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สิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลของหุบเขาเลอลุงคือ 

จุดสีด�าสองจุด  ขนาดพอ ๆ กับก้อนหินที่ถูกน�้ากัดเซาะและกระจายตัวอยู ่

ก้นเหว  จุดสองจุดนั้นค่อย ๆ เคลื่อนไปตามเส้นทางสลัวราง  ทั่วหุบเขาไม่มี

ต้นไม้  ลมพัดหวีดหวิวท่ามกลางโขดหิน  เสียงร้องของฝูงนกอินทรีสีด�า 

สะท้อนก้องจากหน้าผา

สองร่างบนหลังม้าเคลื่อนเข้าไปใกล้หน้าผาสีเทาที่สูงราวหกร้อยเมตร  

สายน�้าไหลลงมาจากต้นก�าเนิดอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแม่น�้าจังโป  เส้นทางทอดหาย

เข้าไปในช่องเขาซึ่งแบ่งหน้าผาเป็นสองฝั่ง  ก่อนปรากฏให้เหน็อกีครั้งในระดบัที่

สงูขึ้นไปหลงัจากเลี้ยวลดผ่านผาหนิสงูชนั  กระทั่งทอดขึ้นไปถงึสนัเขายาวเหยยีด

แล้วหายลับไปอีกครั้งระหว่างยอดเขา  โดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาสามลูกซึ่ง

ปกคลุมด้วยหมิะและตั้งอยู่บนเทอืกเขาหมิาลยั  นั่นคอืเธาลาครี ี อนันะปุรณะ  

และมนสัลู  ไกลออกไปเมฆฝนมดืครึ้มแผ่ตวัเป็นวงกว้าง

ทั้งคู่ดงึฮูดด้านหลงัขึ้นคลุมศรีษะขณะขี่ม้าไปตามหุบเขา  นี่ถอืเป็นระยะ

สดุท้ายของการเดนิทางไกล  แม้เหน็พายุตั้งเค้าและเหนื่อยล้าเตม็ท ี แต่พวกเขา

ก็ยังไม่เร่งรีบ  ใกล้ถึงปากทางเข้าช่องเขาแล้ว  ทั้งคู่ข้ามล�าธารสองครั้งก่อนจะ

หายเข้าไปในช่องเขานั้น

พวกเขาขี่ม้าต่อไปตามเส้นทางในช่องเขา  โพรงน�้าแข็งสีฟ้าซ่อนอยู่ใน

เงามืดตรงจุดที่แผ่นหินบรรจบกับพื้นดิน  เมฆด�าทะมึนเคลื่อนผ่านไปอย่าง

รวดเรว็
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เมื่อถงึบรเิวณเชงิผาจู่ ๆ เส้นทางกเ็ปลี่ยนกะทนัหนั  มนัทอดขึ้นไปตาม

หน้าผาสูงชันน่าหวาดเสียว  ป้อมเก่าแก่ที่อยู ่บนชะง่อนหินเหลือเพียงซาก 

ปรักหักพัง  ผนังหินทั้งสี่ด้านพังทลาย  หินมณีสลักบทสวดมนต์ของทิเบต 

แผ่นใหญ่ตั้งอยู่ชิดเชิงผา  ลักษณะเหมือนผ่านการลูบขอพรจากหลายพันมือ 

ก่อนที่คนเหล่านั้นจะเสี่ยงอนัตรายขึ้นไปข้างบน

นกัเดนิทางทั้งสองลงจากหลงัม้าตรงป้อม  จากจดุนี้ต้องเดนิเท้าและจูงม้า

ไปตามเส้นทางแคบ ๆ  เพราะหินที่ยื่นออกมาต�่าเกินกว่าจะขี่ม้าผ่านไปได้   

แถมหลายจุดมีดินถล่มสร้างความเสียหายให้ทั้งหน้าผาและทางเดิน  แต่มี 

แผ่นไม้กระดานค�้าด้วยเสาที่ฝังเข้าไปในหินเชื่อมต่อกันเป็นสะพานไร้ราวจับ 

ให้เดินต่อไปได้  เมื่อเจอทางชันมาก ๆ ทั้งคนทั้งม้าจึงต้องอาศัยบันไดที่สกัด 

บนหนิซึ่งลื่นเป็นมนัเลยทเีดยีว  เนื่องจากผ่านการใช้งานมานบัครั้งไม่ถ้วน

ขณะนี้ลมเปลี่ยนทิศ  เสียงลมพัดอู้ผ่านช่องเขาพร้อมหอบเกล็ดหิมะมา

ด้วย  เมฆด�าทะมนึที่แผ่ปกคลุมท�าให้ทั่วบรเิวณมดืมนดุจกลางคนื  แต่ทั้งสอง

ยงัคงป่ายปีนไปตามบนัไดและเส้นทางลาดชนั  ระหว่างเดนิสงูขึ้นไปกไ็ด้ยนิเสยีง

น�้าตกดงักกึก้องผสานเสยีงลมที่พดัแรงขึ้น

เมื่อขึ้นมาถึงสันเขากระแสลมก็แทบจะฉุดพวกเขาให้หยุดชะงัก  พัด 

เสื้อคลุมสะบัดพลิ้วและปะทะผิวกายที่โผล่พ้นเสื้อผ้า  ทั้งสองคู้ตัวฝ่าลมแรง

พร้อมกบัจูงม้าที่เริ่มไม่เชื่อฟังเดนิต่อไปตามสนัเขา  จนกระทั่งถงึหมูบ้่านแห่งหนึ่ง 

ซึ่งเหลือแต่ซาก  บ้านทุกหลังพังถล่มจากมหาภัยพิบัติบางอย่างในสมัยโบราณ  

ท่อนไม้หกั ๆ กระจายเกลื่อน  อฐิที่ท�าจากดนิเหนยีวคนืสภาพกลบัไปเป็นดนิ

บรเิวณกลางหมูบ้่านมกีองหนิพนูสูง  บนยอดปักธงอธษิฐานขาดวิ่นนบัสบิ  

ด้านหนึ่งคือสุสานที่ก�าแพงกันดินพังยุบ  หลุมศพเปิดอ้าจากการกัดกร่อนของ

สภาพอากาศ  เผยให้เห็นกระดูกและหัวกะโหลกกระจัดกระจายบนไหล่เขา   

ขณะที่พวกเขาเดินผ่าน  นกกาเหว่าฝูงหนึ่งพากันกระพือปีกพลางส่งเสียงร้อง 

มาจากซากปรกัหกัพงั

นักเดินทางคนหนึ่งหยุดที่กองหินพร้อมท�าท่าให้เพื่อนร่วมทางรอ  ก่อน

จะกม้เกบ็หนิก้อนหนึ่งขึ้นมาวางเพิ่มบนกองนั้นแล้วท�าสมาธเิงยีบ ๆ อยูช่ั่วอดึใจ  

เสรจ็แล้วรบัสายบงัเหยีนจากมอืเพื่อนร่วมทางมาถอือกีครั้งและออกเดนิทางต่อ
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ถดัจากหมู่บ้านร้าง  เส้นทางบนสนัเขาแคบลงกว่าเดมิ  พวกเขาพยายาม

ฝ่ากระแสลมอ้อมผ่านไหล่เขา  ในที่สุดก็เริ่มเห็นเชิงเทินกับยอดแหลมของ 

ป้อมปราการขนาดมหมึาเป็นเงาตะคุ่ม

สถานที่แห่งนี้คืออารามซาลริกชอง  ซึ่งอาจแปลได้ว่าอัญมณีแห่งการ

ตระหนักรู้ในความว่างเปล่า  เมื่อเดินอ้อมเขาไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งเห็นอารามชัดขึ้น  

ก�าแพงใหญ่โตมโหฬารสแีดงหม่น  โครงสร้างรอบด้านที่เป็นหนิแกรนติมาสิ้นสดุ

ตรงกลุ่มหลงัคาประดบับราลแีละหอคอยปิดทองที่สะท้อนแสงวบิวบั

ซาลริกชองเป็นหนึ่งในอารามไม่กี่แห่งของทิเบตที่รอดพ้นจากการถูก

ท�าลายล้างสมยัที่จนีเข้ารกุรานและพวกทหารขบัไล่ดาไลลามะ  ฆ่าพระเป็นพนัรปู  

ทั้งยังท�าลายอารามตลอดจนศาสนสถานนับไม่ถ้วน  ซาลริกชองรอดมาได ้

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตั้งอยู่ในที่ห่างไกลและอยู่ใกล้พรมแดนจุดที่มีข้อพิพาทกับ

เนปาล  นอกจากนี้ยังมีเหตุผลง่าย ๆ นั่นคือพวกข้าราชการปล่อยปละละเลย 

ที่นี่  แต่ไม่ว่าด้วยเหตผุลอะไรกต็าม  สดุท้ายอารามแห่งนี้กย็งัด�ารงอยูโ่ดยไม่ได้

รบัความสนใจจากเจ้าหน้าที่  แม้กระทั่งในปัจจบุนัแผนที่ของเขตปกครองตนเอง

ทเิบตกย็งัไม่มอีารามซาลรกิชอง  ทว่าพระที่นี่กลบัอยากให้เป็นแบบนั้นตลอดไป

เส้นทางทอดผ่านเนินลาดชันที่เต็มไปด้วยก้อนหิน  นกแร้งฝูงหนึ่งก�าลัง

จกิกนิเศษเนื้อบนกระดูกซึ่งกระจายเกลื่อน

“น่าจะเพิ่งมคีนตาย”  นกัเดนิทางชายพดูขึ้นพลางพยกัพเยดิไปทางฝงูนก

ที่กระโดดหยอ็ย ๆ โดยไม่มที่าทเีกรงกลวัสิ่งใด

“คุณรู้ได้ยงัไงคะ”  นกัเดนิทางหญงิถาม

“หลงัจากพระมรณภาพ  ร่างจะถูกช�าแหละเป็นชิ้น ๆ แล้วโยนให้สตัว์กนิ  

การให้เนื้อหนงัที่เหลอือยู่เป็นทานแก่สตัว์อื่นถอืว่าเป็นเกยีรตอิย่างสูงสุด”

“เป็นประเพณทีี่แปลกมาก”

“ไม่แปลกหรอก  ตามหลกัถอืว่าถูกต้องสมบูรณ์แบบ  ประเพณีของเรา

ต่างหากที่แปลก”

ทางเดินสิ้นสุดลงตรงประตูรั้วมหึมา  เมื่อประตูเปิดออกทั้งคู ่ก็เห็น 

พระห่มจวีรสแีดงรูปหนึ่งยนือยู่ตรงนั้นราวกบัรออยู่ก่อนแล้ว
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นักเดินทางทั้งสองก้าวผ่านประตูรั้วเข้าไปพลางจูงม้า  ตอนนั้นเองที่ 

พระอกีรูปเข้ามารบัสายบงัเหยีนม้าทั้งสองตวัแล้วจูงไปที่คอกในเขตรั้ว

ทั้งคู่หยุดยืนตรงหน้าพระรูปแรกท่ามกลางแสงที่สลัวลงทุกขณะ  พระ 

รูปนั้นไม่พูดอะไร

นกัเดนิทางชายเลื่อนฮูดลงเผยให้เหน็ใบหน้าซดีเซยีว  ผมสบีลอนด์อ่อน

เกอืบขาว  เครื่องหน้าราวกบัสลกัจากหนิอ่อน  และดวงตาสซีดี  เขาคอืเจ้าหน้าที่

พเิศษอลอยเซยีส เพนเดอร์แกสต์

พระรูปนั้นหันไปมองนักเดินทางอีกคน  เธอเลื่อนฮูดลงอย่างลังเลแล้ว

ค้อมศีรษะเล็กน้อย  ผมสีด�าปลิวสยายต้องเกล็ดหิมะ  ดูแล้วน่าจะอายุยี่สิบ 

ต้น ๆ  ใบหน้างดงาม  เรยีวปากได้รูป  โหนกแก้มสูง  เธอคอืคอนสแตนซ์ กรนี  

หญิงสาวผู้อยู่ในความดูแลของเพนเดอร์แกสต์  ดวงตาสีอมม่วงเหลือบมอง 

รอบ ๆ ก่อนหลุบมองพื้น

พระเพ่งมองเธอครูห่นึ่งแล้วหมนุตวั  จากนั้นท�าท่าบอกให้ทั้งสองเดนิตาม

ไปบนทางเดนิปูหนิมุ่งสู่อาคารหลงัใหญ่

เพนเดอร์แกสต์กับคอนสแตนซ์เดินตามพระรูปนั้นเข้าไปในอารามอย่าง

เงียบ ๆ  กลิ่นไม้จันทน์และกลิ่นขี้ผึ้งลอยอวลทั่วบริเวณ  ประตูติดแถบเหล็ก

บานใหญ่ปิดตามหลงัเสยีงดงั  สกดักั้นเสยีงลมด้านนอกให้กลายเป็นเพยีงเสยีง

กระซบิ  

พวกเขาก้าวต่อไปตามโถงทางเดนิยาว  กงล้ออธษิฐานท�าจากทองเหลอืง

ที่เรียงเป็นแถวอยู่ฝั่งหนึ่งส่งเสียงดังอ๊อดแอ๊ด  กลไกที่ซ่อนอยู่ดันให้มันหมุน 

รอบแล้วรอบเล่า  เมื่อถึงทางแยกทั้งสามก็เลี้ยวไปทางหนึ่งเพื่อเข้าสู่ด้านใน 

ของอาราม  พระรูปหนึ่งถือเทียนเล่มใหญ่บนเชิงเทียนยืนอยู่เบื้องหน้าพวกเขา  

เปลวไฟวบัแวมส่องให้เหน็ภาพเขยีนสบีนปูนเปียกสมยัโบราณที่ผนงัทั้งสองฝั่ง

ในที่สุดโถงทางเดินลดเลี้ยวดุจเขาวงกตก็พาทุกคนมาถึงห้องขนาดใหญ่  

ฝ่ังหนึ่งของห้องแสงสว่างจากเทยีนหลายร้อยเล่มส่องไปยงัรปูป้ันพระปัทมสมัภวะ

สีทอง  ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิตันตระ  ดวงตาของพระพุทธรูปส่วนใหญ่ 

จะหลุบลง  แต่รูปปั้นนี้ต่างออกไป  เพราะดวงตาเบิกกว้างและดูราวกับมีชีวิต  
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ซึ่งบ่งบอกถึงการรู้แจ้งขั้นสูงสุดอันเป็นผลมาจากการศึกษาหลักปฏิบัติลับของ 

ลทัธซิกเชนและการฝึกสมาธแิบบชองรนั

อารามซาลริกชองคือคลังความรู้หนึ่งในสองแห่งบนโลกที่ยังอนุรักษ์การ

ฝึกสมาธแิบบชองรนัเอาไว้  มนัเป็นการฝึกที่ลกึลบัซบัซ้อน  มเีพยีงไม่กี่คนที่รูจ้กั  

หลกัการสูงสุดคอืการตระหนกัรูถ้งึความไม่เที่ยง  ความเป็นทุกข์  และความมใิช่

ตวัตนที่แท้จรงิ

เพนเดอร์แกสต์และคอนสแตนซ์หยุดยนืหน้าธรณปีระตขูองอารามด้านใน  

ภายในห้องที่ลกึเข้าไปพระจ�านวนหนึ่งนั่งอย่างส�ารวมบนอาสนะหนิซึ่งลดหลั่นเป็น

ชั้น ๆ เหมอืนก�าลงัรอใครบางคน

เจ้าอาวาสนั่งอยู่บนอาสนะชั้นสงูสดุ  รปูลกัษณ์ของเขาช่างแปลกประหลาด  

ใบหน้าที่มแีต่รอยเหี่ยวย่นเหมอืนจะฉายแววขบขนัตลอดเวลา  จวีรทิ้งตวัจากร่าง

ผอมแห้งอย่างกับผ้าที่ตากไว้บนราว  ข้างกันคือพระที่อ่อนวัยกว่าเล็กน้อยและ

เพนเดอร์แกสต์รูจ้กัด ี เขาชื่อเซรงิ  เปน็หนึ่งในพระไม่กี่รปูที่พดูภาษาองักฤษได้

และรบัหน้าที่ประหนึ่งผูจ้ดัการของอารามแห่งนี้  ส�าหรบัคนอายหุกสบิปีถอืว่าเขา

ดูหนุ่มกว่าวยัมาก  ส่วนพระอกียี่สบิรูปที่นั่งแถวต�่าลงมามหีลายช่วงวยั  บางรูป

ยงัหนุ่ม  บางรูปชราจนผวิพรรณเหี่ยวย่น

เซรงิลกุขึ้นยนืแล้วพูดภาษาองักฤษด้วยส�าเนยีงทเิบต  ฟังดแูปลกหูคล้าย

เสยีงดนตรี

“สหายเพนเดอร์แกสต์  ยินดีต้อนรับกลับสู่อารามซาลริกชอง  และ 

ขอต้อนรบัแขกของคุณด้วยเช่นกนั  เชญินั่งและดื่มชากบัเราก่อนส”ิ

เซรงิผายมอืไปทางอาสนะหนิประดบัหมอนองิปักไหมดิ้นทองซึ่งในห้องนี้

มเีพยีงสองใบ  เพนเดอร์แกสต์กบัคอนสแตนซ์จงึนั่งลง  หลงัจากนั้นไม่กี่อดึใจ

พระหลายรูปก็ถือถาดทองเหลืองที่มีถ้วยชาเนยควันกรุ ่นกับแซมปาเข้ามา   

ทุกคนดื่มชารสหวานกันเงียบ ๆ  ก่อนเซริงจะพูดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนดื่มชา

เรยีบร้อยแล้ว

“ลมอะไรหอบคุณกลบัมาที่นี่งั้นเหรอ”  เขาถาม

เพนเดอร์แกสต์ลุกขึ้นยนื
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“ขอบคณุท่านเซรงิส�าหรบัการต้อนรบัเรา”  เขาพดูเสยีงเบา  “ผมดใีจมาก

ที่ได้กลับมา  ผมกลับมาหาท่านเพื่อศึกษาเรื่องการท�าสมาธิต่อ  และขอแนะน�า

ให้รูจ้กักบัคอนสแตนซ์ กรนี  เธอตั้งใจมาที่นี่ด้วยหวงัจะศกึษาหาความรูเ้ช่นกนั”  

เพนเดอร์แกสต์จบัมอืเธอให้ลุกขึ้นยนื

เกิดความเงียบเนิ่นนาน  ก่อนที่เซริงจะลุกขึ้นแล้วเดินไปยืนตรงหน้า 

คอนสแตนซ์  มองหน้าเธอด้วยแววตาสงบนิ่ง  ใช้ปลายนิ้วสมัผสัผมเธอแผ่วเบา  

จากนั้นเอื้อมไปแตะหน้าอกเธอทั้งสองข้างด้วยกริยิานุม่นวล  คอนสแตนซ์ยงัยนื

นิ่ง  ไม่ได้ผงะหนี

“คุณเป็นผู้หญงิหรอกเหรอ”  เขาถาม

“ดฉินัคดิว่าท่านคงเคยเหน็ผู้หญงิมาก่อน”  คอนสแตนซ์ตอบเสยีงห้วน

“ไม่เคย”  เซรงิตอบ  “ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตอนอายุสองขวบ  อาตมาไม่เคย

เหน็ผู้หญงิ”

คอนสแตนซ์หน้าแดง  “ขอโทษค่ะ  ดฉินัเป็นผู้หญงิ”

เซริงหันไปพูดกับเพนเดอร์แกสต์  “นี่คือผู ้หญิงคนแรกที่เข้ามาใน 

ซาลริกชอง  และเราไม่เคยรับลูกศิษย์ผู้หญิง  เสียใจด้วย  โดยเฉพาะในช่วง

เวลานี้ที่เราก�าลงัประกอบพธิศีพให้พระอาจารย์ราลงั รนิโปเช”

“ท่านมรณภาพแล้วเหรอครบั”  เพนเดอร์แกสต์ถาม

เซรงิพยกัหน้า

“ผมเสยีใจด้วยกบัการสูญเสยีครั้งนี้”

เซริงยิ้ม  “มันไม่ใช่การสูญเสียหรอก  เราจะได้พบท่านอีกเมื่อท่าน 

กลับชาติมาเกิดเป็นรินโปเชที่ 19  ถึงตอนนั้นท่านจะมาอยู่กับเราอีกครั้ง   

อาตมาต่างหากที่เสยีใจเพราะต้องปฏเิสธค�าขอของคุณ”

“เธอต้องการความช่วยเหลอืจากพวกท่าน  ผมกเ็ช่นกนั  เราเหนด็เหนื่อย

กับโลกนี้เหลือเกิน  เราเดินทางมาไกลเพื่อแสวงหาความสงบ...และการเยียวยา

จติใจ”

“อาตมารู้ว่าพวกคุณเดนิทางมายากล�าบากแค่ไหนและคาดหวงัอะไร  แต่

ซาลริกชองด�ารงอยู่มานับพันปีโดยปราศจากลูกศิษย์ผู้หญิง  นั่นเป็นสิ่งที่จะ 

ไม่เปลี่ยนแปลง  เธอต้องไปจากที่นี่”
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เกิดความเงียบขึ้นอีกครั้ง  ก่อนเพนเดอร์แกสต์จะเงยหน้ามองพระชรา

บนอาสนะชั้นสงูสดุ  “นี่เป็นการตดัสนิใจของท่านเจ้าอาวาสด้วยเช่นกนัเหรอครบั”

ทแีรกร่างนั้นไม่ขยบัเขยื้อนแม้แต่น้อย  จนผูม้าเยอืนอาจคดิได้ว่าเขาเป็น

ตาแก่ที่เอาแต่ฉกียิ้มสบายอรุาอยู่บนอาสนะชั้นสงูสดุและไม่รูเ้รื่องรูร้าวอะไร  แต่

แล้วนิ้วมือแห้งเหี่ยวก็กระดิกเล็กน้อย  พระหนุ่มรูปหนึ่งเดินเข้าไปหาพร้อมกับ

เอียงหูเข้าใกล้ปากไร้ฟันของอีกฝ่าย  ครู่หนึ่งพระหนุ่มก็ยืดตัวขึ้นแล้วพูดกับ 

เซรงิเป็นภาษาทเิบต

เซริงแปลให้เพนเดอร์แกสต์ฟัง  “ท่านขอให้ผู้หญิงคนนี้บอกชื่อของเธอ

อกีครั้ง”

“ดฉินั  คอนสแตนซ์ กรนีค่ะ”  เสยีงเธอแผ่วเบาแต่หนกัแน่น

เซรงิแปลเป็นภาษาทเิบต  ค่อนข้างยากอยู่เหมอืนกนัเวลาพูดชื่อ

เกดิความเงยีบตามมาอกีหน

เมื่อเจ้าอาวาสกระดกินิ้วมอื  พระหนุม่รปูนั้นกเ็อยีงหเูข้าไปใกล้ปาก  ก่อน

เขาจะทวนค�าพูดเสยีงดงั

เซรงิรบัหน้าที่แปล  “ท่านถามว่าเป็นชื่อจรงิของคุณใช่ไหม”

คอนสแตนซ์พยกัหน้า  “ใช่ค่ะ  นั่นคอืชื่อจรงิของดฉินั”

ลามะชรายกท่อนแขนที่ดูไม่ต่างจากกิ่งไม้ขึ้นช้า ๆ แล้วชี้นิ้วไปทาง 

ผนังห้องมืดสลัว  สายตาทุกคู่หันมองภาพเขียนที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุม  มันเป็น 

หนึ่งในหลายภาพที่แขวนอยู่บนผนงั

เซรงิเดนิไปเลกิผ้าคลุมพลางส่องเทยีนใกล้ ๆ  แสงสว่างเผยให้เหน็ภาพ

ที่มีรายละเอียดซับซ้อน  เป็นภาพของเทพีแปดกรกายสีเขียวสดประทับบน 

ดวงจนัทร์สขีาว  เหล่าทวยเทพ  ปีศาจ  ก้อนเมฆ  ภูเขา  และลายเส้นสทีอง

ฉวดัเฉวยีนอยู่รอบตวั

ลามะชราพมึพ�าข้างหูพระหนุ่มอยู่นานทเีดยีว  ก่อนจะเอนตวักลบัพร้อม

รอยยิ้ม  ปล่อยให้เซรงิถ่ายทอดค�าพูดนั้นอกีครั้ง

“ท่านขอให้คณุเพ่งความสนใจไปที่ภาพเขยีนของพระนางกรนีตาราภาพนี้”

เสยีงพมึพ�าและเสยีงฝีเท้าของบรรดาพระดงัขึ้น  พระทกุรปูลกุจากอาสนะ

มายนืล้อมภาพเขยีนนั้นเหมอืนเป็นนกัเรยีนที่ก�าลงัรอฟังการบรรยาย
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ลามะชราโบกมอืข้างหนึ่งให้คอนสแตนซ์ไปรวมกลุ่มด้วย  เธอรบีท�าตาม  

เหล่าพระพากนัขยบัช่องว่างให้เธอ

“นี่คือภาพของพระนางกรีนตารา”  เซริงอธิบายโดยถ่ายทอดถ้อยค�าของ

ลามะชรา  “พระนางเปรียบเสมือนมารดาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 

ทั้งหลาย  พระนางมีความจงรักภักดี  เปี่ยมด้วยสติปัญญา  หมั่นฝึกจิต  มี

ความเมตตากรุณา  และไม่หวาดกลวัต่อสิ่งใด  ท่านเจ้าอาวาสจงึอยากเชื้อเชญิ

ผู้หญงิคนนี้ให้เข้าไปดูพระนางใกล้ ๆ”

คอนสแตนซ์มองรอบ ๆ  “ดฉินัไม่เข้าใจว่าท่านหมายถงึอะไรค่ะ”

“ชื่อของคุณ...คอนสแตนซ์ กรีน  มีความเชื่อมโยงถึงพระนางกรีนตารา  

ท่านอยากรู้ว่าคุณได้ชื่อนี้มายงัไง”

“กรีนคือนามสกุลของดิฉัน  คนอังกฤษใช้กันทั่วไป  แต่ดิฉันไม่ทราบ 

ต้นก�าเนดิ  ส่วนชื่อคอนสแตนซ์แม่ของดฉินัเป็นคนตั้งให้  มนัเป็นชื่อที่นยิมใช้...

ในสมยัที่ดฉินัเกดิ  หากจะบอกว่ามคีวามเชื่อมโยงกบัพระนางกรนีตารา  ดฉินั

คดิว่าเป็นเรื่องบงัเอญิมากกว่า”

เจ้าอาวาสเริ่มหัวเราะ  แล้วพยายามลุกขึ้นยืนโดยมีพระสองรูปช่วยพยุง  

แม้ในที่สุดจะยนืได้แตก่แ็ทบทรงตวัไม่อยู ่ แค่สะกดินดิเดยีวอาจถงึขั้นท�าให้เขา

ล้มลงไปกองกบัพื้นได้  เจ้าอาวาสยงัหวัเราะไม่หยดุขณะพดูด้วยเสยีงเหนื่อยหอบ  

ปากที่เปิดอ้าเผยให้เหน็เหงอืกสชีมพู  ตวัสั่นกระตุกจากอารมณ์ครื้นเครง

“เรื่องบงัเอญิอย่างนั้นเหรอ  ไม่มอีะไรแบบนั้นหรอก  ลกูศษิย์พวกนี้ชอบ

พูดเรื่องตลกอยู่เรื่อย”  เซรงิแปล  “ท่านชอบเรื่องตลกขบขนั”

คอนสแตนซ์เหลือบมองเซริง  ก่อนหันไปมองเจ้าอาวาสแล้วเบนสายตา

กลบัมาอกีครั้ง  “หมายความว่าดฉินัได้รบัอนญุาตให้ศกึษาหาความรูท้ี่นี่ได้ใช่ไหม

คะ”

“มนัหมายความว่าการศกึษาหาความรู้ของคุณได้เริ่มขึ้นแล้ว”  เซรงิตอบ

พลางยิ้ม
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ภายในศาลาหลงัหนึ่งของอารามซาลรกิชอง  เพนเดอร์แกสต์นั่งบนม้านั่ง

ข้างคอนสแตนซ์  ดวงตาสีซีดมองผ่านหน้าต่างหินออกไป  เห็นทิวทัศน์ตั้งแต่

เหนือช่องเขาเลอลุงไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอาบไล้ด้วยแสงสีชมพูอ่อนจาง 

ยามอาทิตย์อัสดง  เสียงน�้าตกจากหุบเขาเลอลุงดังแว่วมาขณะที่ดวงตะวัน 

ใกล้ลาลบัขอบฟ้า  ผสานด้วยเสยีงทุ้มต�่าของแตรทเิบตที่ดงักงัวานทั่วทั้งหุบเขา

ผ่านไปเกือบสองเดือนแล้ว  เดือนกรกฎาคมพาฤดูใบไม้ผลิมาเยือน

บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัย  พื้นหญ้าเขียวขจีแต่งแต้มด้วยดอกไม้ป่า   

พุ่มกุหลาบป่าสชีมพูบานสะพรั่งตามไหล่เขา

ทั้งคูน่ั่งเงยีบ ๆ  ระยะเวลาการพ�านกัอยู่ที่นี่จะสิ้นสดุลงในอกีสองสปัดาห์

ข้างหน้า

เสียงแตรทิเบตดังขึ้นอีกครั้งเมื่อแสงยามเย็นเลือนหายไป  ความมืด 

เข้ามาแทนที่อย่างรวดเรว็

เพนเดอร์แกสต์ขยับตัว  “การศึกษาหาความรู้ของคุณก้าวหน้าไปมาก  

ท่านเจ้าอาวาสพงึพอใจอย่างยิ่ง”

“ค่ะ”  เสยีงของเธอแผ่วเบาและฟังดูห่างเหนิ

เขาวางมอืข้างหนึ่งลงบนมอืเธอ  “เราไม่เคยคุยเรื่องนี้กนัมาก่อน  แต่ผม

อยากถามว่า...ทกุอย่างที่คลนิกิฟีเวอร์แชมผ่านไปด้วยดใีช่ไหม  คณุมปัีญหาอะไร

หรือเปล่าเกี่ยวกับ...เอ่อ...ขั้นตอนต่าง ๆ”  เพนเดอร์แกสต์ดูกระอักกระอ่วน  

ท่าทางเหมอืนนกึค�าพูดไม่ออกซึ่งผดิวสิยัเขามาก

คอนสแตนซ์ยงัจ้องนิ่งอยู่ที่ภูเขาซึ่งปกคลุมด้วยหมิะ
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เพนเดอร์แกสตอ์กึอกัก่อนพดูตอ่  “ตอนนั้นถ้าคณุอนญุาตให้ผมอยูด้่วย

กค็งด”ี

เธอเอยีงศรีษะ  แต่ยงัคงปิดปากเงยีบ

“คอนสแตนซ์  ผมเป็นห่วงคณุจรงิ ๆ  ผมอาจจะแสดงออกไม่ชดัเจนพอ  

ขอโทษด้วย”

หญงิสาวก้มหน้าที่แดงก�่า  “ขอบคณุค่ะ”  ความห่างเหนิหายไปจากน�้าเสยีง  

แต่กลบัสั่นเลก็น้อยด้วยแรงอารมณ์  ก่อนเธอจะผุดลุกขึ้นแล้วมองไปทางอื่น

เพนเดอร์แกสต์จงึลุกตาม

“ขออภยัค่ะ  คุณอลอยเซยีส  แต่ดฉินัอยากอยู่ตามล�าพงัสกัพกั”

“ได้สิ”  เขามองร่างผอมบางที่เดินไปตามระเบียงหินจนลับตา  ก่อนหัน

กลบัมามองภมูปิระเทศสลบัซบัซ้อนนอกหน้าต่างพลางจมจ่อมกบัความคดิตวัเอง

เสียงแตรเงียบลงเมื่อความมืดเข้าปกคลุมทั่วบริเวณ  ทว่าเสียงสะท้อน 

ยังดังกังวานท่ามกลางหุบเขาอีกหลายนาที  จากนั้นทุกอย่างพลันเงียบสนิท   

ตอนนั้นเองที่ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในเงามืดนอกศาลา  พระชรายกมือเหี่ยวย่น 

โบกเรยีกเพนเดอร์แกสต์

เขาเดินไปหาพระรูปนั้นช้า ๆ ขณะที่อีกฝ่ายหมุนตัวเดินงุ ่มง่ามเข้าสู่ 

ความมดื

เพนเดอร์แกสต์นึกแปลกใจ  พระรูปนั้นพาเขาไปตามทางเดินมืดสลัว 

มุ่งสู่ห้องเลก็ ๆ ห้องหนึ่ง  มนัเป็นห้องของพระผู้ถอืสนัโดษเพื่อรกัษาศลี  โดย 

ขงัตวัเองไว้ในห้องก่อด้วยก้อนหนิปิดทบึ  ความกว้างแค่พอให้พระเพยีงรปูเดยีว

นั่งสมาธิไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่  และประทังชีวิตด้วยขนมปังกับน�้าดื่มวันละ 

หนึ่งมื้อซึ่งจะส่งผ่านช่องหนิที่ยกออกได้

พระชราหยดุตรงหน้าห้องนั้น  ผนงัสเีข้มไร้ลวดลาย  ก้อนหนิเก่าแก่บางจดุ

ลื่นเป็นมันเพราะถูกมือนับพันคู่ของผู้มาเยือนลูบไล้  ว่ากันว่าพระผู้ถือสันโดษ 

รปูนี้ขงัตวัเองอยูใ่นห้องนี้ตั้งแต่อายุสบิสอง  ปัจจบุนัเขาอายเุกอืบหนึ่งร้อยปีแล้ว  

และขึ้นชื่อว่ามคีวามสามารถด้านการท�านายที่แม่นย�า
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พระผูน้�าทางเคาะก้อนหนิสองครั้งด้วยปลายเลบ็แล้วยนืรอ  ผ่านไปครูใ่หญ่

ก้อนหินบนผนังตรงหน้าก็ขยับเล็กน้อย  เผยให้เห็นมือเหี่ยวย่นซีดขาวด้านใน  

มอืนั้นยกก้อนหนิไปไว้ฝั่งหนึ่งเพื่อเปิดช่องเลก็ ๆ

พระผูน้�าทางค้อมตวัลงตรงช่องพลางพมึพ�าบางอย่างก่อนเอยีงหฟัูงอกีฝ่าย  

ผ่านไปหลายนาทีเพนเดอร์แกสต์ก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างใน  พระชรา

ยดืตวัตรง  ดทู่าทางแล้วเขาพงึพอใจอย่างมาก  จากนั้นโบกมอืให้เพนเดอร์แกสต์

ก้าวเข้าไปใกล้กว่าเดิม  เพนเดอร์แกสต์ท�าตาม  พลันหินก้อนนั้นก็เลื่อนกลับ 

เข้าที่ด้วยมอืที่มองไม่เหน็

ทันใดนั้นเพนเดอร์แกสต์ก็ได้ยินเสียงครูดหนัก ๆ ดังมาจากด้านหลัง 

ผนังหินที่อยู่ถัดจากห้องเล็ก ๆ แห่งนี้  รอยต่อระหว่างห้องกับผนังค่อย ๆ  

ขยายกว้างขึ้นกลายเป็นช่องประตูพร้อมเสียงครืดคราดของกลไก  กลิ่นก�ายาน

ประหลาดโชยออกมาจากข้างใน  พระผู้น�าทางท�าท่าบอกให้เขาเข้าไป  พอเขา 

ก้าวเข้าไปแล้วประตูกเ็ลื่อนปิด  แต่อกีฝ่ายไม่ได้ตามมาด้วย

พระอีกรูปเดินออกมาจากเงามืด  เทียนไขที่เขาถือมีน�้าตาเทียนหยด 

รอบด้าน  ตลอดเจ็ดสัปดาห์ที่อยู่ในซาลริกชองรวมถึงการมาเยือนก่อนหน้านี้  

เพนเดอร์แกสต์มั่นใจว่ารู้จกัพระทุกรูป  แต่กลบัไม่เคยเหน็พระรูปนี้มาก่อน

เพนเดอร์แกสต์รู้ว่าเขาเพิ่งเข้ามายังอารามชั้นใน  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง 

ซ่อนตวัอยู่ลบั ๆ  ผู้คนต่างเล่าลอืถงึที่นี่แต่ไม่เคยมใีครยนืยนัว่ามอียู่จรงิ  มนั

เป็นสถานที่ต้องห้าม  และเห็นชัดว่าพระผู้ถือสันโดษรูปนี้คือผู้พิทักษ์ที่แห่งนี้   

นี่คืออารามที่ซ่อนอยู่ในอาราม  ที่ที่พระผู้ถือสันโดษหกรูปใช้เวลาฝึกสมาธิและ

เรียนรู้จิตอย่างลึกซึ้ง  พวกเขาไม่เคยออกไปเห็นโลกภายนอกหรือแม้กระทั่ง

ติดต่อโดยตรงกับพระรูปอื่นในอารามชั้นนอก  พระเหล่านี้แยกตัวออกจากโลก

ภายนอกอย่างสิ้นเชงิ  ครั้งหนึ่งเพนเดอร์แกสต์เคยได้ยนิว่าพวกเขาอาจมรณภาพ

ได้เลยหากโดนแสงแดด

เขาตามพระรูปนั้นไปตามทางเดินแคบ ๆ มุ่งสู่ส่วนลึกที่สุดของอาราม 

ซบัซ้อน  ทางเดนิเริ่มขรุขระ  ก่อนจะรบัรู้ว่ามนัคอือุโมงค์ที่เจาะเข้าไปในหนิบน

ภูเขา  ผนังอุโมงค์มีภาพเขียนสีบนปูนเปียกเมื่อหนึ่งพันปีก่อน  แต่ถูกควัน  

ความชื้น  และกาลเวลาท�าลายเสยีหายเกอืบหมด
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ทางเดนิหกัเลี้ยวครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านช่องหนิเลก็ ๆ ซึ่งบรรจุพระพุทธรูป  

บางช่องแขวนภาพพระพุทธเจ้าบนผืนผ้าหรือที่เรียกว่าภาพทังกา  แสงเทียน 

ช่วยส่องสว่างพร้อมด้วยควันก�ายานลอยอวล  ไม่มีใครเดินสวนมา  และ 

เพนเดอร์แกสต์ไม่เหน็คนอื่นเลย  เหน็แต่โพรงมดืมดิไร้หน้าต่างกบัอโุมงค์อบัชื้น

จากการเดนิที่ดเูหมอืนไม่มวีนัจบสิ้น  ในที่สดุพวกเขากม็าถงึประตอูกีบาน  

มันเป็นประตูติดแถบเหล็กตอกหมุดเคลือบน�้ามัน  เสียงกุญแจดังกรุ๊งกริ๊ง 

ขณะไข  เพยีงชั่วอดึใจประตูกเ็ปิดออก

ภายในเป็นห้องเลก็ ๆ มดืสลวั  มเีพยีงตะเกยีงน�้ามนัเนยให้ความสว่าง  

กลิ่นควนัแสบจมกูลอยในอากาศ  เพนเดอร์แกสต์ต้องใช้เวลาพกัใหญ่กว่าจะปรบั

สายตารบัภาพที่ปรากฏ  และเหน็ว่าในห้องอดัแน่นไปด้วยสมบตัลิ�้าค่า  ตรงผนงั

ลกึเข้าไปมหีบีสทีองวางอยู่หลายสบิใบ  ฝาหบีใส่กุญแจลอ็กแน่นหนา  ถดัไปคอื

ถุงหนงัซ้อนกนัเป็นตั้ง  บางถุงเปื่อยขาดจนเหรยีญทองข้างในไหลออกมา  มทีั้ง

เหรยีญเก่าแก่ขององักฤษ  เหรยีญโบราณของกรกี  และเหรยีญสมยัจกัรวรรดิ

โมกลุ  โดยมถีงัไม้ใบเลก็เรยีงซ้อนล้อมถงุเหล่านั้น  ซี่ไม้รอบถงัโก่งงอ  ผพุงัเป็น

รูโหว่จนอัญมณีทั้งที่เจียระไนแล้วและยังไม่เจียระไนไหลทะลัก  ไม่ว่าจะเป็น

ทบัทมิ  มรกต  ไพลนิ  เพชร  เทอร์ควอยส์  ทวัร์มาลนี  หรอืเพอรโิด  ส่วน

ถงัอื่น ๆ บรรจุทองแท่งและเหรยีญทองค�าโคะบงัรูปวงรขีองญี่ปุ่น

ตรงผนังฝั่งขวามีสมบัติชนิดอื่นอีก  นั่นคือปี่ชอว์ม  ขลุ่ยรูปกระดูก 

หน้าแข้งท�าจากไม้มะเกลอื  งาช้าง  ทองค�าที่ประดบัเพชรพลอย  กระดิ่งมอืทเิบต

ท�าจากเงินและทองสัมฤทธิ์  กะโหลกศีรษะมนุษย์บริเวณกระหม่อมขลิบโลหะ

ประดบัด้วยเทอร์ควอยส์และหนิปะการงัแวววาว  พื้นที่อกีด้านมรีูปปั้นสทีองกบั

สีเงินตั้งเรียงราย  รูปปั้นชิ้นหนึ่งประดับด้วยพลอยสาแหรกหลายร้อยเม็ด   

ใกล้กนัมชีามแก้ว  รูปป้ันอื่น ๆ  และตราประทบัท�าจากหยกเนื้อดีวางอยูบ่นฟาง

ในลงัไม้

แต่สิ่งที่อยู่ถัดไปทางซ้ายถือว่าเป็นสมบัติล�้าค่าที่สุด  บริเวณนั้นเต็มไป

ด้วยช่องเลก็ ๆ หลายร้อยช่อง  ภายในช่องเสยีบม้วนกระดาษ  ม้วนภาพทงักา  

ม้วนแผ่นหนงัสตัว์ส�าหรบัใช้เขยีนหนงัสอืในสมยัก่อน
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ช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก  ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าเพนเดอร์แกสต์จะรู้ว่ามี 

คนนั่งขดัสมาธอิยู่บนเบาะตรงมุมใกล้ ๆ กนั

ตอนนี้พระที่พาเขาเข้ามาท�าท่าค้อมศีรษะ  พนมมือ  ก่อนก้าวออกไป  

เสยีงประตูเหลก็ปิดตามหลงัพร้อมเสยีงบดิกุญแจลอ็ก

พระที่นั่งขัดสมาธิพยักพเยิดไปยังเบาะข้างตัว  “นั่งก่อนสิ”  เขาพูดเป็น

ภาษาองักฤษ

เพนเดอร์แกสต์ค้อมศีรษะแล้วนั่งลง  “ห้องนี้น่าทึ่งมากครับ”  เขาเงียบ

ไปชั่วอดึใจ  “กลิ่นก�ายานในนี้กแ็ปลกมาก”

“เราคือผู้พิทักษ์สมบัติของอาราม  ไม่ว่าจะเป็นทอง  เงิน  หรือทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่ไม่ยั่งยนืแต่คนทั้งโลกมองว่ามนัคอืความมั่งคั่ง”  พระรูปนั้นพูดภาษา

อังกฤษด้วยส�าเนียงแบบปัญญาชนจากออกซ์ฟอร์ดไม่ก็เคมบริดจ์  “นอกจากนี้

เรายงัดูแลห้องสมุดและภาพเขยีนต่าง ๆ ทางศาสนาอกีด้วย  กลิ่นก�ายานที่คุณ

บอกว่าแปลกคือยางไม้จากต้นโตร์ซานชิง  มันลุกไหม้ตลอดเวลาเพื่อไล่พวก

หนอนจอมตะกละที่ชอบกดักนิไม้และจ้องจะท�าลายทุกสิ่งที่ท�าจากไม้  กระดาษ  

หรอืไหม”

เพนเดอร์แกสต์พยักหน้าพลางพินิจพิจารณาอีกฝ่าย  พระรูปนี้อยู่ใน 

วัยชรา  รูปร่างผอมบางแต่แข็งแกร่ง  ห่มจีวรสีแดงกระชับรอบตัว  ศีรษะ 

โล้นเกลี้ยง  เท้าเปลือยเปล่าเปื้อนคราบสกปรกจนแทบจะเป็นสีด�า  ดวงตา 

เปล่งประกาย  ใบหน้าแสดงให้เหน็ถงึความเป็นผู้มปีัญญา  แต่กเ็หน็ชดัเช่นกนั

ว่าเขาก�าลงักงัวล

“คุณคงอยากรู ้ว่าอาตมาเป็นใคร  และเพราะอะไรจึงเชิญคุณมาที่นี่  

อาตมาชื่อทุบเทน็  ยนิดตี้อนรบั  คุณเพนเดอร์แกสต์”

“ครบั  ท่านลามะทุบเทน็”

“ในอารามชั้นในแห่งนี้ไม่มกีารแบ่งแยกต�าแหน่ง”  พระชราโน้มตวัไปใกล้

เพนเดอร์แกสต์  “อาตมารู้มาว่างานที่คุณท�าคือการสืบหาความจริงและแก้ไข 

สิ่งผิดให้ถูกต้อง  รวมถึงไขปริศนาที่มีแต่ความมืดมนให้สว่างกระจ่างแจ้ง  

อาตมาพูดถูกหรอืเปล่า”

“ผมไม่เคยได้ยนิใครพูดแบบนั้น  แต่ใช่ครบั  ท่านพูดถูกแล้ว”
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ทุบเทน็เอนตวักลบัมาด้วยสหีน้าโล่งอก  “งั้นกด็ ี อาตมานกึว่าตวัเองจะ

เข้าใจผดิ”  จากนั้นลดเสยีงลง  “ที่นี่มปีรศินาอยู่อย่างหนึ่ง”

เกดิความเงยีบเนิ่นนานทเีดยีว  ก่อนเพนเดอร์แกสต์จะบอก  “เชญิท่าน

พูดต่อเลยครบั”

“เจ้าอาวาสพูดเรื่องนี้โดยตรงไม่ได้จึงขอให้อาตมาเป็นคนพูด  แต่ถึง

สถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนอาตมากย็งัรู้สกึว่ามนั...ยากที่จะพูดอยู่ด”ี

“ทุกท่านเมตตาผมกับคอนสแตนซ์มาก”  เพนเดอร์แกสต์เอ่ย  “ดังนั้น 

ผมยนิดที�าทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนครบั”

“ขอบใจ  เรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับอย่าง

หนึ่ง”

“ท่านไว้ใจผมได้ครบั”

“ก่อนอื่นอาตมาขอเล่าเรื่องของตวัเองให้ฟังเลก็น้อย  อาตมาเกดิมาในแถบ

ชนบทแถวทะเลสาบมานาซาโรวาร์ที่อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของทเิบต  พ่อแม่เสยีชวีติ

ในเหตุการณ์หิมะถล่มตอนที่อาตมายังอายุไม่ถึงหนึ่งขวบด้วยซ�้า  หลังจากนั้น

สามีภรรยาชาวอังกฤษที่เป็นนักธรรมชาติวิทยาก็รับอาตมาไปเลี้ยงดูด้วยความ

สงสาร  ทั้งคู่ออกส�ารวจทั่วแมนจูเรยี  เนปาล  และทเิบต  อาตมาใช้ชวีติอยู่กบั

พวกเขาสิบปี  ตลอดระยะเวลานั้นครอบครัวเราเดินทางท่องเที่ยวไปตามป่าเขา

พร้อมเฝ้าสงัเกต  สเกต็ช์ภาพ  และจดบนัทกึข้อมูลต่าง ๆ  แล้วคนืหนึ่งทหาร

ลาดตระเวนก็มาเจอเต็นท์ของเราโดยบังเอิญ  พวกนั้นยิงพ่อแม่บุญธรรมของ

อาตมา  แถมยงัเผาข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้น  แต่อาตมาหนรีอดมาได้”

พระชราเล่าต่อ  “คณุคงเข้าใจว่าอาตมาจะรูส้กึยงัไงเมื่อต้องสูญเสยีพ่อแม่

ถงึสองครั้ง  หลงัจากนั้นอาตมากเ็ดนิทางร่อนเร่ไปเรื่อย ๆ จนมาถงึที่นี่  วนัเวลา

ผ่านไปพร้อมกบัที่อาตมาปฏญิาณตนและเข้ามาอยู่ในอารามชั้นใน  อุทศิชวีติให้

กบัการฝึกร่างกายและฝึกจติขั้นสูงสุด  อาตมาตั้งใจศกึษาแง่มุมที่ลกึล�้าของการ

ด�ารงอยู่  การฝึกสมาธิแบบชองรันท�าให้อาตมาเข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งและ 

ไร้ขอบเขต”

เพนเดอร์แกสต์เอยีงศรีษะ
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“ที่อารามชั้นในแห่งนี้เราตดัขาดจากการด�ารงอยูข่องสรรพสิ่ง  เราไม่ได้รบั

อนุญาตให้คดิถงึเรื่องโลกภายนอก  มองท้องฟ้า  หรอืสูดอากาศบรสิุทธิ์  ท�าได้

เพยีงฝึกจติอย่างเดยีว  นี่คอืการอุทศิตวัที่ยิ่งใหญ่  ด้วยเหตนุี้จงึมพีระแค่หกรปู

เท่านั้น  และมพีระผู้ถอืสนัโดษคอยควบคุมดูแลเราอกีท ี เราถูกสั่งไม่ให้พูดคุย

กับคนอื่น ๆ ในโลกภายนอก  แต่อาตมายอมฝ่าฝืนค�าปฏิญาณศักดิ์สิทธิ์ 

มาพดูคยุกบัคณุ  แค่นี้คณุกน่็าจะรูแ้ล้วว่าสถานการณ์ที่เราก�าลงัเผชญิมนัเลวร้าย

ขนาดไหน”

“ผมเข้าใจครบั”  เพนเดอร์แกสต์ตอบ

“เนื่องจากเป็นพระของอารามชั้นในเราจงึมหีน้าที่บางอย่างต้องท�า  นอกจาก

เป็นผู้พิทักษ์ห้องสมุดและสมบัติของอารามแล้ว  เรายังเป็นผู้พิทักษ์...อาโกเซน

ด้วย”

“อาโกเซนคอือะไรครบั”

“วตัถุชิ้นส�าคญัที่สุดในอารามแห่งนี้  หรอือาจจะส�าคญัที่สุดในทเิบตเลย

กว็่าได้  เราเกบ็มนัไว้ในห้องนริภยัที่ลอ็กแน่นหนาตรงมุมโน้น”  ทุบเทน็ชี้โพรง

ซึ่งเจาะเข้าไปในหนิ  โดยประตเูหลก็บานหนาหนกัเปิดแง้มอยู ่ “พระทั้งหกรปูจะ

มารวมตวักนัที่นี่ปีละหนึ่งครั้งเพื่อประกอบพธิคีุ้มครองห้องนริภยัที่เกบ็อาโกเซน  

ตอนท�าพธิเีมื่อเดอืนพฤษภา  ก่อนที่คณุจะมาถงึไม่กี่วนั  อาโกเซนกห็ายไปแล้ว”

“โดนขโมยเหรอครบั”

อกีฝ่ายพยกัหน้า

“ใครเป็นคนถอืกุญแจห้องนี้ครบั”

“มอีาตมาคนเดยีว”

“ทั้งที่ประตูห้องนริภยักล็อ็กอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอครบั”

“ใช่  แต่อาตมายืนยันได้ว่าไม่มีพระรูปไหนก่อเรื่องร้ายแรงแบบนี้  คุณ

เพนเดอร์แกสต์”

“ขออภยัครบัที่ผมสงสยัในค�ายนืยนัของท่าน”
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