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ริมโปเชดองโจ  ซองงี  นั่งขัดสมาธิอยู่บนพรมเก่า ๆ  ลามะชรา
นัยน์ตาบอดหันหน้าออกไปทางหน้าต่างบานใหญ่ซ่ึงสูงจากเชิงบัวขึ้นไปจรด

คานไมส้ีเ่หลีย่มใตเ้พดานท่ีบานหนา้ต่างทัง้สองขา้งเปิดกวา้ง  แสงอรุณทีท่อทอด

เข้ามาจากภายนอกแตะต้องเส้นผมและเคราสีเงินยวงยาวจดแผ่นอกซ่ึงอยู่ใต้

เสื้อคลุมสั้นสีแสดแดงที่เต็มไปด้วยรอยขาดพรุนและปะชุนไว้ด้วยผ้าสีเดียวกัน

แทบตลอดตัว ล�าแสงทีอ่บอุน่และกระจ่างตาทอดไปยงัผนงัดา้นหลงัซ่ึงลงไวด้ว้ย

สีแดงน�้าหมาก แต่งแต้มด้วยลายเมฆแบบจีนสีเหลืองอ่อนเต็มไปทั้งฝาดุจเดียว

กับด้านอื่น  รูปเขียนพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่บนผืนแพรคร�่าคร่าที่แขวนอยู่บน

ผนังด้านนั้นแผ่วพลิ้วด้วยแรงลมที่เฉื่อยโชยเข้ามาแช่มช้า  เสียงระฆังลูกเล็ก ๆ 

ทีร่ายเรียงอยูร่อบชายคาเร้ารัวอยูร่ะริก ประสานกบัเสยีงพร�า่มนต์งึมง�าของเหลา่

ลามะที่ดังกังวาน

”คุรุ„  เด็กหนุ่มซึ่งสวมเสื้อสีเทาที่เพิ่งเปิดประตูก้าวเข้ามาในห้องส่งเสียง

เรียกเบา ๆ   ”น�้าชาพร้อมแล้ว„

”ข้ายังไม่กระหาย„  ชายชราตอบโดยมิได้หันมาทางผู้ที่มาใหม่

”ถ้าเช่นนั้นศิษย์จะยกขึ้นมาไว้บนห้อง หากคุรุกระหายเมื่อใดจะได้ดื่ม„
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”ไมต่อ้ง„  ครุุผูส้งูดว้ยวยัวฒิุปฏเิสธ  ”หากขา้กระหายเมือ่ใด ขา้จะเรยีก

หาเอง„

”ขอรับ„  เดก็หนุม่รับค�าดว้ยกริิยาทีเ่ปีย่มไปดว้ยความเคารพ  และท�าทา่

จะถอยหลังกลับออกไปข้างนอก

”เดี๋ยวก่อน…„  ท่านผู้เฒ่าร้องเรียก  ”ซิมโป จักลอง กลับมาหรือยัง„

”ยังขอรับ„  ศิษย์หนุ่มกระแอมเบา ๆ  ”…ที่ศิษย์ได้ฟังจากวิทยุต่าง

ประเทศเมื่อเช้า  เห็นว่าการเจรจาระหว่างแคว้นต่าง ๆ  กับรัฐบาลกลางยังมิอาจ

ตกลงกันได้ในบางเร่ือง  เมื่อเป็นเช่นนี้คาดว่าท่านซิมโปคงจะต้องพ�านักอยู่ท่ี

กรุงมอสโกต่อไปอีกสักวันสองวัน„

”เรื่องอะไรบ้างที่ยังมิสามารถตกลงกันได้„

”ศษิยไ์มท่ราบแนช่ดั แตไ่ดย้นิวา่มบีางแควน้ประสงคจ์ะขอแบง่ปนัเรือรบ

และเคร่ืองบินรบจากรัฐบาลกลาง บางแคว้นก็ไม่ปรารถนาให้มีกองทหารของ

รัฐบาลกลางอยู่ในแผ่นดินของตน  และเร่งเร้าให้ถ่ายถอนออกไปโดยพลัน  แต่

บางแคว้นก็เรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดการไกล่เกลี่ยเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งที่ตน

มีอยู่กับแว่นแคว้นเพื่อนบ้านเสียก่อน„

”นีแ่หละวสิยัของมนษุยโ์ดยแท„้  ริมโปเชถอนใจยาว ๆ   ”แตแ่รกกร็บเร้า

จะเอานั่น พอได้นั่นแล้วก็กลับจะร�่าร้องเอาโน่นไม่มีที่สิ้นสุดง่าย ๆ „

”อย่างไรก็ตาม ศิษย์เชื่อว่าสหภาพคงจะถึงกาลล่มสลายเป็นแน่„

”อะไรท่ีมนัมเีกดิมนักย็อ่มมดีบัเปน็ธรรมดาโลก„  ครุุผู้ท�าลายจักษุตนเอง

พึมพ�า  ”แต่ที่ข้ากังวลอยู่ก็คือการแตกดับของสหภาพ จะส่งผลเช่นไรต่อการ

อุบัติใหม่ของแคว้นเล็ก ๆ  อย่างจูปาดาวา„

ศิษย์หนุ่มยืนนิ่ง  ในขณะที่ดองโจ ซองงี  จมลงสู่ความเงียบอีกครั้ง

ซิมโป  จักลอง  กระชับเสื้อโอเวอร์โค้ตเนื้อหยาบสีเทาเข้มให้แนบกายยิ่งขึ้น 

เรือนร่างสนัทดัไมพ่ว่งพหีรือผา่ยผอมจนเกนิไปของชายสงูอายสุะทา้นดว้ยความ
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เหนบ็หนาวจากลมฟา้อากาศอนัเยน็ยะเยอืก  เมือ่มองออกไปจากจุดท่ียนือยูก่พ็บ

แต่สีขาวของปุยหิมะพร่างโพลนสุดลูกหูลูกตา

”เย็นนี้ใต้เท้าจะเข้าร่วมการประชุมภายในกับผู้น�าแคว้นเอเชียกลางด้วย

หรือไม่„  ผู้ชายรูปร่างล�่าสันซึ่งอ่อนวัยกว่าเล็กน้อยสวมเสื้อโค้ตสีน�้าเงินเก่า ๆ  

หลวม ๆ  รูปแบบล้าสมัยที่ยืนอยู่เคียงข้างถามขึ้นด้วยภาษาจูปาดาวา

”ไม„่  ผูถ้กูถามปฏเิสธหว้น ๆ   ”จูปาดาวาไมไ่ดอ้ยูใ่นดนิแดนเอเชยีกลาง„ 

เขาเน้นเสียง

”และเรากย็ิง่เปน็คนแปลกหนา้ส�าหรับแวน่แควน้ชาวสลาฟ„  อีกฝ่ายแยง้

เบา ๆ  

”จริง ๆ  แลว้  เราไมไ่ดเ้ปน็อะไรท้ังสิน้  นอกจากจูปาดาวา„  ซิมโป  จักลอง 

สรุปและละสายตาจากภาพเบื้องหน้า 

”ก็แค่เผ่าพันธ์ุเล็ก ๆ  ที่ครอบครองดินแดนกระจ้อยร่อยแถบเทือกเขา

หิมาลัย„

คนสวมเสื้อโค้ตสีน�้าเงินพูดด้วยน�้าเสียงขมขื่น

”…พออินเดียหรือเนปาลมีก�าลังเข้มแข็งก็ยกกองทัพมารุกราน  คร้ัน

องักฤษเขา้ครอบครองชมพทูวปีกบ็บีคัน้เราตา่ง ๆ  นานา -- เมือ่องักฤษวางมอืและ

มอบเอกราชแก่อินเดีย  จูปาดาวาก็ถูกรัสเซียย�่ายีแทบจะทันทีและตกเป็นแคว้น

หนึ่งของสหภาพกระทั่งทุกวันนี้„

”ถา้จะโทษกส็มควรกล่าวโทษตวัเราเองทีไ่มม่สีตปิญัญาปกป้องบ้านเมอืง„ 

ผู้น�าของจูปาดาวากล่าวด้วยน�้าเสียงที่ปราศจากความรู้สึกใด ๆ  

”กระผมยังจดจ�าภาพกองทหารคาซัค  เคอร์กิซ  และทาจิของนายพล 

อเล็กซานเดรียที่ยาตราข้ามภูเขาหิมาลัยเข้ามายังเทปปุระได้ติดตา„  ชายร่าง

ล�่าสันพูดคล้ายพึมพ�ากับตนเอง  ”…บรรยากาศของเทปปุระเวลานั้นช่างเหมือน

กับกรุงมอสโกในยามนี้เหลือเกิน  ทั้งอ้างว้างวังเวงและสลดหดหู่  ผู้คนต่าง

ล้วนอยู่ในอาการเศร้าซึมสิ้นหวัง„  เขากลืนน�้าลายเหนียว ๆ  ลงคอ  ”กระผมจ�า
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ไดแ้มน่ย�าวา่ทหารแต่ละคนท่าทางเหมอืนปนูป้ันทีป่ราศจากความรู้สกึ  พวกมนั

อาจจะทั้งเหน็บหนาวและเหนื่อยล้าแสนสาหัส  และบางทีอาจจะไม่เชื่อสายตา

ตัวเองด้วยซ�้าว่าได้เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมาถึงเทปปุระแล้ว„

”เราทุกคนล้วนจดจ�าเร่ืองราวนี้ได้แม่นย�า„  ซิมโป  จักลอง  พยักหน้า

ช้า ๆ   ”แต่หากเจ้าขืนพูดเร่ืองเช่นนี้เมื่อวันวาน  ก็คงจะถูกต�ารวจลับลากตัวไป

ลงโทษแล้ว„

”กระผมทราบด„ี  ผู้ออ่นวัยกว่ารับค�าในคอ  ”และดว้ยเหตนุี ้ กระผมจึง

สู้ทนเก็บง�าเรื่องราวไว้โดยมิได้ปริปากมาเป็นเวลานับสิบ ๆ  ปี„

อีกฝ่ายปล่อยค�าพูดของตัวเองให้พร่ังพรูออกมาราวกระแสธารท่ีไหลบ่า

ลงท�าลายท�านบซึ่งกักกั้นไว้เป็นเวลานาน

”กระผมไม่เคยลืม  ‘เพ็ญเลือด’  ที่ชาวจูปาดาวาซ่ึงมาร่วมในพิธีคืน

พระจนัทร์เสวยมาฆฤกษ์ทีอ่ารามพระโพธิสตัว์อวโลกเิตศวรในเทปปุระถกูทหาร

ต่างชาติล้อมปราบอย่างเหี้ยมโหด  จนพระจันทร์แทบจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเลือด 

หรือการท�าลายพระราชวังดรุกยาลจนเบราร์ดังชี  เลจู  ต้องหลบหนีออกนอก

ประเทศแทบเอาชีวิตไม่รอด„

”ถงึแมใ้นเวลาเชน่นี ้ เจ้ากไ็มค่วรเอย่นามของเบราร์โฉดเขลาดือ้ร้ันคนนัน้

ให้ข้าได้ยินอีก„  ซิมโป จักลอง กล่าวเสียงเข้ม

”อภัยให้กระผมด้วย…„  ผู้พูดละล�่าละลักเมื่อรู้สึกว่าค�าพูดของตนท�าให้

อีกฝ่ายไม่พึงพอใจ  ”กระผมกล่าวไปตามเร่ืองราวที่เป็นจริง มิได้มีเจตนาจะ

ยกย่องดังชี  เลจู  แม้แต่น้อย„

”ขา้ให้อภยัเจ้า„  นายกรัฐมนตรีแหง่จูปาดาวาวางมอืลงบนบ่าของชายร่าง

ล�า่สนัท่ียนืกม้หนา้ประสานมอืในลกัษณะขออภยั  ”กลบัเขา้ไปในโรงแรมกนัเถอะ

ลาล จาว์  อากาศชักจะเริ่มเย็นมากแล้ว„

”ขอรับ„  ลาล จาว ์ รับค�าและยนืนิง่ให้ซิมโปกา้วลว่งหนา้ไปกอ่น 2-3 กา้ว 

จึงค่อยเดินตามไปห่าง ๆ  
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ดึกมากแล้ว  แต่ซิมโป  จักลอง  ยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าเตาผิงขนาดใหญ่ใน

หอ้งพกับนชัน้เจ็ดของโรงแรมเกา่แกช่านกรุงมอสโก –- เขาสวมโคซ่ึงเป็นเสือ้คลมุ

สั้นแบบพื้นเมืองของจูปาดาวาสีแสดเข้ม  แต่ปลดไหล่เสื้อลงกองไว้กับตัก 

ปลอ่ยรา่งกายทอ่นบนใหเ้ปลอืยเปล่า  ลมภายนอกพรพูดัละอองหมิะพร่างพราย

มากระทบบานกระจกหน้าต่างไม่ขาดสายและแทรกซอนไอเย็นเข้ามาในห้องอยู่

ยะเยือก

สายตาของซิมโปเพ่งมองไปที่เปลวไฟที่เต้นระริกอยู่ในช่องเตาผิงแน่วนิ่ง 

กลิ่นควันผสมกลิ่นยางที่ไหม้ไฟของท่อนฟืนและลูกสนอวลอยู่รอบ ๆ  ตัว  เจือ

ด้วยเสียงแตกเปรี๊ยะของลูกไฟและสะเก็ดที่กระจายตัวเป็นช่วง ๆ  

”โอม มณี ปัทเม หุม„

ซิมโปพร�่าบทสวดเบา ๆ ในขณะที่จิตค่อยสงบจนนิ่งสนิทเหมือนแผ่น

กระจกบางใสสะอาด...

”เร็วเข้าเถิดซิมโป มาแข่งกันว่าใครจะไปถึงลานธนูก่อนที่แตรยาวจะสิ้นเสียง„ 

เด็กหนุ่มอายุประมาณ  16-17  ปี  ท่าทางปราดเปรียวหันมาบอก  ขณะท่ีกระทืบ

โกลนเร่งม้าสีขาวที่ขี่อยู่ให้โลดแล่นไปข้างหน้า 

”วา่แตจ่ะทรงมสีิง่ใดประทานเป็นรางวลั„  เดก็หนุม่ในวยัเดยีวกนัตะโกน

ถามพลางเร่งม้าของตนตามไปติด ๆ  

”ธนูคันงามหนึ่งคัน...„  เจ้าของค�าท้าส่งเสียงแข่งกับเสียงหวูด ๆ  ของ

แตร  ”หรือไม่เช่นนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าชมดอกไม้ในสวนศรีชั่วหนึ่งราตรี„

ซิมโปหน้าแดงเมื่อได้ยินประโยคหลัง

”แต่หากเจ้าเป็นฝา่ยแพเ้ลา่„  คนขีม่า้ขาวหันมาถาม  ขณะท่ีซิมโป  จักลอง 

ห้อม้าขึ้นมาเกือบจะเคียงคู่

”สุดแล้วแต่ฝ่าบาทจะทรงปรารถนา„  เด็กหนุ่มตอบและใช้หลังมือ

ข้างหนึ่งปาดเหงื่อบนหน้าผาก
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”เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน...„  คนที่สูงศักดิ์กว่าพูดด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ  

”หากเจ้าแพ้  เจ้าต้องยินยอมให้ข้าขี่หลังต่างม้าไปรอบ ๆ  ตลาด„

”ขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือพระเจ้าข้า„  ซิมโปอิดออด

”ไม่ได้„  อีกฝ่ายยืนกราน  ”ลองคิดดูซิว่า  รางวัลของข้ามากมายกว่า

เจ้าเพียงไร...หรือถ้าเจ้าไม่ประสงค์จะแข่งขันด้วย ข้าจะได้เรียกโอกา ยุล-อิลา 

มาลงแข่งแทน„

”ข้าพระองค์ยินยอมรับเงื่อนไขแล้วพระเจ้าข้า„

ซิมโป  จักลอง ทลูอยา่งจ�ายอม และกระตุน้มา้ใหเ้ร่งฝีเทา้ขึน้โดยมอีีกฝ่าย

ควบคู่มาอย่างไม่ลดละ พลางส่งเสียงหัวเราะกึกก้องอย่างคนที่เป็นต่อ
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ซิมโป  จักลอง ขบกรามแนน่ ดวงตาเรียวรีฉายแววมุง่มัน่ช่วงชิงชยั
ชนะ  เด็กหนุ่มเอี้ยวกายหวดแส้ในมือกับสะโพกม้าท่ีควบอยู่โดยแรง  เสียงแส้

แหวกอากาศดงัเคว้ียวกอ่นกระทบกบักล้ามเนือ้ซ่ึงพลนัเต้นระริกของสตัวพ์าหนะ

ดงัขวบั  เลอืดซึมออกมาเป็นแนวยาวตามรอยแส ้ อาชาตวังามแผดเสยีงกอ้งและ

พุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วราวลมแรงวูบหนึ่ง  จนเทียบทันม้าตัวซ่ึงวิ่งน�าหน้า

อยู่พร้อม ๆ  กับที่เสียงแตรยาวสิ้นสุดลง

”อะฮ้า„  เด็กหนุ่มเจ้าของม้าขาวส่งเสียงอย่างคาดไม่ถึง  แต่สีหน้ายังคง

ยิ้มแย้มพลางเผ่นลงจากหลังม้าอย่างแคล่วคล่องมารอท่าคู่แข่งขันอยู่บนพื้น  

”นี่ดูราวกับช่อมาลีจะส่งกลิ่นอบอวลมาถึงนี่  จนท�าให้เจ้ามีก�าลังใจที่จะเอาเสมอ

ข้าได้กระนั้น„

”หามิได้พระเจ้าข้า„  ซิมโปที่เพิ่งก้าวลงจากหลังม้ารีบปฏิเสธและส่ง

บงัเหยีนใหท้หารซึง่ว่ิงเขา้มารับ  ”ทัง้นีเ้ปน็ดว้ยฝ่าบาททรงเมตตาผอ่นปรนฝเีทา้

ม้าให้ข้าพระองค์โดยแท้„

”เจ้านีช่า่งส�าคญันกั„  อกีฝา่ยหวัเราะอยา่งสบอารมณ์ และโอบไหลซิ่มโป

ดว้ยความสนทิสนมพลางพาเดนิตรงไปยงัลามะร่างใหญว่ยักลางคนสวมเสือ้คลมุ
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สีแดง ซึ่งยืนถือคันธนูคอยอยู่ด้วยกิริยาที่สงบนิ่ง

”คารวะท่านริมโปเช„  ซิมโป จักลองประสานมือท�าความเคารพ

ลามะนิง่เฉยเหมอืนผาสงูทีไ่มรั่บรู้ถงึรสสมัผัสของพงหญา้หรือสายหมอก

”คารวะท่านดองโจ ซองงี„  เจ้าชายหนุ่มค้อมศีรษะลงนิดหนึ่ง

”เดชะพระโพธิสตัวค์ุม้ครองฝ่าบาท„  ดองโจ ซองงี  เอ่ยดว้ยน�า้เสยีงท่ีราบ

เรียบ  และส่งธนูให้เด็กหนุ่มท้ังสองคนละคัน  โดยตนเองถืออีกคันที่เหลือไว้ใน

มอืและถอยหา่งออกมาเมือ่คนทัง้สองกา้วไปยงัโตะ๊ไมเ้ต้ีย ๆ  ทีว่างซองหนงับรรจุ

ลูกธนู

”เจ้าจงสังเกตให้แม่นย�า„  ผู้สูงด้วยชาติก�าเนิดกล่าวแก่สหายสนิท  

”ลูกธนูดอกที่ปลายท�าด้วยขนนกอินทรีภูเขาคือของข้า  ส่วนของเจ้าคือดอกซ่ึง

แซมด้วยขนนกเถื่อน„  บอกพลางทดลองน้าวคันธนู  และก้มลงหยิบลูกธนูของ

ตนขึ้นมา

”กติกาเดิมใช่หรือไม่พระเจ้าข้า„  ซิมโปเอ่ยถามขณะหยิบลูกธนู

”ถูกต้อง„  เจ้าของลูกธนูขนนกอินทรีภูเขาพยักหน้า

”เราจะผลัดกันยิงเป้าท้ังสองที่อยู่ข้างหน้าโน่นสลับกันคนละคร้ัง จนกว่า

ลูกธนูจะหมดจากกระบอก„

”ฝ่าบาทหมายถึงคนละ  10 ดอก„  ซิมโป จักลอง ถามย�้า

”ไม่ใช่„  อีกฝ่ายปฏิเสธ  ”ข้าพูดว่าจนกว่าลูกธนูจะหมดกระบอก„

”แต่ลูกธนูของข้าพระองค์มีเพียง  10 ส่วนของฝ่าบาทมี  12„  ซิมโปแย้ง

เบา ๆ  เมื่อละสายตาจากซองซึ่งบรรจุลูกธนู

”ข้าไม่ทราบจ�านวน และไม่เสียเวลาจะไปนับมัน„

ผูท้า้แขง่สะบัดเสยีง พลางเหยยีดกายขึน้  วางลกูธนพูาดลงกบัคนัและโกง่

สายธนูปล่อยลูกศรพุ่งแน่วไปยังเป้าวงกลมทาสีขาวสลับแดงขนาดกว้าง  1 ฟุต 

สูง  4 ฟุต  ซ่ึงปักอยู่ห่างไปประมาณ 135  เมตร –- ลูกธนูปักกลางเป้าราวจับวาง 

ในขณะเดียวกับที่  ซิมโป  จักลองก็ปล่อยลูกธนูของตนเสียบเป้าท่ีสองซ่ึงปักอยู่
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เคียงคู่กันโดยไม่ผิดพลาด

ลูกธนูขนนกอินทรีภูเขาแล่นสู่เป้าที่สอง  ในเวลาเดียวกับที่ลูกธนูขนนก

เถื่อนปักลงประชิดลูกธนูดอกแรกบนเป้าที่หนึ่ง...

ซิมโป  จักลอง น้าวคันธนูด้วยอาการท่ีมั่นคง  และปล่อยลูกธนูแต่ละลูก

ด้วยความมั่นใจในขณะที่คู่แข่งขันเร่ิมจะหวั่นไหวเมื่อลูกธนูดอกท่ี  7  และ  8 

พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดาย

”ตอนนี้เราต่างเหลือลูกธนูคนละ  2  ดอกเท่าเทียมกัน  ซิมโปพูดด้วย

น�้าเสียงที่สะกดความยินดีไว้อย่างมิดชิด  ”ข้าพระองค์ขอทูลเชิญฝ่าบาททรง

ยิงก่อน„

คนที่ได้รับการยกย่องเม้มริมฝีปาก มือที่ก�าคันธนูนั้นเกร็งแน่น

”ถึงอย่างไรข้าก็มั่นใจว่าวันนี้ข้าจะได้ขี่หลังเจ้าเที่ยวรอบตลาด„  ถ้อยค�า

แม้จะยังโอ่โว  แต่น�้าเสียงเริ่มจะแปร่งปร่าไปจากเมื่อครู่

”ข้าพระองค์ขอน้อมรับ„  เด็กหนุ่มผู้ขมังธนูค้อมศีรษะ

ลกูธนขูนนกอนิทรีภเูขาแลน่ออกจากแหลง่อกีคร้ัง และผ่านเลยเปา้หมาย

ไปเพียงเฉียดฉิว

ซิมโปพาดลูกธนูของตนและเหนี่ยวสายธนูโดยแรง ลูกพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย

อย่างแม่นย�าเช่นเคย

”ดอกสดุทา้ยแลว้„  ซิมโปเอย่ขึน้เบา ๆ  และหยบิลกูศรขนนกอนิทรีสง่ให้

ผู้ท้าแข่ง

เดก็หนุม่ผู้สงูศกัดิห์นา้ตงึและควา้ลกูธนจูากมอืของสหายในกริิยาทีเ่กอืบ

จะกระชาก

”เจ้าคอยดูให้ดี„  เขาพูดด้วยน�้าเสียงท่ีเคร่งเครียด  ”ดังชี  เลจู  จะไม่มี

ทางพลาดอีกเป็นอันขาด„

ดังชี  เลจู  น้าวคันศรเต็มก�าลังและปล่อยลูกธนูดอกสุดท้าย  แรงสะบัด

จากสายธนูที่ตึงเกินควรท�าให้ลูกธนูดอกนั้นว่ิงแหวกอากาศห่างไกลไปจากเป้า
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คนละทาง

ซิมโป  จักลอง ยิ้มในหน้า พลางบรรจงหยิบลูกธนูดอกท่ี  10  ของตนขึ้น

มาพาดกับคันอย่างช้า ๆ  และเหนี่ยวสายธนูด้วยท่าทางที่มั่นใจเต็มที่

ลกูธนดูอกนัน้พุง่เปน็เส้นตรงเขา้หาเปา้  ผูล้ัน่ธนยูดือกขึน้ชา้ ๆ  อยา่งภาค

ภมูใิจในฝมีอืของตนท่ีลกูธนท้ัูง  10  ไมไ่ดพ้ลาดไปจากเปา้หมายแมแ้ตด่อกเดยีว 

แตท่นัใดนัน้  ซิมโป  จักลอง กต็อ้งยนืตะลงึดว้ยไมเ่ชือ่สายตาตวัเอง  เมือ่มองเห็น

ลูกธนูอีกลูกหนึ่งแล่นตามหลังไปอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้ากระแทกหางธนูขนนก

เถื่อนให้เบนออกไปจากเป้า

”บัดซบ„  ซิมโปสบถและหันขวับไปทางด้านหลังด้วยความโกรธจัด -- 

บริเวณนัน้มแีตริ่มโปเชดองโจ ซองงี ยนือยูอ่ยา่งสงบตรงจุดเดมิเพยีงล�าพงั และ

มอืท่ีถอืคนัธนยูงัคงทอดลงขา้งตวั  สายตาของลามะทีท่อดมาประสานกบัสายตา

ที่โกรธเกร้ียวของเด็กหนุ่มนั้นเปี่ยมไปด้วยความสงบเยือกเย็นและปราศจาก

ความรู้สึกใด ๆ  เช่นเคย

”เป็นอันว่าข้าแพ้พนันเจ้า„  ดังชี  เลจู  ถอนใจหนัก ๆ  และส่งคันธนูให้

ซิมโป พลางฝืนยิ้ม  ”เพ็ญพรุ่งนี้ตอนสองยาม ข้าจะให้คนลอบน�าเจ้าเข้าไปพบ

กับโซนัมตามสัญญา„

”เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพระเจ้าข้า„  ผู้ชนะค้อมศีรษะ

”กลับกันเถอะ„  ดังชีเอ่ยชวนด้วยสีหน้าบึ้งตึง  แต่กลับเดินดุ่มไปยัง

ม้าขาวที่ถูกผูกไว้กับก้อนหินเพียงคนเดียวโดยมิได้แยแสกับสหายดังเช่นขามา

”ข้าลาท่านริมโปเช„  ซิมโปกล่าวด้วยน�้าเสียงกระด้าง  ขณะที่ส่งคันธนู

ทั้งสองคันคืนให้ลามะเสื้อแดง

”น�้าหยดหนึ่งหรือน�้าไหหนึ่งก็มิได้ท�าให้ล�าธารซ่ึงเป่ียมปริ่มอยู่แล้วชุ่มฉ�่า

ขึ้นกี่มากน้อย แต่ประกายไฟแวบหนึ่งกับกองไฟกองหนึ่งมีความร้อนแรงที่เผา

ผลาญสรรพสิ่งได้แตกต่างกัน„  ริมโปเชหนุ่มใหญ่กล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

”ข้าไม่เข้าใจที่ท่านพูด„  เด็กหนุ่มกระชากเสียง
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”ข้าเพียงแต่จะบอกเจ้าว่า  รสชาติของชัยชนะนั้นจะมากหรือน้อยมันก็

ก�าซาบซ่านไม่แผกกันเท่าไหร่  แต่รสชาติของความพ่ายแพ้นั้นมากน้อยย่อม

ตา่งกนัอยา่งประเมนิคา่มไิด ้-- เจ้าจึงสมควรเสพรสชาตแิหง่ชยัชนะเพยีงแตน่อ้ย 

เพื่อให้ผู้แพ้ไม่เจ็บปวดชอกช�้าจนเกินไป„

ซิมโป จักลองยืนนิ่งไปครู่หนึ่ง

”ข้าน้อมรับค�าสั่งสอน และส�านึกรู้สึกดังที่ท่านกล่าวแล้ว„

”มอีกีขอ้หนึง่„  ดองโจ ซองงี  เอย่ต่อดว้ยเสยีงแผว่เบาลง  ”อามสิคอืสิง่

ซ่ึงท�าลายมติร -- บรุุษยอ่มไมเ่รียกร้องอามสิจากมติรและไมพ่งึรับอามสิจากมติร

ไม่ว่าจะได้มาจากการเรียกร้องหรือสมัครใจก็ตาม„

”ลูกผู้ชายย่อมชื่นชมต่อการขับเคี่ยวแข่งขัน„  เด็กหนุ่มผู้ขมังธนูโต้แย้ง  

”และรางวัลที่ได้จากการแข่งขันนั้นนับว่ามีค่าสูงส่งเสมอ„

”ซิมโป  จักลอง  ไปกนัไดห้รือยงั„  ดงัช ี เลจู สง่เสยีงเรียกมาจากหลงัมา้

”ข้าลาท่านอีกคร้ัง„  ซิมโปประสานมือท�าความเคารพอีกคร้ัง และผลุนผลัน

วิ่งไปยังม้าของตนซึ่งทหารยังยืนกุมบังเหียนอยู่

”จ�าค�าข้าไว้นะซิมโป จักลอง„

ดองโจ ซองงี  เปลง่วาจาตามหลงั  เสยีงของริมโปเชแมจ้ะไมไ่ดด้งัไปกวา่

เมื่อครู่  แต่ก็ดูเหมือนจะก้องอยู่ในโสตประสาทของซิมโป  จนเด็กหนุ่มต้อง

หนักลบัมามองขา้งหลงัอกีคร้ัง  แตบ่นลานธนยูามนีไ้มป่รากฏแมแ้ตเ่งาของลามะ

รูปนั้น
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ดาโชรุนบา  สัมภวะ ยืนม้าอยู่ที่ริมถนนหน้าประตูก�าแพงเคหาสน์ 
เรือนร่างของผู้อาวุโสใหญ่โตจนแลดูตระหง่าน  ส่วนสีหน้านั้นก็ถมึงทึงและ

แข็งกระด้างราวรูปศิลาสลัก มีเพียงเส้นหนวดสีขาวท่ีทอดยาวลงมาจากมุมปาก

สองข้าง  และชายเสื้อคลุมผ้าแพรสีแดงปักลวดลายมังกรจีนสีเหลืองที่สะบัด

พลิ้วไหวตามแรงลม  ข้างม้าของดาโชทางขวามือมีลามะชรารูปหนึ่งยืนแกว่ง  

”กงล้อแห่งพระธรรม„  เป็นจังหวะช้า ๆ   เสียงลูกตุ้มลูกเล็ก ๆ  ที่ปลายเชือกทั้ง 

4  เส้น  ที่ผูกติดอยู่ตรงด้านหัวของกระบอกซ่ึงท�าด้วยไม้และแกะสลักเป็นนาม

แห่งโลกุตรธรรมทั้ง  4  ชั้น คือโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

และอรหัตมรรค แหวกว่ายอากาศดังห่ึง ๆ   และบางคร้ังเมื่อลามะรามือลงก็จะมี

เสียงก๊อกแก๊กของตุ้มที่กระทบกับกระบอก  ส่วนทางด้านขวามือมีเสมียนอีก

คนหนึง่ยนืถอืสมดุเลม่ใหญค่อยบนัทกึเร่ืองราวร้องทุกข์ต่าง ๆ  ทีม่ผู้ีมาร้องเรียน 

รวมทั้งถ้อยค�าที่ดาโชสนทนากับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา

”ลูกสาวของเจ้าเป็นเช่นไรบ้าง„  ดาโชรุนบาร้องถามชายแก่ที่แบกฟืนไว้

เต็มหลัง

”ดีขึ้นมากแล้วท่านดาโช„  ชายคนนั้นหยุดยืนหอบเบา ๆ  และค้อมศีรษะ
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แสดงความเคารพก่อนตอบค�าถามด้วยกิริยาที่นอบน้อม

”ดีแล้ว„  ดาโชพยักหน้าโดยมิได้พูดอะไรต่อ

”ขออานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ปกปักลูกสาวท่ีน่าสงสารของเจ้า„  ลามะ

เอ่ยขึ้นเบา ๆ  พร้อมกับแกว่ง  ”กงล้อแห่งพระธรรม„  เร็วขึ้น พลางร่ายมนต์บท

สั้น ๆ  

”จดลงไปว่าอาการป่วยของลูกสาวคนตัดฟืนดีขึ้น  และลามะได้สวด

อ้อนวอนขอพรพระโพธิสัตว์ให้คุ้มครองแล้ว„

ดาโชสั่งด้วยเสียงอันดัง  ท�าให้เสมียนซ่ึงยืนฟังค�าพูดของคนทั้งสองอยู่

รีบก้มลงจดดินสอบนหน้ากระดาษและตวัดตัวอักษรตามค�าสั่ง

ซิมโป  จักลอง  ร้ังบังเหียนให้ม้าผ่อนฝีเท้าลง  หลังจากท่ีห้อทะยานจาก

หบุเขาขึน้สูเ่นนิสงูซ่ึงมถีนนสายยาวซ่ึงปูดว้ยแผ่นหนิทอดขวางหนา้อยู ่ เดก็หนุม่

ยกมือขึ้นปัดฝุ่นและเกสรดอกหญ้าที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าและเนื้อตัวขณะที่ขี่ม้า

เหยาะ ๆ  ไปตามถนน  ซมิโปเพง่มองดเูคหาสนส์เีหลอืงทีเ่จิดจ้าอยูก่ลางสายแดด

ของยามบ่าย ณ ปลายถนนด้วยความรู้สึกที่เหมือนตัวเองยังคงเป็นเด็กชายตัว

เล็ก ๆ  ที่แอบหลบไปเล่นซุกซนนอกบ้าน และต้องรีบกลบเกลื่อนร่องรอยเปรอะ

เปือ้นตา่ง ๆ  กอ่นทีจ่ะกลบัเขา้ในบ้าน หาไมแ่ล้วกจ็ะถกูทา่นลงุลงโทษอยา่งรุนแรง

เสมอ

นับแต่จ�าความได้  ซิมโปก็เรียนรู้ถึงความเข้มงวดกวดขันของท่านลุงที่มี

ต่อทุก ๆ  คนในบ้าน  เคหาสน์สีเหลืองหลังนี้มีข้อบังคับและกฎเกณฑ์ปลีกย่อย

มากมาย  ซ่ึงทกุคนทีอ่าศยัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของดาโชรุนบา สมัภวะ  จักตอ้ง

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตอนแรกซิมโปคิดท่ีจะเถลไถลไปท่ีอ่ืน กระท่ังท่านลุงกลับเข้าไปในเคหาสน์

ก่อนจึงจะค่อยตามเข้าไป  แต่เมื่อนึกได้ว่าหากท่านลุงเกิดเรียกหาตัวเขาไม่พบ 

กน็า่กลวัวา่จะตอ้งโดนดดุา่หรือลงโทษหนกัขึน้ไปอกี  เดก็หนุม่เมม้ริมฝีปากแนน่

พลางหายใจเข้าเต็มปอด  ขณะกระตุ้นม้าให้ควบตรงไปยังเคหาสน์ซ่ึงล้อมรอบ
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ด้วยก�าแพงสีเดียวกัน

ซิมโป  จักลอง  โดดลงจากหลังม้า ทันทีท่ีบังคับให้มันหยุดลงตรงหน้าของดาโช

รุนบา  เดก็หนุม่คกุเขา่ขวาลงกบัพืน้และยอ่ตวักม้หนา้นิง่  กระท่ังพีช่ายของบิดา

ออกค�าสั่งด้วยเสียงอันดัง

”ลุกขึ้น  เจ้าลาดื้อ„

ซิมโปลุกขึ้นยืนอย่างว่าง่าย  แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นสบตาท่านลุง

”เจ้าหายหัวไปไหนมาตั้งแต่เช้า„  ดาโชผู้อาวุโสกระชากเสียงถาม

”ข้าออกไปเที่ยวเล่นกับดังชี  เลจู„  เด็กหนุ่มตอบด้วยน�้าเสียงท่ีพยายาม

ไม่ให้สั่น

”ข้าเคยบอกเจ้าแล้วใช่หรือไม่ว่าไม่ให้ไปเฝ้าเจ้าชายก่อนที่ข้าจะอนุญาต„

”ขอรับ„  ซิมโปก้มหน้างุดลงกว่าเดิม

”เจ้าชายมีธาตุก�าเนิดเป็นไฟ อยู่ใกล้ชิดก็ร้อนจัด แต่คร้ันอยู่ห่างไกลนัก

ก็เหน็บหนาว  เจ้าจึงควรรู้กาลเวลาอันเหมาะสมที่จะเข้าเฝ้า„  ดาโชรุนบา 

ทอดสายตาที่แข็งกร้าวดูหลานชาย

”โทษของเจ้าท่ีขัดค�าสัง่ขา้  คอืคดัลอกพระคมัภร์ีในห้องเขยีนหนงัสอืของ

ข้า  เป็นเวลา  3  วัน  3 คืน„

ซิมโปอึ้งไปครู่หนึ่ง  ก่อนค้อมศีรษะรับโทษทัณฑ์โดยดุษณี

เคหาสน์ของดาโชรุนบา  สัมภวะ  เป็นตึกใหญ่สี่ชั้นรูปทรงเหมือนแท่งสี่เหลี่ยม 

ชั้นล่างใช้เป็นที่เก็บสัมภาระและธัญญาหาร ชั้นสองเป็นที่พักของบริวาร ชั้นสาม

จึงเป็นท่ีพักของดาโชและครอบครัว  ส่วนชั้นบนสุดใช้เป็นห้องเขียนหนังสือของ

เจ้าของเคหาสน์

หอ้งเขยีนหนงัสอืของดาโชรุนบาจัดเปน็หอ้งทีม่คีวามส�าคญัรองลงมาจาก

ห้องสวดมนต์  จะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ย่างกรายเข้าไปในห้องเขียนหนังสือ



หิมาลายัน  31

ในเวลาทีด่าโชก�าลงัท�างาน และเมือ่เวลาทีด่าโชไมไ่ดอ้ยูใ่นห้องนัน้ กห็า้มมใิหใ้คร

ขึ้นไปยุ่มย่ามด้วยเช่นกัน  ซ่ึงแม้จะไม่มีค�าสั่งดังกล่าวก็คงไม่มีผู้ใดประสงค์จะ

เหยียบย่างขึ้นไป  เนื่องจากห้องทั้งห้องระเกะระกะไปด้วยคัมภีร์และหนังสือ

โบราณต่าง ๆ  มากมายเหลือคณานับ  รวมทั้งภาพวาดเก่าแก่ที่น่ากลัวซ่ึงประดับ

อยู่ตามผนัง

ห้องเขียนหนังสือของดาโชรุนบา  แม้จะติดหน้าต่างโดยรอบ แต่ก็ไม่เคย

ทีจ่ะเปิดออกแมแ้ตส่กับาน  เนือ่งจากดาโชเกรงวา่หากเปิดหนา้ตา่งเมือ่ไร สายลม

อันชั่วร้ายจากขุนเขาจะพัดเข้ามาท�าลายความรู้ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในห้องนั้น  ดังนั้น 

นอกจากจะอวลด้วยกลิ่นอับชื้นของกระดาษและหนังสัตว์ท่ีใช้จารึกหนังสือแล้ว 

ยังเต็มไปด้วยกลิ่นทึม ๆ  ของเนื้อไม้และอิฐปูนที่ไม่เคยถูกแสงแดด กับกลิ่น

หืน ๆ  ของน�้ามันเนยท่ีใช้จุดตะเกียงจนดูราวกับกลิ่นต่าง ๆ  เหล่านี้จะแทรกแซม

อยู่ทุกอณูอากาศ

ซิมโป  จักลอง วางปากกาคอแร้งลงข้างกระปุกหมึกด้วยท่าทางท่ีอิดโรย  เด็กหนุ่ม

ยกมือขึ้นขยี้ตาและลูบหน้าตัวเองแรง ๆ ราวกับจะขับไล่ความเหน็ดเหนื่อย

และง่วงเหงา -- 1 คนื กบัอกี  1  วนัเตม็ ๆ  ทีเ่ขาตอ้งนัง่หลงัขดหลงัแขง็อยูก่บัการ

คัดลอกพระคัมภีร์ผูกใหญ่ลงในสมุด  แต่ถึงกระนั้นก็ดูเหมือนกับข้อความใน

พระคัมภีร์จะไม่ได้ลดน้อยลงจากเดิมกี่มากน้อย  เด็กหนุ่มรู้สึกปวดตุบ ๆ  ที่

ดวงตา หลงัจากทีต่อ้งทนตอ่สูก้บัอาการระคายตาจากควนัน�า้มนัเนยและการเพง่

สายตาในแสงสว่างที่ไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานาน

เดก็หนุม่ยนักายขึน้ยนื  และสะบดัแขนขาไลค่วามเมือ่ยลา้  กอ่นออกเดนิ

จงกรมไปรอบ ๆ  ห้องเพื่อผ่อนคลายจิตใจ  แต่ความร้อนรุ่มในอกนั้นกลับมิได้

ลดลงแม้แต่น้อย  เขาเง่ียหูฟังเสียงต่าง ๆ  จากภายนอกที่แว่วเข้ามาเป็นช่วง ๆ  -– 

เสยีงกระดงึกอ๊งแกง๊เหลา่นัน้บอกเวลาเยน็ย�า่สนธยาทีค่นงานต้อนฝงูโคกลบัจาก

ทุ่งนา  ซิมโปถอนใจแรง ๆ  ด้วยความกระวนกระวายเมื่อคิดถึงเวลานัดหมายที่
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ดังชี  เลจูได้ก�าหนด  เด็กหนุ่มฟาดก�าปั้นกับฝ่ามือแรง ๆ  เมื่อคิดว่าตนจะต้อง

พลาดโอกาสอันดีงามในคืนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย

”พี่ซิมโป„

เสียงเรียกและตบประตูห้องเบา ๆ ท�าให้ซิมโป  จักลอง  ยุติความคิด

ต่าง ๆ  ลงและเดินไปเปิดประตูให้ 

”น้องน�าอาหารมาให้„  เด็กสาวผิวคล�้า  หน้าตาคมคาย  ที่ประคองถาด

อาหารก้าวเข้ามาในห้องร้องบอก  ”มื้อนี้มีทุกปากับแคมเบียที่พี่ชอบด้วย„

”ขอบใจนลัราห„์  ซิมโปยืน่มอืไปรบัถาด และมองดกูว๋ยเต๋ียวน�า้ทีท่�าจาก

แปง้สาลใีนถว้ย กบัขนมปังหวานกอ้นกลม ๆ  ในจานใบเลก็ ๆ  และหมอ้ชาใสเ่นย

”ไหน  ขอน้องดูซิว่าพี่คัดลอกพระคัมภีร์ไปได้ถึงไหนแล้ว„  เด็กสาวพูด

พร้อมกบัเดนิไปคกุเขา่ลงตรงหนา้โตะ๊เต้ีย ๆ  กลางหอ้ง  เพือ่ดผูลงานของเดก็หนุม่

”ยงัเหลอือกีเป็นภเูขาเลากา„  ซิมโปพดูดว้ยท่าทางเหนือ่ยออ่นและทอ้แท ้

ขณะที่ก้มลงวางถาดกับพื้นและทรุดตัวนั่งขัดสมาธิข้าง ๆ  หล่อน

”ให้น้องช่วยไหม„  หล่อนหันมาถามด้วยท่าทางที่กระตือรือร้น

”ท่านลุงจะได้ตีพี่ตายปะไร„

”ไมห่รอก...„  เดก็สาวสัน่ศรีษะ จนผมเปยีแกวง่ไกวไปมา  ”พีล่มืไปแลว้

หรือว่าใครกันที่เป็นคนสอนพี่เขียนตัวหนังสือโบราณพวกนี้„

”ไม่ลืมหรอก„  ซิมโป  จักลอง  เอ่ยตอบ  ”วิชาขีดเขียนต่าง ๆ  พี่เล่าเรียน

มาจากเจ้าทั้งสิ้น„

”ถ้าเช่นนั้นแล้ว  ลายมือของเราทั้งสองจะผิดแผกกันมากมายได้อย่างไร„ 

หลอ่นพดูดว้ยท่าทางมัน่ใจ พลางทรุดตัวลงนัง่หนา้โต๊ะ และเอือ้มมอืหยบิปากกา

จุ่มหมึก พลางเลื่อนแผ่นหนังท่ีคั่นคัมภีร์ออกแล้วลงมือลากปากกาลงในสมุด

ด้วยท่าทางของคนที่ช�านิช�านาญ

”เจ้าจะกินอะไรสักหน่อยไหม„  ซิมโปถามขณะที่บิขนมปังส่งให้

”พี่กินเถอะ„  หล่อนบอกโดยมิได้หันกลับมามอง  ”น้องจะรอกิน
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พร้อมท่านพ่อ„

เด็กหนุ่มส่งขนมปังเข้าปากตัวเอง  และมองดูนัลราห์ด้วยสายตาที่แสดง

ความชื่นชม

”ท่านลุงช่างมีโชคนักที่มีธิดาเฉลียวฉลาดเยี่ยงเจ้า„

”อะไรได้„  เด็กสาวหัวเราะเสียงใส  ”พี่ไม่รู้หรอกหรือว่า  ทุกวันนี้แม่บ่น

ออกจะตายไปวา่ นลัราหเ์อย๋  เพลา ๆ  การเรียนของลกูลงบา้งเถดิ มเิชน่นัน้เจ้าจะ

ต้องอยู่ล�าพังเป็นยายแก่ทึนทึกไปจนตาย  เพราะไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะชอบ

ผู้หญิงท่ีมีความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าตัวเขา„  ท้ายประโยค หล่อนท�าเสียงเลียน

เสียงของมารดา จนซิมโปอดหัวเราะข�าไม่ได้

”แล้วถ้าเป็นพี่ล่ะ„  นัลราห์วางปากกา และหันมาทางเด็กหนุ่ม  ”...พี่จะ

เลือกผู้หญิงที่มีความรู้และฉลาดกว่าพี่ไว้เป็นคู่ครองหรือไม่„

ซิมโป  จักลอง  กลืนขนมปังชิ้นนั้นลงคออย่างยากล�าบาก  เด็กหนุ่ม

จ้องมองเจ้าของดวงตาโตคมวาวที่เป็นประกายกับแสงตะเกียง  โดยไม่สามารถ

หาค�าตอบให้กับหล่อนได้ในทันที
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”ว่าอย่างไรเล่า„  นัลราห์ถามซ�้าและชะโงกหน้าเข้ามาใกล้  ”พี่ยัง
ไม่ได้ตอบค�าถามของน้องเลย„

”เร่ืองเชน่นีต่้างคนกย็อ่มจะตา่งความคดิเหน็„  ซิมโปตอบเลีย่งไปทางหนึง่

และรินน�้าชาใส่เนยจากหม้อทองเหลืองลงในถ้วยใบเล็ก พลางยกขึ้นดื่มช้า ๆ  

”แต่น้องต้องการฟังความคิดเห็นของพี่„  หล่อนเน้นเสียงและจ้องมอง

ซิมโป จักลอง อย่างคาดคั้น

”ส�าหรับพี่...„  เด็กหนุ่มถอนใจลึก ๆ  อย่างอึดอัด  ”...พี่พอใจที่จะเลือก

ผู้หญิงที่มีความรู้และฉลาด„

”ไม่ได้„  เด็กสาวค้าน  ”ต้องพูดให้หมดกระทงความด้วย„

”อื้อ„  ซิมโป  จักลอง  ถอนใจแรง ๆ  อีกคร้ัง  ก่อนพูดใหม่ด้วยน�้าเสียง

ที่แผ่วลง  ”พี่พอใจที่จะเลือกผู้หญิงที่มีความรู้และฉลาดกว่าพี่„

”ฮ้า„

ธิดาคนเดียวของดาโชรุนบา  สัมภวะ  เป่าลมออกจากปากด้วยเสียงดัง 

ดวงตาโตเป็นประกายวาวด้วยความดีอกดีใจ

”เหน็ไหม วา่นอ้งเอาชนะแมไ่ดแ้ลว้  เพราะอยา่งนอ้ยกย็งัมพีีซิ่มโปคนหนึง่
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ซึ่งเลือกจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เก่งกว่าตัวเอง„

ซิมโป  จักลอง  ระบายลมหายใจด้วยความโล่งอก พลางหลบสายตาของ

เด็กสาวไปทางอื่น

”วันนี้ดูพี่ไม่ค่อยจะร่าเริง„  นัลราห์ทักขึ้น

”คงจะเป็นเพราะพี่เหนื่อยกับการคัดลอกพระคัมภีร์„

”ไมจ่ริงกระมงั„  เดก็สาวกระเถบิตวัเขา้มาชดิจนลมหายใจแทบจะรดหนา้

เมื่อหล่อนใช้ปลายหางเปียเขี่ยจมูกเขาอย่างล้อเลียน  ”ความเหน็ดเหนื่อยกับ

ความวิตกกังวลนั้นอาการมันแตกต่างกัน„

”เจ้าพูดอะไรเหลวไหล„  เด็กหนุ่มยกมือขึ้นปัดหางเปีย และแสร้งดุเพื่อ

กลบเกลื่อน

”ไมเ่หลวไหลหรอก„  นลัราหด์งึเปียมากมุไว้ในมอื  ”…ดวงใจกบัดวงตา

ของคนเรามักจะไม่ลงรอยกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งใดที่ดวงใจอยากจะปิดบัง

ซ่อนเร้น ดวงตาก็กลับจะเปิดเผยออกมาเสมอ„

เด็กสาวทิ้งตัวลงนั่งชันเข่าข้างหนึ่ง  และโน้มตัวลงกอดเข่าข้างนั้นไว้

หลวม ๆ  

”ถึงตอนนี้  พี่จะบอกน้องได้หรือยังถึงสิ่งที่พี่ซุกซ่อนเอาไว้ในใจ„

”เฮ้อ…„  ซิมโป  จักลอง วางถ้วยชาลงในถาด และเล่ือนถาดไปห่างตัวอย่าง

หมดกะใจทีจ่ะกนิอาหาร  ”ถงึเจ้ารู้กใ็ชว่่าจะชว่ยใหอ้ะไรมนัดขีึน้„  เดก็หนุม่พดู

ราวกับหมดอาลัยตายอยาก

”ก็บอกมาก่อนซิ„  นัลราห์รูดก�าไลโลหะวงบาง ๆ  ที่สวมซ้อนกันอยู่บน

ข้อมือข้างหนึ่งเล่น

ซิมโปเม้มปากแน่น ก่อนตัดสินใจเผยอมันออกเพื่อเผยความในใจ

”ข้ามีนัดกับโซนัมคืนนี้ตอนสองยาม„

มือที่ก�าลังรูดก�าไลเล่นชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง

”ที่ไหน„  เด็กสาวถามด้วยน�้าเสียงที่แผ่วเบาลงโดยไม่รู้ตัว
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”วังดรุกยาล„  ซิมโปตอบ พร้อมกับทุบก�าปั้นกับฝ่ามือแรง ๆ  ด้วยกิริยา

ฮดึฮดั  ”…ขา้รอคอยโอกาสนีม้าแสนนาน และตอ้งเพยีรเอาชนะดงัช ี เลจูกวา่จะ

ได้สิ่งนี้เป็นรางวัล  แต่จู่ ๆ  ข้าก็ต้องสูญเสียมันไปอย่างน่าเสียดายที่สุด„

”วงัดรกุยาลเหมอืนถ�้าพยัคฆ ์ตอ่ใหพ้ีม่ีปกีก็ใช่วา่จะบนิโฉบเฉี่ยวเล่นได้„

”แต่ดังชี  เลจู  ได้ให้สัญญาว่าจะเปิดทางสะดวกให้ข้า„

”นี่หาใช่เร่ืองเล่น ๆ  เลย„  นัลราห์วางข้อศอกกับหัวเข่าและเท้าคางด้วย

ท่าทางครุ่นคิด  ”…ใจคอพี่จะผูกตาตัวเองปีนภูเขา  โดยอาศัยเพียงคนอื่นช่วย

บอกทางให้ได้อย่างไรกัน„

”อย่าว่าแต่แค่ถูกผูกตาเลย ต่อให้ต้องมัดมือมัดเท้า  แต่ถ้าเขาสูงลูกนั้น

มโีซนมัรอคอยอยูบ่นยอดผา  ขา้กจ็ะกระเสอืกกระสนขึน้ไปใหถ้งึจดุหมายปลาย

ทางให้จงได้„

”ถ้าเช่นนั้นพ่ีจะมัวกังวลอะไรกับการท่ีจะออกไปพบโซนัมตามนัด„ 

เด็กสาวประชดประชัน

”เจ้าก็รู้ดีว่าข้ากังวลในสิ่งใด„  ซิมโป  จักลอง  กอดอกและโคลงตัว

เหมือนคนที่ถูกเคร่ืองพันธนาการรัดรึงจนหมดทางดิ้นรน  ”…ค�าสั่งของพ่อเจ้า

คือประกาศิตที่ข้าไม่กล้าละเมิด„

”ก็นับว่ายังดีที่พี่ยังเกรงใจท่านพ่อ„

”ข้าเคารพท่านลุงทั้งหลับและตื่น„  เด็กหนุ่มพูดพร้อมกับผุดลุกขึ้นยืน 

และเดินวนไปรอบ ๆ  ห้องเหมือนเสือติดจ่ัน  ”ดูซิ  ฟ้ามืดสนิทแล้ว  อีกไม่นาน

เพ็ญพระจันทร์ก็จะพร่างฟ้า„

ซิมโปแนบดวงตากับรอยแตกของหน้าต่างบานหนึ่งและเพ่งมองออกไป

ภายนอกแล้วหันมาบอกญาติผู้น้อง

”…คดิดเูถดิวา่  โซนมัจะผิดหวังเพยีงไรเมือ่ไมพ่บขา้ในอทุยาน  เมือ่แรก

นางอาจจะโกรธที่ข้าท�าให้นางรอเก้อ  แต่แล้วก็คงเปลี่ยนเป็นวิตกกังวลไปต่าง ๆ  

นานา  ความวิตกเหล่านั้นย่อมท�าให้นางทุกข์ทรมานใจแทบจะคลั่ง  แต่คร้ัน
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เมื่อทราบความจริงว่าข้ามิได้เป็นอันตรายใด ๆ   นางก็คงจะเคียดแค้นและชิงชัง

ที่ผิดนัดอย่างแน่นอน„  เด็กหนุ่มยกมือขึ้นเสยผมตัวเองแรง ๆ ด้วยความ

กลัดกลุ้ม  ”คิดดูเถิดนัลราห์  คิดดูว่าข้าจะทนมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร หากตัวเอง

ต้องกลายเป็นที่ชิงชังของสตรีนางนั้น„

”เอาเถอะ…„  นัลราห์ผงกศีรษะช้า ๆ  ”เมื่อนางมีความส�าคัญต่อพี่ถึง

เพยีงนัน้  พ่ีกจ็งยอมผดิค�าสัง่ทา่นพอ่เพือ่ออกไปพบนางตามนดัเถดิ  สว่นทางนี้

น้องจะจัดการให้เอง„

”เจ้าจะท�าอย่างไร„  ซิมโปถามด้วยน�้าเสียงที่ยังไม่คลายกังวล

”นอ้งกจ็ะคอยอยูใ่กล ้ๆ  พอ่  และหนว่งเหนีย่วมใิหท้า่นขึน้มาตรวจดพูีไ่ด ้

ตอ่เมือ่ทา่นเขา้นอนแลว้ กจ็ะรีบขึน้มาคดัลอกพระคมัภร์ีตอ่จนกวา่พีจ่ะกลบัมา„

”เจ้าแน่ใจอย่างไรว่าท่านลุงจะไม่รู้เรื่องที่ข้าลอบออกไปจากห้องนี้„

นัลราห์ยิ้มอย่างมั่นใจ

”น้องรู้จักพ่อของน้องดีกว่าใครในโลก และรู้ว่าแม้ท่านพ่อจะลงโทษแก่

ผู้ท�าผิดอย่างรุนแรงและหนักหน่วงเสมอ  แต่ท่านก็ประมาณก�าลังของผู้ท่ีได้

รับโทษไว้ล่วงหน้า  และจะไม่ลงโทษจนเกินก�าลังของผู้นั้น -- ส�าหรับพี่  พ่อย่อม

รูว้า่พ่ีสามารถคดัลอกพระคมัภรีเ์หลา่นีจ้นจบไดภ้ายในเวลา  3  วนั  3 คนื  ซ่ึงเมือ่

ถึงเวลานั้นแล้วพี่ท�าไม่ส�าเร็จ  แสดงว่าพ่ีไม่ต้ังใจปฏิบัติตามค�าสั่งของพ่อโดย

เคร่งครัด  แต่หากการคัดลอกพระคัมภีร์เสร็จสมบูรณ์  ย่อมแสดงว่าพี่ใช้เวลา

ทั้งหมดท�างานอยู่ในห้องนี้อย่างขะมักเขม้น„

”อะโห„  ซิมโป  จักลอง  อุทานด้วยความดีใจ  และรีบเดินมานั่งลงข้าง

เด็กสาว  ”เจ้าช่างมีปัญญาประเสริฐโดยแท้„

”รอให้ดกึสกัหนอ่ยแลว้พ่ีคอ่ยหาทางหลกีเร้นสายตาผู้คนออกไปทางประตู

เลก็ดา้นหลงั นอ้งจะใหค้นเตรียมมา้ไวค้อยทา่  เมือ่พบโซนมัดงัปรารถนาแลว้ก็

ขอจงรีบกลับมาโดยเร็วที่สุด„  หล่อนพูดต่อโดยไม่ใส่ใจต่อค�าชม

”นั่นย่อมเป็นการแน่นอน„  เด็กหนุ่มหัวเราะออกมาได้  ”ว่าแต่เจ้า
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ต้องการสิ่งใดเป็นรางวัลบ้างเล่า  ข้าจะขวนขวายหามาให้ทุกอย่างทีเดียว„

”นอ้งไมป่ระสงคส์ิง่ใดทัง้สิน้ นอกจากขอเพยีงวา่ขณะทีพ่ีก่�าลงัมคีวามสขุ

ที่ได้พบกับโซนัมนั้น  วานเจียดใจนึกถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งซ่ึงช่วยให้พี่ได้พบกับ

โซนัมบ้าง„

”พี่จะค�านึงถึงความช่วยเหลือในครั้งนี้ของเจ้าตลอดไป„  ซิมโปให้ค�ามั่น

”น้องขอชั่วคืนนี้คืนเดียวเท่านั้น„  นัลราห์กล่าวเบา ๆ  ดวงตาที่สุกใส

หม่นหมองลง

”ได้ซิ  ข้าจะนึกถึงเจ้าตลอดเวลาท่ีอยู่กับโซนัม„  เด็กหนุ่มยื่นมือไปแตะ

ข้อศอกหล่อนเบา ๆ  

”น้องพอใจแล้ว„  ธิดาของดาโชรุนบา  สัมภวะ พึมพ�า  และก้มหน้าลง

ซ่อนความรู้สึกบางอย่างจากสายตาของเด็กหนุ่ม  ”พี่ยังต้องเดินทางไปอีกไกล 

กินอะไรสักหน่อยเถิด„  หล่อนบอกด้วยน�้าเสียงที่ห่วงใย

”ตกลง„  ซิมโปรับค�าด้วยอาการลิงโลด  ”ข้าจะกินทั้งทุกปา  แคมเบีย 

และน�้าชาให้หมดทีเดียว„

เดก็หนุม่หนัไปควา้ถาดอาหารขึน้มาวางบนตกั และลงมอืรับประทานดว้ย

ท่าทางที่สดชื่นขึ้นมาอย่างทันตาเห็น  โดยมีนัลราห์เฝ้าดูอยู่เงียบ ๆ  ด้วยสายตา

ที่เซื่องซึม


