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บทที่ 1
หนึ่งภูเขาเสมอฟ้า หนึ่งกระบองเสมอคิ้ว

"คิดดูเถิด ที่จริงแล้วเหตุผลแต่ไหนแต่ไรเป็นเรื่องที่ง่ายดายที่สุด
ในโลก น�้ำไหลลงสู่ที่ต�่ำ เมฆลอยบนฟ้า มีแสงสว่างย่อมมีความมืด
ถึงเวลาเปลี่ยนย่อมต้องเปลี่ยน"
เจ้าอารามอธิบายด้วยสีหน้าสงบนิ่ง
หนิงเชวียนิ่งเงียบอยู่ครู่ก่อนเอ่ยถาม
"ไฉนเมื่อก่อนท่านไม่คิดเช่นนี้"
"นิกายเต๋าถึงอย่างไรคือนิกายเต๋าของเฮ่าเทียน เช่นเดียวกับ
ดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณของมนุษย์ ยามที่มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข
ผู้ใดฤๅจะคิดฆ่าตัวตายเพื่อให้ได้ดวงวิญญาณดวงใหม่"
นิ้วมือของเจ้าอารามถูใบไม้เบาๆ ท�ำให้เกิดเสียงอันไพเราะสดใส
คลอไปกับเสียงพูดของมัน เช่นเดียวกับดอกไม้ปา่ โดยรอบทีส่ ง่ กลิน่ หอม
"การที่ข้าเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง หรืออาจกล่าวว่า
กล้าที่จะคิดเรื่องนี้ ต้องขอบใจเยี่ยซูผู้เป็นศิษย์ที่ยอดเยี่ยมของข้า มัน
รู้แจ้งเส้นทางใหม่ในซอยเล็กๆ ที่เมืองหลินคัง ก่อตั้งนิกายใหม่ และ
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เขี ย นข้ อ ความที่ ก ระตุ ้ น ผู ้ ค นให้ คิ ด พิ จ ารณา เป็ น การบอกแก่ ข ้ า ว่ า
คิดเช่นนี้ก็ได้ ดังนั้นในบางแง่มุมมันต่างหากที่เป็นอาจารย์ของข้า"
สายตาของเจ้าอารามจ้องไปที่ซังซังแล้วเอ่ยข้อความส�ำคัญ
"ค�ำสอนของนิกายใหม่และนิกายเต๋าที่จริงแล้วมิได้ขัดแย้งกัน
เพียงแต่ไม่ใช่สจั ธรรมในช่วงเวลาเดียวกัน อดีตกาลทีผ่ า่ นมามนุษย์มชี วี ติ
อยู่ในยุคแห่งความป่าเถื่อนจึงต้องการการดูแลจากท่าน แต่ในที่สุด
มนุษย์ก็พัฒนา เมื่อพันปีที่แล้วปรากฏจอมปราชญ์ ปรากฏต้าเสินกวน
หน่วยแสงสว่างผู้ก่อตั้งนิกายหมิง เคอเฮ่าหราน เหลียนเซิง รวมถึงข้า
หลากหลายเรื่องราวได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่มนุษย์
ในยุคแรกเริ่มไม่อาจจินตนาการได้ มนุษย์พัฒนาแล้วจึงไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้ ท ่ า นดู แ ลอี ก ต่ อ ไป มี ค วามสามารถมากพอที่ จ ะปกป้ อ งตั ว เอง
ไม่จ�ำเป็นต้องตายแล้วเกิดใหม่ให้เหมือนหญ้าป่าที่ถูกทรมาทรกรรม
ไม่จ�ำเป็นต้องทนทุกข์ในวัฏจักรอันไม่สิ้นสุดระหว่างทิวาและราตรี
นานชั่วกัปชั่วกัลป์"
น�้ำในสระยังคงเย็นเฉียบ ริมสระน�้ำกลับอบอุ่นเหมือนฤดูวสันต์
ดอกไม้ปา่ ที่งดงามและต้นไม้ใบเขียวที่ถูกเจตนารมณ์แห่งดาบของ
หนิงเชวียตัดเฉือนจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่อยๆ ถูกความอบอุ่น
แห่งวสันต์ซ่อมแซมจนเหมือนเดิม
ทัว่ บริเวณเงียบสงบ เนิน่ นานไม่มเี สียงใดๆ มีเพียงเสียงขลุย่ ใบไม้
อันไพเราะที่หว่างนิ้วของเจ้าอารามเท่านั้น เสียงนี้ไม่ได้สื่อความหมาย
ให้ลา่ ถอยเหมือนฆ้องในสนามรบ แต่เหมือนเสียงกลองศึกเสียมากกว่า
หนิงเชวียใช้เวลานานพอควรกว่าจะสลัดความแตกตื่นออกไป
จากใจได้ เอ่ยกับเจ้าอารามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามว่า
"จอมปราชญ์ก็เคยกล่าววาจาที่มีความหมายในท�ำนองเดียวกัน
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มนุษย์พัฒนาจนถึงขั้นที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีเฮ่าเทียนแล้วจริงๆ นานแล้ว
ที่มนุษย์ยืนได้ บางคนถึงขั้นโบยบินได้อย่างอิสรเสรี จุดที่ต่างกันคือ
พวกเราสถานศึกษาคิดว่ามนุษย์จ�ำเป็นต้องไปในดินแดนที่กว้างขวาง
กว่าเดิม ส่วนนิกายเต๋ายังคงคิดว่าไม่ต้องไปไหน"
เจ้าอารามเอ่ยว่า
"เมือ่ หลายปีกอ่ นข้าเคยบอกไปแล้วว่านีค่ อื ข้อแตกต่างทางอุดมคติ
ซึ่ ง ไม่ อ าจคลี่ ค ลายให้ ล งรอยกั น ข้ า คิ ด ว่ า ความเป็ น นิ รั น ดร์ ม าจาก
ความสวยงามของความสงบนิ่ง ส่วนจอมปราชญ์และศิษย์ของมัน
ล้วนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต่างหากที่คือความเป็นนิรันดร์"
"การเปลีย่ นแปลงคือสภาวะปกติ ส่วนการไม่เปลีย่ นคือสภาวะผิดปกติ
ทีป่ รากฏเป็นครัง้ คราวเท่านัน้ "
"เดิมทีมนุษย์กเ็ ป็นผลิตผลจากสภาวะทีไ่ ม่ปกติอยูแ่ ล้ว ไยต้องใฝ่หา
สภาวะปกติ"
"หากเยี่ยซูยังไม่ตาย หรือศิษย์พี่ใหญ่อยู่ที่นี่อาจโต้แย้งกับท่าน
ในด้านนีไ้ ด้ ส่วนข้าไม่อาจสูท้ า่ นได้ เรือ่ งทีข่ า้ ถนัดคือการต่อสูแ้ ละฆ่าคน
ไม่ใช่การปุจฉาวิสชั นา ทว่าแม้แต่ขา้ ก็ยงั มองออกถึงข้อบกพร่องส�ำคัญ
ในหลักคิดของท่าน"
"เชิญอธิบาย"
"หากยั ง คงเป็ น ระบบปิ ด ซึ่ ง ตั ด ขาดจากโลกภายนอก เช่ น นั้ น
ต่อให้ไม่มีเฮ่าเทียนก็ต้องมีเจตนารมณ์ศูนย์กลางที่รักษากฎให้ด�ำรงอยู่
ผู้ใดจะกระท�ำ"
หลังนิ่งเงียบอยู่ครู่ เจ้าอารามก็เอ่ยเสียงเรียบว่า
"ข้าจะท�ำ"
เจ้าอารามเอ่ยต่ออีกว่า
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"เห็นไหม ขนาดเรื่องนี้ยังแก้ไขได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เลย"
ข้าจะท�ำ? ท�ำอะไร ท�ำหน้าทีเ่ ฮ่าเทียน...ดู บนฟ้ามีเมฆครึม้ อากาศ
เปลี่ยนแล้ว ฟ้าร้องแล้ว ฝนตกแล้ว รีบเก็บผ้าเร็ว...ชั่วขณะนั้นในห้วง
แห่งความนึกคิดของหนิงเชวียมีประโยคเหล่านี้แวบเข้ามา
มันก้มหน้านิ่งเงียบ มองเงาท้องฟ้าที่สะท้อนในสระน�้ำ อาการ
ตกตะลึ ง สงบลงบ้ า งแล้ ว จึ ง เริ่ ม มี ส มาธิ ใ ห้ พิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ยิ่ ง คิ ด
ยิ่งรู้สึกว่ายอดเยี่ยม
เจ้าอารามช่างยอดเยี่ยมจริงๆ
สั ง หารเฮ่ า เที ย นเพื่ อ ตนเองจะได้ ก ลายเป็ น เฮ่ า เที ย นคนใหม่
นี่ไม่ใช่ตัวท่านงามสง่าข้าใคร่เป็น แต่เป็นคนอย่างท่านข้าก็เป็นได้
นี่เป็นความทะเยอทะยานที่เหนือความคาดหมาย และเป็นค�ำประกาศ
ที่แข็งกร้าว
ไม่ว่าเรื่องใดขอเพียงใหญ่โตพอก็ท�ำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่
ยิง่ ใหญ่ได้ เช่นยอดเขาหิมะและทุง่ ร้าง ความทะเยอทะยานขอเพียงสูงพอ
ก็ถอื เป็นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่อย่างหนึง่
เจ้ า อารามสุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็ เ ดิ น ไปถึ ง ย่ า งก้ า วของอาจารย์ แ ละ
อาจารย์อา มันไม่เคยสงสัยในเส้นทางของตนเอง เพราะภูมิหลังและ
สิ่งที่สั่งสมมานานแสนนานของนิกายเต๋าเป็นพื้นฐานที่เพียงพอส�ำหรับ
อุดมคติของมัน ท�ำให้มันได้ข้อสรุปในทันทีว่าเมื่อเฮ่าเทียนใช้การไม่ได้
ก็เปลี่ยนใหม่ และมันจะเป็นเอง!
ช่างทะเยอทะยานนัก
ช่างโอหังนัก
ซังซังมองฝั่งตรงข้ามด้วยสีหน้าไม่แสดงอารมณ์
นอกจากหนิงเชวียแล้วเจ้าอารามคือผูท้ อี่ ยูใ่ กล้เฮ่าเทียนมากทีส่ ดุ
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ในโลก
ไม่วา่ เว่ยกวงหมิงหรือจ้าวบัลลังก์โองการฟ้าคนก่อนล้วนเทียบมัน
ไม่ได้ มันล่วงรู้ถึงโองการฟ้า รอคอยอย่างทรมานที่เกาะหนานไห่นาน
หลายปี มันติดต่อกับนางหลายครั้ง ย่อมล่วงรู้ถึงความคิดของนาง
"ท่านคือรูปปั้นที่นิกายเต๋าสร้างขึ้น การเปลี่ยนรูปปั้นไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ความโอหัง"
เจ้าอารามเอ่ยบอกนางโดยไม่ได้มอี าการสงสารเหมือนก่อนหน้านี้
แล้ว ในความสงบนิง่ แฝงธรรมชาติของผูท้ มี่ อี าวุโสกว่า จากนัน้ มันเอ่ยกับ
หนิงเชวียว่า
"สถานศึกษาและนิกายเต๋าต่างไม่ต้องการเฮ่าเทียน อย่างน้อย
ก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายของเส้นทาง พวกเราอาจเดินร่วมทางกันได้ หรืออาจ
กล่าวว่าเจ้าอาจโน้มน้าวตนเองให้คิดว่าจอมปราชญ์เป็นฝ่ายผิดได้"
หนิงเชวียนิ่งเงียบไปนานก่อนตอบว่า
"ไม่ อาจารย์ไม่ผิด ที่จริงแล้วท่านก็ไม่ผิด มนุษย์ไม่ต้องการ
หนึ่งเฮ่าเทียนอีกต่อไปแล้วจริงๆ"
ซังซังสีหน้าเรียบนิ่งเหมือนไม่ได้ยินสิ่งใด มันกุมมือนางพลาง
เอ่ยกับเจ้าอารามต่อไป
"ข้าก็ไม่ต้องการเฮ่าเทียน แต่ข้าต้องการภรรยา"
เฮ่าเทียนจะด�ำรงอยู่หรือไม่มันไม่สนใจ แต่มันจ�ำเป็นต้องสนใจ
ภรรยา เฮ่าเทียนเก่าหากจากไปสามารถเปลี่ยนเป็นเฮ่าเทียนใหม่ ส่วน
ภรรยาหากจากไปใช่หรือไม่วา่ ก็เปลีย่ นใหม่ได้ ต่อให้เปลีย่ นได้...
ไม่ ไม่มีต่อให้ ไม่มีการเปลี่ยน
ยิ่งไม่อาจไม่มีภรรยา
หนิงเชวียบอกเจ้าอารามรวมถึงคนทั้งโลก
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เจ้าอารามค่อนข้างเสียดาย แต่ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากนัก
ต่อความคิดมัน มันตามหาเฮ่าเทียนมาหลายวัน มรรคจิตแข็งแกร่งดั่ง
ศิลาที่สายลมพัดแรงสายน�้ำไหลเชี่ยวก็ไม่อาจท�ำให้หวั่นไหว เฉกเช่น
สภาวะผลิบานของดอกไม้ปา่ เต็มภูเขาที่มิอาจยับยั้ง
"จอมปราชญ์คงผิดหวังในตัวเจ้า บัดนี้มาคิดดู มันน่าจะผิดหวัง
ในตัวเจ้าตั้งแต่ตอนอยู่ริมแม่น�้ำซื่อแล้ว ไม่ว่าจะท�ำลายเฮ่าเทียนหรือ
เปลี่ยนเฮ่าเทียนถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องของมนุษย์เอง พวกเราได้แต่
ตัดสินใจเอง ส่วนเจ้ากลับยืนอยู่ข้างนาง เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์
หรือไม่"
เจ้าอารามแยกนิว้ มือออกท�ำให้ใบไม้เขียวปลิวร่วงลงทีห่ น้ารองเท้า
แล้วถูกเจตนารมณ์แห่งดาบทีย่ งั หลงเหลืออยูต่ ดั ขาดเป็นชิน้ ๆ
หนิงเชวียสีหน้าแปรเปลี่ยน มันจ�ำค�ำพูดของอาจารย์ก่อนจากไป
ทีร่ มิ แม่นำ�้ ซือ่ ได้อย่างชัดเจน ตอนนัน้ มันสามารถก�ำจัดปัญหาเรือ่ งเฮ่าเทียน
เวลานี้มันก็ยังสามารถ
"นี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติสามอย่าง"
หนิงเชวียเอ่ย
"ทัศนคติต่อการด�ำรงชีวิตและทัศนคติต่อโลกขัดแย้งกัน ส่วน
ทัศนคติทขี่ ดั แย้งกันมากทีส่ ดุ คือทัศนคติตอ่ ความรัก ข้าไม่อาจปล่อยให้
นางตาย สถานศึกษาต้องการให้ขา้ ฆ่านาง ข้ายังไม่ฆา่ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง
ท่าน โลกนี้จะเป็นเช่นไรเวลานี้ข้าใส่ใจมากจริงๆ แต่ข้าใส่ใจว่านาง
จะเป็นอย่างไรมากยิ่งกว่า"
"รักคนทั้งโลกคือความรักอันยิ่งใหญ่ ความรักของเจ้าที่มีต่อนาง
คือความรักที่เล็กน้อย"
หนิงเชวียนิ่งเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยตอบ
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"แต่...ทั้งหมดล้วนคือความรัก หรือมิใช่"
มันไม่พูดอะไรอีก ปลดคันธนูลง หยิบลูกธนูขึ้นมาแล้วเตรียมยิง
เจตนารมณ์แห่งยันต์รมิ สระน�ำ้ ค่อยๆ สลายไป เจ้าอารามก�ำลังจะกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ในภาพวาด การสนทนาต้องสิน้ สุดอย่างแน่นอน และการต่อสู้
ต้องเริม่ ต้นด้วยเช่นกัน
ยันต์รูปอี้ที่ปกคลุมรอบสระน�้ำค่อยๆ หลอมรวมเข้ากับฟ้าดิน
เจตนารมณ์แห่งดาบอันแหลมคมไม่ได้ด�ำรงอยู่อีกต่อไปแล้ว ภาพวาด
ที่แตกกระจายค่อยๆ ถูกซ่อมแซมจนสมบูรณ์ เจ้าอารามเดินออกมา
จากในภาพวาดสู่โลกแห่งความจริง
ซังซังลุกขึน้ ยืนช้าๆ สองมือไพล่หลัง มองมันด้วยสีหน้าไร้ความรูส้ กึ
เจ้าอารามถอนใจว่า
"ดูเถิด...หากสงบเงียบไม่เปลี่ยนแปลงได้จะสวยงามแค่ไหน"
บริเวณนัน้ ดอกไม้มากมายเบ่งบาน เถาวัลย์มากมายเจริญเติบโต
ต้นไม้มากมายงอกงาม เพียงชัว่ พริบตาบรรยากาศแห่งวสันต์กห็ นาแน่น
จนเกินพรรณนาท�ำให้ผู้คนอึดอัดจนยากหายใจ
หนิ ง เชวี ย รู ้ สึ ก เหมื อ นได้ อ าบสายลมวสั น ต์ แ ละเหมื อ นก� ำ ลั ง
จะจมน�้ำตายในเวลาเดียวกัน
ซังซังยังคงสองมือไพล่หลัง สีหน้าเฉยเมย ดวงตากลับหรีเ่ ล็กน้อย
ทะเลดอกไม้ แ ห่ ง ฤดู ว สั น ต์ อั น ไร้ ข อบเขต ดอกไม้ แ ต่ ล ะดอก
เจตนารมณ์แห่งวสันต์แต่ละสาย ล้วนคือจิตสังหารที่รุนแรงอย่างที่สุด
หนิงเชวียยกธนูเหล็กขึ้น หัวธนูเย็นเฉียบชี้ไปยังเจ้าอารามที่อยู่
ฝั่งตรงข้าม
เจ้าอารามสงบนิ่งมองมันด้วยกิริยาสองมือไพล่หลังเช่นเดียวกับ
ซังซังโดยมิได้กริง่ เกรง เพราะมันอยูบ่ นธรณีประตู สามารถหนีได้ทกุ เมือ่
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ไม่ว่าปฐมธนูสิบสามดอกแข็งแกร่งปานใดก็ยิงไม่ถูกมัน
ประตูเหล่านั้นคือรอยแยกในชั้นลมหายใจแห่งฟ้าดิน คือดอกไม้
ที่เบ่งบานท่ามกลางป่าเขาบริเวณนั้น ดอกไม้ทุกดอกคือรอยแยกและ
คือประตู ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าเจ้าอารามจะเข้าประตูไหน
หนิงเชวียมองฝั่งตรงข้าม สัมผัสได้ถึงการสั่นเบาๆ ของสายธนู
มันเหงื่อไหลแต่ไม่รู้สึกอะไร
ซังซังวางมือบนไหล่มัน พลังอันอบอุ่นจนถึงขั้นอาจกล่าวได้ว่า
เร่าร้อนถ่ายเทสู่ร่างมัน พลังจิตที่สูญเสียไปจนหมดในการเขียนยันต์
ก่อนหน้านี้ฟน้ื ฟูขึ้นมาในพริบตาจนเข้าสู่สภาวะสูงสุด
"หนึ่งเก้าแปดเก้า ศูนย์สามศูนย์เก้า"
ซังซังเอ่ยตัวเลขสองชุดด้วยสีหน้าเฉยชา เช่นเดียวกับการบอก
เส้นทางท่ามกลางหิมะช่วงหลายวันก่อน เช่นเดียวกับการบอกต�ำแหน่ง
ริ ม ทะเลสาบอั น หนาวเหน็ บ เมื่ อ หลายปี ก ่ อ น และเช่ น เดี ย วกั บ
ในเขาหมินซานก่อนหน้านั้นหลายปี
เพียงแต่เสียงนั้นไม่สดใสเยาว์วัยเหมือนวัยเด็กแล้ว อีกทั้งครั้งนี้
ตัวเลขสองชุดของนางค่อนข้างยาวซึ่งแสดงถึงความซับซ้อน เช่นนั้น
ย่อมหมายถึงความแม่นย�ำที่มากกว่าเดิม
หนิงเชวียไม่ลังเลใดๆ กล่าวให้ตรงกว่านั้นคือมันไม่แม้แต่จะคิด
เช่นเดียวกับที่ท�ำเหมือนเมื่อก่อน คล้ายเป็นสัญชาตญาณ เล็งไปที่
ต�ำแหน่งหนึ่งของฝั่งตรงข้ามแล้วปล่อยสายธนู
ลูกธนูแหวกอากาศไปโดยไร้เสียง
น่าแปลกที่เห็นชัดว่าสิ่งที่มันเล็งคือต้นไม้ใหญ่ที่ใกล้ล้ม ห่างจาก
ต�ำแหน่งของเจ้าอารามไกลมาก แต่สหี น้าเจ้าอารามกลับเคร่งขรึมสุดขีด
เงาร่างของเจ้าอารามหายไปจากที่นั้น หายไปโดยสิ้นเชิง นี่คือ
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ด่านไร้ระยะ มันเข้าสู่ชั้นลมหายใจแห่งฟ้าดิน และคือด่านวิเวกด้วย
ในเวลาเดียวกัน เพราะไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ ไม่เหลือแม้แต่สายลม
กระทัง่ ยามนีเ้ สียงเวิงของสายธนูจงึ ค่อยดังถ่ายทอดไปรอบสระน�ำ้
วิถธี นูทชี่ ดั เจนปรากฏเหนือสระน�ำ้ กลุม่ ควันหนาแน่นหมุนวนช้าๆ
ลู ก ธนู ไ ม่ รู ้ ไ ปที่ ใ ดแล้ ว ต้ น ไม้ ใ หญ่ ต ้ น นั้ น ยั ง คงค่ อ ยๆ เอนล้ ม
โดยไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ บนหน้าผาทีไ่ กลออกไปอีกก็ไม่มรี อ่ งรอยอะไร
เช่นเดียวกับเจ้าอาราม
ธนูดอกนี้คล้ายยิงเข้าไปในความว่างเปล่า
ครู่ต่อมา
ในยอดเขาหิมะลูกหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปสิบกว่าลี้ปรากฏร่างของ
เจ้าอารามลอยอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าหน้าผา
ลูกธนูดอกนั้นเหมือนแมลงปอเกาะบนหยดน�้ำค้าง หยุดอยู่ที่
แขนซ้ายมันอย่างนุ่มนวล
หัวธนูอันแหลมคมแทงเข้าชุดเขียว แม้ไม่ลึกนักแต่มีเลือดไหล
ออกมา
เลือดเป็นสิ่งสกปรกอย่างหนึ่ง ครั้นเปื้อนสิ่งสกปรก ด่านวิเวกจึง
ยากจะด�ำรงอยู่
เจ้าอารามขมวดคิ้วราวกับคาดไม่ถึงว่าลูกธนูดอกนี้จะแข็งแกร่ง
ถึงเพียงนี้
สามารถยิงทะลุลมหายใจแห่งฟ้าดินเข้าสู่ชั้นของความว่างเปล่า
ไล่ล่ายอดฝีมือด่านไร้ระยะได้ ปฐมธนูสิบสามดอกดอกนี้ของหนิงเชวีย
อยู่เหนือด่านฌานเดิมของมันแล้ว
"ดู เ ถิ ด ท่ า นอธิ บ ายเหตุ ผ ลมากมายแต่ ก ลั บ ลื ม เรื่ อ งเรื่ อ งหนึ่ ง
หากท่านต้องการให้ภรรยาดีตอ่ ท่าน ก่อนอืน่ ท่านต้องมีภรรยา หากท่าน
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อยากเปลี่ยนตะวันจันทราเปลี่ยนฟ้าใหม่ ก่อนอื่นท่านต้องเอาชนะ
พวกเราให้ได้เสียก่อน"
หนิงเชวียมองไปทางยอดเขาหิมะ หยิบลูกธนูขึ้นง้างสายอีกครั้ง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
พลางเอ่ยกับเจ้าอาราม
และเป็นการเอ่ยกับซังซังด้วยเช่นกัน
ซังซังไม่ใช่ซังซังในอดีตแล้ว ตามการรุ่งเรืองของนิกายใหม่และ
การเสือ่ มโทรมของนิกายเต๋า นางทีส่ ญ
ู เสียพลังแห่งศรัทธาของสานุศษ
ิ ย์
นับล้านได้อ่อนแอลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ที่นางตั้งท้อง
นางไม่ใช่เฮ่าเทียนที่ท�ำได้ทุกอย่างแล้ว รวมถึงไม่มีด่านฌาน
ที่แข็งแกร่งอย่างที่มนุษย์ไม่อาจทัดเทียมด้วย แต่ธนูดอกนี้ที่นางช่วย
หนิงเชวียยิงกลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าลูกธนูที่หนิงเชวียยิงไปที่เขตชิงเหอ
เมื่อครั้งเทศกาลบูชาแสงสว่างเสียอีก นี่เป็นเพราะเหตุใด
เพราะในเทศกาลบู ช าแสงสว่ า งหนิ ง เชวี ย ใช้ ค วามสั ม พั น ธ์
แบบแก่นฐานชีวติ แย่งชิงพลังเบิกนภาทีน่ างประทานให้เจ้านิกายสยงชูโม่
มาดูดซับเข้าสู่ร่างกาย แต่ครั้งนี้เป็นความปรารถนาของนางเอง
ใช่หรือไม่ว่านี่คือฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งใครต้านได้
หนิงเชวียง้างสายอีกครั้งอยู่ข้างนาง เล็งไปยังฝั่งตรงข้ามของ
สระน�้ ำ ภายในอาณาบริ เ วณหลายร้ อ ยลี้ ขอเพี ย งได้ ยิ น เสี ย งนาง
มันก็จะปล่อยสายธนู
ดอกไม้ปา่ เต็มภูเขาถูกลมพัดปลิวขึ้นสูงแล้วค่อยๆ ร่วงลง ดูแล้ว
คล้ายมีนางฟ้าซ่อนตัวอยู่ในเมฆโปรยดอกไม้ลงมาสรรเสริญเฮ่าเทียน
ทีส่ ำ� แดงปาฏิหาริยใ์ นโลกมนุษย์อกี ครัง้ ทว่าใบหน้าของซังซังกลับขาวซีด
นางขมวดคิ้ว ดวงตารูปใบหลิวหรี่ลงมากกว่าเดิม แสดงว่าโมโห
และไม่พอใจ นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการยิงเจ้าอารามไม่ตาย ความไม่พอใจ
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