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บทที่ 1
งานชุมนุม

อรหันต์ศิลาในวิหารเดิมทีทาด้วยสีทอง เวลาผ่านไปสีทองจึงค่อย
หลุดล่อน เผยให้เห็นเนื้อหินที่อยู่ข้างใน ด้วยเหตุนี้ ภายใต้แสงอ่อนสลัว
ของตะเกียง รูปสลักแม้จะดูอ่อนโยนมีเมตตา แต่ก็ให้ความรู้สึกน่ากลัว
ปะปนอยู่ด้วย
หนิงเชวียละสายตาจากอรหันต์องค์แรกมายังองค์ทสี่ อง มองอย่าง
ใจจดใจจ่อจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ้น ไม่กินไม่นอน มีเพียงสองมือที่
ขยับเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าไม่หยุดนิ่ง
พอดูครบหมดทั้งสี่องค์ มันก็หยิบเบาะเดินไปนั่งหันหน้าเข้าหา
ความมืดที่หน้าประตูวิหาร หลับตาส�ำรวมจิตนึกทบทวน
หนึ่งคืนผ่านไป แสงอรุณเริ่มสาดส่องพร้อมสายฝนที่โปรยปราย
ลงมาอีกครั้ง ขับไล่หมอกที่ยังเหลืออยู่บางๆ ให้สลายตัวไปจนทัศนวิสัย
โดยรอบดีขึ้น สามารถมองเห็นหลังคาของหมู่วิหารได้อย่างชัดเจน
เสียงระฆังดังแว่วมาจากวิหารส่วนหน้า หนิงเชวียลืมตา แววตา
มันสาดประกายเจิดจ้าขึ้นวูบก่อนกลับคืนสู่สภาพเดิม
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ขณะมองสายฝน มันลองผลักมือขวา เคลือ่ นตามจิตทีม่ งุ่ ไปข้างหน้า
พริบตานั้น หน้าวิหารพลันเกิดลมกระโชก สายฝนแทนที่จะตก
สูพ
่ นื้ กลับสาดเอียงไปด้านข้าง เบือ้ งหน้ามันบังเกิดเป็นสุญญากาศขนาด
มหึมาทีภ่ ายในแห้งสนิท ปราศจากน�ำ้ ฝนแม้แต่หยดเดียว และหากมอง
ให้ดีจะพบว่าสุญญากาศนี้มีลักษณะเหมือนฝ่ามือขนาดยักษ์ข้างหนึ่ง
มิทราบผ่านไปนานเท่าใด กลิน่ อายทีไ่ หลเวียนอยูบ่ ริเวณหน้าวิหาร
จึงค่อยๆ จางหาย สายฝนเริ่มตกใส่พื้นอีกครั้ง ทั้งหมดกลับคืนสู่สภาวะ
ที่ควรเป็น
หนิงเชวียเห็นเช่นนัน้ ก็คอ่ ยตระหนักว่าหนึง่ คืนทีผ่ า่ นไป มันสามารถ
เรียนรูจ้ นได้รบั ประโยชน์ไม่นอ้ ย หัวใจจึงอดเต้นแรงด้วยความยินดีปรีดา
มิได้
"ไม่กลัว ตั้งจิต ก�ำราบมาร ขจัดนิวรณ์...คิดไม่ถึงจริงๆ ภายใน
คืนเดียวเจ้าจะสามารถท�ำความเข้าใจในมหามุทราทั้งสี่ของนิกายพุทธ
เราได้ส�ำเร็จ"
เสียงทีอ่ ดิ โรยแต่เต็มไปด้วยความปลาบปลืม้ ยินดีของฉีซานต้าซือ
ดังมาจากด้านนอก
หนิงเชวียหันไปโขกศีรษะคารวะด้วยความรู้สึกตื้นตัน
เรื่ อ งที่ มั น ต้ อ งขอบคุ ณ อี ก ฝ่ายความจริ ง มี ม ากมาย แค่ เ รื่ อ งที่
ยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกตลอดทั้งคืนด้วยความห่วงใยขณะที่มันเข้าฌาน
ฝึกพุทธ ก็คู่ควรแล้วที่มันจะโขกศีรษะให้จากใจจริง
ฉีซานต้าซือนัน้ ทางหนึง่ ยินดีปรีดา ทางหนึง่ หดหูเ่ ศร้าหมอง อันทีจ่ ริง
ต่อให้เป็นผู้มีบุญวาสนากับนิกายพุทธมากกว่านี้ มีสติปัญญาล�้ำเลิศ
ยิง่ กว่านี้ ก็ยงั ไม่มที างเข้าใจความหมายอันลึกซึง้ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นอรหันต์ศลิ า
ได้ในเวลาแค่ชวั่ ข้ามคืน เพราะมุทรามิใช่หลักธรรม ผูฝ้ กึ จึงยากจะเอาชนะ
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เครื่องกั้นแห่งปัญญาได้ ทว่าเครื่องกั้นแห่งปัญญาที่ว่านี้ดูเหมือนจะ
ไม่ส่งผลใดๆ ต่อหนิงเชวียแม้แต่น้อย
กอปรกับเมื่อครู่มันสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของเหลียนเซิงที่อยู่
ในตัวของหนิงเชวีย แม้กลิ่นอายนี้จะเบาบางลงกว่าเมื่อวานมากแล้ว
ก็ตาม ด้วยเหตุนมี้ นั จึงเข้าใจแทบจะในทันทีถงึ สาเหตุทหี่ นิงเชวียสามารถ
เอาชนะเครื่องกั้นแห่งปัญญาได้
ฉีซานต้าซือมองหนิงเชวียพลางร�ำพึงอยู่ในใจ ศิษย์น้อง หรือนี่ก็
คือวิธีที่เจ้าจะด�ำรงอยู่ในโลกนี้ต่อไป
ขบวนทูตจากแคว้นต่างๆ ทยอยกันมาถึงเขาหว่าซาน จากนั้น
พวกมันก็ไม่รอช้า รีบเข้าประชุมหารือถึงเรื่องชาวฮวงอพยพลงใต้กันใน
บริเวณวิหารส่วนหน้าทันที ส่วนเหล่าผู้ฝึกฌานก็มาชุมนุมกันในหมู่ตึก
และวิหารส่วนกลางเพือ่ วิพากษ์วจิ ารณ์กนั ถึงเรือ่ งทีไ่ ด้ยนิ และได้พบเห็น
บนเขาหว่าซานเมือ่ ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมา หลังนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
จิตใจของพวกมันก็มอิ าจไม่บงั เกิดความย�ำเกรงเลือ่ มใสในตัวของเซียนเซิง
สิบสามกับเทวีแห่งแสงสว่าง ขณะเดียวกันก็พากันคาดเดาว่าเทศกาล
อวี๋หลันที่ก�ำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จะมีบุคคลส�ำคัญๆ มา
ปรากฏตัวขึ้นอีกหรือไม่
ด้านหนิงเชวียกับซังซังแม้จะได้รบั เชิญให้มาร่วมงานเทศกาลอวีห๋ ลัน
แต่กลับมิได้ให้ความสนใจกับงานนี้มากนัก พวกมันพ�ำนักอยู่ในวิหาร
ด้านหลัง ใช้เวลาไปกับการศึกษาคัมภีรพ์ ทุ ธ มองอรหันต์ศลิ า และติดตาม
ฉีซานต้าซือชมรูปวาดบนผนังทีอ่ ยูต่ ามวิหารต่างๆ ผ่านเวลาไปด้วยจิตใจ
ที่สงบนิ่งและเป็นสุข
แต่ถึงแม้จะมิได้รู้สึกตื่นเต้นไปกับบรรยากาศของงาน หนิงเชวียก็
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ยังสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับเทศกาลอวีห๋ ลันจากฉีซานต้าซือ เพราะ
ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน มีความเป็นมา
แปลกพิสดาร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับต�ำนานแสงแห่งพุทธะหมื่นจั้ง
สะกดโลกแห่งความมืด สะกิดความอยากรู้ให้กับมันได้มากเป็นพิเศษ
"นิ ก ายพุ ท ธไหนเลยจะมี ค วามสามารถถึ ง ขั้ น สะกดโลกแห่ ง
ความมืดได้ แรกเริ่มเดิมทีเทศกาลนี้เป็นเพียงแค่การวิงวอนร้องขอ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้โลกแห่งความมืดมาเยือน ต่อมาจึงค่อยๆ กลายเป็น
การชุมนุมของเหล่ายอดผูฝ้ กึ ฌานเพือ่ ร่วมหารือกันว่าจะรับมืออย่างไรดี
ทว่าวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า โลกแห่งความมืดก็ยังไม่มาเยือนสักที
สุดท้ายต�ำนานนี้จึงกลายเป็นเพียงแค่ต�ำนานไปจริงๆ ไม่มีผู้ฝึกฌาน
คนใดให้ความสนใจอีก"
ฉีซานต้าซือยิ้มเล็กน้อยก่อนกล่าวต่อ
"แต่เทศกาลอวี๋หลันก็ยังคงถูกจัดขึ้นทุกปีโดยไม่มีก�ำหนดเวลา
เป็นที่แน่นอน เพราะแม้จะสูญเสียจุดประสงค์ดั้งเดิมไปแล้ว แต่นิกาย
พุทธเราก็ไม่อยากเสียโอกาสในการแสดงตัวไป"
หนิงเชวียถามอย่างนึกสงสัย
"แคว้ น เยวี่ ย หลุ น ถู ก ขนานนามว่ า ดิ น แดนแห่ ง เจ็ ด สิ บ สองวั ด
อีกทั้งเจ็ดสิบสองวัดที่ว่านี้ก็ล้วนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมีความส�ำคัญทั้งนั้น
หากนับวัดธรรมดาๆ รวมเข้าไปด้วย เกรงว่าคงจะมีจำ� นวนเกินพัน กอปรกับ
ตัวแคว้นยังอยูต่ ดิ กับทุง่ ร้างทางทิศตะวันตก ใกล้กบั วัดเสวียนคงยิง่ กว่า
สถานที่อื่นๆ แล้วเหตุใดนิกายพุทธจึงไม่จัดงานชุมนุมเทศกาลอวี๋หลัน
ขึ้นในแคว้นเยวี่ยหลุนเล่า อย่างเช่นจัดที่วัดไป๋ถ่า"
ฉีซานต้าซือไม่ตอบแต่ถามกลับ
"เจ้ารูห้ รือไม่วา่ วัดส�ำคัญแห่งแรกทีว่ ดั เสวียนคงสร้างไว้ในดินแดน
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โลกิยะอยู่ ณ ที่ใด"
หนิงเชวียส่ายหน้า
ฉีซานต้าซือชี้หลังคาของหมู่วิหารมากมายที่ซ้อนทับกันชั้นแล้ว
ชั้นเล่าตรงหน้า
"ก็คือที่นี่"
หนิงเชวียรู้สึกประหลาดใจ พยายามคิดหาเหตุผลของข้อเท็จจริง
นี้
ฉีซานต้าซือคล้ายอ่านความคิดมันออก จึงกล่าวยิ้มๆ
"เพราะที่นี่อยู่ใกล้กับวัดเสวียนคงมากที่สุด"
หนิงเชวียตะลึงลาน คิดในใจ วัดเสวียนคงอยู่ถึงสุดขอบฟ้าทาง
ทิศตะวันตก ในขณะทีว่ ดั ลัน่ เคออยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจงหยวน
อีกทัง้ หากยืนอยูบ่ นยอดเขาหว่าซานยังเห็นได้แต่ทะเลทีไ่ กลสุดลูกหูลกู ตา
ดังนั้นจึงสมควรพูดว่าสถานที่ทั้งสองแห่งนี้อยู่ไกลกันคนละทิศละทาง
ต่างหาก ไฉนอีกฝ่ายจึงกล่าวเช่นนี้
ฉีซานต้าซืออธิบาย
"ว่ า กั น ว่ า ตอนปฐมพุ ท ธะเดิ น ทางผ่ า นมาที่ ย อดเขานี้ ขณะที่
เหล่าศิษย์ก�ำลังนั่งพักเล่นหมากล้อมกันอยู่ จู่ๆ ปฐมพุทธะก็สัมผัสรับรู้
อะไรบางอย่าง จึงทอดตามองลงไปทีเ่ ชิงเขา ก่อนชีก้ ำ� หนดต�ำแหน่งทีต่ งั้
ของวัดลั่นเคอ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะวัดลั่นเคอที่พวกเราก�ำลังยืนอยู่
มีทางเชื่อมที่มองไม่เห็นด้วยตากับวัดเสวียนคง"
ทางเชื่อมที่มองไม่เห็นด้วยตา? หนิงเชวียยิ่งฟังยิ่งงุนงง
"เล่ า กั น ว่ า ปฐมพุ ท ธะพอส� ำ เร็ จ มรรคาสู ง สุ ด ของการเดิ น ทาง
ฝ่าจักรวาลก็ก่อเจดีย์ศิลาขึ้นอย่างง่ายๆ องค์หนึ่งตรงบริเวณที่ชี้บอก
เจดีย์องค์นั้นสามารถน�ำพาหลวงจีนในวัดไปยังดินแดนสุขาวดีที่อยู่
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สุดขอบฟ้าทางทิศตะวันตกได้"
หนิงเชวียขมวดคิ้ว น�้ำเสียงแฝงความแตกตื่นตกใจเอาไว้
"ข้าเคยได้ยินแต่เพียงว่ากองทัพต้าถังกับอาศรมเทพแห่งซีหลิง
มีค่ายกลยันต์ที่มีอานุภาพร้ายกาจสามารถใช้ส่งข่าวสั้นๆ ได้ แต่ยัง
ไม่เคยได้ยนิ มาก่อนว่ามีคา่ ยกลทีส่ ามารถส่งคนไปยังสถานทีอ่ นั ไกลโพ้น
ได้ นี่มิใช่ด่านไร้ระยะที่เล่าลือกันหรอกหรือ"
ฉีซานต้าซือตอบ
"นิกายพุทธไม่มีด่านเบิกนภา จึงไม่มีสิ่งที่เรียกกันว่าด่านไร้ระยะ
แต่ ด ้ ว ยความสามารถและความเข้ า ใจต่ อ สรรพสิ่ ง ในโลกหล้ า ของ
ปฐมพุทธะ การคิดวิธเี ยีย่ งนีอ้ อกมาย่อมมิใช่เรือ่ งทีเ่ หนือความคาดหมาย
แต่อย่างใด"
หนิงเชวียนึกถึงประสบการณ์แปลกพิสดารในกระดานหมากล้อม
ที่มันกับซังซังประสบพบเจอ กับบันทึกของปฐมพุทธะที่หลายวันมานี้
มันพกติดกายไว้ตลอดเวลา ก็บังเกิดความเชื่อขึ้นเช่นกัน ถามต่อว่า
"แล้วเจดีย์องค์นั้นตอนนี้อยู่ที่ใด"
ฉีซานต้าซือยิ้มเศร้า
"สิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะใหญ่โตมโหฬารเพียงใดก็ต้องถูกลมถูกฝน
กัดกร่อน ปฐมพุทธะต่อให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเพียงใด ผ่านไปหลายร้อย
หลายพันปี พลังทีท่ งิ้ ไว้กย็ อ่ มต้องสูญสลายไปกับกาลเวลา เจดียอ์ งค์นนั้
หากมีอยู่จริงก็คงไม่เหลือซากกลายเป็นฝุ่นดินไปนานแล้ว อย่าว่า
แต่ร่องรอยของอดีต กระทั่งเศษเสี้ยวของกลิ่นอายก็คงไม่ด�ำรงอยู่อีก
ภายหลังมีหลวงจีนในวัดสร้างวิหารขึ้นหลังหนึ่งตรงจุดที่ลือกันว่าเป็น
ที่ตั้งของเจดีย์ศิลา ซึ่งก็คือวิหารหลังนี้นี่เอง"
ได้ยินค�ำบอกเล่าของฉีซานต้าซือ หนิงเชวียก็รู้สึกปลดปลงกับ
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ความไม่จีรัง
เมือ่ อยูต่ อ่ หน้ากาลเวลา สิง่ อันเป็นนิรนั ดร์ยอ่ มมีเพียงแค่ความตาย
เท่านั้น
เขาหว่าซานนับเป็นอาณาเขตของวัดลั่นเคอ แม้เหล่าหลวงจีน
ในวัดจะไม่ได้สร้างก�ำแพงล้อมรอบเขา แต่วดั ลัน่ เคอก็มพ
ี นื้ ทีก่ ว้างขวาง
ใหญ่โตยิง่ หากจะเดินจากลานด้านหน้าไปยังวิหารด้านในสุด อย่างน้อย
ก็ต้องใช้เวลาชั่วธูปไหม้หมดดอก จากจุดนี้สามารถจินตนาการได้ถึง
ความอลังการของวัดแห่งนี้
ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนหน้า ส่วนกลาง
และส่วนหลัง ส่วนหน้านอกจากประตูทางเข้าทีม่ คี วามน่าเกรงขามและ
ลานกว้างหน้าสิ่งปลูกสร้างแล้ว ยังมีวิหารที่ดูยิ่งใหญ่ตระการตาอีก
สองหลัง ส่วนกลางแม้มีพื้นที่น้อยกว่า แต่ก็ยังประกอบไปด้วยวิหาร
ที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่เกือบสิบหลัง ในขณะที่ส่วนหลังมีพื้นที่น้อยสุด
จึงมีวิหารอยู่เพียงแค่หลังเดียว และเป็นบริเวณที่เงียบสงบที่สุด
ฝนฤดูสารทยังคงพร่างพรมลงมา หลวงจีนในวัดหลายวันนี้ล้วน
วุ่นวายอยู่กับการเตรียมงานเฉลิมฉลองเทศกาล ทูตของแต่ละแคว้น
ทุกวันจะถกเถียงกันอย่างดุเดือด บรรยากาศในบริเวณวัดส่วนหน้า
จึงมีแต่ความตึงเครียด ส่วนเหล่าผู้ฝึกฌานก็สนุกกับการแลกเปลี่ยน
ความเห็นและศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน บรรยากาศในบริเวณวัด
ส่วนกลางจึงมีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจและเงาวูบวาบของกระบี่
มีเพียงวัดส่วนหลังเท่านัน้ ทีย่ งั คงเงียบสงบ ช่วงทีว่ า่ งจากการศึกษา
คัมภีร์ หนิงเชวียจะพาซังซังไปกางร่มเดินเล่นท่ามกลางสายฝน ฟังเสียง
ที่ดังออกมาจากวิหารแต่ละหลัง แน่นอน ด้วยพลังฌานของคนทั้งคู่ใน
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ขณะนี้ เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะมีผใู้ ดสังเกตเห็นพวกมันหากพวกมันไม่ยนิ ยอม
บางครั้ ง พวกมั น ยั ง เดิ น ไปถึ ง วั ด ส่ ว นหน้ า มองดู ก ารซ้ อ มของ
คณะนางร�ำหงซิ่วเจาจากในหอเก๋งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้หลากสี
แค่ได้เห็นเหล่านางงามในวัยก�ำดัดร่ายร�ำกันจนเหงื่อโซมกาย ผมเผ้า
ยุ่งสยาย พวกมันก็รู้สึกเจริญตาเจริญใจไม่น้อยแล้ว
ซังซังพอเห็นเสี่ยวเฉ่าชี้แนะติเตียนสาวงามทั้งหลายด้วยน�้ำเสียง
อ่อนใสแต่เฉียบขาด อากัปกิริยาท่วงท่าคล้ายหัวหน้าเจี่ยนเข้าไปทุกที
ก็อดหัวเราะออกมามิได้
การร่ายร�ำของคณะหงซิ่วเจาในครั้งนี้แม้จะงดงามและยิ่งใหญ่
อลังการไม่เท่าระบ�ำหนีฉาง* แต่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายความมีมงคล
ของเทพอัปสรในต�ำนานของนิกายพุทธอยู่หลายส่วน จึงน่าจะประสบ
ความส�ำเร็จและได้รับความชื่นชมจากผู้ชมอย่างไม่ต้องสงสัย
หนิงเชวียกับซังซังเพียงยืนมองจากที่ไกล ไม่คิดจะออกไปพบปะ
กับพวกนาง และก็ไม่คิดจะออกไปร่วมสนทนากับคณะทูตของต้าถัง
เสี่ยนจื๋อหลางแม่ทัพใหญ่เจิ้นซีแจ้งความจ�ำนงขอพบหนิงเชวียผ่าน
ทางหลวงจีนในวัดมาหลายครั้งหลายครา แต่หนิงเชวียไม่อยากถูก
เรื่องราวทางโลกมารบกวนจิตใจในตอนนี้ จึงปฏิเสธไป
ฉีซานต้าซือตอนอธิบายคัมภีร์พุทธเคยกล่าวไว้ ธรรมะคือวิธี
การมองโลกอย่างหนึง่ และทีส่ ำ� คัญยังเป็นวิธใี นการด�ำรงชีวติ อีกรูปแบบ
หนึ่งด้วย
วิธีที่ว่าถูกจอมปราชญ์ตั้งชื่อล้อเลียนว่าวิธีหุบปาก ถูกเหลียนเซิง
* ระบ�ำหนีฉาง หรือระบ�ำเพลงหนีฉาง มาจากชื่อเต็มว่า 'หนีฉางอวี่อี' (พลิ้วอาภรณ์พรายรุ้ง) เป็น
การแสดงร่ายร�ำชุดหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถัง ว่ากันว่าจักรพรรดิถังเสวียนจง หลี่หลงจี ทรงพระสุบินว่า
ได้ ไ ปดวงจั น ทร์ แ ล้ ว ทอดพระเนตรเห็ น การร่ า ยร� ำ ชุ ด นี้ เมื่ อ ตื่ น บรรทมจึ ง ทรงประพั น ธ์ บ ทเพลง
‘หนีฉางอวี่อี’ ขึ้นและให้หยางกุ้ยเฟยร่ายร�ำประกอบ
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ต้าซือเหน็บแนมว่าเป็นการเอาแต่รอคอยเหมือนเต่าที่หดหัวจ�ำศีล
อยู่ในกระดอง และถูกศิษย์พี่รองแดกดันว่าเป็นวิธีแสร้งตาย ทว่าการ
ด�ำรงตนอยู่ในขันติและความสงบซึ่งเป็นจุดเด่นของนิกายพุทธก็มีข้อดี
เช่นกัน
ที่เห็นได้ชัดคืออาการป่วยของซังซังค่อยๆ ทุเลาลง ส่วนจิตใจของ
หนิงเชวียก็สงบนิ่งลงไปไม่น้อย ภายหลังเมื่อหนิงเชวียนึกย้อนกลับมา
ก็ต้องยอมรับว่าในฤดูสารทของรัชสมัยเทียนฉี่ปีที่สิบหก ช่วงเวลาสั้นๆ
เพียงไม่กี่วันในวัดลั่นเคอกลับเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมันสุขสงบที่สุด เพียง
แต่ความสุขสงบนี้เป็นเพียงแค่การปลอบประโลมใจก่อนเกิดเหตุการณ์
ที่น่าเศร้าขึ้นเท่านั้น
ในที่สุดวันเทศกาลอวี๋หลันก็มาถึง
ผู ้ ค นมากมายหลั่ ง ไหลมาจากทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ เมื อ งเล็ ก ๆ หน้ า
เขาหว่าซานคึกคักจอแจจนแทบไม่มีที่ให้เดิน ลานหน้าวัดมีแต่คนเดิน
เบียดเสียด มองไปทางไหนก็เห็นแต่ศีรษะด�ำเป็นพืด มิรู้ว่าบนถนน
มีรองเท้าถูกเหยียบหลุดไปแล้วกี่ข้าง หากไม่มีหลวงจีนน้อยในวัดกับ
ทหารทีป่ ระจ�ำการอยูใ่ นเมืองออกมาคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ป่านนี้พิธีการคงยากที่จะด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
ทุกแคว้นในจงหยวนต่างส่งคนส�ำคัญมาร่วมชมขบวนแห่และ
การแสดง รถม้าแต่ละคันในขบวนแห่เรียกเสียงโห่ร้องอย่างสนุกสนาน
ตื่นเต้นได้มากมาย แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี
เมื่อคณะนางร�ำหงซิ่วเจาปรากฏตัว ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย
จากนั้นเจ้าอาวาสวัดลั่นเคอก็น�ำหลวงจีนทั้งหลายท�ำพิธีสวดอวยพรให้
กับคนทั้งแผ่นดิน ก่อนมีพิธีกรรมบูชาเฮ่าเทียนโดยเสินกวนที่มาจาก

Page ��������������� 22.indd 15

18/2/2562 BE 14:08

16 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 22

อาศรมเทพแห่งซีหลิง ผู้คนมากมายพากันคุกเข่าโขกศีรษะอยู่กับพื้น
บรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่ง
หนิงเชวียยืนชมความคึกคักอยู่กับซังซังบนหลังคาวิหารของวัด
ส่วนหลัง พอเห็นการโขกศีรษะกราบไหว้อย่างเป็นพิธีรีตองของเหล่า
สานุศิษย์จากทั้งนิกายพุทธและเต๋า ก็อดหัวร่อขึ้นมาไม่ได้ กล่าวด้วย
สีหน้าขบขัน
"เข้ากันได้หรือนี่"
หลังจบพิธี บรรดาสาวงามจากคณะหงซิ่วเจาก็เริ่มท�ำการแสดง
เรียกเสียงโห่ร้องปรบมือดังสนั่นกึกก้องไปทั่วเมือง
เหล่ า หลวงจี น ชราที่ ช มดู ก ารร่ า ยร� ำ อั น อ่ อ นช้ อ ยด้ ว ยใบหน้ า
เคร่งขรึม มิรู้ว่าก�ำลังนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนอยู่
หรือไม่ บางรูปขอบตาจึงถึงกับรื้นชื้น
หนิงเชวียกล่าวอย่างปลดปลง
"ผ่านไปหลายสิบปี ในทีส่ ดุ วัดลัน่ เคอก็ได้ชมการแสดงชุดเทพธิดา
โปรยบุปผาอีกครั้ง ดีที่เหลียนเซิงลาจากโลกนี้ไปแล้ว เทศกาลอวี๋หลัน
ของปีนี้จึงน่าจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัย"
ส� ำ หรั บ ชาวเมื อ งกั บ อาคั น ตุ ก ะจากต่ า งถิ่ น เทศกาลอวี๋ ห ลั น
คือเทศกาลอันยิ่งใหญ่ คือเรื่องที่ถูกผู้คนกล่าวถึงมากที่สุดในฤดูสารท
ของทุกปี แต่ส�ำหรับบุคคลส�ำคัญทั้งหลาย เทศกาลอวี๋หลันกลับเป็น
เพียงแค่ข้ออ้างในการเรียกชุมนุมเพื่อถกเถียงถึงเรื่องส�ำคัญๆ บางเรื่อง
เท่านั้น
ก่ อ นที่ เ ทศกาลจะเริ่ ม ต้ น การประชุ ม ของทู ต จากแคว้ น ต่ า งๆ
ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย รอจนคณะทูตกลับไปถึงแคว้น รายงานให้
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ราชส�ำนักและกราบทูลให้จักรพรรดิของพวกมันทรงทราบเพื่อยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยตราลัญจกร ข้อสรุปก็จะมีผลอย่างเป็น
ทางการ
แผนและกลยุ ท ธ์ ที่ ต กลงกั น นี้ มี ส าระส� ำ คั ญ ว่ า ให้ ทุ ก แคว้ น ใน
จงหยวนส่งทหารไปทุ่งร้างอีกครั้งในปีหน้า ทั้งยังจะเพิ่มจ�ำนวนทหาร
และความแข็งแกร่งของหน่วยพลาธิการให้มากขึ้น นอกจากนี้ แคว้น
ต้าถังยังถูกขอร้องมิให้ยืนดูอยู่ด้านข้างเฉกเช่นเดียวกับครั้งก่อน แต่จะ
ต้องส่งขุมก�ำลังที่แท้จริงออกมา
สาเหตุที่ต้องขอให้แคว้นต้าถังลงแรงอย่างจริงจังเพราะบัดนี้
สถานการณ์ในทุ่งร้างทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หลังชาวฮวงปักหลัก
หยั่งเท้าได้เพียงแค่หนึ่งปีก็มีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้ง
ราชส�ำนักจั่วจั้งที่ในการศึกครั้งก่อนถูกแคว้นต่างๆ ในจงหยวนใช้อุบาย
จนต้องสูญเสียก�ำลังคนไปมาก ในที่สุดก็ฉุกคิดได้ เริ่มรู้หลบเป็นปีก
รู้หลีกเป็นหาง และพยายามที่จะล้างแค้นให้กับความอัปยศอดสูที่ถูก
หลอกใช้ด้วย
ชาวฮวงขึ้นเหนือไปนานแล้ว คนเถื่อนต่างหากที่เป็นเจ้าของ
ดิ น แดนแถบนี้ ใ นช่ ว งเวลาหนึ่ ง พั น ปี ที่ ผ ่ า นมา! นี่ คื อ ความคิ ด ของ
ราชส�ำนักจั่วจั้ง
แม้ ร าชส� ำ นั ก จั่ ว จั้ ง จะสู ญ เสี ย ก� ำ ลั ง คนไปมาก แต่ ด ้ ว ยความ
คุ้นเคยกับภูมิประเทศในทุ่งร้าง หากต้องสู้รบติดพันกับแคว้นต่างๆ
ในจงหยวนขึ้นมาจริงๆ ต่อให้สู้ไม่ชนะก็ยังสามารถหลบหนีขึ้นเขา
หมินซานอันกว้างใหญ่ได้ แค่นี้กองทัพร่วมจากจงหยวนก็ยากที่จะท�ำ
อะไรพวกมันแล้ว
สิ่งที่แคว้นต่างๆ ในจงหยวนเป็นกังวลมากที่สุดคือหากทหารม้า
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ของราชส�ำนักจั่วจั้งตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสูญเสียมากเกินไป
ก็เป็นไปได้ที่พวกมันจะละทิ้งเกียรติและศักดิ์ศรีหันไปสวามิภักดิ์ต่อ
ราชส�ำนักจินจั้ง
ช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ราชส�ำนักจินจั้งเอาแต่เก็บตัวเงียบจน
แทบถูกผู้คนในจงหยวนลืมเลือนไป ทว่าบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่และ
บุคคลส�ำคัญของแต่ละแคว้นล้วนตระหนักดี ทีก่ ล่าวกันว่าแสนยานุภาพ
ของแคว้นหนานจิน้ เป็นอันดับสองในปฐพี แท้ทจี่ ริงต�ำแหน่งทีว่ า่ นีส้ มควร
เป็นของราชส�ำนักจินจั้งมากกว่า
ราชส�ำนักจินจั้งมีทหารม้าที่มีฝีมือยอดเยี่ยมที่สุด มีม้าพันธุ์ดีมาก
ทีส่ ดุ และมีหมอผีมากทีส่ ดุ หากไม่ตดิ ว่ามีเขาหมินซานขวางกัน้ ฉานอวี๋
ที่ห้าวหาญและปรีชาสามารถติดต่อกันหลายรุ่นคงรวบรวมทุ่งร้างให้
เป็นปึกแผ่นไปนานแล้ว
และหากมิใช่เพราะหลายร้อยปีมานีท้ างทิศใต้มแี คว้นต้าถังคอยยัน
และคุมเชิงเอาไว้ ทหารม้าราชส�ำนักจินจั้งอาจจะกวาดล้างจงหยวน
หรือไม่ก็อาจจะบุกตะลุยไปถึงเชิงเขาเถาซานของแคว้นซีหลิงแล้วก็ได้
เมื่อเผชิญหน้ากับค�ำขอร้องอย่างขุ่นเคืองของคณะทูตจากแคว้น
อื่ น ๆ ในที่ สุ ด ทู ต แคว้ น ต้ า ถั ง ก็ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การลงนามในแผนการ
ฉบั บ นี้ เหตุ ผ ลหนึ่ ง เป็ น เพราะแรงกดดั น จากอาศรมเทพแห่ ง ซี ห ลิ ง
ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งส�ำคัญยิ่งกว่ากลับเป็นกลยุทธ์ในการท�ำสงคราม
ของแคว้นต้าถังเอง
เทื อ กเขาเที ย นชี่ กั บ เทื อ กเขาหมิ น ซานอั น ที่ จ ริ ง เป็ น เทื อ กเขา
เดียวกันที่ทอดตัวยาวเป็นหมื่นลี้ ผ่าทะลุดินแดนตอนเหนือของแผ่นดิน
ใหญ่และแบ่งทุง่ ร้างอันกว้างใหญ่ไพศาลออกเป็นสองส่วน โดยตรงกลาง
ถูกหุบเขาลึกแคบตัดแบ่งออกเป็นเหนือกับใต้ ชาวจงหยวนคุ้นเคย
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กับการเรียกเทือกเขาที่ถูกตัดแบ่งนี้ว่าหมินซานเหนือและหมินซานใต้
ในขณะที่พวกคนเถื่อนกลับเรียกเทือกเขาทางทิศเหนือว่าเขาเทียนชี่
หากราชส�ำนักจั่วจั้งคิดร่วมมือกับราชส�ำนักจินจั้งท�ำสงครามกับ
จงหยวนจริง เช่นนั้นทหารม้าของพวกมันก็จะต้องอาศัยเส้นทางตรง
หุบเขานีใ้ นการติดต่อส่งข่าว ทว่าทางทิศตะวันตกของหุบเขากลับมีเมือง
ที่มีคูน�้ำล้อมรอบของแคว้นต้าถังตั้งอยู่
เมืองนี้ตั้งอยู่สุดขอบอาณาเขตของแคว้นต้าถัง ทั้งยังเป็นเมืองที่
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด แคว้นต้าถังสิ้นเปลืองก�ำลังคนและก�ำลัง
ทรัพย์ไปมากในการสร้าง ฉางอันจึงย่อมมิอาจให้เมืองที่ว่านี้ได้รับการ
คุกคามใดๆ ไม่ว่าการคุกคามนี้จะมาจากใครหรืออะไรก็ตาม
บรรดาทูตหลังท�ำหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นลง บางส่วนก็เข้าเมือง
ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง บางส่วนก็รีบเร่งเดินทางกลับไปยังแคว้นของตน
เพื่อรายงานผลของการปรึกษาหารือ
ผู้ฝึกฌานจากแต่ละส�ำนักยังคงพ�ำนักอยู่ภายในวัด หากเป็นปี
ก่อนๆ คนเหล่านีจ้ ะต้องติดตามบุคคลส�ำคัญของแคว้นตัวเองจากไปด้วย
แต่ปีนี้สถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงไป เพราะพวกมันต้องรอให้บุคคล
ส� ำ คั ญ ที่ พ� ำ นั ก อยู ่ ใ นวิ ห ารด้ า นหลั ง เอ่ ย ปากก่ อ น คนเหล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่
เฉิ ง เซี ย นเซิ ง ยอดคนด่ า นรู ้ ช ะตาจากศาลากระบี่ ชวี นี ห ม่ า ตี้ กู กู กั บ
ผู้งมงายบุปผาลู่เฉินจยาแห่งแคว้นเยวี่ยหลุน เจ้าคณะหอวินัยจาก
วัดเสวียนคง และตัวแทนจากสถานศึกษากับอาศรมเทพแห่งซีหลิง
ตั ว แทนของสถานศึ ก ษาย่ อ มต้ อ งเป็ น หนิ ง เชวี ย ส่ ว นตั ว แทน
ของอาศรมเทพแห่งซีหลิงนั้นเดิมทีก็คือซังซัง เพียงแต่ตอนนี้นางยัง
ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ มีเพียงแค่ฉายาทีอ่ าศรมเทพมอบให้
ที่ส�ำคัญคืออาศรมเทพรู้ดีว่าเทวีแห่งแสงสว่างต้องไม่มีทางสนใจเรื่อง
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พวกนี้ ดังนั้นจึงส่งเสินกวนคนหนึ่งมาช่วยเหลือ
เสินกวนผู้นี้หนิงเชวียรู้จักเป็นอย่างดี เพราะมันก็คือเฉิงลี่เสวี่ย
หัวหน้าหน่วยโองการฟ้าผู้มีผมเป็นสีเงินยวง
หนิงเชวียพอเห็นเป็นเฉิงลี่เสวี่ยก็กล่าวดักคอ
"หากซังซังพูดอะไรออกมา เจ้าจะเชื่อฟังนางจริงๆ น่ะหรือ ไป
หลอกเด็กเถอะ"
เฉิงลี่เสวี่ยยิ้มน้อยๆ
"หากเทวีแห่งแสงสว่างแสดงความคิดเห็น ข้าย่อมต้องเคารพ
ความคิดเห็นของนาง อีกอย่าง ข้าเชื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในอาศรมเทพกล้า
คัดค้านความคิดเห็นของนางเช่นกัน"
"พูดเสียน่าฟัง แต่ค�ำพูดเหล่านี้ทีหลังพูดให้น้อยลงได้หรือไม่
หรือไม่พูดเลยจะดีกว่า"
ถึงตรงนี้หนิงเชวียก็จ้องตาเฉิงลี่เสวี่ย ถามว่า
"เจ้าน่าจะได้ยินค�ำเล่าลือเกี่ยวกับข้ามาบ้างแล้ว?"
สีหน้าของเฉิงลี่เสวี่ยสงบนิ่งขณะตอบ
"ก็พอได้ยินมาบ้าง"
หนิงเชวียถาม
"แล้วเชื่อหรือไม่"
เฉิงลี่เสวี่ยยิ้มน้อยๆ
"ไม่รู้สิ"
"แล้วต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าเล่า"
เฉิงลี่เสวี่ยส่ายหน้า
"ข้าจะไปรู้ได้อย่างไร"
หนิงเชวียยักไหล่
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"เช่นนั้นหากวันหน้ากล้ามีคนในนิกายเต๋าพูดว่าข้าคือบุตรของ
หมิงหวัง ก็อย่าโทษข้าที่จะไม่เกรงใจก็แล้วกัน"
เฉิงลี่เสวี่ยถอนใจดังเฮือก
"หากเจ้าไม่พูดขึ้นมาเอง แล้วใครจะกล้าพูดใส่หน้าเจ้ากันเล่า"
หนิงเชวียยิ้มเย็น
"การพูดพล่อยรังแต่จะน�ำภัยมาสูต่ วั ข้าก็แค่เตือนพวกเจ้าเท่านัน้ "
เฉิงลี่เสวี่ยถอนใจอีกครั้งก่อนล้วงจดหมายฉบับหนึ่งออกมายื่น
ส่งให้
"นี่คือจดหมายจากจ้าวบัลลังก์พิพากษา นางก�ำชับให้ข้าส่งถึง
มือเจ้า"
หนิงเชวียตะลึงไปชั่ววูบ หลังรับจดหมายมาเปิดอ่านก็พบว่าเป็น
ลายมือของเยี่ยหงอวี๋จริงๆ
ในจดหมายเยี่ ย หงอวี๋ เ ขี ย นถึ ง เรื่ อ งการไล่ ล ่ า สั ง หารองค์ ช าย
หลงชิ่งที่นอกด่านทางเหนือของแคว้นเยี่ยนมาสั้นๆ นางไม่ได้เล่าถึง
เหตุการณ์ฟา้ ผ่าริมทะเลสาบให้หนิงเชวียฟัง แค่บอกว่าหลงชิง่ ยังไม่ตาย
มิหน�ำซ�ำ้ ยังน�ำก�ำลังซึง่ ตอนนีม้ จี ำ� นวนเพิม่ เป็นหลายสิบคนไปสมทบกับ
คนของราชส�ำนักจั่วจั้งก่อนหลบหนีเข้าทุ่งร้างไป
หลงชิ่งเอาชีวิตรอดจากกระบี่ของเยี่ยหงอวี๋ไปได้!
นีต่ า่ งจากทีม่ นั คาดไว้หน้ามือเป็นหลังมือ หนิงเชวียมัน่ ใจว่าระหว่าง
นั้นจะต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น แต่เมื่อเยี่ยหงอวี๋ไม่คิดจะบอกกล่าว
มันก็หมดปัญญาจะคาดเดา
นึกถึงดอกท้อสีดำ� กับกลิน่ อายโดดเดีย่ วอ้างว้างนัน่ แล้ว หนิงเชวีย
ก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันที
วันนั้นที่วัดหงเหลียน หากหลงชิ่งไม่ถูกเคล็ดวิชาเทาเที่ยของมัน
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ท�ำให้ตนื่ ตระหนกจนขวัญกระเจิง คิดแต่จะหนี ไม่แน่วา่ มันอาจต้องตาย
ด้วยน�้ำมือของอีกฝ่ายไปแล้วก็ได้
มันรูด้ วี า่ หลงชิง่ ในตอนนีเ้ ข้มแข็งและน่าประหวัน่ พรัน่ พรึงเพียงใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคล็ดวิชาดูดพลังที่แสนจะพิสดารนั่น แม้ในทุ่งร้าง
จะไม่มผี ฝู้ กึ ฌานนิกายเต๋า แต่กม็ หี มอผีอยูม่ ากมาย ภายใต้สถานการณ์
ที่ขาดความระมัดระวังเพราะคิดไม่ถึง หมอผีเหล่านั้นคงไม่แคล้วต้อง
ตกเป็นเหยื่ออันโอชะ ซึ่งก็จะท�ำให้หลงชิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปอีก
หนิงเชวียเริ่มเลื่อมใสศัตรูตัวฉกาจคนนี้ขึ้นมาบ้าง เห็นๆ อยู่ว่า
ควรตายไปนานแล้ว แต่หลงชิ่งไม่เพียงไม่ตาย กลับยังเปลี่ยนเป็น
น่ากลัวขึ้น เมื่อสองปีก่อนเคยมีคนพูดกันว่ามันกับหลงชิ่งคือศัตรูที่
โชคชะตาก�ำหนดให้มิอาจอยู่ร่วมโลกเดียวกัน หรือค�ำพูดนี้จะต้อง
กลายเป็นจริงในที่สุด
จดหมายของเยี่ยหงอวี๋มีสองแผ่น แผ่นที่สองนางวาดรูปกระบี่
เอาไว้
หนิงเชวียสัมผัสได้ถงึ เจตนารมณ์กระบีอ่ นั น่าสะพรึงกลัวทีแ่ ฝงอยู่
ในภาพและความรูส้ กึ เหีย้ มหาญไม่ยนิ ยอมพร้อมใจของนางขณะทีว่ าด
จนต้องพึมพ�ำกับตัวเองด้วยหัวใจที่หนาวเหน็บ
"เจ้ารุดหน้าเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ...อย่าเก่งนักได้หรือไม่ ยิ่งเจ้า
เป็นอย่างนี้ข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง"
ปากกล่าวเช่นนี้ แต่ในความเป็นจริงมันกลับรู้สึกซาบซึ้งตื้นตัน
ในตัวเยี่ยหงอวี๋เป็นอย่างยิ่ง พอนางมองทะลุเพลงกระบี่มหานทีของ
หลิ่วไป๋ไปได้อีกขั้น ก็วาดกระบี่มาบอกให้มันรับรู้ด้วย นี่คงเป็นเพราะ
นางห่วงว่ามันจะฝึกฌานรุดหน้าได้ช้า ต่อไปจะมิใช่คู่ต่อสู้ของหลงชิ่ง
แน่นอน หนิงเชวียยังรู้อีกว่าด้วยนิสัยของเยี่ยหงอวี๋ นอกจาก
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เหตุผลที่กล่าวไปแล้ว ยังมีเหตุผลที่ส�ำคัญอีกข้อหนึ่ง นั่นคือนางกลัวว่า
ฝีมือมันจะถูกนางทิ้งห่างเกินไป ครั้งหน้าเมื่อต้องประมือกัน ความสนุก
เร้าใจจะลดทอนลง
เฉิงลี่เสวี่ยได้ยินที่มันพึมพ�ำกับตัวเองก็ทอดถอนใจ กล่าวด้วย
น�้ำเสียงขื่นขม
"ตอนพบกันในทุ่งร้าง เจ้ายังไม่บรรลุด่านสู่พิสดาร วันนี้ได้พบกัน
อีกครัง้ เจ้ากลับกลายเป็นยอดคนด่านรูช้ ะตาไปแล้ว หากแบบนีย้ งั เรียก
ว่าไม่ได้เรื่อง เช่นนั้นข้ามิสมควรขุดหลุมฝังตัวเองหรอกรึ"
หนิงเชวียตบไหล่อีกฝ่าย กล่าวปลอบ
"ผู้ท่ีรู้จักพอจึงจะพบกับความสุข"
เฉิงลี่เสวี่ยกล่าวอย่างปลดปลง
"ในที่สุดข้าก็เข้าใจ เพราะเหตุใดองค์ชายหลงชิ่งหลังพ่ายแพ้
ให้เจ้าที่เมืองฉางอัน กลับไปอาศรมเทพจึงมีแต่ความเคียดแค้นจนมี
สภาพเยี่ ย งนั้ น เพราะไม่ ว ่ า ใครก็ ต ามที่ สู ญ เสี ย โอกาสได้ เ ป็ น ศิ ษ ย์
ของจอมปราชญ์ย่อมเท่ากับสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไป ที่ส�ำคัญ
การพ่ายแพ้ให้กับคนอย่างเจ้าช่างเป็นความรู้สึกที่เหลือรับจริงๆ"
หนิงเชวียกล่าวอย่างยิ้มแย้ม
"จะว่ า ไปตอนนั้ น ข้ า ไม่ ไ ด้ ท� ำ อะไรเลย เพี ย งแค่ ถ ามมั น ว่ า จะ
กินขนมโก๋หรือไม่"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
การชุมนุมที่จัดขึ้นในวิหารด้านหลัง ผู้ฝึกฌานทั่วไปย่อมไม่มี
คุณสมบัติเข้าร่วม พวกมันได้แต่ต้องรอคอยอยู่อย่างเงียบๆ หรือไม่
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