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คำ�นำ�

สยบฟ้าพิชิตปฐพีเล่ม 22 นี้ก็เป็นเล่มสุดท้ายของภาคสาม ฤดูสารท 

อันวุ่นวายแล้ว ภาคนี้นับว่าสั้นท่ีสุด ทว่าก็เปิดเผยปมส�าคัญของเรื่องราว 

มากท่ีสุดเช่นกัน

ถ้ายังจ�าได้ บทน�าของเรื่องนี้คือการที่ศิษย์สัญจรท่ัวปฐพีของนิกายพุทธ 

เต๋า และมารยืนถกกันถึงร่องด�าและต�านานโลกแห่งความมดื บดัน้ีเวลาผ่านไป 

สิบหกปี พุทธ เต๋า มาร และสถานศึกษาก�าลังจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน 

อีกครั้ง ณ วัดลั่นเคอ ด้วยวาระของต�านานโลกแห่งความมืดเช่นเคย แต่ที่ต่าง

ไปคือปริศนาส�าคัญที่สุดก�าลังจะได้รับการเฉลยแล้ว ว่าใครกัน...คือคนที่จะ

ชักน�าความมืดให้กลืนกินโลกใบนี้!!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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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 

มนิียายแนวกำาลงัภายในแฟนตาซย้ีอนยุคมาเสนอค่ะ 

นิยายเรื่องนี้ดำาเนินเรื่องขึ้นในแคว้นต้าถัง ซึ่งผู้เขียนใช้ข้อมูลบางอย่าง

ของราชวงศ์ถังของจีนมาอ้างอิงเพ่ือให้ง่ายต่อการดำาเนินเรื่องอย่างเช่น 

ตำาแหน่งขุนนาง เป็นยุคที่เทิดทูนยกย่องผู้ฝึกฌานว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ

สามารถดุจเทพเจ้า ตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่มีชีวิตตำ่าต้อย ไม่มีคุณสมบัติใน

การฝึกฌาน แต่อาศัยความเด็ดเด่ียวแน่วแน่และมันสมองระดับอัจฉริยะของ

ภพก่อน รวมถึงโชคชะตาเข้าขั้นปาฏิหาริย์ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุด 

ผู ้แปลมีความเห็นว ่าผู ้ เขียนมีความรู ้ ลึกซึ้ง ท้ังด ้านปรัชญาและ

ประวัตศิาสตร์ สามารถถ่ายทอดผ่านตัวหนังสอืได้อย่างมอีรรถรส ส่วนตวัละคร

แต่ละตัวก็มีจุดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ บทบู๊

เร้าใจ นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะ จึงอยากนำาเสนอให้

เพื่อนๆ ได้อ่าน หวังว่าจะถูกคอนักอ่านทุกคนนะคะ 

คารวะจากใจ 

มดแดง
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Mao Ni 7

บทที่ 1

งานชุมนุม

อรหันต์ศิลาในวิหารเดิมทีทาด้วยสีทอง เวลาผ่านไปสีทองจึงค่อย

หลุดล่อน เผยให้เห็นเน้ือหินที่อยู่ข้างใน ด้วยเหตุนี้ ภายใต้แสงอ่อนสลัว

ของตะเกียง รูปสลักแม้จะดูอ่อนโยนมีเมตตา แต่ก็ให้ความรู้สึกน่ากลัว

ปะปนอยู่ด้วย

หนิงเชวียละสายตาจากอรหนัต์องค์แรกมายังองค์ทีส่อง มองอย่าง 

ใจจดใจจ่อจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ้น ไม่กินไม่นอน มีเพียงสองมือท่ี

ขยับเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าไม่หยุดน่ิง

พอดูครบหมดทั้งสี่องค์ มันก็หยิบเบาะเดินไปนั่งหันหน้าเข้าหา

ความมืดท่ีหน้าประตูวิหาร หลับตาส�ารวมจิตนึกทบทวน 

หนึ่งคืนผ่านไป แสงอรุณเริ่มสาดส่องพร้อมสายฝนที่โปรยปราย

ลงมาอีกครั้ง ขับไล่หมอกที่ยังเหลืออยู่บางๆ ให้สลายตัวไปจนทัศนวิสัย

โดยรอบดีขึ้น สามารถมองเห็นหลังคาของหมู่วิหารได้อย่างชัดเจน 

เสียงระฆังดังแว่วมาจากวิหารส่วนหน้า หนิงเชวียลืมตา แววตา

มันสาดประกายเจิดจ้าข้ึนวูบก่อนกลับคืนสู่สภาพเดิม
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 22

ขณะมองสายฝน มนัลองผลกัมอืขวา เคล่ือนตามจติทีมุ่ง่ไปข้างหน้า  

พริบตานั้น หน้าวิหารพลันเกิดลมกระโชก สายฝนแทนท่ีจะตก 

สูพ้ื่นกลบัสาดเอียงไปด้านข้าง เบือ้งหน้ามนับงัเกิดเป็นสญุญากาศขนาด 

มหึมาท่ีภายในแห้งสนทิ ปราศจากน�า้ฝนแม้แต่หยดเดยีว และหากมอง

ให้ดีจะพบว่าสุญญากาศนี้มีลักษณะเหมือนฝ่ามือขนาดยักษ์ข้างหนึ่ง

มทิราบผ่านไปนานเท่าใด กลิน่อายทีไ่หลเวียนอยู่บรเิวณหน้าวิหาร 

จึงค่อยๆ จางหาย สายฝนเริ่มตกใส่พ้ืนอีกคร้ัง ท้ังหมดกลับคืนสู่สภาวะ

ที่ควรเป็น 

หนงิเชวียเหน็เช่นนัน้ก็ค่อยตระหนกัว่าหน่ึงคนืทีผ่่านไป มนัสามารถ 

เรยีนรูจ้นได้รบัประโยชน์ไม่น้อย หวัใจจงึอดเต้นแรงด้วยความยินดปีรีดา 

มิได้ 

"ไม่กลัว ต้ังจิต ก�าราบมาร ขจัดนิวรณ์...คิดไม่ถึงจริงๆ ภายใน 

คืนเดียวเจ้าจะสามารถท�าความเข้าใจในมหามุทราท้ังสี่ของนิกายพุทธ

เราได้ส�าเร็จ"  

เสยีงทีอิ่ดโรยแต่เต็มไปด้วยความปลาบปลืม้ยินดขีองฉซีานต้าซอื 

ดังมาจากด้านนอก 

หนิงเชวียหันไปโขกศีรษะคารวะด้วยความรู้สึกตื้นตัน 

เรื่องท่ีมันต้องขอบคุณอีกฝ่ายความจริงมีมากมาย แค่เรื่องที่ 

ยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกตลอดทั้งคืนด้วยความห่วงใยขณะที่มันเข้าฌาน 

ฝึกพุทธ ก็คู่ควรแล้วท่ีมันจะโขกศีรษะให้จากใจจริง 

ฉซีานต้าซอืน้ันทางหน่ึงยินดีปรดีา ทางหน่ึงหดหูเ่ศร้าหมอง อนัทีจ่รงิ 

ต่อให้เป็นผู้มีบุญวาสนากับนิกายพุทธมากกว่านี้ มีสติปัญญาล�้าเลิศ 

ย่ิงกว่าน้ี ก็ยังไม่มทีางเข้าใจความหมายอันลึกซึง้ทีซ่่อนอยู่ในอรหนัต์ศลิา 

ได้ในเวลาแค่ชัว่ข้ามคืน เพราะมทุรามใิช่หลกัธรรม ผูฝึ้กจงึยากจะเอาชนะ 
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เครื่องก้ันแห่งปัญญาได้ ทว่าเครื่องก้ันแห่งปัญญาท่ีว่านี้ดูเหมือนจะ 

ไม่ส่งผลใดๆ ต่อหนิงเชวียแม้แต่น้อย 

กอปรกับเมื่อครู่มันสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของเหลียนเซิงที่อยู่

ในตัวของหนิงเชวีย แม้กลิ่นอายน้ีจะเบาบางลงกว่าเมื่อวานมากแล้ว

ก็ตาม ด้วยเหตุนีม้นัจงึเข้าใจแทบจะในทนัทถึีงสาเหตท่ีุหนงิเชวียสามารถ 

เอาชนะเครื่องก้ันแห่งปัญญาได้   

ฉีซานต้าซือมองหนิงเชวียพลางร�าพึงอยู่ในใจ ศิษย์น้อง หรือน่ีก็

คือวิธีท่ีเจ้าจะด�ารงอยู่ในโลกน้ีต่อไป

ขบวนทูตจากแคว้นต่างๆ ทยอยกันมาถึงเขาหว่าซาน จากนั้น 

พวกมันก็ไม่รอช้า รีบเข้าประชุมหารือถึงเรื่องชาวฮวงอพยพลงใต้กันใน

บริเวณวิหารส่วนหน้าทันที ส่วนเหล่าผู้ฝึกฌานก็มาชุมนุมกันในหมู่ตึก

และวิหารส่วนกลางเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเร่ืองทีไ่ด้ยินและได้พบเหน็

บนเขาหว่าซานเมือ่ไม่ก่ีวันท่ีผ่านมา หลงันึกย้อนไปถึงเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน 

จติใจของพวกมนัก็มอิาจไม่บงัเกิดความย�าเกรงเลือ่มใสในตวัของเซยีนเซงิ 

สิบสามกับเทวีแห่งแสงสว่าง ขณะเดียวกันก็พากันคาดเดาว่าเทศกาล 

อวี๋หลันท่ีก�าลังจะมาถึงในอีกไม่ก่ีวันข้างหน้าน้ี จะมีบุคคลส�าคัญๆ มา

ปรากฏตัวขึ้นอีกหรือไม่ 

ด้านหนิงเชวียกับซงัซงัแม้จะได้รบัเชญิให้มาร่วมงานเทศกาลอว๋ีหลนั 

แต่กลับมิได้ให้ความสนใจกับงานนี้มากนัก พวกมันพ�านักอยู่ในวิหาร

ด้านหลงั ใช้เวลาไปกับการศึกษาคัมภีร์พุทธ มองอรหนัต์ศลิา และตดิตาม 

ฉซีานต้าซอืชมรปูวาดบนผนังทีอ่ยู่ตามวิหารต่างๆ ผ่านเวลาไปด้วยจติใจ 

ที่สงบน่ิงและเป็นสุข 

แต่ถึงแม้จะมิได้รู้สึกต่ืนเต้นไปกับบรรยากาศของงาน หนิงเชวียก็
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 22

ยังสอบถามรายละเอยีดเก่ียวกับเทศกาลอวีห๋ลนัจากฉซีานต้าซอื เพราะ

ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นเทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดิน มีความเป็นมา

แปลกพิสดาร โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับต�านานแสงแห่งพุทธะหมื่นจั้ง

สะกดโลกแห่งความมืด สะกิดความอยากรู้ให้กับมันได้มากเป็นพิเศษ 

"นิกายพุทธไหนเลยจะมีความสามารถถึงข้ันสะกดโลกแห่ง 

ความมืดได้ แรกเริ่มเดิมทีเทศกาลนี้เป็นเพียงแค่การวิงวอนร้องขอ 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิไม่ให้โลกแห่งความมืดมาเยือน ต่อมาจึงค่อยๆ กลายเป็น 

การชมุนมุของเหล่ายอดผูฝึ้กฌานเพ่ือร่วมหารอืกันว่าจะรบัมอือย่างไรดี 

ทว่าวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า โลกแห่งความมืดก็ยังไม่มาเยือนสักที 

สุดท้ายต�านานน้ีจึงกลายเป็นเพียงแค่ต�านานไปจริงๆ ไม่มีผู้ฝึกฌาน 

คนใดให้ความสนใจอีก"

ฉีซานต้าซือย้ิมเล็กน้อยก่อนกล่าวต่อ 

"แต่เทศกาลอว๋ีหลันก็ยังคงถูกจัดขึ้นทุกปีโดยไม่มีก�าหนดเวลา

เป็นท่ีแน่นอน เพราะแม้จะสูญเสียจุดประสงค์ด้ังเดิมไปแล้ว แต่นิกาย

พุทธเราก็ไม่อยากเสียโอกาสในการแสดงตัวไป"

หนิงเชวียถามอย่างนึกสงสัย

"แคว้นเยว่ียหลุนถูกขนานนามว่าดินแดนแห่งเจ็ดสิบสองวัด  

อีกท้ังเจ็ดสิบสองวัดท่ีว่านี้ก็ล้วนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมีความส�าคัญทั้งนั้น 

หากนบัวัดธรรมดาๆ รวมเข้าไปด้วย เกรงว่าคงจะมจี�านวนเกินพัน กอปรกับ 

ตวัแคว้นยังอยู่ติดกบัทุ่งร้างทางทศิตะวันตก ใกล้กับวัดเสวียนคงย่ิงกว่า

สถานที่อื่นๆ แล้วเหตุใดนิกายพุทธจึงไม่จัดงานชุมนุมเทศกาลอว๋ีหลัน

ขึ้นในแคว้นเยว่ียหลุนเล่า อย่างเช่นจัดที่วัดไป๋ถ่า"

ฉีซานต้าซือไม่ตอบแต่ถามกลับ

"เจ้ารูห้รอืไม่ว่าวัดส�าคญัแห่งแรกทีวั่ดเสวียนคงสร้างไว้ในดนิแดน
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โลกิยะอยู่ ณ ที่ใด"

หนิงเชวียส่ายหน้า

ฉีซานต้าซือชี้หลังคาของหมู่วิหารมากมายที่ซ้อนทับกันชั้นแล้ว

ชั้นเล่าตรงหน้า 

"ก็คือที่นี่"

หนิงเชวียรู้สึกประหลาดใจ พยายามคิดหาเหตุผลของข้อเท็จจริง

นี้

ฉีซานต้าซือคล้ายอ่านความคิดมันออก จึงกล่าวย้ิมๆ

"เพราะท่ีนี่อยู่ใกล้กับวัดเสวียนคงมากที่สุด"

หนิงเชวียตะลึงลาน คิดในใจ วัดเสวียนคงอยู่ถึงสุดขอบฟ้าทาง

ทศิตะวันตก ในขณะทีวั่ดลัน่เคออยู่ทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้ของจงหยวน 

อกีท้ังหากยืนอยู่บนยอดเขาหว่าซานยังเห็นได้แต่ทะเลทีไ่กลสุดลูกหูลูกตา 

ดังนั้นจึงสมควรพูดว่าสถานท่ีท้ังสองแห่งนี้อยู่ไกลกันคนละทิศละทาง

ต่างหาก ไฉนอีกฝ่ายจึงกล่าวเช่นน้ี

ฉีซานต้าซืออธิบาย

"ว่ากันว่าตอนปฐมพุทธะเดินทางผ่านมาที่ยอดเขานี้ ขณะท่ี 

เหล่าศิษย์ก�าลังน่ังพักเล่นหมากล้อมกันอยู่ จู่ๆ ปฐมพุทธะก็สัมผัสรับรู้

อะไรบางอย่าง จงึทอดตามองลงไปทีเ่ชงิเขา ก่อนชีก้�าหนดต�าแหน่งทีต่ัง้

ของวัดลั่นเคอ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวัดล่ันเคอที่พวกเราก�าลังยืนอยู่

มีทางเชื่อมท่ีมองไม่เห็นด้วยตากับวัดเสวียนคง" 

ทางเชื่อมที่มองไม่เห็นด้วยตา? หนิงเชวียย่ิงฟังย่ิงงุนงง 

"เล่ากันว่าปฐมพุทธะพอส�าเร็จมรรคาสูงสุดของการเดินทาง 

ฝ่าจักรวาลก็ก่อเจดีย์ศิลาขึ้นอย่างง่ายๆ องค์หน่ึงตรงบริเวณที่ชี้บอก 

เจดีย์องค์นั้นสามารถน�าพาหลวงจีนในวัดไปยังดินแดนสุขาวดีที่อยู่ 
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สุดขอบฟ้าทางทิศตะวันตกได้"

หนิงเชวียขมวดคิ้ว น�้าเสียงแฝงความแตกตื่นตกใจเอาไว้

"ข้าเคยได้ยินแต่เพียงว่ากองทัพต้าถังกับอาศรมเทพแห่งซีหลิง 

มีค่ายกลยันต์ท่ีมีอานุภาพร้ายกาจสามารถใช้ส่งข่าวสั้นๆ ได้ แต่ยัง 

ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามค่ีายกลท่ีสามารถส่งคนไปยังสถานท่ีอนัไกลโพ้น 

ได้ นี่มิใช่ด่านไร้ระยะท่ีเล่าลือกันหรอกหรือ"

ฉีซานต้าซือตอบ

"นิกายพุทธไม่มีด่านเบิกนภา จึงไม่มีสิ่งที่เรียกกันว่าด่านไร้ระยะ 

แต่ด้วยความสามารถและความเข้าใจต่อสรรพสิ่งในโลกหล้าของ 

ปฐมพุทธะ การคดิวิธีเย่ียงน้ีออกมาย่อมมใิช่เรือ่งทีเ่หนอืความคาดหมาย 

แต่อย่างใด"

หนงิเชวยีนึกถงึประสบการณ์แปลกพิสดารในกระดานหมากล้อม

ท่ีมันกับซังซังประสบพบเจอ กับบันทึกของปฐมพุทธะที่หลายวันมานี้

มันพกติดกายไว้ตลอดเวลา ก็บังเกิดความเชื่อขึ้นเช่นกัน ถามต่อว่า

"แล้วเจดีย์องค์นั้นตอนน้ีอยู่ที่ใด"

ฉีซานต้าซือย้ิมเศร้า 

"สิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะใหญ่โตมโหฬารเพียงใดก็ต้องถูกลมถูกฝน

กัดกร่อน ปฐมพุทธะต่อให้ย่ิงใหญ่เกรียงไกรเพียงใด ผ่านไปหลายร้อย

หลายพันปี พลงัทีท่ิง้ไว้ก็ย่อมต้องสญูสลายไปกับกาลเวลา เจดย์ีองค์นัน้ 

หากมีอยู่จริงก็คงไม่เหลือซากกลายเป็นฝุ่นดินไปนานแล้ว อย่าว่า 

แต่ร่องรอยของอดีต กระทั่งเศษเสี้ยวของกล่ินอายก็คงไม่ด�ารงอยู่อีก 

ภายหลังมีหลวงจีนในวัดสร้างวิหารขึ้นหลังหน่ึงตรงจุดท่ีลือกันว่าเป็น 

ที่ตั้งของเจดีย์ศิลา ซึ่งก็คือวิหารหลังน้ีนี่เอง"

ได้ยินค�าบอกเล่าของฉีซานต้าซือ หนิงเชวียก็รู้สึกปลดปลงกับ
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ความไม่จีรัง

เมือ่อยู่ต่อหน้ากาลเวลา สิง่อันเป็นนรินัดร์ย่อมมเีพียงแค่ความตาย 

เท่าน้ัน

เขาหว่าซานนับเป็นอาณาเขตของวัดลั่นเคอ แม้เหล่าหลวงจีน 

ในวดัจะไม่ได้สร้างก�าแพงล้อมรอบเขา แต่วัดลัน่เคอก็มพ้ืีนท่ีกว้างขวาง

ใหญ่โตย่ิง หากจะเดนิจากลานด้านหน้าไปยังวิหารด้านในสุด อย่างน้อย 

ก็ต้องใช้เวลาชั่วธูปไหม้หมดดอก จากจุดนี้สามารถจินตนาการได้ถึง

ความอลังการของวัดแห่งนี้

ภายในวัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนหน้า ส่วนกลาง

และส่วนหลงั ส่วนหน้านอกจากประตทูางเข้าทีม่คีวามน่าเกรงขามและ

ลานกว้างหน้าสิ่งปลูกสร้างแล้ว ยังมีวิหารที่ดูย่ิงใหญ่ตระการตาอีก 

สองหลัง ส่วนกลางแม้มีพ้ืนที่น้อยกว่า แต่ก็ยังประกอบไปด้วยวิหาร 

ที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่เกือบสิบหลัง ในขณะท่ีส่วนหลังมีพ้ืนท่ีน้อยสุด 

จึงมีวิหารอยู่เพียงแค่หลังเดียว และเป็นบริเวณท่ีเงียบสงบท่ีสุด 

ฝนฤดูสารทยังคงพร่างพรมลงมา หลวงจีนในวัดหลายวันนี้ล้วน

วุ่นวายอยู่กับการเตรียมงานเฉลิมฉลองเทศกาล ทูตของแต่ละแคว้น 

ทุกวันจะถกเถียงกันอย่างดุเดือด บรรยากาศในบริเวณวัดส่วนหน้า 

จึงมีแต่ความตึงเครียด ส่วนเหล่าผู้ฝึกฌานก็สนุกกับการแลกเปล่ียน

ความเห็นและศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน บรรยากาศในบริเวณวัด 

ส่วนกลางจึงมีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจและเงาวูบวาบของกระบี่ 

มเีพียงวัดส่วนหลงัเท่าน้ันท่ียังคงเงียบสงบ ช่วงท่ีว่างจากการศกึษา 

คมัภีร์ หนงิเชวียจะพาซงัซงัไปกางร่มเดนิเล่นท่ามกลางสายฝน ฟังเสยีง

ที่ดังออกมาจากวิหารแต่ละหลัง แน่นอน ด้วยพลังฌานของคนท้ังคู่ใน

Page ��������������� 22.indd   13 18/2/2562 BE   14:08



14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 22

ขณะน้ี เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมผีูใ้ดสงัเกตเหน็พวกมนัหากพวกมนัไม่ยินยอม 

บางครั้งพวกมันยังเดินไปถึงวัดส่วนหน้า มองดูการซ้อมของ 

คณะนางร�าหงซิ่วเจาจากในหอเก๋งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้หลากสี  

แค่ได้เห็นเหล่านางงามในวัยก�าดัดร่ายร�ากันจนเหงื่อโซมกาย ผมเผ้า 

ยุ่งสยาย พวกมันก็รู้สึกเจริญตาเจริญใจไม่น้อยแล้ว 

ซังซังพอเห็นเสี่ยวเฉ่าชี้แนะติเตียนสาวงามทั้งหลายด้วยน�้าเสียง

อ่อนใสแต่เฉียบขาด อากัปกิริยาท่วงท่าคล้ายหัวหน้าเจี่ยนเข้าไปทุกที 

ก็อดหัวเราะออกมามิได้ 

การร่ายร�าของคณะหงซิ่วเจาในครั้งนี้แม้จะงดงามและย่ิงใหญ่

อลังการไม่เท่าระบ�าหนีฉาง* แต่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายความมีมงคล 

ของเทพอัปสรในต�านานของนิกายพุทธอยู่หลายส่วน จึงน่าจะประสบ 

ความส�าเร็จและได้รับความชื่นชมจากผู้ชมอย่างไม่ต้องสงสัย

หนิงเชวียกับซังซังเพียงยืนมองจากท่ีไกล ไม่คิดจะออกไปพบปะ

กับพวกนาง และก็ไม่คิดจะออกไปร่วมสนทนากับคณะทูตของต้าถัง 

เสี่ยนจื๋อหลางแม่ทัพใหญ่เจิ้นซีแจ้งความจ�านงขอพบหนิงเชวียผ่าน

ทางหลวงจีนในวัดมาหลายครั้งหลายครา แต่หนิงเชวียไม่อยากถูก 

เรื่องราวทางโลกมารบกวนจิตใจในตอนน้ี จึงปฏิเสธไป

ฉีซานต้าซือตอนอธิบายคัมภีร์พุทธเคยกล่าวไว้ ธรรมะคือวิธี 

การมองโลกอย่างหนึง่ และท่ีส�าคัญยังเป็นวิธีในการด�ารงชวิีตอกีรปูแบบ 

หน่ึงด้วย 

วิธีที่ว่าถูกจอมปราชญ์ตั้งชื่อล้อเลียนว่าวิธีหุบปาก ถูกเหลียนเซิง

* ระบ�าหนีฉาง หรือระบ�าเพลงหนีฉาง มาจากชื่อเต็มว่า 'หนีฉางอวี่อี' (พลิ้วอาภรณ์พรายรุ้ง) เป็น 

การแสดงร่ายร�าชุดหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถัง ว่ากันว่าจักรพรรดิถังเสวียนจง หลี่หลงจี ทรงพระสุบินว่า 

ได้ไปดวงจันทร์แล้วทอดพระเนตรเห็นการร่ายร�าชุดนี้ เมื่อตื่นบรรทมจึงทรงประพันธ์บทเพลง  

‘หนีฉางอวี่อี’ ขึ้นและให้หยางกุ้ยเฟยร่ายร�าประกอบ
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ต้าซือเหน็บแนมว่าเป็นการเอาแต่รอคอยเหมือนเต่าที่หดหัวจ�าศีล 

อยู่ในกระดอง และถูกศิษย์พ่ีรองแดกดันว่าเป็นวิธีแสร้งตาย ทว่าการ

ด�ารงตนอยู่ในขันติและความสงบซึ่งเป็นจุดเด่นของนิกายพุทธก็มีข้อดี

เช่นกัน

ที่เห็นได้ชัดคืออาการป่วยของซังซังค่อยๆ ทุเลาลง ส่วนจิตใจของ

หนิงเชวียก็สงบนิ่งลงไปไม่น้อย ภายหลังเมื่อหนิงเชวียนึกย้อนกลับมา

ก็ต้องยอมรับว่าในฤดูสารทของรัชสมัยเทียนฉี่ปีท่ีสิบหก ช่วงเวลาสั้นๆ 

เพียงไม่ก่ีวันในวัดลั่นเคอกลับเป็นช่วงเวลาท่ีชีวิตมันสุขสงบที่สุด เพียง

แต่ความสุขสงบน้ีเป็นเพียงแค่การปลอบประโลมใจก่อนเกิดเหตุการณ์

ที่น่าเศร้าขึ้นเท่านั้น 

ในท่ีสุดวันเทศกาลอว๋ีหลันก็มาถึง

ผู ้คนมากมายหลั่งไหลมาจากท่ัวทุกสารทิศ เมืองเล็กๆ หน้า 

เขาหว่าซานคึกคักจอแจจนแทบไม่มีท่ีให้เดิน ลานหน้าวัดมีแต่คนเดิน 

เบียดเสียด มองไปทางไหนก็เห็นแต่ศีรษะด�าเป็นพืด มิรู ้ว่าบนถนน 

มีรองเท้าถูกเหยียบหลุดไปแล้วก่ีข้าง หากไม่มีหลวงจีนน้อยในวัดกับ

ทหารทีป่ระจ�าการอยูใ่นเมอืงออกมาคอยดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

ป่านนี้พิธีการคงยากที่จะด�าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ทุกแคว้นในจงหยวนต่างส่งคนส�าคัญมาร่วมชมขบวนแห่และ 

การแสดง รถม้าแต่ละคันในขบวนแห่เรียกเสียงโห่ร้องอย่างสนุกสนาน

ตื่นเต้นได้มากมาย แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี

เมื่อคณะนางร�าหงซิ่วเจาปรากฏตัว ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย 

จากน้ันเจ้าอาวาสวัดลั่นเคอก็น�าหลวงจีนทั้งหลายท�าพิธีสวดอวยพรให้

กับคนทั้งแผ่นดิน ก่อนมีพิธีกรรมบูชาเฮ่าเทียนโดยเสินกวนท่ีมาจาก
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อาศรมเทพแห่งซีหลิง ผู้คนมากมายพากันคุกเข่าโขกศีรษะอยู่กับพ้ืน 

บรรยากาศดูศักดิ์สิทธ์ิน่าเกรงขามเป็นอย่างย่ิง 

หนิงเชวียยืนชมความคึกคักอยู่กับซังซังบนหลังคาวิหารของวัด

ส่วนหลัง พอเห็นการโขกศีรษะกราบไหว้อย่างเป็นพิธีรีตองของเหล่า

สานุศิษย์จากท้ังนิกายพุทธและเต๋า ก็อดหัวร่อข้ึนมาไม่ได้ กล่าวด้วย

สีหน้าขบขัน 

"เข้ากันได้หรือน่ี"

หลังจบพิธี บรรดาสาวงามจากคณะหงซิ่วเจาก็เริ่มท�าการแสดง 

เรียกเสียงโห่ร้องปรบมือดังสนั่นกึกก้องไปทั่วเมือง

เหล่าหลวงจีนชราท่ีชมดูการร่ายร�าอันอ่อนช้อยด้วยใบหน้า

เคร่งขรึม มิรู ้ว่าก�าลังนึกถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเมื่อหลายสิบปีก่อนอยู่ 

หรือไม่ บางรูปขอบตาจึงถึงกับรื้นชื้น

หนิงเชวียกล่าวอย่างปลดปลง

"ผ่านไปหลายสบิปี ในทีส่ดุวัดลัน่เคอก็ได้ชมการแสดงชดุเทพธิดา

โปรยบุปผาอีกครั้ง ดีท่ีเหลียนเซิงลาจากโลกน้ีไปแล้ว เทศกาลอว๋ีหลัน

ของปีนี้จึงน่าจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัย"

ส�าหรับชาวเมืองกับอาคันตุกะจากต่างถ่ิน เทศกาลอว๋ีหลัน 

คือเทศกาลอันย่ิงใหญ่ คือเรื่องที่ถูกผู้คนกล่าวถึงมากท่ีสุดในฤดูสารท

ของทุกปี แต่ส�าหรับบุคคลส�าคัญท้ังหลาย เทศกาลอว๋ีหลันกลับเป็น

เพียงแค่ข้ออ้างในการเรียกชุมนุมเพ่ือถกเถียงถึงเร่ืองส�าคัญๆ บางเรื่อง

เท่าน้ัน 

ก่อนที่เทศกาลจะเริ่มต้น การประชุมของทูตจากแคว้นต่างๆ  

ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย รอจนคณะทูตกลับไปถึงแคว้น รายงานให้
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ราชส�านักและกราบทูลให้จักรพรรดิของพวกมันทรงทราบเพ่ือยืนยัน

เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยตราลัญจกร ข้อสรุปก็จะมีผลอย่างเป็น

ทางการ 

แผนและกลยุทธ์ที่ตกลงกันนี้มีสาระส�าคัญว่าให้ทุกแคว้นใน 

จงหยวนส่งทหารไปทุ่งร้างอีกครั้งในปีหน้า ทั้งยังจะเพ่ิมจ�านวนทหาร

และความแข็งแกร่งของหน่วยพลาธิการให้มากขึ้น นอกจากน้ี แคว้น

ต้าถังยังถูกขอร้องมิให้ยืนดูอยู่ด้านข้างเฉกเช่นเดียวกับคร้ังก่อน แต่จะ

ต้องส่งขุมก�าลังท่ีแท้จริงออกมา 

สาเหตุที่ต้องขอให้แคว้นต้าถังลงแรงอย่างจริงจังเพราะบัดนี้

สถานการณ์ในทุ่งร้างทวีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น หลังชาวฮวงปักหลัก

หย่ังเท้าได้เพียงแค่หนึ่งปีก็มีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ อีกท้ัง 

ราชส�านักจั่วจั้งท่ีในการศึกครั้งก่อนถูกแคว้นต่างๆ ในจงหยวนใช้อุบาย

จนต้องสูญเสียก�าลังคนไปมาก ในที่สุดก็ฉุกคิดได้ เริ่มรู้หลบเป็นปีก 

รู้หลีกเป็นหาง และพยายามที่จะล้างแค้นให้กับความอัปยศอดสูท่ีถูก

หลอกใช้ด้วย 

ชาวฮวงขึ้นเหนือไปนานแล้ว คนเถ่ือนต่างหากที่เป็นเจ้าของ 

ดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลาหนึ่งพันปีท่ีผ่านมา! นี่คือความคิดของ 

ราชส�านักจั่วจั้ง

แม้ราชส�านักจั่วจั้งจะสูญเสียก�าลังคนไปมาก แต่ด้วยความ 

คุ้นเคยกับภูมิประเทศในทุ่งร้าง หากต้องสู้รบติดพันกับแคว้นต่างๆ  

ในจงหยวนขึ้นมาจริงๆ ต่อให้สู ้ไม่ชนะก็ยังสามารถหลบหนีขึ้นเขา 

หมินซานอันกว้างใหญ่ได้ แค่นี้กองทัพร่วมจากจงหยวนก็ยากที่จะท�า

อะไรพวกมันแล้ว 

สิ่งที่แคว้นต่างๆ ในจงหยวนเป็นกังวลมากท่ีสุดคือหากทหารม้า
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ของราชส�านักจั่วจั้งตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความสูญเสียมากเกินไป  

ก็เป็นไปได้ท่ีพวกมันจะละทิ้งเกียรติและศักด์ิศรีหันไปสวามิภักดิ์ต่อ 

ราชส�านักจินจั้ง

ช่วงเวลาสิบปีท่ีผ่านมา ราชส�านักจินจั้งเอาแต่เก็บตัวเงียบจน

แทบถูกผู้คนในจงหยวนลืมเลือนไป ทว่าบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่และ

บุคคลส�าคญัของแต่ละแคว้นล้วนตระหนกัด ีทีก่ล่าวกันว่าแสนยานภุาพ

ของแคว้นหนานจิน้เป็นอนัดบัสองในปฐพี แท้ทีจ่รงิต�าแหน่งท่ีว่าน้ีสมควร 

เป็นของราชส�านักจินจั้งมากกว่า 

ราชส�านักจินจั้งมีทหารม้าที่มีฝีมือยอดเยี่ยมที่สุด มีม้าพันธุ์ดีมาก

ท่ีสดุ และมหีมอผมีากทีส่ดุ หากไม่ตดิว่ามเีขาหมนิซานขวางก้ัน ฉานอว๋ี 

ท่ีห้าวหาญและปรีชาสามารถติดต่อกันหลายรุ่นคงรวบรวมทุ่งร้างให้

เป็นปึกแผ่นไปนานแล้ว 

และหากมใิช่เพราะหลายร้อยปีมานีท้างทิศใต้มแีคว้นต้าถังคอยยัน 

และคุมเชิงเอาไว้ ทหารม้าราชส�านักจินจั้งอาจจะกวาดล้างจงหยวน 

หรือไม่ก็อาจจะบุกตะลุยไปถึงเชิงเขาเถาซานของแคว้นซีหลิงแล้วก็ได ้

เมื่อเผชิญหน้ากับค�าขอร้องอย่างขุ่นเคืองของคณะทูตจากแคว้น

อื่นๆ ในท่ีสุดทูตแคว้นต้าถังก็เห็นด้วยกับการลงนามในแผนการ 

ฉบับน้ี เหตุผลหน่ึงเป็นเพราะแรงกดดันจากอาศรมเทพแห่งซีหลิง  

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งส�าคัญย่ิงกว่ากลับเป็นกลยุทธ์ในการท�าสงคราม

ของแคว้นต้าถังเอง

เทือกเขาเทียนชี่กับเทือกเขาหมินซานอันที่จริงเป็นเทือกเขา

เดียวกันที่ทอดตัวยาวเป็นหมื่นลี้ ผ่าทะลุดินแดนตอนเหนือของแผ่นดิน

ใหญ่และแบ่งทุง่ร้างอันกว้างใหญ่ไพศาลออกเป็นสองส่วน โดยตรงกลาง 

ถูกหุบเขาลึกแคบตัดแบ่งออกเป็นเหนือกับใต้ ชาวจงหยวนคุ้นเคย 
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กับการเรียกเทือกเขาท่ีถูกตัดแบ่งน้ีว่าหมินซานเหนือและหมินซานใต้ 

ในขณะที่พวกคนเถ่ือนกลับเรียกเทือกเขาทางทิศเหนือว่าเขาเทียนชี่ 

หากราชส�านักจั่วจั้งคิดร่วมมือกับราชส�านักจินจั้งท�าสงครามกับ

จงหยวนจริง เช่นน้ันทหารม้าของพวกมันก็จะต้องอาศัยเส้นทางตรง

หบุเขาน้ีในการตดิต่อส่งข่าว ทว่าทางทศิตะวันตกของหุบเขากลับมเีมอืง

ที่มีคูน�้าล้อมรอบของแคว้นต้าถังตั้งอยู่ 

เมืองน้ีต้ังอยู่สุดขอบอาณาเขตของแคว้นต้าถัง ทั้งยังเป็นเมืองท่ี

มีความส�าคัญอย่างย่ิงยวด แคว้นต้าถังส้ินเปลืองก�าลังคนและก�าลัง

ทรัพย์ไปมากในการสร้าง ฉางอันจึงย่อมมิอาจให้เมืองท่ีว่าน้ีได้รับการ

คุกคามใดๆ ไม่ว่าการคุกคามนี้จะมาจากใครหรืออะไรก็ตาม

บรรดาทูตหลังท�าหน้าที่ของตัวเองเสร็จส้ินลง บางส่วนก็เข้าเมือง

ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง บางส่วนก็รีบเร่งเดินทางกลับไปยังแคว้นของตน

เพ่ือรายงานผลของการปรึกษาหารือ 

ผู้ฝึกฌานจากแต่ละส�านักยังคงพ�านักอยู่ภายในวัด หากเป็นปี

ก่อนๆ คนเหล่านีจ้ะต้องตดิตามบคุคลส�าคญัของแคว้นตวัเองจากไปด้วย 

แต่ปีนี้สถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงไป เพราะพวกมันต้องรอให้บุคคล

ส�าคัญที่พ�านักอยู่ในวิหารด้านหลังเอ่ยปากก่อน คนเหล่านี้ได้แก ่

เฉิงเซียนเซิงยอดคนด่านรู ้ชะตาจากศาลากระบี่ ชวีนีหม่าตี้กูกูกับ 

ผู้งมงายบุปผาลู่เฉินจยาแห่งแคว้นเยว่ียหลุน เจ้าคณะหอวินัยจาก 

วัดเสวียนคง และตัวแทนจากสถานศึกษากับอาศรมเทพแห่งซีหลิง 

ตัวแทนของสถานศึกษาย่อมต้องเป็นหนิงเชวีย ส่วนตัวแทน 

ของอาศรมเทพแห่งซีหลิงน้ันเดิมทีก็คือซังซัง เพียงแต่ตอนน้ีนางยัง 

ไม่ได้รบัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ มเีพียงแค่ฉายาทีอ่าศรมเทพมอบให้ 

ที่ส�าคัญคืออาศรมเทพรู้ดีว่าเทวีแห่งแสงสว่างต้องไม่มีทางสนใจเรื่อง

Page ��������������� 22.indd   19 18/2/2562 BE   14:08



20 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 22

พวกนี้ ดังน้ันจึงส่งเสินกวนคนหน่ึงมาช่วยเหลือ 

เสินกวนผู้น้ีหนิงเชวียรู้จักเป็นอย่างดี เพราะมันก็คือเฉิงลี่เสวี่ย

หัวหน้าหน่วยโองการฟ้าผู้มีผมเป็นสีเงินยวง  

หนิงเชวียพอเห็นเป็นเฉิงลี่เสว่ียก็กล่าวดักคอ 

"หากซังซังพูดอะไรออกมา เจ้าจะเชื่อฟังนางจริงๆ น่ะหรือ ไป

หลอกเด็กเถอะ"

เฉิงลี่เสวี่ยย้ิมน้อยๆ

"หากเทวีแห่งแสงสว่างแสดงความคิดเห็น ข้าย่อมต้องเคารพ

ความคิดเห็นของนาง อีกอย่าง ข้าเชื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในอาศรมเทพกล้า

คัดค้านความคิดเห็นของนางเช่นกัน"

"พูดเสียน่าฟัง แต่ค�าพูดเหล่าน้ีทีหลังพูดให้น้อยลงได้หรือไม่  

หรือไม่พูดเลยจะดีกว่า"

ถึงตรงน้ีหนิงเชวียก็จ้องตาเฉิงลี่เสว่ีย ถามว่า

"เจ้าน่าจะได้ยินค�าเล่าลือเก่ียวกับข้ามาบ้างแล้ว?"

สีหน้าของเฉิงลี่เสว่ียสงบนิ่งขณะตอบ

"ก็พอได้ยินมาบ้าง"

หนิงเชวียถาม

"แล้วเชื่อหรือไม่"

เฉิงลี่เสวี่ยย้ิมน้อยๆ 

"ไม่รู้สิ"

"แล้วต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าเล่า"

เฉิงลี่เสวี่ยส่ายหน้า

"ข้าจะไปรู้ได้อย่างไร"

หนิงเชวียยักไหล่
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"เช่นน้ันหากวันหน้ากล้ามีคนในนิกายเต๋าพูดว่าข้าคือบุตรของ 

หมิงหวัง ก็อย่าโทษข้าที่จะไม่เกรงใจก็แล้วกัน"

เฉิงลี่เสวี่ยถอนใจดังเฮือก

"หากเจ้าไม่พูดข้ึนมาเอง แล้วใครจะกล้าพูดใส่หน้าเจ้ากันเล่า"

หนิงเชวียย้ิมเย็น

"การพูดพล่อยรงัแต่จะน�าภัยมาสูต่วั ข้าก็แค่เตอืนพวกเจ้าเท่าน้ัน"

เฉิงลี่เสว่ียถอนใจอีกครั้งก่อนล้วงจดหมายฉบับหนึ่งออกมาย่ืน 

ส่งให้

"นี่คือจดหมายจากจ้าวบัลลังก์พิพากษา นางก�าชับให้ข้าส่งถึง 

มือเจ้า"

หนิงเชวียตะลึงไปชั่ววูบ หลังรับจดหมายมาเปิดอ่านก็พบว่าเป็น

ลายมือของเย่ียหงอว๋ีจริงๆ

ในจดหมายเย่ียหงอว๋ีเขียนถึงเรื่องการไล่ล่าสังหารองค์ชาย 

หลงชิ่งที่นอกด่านทางเหนือของแคว้นเย่ียนมาสั้นๆ นางไม่ได้เล่าถึง

เหตกุารณ์ฟ้าผ่ารมิทะเลสาบให้หนงิเชวียฟัง แค่บอกว่าหลงชิง่ยงัไม่ตาย 

มหิน�าซ�า้ยังน�าก�าลงัซึง่ตอนน้ีมจี�านวนเพ่ิมเป็นหลายสบิคนไปสมทบกับ

คนของราชส�านักจั่วจั้งก่อนหลบหนีเข้าทุ่งร้างไป 

หลงชิ่งเอาชีวิตรอดจากกระบี่ของเย่ียหงอวี๋ไปได้! 

นีต่่างจากทีม่นัคาดไว้หน้ามอืเป็นหลงัมอื หนงิเชวียมัน่ใจว่าระหว่าง 

นั้นจะต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น แต่เมื่อเย่ียหงอว๋ีไม่คิดจะบอกกล่าว 

มันก็หมดปัญญาจะคาดเดา 

นกึถึงดอกท้อสดี�ากับกลิน่อายโดดเด่ียวอ้างว้างน่ันแล้ว หนงิเชวีย 

ก็รู้สึกไม่สบายใจข้ึนมาทันที

วันน้ันที่วัดหงเหลียน หากหลงชิ่งไม่ถูกเคล็ดวิชาเทาเที่ยของมัน
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ท�าให้ตืน่ตระหนกจนขวัญกระเจงิ คิดแต่จะหนี ไม่แน่ว่ามนัอาจต้องตาย

ด้วยน�้ามือของอีกฝ่ายไปแล้วก็ได้  

มนัรูดี้ว่าหลงชิง่ในตอนนีเ้ข้มแขง็และน่าประหว่ันพรัน่พรงึเพียงใด 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเคล็ดวิชาดูดพลังที่แสนจะพิสดารน่ัน แม้ในทุ่งร้าง

จะไม่มผีูฝึ้กฌานนกิายเต๋า แต่ก็มหีมอผอียู่มากมาย ภายใต้สถานการณ์

ที่ขาดความระมัดระวังเพราะคิดไม่ถึง หมอผีเหล่านั้นคงไม่แคล้วต้อง

ตกเป็นเหย่ืออันโอชะ ซึ่งก็จะท�าให้หลงชิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมย่ิงขึ้นไปอีก

หนิงเชวียเริ่มเลื่อมใสศัตรูตัวฉกาจคนนี้ข้ึนมาบ้าง เห็นๆ อยู่ว่า 

ควรตายไปนานแล้ว แต่หลงชิ่งไม่เพียงไม่ตาย กลับยังเปลี่ยนเป็น 

น่ากลัวขึ้น เมื่อสองปีก่อนเคยมีคนพูดกันว่ามันกับหลงชิ่งคือศัตรูที ่

โชคชะตาก�าหนดให้มิอาจอยู่ร่วมโลกเดียวกัน หรือค�าพูดนี้จะต้อง 

กลายเป็นจริงในท่ีสุด 

จดหมายของเย่ียหงอว๋ีมีสองแผ่น แผ่นที่สองนางวาดรูปกระบี่ 

เอาไว้

หนิงเชวยีสมัผสัได้ถึงเจตนารมณ์กระบีอ่นัน่าสะพรงึกลวัทีแ่ฝงอยู่

ในภาพและความรูส้กึเห้ียมหาญไม่ยินยอมพร้อมใจของนางขณะทีว่าด 

จนต้องพึมพ�ากับตัวเองด้วยหัวใจที่หนาวเหน็บ

"เจ้ารุดหน้าเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ...อย่าเก่งนักได้หรือไม่ ย่ิงเจ้า

เป็นอย่างนี้ข้าก็ย่ิงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง"

ปากกล่าวเช่นนี้ แต่ในความเป็นจริงมันกลับรู้สึกซาบซึ้งตื้นตัน 

ในตัวเย่ียหงอว๋ีเป็นอย่างย่ิง พอนางมองทะลุเพลงกระบี่มหานทีของ 

หลิ่วไป๋ไปได้อีกขั้น ก็วาดกระบี่มาบอกให้มันรับรู้ด้วย นี่คงเป็นเพราะ

นางห่วงว่ามันจะฝึกฌานรุดหน้าได้ช้า ต่อไปจะมิใช่คู่ต่อสู้ของหลงชิ่ง 

แน่นอน หนิงเชวียยังรู ้อีกว่าด้วยนิสัยของเย่ียหงอว๋ี นอกจาก
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เหตุผลที่กล่าวไปแล้ว ยังมีเหตุผลที่ส�าคัญอีกข้อหนึ่ง น่ันคือนางกลัวว่า

ฝีมือมันจะถูกนางท้ิงห่างเกินไป ครั้งหน้าเมื่อต้องประมือกัน ความสนุก

เร้าใจจะลดทอนลง 

เฉิงลี่เสว่ียได้ยินท่ีมันพึมพ�ากับตัวเองก็ทอดถอนใจ กล่าวด้วย 

น�้าเสียงข่ืนขม

"ตอนพบกันในทุ่งร้าง เจ้ายังไม่บรรลุด่านสู่พิสดาร วันน้ีได้พบกัน

อกีครัง้ เจ้ากลบักลายเป็นยอดคนด่านรูช้ะตาไปแล้ว หากแบบนียั้งเรยีก

ว่าไม่ได้เรื่อง เช่นน้ันข้ามิสมควรขุดหลุมฝังตัวเองหรอกรึ"

หนิงเชวียตบไหล่อีกฝ่าย กล่าวปลอบ

"ผู้ที่รู้จักพอจึงจะพบกับความสุข"

เฉิงลี่เสวี่ยกล่าวอย่างปลดปลง

"ในที่สุดข้าก็เข้าใจ เพราะเหตุใดองค์ชายหลงชิ่งหลังพ่ายแพ ้

ให้เจ้าท่ีเมืองฉางอัน กลับไปอาศรมเทพจึงมีแต่ความเคียดแค้นจนมี

สภาพเย่ียงน้ัน เพราะไม่ว่าใครก็ตามท่ีสูญเสียโอกาสได้เป็นศิษย ์

ของจอมปราชญ์ย่อมเท่ากับสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไป ท่ีส�าคัญ 

การพ่ายแพ้ให้กับคนอย่างเจ้าช่างเป็นความรู้สึกที่เหลือรับจริงๆ"

หนิงเชวียกล่าวอย่างย้ิมแย้ม

"จะว่าไปตอนน้ันข้าไม่ได้ท�าอะไรเลย เพียงแค่ถามมันว่าจะ 

กินขนมโก๋หรือไม่"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

การชุมนุมที่จัดขึ้นในวิหารด้านหลัง ผู ้ฝึกฌานทั่วไปย่อมไม่มี

คุณสมบัติเข้าร่วม พวกมันได้แต่ต้องรอคอยอยู่อย่างเงียบๆ หรือไม่ 
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