บทนำ�

กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
ฤดูกาลแห่งความหนาวยะเยือกค่อย ๆ ผ่านพ้นเมืองหลวงซึง่ ติด
อั น ดั บ หนาวเย็ น ที่ สุ ด ของโลกแห่ ง นี้ ไ ปได้ สั ก ระยะแล้ ว แม้ จ ะยั ง มี ไ อเย็ น
หลงเหลืออยูใ่ นชัน้ บรรยากาศ แต่ผนื แผ่นดินได้คลายจากกองหิมะทีเ่ คยท่วมสูง
กลับมาราบเรียบเช่นเดิม การสัญจรบนถนนหนทางเริ่มสะดวกขึ้น ชีวิตผู้คน
ในเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกได้เริ่มต้นตามปกติ
บาทวิถกี ว้างใหญ่กลายเป็นทางเดินของผูค้ นมากหน้าหลายตาทัง้ ชาวพืน้ เมืองและ
ชาวต่างชาติซ่งึ เริ่มมีมากขึ้นเพราะการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคธุรกิจขยายตัว
อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของมองโกเลียทีท่ ะยานเติบโต
สวนทางกับหลายประเทศในเอเชีย รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อหรูจึงเริ่มมีให้เห็น
ประปรายบนท้องถนน รถยนต์อเนกประสงค์สีดำ�มันปลาบคันใหญ่สองคันที่
แล่นตามกันด้วยความเร็วสมํา่ เสมอก็เช่นกัน แม้จะมีเสียงแตรรถดังโหวกเหวก
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รอบด้านเป็นระยะแต่รถทัง้ สองคันก็แหวกฝ่าการจราจรอันยุง่ เหยิงแล่นตรงสูเ่ ขต
อันสงบชายขอบเมืองหลวงได้อย่างคล่องแคล่ว
จุดหมายปลายทางคืออารามสำ�คัญแห่งหนึ่งของดินแดนแห่งนี้ ศาสนสถานเก่าแก่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่หลังถูกกระแสกราดเกรี้ยวทางการเมือง
ทำ�ลายล้างเมื่อหลายทศวรรษก่อน
เมื่อรถยนต์คันแรกจอด บุรุษสองคนรีบลงจากรถเพื่อเดินไปเปิดประตู
รถคันที่สองซึ่งจอดในเวลาไล่เลี่ยกัน
ชายหนุม่ ทีก่ า้ วลงจากรถสวมเสือ้ เชิต้ สีครามรับกับบรรยากาศของฤดูกาล
ที่เริ่มสดใส รูปแบบและเนื้อผ้าบ่งบอกว่าตัดเย็บจากห้องเสื้อชั้นดี คลุมทับด้วย
เสือ้ โค้ตสีด�ำ ใบหน้าได้รปู นิง่ เฉยเหมือนไม่รบั รูส้ งิ่ ใด ๆ ขณะเดินตรงไปข้างหน้า
หน้าตาของเขาค่อนไปทางตะวันตก จมูกโด่งรับกับคิ้วได้รูป หากแต่เส้นผม
เหลือบดำ�อย่างเอเชีย ส่วนดวงตาสีนํ้าตาลซ่อนอยู่ใต้กรอบแว่นกันแดดสีชาเข้ม
หลบเร้นสายตาผู้พบเห็น
ผูก้ า้ วลงจากรถตามมาคือชายสูงวัยกว่าซึง่ เห็นได้ชดั ว่าเป็นชาวมองโกเลีย
เพราะลักษณะรูปหน้าและนัยน์ตาสีดำ�  สวมโค้ตบางสีดำ�คลุมทับเสื้อผ้าอีกชั้น
รูปร่างสมส่วนตามมาตรฐานของลูกหลานนักรบบนหลังม้า สูงไล่เลี่ยกับชาว
ตะวันตก เขาก้าวลงจากรถคันเดียวกับชายหนุ่มคนแรกและเดินตามหลังอย่าง
รู้หน้าที่ ส่วนคนอื่นที่มาด้วยนั้นอยู่เฝ้ารถ
ชายหนุ่มคนแรกเดินนำ�และได้พบชายสูงวัยสองคนซึ่งเป็นบุคลากรของ
อาราม ชายสูงวัยคนหนึ่งค้อมศีรษะให้ก่อนจะเอ่ยทักทายอย่างคนรู้จักกันดี
”สวัสดีครับ คุณคงจะมาพบท่านโทวานกระมัง ตอนนีท้ า่ นอยูใ่ นห้องอ่าน
หนังสือกับท่านเนกันครับ„ ชายสูงวัยกว่าเอ่ย เขาแต่งกายเรียบง่ายแบบชาว
พื้นเมือง สวมเสื้อคลุมตัวยาวและรัดเข็มขัดผ้าตรงช่วงเอว เป็นชุดที่เหมาะ
สำ�หรับผู้อาศัยอยู่ในเมืองหนาว
ชายหนุ่มผู้มาเยือนค้อมศีรษะตอบรับและกล่าวเพียงสั้น ๆ ด้วยนํ้าเสียง
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กังวานหากแต่สุภาพอยู่ในที
”ขอบคุณครับ„
จากนัน้ ฆราวาสทัง้ สองก็เดินตรงเข้าไปในอารามโดยไม่ตอ้ งมีคนนำ�  แสดง
ว่าคุ้นเคยกับการมาพบบุคคลสำ�คัญของที่นี่
เมือ่ ชายหนุม่ ท่าทางดีสองคนเดินจากไป บุคลากรของวัดอีกคนซึง่ มองอยู่
เงียบ ๆ มาแต่แรกจึงเอ่ยถาม
”เขาเป็นใครหรือครับ ตอนเห็นเขาเดินมาผมรู้สึกสะดุดตามาก ท่าทาง
อย่างกับนายแบบต่างชาติ แถมมีคนเดินตามหลังด้วย„ ผู้อ่อนวัยกว่าถามด้วย
ความรู้สึกทึ่ง
”เขาชื่ออมันสรา ส่วนคนเดินตามหลังเป็นคนสนิท นายไปไหนต้องตาม
ไปด้วยทุกที่„ ผู้สูงวัยกว่าตอบ เขาเป็นลูกศิษย์วัดนี้มานานจึงรู้เรื่องราวต่าง ๆ
มากกว่า
”ชือ่ อมันสราหรือ เป็นชือ่ มองโกเลียนีค่ รับ ตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นนัก
ท่องเที่ยวเสียอีก พอได้ยินเขาพูดภาษามองโกเลียก็เลยแปลกใจ„
”เป็นลูกครึ่งมองโกเลียกับสลาฟ จึงดูไม่ค่อยเหมือนมองโกเลียเท่าไหร่„
”แล้วทำ�ไมคุณจึงปล่อยให้เขาไปพบท่านเจ้าอาวาสง่าย ๆ ล่ะครับ„
”คุณอมันสราไม่ใช่คนอื่นไกล„ คำ�กล่าวถึงแสดงความนอบน้อมอยู่
ในที ”ถ้าเธอติดตามข่าวบ้างก็จะรู้ว่าชื่อของเขานอกจากจะปรากฏในฐานะ
นายทุนหน้าใหม่ของที่นี่แล้ว ยังมีบทบาทสำ�คัญในมูลนิธิเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนา
ในมองโกเลียด้วย ว่ากันว่ารายได้มหาศาลของตระกูลเขานั้นส่วนหนึ่งแบ่งมา
บูรณะอารามที่ถูกทำ�ลายไปจำ�นวนมากในช่วงโซเวียตแผ่อำ�นาจ อารามของเรา
หลายส่วนก็ได้รับเงินสนับสนุนจากตระกูลเขาเช่นกัน„
”อย่างนั้นหรือครับ ทำ�ไมผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเขามาก่อนเลย„
”เขาเป็นคนเก็บตัว เรียกได้ว่าเก็บตัวเงียบมากเมื่อเทียบกับพวกเศรษฐี
ใหม่ในมองโกเลีย ได้ยินมาว่าช่วงที่บ้านเมืองปั่นป่วนเพราะพรรคคอมมิวนิสต์
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ครอบครัวของเขาลี้ภัยไปอยู่เมืองนอก เริ่มตั้งตัวที่แคนาดาจนมีฐานะดีขึ้นจาก
การค้าเงินและหุ้น อมันสรากลับมาที่นี่พร้อมทุนทรัพย์ก้อนใหญ่จากเมืองนอก
เมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เอง เขาเป็นเจ้าของตึกระฟ้ากลางกรุงอูลานบาตอร์ และคงมี
เอี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วไม่มากก็น้อย„
เสียงสาธยายมนต์ท�ำ นองทิเบตแผ่วเบาพร้อมเสียงระฆังเป็นเสมือนชัน้ บรรยากาศ
อันอบอุน่ สบายทีห่ อ้ มล้อมห้องอ่านหนังสือขนาดไม่ใหญ่นกั ภายในห้องมีตแู้ ละ
ชั้นหนังสือตั้งเรียงรายเป็นระเบียบ แต่ละชั้นแน่นขนัดไปด้วยตำ�ราหลากหลาย
ขนาด และสิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื ฮีตเตอร์ซงึ่ ตัง้ อยูม่ มุ ห้อง แม้จะเป็นรุน่ โบราณแต่ยงั
ใช้งานได้ดี
เสียงเคาะประตูทำ�ให้โทวาน พระสงฆ์อาวุโสนิกายมหายานเชื้อสาย
มองโกเลียเงยหน้าขึ้น ท่านเป็นภิกษุวัยแปดสิบกว่าปีจึงต้องสวมแว่นตาขณะ
อ่านหนังสือ ท่านยังไม่ทันลุกขึ้น คนสนิทซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลก็เดินไปเปิดประตูรับ
ผู้มาเยือนแล้ว
”อ้อ นึกว่าใคร อมันสรากับซอริกนี่เอง„ เนกันเอ่ยทัก เขาเป็นภิกษุ
วัยห้าสิบและเป็นคนสนิทของท่านโทวานเจ้าอาวาสอารามหลวงแห่งนี้
ชายหนุ่มผู้เดินนำ�หน้าค้อมศีรษะแสดงความเคารพนบนอบแต่ก็ยังคง
มาดเจ้าคนนายคนแม้จะมีผตู้ ดิ ตามเพียงคนเดียว จากนัน้ เขาก็ถอดแว่นกันแดด
ออกแสดงความสุภาพเมื่อรู้ว่าต้องสนทนากับพระสงฆ์
”นมัสการท่านเนกัน ผมแวะมาเยี่ยมเยียนท่านโทวานตามปกติเท่านั้น
ไม่ทราบว่ารบกวนเวลาของพวกท่านหรือไม่„
ประโยคนี้ทำ�ให้ภิกษุเนกันหันหน้าไปทางผู้อาวุโสซึ่งครองตำ�แหน่งสูงสุด
ในอาราม
”เข้ามาเถิด โยมทั้งสอง เรารู้จักกันพอสมควรแล้วไม่ใช่หรือ„
ท่านเจ้าอาวาสกล่าวประโยคแรกพร้อมกับมองอาคันตุกะด้วยสายตา
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อ่อนโยนแล้วพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตให้เข้ามาด้านใน
ชายหนุ่มนามว่าอมันสราค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านภิกษุเนกัน
เช่น เดีย วกับซอริกคนสนิทที่ค้อมศีรษะให้ภิกษุที่ม าต้อนรับอย่างนอบน้อ ม
ร่างสูงอย่างชาวตะวันตกนั่งลงบนเบาะไม่ห่างจากโต๊ะอ่านหนังสือแบบเตี้ยของ
เจ้าอาวาสนัก ส่วนคนสนิทนั้นนั่งเยื้องกัน
”อาตมากำ�ลังอ่านคัมภีรท์ เี่ พิง่ ได้มาจากมูลนิธวิ จิ ยั ดูเหมือนตอนนีเ้ ราจะ
มีแหล่งข้อมูลให้ศกึ ษามากขึน้ เรือ่ ย ๆ„ ท่านโทวาน ภิกษุวยั แปดสิบกว่าปีผธู้ �ำ รง
พุทธศาสนาให้อยู่คู่มองโกเลียมานานกล่าว แม้จะอยู่ในวัยชราแต่ท่านยังดู
แข็งแรง
มองโกเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ พื้นที่โดยมากเป็นทุ่งหญ้าสเตปป์ซึ่ง
ดูว่างเปล่าไร้ค่าควรจดจำ� สิ่งที่โลกพอจะจดจำ�มองโกเลียได้บ้างก็คืออดีตอัน
เกรียงไกรใต้บารมีของเจงกิสข่านและลูกหลานของท่าน แต่ความยิ่งใหญ่นั้น
แปรผันไปตามกาลเวลา ต่อมาอำ�นาจทางการเมืองของอาณาจักรมองโกลก็แผ่ว
ลงเป็นลำ�ดับและถูกจีนรุกราน จนกระทัง่ ช่วงสงครามเย็น มองโกเลียถูกกลืนไป
กับอิทธิพลของคอมมิวนิสต์โซเวียตเป็นเวลาร่วมเจ็ดทศวรรษ ช่วงเวลานั้นนับ
เป็นยุคยากเข็ญของชาวพุทธมองโกเลียเนื่องจากวัดวาอารามถูกทำ�ลายไปมาก
ด้วยข้ออ้างว่าความเลือ่ มใสทางศาสนาเป็นสิง่ สมควรถูกกำ�จัด วัดจำ�นวนมากจึง
สูญสิ้นไปจากแผ่นดินในช่วงเวลาดังกล่าว
”ต้องขอบคุณทุนจากมูลนิธิของโยมด้วยที่ทำ�ให้เราได้คัมภีร์มหายาน
เก่า ๆ เหล่านี้กลับมาศึกษา„ ท่านโทวานกล่าวต่อ
ปัจจุบนั นีเ้ ริม่ มีโครงการรือ้ ฟืน้ พุทธศาสนาในมองโกเลียและค้นพบคัมภีร์
ทิเบตโบราณในหลายแห่งซึ่งคาดว่าถูกซุกซ่อนระหว่างการกวาดล้าง แต่การ
รวบรวมสิ่งมีค่าเหล่านั้นไม่อาจอาศัยความศรัทธาเพียงอย่างเดียว งบประมาณ
ก็เป็นสิง่ จำ�เป็นด้วยเช่นกัน และ ”มูลนิธติ ระกูลบาโบลต์„ นีเ้ องทีเ่ ป็นท่อนาํ้ เลีย้ ง
อันทรงพลังในการขับเคลื่อนทางศาสนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
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”ไม่เป็นไรหรอกครับ มันเป็นการตอบแทนสังคมและศาสนา„ ชายหนุ่ม
ทายาทคนสำ�คัญของตระกูลกล่าว ทัง้ แววตาและนํา้ เสียงสงบนิง่ มิได้ล�ำ พองกับ
ความสำ�คัญของตน
”อาตมาอยากทราบว่าโยมมีธุระสำ�คัญหรือเปล่า วันนี้จึงเดินทางมาพบ
อาตมาด้วยตนเอง„ ท่านโทวานถาม เพราะรูด้ วี า่ ถ้าไม่จ�ำ เป็นจริง ๆ ชายหนุม่ จะ
ไม่ออกมาพบปะผู้คนภายนอก ทั้งที่ระยะหลัง ๆ กิตติศัพท์ความมั่งคั่งของเขา
มีมากขึ้น
อมันสราคลี่ยิ้มจาง ๆ สายตาที่เหลือบมองภิกษุแก่พรรษานิ่งสงบ
”ผมทราบมาว่าท่านกำ�ลังจะเดินทางไปต่างประเทศเร็ว ๆ นี้„
ฝ่ายสงฆ์ได้ยินเช่นนั้นจึงมองหน้าอีกฝ่ายอย่างสงสัยแล้วยิ้มตอบ
”การข่าวของโยมยังดีเช่นเคย คงจะจริงอย่างที่อาตมาเคยได้ยิน ไม่มี
อะไรในกรุงอูลานบาตอร์ที่ ‘อมันสรา บาโบลต์’ จะไม่รู้ ถึงแม้เขาจะไม่ได้ออก
มานอกหอคอยของตนเลยก็ตาม„
”หอคอย„ ทีว่ า่ นีค้ อื ตึกระฟ้าสร้างใหม่ ทีต่ งั้ สำ�นักงานใหญ่ของบริษทั ร่วม
ทุนด้านพลังงานถ่านหินชั้นนำ�ของโลกที่เข้ามาลงทุนในมองโกเลีย รวมทั้งเป็น
ที่ตั้งของบริษัทต่างชาติหลายบริษัท ชั้นบนสุดเป็นห้องทำ�งานของเจ้าของตึกซึ่ง
ก็คือนายทุนสายเลือดใหม่นามว่า ”อมันสรา เดอนอฟ บาโบลต์„ ไม่มีใครย่าง
กรายเข้าไปได้ง่าย ๆ
”ผมต้องขออภัยหากรู้เรื่องบางเรื่องมากไปหน่อย ผมเพียงแต่คิดว่าการ
เดินทางของท่านครั้งนี้น่าสนใจ„ ชายหนุ่มยิ้มจาง ๆ อีกครั้ง
”ในเมื่อโยมรู้เรื่องแล้ว อาตมาก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟัง ชีวิตของพระ
แก่ ๆ อย่างอาตมาไม่มีความลับใดให้ปกปิดหรอก„ ท่านโทวานเอ่ยในที่สุด
”เดือนหน้าอาตมามีกำ�หนดการจะไปร่วมฟังและเสวนาธรรมที่มหาวิทยาลัยสงฆ์
ในประเทศไทย และได้รับนิมนต์จากผู้สนใจให้เดินทางไปวัดแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งว่ากันว่าเป็นดินแดนที่สมบูรณ์มากสำ�หรับพุทธสาย
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เถรวาท„
”ครับ ฟังดูน่าสนใจมาก„ ชายหนุ่มกล่าว ”แล้วท่านมีปัจจัยในการ
เดินทางเพียงพอแล้วหรือครับ„
”เรือ่ งนัน้ ไม่ตอ้ งห่วง ทางเราไม่ตอ้ งการของอะไรนัก และทางโน้นก็จดั การ
ให้อย่างดี อาตมาไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้หรอก„ เจ้าอาวาสส่ายหน้าช้า ๆ
”ถ้าเช่นนั้นก็...แล้วแต่ท่านครับ„ ชายหนุ่มพยักหน้า
ทว่าผูอ้ าวุโสซึง่ ดำ�รงตนในโลกแห่งความสงบกลับมองเห็นบางสิง่ ซ่อนเร้น
อยู่ในแววตาสีนํ้าตาลไหม้คู่นั้น ความมุ่งมาด...ปรารถนา...โหยหา...สะกดกลั้น
ท่านโทวานปิดเปลือกตาลงช้า ๆ ครูห่ นึง่ แล้วลืมตาขึน้ อีกครัง้ ดูเหมือนเริม่
เข้าใจอะไรมากขึ้นจึงกล่าวว่า
”ขอบคุณทีเ่ ป็นห่วงเรือ่ งการเดินทางไกลของอาตมาครัง้ นี้ แต่ขอยืนยันว่า
เราไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งค่าใช้จา่ ย ส่วน ‘บางสิง่ ’ ทีโ่ ยมรอคอย อาตมาไม่อาจรับปาก
ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ มันเป็นเรื่องชะตากรรม„

1

ถนนลาดยางสายเล็ก ๆ ทอดยาวท่ามกลางความเงียบสงบของป่าโปร่ง
สลับทิวไผ่ขา้ งทาง ซึง่ เวลานีม้ เี พียงรถยนต์ขนาดกะทัดรัดคันหนึง่ แล่น
ผ่าน ภายในรถมีหญิงสาววัยเดียวกันสองคน ผู้ขับมีท่าทีนิ่งเฉยต่อสรรพสิ่ง
รอบตัวเพราะคุ้นเคยเส้นทาง ขณะที่หญิงสาวอีกคนซึ่งนั่งเบาะหน้าข้างกันดู
ตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางที่ไม่เคยมาเยือนมาก่อน
”ถึงแล้วเหรออาย วัดทีเ่ ธอบอกว่าพ่อกับแม่เป็นโยมอุปฏั ฐาก„ หญิงสาว
ที่นั่งมาด้วยเอ่ยถามพลางมองขึ้นไปยังเนินเขาเล็ก ๆ เบื้องหน้า
”ถึงแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบน„ หญิงสาวคนขับตอบ
”เฮ้ย ทางขึ้นเนินอย่างนี้รถเล็ก ๆ จะขึ้นไหวเหรอ„ พิมเสนท้วง คน
บังคับพวงมาลัยได้ยินก็ส่ายหน้า
”นี่ไม่ใช่ทางขึ้นดอยอินทนนท์สักหน่อย แค่เนินเล็ก ๆ เอง เชื่อมือเถอะ
น่า„ อัสฌาตอบอย่างมั่นใจ
พิมเสนผูม้ าจากต่างถิน่ พยักหน้าอย่างไม่คอ่ ยเชือ่ นัก แต่เธอก็ตอ้ งยอมรับ
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ฝีมือการขับรถของเพื่อนเพราะรู้ดีว่าอัสฌาขับรถคล่องตั้งแต่อยู่กรุงเทพฯ
อัสฌา ศิระศาสตรา หญิงสาวผู้มีศักดิ์เป็นบุตรีคนเล็กของคุณเลิศพันธุ์
และคุณอารดา สามีภรรยาคู่สำ�คัญของตระกูล ”ศิระศาสตรา„ รุ่นปัจจุบัน ซึ่ง
ทั้งคู่ไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมมากนักเนื่องจากมักใช้ชีวิตเงียบ ๆ ทำ�ธุรกิจ
สืบทอดกิจการสำ�คัญของครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่เดิมตระกูลศิระศาสตรา
เป็นเจ้าขุนมูลนายทีท่ �ำ ธุรกิจเหมืองแร่จนรํา่ รวย ซึง่ ปัจจุบนั เติบโตเป็นกลุม่ ธุรกิจ
พลังงานในนามสยามไมนิ่งกรุ๊ป ดังนั้นหากมีการแบ่งกลุ่มผู้มีอันจะกินออก
เป็น ”เศรษฐีเก่า„ กับ ”เศรษฐีใหม่„ พิมเสนคิดว่าครอบครัวของเพือ่ นสาวจัดอยู่
ในพวกแรกอย่างไม่ต้องสงสัย
อัสฌามีนิสัยคล้ายบิดามารดาอย่างหนึ่งตรงที่ชอบความเรียบง่าย เธอ
ไม่ชอบแต่งแต้มใบหน้าเข้มนักหรือแสดงตัวว่ามีรสนิยมเลิศหรู กระนัน้ พิมเสน
ก็มั่นใจว่าถ้าเทียบกับสาว ๆ ทั่วไป เพื่อนของเธอกินขาด เพราะดวงตาสีนํ้าตาล
เข้มที่ทอประกายลึกลํ้าทำ�ให้อัสฌาแลดูสง่างาม อีกทั้งหน้าตาหมดจดคล้าย
ลูกครึ่งทำ�ให้ผู้คนจดจำ�เธอได้ตั้งแต่แรกพบ
”ไปไหว้พระข้างในกันก่อน เดี๋ยวค่อยเข้าเมือง แล้วก็กลับบ้าน„ อัสฌา
บอกเพื่อนเมื่อจอดรถสนิท
ตอนทีอ่ สั ฌาเดินนำ�พิมเสนเข้าไปนัน้ วิหารค่อนข้างโล่ง ไม่มผี คู้ น บรรยากาศ
จึงสงบเงียบสมกับเป็นวัดป่าทีอ่ ยูก่ ลางขุนเขา ครัน้ เข้ามาภายในวิหาร หญิงสาว
ต่างถิ่นถึงกับห่อปากเมื่อเห็นองค์พระพุทธรูปสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งพบเห็นไม่ง่ายนัก
”พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์„ อัสฌาบรรยาย พิมเสน
รีบนั่งลงกราบสักการะสามครั้งพร้อมพึมพำ�ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
”ลูกช้างนางสาวพิมเสน ขอสักการะด้วยจิตเคารพเพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ
ของลูกช้างนับจากนี้ อย่างน้อยก็ขอให้งานของลูกช้างเข้าที่เข้าทางด้วยเถอะค่ะ
เจ้าประคุณ„
”ก็เธอกำ�ลังจะรับงานของมูลนิธิช่วยงานฉันไม่ใช่เหรอ„ อัสฌาหันหน้า
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มาหาเพื่อนแล้วพูดกลั้วยิ้ม ”เอาน่า อย่าเพิ่งคิดอะไรมาก ทำ�แก้ขัดไปก่อน
ดีเสียอีกมีคนมาเสริมกำ�ลังตอนที่ฉันต้องการพอดี„
พิมเสนหันไปยิ้มแห้ง ๆ ให้เพื่อน ”ยังไงก็ขอบใจเธอมากนะที่ชวนฉัน
ตอนกำ�ลังว่างงานพอดี เฮ้อ ชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่ไม่นอนเลยเนอะ„
พิมเสนยิม้ เจือ่ น ๆ เธอเคยหันหลังให้กรุงเทพฯ เพือ่ เบนเข็มไปทำ�งานใน
องค์กรพัฒนาเอกชนเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ทีต่ า่ งจังหวัด แต่ไม่นานก็รวู้ า่ องค์กรทีต่ วั เอง
ทำ�งานอยู่ถึงทางตันถึงขั้นต้องปิดองค์กร เพราะหัวหน้าโครงการยักยอกเงินไป
หลายส่วนแล้วอ้างว่าไม่มีงบประมาณ
จังหวะนัน้ เองเพือ่ นรักอย่างอัสฌาซึง่ ย้ายมาอยูต่ า่ งจังหวัดกับมารดาก็รบี
ติดต่อเธอด้วยความเป็นห่วง
”ตอนนีม้ ลู นิธขิ องทีบ่ า้ นฉันกำ�ลังต้องการคนช่วยงาน ถ้าเธอสนใจก็มาหา
ฉันนะ„
พิมเสนใช้เวลาคิดไม่นานก็ตอบรับข้อเสนอ ข้อแรกเพราะอัสฌาเป็น
เพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ธอมี และอีกอย่างเธอก็อยากทำ�อะไรสักอย่าง ดีกว่าปล่อยตัวเอง
อยู่ว่าง ๆ
พิมเสนรู้จักอัสฌาในโรงเรียนสตรีที่ค่อนข้างมีชื่อแห่งหนึ่ง พิมเสน
เป็นหนึ่งในนักเรียนส่วนน้อยที่ไม่ได้มีฐานะรํ่ารวย แต่เข้าเรียนที่นั่นได้เนื่องจาก
มารดาทำ�งานธุรการในโรงเรียนแห่งนั้น การได้พบอัสฌานับเป็นเรื่องแปลก
ทีเดียวเพราะพวกเธอดูจะแตกต่างกันคนละขั้ว อัสฌาดูบอบบาง มาดคุณหนู
เพียบพร้อม และเป็นคนนิ่งเงียบ มักเว้นระยะห่างจากคนอื่นอยู่เสมอ ส่วน
พิมเสนเป็นเด็กห้าวหาญและดือ้ รัน้ เป็นบางครัง้ แต่เมือ่ ทัง้ สองได้พบและพูดคุย
ก็รู้สึกถูกคอถูกชะตากัน จากนั้นมาตั้งแต่มัธยมต้นถึงมัธยมปลาย สองสาวจึง
กลายเป็นคู่หูที่สนิทกันมากจนแยกไม่ออก
ตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย อัสฌาและพิมเสนก็บังเอิญสอบติดสถาบัน
เดียวกันเพียงแต่ตา่ งคณะ ทัง้ คูจ่ งึ ยังคงใกล้ชดิ สนิทสนมกันเช่นเดิมกระทัง่ เรียน
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จบ แต่หลังจากพ้นรั้วมหาวิทยาลัย สองสาวก็ห่างเหินกันไปบ้างเพราะอัสฌา
ย้ายไปอยู่กับมารดาในจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน
พิมเสนไม่รรู้ ายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งนีน้ กั รูแ้ ต่เพียงว่าคุณอารดามารดา
ของเพือ่ นรักเป็นคนใจบุญสุนทานมาแต่ไหนแต่ไร และไม่แปลกใจนักเมือ่ ได้ขา่ ว
ว่าตระกูลศิระศาสตราเลือ่ มใสศาสนาถึงขนาดเป็นตัวตัง้ ตัวตีในการก่อสร้างวิหาร
ของวัดป่าแห่งหนึง่ ในภาคอีสาน หลังจากนัน้ คุณอารดาจึงหันมาทำ�งานเพือ่ ศาสนา
และสั ง คมเต็ ม ตั ว ขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้ อั ส ฌาลู ก สาวคนเล็ ก รั บ หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ย
คนสำ�คัญในงานของมูลนิธิ
ขณะที่สองสาวเดินกลับลงมาจากวิหาร อุบาสิกาคนหนึ่งเดินผ่านมา เมื่อ
เห็นอัสฌาก็ท�ำ ท่าจะยกมือไหว้ สองสาวเกือบตัง้ ตัวไม่ทนั อัสฌาทักทายปราศรัย
ครูห่ นึ่งอีกฝ่ายจึงขอตัว พอพิมเสนถามอัสฌาก็ได้ความว่าเธอเป็นแม่บ้านดูแล
วัดนั่นเอง
”อุ๊ยตาย! นี่ฉันมากับคุณหนูอายที่ใคร ๆ ก็รู้จักเหรอเนี่ย ตื่นเต้นจัง
มีเพื่อนเป็นคนดัง„ พิมเสนล้อเพื่อน
”เดี๋ยวเถอะ มาเรียกฉันว่าคุณหนู แล้วฉันก็ไม่ได้ดังหรอกนะจะบอกให้
มีคนรู้จักชื่อฉันก็แค่ในวัดนี่ละ นอกนั้นไม่ว่าในกรุงเทพหรือในตัวจังหวัดไม่มี
ใครรู้จักฉันหรอกย่ะ„ นาน ๆ จะเห็นผู้หญิงมาดนิ่งอย่างอัสฌางอนสักที
”โอเค ไม่ลอ้ ก็ได้ งัน้ ช่วยพาฉันกลับเข้าเมืองสักทีเถอะ จะพาไปกินหรือ
พาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามสบายเลย„ พิมเสนทอดเสียงหวาน
เมื่อตกลงจุดหมายปลายทางได้แล้ว รถยนต์ขนาดกะทัดรัดของอัสฌา
ก็เคลื่อนออกจากวัดป่าที่เงียบสงบทันที
”เอ้อ เธอมีพาสปอร์ตหรือเปล่าพิม„ อัสฌาถามเพื่อนเมื่อรถแล่นด้วย
ความเร็วสมํ่าเสมอบนถนนเชื่อมระหว่างอำ�เภอกับจังหวัด
”มีสิ ตอนฉันทำ�งานที่แรกเคยถูกส่งไปต่างประเทศครั้งสองครั้ง ว่าแต่
เธอถามทำ�ไม„
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”ถามเผื่อไว้เพราะบางทีงานที่เธอทำ�อาจจะได้เดินทางไกล แต่ยังไม่รู้ว่า
เมื่อไหร่„
”เฮ้ย งานมูลนิธขิ องเธอมีไปต่างประเทศด้วยเหรอ ไปไหน ไกลมากมัย้ „
”ยังไม่รเู้ ลย แต่คดิ ว่าอีกไม่นานหรอกคงได้ไปด้วยกัน„ คนตอบดูเหมือน
จะขยักเอาไว้ก่อน พิมเสนหรี่ตามอง แต่ไม่เซ้าซี้ต่อเพราะรู้ว่าถ้าเพื่อนอมพะนำ�
อย่างนี้ อย่าไปซักให้มากความจะดีกว่า
สิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้คนทั่วไปมักค่อนขอดอัสฌาว่าไว้ตัวก็คือดวงตาคู่สวยที่
ดูเหมือนเก็บงำ�ความรูส้ กึ ทำ�ให้เข้าใจยาก แต่ส�ำ หรับพิมเสนซึง่ คบกันมานาน เธอ
เข้าใจดีว่าอัสฌาทำ�ตัวไม่เหมือนหญิงสาววัยเดียวกันเท่าไหร่ เพื่อนเธอคนนี้ไม่
ทำ�ตัวตามกระแสนิยม ไม่ฟุ้งเฟ้อ เพียงแต่มีโลกส่วนตัวและเป็นตัวของตัวเอง
ซึ่งก็เหมือนกับเธอที่เป็นตัวของตัวเองเช่นกัน
แต่ต่างกันตรงที่เพื่อนของเธอดูเหมือนมีความเศร้าลึก ๆ อยู่ในแววตา
หลังจากแวะกินมื้อเที่ยงกันแล้ว อัสฌาก็พาเพื่อนสนิทกลับบ้านพักชานเมือง
เมื่อถึงบ้าน หญิงสาวแปลกใจที่เห็นว่าบริเวณมุขด้านหน้าของบ้านนอกจาก
รถยนต์ของมารดาแล้ว มีรถตูค้ นั หนึง่ จอดอยู่ ขณะเดินเลีย่ งเข้าไปด้านใน เธอ
เจอกุ้ ง นาง คนสนิ ท ของคุ ณ อารดาซึ่ ง บอกว่ า มารดาต้ อ งการให้ เ ธอพบแขก
ผู้มาเยือนพอดี
”แขกที่มากับรถตู้ที่จอดอยู่หน้าบ้านเหรอคะ„ อัสฌาขมวดคิ้วนิดหนึ่ง
”ค่ ะ มากั น หลายคน เป็ น กลุ่ ม ญาติ โ ยมนั่ น ละค่ ะ แต่ ดู เ หมื อ นจะมี
พระสงฆ์มาด้วย„ สาวใหญ่พยักหน้ารับ
พิมเสนเลิกคิ้วถามด้วยความฉงน ”ฮ้า! มีพระมาบ้านตอนนี้น่ะเหรอ
พี่กุ้งนาง„
”อืม ไม่ใช่พระสงฆ์ไทยแบบบ้านเราหรอกค่ะ แต่งตัวแปลก ๆ พีก่ ไ็ ม่รวู้ า่
เป็นนิกายไหน ได้ยินว่ามาจากมองโกเลียอะไรนี่ละค่ะ„
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อัสฌาและพิมเสนหันมองหน้ากันโดยอัตโนมัติ พิมเสนยอมรับว่าได้ยิน
ชื่อดินแดนแห่งนี้ไม่บ่อยนัก
แม้บา้ นหลังนีจ้ ะเป็นบ้านพักทีต่ า่ งจากบ้านหลังใหญ่ในเมืองหลวง แต่กม็ หี อ้ งโถง
ใหญ่พอที่จะรับรองแขกผู้มาเยือนได้จำ�นวนไม่น้อย
ก่ อ นหน้ า นี้ อั ส ฌารู้ เ พี ย งว่ า มารดาเดิ น ทางไปกรุ ง เทพฯ เพื่ อ รั บ กลุ่ ม
ญาติโยมจากต่างแดนทีเ่ ดินทางมาร่วมงานใหญ่ของวัดป่า แต่ไม่รรู้ ายละเอียดว่า
พวกเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะดูเหมือนเป็นเรื่องด่วนที่มารดาของเธอก็
ไม่ทราบล่วงหน้า
เมื่อเยี่ยมหน้าเข้าไปในห้องรับแขก อัสฌาก็เห็นว่าในห้องมีแขกทั้งหมด
หกคน มีสองคนที่เธอเคยพบหน้าเพราะเป็นคนที่มารดารู้จักและพบกันในงาน
บุญประเพณี ส่วนชายหญิงสูงวัยอีกสี่คนที่เหลือเธอไม่เคยเห็นมาก่อน
และในจำ�นวนนีม้ สี องคนทีค่ ดิ ว่าน่าจะเป็นนักบวชเพราะโกนผมเช่นภิกษุ
สงฆ์ทวั่ ไป แต่หม่ กายด้วยผ้าหลายชิน้ ดูเหมือนด้านในจะสวมเสือ้ คลุมแขนยาว
แล้วห่มทับด้วยจีวรสีแดงเข้มหม่น ๆ อีกชัน้ แตกต่างจากพระสงฆ์ของไทยอย่าง
เห็นได้ชัด ทั้งคู่ดูสูงวัยกว่าทุกคนในที่นั้น บุรุษซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางห้องดูมี
ศักดิ์สูงสุด ถัดลงมาคงเป็นนักบวชอีกรูปซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ รายล้อมด้วยผู้เป็น
ฆราวาส
แวบแรกนักบวชอาวุโสสูงสุดเหลือบมองอัสฌาพร้อมรอยยิ้มทั้งที่ยัง
ไม่รู้จัก จิตใจของเธอที่เคยสงบนิ่งพลันเกิดความปีติขึ้นวูบหนึ่งโดยไม่รู้สาเหตุ
อัสฌาไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสเมตตาหรือว่าเหตุใดที่ทำ�ให้เธอยิ้มตอบ
ภิกษุต่างชาติทันที
”อ้อ ขอแนะนำ�ให้ทกุ ท่านได้รจู้ กั นีล่ กู สาวดิฉนั เองค่ะ และเพือ่ นของแก„
คุณอารดาหันมายิ้มให้ทุกคนแล้วกวักมือให้สองสาวเข้ามาใกล้ ๆ
หญิงสาวทั้งสองยอบตัวลงและขยับเข้าไปนั่งข้างคุณอารดา จากนั้นคุณ

