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กรุงอูลานบาตอร์  ประเทศมองโกเลีย
ฤดกูาลแหง่ความหนาวยะเยอืกคอ่ย ๆ  ผา่นพน้เมอืงหลวงซึง่ตดิ

อันดับหนาวเย็นที่สุดของโลกแห่งนี้ไปได้สักระยะแล้ว  แม้จะยังมีไอเย็น

หลงเหลอือยูใ่นชัน้บรรยากาศ แตผื่นแผ่นดนิไดค้ลายจากกองหมิะทีเ่คยทว่มสงู

กลับมาราบเรียบเช่นเดิม  การสัญจรบนถนนหนทางเริ่มสะดวกขึ้น  ชีวิตผู้คน

ในเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกได้เริ่มต้นตามปกติ 

บาทวถิกีวา้งใหญก่ลายเปน็ทางเดนิของผูค้นมากหนา้หลายตาทัง้ชาวพืน้เมืองและ

ชาวต่างชาติซ่ึงเร่ิมมีมากข้ึนเพราะการท่องเท่ียวและการลงทุนภาคธุรกิจขยายตัว 

อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของมองโกเลยีทีท่ะยานเตบิโต

สวนทางกับหลายประเทศในเอเชีย  รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อหรูจึงเริ่มมีให้เห็น

ประปรายบนท้องถนน  รถยนต์อเนกประสงค์สีดำามันปลาบคันใหญ่สองคันที่

แลน่ตามกนัดว้ยความเรว็สมำา่เสมอกเ็ชน่กนั  แมจ้ะมเีสยีงแตรรถดงัโหวกเหวก

บทนำ�
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รอบดา้นเปน็ระยะแตร่ถทัง้สองคนักแ็หวกฝา่การจราจรอนัยุง่เหยงิแลน่ตรงสูเ่ขต

อันสงบชายขอบเมืองหลวงได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดหมายปลายทางคืออารามสำาคัญแห่งหนึ่งของดินแดนแห่งน้ี  ศาสน-

สถานเก่าแก่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่หลังถูกกระแสกราดเกรี้ยวทางการเมือง

ทำาลายล้างเมื่อหลายทศวรรษก่อน

เมื่อรถยนต์คันแรกจอด บุรุษสองคนรีบลงจากรถเพื่อเดินไปเปิดประตู

รถคันที่สองซึ่งจอดในเวลาไล่เลี่ยกัน

ชายหนุม่ทีก้่าวลงจากรถสวมเสือ้เชิต้สคีรามรบักบับรรยากาศของฤดกูาล

ที่เริ่มสดใส  รูปแบบและเนื้อผ้าบ่งบอกว่าตัดเย็บจากห้องเสื้อชั้นดี  คลุมทับด้วย

เสือ้โคต้สดีำา  ใบหนา้ไดร้ปูนิง่เฉยเหมอืนไมร่บัรูส้ิง่ใด ๆ  ขณะเดนิตรงไปขา้งหนา้ 

หน้าตาของเขาค่อนไปทางตะวันตก  จมูกโด่งรับกับคิ้วได้รูป  หากแต่เส้นผม

เหลือบดำาอย่างเอเชีย ส่วนดวงตาสีนำ้าตาลซ่อนอยู่ใต้กรอบแว่นกันแดดสีชาเข้ม

หลบเร้นสายตาผู้พบเห็น

ผูก้า้วลงจากรถตามมาคอืชายสงูวัยกว่าซ่ึงเหน็ไดช้ดัวา่เปน็ชาวมองโกเลยี 

เพราะลักษณะรูปหน้าและนัยน์ตาสีดำา  สวมโค้ตบางสีดำาคลุมทับเสื้อผ้าอีกชั้น 

รูปร่างสมส่วนตามมาตรฐานของลูกหลานนักรบบนหลังม้า  สูงไล่เลี่ยกับชาว

ตะวันตก  เขาก้าวลงจากรถคันเดียวกับชายหนุ่มคนแรกและเดินตามหลังอย่าง

รู้หน้าที่  ส่วนคนอื่นที่มาด้วยนั้นอยู่เฝ้ารถ

ชายหนุ่มคนแรกเดินนำาและได้พบชายสูงวัยสองคนซึ่งเป็นบุคลากรของ

อาราม  ชายสูงวัยคนหนึ่งค้อมศีรษะให้ก่อนจะเอ่ยทักทายอย่างคนรู้จักกันดี

”สวสัดคีรบั  คุณคงจะมาพบทา่นโทวานกระมงั ตอนน้ีทา่นอยูใ่นหอ้งอา่น

หนังสือกับท่านเนกันครับ„  ชายสูงวัยกว่าเอ่ย  เขาแต่งกายเรียบง่ายแบบชาว

พ้ืนเมือง  สวมเสื้อคลุมตัวยาวและรัดเข็มขัดผ้าตรงช่วงเอว  เป็นชุดที่เหมาะ

สำาหรับผู้อาศัยอยู่ในเมืองหนาว

ชายหนุ่มผู้มาเยือนค้อมศีรษะตอบรับและกล่าวเพียงสั้น ๆ  ด้วยนำ้าเสียง
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กังวานหากแต่สุภาพอยู่ในที

”ขอบคุณครับ„

จากนัน้ฆราวาสทัง้สองกเ็ดินตรงเขา้ไปในอารามโดยไมต่อ้งมคีนนำา แสดง

ว่าคุ้นเคยกับการมาพบบุคคลสำาคัญของที่นี่

เมือ่ชายหนุม่ทา่ทางดสีองคนเดินจากไป บคุลากรของวดัอีกคนซึง่มองอยู่

เงียบ ๆ  มาแต่แรกจึงเอ่ยถาม

”เขาเป็นใครหรือครับ  ตอนเห็นเขาเดินมาผมรู้สึกสะดุดตามาก  ท่าทาง

อย่างกับนายแบบต่างชาติ  แถมมีคนเดินตามหลังด้วย„  ผู้อ่อนวัยกว่าถามด้วย

ความรู้สึกทึ่ง

”เขาชื่ออมันสรา ส่วนคนเดินตามหลังเป็นคนสนิท นายไปไหนต้องตาม

ไปด้วยทุกที่„  ผู้สูงวัยกว่าตอบ  เขาเป็นลูกศิษย์วัดนี้มานานจึงรู้เรื่องราวต่าง ๆ  

มากกว่า

”ชือ่อมนัสราหรือ  เปน็ชือ่มองโกเลียน่ีครับ  ตอนแรกผมนกึวา่เขาเปน็นกั

ท่องเที่ยวเสียอีก พอได้ยินเขาพูดภาษามองโกเลียก็เลยแปลกใจ„

”เป็นลูกครึ่งมองโกเลียกับสลาฟ จึงดูไม่ค่อยเหมือนมองโกเลียเท่าไหร่„

”แล้วทำาไมคุณจึงปล่อยให้เขาไปพบท่านเจ้าอาวาสง่าย ๆ  ล่ะครับ„

”คุณอมันสราไม่ใช่คนอื่นไกล„  คำากล่าวถึงแสดงความนอบน้อมอยู่

ในที  ”ถ้าเธอติดตามข่าวบ้างก็จะรู้ว่าชื่อของเขานอกจากจะปรากฏในฐานะ

นายทุนหน้าใหม่ของที่นี่แล้ว  ยังมีบทบาทสำาคัญในมูลนิธิเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนา

ในมองโกเลียด้วย  ว่ากันว่ารายได้มหาศาลของตระกูลเขานั้นส่วนหนึ่งแบ่งมา

บูรณะอารามที่ถูกทำาลายไปจำานวนมากในช่วงโซเวียตแผ่อำานาจ อารามของเรา

หลายส่วนก็ได้รับเงินสนับสนุนจากตระกูลเขาเช่นกัน„

”อย่างนั้นหรือครับ ทำาไมผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเขามาก่อนเลย„

”เขาเป็นคนเก็บตัว  เรียกได้ว่าเก็บตัวเงียบมากเมื่อเทียบกับพวกเศรษฐี

ใหม่ในมองโกเลีย  ได้ยินมาว่าช่วงที่บ้านเมืองปั่นป่วนเพราะพรรคคอมมิวนิสต์ 
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ถนนลาดยางสายเล็ก ๆ  ทอดยาวท่ามกลางความเงียบสงบของป่าโปร่ง
สลับทวิไผข่า้งทาง ซึง่เวลานีม้เีพยีงรถยนตข์นาดกะทดัรดัคนัหนึง่แลน่
ผ่าน  ภายในรถมีหญิงสาววัยเดียวกันสองคน  ผู้ขับมีท่าทีน่ิงเฉยต่อสรรพสิ่ง

รอบตัวเพราะคุ้นเคยเส้นทาง  ขณะที่หญิงสาวอีกคนซึ่งนั่งเบาะหน้าข้างกันดู

ตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางที่ไม่เคยมาเยือนมาก่อน

”ถงึแลว้เหรออาย  วัดทีเ่ธอบอกวา่พอ่กบัแมเ่ปน็โยมอปุฏัฐาก„  หญงิสาว

ที่นั่งมาด้วยเอ่ยถามพลางมองขึ้นไปยังเนินเขาเล็ก ๆ  เบื้องหน้า

”ถึงแล้วจ้ะ  เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบน„  หญิงสาวคนขับตอบ

”เฮ้ย  ทางขึ้นเนินอย่างน้ีรถเล็ก ๆ จะข้ึนไหวเหรอ„  พิมเสนท้วง  คน

บังคับพวงมาลัยได้ยินก็ส่ายหน้า

”นี่ไม่ใช่ทางขึ้นดอยอินทนนท์สักหน่อย แค่เนินเล็ก ๆ  เอง  เชื่อมือเถอะ

น่า„  อัสฌาตอบอย่างมั่นใจ

พมิเสนผูม้าจากตา่งถิน่พยกัหนา้อยา่งไมค่อ่ยเชือ่นกั แตเ่ธอก็ตอ้งยอมรบั
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ฝีมือการขับรถของเพื่อนเพราะรู้ดีว่าอัสฌาขับรถคล่องตั้งแต่อยู่กรุงเทพฯ

อัสฌา ศิระศาสตรา หญิงสาวผู้มีศักดิ์เป็นบุตรีคนเล็กของคุณเลิศพันธุ์

และคุณอารดา  สามีภรรยาคู่สำาคัญของตระกูล  ”ศิระศาสตรา„  รุ่นปัจจุบัน  ซึ่ง

ทั้งคู่ไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมมากนักเน่ืองจากมักใช้ชีวิตเงียบ ๆ  ทำาธุรกิจ

สบืทอดกจิการสำาคญัของครอบครัวเพียงอยา่งเดียว  แตเ่ดมิตระกลูศริะศาสตรา

เป็นเจา้ขนุมลูนายทีท่ำาธรุกจิเหมอืงแรจ่นรำา่รวย  ซ่ึงปัจจบุนัเตบิโตเปน็กลุม่ธุรกิจ

พลังงานในนามสยามไมนิ่งกรุ๊ป  ดังนั้นหากมีการแบ่งกลุ่มผู้มีอันจะกินออก

เป็น  ”เศรษฐเีก่า„ กบั  ”เศรษฐใีหม„่ พมิเสนคดิวา่ครอบครวัของเพือ่นสาวจดัอยู่

ในพวกแรกอย่างไม่ต้องสงสัย

อัสฌามีนิสัยคล้ายบิดามารดาอย่างหนึ่งตรงที่ชอบความเรียบง่าย  เธอ

ไมช่อบแตง่แตม้ใบหนา้เขม้นกัหรอืแสดงตวัว่ามีรสนยิมเลศิหร ู กระนัน้พมิเสน

ก็มั่นใจว่าถ้าเทียบกับสาว ๆ  ทั่วไป  เพื่อนของเธอกินขาด  เพราะดวงตาสีนำ้าตาล

เข้มที่ทอประกายลึกลำ้าทำาให้อัสฌาแลดูสง่างาม  อีกทั้งหน้าตาหมดจดคล้าย

ลูกครึ่งทำาให้ผู้คนจดจำาเธอได้ตั้งแต่แรกพบ

”ไปไหว้พระข้างในกันก่อน  เดี๋ยวค่อยเข้าเมือง  แล้วก็กลับบ้าน„  อัสฌา

บอกเพื่อนเมื่อจอดรถสนิท

ตอนท่ีอัสฌาเดินนำาพิมเสนเข้าไปน้ันวิหารค่อนข้างโล่ง  ไม่มีผู้คน บรรยากาศ

จงึสงบเงยีบสมกับเปน็วดัปา่ทีอ่ยูก่ลางขนุเขา  ครัน้เขา้มาภายในวหิาร  หญงิสาว

ต่างถิ่นถึงกับห่อปากเมื่อเห็นองค์พระพุทธรูปสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งพบเห็นไม่ง่ายนัก

”พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์„  อัสฌาบรรยาย พิมเสน

รีบนั่งลงกราบสักการะสามครั้งพร้อมพึมพำาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

”ลกูชา้งนางสาวพมิเสน ขอสกัการะดว้ยจติเคารพเพือ่เปน็สริมิงคลแกช่วีติ

ของลูกช้างนับจากนี้  อย่างน้อยก็ขอให้งานของลูกช้างเข้าที่เข้าทางด้วยเถอะค่ะ

เจ้าประคุณ„

”ก็เธอกำาลังจะรับงานของมูลนิธิช่วยงานฉันไม่ใช่เหรอ„  อัสฌาหันหน้า
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มาหาเพ่ือนแล้วพูดกลั้วยิ้ม  ”เอาน่า  อย่าเพิ่งคิดอะไรมาก  ทำาแก้ขัดไปก่อน 

ดีเสียอีกมีคนมาเสริมกำาลังตอนที่ฉันต้องการพอดี„

พิมเสนหันไปยิ้มแห้ง ๆ  ให้เพื่อน  ”ยังไงก็ขอบใจเธอมากนะที่ชวนฉัน

ตอนกำาลังว่างงานพอดี  เฮ้อ  ชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่ไม่นอนเลยเนอะ„

พมิเสนย้ิมเจือ่น ๆ   เธอเคยหนัหลังใหก้รงุเทพฯ  เพือ่เบนเขม็ไปทำางานใน

องคก์รพฒันาเอกชนเลก็ ๆ  แหง่หน่ึงทีต่า่งจงัหวัด แตไ่ม่นานกร็ูว้า่องคก์รทีต่วัเอง

ทำางานอยู่ถึงทางตันถึงขั้นต้องปิดองค์กร  เพราะหัวหน้าโครงการยักยอกเงินไป

หลายส่วนแล้วอ้างว่าไม่มีงบประมาณ

จงัหวะนัน้เองเพือ่นรักอยา่งอสัฌาซ่ึงยา้ยมาอยูต่า่งจงัหวดักบัมารดากร็บี

ติดต่อเธอด้วยความเป็นห่วง

”ตอนนีม้ลูนธิขิองทีบ่า้นฉนักำาลงัตอ้งการคนชว่ยงาน  ถ้าเธอสนใจก็มาหา

ฉันนะ„

พิมเสนใช้เวลาคิดไม่นานก็ตอบรับข้อเสนอ  ข้อแรกเพราะอัสฌาเป็น

เพ่ือนทีด่ทีีส่ดุทีเ่ธอม ีและอกีอยา่งเธอกอ็ยากทำาอะไรสกัอย่าง ดกีวา่ปลอ่ยตวัเอง

อยู่ว่าง ๆ  

พิมเสนรู้จักอัสฌาในโรงเรียนสตรีที่ค่อนข้างมีชื่อแห่งหนึ่ง  พิมเสน

เป็นหนึ่งในนักเรียนส่วนน้อยที่ไม่ได้มีฐานะรำ่ารวย แต่เข้าเรียนที่นั่นได้เนื่องจาก

มารดาทำางานธุรการในโรงเรียนแห่งนั้น  การได้พบอัสฌานับเป็นเรื่องแปลก

ทีเดียวเพราะพวกเธอดูจะแตกต่างกันคนละขั้ว  อัสฌาดูบอบบาง มาดคุณหนู

เพียบพร้อม  และเป็นคนน่ิงเงียบ  มักเว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอยู่เสมอ  ส่วน

พมิเสนเปน็เดก็หา้วหาญและดือ้รัน้เปน็บางครัง้  แตเ่มือ่ทัง้สองได้พบและพดูคุย

ก็รู้สึกถูกคอถูกชะตากัน  จากนั้นมาตั้งแต่มัธยมต้นถึงมัธยมปลาย สองสาวจึง

กลายเป็นคู่หูที่สนิทกันมากจนแยกไม่ออก

ตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  อัสฌาและพิมเสนก็บังเอิญสอบติดสถาบัน

เดยีวกนัเพยีงแตต่า่งคณะ ทัง้คู่จงึยงัคงใกล้ชดิสนิทสนมกนัเชน่เดมิกระทัง่เรยีน
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จบ  แต่หลังจากพ้นรั้วมหาวิทยาลัย  สองสาวก็ห่างเหินกันไปบ้างเพราะอัสฌา

ย้ายไปอยู่กับมารดาในจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน

พมิเสนไมรู้่รายละเอยีดเกีย่วกบัเร่ืองน้ีนัก  รูแ้ตเ่พยีงวา่คณุอารดามารดา

ของเพือ่นรกัเปน็คนใจบญุสุนทานมาแตไ่หนแตไ่ร และไม่แปลกใจนกัเมือ่ไดข้า่ว

วา่ตระกูลศริะศาสตราเลือ่มใสศาสนาถงึขนาดเปน็ตวัตัง้ตวัตใีนการก่อสรา้งวหิาร

ของวดัปา่แหง่หนึง่ในภาคอสีาน หลงัจากนัน้คณุอารดาจงึหนัมาทำางานเพือ่ศาสนา

และสังคมเต็มตัว  ขณะเดียวกันก็ให้อัสฌาลูกสาวคนเล็กรับหน้าที่ผู้ช่วย

คนสำาคัญในงานของมูลนิธิ

ขณะที่สองสาวเดินกลับลงมาจากวิหาร อุบาสิกาคนหนึ่งเดินผ่านมา  เมื่อ

เหน็อสัฌากท็ำาทา่จะยกมอืไหว้ สองสาวเกอืบตัง้ตวัไมท่นั  อสัฌาทกัทายปราศรยั

ครูห่นึ่งอีกฝ่ายจึงขอตัว  พอพิมเสนถามอัสฌาก็ได้ความว่าเธอเป็นแม่บ้านดูแล

วัดนั่นเอง

”อุ๊ยตาย!  นี่ฉันมากับคุณหนูอายที่ใคร ๆ ก็รู้จักเหรอเนี่ย  ตื่นเต้นจัง

มีเพื่อนเป็นคนดัง„  พิมเสนล้อเพื่อน

”เดี๋ยวเถอะ มาเรียกฉันว่าคุณหนู  แล้วฉันก็ไม่ได้ดังหรอกนะจะบอกให้ 

มีคนรู้จักชื่อฉันก็แค่ในวัดน่ีละ  นอกนั้นไม่ว่าในกรุงเทพหรือในตัวจังหวัดไม่มี

ใครรู้จักฉันหรอกย่ะ„  นาน ๆ  จะเห็นผู้หญิงมาดนิ่งอย่างอัสฌางอนสักที

”โอเค  ไมล่อ้กไ็ด ้ งัน้ชว่ยพาฉนักลบัเขา้เมอืงสกัทเีถอะ  จะพาไปกินหรอื

พาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามสบายเลย„  พิมเสนทอดเสียงหวาน

เมื่อตกลงจุดหมายปลายทางได้แล้ว  รถยนต์ขนาดกะทัดรัดของอัสฌา

ก็เคลื่อนออกจากวัดป่าที่เงียบสงบทันที

”เอ้อ  เธอมีพาสปอร์ตหรือเปล่าพิม„  อัสฌาถามเพื่อนเม่ือรถแล่นด้วย

ความเร็วสมำ่าเสมอบนถนนเชื่อมระหว่างอำาเภอกับจังหวัด

”มีสิ  ตอนฉันทำางานที่แรกเคยถูกส่งไปต่างประเทศครั้งสองครั้ง  ว่าแต่

เธอถามทำาไม„
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”ถามเผื่อไว้เพราะบางทีงานที่เธอทำาอาจจะได้เดินทางไกล แต่ยังไม่รู้ว่า

เมื่อไหร่„

”เฮย้  งานมลูนธิขิองเธอมีไปตา่งประเทศด้วยเหรอ  ไปไหน  ไกลมากมัย้„

”ยงัไมรู่เ้ลย แตค่ดิวา่อกีไมน่านหรอกคงไดไ้ปดว้ยกัน„  คนตอบดูเหมือน

จะขยักเอาไว้ก่อน  พิมเสนหรี่ตามอง แต่ไม่เซ้าซี้ต่อเพราะรู้ว่าถ้าเพื่อนอมพะนำา

อย่างนี้  อย่าไปซักให้มากความจะดีกว่า

สิ่งหนึ่งที่ทำาให้คนทั่วไปมักค่อนขอดอัสฌาว่าไว้ตัวก็คือดวงตาคู่สวยที่

ดเูหมอืนเก็บงำาความรู้สกึทำาใหเ้ขา้ใจยาก แตส่ำาหรบัพมิเสนซึง่คบกันมานาน  เธอ

เข้าใจดีว่าอัสฌาทำาตัวไม่เหมือนหญิงสาววัยเดียวกันเท่าไหร่  เพื่อนเธอคนนี้ไม่

ทำาตัวตามกระแสนิยม  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  เพียงแต่มีโลกส่วนตัวและเป็นตัวของตัวเอง 

ซึ่งก็เหมือนกับเธอที่เป็นตัวของตัวเองเช่นกัน

แต่ต่างกันตรงที่เพื่อนของเธอดูเหมือนมีความเศร้าลึก ๆ  อยู่ในแววตา

หลังจากแวะกินมื้อเที่ยงกันแล้ว  อัสฌาก็พาเพื่อนสนิทกลับบ้านพักชานเมือง 

เมื่อถึงบ้าน  หญิงสาวแปลกใจที่เห็นว่าบริเวณมุขด้านหน้าของบ้านนอกจาก

รถยนตข์องมารดาแลว้ มรีถตูค้นัหนึง่จอดอยู ่ ขณะเดนิเลีย่งเขา้ไปด้านใน  เธอ

เจอกุ้งนาง  คนสนิทของคุณอารดาซ่ึงบอกว่ามารดาต้องการให้เธอพบแขก

ผู้มาเยือนพอดี

”แขกที่มากับรถตู้ที่จอดอยู่หน้าบ้านเหรอคะ„  อัสฌาขมวดคิ้วนิดหนึ่ง

”ค่ะ  มากันหลายคน  เป็นกลุ่มญาติโยมนั่นละค่ะ  แต่ดูเหมือนจะมี

พระสงฆ์มาด้วย„  สาวใหญ่พยักหน้ารับ

พิมเสนเลิกคิ้วถามด้วยความฉงน  ”ฮ้า!  มีพระมาบ้านตอนนี้น่ะเหรอ 

พี่กุ้งนาง„

”อมื  ไมใ่ชพ่ระสงฆไ์ทยแบบบา้นเราหรอกคะ่ แตง่ตวัแปลก ๆ   พ่ีกไ็มรู่ว้า่

เป็นนิกายไหน  ได้ยินว่ามาจากมองโกเลียอะไรนี่ละค่ะ„
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อัสฌาและพิมเสนหันมองหน้ากันโดยอัตโนมัติ พิมเสนยอมรับว่าได้ยิน

ชื่อดินแดนแห่งนี้ไม่บ่อยนัก

แมบ้า้นหลงันีจ้ะเปน็บา้นพกัทีต่า่งจากบา้นหลงัใหญใ่นเมืองหลวง แต่ก็มีหอ้งโถง

ใหญ่พอที่จะรับรองแขกผู้มาเยือนได้จำานวนไม่น้อย

ก่อนหน้านี้อัสฌารู้เพียงว่ามารดาเดินทางไปกรุงเทพฯ  เพื่อรับกลุ่ม

ญาตโิยมจากตา่งแดนทีเ่ดนิทางมารว่มงานใหญ่ของวดัปา่  แตไ่มรู่ร้ายละเอยีดวา่

พวกเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะดูเหมือนเป็นเรื่องด่วนที่มารดาของเธอก็

ไม่ทราบล่วงหน้า

เมื่อเยี่ยมหน้าเข้าไปในห้องรับแขก  อัสฌาก็เห็นว่าในห้องมีแขกทั้งหมด

หกคน  มีสองคนที่เธอเคยพบหน้าเพราะเป็นคนที่มารดารู้จักและพบกันในงาน

บุญประเพณ ีส่วนชายหญิงสูงวัยอีกสี่คนที่เหลือเธอไม่เคยเห็นมาก่อน

และในจำานวนนีม้สีองคนทีค่ดิว่าน่าจะเปน็นกับวชเพราะโกนผมเชน่ภกิษุ

สงฆ์ทัว่ไป แตห่ม่กายดว้ยผา้หลายชิน้ ดเูหมอืนดา้นในจะสวมเสือ้คลมุแขนยาว

แลว้หม่ทบัดว้ยจวีรสีแดงเขม้หม่น ๆ  อกีชัน้  แตกตา่งจากพระสงฆข์องไทยอยา่ง

เห็นได้ชัด  ทั้งคู่ดูสูงวัยกว่าทุกคนในที่นั้น  บุรุษซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางห้องดูมี

ศักดิ์สูงสุด  ถัดลงมาคงเป็นนักบวชอีกรูปซ่ึงน่ังอยู่ข้าง ๆ  รายล้อมด้วยผู้เป็น

ฆราวาส

แวบแรกนักบวชอาวุโสสูงสุดเหลือบมองอัสฌาพร้อมรอยย้ิมทั้งที่ยัง

ไม่รู้จัก  จิตใจของเธอที่เคยสงบนิ่งพลันเกิดความปีติขึ้นวูบหนึ่งโดยไม่รู้สาเหตุ

อัสฌาไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสเมตตาหรือว่าเหตุใดที่ทำาให้เธอย้ิมตอบ

ภิกษุต่างชาติทันที

”ออ้ ขอแนะนำาใหท้กุทา่นไดรู้จ้กั  นีล่กูสาวดฉัินเองค่ะ และเพือ่นของแก„ 

คุณอารดาหันมายิ้มให้ทุกคนแล้วกวักมือให้สองสาวเข้ามาใกล ้ๆ  

หญิงสาวทั้งสองยอบตัวลงและขยับเข้าไปนั่งข้างคุณอารดา จากน้ันคุณ
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