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คำ�นำ�

ในท่ีสุดเราก็เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายของ 'ภาคสอง ทะเลสาบอัน 

หนาวเหน็บ' กันแล้ว เริ่มตั้งแต่หนิงเชวียออกเดินทางไปในทุ่งร้าง พบเจอผู้คน

และเรื่องราวต่างๆ จนได้กลับมายังฉางอันอีกครั้ง ทว่าความเหน็บหนาวก็ยัง 

ไม่หายไปสักที 

สำาหรับหนิงเชวีย ไม่แน่ว ่าความเหน็บหนาวก็คือความแค้นในใจ  

ซึ่งเขาก็ต่อสู้กับมันมายาวนานถึงสิบห้าปีเต็ม และบัดนี้ก็ถึงเวลาที่ใจของเขา 

จะได้สัมผัสกับฤดูกาลอื่นเสียที หรือไม่...เขาก็จะไม่มีโอกาสได้รู ้สึกอะไร 

อีกต่อไป แม้กระทั่งความเหน็บหนาวอันคุ้นเคย

พบกับฉากการต่อสูท้ีท่กุคนรอคอย ซย่าโหวกับหนิงเชวีย ระหว่างพวกเขา

จะมีบทสรุปแบบใด ค้นหาคำาตอบได้ในเล่มสิบแปดนี้เลย!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นคำาว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni
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จากใจนักแปล

สวัสดค่ีะนกัอ่าน หายหน้ากันไปนานหลงัจากกระบีเ่ทพสงัหารจบ คราวนี้ 

มีนิยายแนวกำาลังภายในแฟนตาซีย้อนยุคมาเสนอค่ะ 

นิยายเรื่องนี้ดำาเนินเรื่องขึ้นในแคว้นต้าถัง ซึ่งผู้เขียนใช้ข้อมูลบางอย่าง

ของราชวงศ์ถังของจีนมาอ้างอิงเพ่ือให้ง่ายต่อการดำาเนินเรื่องอย่างเช่น

ตำาแหน่งขุนนาง เป็นยุคที่เทิดทูนยกย่องผู้ฝึกฌานว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ

สามารถดุจเทพเจ้า ตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่มีชีวิตตำ่าต้อย ไม่มีคุณสมบัติใน

การฝึกฌาน แต่อาศัยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และมันสมองระดับอัจฉริยะของ

ภพก่อน รวมถึงโชคชะตาเข้าขั้นปาฏิหาริย์ไต่เต้าข้ึนสู่จุดสูงสุด 

ผู ้แปลมีความเห็นว ่าผู ้ เขียนมีความรู ้ ลึกซึ้ง ท้ังด ้านปรัชญาและ

ประวัตศิาสตร์ สามารถถ่ายทอดผ่านตัวหนังสอืได้อย่างมอีรรถรส ส่วนตวัละคร

แต่ละตัวก็มีจุดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ บทบู๊

เร้าใจ นอกจากน้ีผู้เขียนยังสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะ จึงอยากนำาเสนอให้

เพ่ือนๆ ได้อ่าน หวังว่าจะถูกคอนักอ่านทุกคนนะคะ 

คารวะจากใจ 

มดแดง
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เย่ียซูกล่าวกับเฉินผีผี

"การมาเมอืงฉางอนัของข้าถือเป็นการเข้าสูโ่ลกิยะฝึกฌาน ทางทีด่ี 

พวกเราอย่าพบกันจะดีกว่า แต่ถ้าเจ้าอยากมาจรงิๆ น่ันก็เป็นอกีเรือ่งหน่ึง"

เฉินผีผีถาม

"ศิษย์พ่ี แล้วท่านจะกลับอารามเมื่อใด"

เย่ียซูน่ิวหน้า ย้อนถามด้วยน�้าเสียงต�าหนิ

"เจ้าน่ันแหละ จะกลับไปเมื่อใด" 

นีค่อืปัญหาน่าปวดเศยีรเวียนเกล้าทีสุ่ดของนิกายเฮ่าเทียนในรอบ

สิบกว่าปีที่ผ่านมา

เฉินผีผีอ�้าๆ อ้ึงๆ ก่อนตอบเสียงเบา

"ข้าต้องถามอาจารย์ก่อน"

"เช่นนั้นก็ไปถามเสีย"

หลังไล่เฉินผีผีกลับไป เย่ียซูก็สะบัดแขนเสื้อเดินเข้าอาราม  

เย่ียหงอว๋ีเดินตามหลังไปติดๆ แม้เพ่ิงถูกต�าหนิแต่นางก็ยังคงรู ้สึก 

บทที่ 1

เทศกาลตงจ้ือ

Page ������ 18.indd   7 13/6/2561 BE   11:14



8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 18

เบิกบานจนกลั้นย้ิมไว้ไม่อยู ่

เย่ียซูเดินไปน่ังท่ีริมหน้าต่าง หันมามองนางอย่างไม่ค่อยจะ 

พอใจนัก

เย่ียหงอว๋ีเก็บรอยย้ิม สบตาพ่ีชายตัวเองอย่างดื้อดึง 

ทว่าเย่ียซูก็มิได้ต�าหนิอะไรอีก ตรงกันข้ามกลับพูดเสียงราบเรียบ

"เรื่องที่เจ้าลงจากเขาเถาซาน แม้จะดูหุนหันพลันแล่นไปบ้าง  

แต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่เลว เศษสวะท่ีเกลือกกลั้วอยู่แต่ในน�้าคร�า 

ของศาลามืดอย่างจ้าวบัลลังก์พิพากษาอย่าได้ยอมลงให้มันแม้แต ่

ก้าวเดียว ย่ิงไม่อาจค้อมศีรษะให้"

เย่ียหงอว๋ีรับค�า

"ข้าเข้าใจแล้ว"

เย่ียซูมองนางเงียบๆ อยู่ชั่วอึดใจก่อนเอ่ยขึ้น

"หวังว่าวันข้างหน้าเจ้าจะพิสจูน์ให้ข้าเห็นได้ว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้า"

เย่ียหงอว๋ีกล่าวเสียงหนักแน่น

"ข้าจะพิสูจน์ให้พ่ีดู"

เย่ียซูดูเหมือนจะพอใจในค�าตอบจึงพยักหน้ากล่าวว่า

"ต่อไปผีผีจะต้องเป็นผู้น�าสูงสุดของนิกายเฮ่าเทียน มันจ�าต้องได้

คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวคอยช่วยเหลือ ข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ท�าให้ข้า

ต้องผิดหวัง"

เย่ียหงอว๋ีไม่ตอบ เพียงเม้มปากก้มหน้าเงียบงันไป

เห็นนางไม่ยอมรับปากเย่ียซูก็เลิกคิ้วสูงชัน กล่าวเสียงกระด้าง

"ปีน้ันเจ้าบบีค้ันมนัให้ต้องหนีออกจากอาราม อย่าคดิว่าข้าไม่รูถึ้ง 

จุดประสงค์ของเจ้า"

เย่ียหงอว๋ีเงยหน้ามองพ่ีชายอย่างไม่สะทกสะท้าน

Page ������ 18.indd   8 13/6/2561 BE   11:14



Mao Ni 9

"นิกายเฮ่าเทียนสมควรเป็นของพ่ี"

น�้าเสียงเย่ียซูเย็นยะเยียบดุจน�้าแข็ง

"ไหนลองพูดใหม่อีกทีซิ"

เย่ียหงอว๋ีเชิดหน้า

"ต่อให้พูดอีกหมื่นครั้งข้าก็จะพูดเช่นนี้ พ่ีคือศิษย์สัญจรท่ัวปฐพี

ของนิกายเฮ่าเทียน เฮ่าเทียนก�าหนดมาแล้วว่าพ่ีจะต้องได้สืบทอด

ต�าแหน่งเจ้านิกาย

อีกอย่างตอนนั้นข้าไม่ได้ท�าอะไรมันเสียหน่อย ข้าแค่บอกว่า 

ขอเพียงมันยังอยู่ในนิกาย เจ้าอารามจะต้องยกนิกายให้กับมันอย่าง

แน่นอน"

"ตอนน้ันผีผียังเป็นเพียงแค่เด็กคนหน่ึง! เจ้าพูดกับมันอย่างนั้น 

ได้อย่างไร!"

"น่ีคือความจริง หากบอกว่ามันยังเป็นเด็ก ยอมรับความจริงไม่ได้ 

แล้วข้าล่ะ ตอนน้ันข้าก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กคนหน่ึงเหมือนกัน ข้า 

ยอมรับความจริงนี้ไม่ได้ ข้าไม่ต้องการให้อารามตกเป็นของมัน ส่วน

เฉินผีผีมันรู้ดีย่ิงกว่าข้าเสียอีกว่าอารามควรตกเป็นของพ่ี ดังนั้นมันจึง

รู้สึกละอายใจ รู้สึกผิดต่อพ่ี นี่จึงเป็นสาเหตุท่ีมันสู้แพ้ข้ามาตลอด และ

ก็เป็นสาเหตุท่ีมันหนีออกจากอาราม"

เย่ียหงอว๋ีพูดอย่างไม่นึกเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อย ทั้งๆ สิ่งท่ีนาง

ก�าลังพูดคือเรื่องการสืบทอดนิกายเฮ่าเทียนท่ีมีความเปราะบางและ

ส�าคัญอย่างย่ิงยวดภายใต้โลกท่ีเต็มไปด้วยแสงเจิดจรัส

สีหน้าของเย่ียซูยามนี้มิใช่เดือดดาล แต่เป็นสงบนิ่ง กระท่ัง 

น�้าเสียงท่ีกล่าวออกมาก็ราบเรียบดั่งน�้าในบ่อ

"เจ้ารู้ว่าสาเหตุจริงๆ ท่ีท�าให้มันละอายใจคืออะไร แต่กลับแสร้ง
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 18

ท�าเป็นไม่รู้

ศิษย์น้องรู้สึกละอายใจเพราะมันมีจิตใจดีงาม มันเคารพรักข้า  

พอทราบว่าอาจารย์ตัดสินใจยกนิกายให้มัน มันจึงเศร้าเสียใจ

เจ้ารู้ท้ังรู้ว่าเมื่อพูดออกไปแล้วมันจะท�าอย่างไร แต่เจ้าก็ยังพูด  

นี่คือการใช้ประโยชน์จากจิตใจที่ดีงามของมันกับความเคารพรักที่มัน 

มีต่อข้ามาตอบสนองตัณหาของตัวเอง"

เย่ียหงอว๋ีย้อนถามเสียงเรียบ

"แล้วพ่ีจะท�าไม"

"ไม่ท�าไมหรอก"

เย่ียซูยกมือขวาข้ึนเตรียมจะฟาดลงบนขม่อมของน้องสาว

เย่ียหงอว๋ีมองฝ่ามือนั้นอย่างไม่กลัวเกรง แววตาเต็มไปด้วย 

ความดื้อรั้นและตัดพ้อ 

เห็นแววตานางแล้วความสงสารและความผูกพันทางสายเลือด 

ท่ีเย่ียซูฝืนลบออกจากจิตใจไปนานหลายปีจู่ๆ ก็ผุดขึ้น ฝ่ามือจึงเบน 

ไปตกลงบนโต๊ะหนังสือข้างหน้าต่างแทน

มันถอนใจดังเฮือกอย่างอับจนปัญญา รู้สึกเสียใจและละอายใจ

ต่อนิกายเฮ่าเทียน 

ฝ่ามือเมื่อครู่ถูกรั้งพลังกลับช่วงวินาทีสุดท้ายจึงดูเหมือนไร้พิษสง 

แต่ในความเป็นจรงิยังคงแฝงพลงัฌานทีน่่าแตกตืน่สะท้านใจของยอดคน 

ด่านรู้ชะตาเอาไว้ 

พร้อมๆ กับเสียงถอนใจ ผิวโต๊ะพลันปรากฏรอยแตกขึ้นมากมาย 

รอยแตกเหล่าน้ีค่อยๆ ลามไปยังขาโต๊ะ พ้ืนห้อง ก�าแพง สุดท้ายไปถึง

เสาคาน 

เพียงชั่วอึดใจเสียงเปรี๊ยะๆๆ ก็ดังขึ้นติดต่อกัน โต๊ะตัวนั้นพลัน 
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Mao Ni 11

หักสะบั้นกลายเป็นเศษไม้ร่วงหล่นลงพ้ืนไปก่อน ตามมาด้วยขาโต๊ะ 

ท่ีแตกฉีกออกเป็นไม้ซีกเล็กๆ พ้ืนหินที่ร้าวลึกดั่งพ้ืนดินแตกระแหง 

มาเป็นเวลาหลายปี ดินที่ฉาบอยู่บนก�าแพงกะเทาะร่วงกราว กระดาษ

ตรงช่องหน้าต่างขาดกระจยุ เสาคานโอนเอนไปมาก่อนหกัออกเป็นท่อนๆ 

ครืน! ในที่สุดห้องของเย่ียซูซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบที่สุด 

ของอารามแห่งนี้ก็พังราบเป็นหน้ากลอง ฝุ่นดินฟุ้งกระจายไปทั่ว ทว่า

รอยแตกยังไม่หยุดลง ยังคงลามไปยังสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อีก 

ไม่นานสิ่งปลูกสร้างภายในอารามก็ค่อยๆ ถล่มลงทีละส่วนๆ  

ยังดีท่ีรอยแตกมีความแปลกพิสดาร พวกมันตัดเฉือนแผ่นไม้ อิฐ และ

ก้อนหินจนเป็นชิ้นเล็กจิ๋ว ท�าให้คนท่ีอยู่ข้างในไม่ถูกของหนักหล่นทับ

จนเกิดอันตรายแต่อย่างใด  

อากาศภายในอารามท่ีเดิมทีสดชื่นเพราะฝนเพ่ิงหยุดตก บัดน้ี

กลับมีแต่ฝุ่นฟุ้งตลบ นักพรตผอมและพรตน้อยอีกสองคนคลานข้ึนมา

จากกองซากปรักหักพัง เน้ือตัวขะมุกขะมอมเต็มไปด้วยเศษอิฐเศษไม้ 

พวกมันใช้แขนเสื้อปิดจมูกไอแค่กๆ จนหน้าด�าหน้าแดง ดูแล้วน่า

อเนจอนาถย่ิง 

เย่ียซูเองก็ยืนอยู่ท่ามกลางกองฝุ่นเศษไม้ ทว ่าตัวมันกลับ 

สะอาดสะอ้าน ไม่มีฝุ่นธุลีเกาะแม้แต่นิดเดียว 

ยามเต็มใจปีนบันไดขึ้นไปแกะกระเบื้องซ่อมหลังคา เนื้อตัวมัน

สามารถเปียกฝนและเลอะเทอะไปด้วยคราบโคลน แต่หากไม่เต็มใจ 

ต่อให้ฝนตกลงมาจนพ้ืนเต็มไปด้วยโคลนเลนก็อย่าหวังว่าจะมา 

แปดเปื้อนชายเสื้อของมันได้ 

"อย่าบีบให้ข้าต้องฆ่าเจ้า หากยังขืนยืนอยู่ตรงหน้าข้าด้วยท่าที

ดื้อรั้นไม่ส�านึกผิดอีก ข้าจะฟาดเจ้าให้ตายจริงๆ"
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เย่ียหงอว๋ีเช็ดน�้าตาท่ีผสมกับฝุ่นดินจนเป็นคราบบนใบหน้าทิ้ง 

"สักวันข้าจะต้องแข็งแกร่งกว่าพ่ีให้ได้ ถึงตอนน้ันข้าจะชิงเอา 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรเป็นของพ่ีกลับมา แล้วมายืนอยู่ตรงหน้าพ่ีอีกครั้ง"

พูดจบก็หันกายเดินออกจากอารามไป 

เย่ียซูเงียบงัน มองตามร่างนางจนหายลับไปจากสายตา

"สวรรค์! เกิดอะไรขึ้นกันน่ี!"

นักพรตผอมร้องอุทานพลางตีอกชกหัวอย่างเจ็บปวดใจขณะ 

มองซากปรักหักพังตรงหน้า มันนึกถึงความเหนื่อยยากล�าบากที่ทุ่มเท

ลงไปกับภาพที่ตัวเองต้องเที่ยวขอเรี่ยไรเงินบริจาคจากชาวบ้านมา 

สร้างและซ่อมแซมอารามหลังน้ีตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา 

แล้วเน้ือตัวก็สั่นสะท้าน ร่างโงนเงนแทบล้มลง  

เย่ียซูขมวดคิ้วหันไปกล่าวกับมัน

"ข้าจะออกเงินสร้างอารามใหม่ให้เจ้าเอง"

"น่ีไม่เก่ียวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ!"

นักพรตผอมตะโกนอย่างขุ่นแค้น มือกุมอกตัวเองไว้แน่น หัวใจ

คล้ายถูกคนต่อยตี รู้สึกเจ็บปวดเจียนตาย มันโอดครวญเสียงแหบแห้ง

"อิฐทุกก้อนไม้ทุกท่อนในอารามนี้ล้วนเป็นข้าซื้อหามาด้วยตัวเอง 

ข้ารู ้ต�าแหน่งของพวกมันทั้งหมด แต่ตอนนี้...ตอนนี้ไม่เหลืออะไร 

อีกแล้ว ข้าลืมไปหมดสิ้นแล้วว่าพวกมันควรอยู่ตรงที่ใดบ้าง พวกมัน 

คือชีวิตจิตใจของข้า! ไม่ใช่สิ่งท่ีเงินทองจะสามารถซื้อหากลับมาได้!"  

เย่ียซูมองกองอิฐกองไม้บนพ้ืน เงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่า

"เจ้าพูดได้ถูกต้อง อิฐกับไม้ที่ซื้อมาใหม่ย่อมสร้างได้แค่อาราม

หลังใหม่ ของท่ีถูกท�าลายไปแล้วล้วนเอากลับคืนมาไม่ได้ ในโลกน้ี 

ไม่เคยมีการฟื้นคืนชีพ มีแต่การเกิดใหม่เท่าน้ัน"
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พูดจบมันก็ยืนตะลึงตัวแข็งทื่อ

มิรู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด อารามเล็กๆ ซึ่งกลายเป็นซากปรักหักพัง

ไปแล้วหลังน้ีจึงสามารถท�าให้จิตใจมันส่ันไหวได้ มันรู ้แต่เพียงว่า 

นับตั้งแต่ออกสัญจรไปทั่วปฐพี ฝ่าด่านเป็นตายส�าเร็จ ด่านฌานของ

มันแม้ผสานเข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน แต่ก็หยุดน่ิงอยู่กับที่ 

ไม่มีความก้าวหน้าแม้แต่น้อย ทว่าหลังเกิดการสั่นไหวไปเมื่อครู่ ที่เคย

ปักหลักนิ่งไม่ขยับก็เริ่มเขย้ือนคล้ายจะทะยานไปข้างหน้าอีกครั้ง 

นักพรตผอมไหนเลยจะล่วงรู้ถึงสภาพจิตใจของเย่ียซูในขณะนี้ 

มันแค่นเสียงดังเฮอะก่อนเดินเช็ดน�้าตาพาพรตน้อยไปรื้อเศษไม้เศษอิฐ

ออก หวังว่าจะเก็บอะไรที่ยังพอใช้ประโยชน์ได้กลับมาบ้าง 

เสยีงอารามถล่มลงมาดังไปไกล ชาวบ้านแถบน้ันว่ิงกรกัูนออกมาด ู

ด้วยความตกใจ พอเห็นสภาพอันน่าอเนจอนาถของตัวอารามก็หันหน้า

เข้าปรึกษากัน จากน้ันค่อยเดินกลับบ้านไปหยิบเครื่องไม้เคร่ืองมือ 

ออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ อันท่ีจริงบ้านของพวกมันก็เพ่ิง 

เสียหายจากฝนที่ตกกระหน�่า แต่พอเห็นนักพรตผอมท้ังชราทั้งร่างกาย

อ่อนแอ อีกทั้งพรตน้อยท้ังสองก็ยังเป็นเด็ก ร่างกายผอมแห้งไม่ม ี

พละก�าลัง จะให้ซ่อมแซมกันเองคงเป็นไปได้ยาก จึงมิอาจน่ิงดูดาย 

เป็นกังวลอยู่แต่ปัญหาของตัวเองอีก 

ด้วยเหตุน้ีอารามที่เมื่อครู่ยังมีแต่เศษซากทับถมไร้ซึ่งความหวัง

ใดๆ บัดน้ีจึงมีแต่ผู้คนพลุกพล่านวุ่นวายเต็มไปหมด แม้จะไม่สามารถ

สร้างอารามให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่เสียงฮูฮาๆ ช่วยกัน

ออกแรงและเสียงหัวเราะพูดคุยให้ก�าลังใจกันระหว่างท�างานก็เป็น 

นิมิตหมายท่ีดีว่าอีกไม่นานอารามเล็กๆ หลังน้ีก็จะสามารถกลับคืนสู่

สภาพเดิม 
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นักพรตผอมเช็ดน�้าตาที่ไหลอาบแก้มเห่ียวย่น สองมือคารวะ

ขอบคุณไปรอบด้านด้วยใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยรอยย้ิมซาบซึ้งใจ  

ใกล้พลบค�่าเย่ียซูตื่นข้ึนจากภวังค์ มันมองดูมือไม้ท่ีก�าลังง่วน 

อยู่กับงานและใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยรอยย้ิมของบรรดาชาวบ้านเหล่านั้น 

แล้วขบคิดถึงค�าพูดท่ีนักพรตผอมเคยกล่าวเอาไว้  

นักพรตผอมเดินเข้ามา นึกอยากก่นด่ามันที่เอาแต่ยืนเฉยราวกับ

เป็นท่อนไม้ แต่เพราะความเกรงกลัวที่ยังมีอยู่ในใจจึงได้แต่ถลึงตาใส่ 

ทว่าพริบตานั้นนักพรตผอมก็นึกถึงค�าพูดของเย่ียซูเมื่อครู่น้ีขึ้นมาได้  

จึงรีบถูมือถามด้วยความตื่นเต้น

"เจ้ายอมออกเงินจริงๆ หรือ"

เย่ียซูพยักหน้า น�้าเสียงหนักแน่นจริงจัง

"หากเจ้าต้องการ แม้แต่วิหารเทพข้าก็สามารถสร้างให้เจ้าได้"

บนเขาหลังสถานศึกษา

ศิษย์พ่ีรองฟังเสียงครืนครันราวกับเสียงฟ้าค�ารนของน�้าตก 

ตรงหน้าพลางมองละอองน�้าท่ีสาดกระเซ็นไปท่ัวบริเวณ มิทราบ 

ผ่านไปนานเท่าใดจึงเปรยกับศิษย์พ่ีใหญ่

"ได้ยินว่าอารามท่ีมันอาศัยอยู่พังลงมา"

ศิษย์พ่ีใหญ่ถอนใจดังเฮือก 

"น่ีเป็นจังหวะและโอกาสของมัน อย่าไปอิจฉาเลย"

ศิษย์พ่ีรองเลิกคิ้วสูง 

"ไยข้าต้องอิจฉามัน"

เมืองฉางอัน ริมทะเลสาบเย่ียนหมิง
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บนโต๊ะอาหารมีโถดินขนาดใหญ่ที่ใส่ต้มเครื่องในแพะวางไว้ 

ใบหนึ่ง น�้าแกงสีขาวด่ังนมสด ผักชีที่โรยหน้าพอถูกความร้อนของ 

น�้าแกงก็ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั้งห้อง 

หนิงเชวียใช้ปลายตะเกียบบี้เต้าหู้ยี้ในจานให้เละขณะรอซังซัง 

ทุบกระเทียมให้ละเอียด เจ้าด�าที่อยู่ในลานบ้านยืนมองมาจากหน้า

ประตู นัยน์ตามันยามน้ีเบิกกว้าง รูจมูกบานกลมเชิดร่อน มิทราบ 

เป็นเพราะอยากรู้อยากเห็นหรือเพราะตะกละอยากกินกันแน่

"บ่ายวันนี้อารามที่เย่ียซูพ�านักอยู่ถล่มลงมา"

หนิงเชวียพูดแล้วก็ต้องหัวเราะขึ้นมาอย่างกลั้นไม่อยู่ ก่อนบอก

อีกว่า

"ตามที่ได้ยินมา...ศิษย์พ่ีรองพอรู้เรื่องก็ไปยืนอยู่หน้าน�้าตกนาน

ครึ่งค่อนวัน สุดท้ายเดินกลับไปพังเรือนของตัวเองบ้าง"

ซังซังเคยไปเรือนน้อยอันแสนสงบน่าอยู่ของศิษย์พ่ีรองมาก่อน 

พอนึกถึงว่าที่นั่นบัดน้ีได้กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วก็อดรู ้สึก

เสียดายมิได้ ต้องถามด้วยความงุนงง

"เซียนเซิงรองพังบ้านตัวเองท�าไม"

หนิงเชวียส่ายหน้า

"ใครจะรู ้ว ่าศิษย์พ่ีรองกับเย่ียซูคิดอะไรอยู่ ข้ารู ้แต่ว่าคนท่ีมี 

ด่านฌานสูงมักสติไม่ค่อยดี อ้อ ได้ยินจากศิษย์พ่ีคนอื่นๆ ว่าตอน 

อารามถล่มลงมาเย่ียซูคล้ายจะรู้แจ้งในอะไรบางอย่าง ท่ีศิษย์พ่ีรอง 

พังเรือนตัวเองก็น่าจะเป็นเพราะอยากรู ้แจ้งในอะไรบางอย่างด้วย

กระมัง"

แม้ตอนน้ีซังซังจะเริ่มฝึกฌานอย่างจริงจัง แต่ก็ยังไม่มีปัญญา 

จะเข้าใจความคิดของยอดคนด่านรู ้ชะตาเหล่านั้น นางคิดในใจ  
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นายน้อยพูดถูก คนพวกนี้สติฟั่นเฟือนไปแล้วจริงๆ

กว่าเย่ียหงอวีจ๋ะกลบัมา เนือ้แพะกับเคร่ืองในก็ถูกคบีกินหมดแล้ว 

เหลือน�้าจิ้มกับเต้าหู ้ ย้ีติดก้นถ้วยอยู่เล็กน้อยเท่านั้น ซังซังเดินไป 

เก็บผ้า ภายในห้องจึงเหลือหนิงเชวียน่ังอยู่คนเดียว 

หนิงเชวียเห็นเย่ียหงอว๋ีเดินเข้าประตูมาก็ถาม

"ท�าไมถึงกลับมาเย็นมืดนัก ในเมื่อเจ้าไม่จ่ายค่าเช่าบ้านก็สมควร

ช่วยงานในบ้านบ้างสิ"

เย่ียหงอว๋ีมองเศษน�้าแกงที่เหลืออยู่บนโต๊ะก่อนขมวดคิ้วตอบ

"เจ้ามีท้ังพ่อบ้านและสาวใช้ไม่ใช่หรือ"

หนิงเชวียหัวเราะฮิฮะ กล่าวตอบ

"แต่จะสุขส�าราญเหมือนได้ผู้งมงายยุทธ์มาล้างจานยกน�้าให้หรือ 

จ้าวบัลลังก์แสงสว่างก็เคยมาเก็บกวาดล้างจานอยู่ในร้านของข้า  

ฉะน้ันเจ้าเรียนรู ้เรื่องพวกน้ีไว้ก็ไม่เสียหลาย เพราะต่อไปน่ีจะเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติของอาศรมเทพแห่งซีหลิงที่จะต้องถ่ายทอดกัน 

ไปเรื่อยๆ จากรุ ่นสู ่รุ ่น และยังจะกลายเป็นเกียรติประวัติอันดีงาม 

ให้แก่สกุลหนิงของข้าอีกด้วย"

เย่ียหงอว๋ีน่ังลงไม่พูดไม่จา ดูจากสีหน้าก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีนัก

แต่หนิงเชวียไม่คิดจะสงบปากสงบค�า ยังคงกล่าวต่อ

"จะว่าไปข้ายังเข้าใจว่าพ่ีชายเจ้าอย่างน้อยก็คงจะรั้งตัวเจ้าไว ้

กินข้าวด้วยสักมื้อ"

เย่ียหงอว๋ีปรายตามองมันอย่างน่ากลัว กล่าวเสียงเย็น

"เจ้าคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างสบายใจเฉิบอยู่ในฉางอันแบบนี้ไปได้

อีกนานหรือ"

หนิงเชวียตอบย้ิมๆ
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"ข้าเป็นชาวถัง ซ�้ายังมีฐานะเป็นถึงศิษย์ชั้นสองของสถานศึกษา 

ข้านึกไม่ออกจริงๆ ว่าใครจะโง่ถึงขั้นมารบกวนการใช้ชีวิตอย่างสุข

ส�าราญใจของข้า"

"เจ้าลืมฐานะตัวเองที่เป็นบุตรของหมิงหวังไปแล้วรึ"

เย่ียหงอว๋ีถามเสียงเยาะๆ 

หนิงเชวียตะลึงลาน เมื่อหลายวันก่อนเย่ียหงอว๋ีเคยพูดโพล่ง 

ออกมาว่ามันเข้าสู่วิถีแห่งมาร บัดน้ียังมาเอ่ยวาจาอันน่ากลัวเย่ียงนี้อีก

"ข้าไม่รู้ว่าเจ้าก�าลังพูดถึงเรื่องอะไร"

"หากเจ้าคือบุตรชายของอดีตแม่ทัพเซวียนเวยจริงดั่งท่ีก�าลัง 

เล่าลอืกัน เช่นนัน้เจ้าก็คอืเงาด�าทีจ้่าวบลัลงัก์แสงสว่างมองเหน็ บางคน

อาจจะลืมเรื่องนี้ไปแล้ว แต่ข้าไม่เคยลืม"

"เจ้าเชื่อเรื่องนี้อย่างน้ันรึ"

หนิงเชวียจ้องตานางถามอย่างคาดคั้น

เย่ียหงอว๋ีขบคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ส่ายหน้า

สีหน้าเคร่งเครียดของหนิงเชวียค่อยคลายลง 

"ท�าไมเล่า"

เย่ียหงอว๋ียักไหล่

"สัญชาตญาณ"

หนิงเชวียยกน้ิวหัวแม่มือให้ กล่าวชมจากใจจริง

"สัญชาตญาณของเจ้าดีเย่ียม มาๆๆ กินต้มเครื่องในแพะก่อน  

ข้าเหลือไว้ให้อยู่ในครัว"

เย่ียหงอว๋ีมิได้ย้ิม จ้องตามันเขม็ง

"ข้าไม่เชื่อมิได้หมายความว่าอาศรมเทพจะไม่เชื่อ พ่ีชายข้าบอก 

ที่มาฉางอันก็เพ่ือต้องการมาดูให้แน่ใจว่าเรื่องท่ีซย่าโหวจะกลับไป 
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ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสงบจะราบรื่นไม่มีอุปสรรค แต่ข้าคิดว่า 

ความจริงแล้วพ่ีข้าต้องการมาดูเจ้าต่างหาก"

หนิงเชวียส่ายหน้า

"เท่าที่ข้าได้ยินมา รวมถึงท่ีซังซังรู้มาจากเว่ยกวงหมิง ตอนน้ัน

อาศรมเทพเป็นฝ่ายยุติเรื่องนี้เอง อีกท้ังยังจับเว่ยกวงหมิงขังไว้นาน 

กว่าสิบปี แสดงว่านิกายเฮ่าเทียนก็ไม่เชื่อเรื่องบุตรหมิงหวังในต�านาน

เช่นกัน"

"อาศรมเทพไม่เชื่อ มิได้หมายความว่านิกายพุทธจะไม่เชื่อ"

เย่ียหงอว๋ีเปิดประเด็นข้ึนมาอีก 

หนิงเชวียนึกถึงหลวงจีนสองรูปท่ีมันพบบนกลางถนนในเช้า 

วันน้ัน รวมท้ังค�าสนทนาหน้าหลุมศพกับหน้าพระพุทธรูปศิลาในโลก

แห่งจิตวิญญาณ ก็เงียบงันไปครู่หนึ่ง

"อย่าพูดถึงเรื่องน่าเบื่อพวกนี้เลย มาๆๆ กินต้มเคร่ืองในแพะก่อน 

ของแบบนี้ต้องกินตอนร้อนๆ ถึงจะอร่อย"

มันเปลี่ยนเรื่อง ใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยย้ิม

เย่ียหงอว๋ีน่ิวหน้า

"ยังไม่ถึงเทศกาลตงจือ้* จะมากินต้มเครือ่งในแพะอะไรกันตอนน้ี"

"ใครบอกว่าจะต้องกินต้มเครือ่งในแพะในวันตงจือ้เท่านัน้ อกีอย่าง 

ใครบอกว่าในเทศกาลตงจือ้จะต้องกินเฉพาะต้มเครือ่งในแพะ ใครบอก

ว่าหอกที่ไม่มีหัวหอกแทงคนไม่ตาย**"

* เทศกาลตงจือ้เป็นหนึง่ในยีสิ่บส่ีฤดลัูกษณ์ของจนี ซึง่ตรงกับวันเหมายันของชาวอนิเดยี เป็นวันทีก่ลางวัน 

สัน้ทีส่ดุ กลางคนืยาวทีส่ดุ โดยประมาณจะตรงกับวนัที ่22 ธันวาคมของทุกปี แต่ปีท่ีมอีธิกมาสจะตรงกับ 

วันท่ี 21 ธันวาคม ชาวจีนให้ความส�าคัญกับเทศกาลนี้ไม่แพ้วันตรุษจีน เพราะถือเสมือนเทศกาลสิ้นปี 

คนไทยคุ้นเคยกับชื่อคือเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย

** ใครบอกว่าหอกท่ีไม่มีหัวหอกแทงคนไม่ตาย ค�าพูดน้ีมาจากหนังเรื่อง 'ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ  

(唐伯虎点秋香)'
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ประโยคหลงัของหนงิเชวียฟังดูแปลกหูอยู่บ้าง อย่างน้อยก็ส�าหรบั

เย่ียหงอว๋ี ในนั้นแฝงความหมายบางอย่างเอาไว้ซึ่งมีเพียงมันเท่านั้น 

ที่เข้าใจ 

มันกล่าวต่อว่า

"ไม่แน่ว่าพอถึงวันตงจื้อ ข้าอาจจะไม่ว่างก็ได้"

เย่ียหงอว๋ีแม้ถูกบบีให้ต้องลงจากเขาเถาซาน แต่ในฐานะท่ีเคยเป็น 

หัวหน้าใหญ่หน่วยพิพากษา นางยังคงมีหูตาของตัวเองอยู่ในเมือง 

ฉางอันมากมาย ดังนั้นพอได้ยินค�าพูดประโยคน้ีของมัน คิ้วก็ขมวด 

เป็นปม ดวงตาฉายแววสงสัยก่อนเปลี่ยนเป็นแตกตื่น 

เพราะวันตงจื้อก็คือวันท่ีซย่าโหวจะกลับบ้านเกิดพร้อมกับ

เกียรติยศอันสูงสุด!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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