโลงอก
"อีนี้จนั๋ ฉีดใหหลอนเองไดไหมคะราบ จั๋นไมอยากใหหมอเห็นตะโพกเมียจั๋นนา"
ดร. ดิเรกทั้งฉิวและทั้งขัน
"บาบู ฉันเปนหมอ ฉันยอมมีจรรยาแพทย ฉันเคยเห็นตับไตไสพุงคนไขสาว ๆ มามากตอมาก ฉันไมมี
จิตใจอกุศลหรอกบาบู นอกจากจะชวยคนไขใหพน อันตรายหายปวยจากโรครายเทานัน้ "
"โอ--พูดยังงีน้ า ฟง อีนี้เชิญคุณหมอดูตะโพกเมียจั๋นได แตอยาไปเลาใหใครฟง แลวก็จั๋นตองขอเชิญทุก
คนที่อยูใ นหองนี้ออกไปขางนอก"
"แหม" เสี่ยหงวนคราง "ขอใหฉนั ไดมเี กียรติเห็นตะโพกอันโอโถงของเมียบาบูสกั คนไมไดหรือ"
"ไมได" องคุลมี าลตวาดลัน่ "เชิญออกไปกอนคะราบ ทุกคนเชิญออกไป"
ดร. ดิเรก พูดเสริมขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ
"บาบูกต็ อ งออกไปคอยขางนอกเหมือนกัน"
องคุลมี าลนัยนตาเหลือก
"อีนี้จนั๋ เปนผัวจั๋นอยูไดนะ"
ดิเรกหัวเราะหึ ๆ โบกมือไลเสีย่ หงวนออกไปจากหอง กิมหงวนยกมือดีดหูขางขวาของนิกรดังเพียะ
นายจอมทะเลนสะดุง เฮือกตกใจตืน่ ลืมตาโพลง
"ถึงไหนแลววะอายเสีย่ " นิกรถามอยางงัวเงีย

อาเสีย่ อดหัวเราะไมได
"ออกไปขางนอกโวย ดิเรกมันจะฉีดยาเขาตะโพกเมียบาบู"
นิกรทําตาปริบ ๆ
"ไมเปนไรนากันไมถอื หรอก"
องคุลมี าลเอ็ดตะโรลัน่
"นายไมถอื จัน๋ ถือนะนายจา"
นิกรคอนบาบูแลวชวนเสีย่ หงวนลุกขึน้ พากันเดินออกไปจากหอง ตอจากนั้นนายแพทยหนุมก็จดั แจง
ฉีดยาเขาตะโพกคนไขสาวของเขา องคุลมี าลยืนคุมเชิงตลอดเวลา เมือ่ ดิเรกดึงเข็มฉีดยาออกมาจากเนือ้ ตะโพก
อันขาวผอง องคุลีมาลก็รีบกมตัวลงดึงขอบกางเกงของภาวินีขึ้นมาปดตะโพกของหลอนทันที แลวถอนหายใจโล
งอก
"อีนถ้ี า ไมจาํ เปนจัน๋ ไมยอมใหหมอดูตะโพกเมียจัน๋ เปนอันขาด" องคุลมี าลกลาวอยางหวง ๆ
คนไขพดู เสริมขึน้ ทันที
"พีจ่ ะบาแลว องคุลมี าล ทานผูนเี้ ปนหมอ ทานจะดูอะไร ๆ ในตัวฉันก็ไดถา เกีย่ วกับการ
รักษาพยาบาล"
ดร. ดิเรกหัวเราะชอบใจ
"เมียของบาบูเขาใจในเรื่องการปฏิบัตหิ นาทีข่ องหมอเปนอยางดี"
"โอ--จริงคะราบ อีนี้พอตาจั๋นเปนหมอนะนายจา เขาเปนหมอที่มชี ื่อเสียงอยูในเมือง จัน๋ พาพวกไปปลน
เขา จั๋นยิงเขาตายคะราบ แลวฉุดภาวินมี าเปนเมียจัน๋ "
นายแพทยหนุม นิง่ ฟงอยางสนใจ
"แลวภาวินรี กั บาบูหรือเปลา"
"รักไมรกั ไมเปนไรคะราบ อีนเี้ ปนเมียจัน๋ ก็แลวกัน อยูก นั ไปก็รกั จัน๋ เอง"
อํานาจยาวิเศษของ ดร. ดิเรกทําใหคนไขกระปรี้กระเปราขึ้นทีละนอย นายแพทยหนุม บอกองคุลมี าลให
สั่งสาวใชใหนําน้ําเย็นกับผาขนหนูผืนเล็ก ๆ มาใหเขา นายโจรปฏิบัติตามคําสั่ง ดร. ดิเรก ทันที สักครูห นึง่ สาว
ใชกน็ าํ ชามอางพลาสติคขนาดกลางยกเขามาในหองพรอมดวยผาขนหนูขนาดเล็กใหมเอีย่ มอีกผืนหนึง่
ดร. ดิเรกใชผาชับน้ําเย็นเช็ดหนาและเช็ดตัวคนไข เพือ่ ใหความรอนในตัวลดลง เขาอธิบายใหองคุลีมาล
ฟงวา ถาคนไขมีความรอนสูงมากอาจจะชักได และนับวาเปนโชคดีอยางยิ่งทีค่ นไขไดรับการรักษาจากเขา ดร.
ดิเรกรับรองวา คนไขจะหายจากไขมาเลเรียภายในครึ่งชั่วโมงนี้ และมีความแข็งแรงขึน้ ตามลําดับดวยยามาเลเรีย
ที่เขาประดิษฐคดิ ขึน้
ในสิบนาทีนน้ั เองภาวินแี มสาวงามนัยนตาหวานซึง้ ก็ลกุ ขึน้ นัง่ คุยจอ หลอนพูดภาษาไทยไดดกี วาองคุลี
มาลมาก จอมโจรตื่นเตนดีใจเหลือที่จะกลาว เทาที่ ดร. ดิเรกไดชวยเมียรักของเขาใหพนอันตราย
องคุลมี าลพาตัวเดินออกไปจากหองนอนของเขาแลวก็เชิญนักไตเขาบรรดาศักดิก์ บั มณฑาวดีเขามาใน
หอง องคุลมี าลไดแนะนําเมียรักของเขาใหรจู กั กับทุก ๆ คน ซึง่ ภาวินกี ไ็ ดปฏิสนั ถารดวยอยางสุภาพนอบนอม
"ดิฉนั รูส กึ วาสบายขึน้ ตามลําดับคะ ถาไมไดรบั ความกรุณาจากคุณหมอ ดิฉนั อาจจะตองตายในวันนี้พรุงนี้ก็ได"
หลอนพูดเสียงเพราะนาฟง "ประทานโทษ ทําไมพวกทานจึงรูจ ักกับสามีดิฉันละคะ"
พลยิม้ ใหหลอนและกลาววา

"ไมไดรจู กั กันหรอกนองสาว พวกเรากําลังจะเดินทางกลับบานหลังจากเราไตขน้ึ ยอดเอเวอรเรสตได
สําเร็จผานมาทางนี้ สามีของเธอกับพรรคพวกไดปลนเราและจับพวกเรามาที่นี่เพื่อจะฆาเสีย เพราะเราไมมีเงินจาย
คาผานทางใหเขา แตพวกเรายังโชคดีอยู เมื่อองคุลีมาลรูวาดิเรกเพื่อนของเราเปนหมอ เขาก็ปลอยพวกเราให
ไดรบั อิสรภาพและพาดิเรกมารักษาเธอ"
องคุลมี าลทําหนาตาเขียวกับพล
"ฟองทํามะไร เมียจั๋นดุรูไหม"
ภาวินยี กมือชีห้ นาจอมโจรแลวสงเสียงเอ็ดตะโร
"พีม่ นั คนระยําหากินในทางปลนเขากิน ขอรองใหเลิกเปนโจรตัง้ หลายครั้งก็ไมเชื่อ อีกหนอยเถอะ
พวกทหารเขาก็แหกนั มายิงพีแ่ ละพวกพีต่ ายหมด คนเราเกิดมาเปนมนุษยก็ควรจะประกอบอาชีพในทางสุจริต
ถุย--อยากเปนองคุลีมาลจอมโจรสมัยพระพุทธเจา อยากจะอวดวาขาเกง อุตสาหปนดินเปนรูปหัวแมเทาแลวเอา
มาคลองคอเลนเอาหัวกระโหลกลิงมาแขวนคอ เทีย่ วหลอกใครตอใครวาเปนหัวกระโหลกมนุษย ยังจะมอง
หนาอีกหรือ ประเดีย๋ วแมตบลูกนัยนตาพลัด"
บาบูหนาจอยรีบกมหนามองดูพื้นทันที อาเสี่ยหัวเราะงอหาย กลาวกับองคุลมี าลวา
"ฉันนะมองดูแพล็บเดียวก็รวู า อายทีบ่ าบูแขวนคอนะ ไมใชหัวแมตนี คน ฮะ ฮะ ในที่สุดเมียบาบูก็
เปดเผยความจริงใหพวกเรารู ถามจริง ๆ เถอะบาบูกลัวเมียเหมือนกันหรือ"
องคุลมี าลมองดูกมิ หงวนดวยแววตาถมึงทึงราวกับจะกินเลือดกินเนือ้ แลวพูดเร็วปรือ๋ ดวยเสียงอันดัง
"ทําไมจะไมกลัว อีนค้ี นไมกลัวเมียมีทไ่ี หนกัน เมียไมกลัวจะไปกลัวใคร นายกลัวเมียหรือเปลา"
อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ
"พูดกันอยางเปดอกนะบัง แฮะ แฮะ ฉันเองคิดวาจะไมกลัว แตแลวฉันก็อดกลัวไมได"
"อือ--ถูก ยุงรายกวาเสือคะราบ แตเมียรายกวายุง คนแขกตองกลัวเมียทุกคน"
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ
"อยาวาแตคนแขกเลย คนไทยก็กลัวเมียเหมือนกัน"
เสียงหัวเราะ ดังขึน้ อยางครืน้ เครง ตอจากนั้นภาวินีแมเสือสาวผูเปนดวงใจของขุนโจรก็ไดปฏิสนั ถาร
ทักทายกับนักไตเขาบรรดาศักดิ์โดยทั่วหนา หลอนขอรองใหทุกคนพักอยูที่ซองโจรของหลอนหนึ่งคืน หลอน
รับรองวาพรุง นีห้ ลอนจะใหสามีและบริวารของเขาไปสงนักไตเขาบรรดาศักดิ์
ภาวินเี ปนหญิงสาวทีส่ ภุ าพ
ออนหวานนารักมาก ทุกคนรูส กึ วานายองคุลมี าลโจรหัวแมเทามีความรักและหลงหลอนเพียงชีวติ
เมือ่ ความเปนมิตรเกิดขึน้ ทานมหาราชาซานุกขานก็ทรงแถลงความจริงใหนายโจรทราบ
"องคุลมี าล ฉันเสียใจที่ฉนั ไดกลาวเท็จกับแก"
"เสียใจเรือ่ งอะไร นายจา" นายโจรเสียงออนเสียงหวาน
"ฉันไมใชคนไทยหรอก ความจริงฉันเปนชาวฮินดูคนหนึง่ ซึ่งเปนพี่นองรวมชาติของแก ชือ่ ของฉันแก
คงไดยินบอย ๆ อยาแปลกใจนะถาฉันจะบอกแกวาฉันคือมหาราชาซานุกขาน แหงนครปตนาของประเทศอินเดีย
และเปนนองชายของทานมหาราชาวิชยั อวตาลแหงกาตะมานดูประเทศเนปาลนี้
องคุลมี าลยืนตะลึง จองตาเขม็งมองดูพระพักตรองคซานุกขานดวยความตืน่ เตนแปลกใจ
"ซานุกขาน" เขารองตะโกนสุดเสียง "พระองคคอื มหาราชาซานุกขาน........โอ.....พระศิวะชวย อีนี้จั๋น
เพิ่งรูนะนายจา" แลวเขาก็ยกมือทัง้ สองขึน้ แตะหนาผากพลางกมศีรษะถวายคํานับพระองคอยางนอบนอม
ทานมหาราชาประทานพระหัตถใหนายโจร

"บัดนีเ้ ราเปนมิตรกันแลว ทีไ่ มกลาบอกแกแตแรกก็เพราะฉันกลัวแกนัน่ เอง"
องคุลีมาลภาคภูมิใจอยางยิ่งที่เขาไดสัมผัสพระหัตถเจานายเปนครัง้ แรกในขีวิตของเขา
"อีนี้จนั๋ ยินดีจริง ๆ อา—สหายของทานก็คงจะเปนมหาราชาเชนเดียวกันใชไมใช ทาทางสงาผึ่งผายดี
มาก อกผาย ไหลผึ่ง หนาตึง แตหลังโกงนิดหนอยคะราบ"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ วางทาใหสงาผาเผย นิกรกลาวกับองคุลมี าลทันที
"ทานผูน ี้เปนพอตาของฉันเองบาบู ทานเปนขานเหมือนกันแตไมใชซานุกขาน ทานคือเจงกิสขานจอม
ทัพผูยิ่งใหญ ออกศึกจนกระทัง่ หัวโกรน เพราะถูกลูกเกาทัณฑของขาศึก"
ทานเจาคุณแยกเขี้ยว
"ใครบอกมึงละ"
นิกรหัวเราะแลวกลาวกับองคุลมี าลตอไป
"ทานไมไดเปนขานเขิ่นอะไรหรอก ทานเปนคนไทยและเปนขุนนางเกามีบรรดาศักดิ์เปนพระยา"
องคุลมี าลขมวดคิว้ เขาหากัน
"ทานสูบยา.............."
เจาคุณปจจนึกฯ สะดุง สุดตัวแลวเอ็ดตะโรลัน่
"ตัวอวนยังกะหมูตกน้าํ ตายยังงีส้ บู ยามีทไ่ี หนกันวะบาบู ฉันเปนพระยาโวย พระยาคือบรรดาศักดิ์ขุน
นางผูใหญในเมืองไทย"
บาบูองคุลีมาลหัวเราะหึ ๆ
"ขุนนางผูใ หญทาํ มะไรหวั ลานนะนาย"
เจาคุณกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"คนทีใ่ ชความคิดมากผมมันก็รว งนะซี ผูที่เปนคุณพระหรือเจาคุณมักจะหัวลานทัง้ นั้นรูไหม"
"โอ--คนแขกหัวลานไมมนี ะ นายจา ฮะ ฮะ เหม็นตุ ๆ เสียดวย"
คณะพรรคสี่สหายตางหัวเราะงอหายไปตามกัน ภาวินยี กมือชี้หนาสามีของหลอนแลวดุเขาดวยเสียง
แจว ๆ
"พูดบา ๆ ไมเขาเรื่อง รูไหมวาทานเปนผูใหญคราวพอของพี่ คนไทยทีห่ วั ลานเขาถือไมชอบใหใครพูด
ถึงหัวเขาเขาใจไหม หัวลานอยางทานเจาคุณยอมแสดงวาทานเปนคนมีบญ
ุ วาสนา"
อาเสี่ยพูดเสริมขึ้นทันที
"จริง คุณภาวินพี ดู ถูกทีเดียวครับ ลงลานอยางนี้อยางขี้หมูขี้หมาก็ตองเปนคุณพระ"
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวขึน้ อยางไมพอใจ
"ฉันคิดวาเราคุยกันเรื่องอื่นจะดีกวาแมหนู"
ภาวินยี ม้ิ ออนหวาน และกระพุม มือไหวเจาคุณปจจนึกฯ
"หนูขอประทานโทษนะคะคุณลุง หนูไมมเี จตนาทีจ่ ะพูดลวงเกินคุณลุงหรอกคะ คุณลุงขา คุณลุงกับ
คณะของคุณลุงตองพักอยูก บั เราในคืนวันนีน้ ะคะ หนูจะจัดงานเลีย้ งตอนรับใหสมเกียรติ"
นิกรรับคําทันที
"ตกลงครับคุณภาวินี ตกลงแนนอน ถามีอาหารการกินอุดมสมบูรณผมอาจจะตกลงใจสมัครเปนสมุน
โจรของคุณสักคนหนึ่งก็ได"
องคุลมี าลพูดขึน้ ดวยเสียงอันดัง

"ไมไดนายจา อีนพ้ี วกคุณหนาตาหลอ ๆ ทั้งนัน้ อยูใกล ๆ เมียจั๋นไมได"
เจาแหวกระซิบถามองคุลมี าลเบา ๆ
"หวงเมียดวยหรือ บาบู"
"อือหวงซี เมีย สวย ๆ อยางนีต้ ายแลวเกิดอีกหาไมไดคะราบ"
องคซานุกขานเสด็จเขามาหยุดยืนเผชิญหนาขุนโจรในระยะใกลชิดและทอดพระเนตรองคุลีมาลดวย
ความกรุณา
"อายนองชายฉันใครจะแนะนําแกใหเลิกอาชีพเปนโจรเสียเถิด"
องคุลมี าลสัน่ ศีรษะชา ๆ
"อีนี้จนั๋ ไมเคยเรียนหนังสือคะราบ หนังสือแขกตัวมันยุงเหมือนไสเดือนกัดกันจัน๋ เรียนไมรูเรื่อง เลิก
เปนโจรจั๋นจะไปทําอะไรกินนายจา ปลนเขากินอยางนีส้ บายดีแลว"
ทานมหาราชาทรงพระสรวล
"แตวันหนึ่งแกจะถูกทหารหรือตํารวจยิงตายหรือถูกจับไปใสคุก ถาแกกับบริวารของแกเลิกเปนโจรฉัน
ก็ยินดีจะใหความชวยเหลือหาที่อยูหางานใหทํา และจะใหทนุ ประกอบอาชีพ"
"โอ--ขอบคุณมัก่ มากนะนายจา อีนี้ขอเวลาใหจั๋นคิดกอน อีกหาหกปจนั๋ จะใหคําตอบนะ"
เสียงหัวเราะดังขึ้นพรอม ๆ กัน อาการปวยของภาวินีหายไปแลวอยางนาประหลาดหลอนสดชื่น
แข็งแรงขึ้นตามลําดับ แมสาวงามเมียรักขององคุลมี าลไดลกุ ขึน้ ประนมมือไหวคณะพรรคสีส่ หายแลวกลาววา
"เชิญออกไปนัง่ คุยกันขางนอกเถอะคะ ดิฉันจะจัดเหลาและอาหารมาเลี้ยงตอนรับพวกทานใหเต็มที"่
พลวา "เรารับประทานกันมาเรียบรอยแลวครับ"
"ฮีย้ " นิกรรองราวกับมา "กินแลวก็กนิ อีกไดนห่ี วา เปนบาไปไดไมควรพูดก็พูด"
ภาวินรี สู กึ ครึกครืน้ เริงใจไมนอ ย เมือ่ ไดสงั สรรคกบั คณะหนุม ไทย
หลอนกับองคุลีมาลพาทุกคน
ออกไปจากหองนอนของหลอน สาวนอยสํานึกในบุญคุณของ ดร. ดิเรกอยางยิง่ เทาที่เขาไดชวยชีวิตของหลอน
ไวใหรอดพนอันตรายจากมาเลเรีย
คณะนักไตเขาบรรดาศักดิก์ บั มณฑาวดีพรอมดวยนายโจร และนางโจร ตางทรุดตัวลงนั่งลอมวงบน
เตียงใหญ ภาวินีนง่ั ใกลมณฑาวดี องคุลมี าลตบมือขึน้ ดัง ๆ สามครัง้ สมุนโจรรางกํายําคนหนึ่งรีบเขามาทรุดตัว
นั่งรอรับคําสั่งเขา
"เฮ--ไปเอาหมากมาตอนรับพรรคพวกของขา ขาจะใหทุกคนกินหมากแขกดูบาง"
ดร. ดิเรกเย็นวาบไปหมดทั้งตัว
"ลําบากนักก็อยาใหพวกเรากินหมากแขกเลยบาบู เพียงหมากไทยก็ลอ น้าํ พริกไมไดไปหลายวัน"
องคุลมี าลหัวเราะ หันไปพูดกับคนของเขา
"หมากไมตอ งเอามา เอาเหลาและอาหารมาเร็ว ๆ"
สมุนโจรรับคําสัง่ รีบลุกขึ้นเดินออกไปจากกระทอม ตอจากนัน้ องคุลมี าลกับภาวินกี ส็ นทนากับคณะ
พรรคสีส่ หายอยางสนิทสนม มณฑาวดีไดสารภาพความจริงใหภาวินที ราบวาหลอนไมไดเปนภรรยาของนิกร
หลอนเปนชาวฮินดูคนหนึง่ และเปนแมหมายนักไตเขาคณะนีไ้ ดชว ยพาหลอนหนีมาจากหมูบ า นลักษมี ชวยให
หลอนรอดรอนตายจากถูกเผาทั้งเปน สองสาวไดคยุ กันอยางสนิทสนม หลังจากนัน้ เพียงครูเ ดียวเหลาและอาหาร
กับผลไมกถ็ กู ยกทยอยมา รวมทัง้ มอระกู องคุลมี าลเชิญใหทุกคนสูบมอระกูกอ นอืน่ ซึ่งเจาแหวก็รีบรับคําเชิญ
ทันทีทันควัน

กอนที่นิกรจะเริ่มรับประทานอาหาร เสีย่ หงวนไดกระซิบกับนิกรวา
"ออกไปขางนอกเดีย๋ ววะอายกร กันมีเรือ่ งจะพูดอะไรกับแกสักหนอย"
นิกรชักฉิว
"กินแลวคอยพูดไมดหี รือ"
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ
"อยางตะกละตะกลามนักเลยวะ ขอเวลาสองสามนาทีเทานัน้ อาหารเขายังยกมาไมหมดหรอก"
สองสหายตางลุกขึน้ จากเตียงใหญแลวพากันเดินออกไปหนาบานพักของนายโจร เสีย่ หงวนยิม้ ใหนกิ ร
แลวกลาววา
"บัดนีส้ นั ติภาพไดกลับคืนมาแลว ขอแหวนเพชรกันเถอะ"
นิกรแกลงทําหนาฉงน
"แหวนตะหวักตะบวยอะไร"
อาเสี่ยยิ้มดวยมุมปากขางซายทําตาเหลไปเหลมา
"ถาจะโกงกันอยางดือ้ ๆ อยางนีก้ ห็ มายความวาไมแกก็กนั นีแ่ หละทีจ่ ะตองเปนศพไปขางหนึง่ อยา
ลอเลนโวย แหวนวงนี้ราคาเกือบหกหมืน่ เมียเขาใหใสติดนิ้วมาเพื่อดูตางหนาเขาทัง้ ๆ ที่เพชรกับหนาของนวล
ลออไมเหมือนกันสักนิดเอาคืนมาเสียดี ๆ"
นายจอมทะเลนหัวเราะหนาเปนตามเคย
"คืนยังไงเลา กันกลืนเขาไปในทองแลว พอยัดใสปากก็กลืนเอือ๊ กเลย อยากไดกร็ อเวลากันถายกาก
อาหารซี"
"วา เมือ่ ไรแกจะถายละ"
"มันยังไมปวดนีห่ วา เอาเถอะ ถากันปวดทองอึกันจะบอกแก แกตามไปคุย เขีย่ เอาก็แลวกัน รับรองวา
ไมมกี ารสึกหรอนอกจากจะมีกลิน่ ติดแหวนนิดหนอย อยากลัววากันจะอมแหวนของแกเลยวะ เขาไปกินขาวกัน
เถอะ บางทีกนิ อิม่ แลวกันอาจจะปวดทองอึกไ็ ด"
อาเสีย่ พยักหนารับทราบ แลวพานิกรกลับเขาไปในหอง สองสหายเดินมานัง่ รวมวงกับพรรคพวก การ
ดื่มเหลาและรับประทานอาหารไดเปนไปดวยไมตรีจิตมิตรภาพ
คณะนักไตเขาบรรดาศักดิพ์ กั อยูท ซ่ี อ งโจรขององคุลมี าลไดคนื เดียวทุกคนก็ลากลับ แมเสือภาวินีสง่ั ให
ผัวรักของหลอนกับสมุนโจรสิบคนพานักไตเขาไปสงยังนครกาตะมานดู เมืองหลวงของประเทศเนปาล
โดยพาหนะมา คณะพรรคสีส่ หายกับทานผูใ หญทง้ั สอง พรอมดวยมณฑาวดีและเจาแหว ไดเดินทาง
มาถึงชานเมืองกาตะมันดูในเวลา ๑๕.๐๐ น. วันเดียวกันนั่นเองพอเขาเขตเทศบาล องคุลีมาลกับสมุนของเขาก็ลา
กลับ ทัง้ สองฝายจากกันดวยความรักและอาลัยตอกัน ทุกคนไดคนื มาใหองคุลีมาลเอาไปใช ตอจากนัน้ ทานมหา
ราชาซานุกขานก็จา งรถยนตบรรทุกทีห่ มูบ า นเล็ก ๆ แหงหนึง่ ใหพาพระองคกบั คณะพรรคสีส่ หายเดินทาง
เขาไปในเมือง
นักไตเขาบรรดาศักดิม์ าถึงวังของมหาราชาวิชยั อวตาลเวลา ๑๖.๐๐ น. เศษ ทุกคนตืน่ เตนดีใจไปตามกัน
ทีร่ อดตายกลับมาได
ทานมหาราชาวิชยั อวตาลกําลังทรงเท็นนิสกับพวกทหารรักษาพระองคอยูท างหลังพระ
ตําหนัก เมือ่ ทรงทราบจากมหาดเล็กคนสนิทวา องคซานุกขานกับเพือ่ นคนไทยนักไตเขากลับมาแลว พระองคก็
รีบเสด็จมาตอนรับพระอนุชากับคณะหนุม ไทย
สองพีน่ อ งตางโผเขากอดกันและจุมพิตพระปรางกันคนละที

"พี่เปนหวงเธอกับเพื่อน ๆ ของเธอมาก นึกวาคงไปตายบนเขาหิมาลัย พี่เกือบจะสงคนขึ้นไปตามแลว
แตเขาคิดคาปวยการถึงวันละสามรูป พีเ่ ลยไมตกลง" รับสั่งดวยพระนิสัยอุจจาระเหนียว "พวกเธอขึน้ ไปถึงยอด
เขาเอเวอรเรสตสําเร็จไหม"
องคซานุกขายแยมพระสรวล
"สําเร็จพะยะคะ แตเราก็หวุดหวิดจะเอาชีวิตไปทิ้งบนเขาเหมือนกัน การิมคนนําทางของเราตกเขาตาย
แลว"
ทานมหาราชาอวตาลลืมพระเนตรโพลง
"การิมตกเขาตาย โธ--นาสงสารมาก แลวสาวสวยผูนี้นะใครกัน เธอไดมาจากไหน"
ซานุกขานหันพระพักตรมาทางมณฑาวดี
"หมอมฉันไดมาจากหมูบ า นลักษมีของพวกชาวไรพะ ยะคะ สามีของหลอนตาย หลอนจะตองเขาพิธี
เผาตัวเองตามประเพณีเกาแก พวกเราชวยพาหลอนหนีมาได"
ทานมหาราชาวิชยั อวตาลทอดพระเนตรสาวนอยดวยทรงเสนหาแลวกระซิบกระซาบกับพระอนุชา
"ขายใหพไ่ี ดไหมซานุกขาน พีข่ อซือ้ สิบรูป"
ซานุกขานทรงพระสรวลกาก
"ไมขายพะยะคะ หมอมฉันจะพามณฑาวดีไปไวทฮ่ี าเร็มของหมอมฉัน และหลอนพรอมแลวที่จะเปน
ของหมอมฉันตามทีเ่ ราไดตกลงกันไว"
ทานมหาราชาวิชยั อวตาลเมมพระโอษฐแนน
"เราพีน่ อ งกันนะเธอ พี่ชอบเด็กคนนีจ้ ริง ๆ เปนหมายยังงี้ดนี ัก เปรียบเหมือนกระดังงาที่ลนไฟแลว ก็
หอมขึ้นอีก เอา--พี่ใหสิบเอ็ดรูปเอา"
ซานุกขานสัน่ พระเศียร
"หมื่นรูปหมอมฉันก็ขายใหไมได"
"ดีละนา เธอไมพง่ึ พีบ่ า งก็แลวกัน"
เสีย่ หงวนเอือ้ มมือเขีย่ พระกรซานุกขานแลวทูลวา
"ฝาบาทกับพระเชษฐาโจภาษาแขกกันเลงไปหมด พวกกระหมอมยืนเปรีย้ วปากไปตามกัน แฮะ แฮะ
กระหมอมเหนือ่ ยและออนเพลียอยากดืม่ เหลาเต็มทนแลว"
ซานุกขานทรงพระสรวล ยกพระหัตถขวาตบบาอาเสีย่
"ไปบนตําหนักเถอะ อาบน้าํ เปลีย่ นเครือ่ งแตงตัวแลวฉันจะพาพวกเธอไปรับประทานอาหารขางนอก
ฉันไมตองการใหทานพี่ตองหมดเปลืองเพราะพวกเราหรอก วันนีฉ้ ันจะเลี้ยงพวกเราใหเต็มที่และจะเชิญทานพี่ไป
รวมเสวยกับพวกเราดวย"
ทานมหาราชาทัง้ สองไดเสด็จนําหนาพาคณะพรรคสีส่ หายขึน้ บนพระตําหนักใหญ ทุกคนเหน็ดเหนื่อย
เมือ่ ยลาไปตามกัน
ทานมหาราชาวิชยั อวตาลรับสัง่ ใหมหาดเล็กของพระองคคนหนึง่ พามณฑาวดีไปพบกับ
หัวหนานางฮาเร็มของพระองค เพื่อใหมณฑาวดีไดอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหม คณะพรรคสีส่ หายตางนัง่
พักผอนอยูบ นเกาอีน้ วมและโซฟารภายในหองโถง มหาดเล็กหนุม รูปหลอคนหนึง่ นําน้าํ เย็นใสแกวมาเสิรฟ ให
เสีย่ หงวนนึกเศราใจอยางยิง่ เทาที่ ทานมหาราชาวิชยั อวตาลทรงขีเ้ หนียวขนาดหนักเชนนี้ ตรงกันขามกับองค
ซานุกขาน ซึง่ มีนาํ้ พระทัยกวางขวางทรงสปอรตทีส่ ดุ

ทานเจาของวังไดโอภาปราศรัยกับคณะพรรคสีส่ หายเปนอยางดี ทรงไตถามถึงเรือ่ งการขึน้ สูย อดเอเวอร
เรสต นิกรไดเลาถวายจริงบางโกหกบาง ซึง่ สวนมามักจะโกหก และทานวิชยั อวตาลก็ทรงเชือ่ วาเปนจริง
"กระหมอมไดเผชิญกับพญางูตวั หนึง่ เมือ่ เราขึน้ ไปสูงประมาณสองหมืน่ ฟต"
ทานมหาราชาวิชยั อวตาลทรงขมวดพระขนงในทาทีสนพระทัย
"จําพวกงูหลามกระมัง"
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
"ไมใชกระหมอม มันใหญกวางูหลามตัง้ รอยเทา"
"ฮา" ทรงอุทาน "ถายังงัน้ ก็ตอ งเปนพญานาคนะซี"
อาเสีย่ พยักหนาใหนกิ รโกหกบาง นายจอมทะเลนทําหนาตาขึงขังแลวกลาววา
"กระหมอมไมเคยเห็นพญานาคแตมั่นใจวางูใหญที่เราเห็นตองเปนพญานาคแนนอน"
"แลวไง เลาตอไปซิ"
"พวกเราแลเห็นมันโผลหัวออกมาจากพุมไม กระหมอมลําตัวของมันโตกวาเสาตําหนักนีอ่ กี โตขนาด
ทอนซุงใหญ ๆ เห็นจะได บนหัวของมันมีหงอนสีแดงกระหมอม"
"นัน่ แหละพญานาคละเธอ" ทานมหาราชาวิชยั อวตาลรับสัง่ ขึน้ ดัง ๆ
"เห็นจะใชกระหมอม พวกเราชวยกันเอาปนยิงมันหลายสิบนัด แตกระสุนปนไมไดทําใหงูยักษไดรับ
ความเจ็บปวดเลย มันชูคอขึน้ สูงราวหาสิบฟต แผแมเบีย้ รองคํารามลัน่ พวกเราตกใจวิง่ หนีเขาไปซอนตัวอยูใ น
ถ้าํ เล็ก ๆ แหงหนึง่ "
"โอ--นาตืน่ เตนมากคุณนิกร แลวยังไงอีก เลาเร็ว ๆ ฉันกําลังอยากจะรูเ รือ่ ง"
นิกรโกหกแบบหนาตาย
"งูยกั ษตวั นัน้ มันเลือ้ ยผานหนาถ้าํ เราไปกระหมอม กระหมอมไดจบั เวลาคํานวณความยาวของงูยกั ษตวั
นีซ้ ง่ึ มันเลือ้ ยเร็วประมาณ สิบไมลตอ ชัว่ โมง มันเลือ้ ผานหนาถ้าํ สิบนาทีกบั ยีส่ บิ สองวินาทีจงึ สุดปลายทาง ฝา
บาทลองคิดดูวา งูตวั นีย้ าวสักเทาใด ออ -- ปากถ้าํ กวางสองเมตรกระหมอม"
มหาราชาวิชยั อวตาลทรงยิม้ แหง ๆ กอนทีพ่ ระองคจะรับสัง่ วากระไร มหาดเล็กคนหนึ่งก็ถือถาดทองคํา
ใบกระทัดรัดคลานเขาเฝาทานมหาราชาซานุกขานในระยะใกลชิด แลวทูลเปนภาษาฮินดูอยางนอบนอม
"มีโทรเลขดวนมาถึงฝาบาทสามสีว่ นั แลวกระหมอม"
ซานุกขานพยักพระพักตรแลวหยิบโทรเลขฉบับนัน้ ขึน้ มาสวนมหาดเล็กหนุม ทีน่ าํ พระโทรเลขมาถวาย
ไดลกุ ขึน้ เดินออกไปจากหองโถงอยางสงบเสงีย่ มทานมหาราชาซานุกขานทอดพระเนตรขอความในโทรเลขดวน
ฉบับนัน้ ซึ่งสิงหนาถปูนาเลขานุการของพระองคมีมาถึงและทูลใหทรงทราบถึงความยุงเหยิงเกี่ยวกับทีมฟุตบอล
"ศิวะนิมิต" อันเปนทีมฟุตบอลทีม่ ีชื่อเสียงโดงดังที่สุดทีมหนึ่งในประเทศอินเดีย
อานจบซานุกขานก็เงยพักตรขน้ึ แลวทูลพระเชษฐาของพระองค
"หมอมฉันจะตองรีบกลับปตนาโดยดวน"
"มีอะไรเกิดขึ้นหรือ" ทานมหาราชาวิชยั อวตาลรับสัง่ ถามทันที
"ทีมฟุตบอลของหมอมฉันกอความยุง ยากใหหมอมฉันพะยะคะ นักฟุตบอลฝมอื เยีย่ มลาออกไปอยูท มี
"นรสิงห" ถึงหาคน และอีกสามสีค่ นกําลังจะลาออกไปอยูท มี นัน้ "
พระเชษฐาทรงพระสรวลเบา ๆ แลวสัน่ พระเศียร

"เธอเปนคนที่ชอบหาความเดือดรอนยุงยากใหตัวเอง การทีเ่ ธอเลีย้ งนักฟุตบอลและนักกีฬาอืน่ ๆ ไว
มากมายนัน้ ปหนึง่ ๆ เธอตองเสียเงินนับแสนโดยไมไดอะไรตอบแทน ถาเธอจะเอาเงินทีต่ อ งเลีย้ งดูนกั กีฬา ไป
ใหเขากูต ามวิสยั ของชาวแขกทีด่ ที ง้ั หลายเธอก็จะไดกนิ ดอกเบีย้ อยางสบายไมตอ งเหน็ดเหนือ่ ยอะไร"
สีส่ หายมองดูหนากันแลวทําปากแบะพรอม ๆ กัน ซานุกขานทรงแยมพระสรวลเล็กนอยแลวทูลวา
"ทัศนะหรือรสนิยมของหมอมฉันกับทานพี่ไมตรงกันพะยะคะ หมอมฉันชอบนักกีฬาก็เพราะเห็นวา
คนทีเ่ ปนกีฬานั้นยอมมีจติ ใจสปอรตไมเอาเปรียบใคร รูแ พรชู นะรูอ ภัยคูแ ขงขัน ทานพีก่ ท็ รงทราบดีแลววาเมือ่
หมอมฉันยังหนุม ๆ อยู หมอมฉันเปนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงคนหนึง่ อยางนอยก็เคยไดเปนแชมเปย นมวยสมัครเลน
แหงมหาวิทยาลัย"
โปรดติดตามตอน ๗
สูป ต ภุ มู ิ

