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คำ�นำ�

ผ่านมาเกินครึง่ทางแล้ว สยบฟ้าพิชติปฐพีได้เข้าสู่ภาคทีส่ี่อย่างเป็นทางการ 

ในชือ่ภาคว่า 'ม่านกาลท่ีคล้อยลง' ฟังจากชือ่ภาคดจูะเป็นลางอย่างไรชอบกล  

แต่คนอย่างหนิงเชวียหรือจะสนใจ ราตรีนิรันดร์จะเข้าปกคลุมโลกก็ช่างมันสิ 

ขอแค่มันกับซังซังรอดตายก็พอแล้ว

ดุเดือดต้ังแต่เริ่มเปิดภาค เมื่อทันทีที่หนิงเชวียกับซังซังหวนคืนสู่โลก  

ก็ต้องเจอกับกองทัพยอดฝีมือจากทั้งนิกายเต๋าและพุทธ ไม่เว ้นแม้แต่ 

คนที่ไม่ใช่ผู้ฝึกฌานอย่างพวกทหาร หรือกระทั่งชาวบ้านตาด�าๆ เพราะตอนน้ี 

เรื่องบุตรีของหมิงหวังจุติลงมาและได้ต่ืนขึ้นมาแล้วนั้นเป็นวาระที่คนทั้งโลก 

ต้องร่วมกันรับมือ มีแต่ต้องฆ่าซังซัง โลกจึงจะพ้นภัย และหนิงเชวียก็มีแต ่

ต้องฆ่าคนทั้งโลก ซังซังจึงจะพ้นภัยเช่นกัน!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

Pre ��������������� 23.indd   3 30/4/2562 BE   14:44



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

ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทางสำานักพิมพ์ กองบรรณาธิการ  

รวมทั้งคุณมดแดงที่ ไว ้วางใจให ้ข ้าพเจ ้าแปลนิยายเรื่องนี้  ขอบคุณ 

นักอ่านทุกท่านที่สนับสนุน ติดตาม และรอคอยนิยายเรื่องนี้มาโดยตลอด

นิยายเรื่องนี้ เป ็นผลงานเรื่องแรกที่ข ้าพเจ้าทำางานกับสำานักพิมพ์  

หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้

สุดท้ายน้ี ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน

ด้วยความจริงใจ

ซือเสียนทรงพล
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แนะนำ�ตัวละคร

✱	 จื่อโม่ ถงหลิ่งของกองกำาลังทหารม้าอาศรมเทพ เป็น 

  ผู้มีความสามารถสูง คุณสมบัติยอดเย่ียม ฝึกฌาน 

  ถึงด่านสูพิ่สดารข้ันปลาย มชีือ่เสยีงพอๆ กับเฉนิปาฉือ่

✱	 เสี่ยนจื๋อหลาง  แม่ทัพใหญ่เจิ้นซี หน่ึงในส่ีแม่ทัพใหญ่แคว้นต้าถัง  

  เป็นผู ้ฝึกฌานแนวทางยุทธ์ท่ีมีด่านฌานธรรมดา  

  แต่การวางแผนการรบยอดเย่ียมไม่มีผู้ใดเทียบเคียง 

  ได้ สมัยก่อนเคยคลุกคลีอยู ่ในพรรคมัจฉามังกร  

  สนิทสนมกับเฉาเสี่ยวซู่

✱	 หยางเอ้อร์สี่ ชาวนาในชนบททางทิศใต้ของแคว้นต้าถัง เคยเป็น 

  ทหาร นิสัยเปิดเผยตรงไปตรงมา 

✱	 ชุยสือ หัวหน้าตระกูลชุยเขตชิงเหอ เคยรับราชการเป็น 

  จงซูเซ่อเหริน (ผู ้ช่วยหัวหน้าสำานักราชเลขาธิการ)  

  และเคยรับตำาแหน่งเป็นซื่อหลาง (รองเสนาบดี)  

  อยู่ในกรมพิธีการและกรมปกครอง ต่อมาถูกกล่าวโทษ 

  ด้วยเรื่องบางเรื่องจึงต้องกลับเขตชิงเหอ มีฐานะเป็น 

  อาจารย์ผูป้ระสทิธ์ิประสาทความรูใ้ห้กับองค์หญิงหลีอ่วี๋
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✱	 นักพรตครึ่งร่าง	 พรตเฒ่าที่เร้นกายอยู่ในถ�้าบนเขาหลังอารามจือโส่ว		

	 	 แซ่เหอ	 ถูกคนตัดร่างขาดสองท่อน	 แต่กลับอยู่รอด	

	 	 มาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีวิชาลับรักษาชีวิต	 ด่านฌาน	

	 	 เคยบรรลุห้าด่านเข้าสู่ด่านเบิกนภา	

✱	 เฉินชุน	 เสนิกวนเสือ้คลมุแดงทีป่ระจ�าอยู่ในอารามเต๋าแคว้นฉี	

	 	 นานสามสิบกว่าปี	 เป็นคนของวิหารเทพแสงสว่าง		

	 	 ฐานะในแคว้นฉีสูงส่งเป็นอย่างย่ิง

✱	 รัชทายาทฉงหมิง	 รชัทายาทแคว้นเย่ียน	พระเชษฐาขององค์ชายหลงชิง่		

	 	 หลังเหตุการณ์พลิกผันท่ีเกิดกับหลงชิ่ง	 รัชทายาท	

	 	 ฉงหมงิก็กุมอ�านาจในราชส�านกัและกองทพัแคว้นเย่ียน		

	 	 เอาไว้ได้ท้ังหมด	

✱	 กวนไห่	 ศษิย์ของฉซีานต้าซอืแห่งวัดล่ันเคอ	แม้มนีสิยัหนกัแน่น		

	 	 ทรหด	แต่ก็อบอุน่น่าคบ	 เคยประลองฝีมอืกับหนิงเชวีย		

	 	 มีความเลื่อมใสในสถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง	

✱	 เฉิงจื่อชิง	 ศิษย์น้องของหล่ิวไป๋	 หนึ่งในยอดคนด่านรู ้ชะตา	

	 	 ที่มีอยู่ไม่ก่ีคนในศาลากระบี่	

✱	 เซี่ยเฉิงอว้ิน		 ลกูน้องคนสนิทของรชัทายาทแคว้นหนานจิน้	 เคยเป็น	

	 	 สหายร่วมห้องเดียวกันกับหนิงเชวียในสถานศึกษา		

	 	 ปีนัน้มชีือ่เสยีงโด่งดงัย่ิง	แต่หลงัหนิงเชวียได้เข้าชัน้สอง		

	 	 มันก็กลับแคว้นหนานจิ้นไปอย่างหมองเศร้า
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✱	 ต้งหมิงต้าซือ มือหมากล้อมอันดับหนึ่งของเขาหว่าซาน สมัยยัง 

  หนุ่มแน่นรับหน้าที่เฝ้าหมากกระดานสุดท้ายของเขา 

  หว่าซานเป็นเวลานานสบิกว่าปี ทว่าพอเข้าสูว่ยักลางคน  

  กลบัหายตวัไปอย่างลกึลบั ลอืกันว่ามรณภาพไปแล้ว 

✱	 ฉีซานต้าซือ มหาเถระอาวุ โสของวัดลั่นเคอ ถือกำาเนิดจาก 

  วัดเสวียนคง เป็นบุตรที่แอบมีอย ่างลับๆ ของ 

  เจ้าคณะฝ่ายเทศนารุน่ก่อนของวัดเสวียนคง ลอืกันว่า 

  มนัล่วงรูอ้นาคต สามารถชีแ้นะทางสว่างให้กับคนอืน่ 

✱	 เป่าซูต้่าซอื เจ้าคณะหอวินยัของวัดเสวียนคง เป็นเพราะมบีญุวาสนา 

  กับนิกายพุทธอย่างลึกซึ้ง และสามารถตอบสนองกับ 

  กระด่ิงพิสุทธ์ิ จึงกลายเป็นผู้ถือกระดิ่ง เดินทางมา 

  เขาหว่าซานเพราะเรื่องบุตรของหมิงหวัง 

✱	 ชเีน่ียน ศิษย์สญัจรทัว่ปฐพีของนกิายพุทธ มาจากวัดเสวียนคง  

  หน่ึงในสถานที่ท่ีเป็นปริศนา กัดลิ้นตัวเองฝึกฌาน 

  ผนึกโอษฐ์ ด่านฌานลึกลำ้า สำาเร็จวิชาธรรมกาย 

  อจลหมิงหวัง

✱	 หลี่มั่นมั่น ศิษย์พ่ีใหญ่ของสถานศึกษา สวมเสื้อบุใยฝ้ายเก่าๆ  

  ที่เอวเสียบตำาราไว้หนึ่งเล่มและห้อยกระบวยไม้ไว ้

  หนึ่งอัน รู ้แจ้งในทุกศาสตร์ พลังที่แท้จริงลึกลำ้า 

  จนมิอาจหย่ังรู้ได้ ทำาอะไรเชื่องช้า
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✱	 ชุยซิ่ว ผู ้มีความสามารถคนหนึ่งของตระกูลชุยเขตชิงเหอ  

  เป็นพ่ีชายของภรรยาเก่าเจิงจิ้ง (บิดาของซังซัง)  

  ชอบวางอำานาจบาตรใหญ่ข่มเหงคน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Mao Ni 11

บทที่ 1

รถลงทุ่งร้างมุ่งสู่เนินดิน

ฤดูกาลทั้งสี่ของโลกมนุษย์ล้วนมีบุปผา แม้ในช่วงเหมันต์ท่ี 

หนาวเหน็บก็มีดอกล่าเหมยให้ชื่นชม ฤดูสารทย่อมมีบุปผาเช่นกัน  

ฤดูสารทท่ีวัดลั่นเคอ บุปผาท่ีขึ้นชื่อที่สุดคือกุ้ยฮวา หนิงเชวียก�าลังอุ้ม

ซังซังท่ีร่างอ่อนปวกเปียก ช่วงเวลาใกล้ตายนี้ ไม่รู้เพราะเหตุใดมันจึง

คิดถึงพวกกุ้ยฮวาริมสุสานโดดเดี่ยวในป่าสถูป

ตอนนีก้ระบีท่ี่ลอยมาจากฟ้าไกลอยู่ห่างจากรถม้าสีด�าไม่มากแล้ว 

วินาทีถัดไปน่าจะแทงถูกร่างซังซังและตัวมัน อันท่ีจริงมันไม่ได้มองเห็น

กระบี่บินเล่มน้ัน แต่ว่าสัมผัสได้ ท้ังแน่ใจด้วยว่ากระบี่เล่มน้ันมาจาก

เทพกระบี่หลิ่วไป๋ ดังน้ันจึงรู้ดีว่าอีกชั่วอึดใจตนเองและซังซังต้องตาย 

อย่างแน่นอน จึงไม่ท�าอะไรอีกแล้ว นอกจากโอบกอดซังซังในอ้อมอก

ไว้แน่นกว่าเดิม แล้วรออย่างสงบ

ทว่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอยู่เหนือจินตนาการและการ 

คาดคะเนของหนิงเชวียโดยสิ้นเชิง กระบี่ทะลวงเมฆท่ีมาจากฟ้าไกลที่

ตามหลกัแล้วต้องสงัหารพวกมนัอย่างแน่นอนกลบัเสยีดสกัีบรถม้าแล้ว

Page ��������������� 23.indd   11 30/4/2562 BE   16:46



12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 23

แฉลบออกไปอย่างรวดเร็ว

แสงพุทธะท่ีสงบร่มเย็นดับวูบไปหลังรถม้า ภาพความเส่ือมโทรม

ของวิหารหลังวัดลั่นเคอและฝนฤดูสารทพวกนั้นล้วนถูกตัดขาด แล้ว

หายไปอย่างไร้ร่องรอย รอบด้านเหลือเพียงความเงียบ

หนงิเชวยีรูว่้ารถม้าได้เข้าสูโ่ลกในกระดานหมากโดยสมบรูณ์แล้ว 

ความตึงเครียดสุดขีดพลันผ่อนคลาย เหงื่อไหลทะลักออกมาดุจห่าฝน 

ท�าให้ทั้งร่างเปียกโชกในพริบตา

เจ้าด�าก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

จึงร้องฮี้ๆ อย่างลิงโลดใจ แล้วว่ิงตะลุยไปบนถนนท่ีเงียบสงัด แต่ว่ิงไป

ได้ไม่ก่ีจั้ง ถนนท่ีดูเหมือนจะทอดยาวไปไม่ส้ินสุดกลับแยกออกอย่าง

กะทันหัน!

เดิมถนนสายนี้อยู่บนภูเขาสูงในโลกแห่งกระดานหมาก เมื่อถนน

ด้านหน้าแยกออกอย่างกะทันหัน ย่อมกลายเป็นหน้าผา

เพ่ิงรอดพ้นจากสถานการณ์เฉียดตายมาได้ ไหนเลยจะคิดว่า

ไม่ทันไรก็ต้องเจอกับอันตรายเช่นนี้อีก เจ้าด�าหยุดเท้าไม่ทัน อารมณ์

เดอืดดาลจงึระเบดิขึน้มาในยามสิน้หวัง ร้องฮีอ้ย่างบ้าคลัง่แล้วพุ่งลงไป!

เสียงกระแทกอย่างแรงดังโครม รถม้าสีด�าตกลงสู ่พ้ืนอย่าง 

หนักหน่วง ล้อรถบดแอ่งน�้าที่ก�าลังจับตัวเป็นน�้าแข็งจนแหลก แล้วแล่น

ต่อไปบนพ้ืนดนิเย็นเฉยีบท่ีค่อนข้างแขง็ มุง่ไปทางดวงตะวันเย็นยะเยือก 

ที่อยู่ห่างไกลดวงน้ัน

การกระแทกอย่างรนุแรงท�าให้หนิงเชวียทีอ่ยู่ในรถกระเด้งกระดอน 

ศรีษะกระแทกประทนุรถอย่างแรง จากเดมิท่ีมนึงงอยู่กับการเปล่ียนแปลง 

ท่ีรับมือไม่ทันก็พลันได้สติข้ึนมาเพราะความเจ็บปวด มันมองออกไป

นอกหน้าต่างตามสญัชาตญาณ พ้ืนท่ีในขอบเขตทศันวิสยัมแีต่ความรกร้าง 
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เป็นท่ีราบซึ่งมืดและเงียบสงัด คล้ายมีต้นไม้เหี่ยวเฉาอยู่ไม่ก่ีต้น 

ที่ น่ีไม่ใช่วัดลั่นเคอ แต่ก็ไม่ใช่โลกในกระดานหมากเช่นกัน  

หญ้าสขีาวราวเกลด็น�า้แขง็พวกน้ันตายไปนานแล้ว ปลาตัวเลก็ในแอ่งน�า้ 

ก็คงกลายเป็นน�า้แข็งไปนานแล้วเช่นกัน กาลเวลายังคงเป็นช่วงฤดูสารท 

อันหนาวเหน็บ ทัศนียภาพพวกนี้มันดูแล้วออกจะคุ้นตาอยู่ แต่น่าจะ 

ไม่เคยมา ที่นี่คือที่ไหนกันแน่

หรือว่าที่น่ีคือทุ่งร้าง แต่เมื่อครู่เห็นๆ อยู่ว่ารถม้ายังอยู่หน้าวิหาร

หลังวัดลั่นเคอ แล้วเหตุใดพริบตาต่อมาจึงมาโผล่ที่ทุ่งร้างได้ วัดล่ันเคอ 

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แถบทะเลฉุยหลิ่ง ห่างจากทุ่งร้างอย่าง 

ต�่าสุดก็หลายพันลี้ ที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ ท�าไมจึงมาโผล่ที่น่ีได้

หนิงเชวียมองทัศนียภาพของทุ่งร้างนอกรถ ตกใจจนพูดไม่ออก 

พอได้สติก็รีบมองดูซังซังท่ีอยู่ในอ้อมอก เห็นซังซังแม้ยังอ่อนแออยู่มาก 

แต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิต จึงอดถอนหายใจอย่างโล่งอกมิได ้

ขอเพียงซงัซงัยังมชีวิีตอยู ่ขอเพียงทีน่ีไ่ม่ใช่วดัลัน่เคอ ขอเพยีงไม่มี

แสงพุทธะปกคลุมรถม้า อย่าว่าแต่ว่ิงข้ามเส้นทางหลายพันลี้มาโผล่ที ่

ทุง่ร้างได้อย่างน่าพิศวงเลย ต่อให้ไปถงึโลกแห่งความมดืมนัก็มไิด้สนใจ

หลังจากว่ิงอย่างบ้าคลั่งมาได้ระยะหน่ึง เจ้าด�าก็ได้สติกลับคืนมา 

จงึค่อยๆ หยุดว่ิง หันรหัีนขวางมองไปรอบๆ อย่างหวาดระแวง เมือ่แน่ใจ

ว่าทีน่ีไ่ม่ใช่วัดลัน่เคอ และมนัก็ไม่ได้ตายเพราะตกหน้าผาทีส่มควรตายนัน่ 

จึงมีกะจิตกะใจมาตื่นตระหนก เริ่มหอบหายใจรุนแรง

ซังซังตื่นแล้ว พยายามลืมตาขึ้น พอเห็นท้องฟ้านอกหน้าต่างจึง 

รู้ว่าตนเองยังไม่ตาย หนิงเชวียก็ยังไม่ตาย ถามด้วยความแปลกใจว่า

"ท่ีนี่ท่ีไหน"

หนิงเชวียอุ้มนางไปใกล้หน้าต่าง มองออกไปด้านนอก นิ่งเงียบ
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พิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องเล่าที่ฉีซานต้าซือเล่าให้ตนฟังเมื่อ

หลายวันก่อน จึงพอจะเดาได้ถึงความจริงของเรื่องนี้ เพียงแต่แม้ได้เห็น

กับตาก็ยังยากจะเชื่อในสิ่งท่ีตนเพ่ิงประสบมาทั้งหมด

"ถ้าเดาไม่ผิด ตอนน้ีพวกเราน่าจะอยู่ท่ีซีฮวง (ทุ่งร้างตะวันตก)" 

หนิงเชวียบอก

พอได้ฟังค�าตอบ ซังซังก็พูดอย่างเศร้าใจว่า

"ซีฮวงกับเขาหว่าซานห่างกันคนละฟากแผ่นดิน ไกลกันอย่างนั้น 

จะมาถึงในชั่วพริบตาได้อย่างไร พวกเราตายแล้วใช่หรือไม่ ท่ีนี่คือโลก

แห่งความมืดใช่หรือไม่ พวกเราล้วนตายแล้ว หนิงเชวีย ท�าไมท่านถึง

ชอบหลอกข้า"

หนิงเชวียเช็ดน�้าตาบนใบหน้าท่ีขาวซีดของนาง ปลอบว่า

"ถ้าเจ้าตายแล้วจริง ข้าหลอกเจ้า เจ้าจะท�าอะไรข้าได้ ข้าเคย

หลอกเจ้าอย่างนั้นหรือ เจ้ายังไม่ตาย และที่น่ีคือซีฮวงจริงๆ"

ซังซังค่อยมีก�าลังใจขึ้นมาบ้าง ฝืนยันกายข้ึนมานั่งในอ้อมอกของ

หนิงเชวีย มองออกไปนอกหน้าต่าง เมื่อพบว่าเหมือนทุ่งร้างที่นางและ

หนิงเชวียต่างคุ้นเคยจริงๆ ก็ตกใจ

"หลายวันก่อน ฉซีานต้าซอืเล่าเรือ่งเก่ียวกับวดัลัน่เคอเรือ่งหน่ึงให้

ข้าฟัง"

หนิงเชวียเล่าเหมือนก�าลังครุ่นคิด

"มีต�านานเล่าว่าเมื่อครั้งปฐมพุทธะเดินทางผ่านมาท่ีเขาหว่าซาน 

สมัผสัได้ว่าท่ีใต้เขามสีถานทีแ่ห่งหน่ึงทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัวดัเสวียนคง 

จึงสั่งให้สานุศิษย์สร้างวัดลั่นเคอท่ีนั่น ต่อมาปฐมพุทธะส�าเร็จมรรคา

สูงสุดของการเดินทางฝ่าจักรวาล จึงก่อเจดีย์ศิลาอย่างง่ายๆ ไว้ที่นั่น 

สามารถน�าพาหลวงจีนในวัดไปยังดินแดนสุขาวดีที่อยู่สุดขอบฟ้าทาง
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ทิศตะวันตกได้ ข้าถามต้าซือว่าตอนน้ีค่ายกลน้ันยังอยู่หรือไม่ ต้าซือ

ตอบว่าผ่านมาหลายพันหลายหมืน่ปีแล้ว พลงัของปฐมพุทธะสญูหายไป 

จนหมดสิ้นนานแล้ว เจดีย์องค์นั้นก็กลายเป็นละอองธุลีไปแล้วเช่นกัน 

หลวงจนีในวดัสร้างวิหารหลงัหนึง่ไว้ตรงต�าแหน่งของเจดย์ีศลิาในต�านาน 

ซึ่งก็คือวิหารหลังนั้นที่พวกเราอยู่ก่อนหน้านี้"

ซังซังไม่มีทางเชื่อค�าอธิบายนี้ จึงถลึงตาใส่ ถามว่า

"ท่านจะบอกว่าตอนท่ีต้าซือเปิดโลกในกระดานหมาก ก็เปิด 

ค่ายกลเจดย์ีศลิาของปฐมพุทธะด้วยในเวลาเดยีวกัน ดังนัน้จงึส่งพวกเรา 

มาที่นี่อย่างนั้นหรือ"

หนิงเชวียส่ายหน้า บอกว่า

"ในเมื่อต้าซือคิดว่าค่ายกลของปฐมพุทธะใช้การไม่ได้แล้ว ก็ย่อม

ไม่ใช่ต้าซอืทีเ่ป็นผูเ้ปิดมนั น่าจะเป็นเพราะหลงัจากทีร่ถม้าเข้าสูก่ระดาน 

หมากแล้ว ในวัดลั่นเคอเกิดเรื่องบางอย่างขึ้น เพียงแต่ตอนน้ีพวกเรา

ไม่อาจรู้ได้ แต่ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอน"

ค่ายกลเจดีย์ศิลาท่ีอยู่ลึกลงไปใต้ฐานของวิหารหลังวัดล่ันเคอ  

ถูกกลบฝังมานาน พลังของปฐมพุทธะสลายไปเกือบหมดแล้วจริงๆ แต่

หลวงจีนในวัดสวดมนต์บูชาพระมานานจนนับปีไม่ได้ ภายใต้การ 

อาบชโลมของพุทธจติเหล่านี ้เจดย์ีศลิาจงึยังรักษาพลังสายสุดท้ายไว้ได้

หลังจากรถม้าสีด�าเข้าสู่กระดานหมากแล้ว แม้หนิงเชวียไม่รู้ว่า

ในวัดลั่นเคอเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่นับว่าคาดเดาได้ถูกต้อง เหตุการณ์ท่ี

ท�าให้ค่ายกลของปฐมพุทธะท�างานได้อีกครั้งย่อมไม่ธรรมดา

ณ เวลาน้ัน ชีเนี่ยนศิษย์สัญจรของนิกายพุทธท�าลายฌาน 

ผนึกโอษฐ์สิบหกปี เพ่ือบังคับเปลี่ยนกฎกาลของโลกในกระดานหมาก  

ส่วนศิษย์พ่ีรองจวินโม่ก็ทุ่มพลังฌานทั้งชีวิตใช้กระบี่เหล็กเล่มนั้น
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ฌานผนึกโอษฐ์ของนิกายพุทธและกระบี่เหล็กสถานศึกษา  

เป็นสุดยอดวิชาในโลกของการฝึกฌานยุคปัจจุบัน หากว่ามีเพียงหนึ่ง 

ก็ไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้ค่ายกลท�างาน ทว่าเมื่อสองวิชามารวมกัน  

จึงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าอัศจรรย์

พุทธจิตของปฐมพุทธะท่ีซ่อนอยู่ใต้ซากบ่อน�้าถูกกระตุ้น ค่ายกล

ในเจดีย์ศิลาจึงท�างานอีกครั้ง และอาจเป็นเพราะกระดานหมากก็เป็น

ของวิเศษของปฐมพุทธะด้วย ค่ายกลจึงส่งกระดานหมากมาท่ีทุ่งร้าง

ตะวันตกโดยครรลอง

ดงันัน้ตอนท่ีรถม้าสดี�าพุ่งออกจากโลกในกระดานหมาก ย่อมต้อง

ตกลงสู่ทุ่งร้าง

"แต่มีเรื่องหน่ึงท่ีไม่เข้าใจ ท�าไมพวกเราจึงออกจากโลกใน 

กระดานหมากได้เอง"

หนิงเชวียไม่เข้าใจจริงๆ

ตอนน้ีซังซังเชื่อเรื่องประหลาดน้ีแล้ว และด้วยเหตุน้ีเองจึงคิดไป

ถึงอีกเรื่องหน่ึง ใบหน้าน้อยๆ พลันซีดเผือดลง กล่าวว่า

"ถ้าค่ายกลที่ว่าเชื่อมต่อวัดลั่นเคอกับวัดเสวียนคง เช่นน้ันตอนน้ี

พวกเราไยมิใช่..."

หนงิเชวียมองต้นโพธ์ิทีใ่บคล้ายรปูหวัใจต้นสีเทาอ่อนท่ีอยู่ห่างไกล 

แล้วพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่า

"ไม่ผิด ตอนน้ีพวกเราน่าจะอยู่ห่างจากวัดเสวียนคงไม่ไกล"

เจ้าด�าเวลานี้ก�าลังคึกคักลิงโลดหลังจากรอดชีวิตจากเหตุการณ์

เฉียดตาย ใช้กีบเท้าหน้าตะกุยดินเบาๆ เพ่ือดูว่าจะหาของดีขึ้นมากิน

เป็นรางวัลปลอบใจตัวเองได้บ้างหรือไม่ พอได้ยินเสียงคุยกันในประทุน

รถดังออกมา ก็หูตั้งด้วยความตื่นตระหนก ร่างกายพลันแข็งทื่อ
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เพราะสิ่งที่ได้พบเจอในวัดลั่นเคอ ท�าให้มันจ�าหลวงจีนในจีวร 

ผ้าฝ้ายสีน�้าตาลเข้มน้ันได้ฝังใจ เพราะมันหวาดกลัวสุดขีดจึงจ�าไม่ลืม 

และหลวงจนีรปูน้ันก็มาจากวัดเสวียนคง ตามความเห็นของมนั หลวงจนี 

รูปใดก็ตามที่มาจากวัดเสวียนคงน่ากลัวอย่างนี้ทุกรูป ตอนนี้มันกลับวิ่ง

มาที่วัดเสวียนคง น่ีต่างจากรนหาที่ตายตรงไหน!

เจ้าด�าพยายามข่มกลั้นความกลัว ทั้งไม่กล้าร้องฮี้ ลอบหันหน้า 

เตรียมจะว่ิงหนีกลับไปทางที่ว่ิงมา แต่พอหันกลับไปได้ก็ต้องตะลึงงัน

เมื่อพบว่าภาพทิวทัศน์ทางเหนือใต้ออกตกท้ังสี่ทิศแทบจะเหมือนกัน

โดยสมบูรณ์ มันไม่รู้ว่าวัดเสวียนคงอยู่ทางไหน เช่นนั้นแล้วควรหนีไป

ทิศใด

หนิงเชวียวางซังซังลงบนฟูกอย่างระมัดระวัง แล้วเดินออกไป 

นอกประทุนรถ ยืนบนเพลารถ เอามอืป้องตาแหงนมองท้องฟ้า มองอย่าง 

จริงจังอยู่นานมาก ไม่พูดจาแม้สักค�า

เจ้าด�าร้อนใจเป็นอย่างย่ิง คิดในใจว่าน่ีมันเวลาไหนแล้ว ยังม ี

กะจิตกะใจมามองฟ้าหาดาวอีกหรือ ดูจากดวงอาทิตย์เย็นยะเยือก 

ดวงน้ันก็รู้แล้ว ตอนนี้มันเวลาเช้าชัดๆ ยังมีดาวที่ไหนกัน

"ท�าไมมองไม่เห็นอะไรเลย" หนิงเชวียพูดอย่างไม่ค่อยเข้าใจ  

"หรือจะบอกว่าค่ายกลน้ันไม่ได้เชื่อมถึงวัดเสวียนคง? แต่เห็นอยู่ชัดๆ 

ว่าต้นโพธ์ิต้นน้ันมีปัญหา"

เจ้าด�าตาเป็นประกาย คิดว่าไม่เสียทีท่ีเป็นเจ้านาย สุดท้ายก็คิด

ได้ว่าวัดเสวียนคงต้องอยู่บนเกาะกลางเวหาแบบในนิทานปรัมปราอย่าง 

แน่นอน เช่นนัน้ขอเพียงอาศยัท้องฟ้าน�าทาง ไยมใิช่ไม่ต้องกังวลใจแล้ว

หนิงเชวียมองเห็นว่าไกลออกไปมีเนินดินที่เล็กมากอยู่ มองเห็น

ได้ร�าไรว่าบนน้ันมีสีเขียวอยู่หลายหย่อม จึงเตะสะโพกเจ้าด�าเบาๆ  
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บอกเป็นนัยว่าให้ว่ิงไปดูสักหน่อย

เจ้าด�าสะบัดก้นอย่างขุ่นเคือง ไม่ใช่ว่ามันไม่พอใจที่ถูกหนิงเชวีย

เตะสะโพก เรื่องน้ีมันชินแล้ว แต่มันรู้สึกว่าหนิงเชวียตัดสินใจอย่าง 

ลวกหยาบ สถานที่อย่างทุ่งร้างน้ี ท่ีใดมีสีเขียวท่ีนั่นต้องมีอันตรายอย่าง

แน่นอน ได้ยินว่าเมื่อก่อนเจ้านายมันบั่นคอโจรขี่ม้าในทุ่งร้างมาไม่รู้ 

ก่ีมากน้อย หรือว่าแม้แต่เรื่องแค่น้ีก็ยังไม่รู้

หนิงเชวียรู้ว่าเจ้าม้าไร้สมองนี่ก�าลังคิดอะไร จึงพูดอย่างหงุดหงิด

ว่า

"เจ้าคงคิดว่าวดัเสวียนคงอยู่บนกองดนินัน่สินะ กองดนิเล็กขนาดนัน้ 

แม้แต่กระถางธูปยังตั้งไม่ได้ เจ้ากลับจะให้ข้าเห็นมันเป็นวัด"

เจ้าด�าคิดว่าค�าพูดนี้มีเหตุผล มันคงโดนความกลัวครอบง�าจน

เลอะเลอืน ไม่เสยีทท่ีีหนงิเชวียเป็นเจ้านาย เพ่ิงผ่านเหตกุารณ์เฉยีดตาย

มา ยังสุขุมเยือกเย็นเช่นนี้ได้

ล้อรถหมนุไป รถม้าสดี�าแล่นไปทางเนนิดนิทีม่สีเีขยีวหลายหย่อม

ขึ้นอยู่ไกลๆ น่ัน

ตอนแรกสุดใบหน้าของหนิงเชวียยังคงสงบน่ิง แต่ต่อมาก็ค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึม เพราะมันพบเห็นเรื่องท่ีประหลาดมากเรื่องหนึ่ง

ด้วยความเร็วของเจ้าด�า แม้เนินดินจะดูเหมือนอยู่ไกลมาก  

แต่สมควรใช้เวลาไม่นานก็น่าจะถึง ทว่าวิง่มาได้สกัพักหนึง่แล้ว เนินดนิ 

นั่นกลับยังคงดูห่างไกลเหมือนอยู่สุดขอบฟ้า

หนิงเชวียเริ่มระวังตัว เลิกม่านรถม้าขึ้น สั่งให้เจ้าด�าหยุดว่ิง

เจ้าด�าหยุดว่ิงแล้ว แววตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัว  

ริมฝีปากหนาเตอะปิดแน่นสนิท ไม่ยอมให้ฟันขาวซี่ใหญ่ท่ีปกติแล้วถือ

เป็นความภูมิใจโผล่ออกมาแม้แต่ซี่เดียว เพราะตอนนี้มันไม่กล้าแม้แต่

Page ��������������� 23.indd   18 30/4/2562 BE   16:46



Mao Ni 19

จะหายใจ

พอหนิงเชวียเห็นภาพตรงหน้ารถม้า ร่างกายก็แข็งทื่อในทันใด 

ตกใจสุดขีดจนหายใจไม่ออก

ห่างจากหน้ารถม้าไปสิบกว่าจั้ง ทุ่งร้างยุบลงอย่างกะทันหัน  

กลายเป็นหน้าผาสงูชนั เพราะพ้ืนทุ่งร้างนัน้ราบเรยีบอย่างท่ีสุด ก่อนหน้า 

นี้จึงไม่อาจมองเห็น จนกระท่ังว่ิงมาถึงหน้าผาแล้วจึงได้รู้

กลางทุ ่งร้างพลันปรากฏหน้าผาสูงชันลึกลงไปจนถึงก้นปฐพี  

เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจริงๆ ทว่าสิ่งที่ท�าให้หนิงเชวียและเจ้าด�า

ตกใจสุดขีดจนไม่กล้าหายใจกลับไม่ใช่ตัวหน้าผา

หน้าผาแห่งนี้กว้างมาก แผ่ขยายไปด้านหน้าซ้ายขวา จากนั้นไป

บรรจบกันที่ขอบฟ้าไกลฝั่งตรงข้าม กลายเป็นหลุมฟ้าท่ีกว้างใหญ่และ

ลึกมาก มากจนถึงขั้นที่มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้

เมื่อเห็นภาพท่ีน่าตกใจจนพูดไม่ออกตรงหน้าแล้ว หนิงเชวีย 

ถึงกับเกดิความรูส้กึท่ีรนุแรงว่าต่อให้เอาเมอืงฉางอนัทัง้เมอืงมาใส่ลงไป 

ก็คงไม่อาจถมหลุมน้ีให้เต็มได้

มันเคยไปท่ีเทือกเขาส�านักของพรรคมาร ตื่นตะลึงกับสิ่งก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ที่ชาวฮวงขุดเจาะขึ้นมาท่ามกลางฟ้าดินเมื่อพันปีก่อน แต่

หากเอามาเทยีบกับหลมุฟ้านีแ้ล้ว ส�านกัของพรรคมารก็เหมอืนกระท่อม

โกโรโกโสหลังหนึ่ง

และตรงศูนย์กลางของหลุมฟ้านั้นเอง มียอดเขาสูงชันลูกหนึ่ง 

ตั้งตระหง่านอยู่ ยอดเขาลูกนี้ดูเหมือนจะสูงพอๆ กับยอดเขาที่สูงท่ีสุด

ของเขาหมินซาน แต่เพราะหลุมฟ้านั้นลึกมาก จึงมีเพียงส่วนเล็กๆ ของ

ยอดเขาเท่าน้ันท่ีสูงกว่าพ้ืนของทุ่งร้าง

ยอดเขาในหลุมฟ้าห่างจากรถม้าท่ีอยู่ตรงขอบหลุมหลายสิบลี้ 
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ส่วนปลายท่ีสูงกว่าพ้ืนดินท่ีมองเห็นได้เพียงร�าไรก็คือเนินดินเล็กๆ ที่มี

หย่อมสีเขียวซึ่งหนิงเชวียมองเห็นในตอนแรกน่ันเอง

ถ้ามีใครสามารถขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ีสูงหลายหมื่นลี้แล้วมอง 

ลงมายังทุ่งร้างตะวันตก ในสายตาของคนผู้น้ัน หลุมฟ้ากับยอดเขา 

ในหลมุคงจะเหมอืนกับสวนถาดทีต่กแต่งอย่างวิจติรงดงาม แต่สวนถาด

ที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดน้ีเมื่อปรากฏบนโลกมนุษย์ ย่อมสามารถท�าให้

คนที่เห็นมันเป็นครั้งแรกตกใจจนหมดสติได้

หนิงเชวียกับเจ้าด�าตกใจสดุขดี แต่ไม่มกีะจติกะใจทีจ่ะชืน่ชมหรอื

กราบกราน เพราะท่ียอดเขาในหลุมฟ้าลูกน้ันมีวัดสีเหลืองที่มองเห็นได้

เลือนรางอยู่นับไม่ถ้วน

วัดพวกนั้นน่าจะเป็นวัดเสวียนคง

มีแต่วัดเสวียนคงเท่านั้น

ชั่วครู่ต่อมา ท้ังคนท้ังม้าก็ได้สติ เจ้าด�าไม่อาจต่อต้านความกลัว

ตามสัญชาตญาณ จึงหันกลับเตรียมว่ิงหนี ส่วนหนิงเชวียยังคงตะลึง

กับภาพท่ีเห็นด้านล่างหน้าผา

วัดเสวียนคงคือสถานที่ที่เป็นปริศนา แม้เป็นผู้ฝึกฌานก็รู้จักเพียง

ผิวเผิน สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของนิกายพุทธแห่งนี้อยู่ไกลถึงส่วนลึกของ 

ทุ่งร้างตะวันตก พื้นท่ีที่น้อยคนจะมาถึง เพราะชื่อของวัดเสวียนคง 

(กลางเวหา) คนจ�านวนมากจึงเดาว่าวัดนี้ต้องสร้างอยู่บนเกาะกลาง

เวหาแบบในนิทานปรัมปราเป็นแน่

ใครจะคิดว่าวัดเสวียนคงไม่เพียงไม่ได้ลอยอยู่กลางเวหา แต่ 

กลับอยู่ใต้ดิน พอมองดูยอดเขาใหญ่โตที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินลูกน้ีแล้ว 

หนิงเชวียก็เกิดข้อสงสัยข้ึนมากมาย

ทนัใดน้ันเอง บรเิวณหน้าผาทางตะวันตกเฉยีงใต้พลันมหีมอกสขีาว 
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มากมายไหลลงมา ไอหมอกค่อนข้างชืน้ หนกักว่าอากาศโดยรอบ ค่อยๆ 

ไหลจากหน้าผาลงสู่ก้นหลุมฟ้า ดูแล้วคล้ายม่านน�้าตกสีขาว

เดิมทีไอน�้าในหลุมฟ้าก็หนาแน่นอยู่แล้ว ตอนนี้เมื่อรวมกับ 

ไอหมอกมากมายจากผิวดิน ชั่วพริบตาก็เปล่ียนเป็นสีขาวไปท่ัวบริเวณ 

ยอดเขาสูงตระหง่านลูกนั้นพลันมีเมฆหมอกล้อมรอบ ช่วงต�่ากว่า 

ไหล่เขาไม่สามารถมองเห็นสิง่ใดได้ เหมอืนปลาสนาการไปก็มปิาน หาก

มองจากรถม้าก็เหมือนเกาะกลางเวหาที่ลอยอยู่บนเมฆ วัดสีเหลืองที่

อยู่บนเกาะน้ันบัดเดี๋ยวเห็นชัดบัดเดี๋ยวเลือนราง ปานประหน่ึงแดน

สุขาวดีหรือดินแดนแห่งเทพเซียน

หนงิเชวียเหน็ภาพประหลาดน่าอัศจรรย์ตรงหน้าแล้วก็กล่าวอย่าง

ถอนใจว่า

"ท่ีแท้นี่ก็คือท่ีมาของวัดเสวียนคง"

เจ้าด�าก้มหน้ากระทืบดินเบาๆ ไม่กล้าส่งเสียงร้อง แต่ใจนั้น

ร้อนรนกระวนกระวายย่ิง คิดในใจว่าแม้แดนศักดิ์สิทธ์ิของนิกายพุทธ

จะมหัศจรรย์จนเกินบรรยาย แต่ก็ไม่คุ้มที่จะต้องเสี่ยงอันตรายมากถึง

เพียงน้ี

หนิงเชวียไม่คิดว่าน่ีเป็นการเสี่ยงอันตรายสักเท่าไร ในความคิด

ของมัน จากตรงน้ีหากมองไปยังยอดเขา ก็ยังมองเห็นได้เพียงลักษณะ

คร่าวๆ ของวัดสีเหลืองพวกนั้น เช่นน้ันแล้วหากมองจากยอดเขามาท่ี

พ้ืนดิน รถม้าสีด�าน่าจะมีขนาดพอๆ กับเม็ดทรายสีด�า ย่อมไม่ดึงดูด

ความสนใจของพวกหลวงจีนในวัดเสวียนคงอยู่แล้ว

หนิงเชวียกลบัเข้าไปในประทนุรถ หยิบสิง่ของทีเ่หมอืนกระบอกเหลก็ 

ออกมาจากห่อสัมภาระ สองมือออกแรงค่อยๆ ดึงให้ยาวขึ้น จากน้ัน

ประกบเข้าท่ีตาขวา มองไปยังยอดเขาลูกนั้น
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กระบอกเหล็กก็คือกระจกชมดาวที่มันเป็นคนออกแบบ แล้ว 

ศิษย์พี่สี่กับศิษย์พ่ีหกช่วยกันท�าขึ้นมาอย่างประณีต ท�าข้ึนมาสองอัน 

อนัหน่ึงนัน้มอบเป็นของขวญัแด่อาจารย์ เป็นการแสดงความเคารพและ

กตัญญู อีกหน่ึงน้ันมันย่อมพกติดตัว

ตอนท่ีจอมปราชญ์ใช้กระจกชมดาวเป็นครั้งแรก ก็เปลี่ยนชื่อมัน

ตามประสิทธิภาพการใช้งานเป็นกระจกมองไกล ซึ่งหนิงเชวียในตอนนี้

ยังไม่รู้เรื่องน้ี 

เมฆหมอกในหลุมฟ้าไหลเคลื่อนเร็วมาก วัดเหลืองบนยอดเขา 

บัดเดี๋ยวเด่นชัดบัดเดี๋ยวเลือนราง บางครั้งยังสามารถมองเห็นโลกท่ีอยู่

ใต้ไหล่เขาได้โดยบังเอิญ หนิงเชวียถือกระจกมองไกล พอเห็นภาพท่ีถูก

ขยายขึ้นหลายเท่าในกรอบการมองเห็นรูปวงกลม เห็นหลวงจีนท่ีก�าลัง

ท�าวัตรเช้ากันที่ลานหินหน้าวัดแล้ว ก็นิ่งเงียบไม่พูดจา

น่าจะเพราะมีลมพัดข้ึนมาจากส่วนล่างของหลุมฟ้า ชั้นเมฆหนา

บริเวณไหล่เขาจึงกระจายออกไปมาก หนิงเชวียใช้กระจกมองไกลมอง

ภาพท่ีอยู่ต�่ากว่าไหล่เขา แล้วก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่าช่วงต�่ากว่าไหล่เขา

ลงไปเป็นผืนนาขั้นบันไดที่ซ้อนกันมากมายหลายชั้นจนนับไม่ถ้วน  

มองจากสีของพืชในนาแล้ว น่าจะเป็นข้าวฤดูหนาวท่ีปลูกได้ยากใน 

ทุ่งร้าง ต่อมายังพบอีกว่าที่ก้นของหลุมฟ้ายังมีแม่น�้าและโรงนาด้วย

หนิงเชวียถือกระจกมองไกลมองส�ารวจวัดเสวียนคงอย่างเงียบๆ 

ย่ิงผ่านไปนานสีหน้าก็ย่ิงเคร่งขรึม สองมือท่ีถือกล้องก็ย่ิงแข็งเกร็ง

จากภาพที่เห็น มันพอจะค�านวณได้คร่าวๆ ว่าในวัดเสวียนคง 

น่าจะมหีลวงจนีเกินหนึง่พันรปู ท่ีราบขนาดใหญ่ตรงส่วนก้นของหลมุฟ้า 

มีคนอาศัยอยู่กว่าสิบหมื่นคน ชาวนาผิวด�าคล�้าเส้ือผ้าขาดรุ่งริ่งพวกน้ัน 

นอกจากต้องรับภาระส่งสิ่งของท่ีจ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้
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วัดเสวียนคงแล้ว คิดว่ายังต้องถูกใช้แรงงานอย่างหนักด้วย

วัดเสวียนคงคงอยู่มานานเท่าใด คิดว่าชาวบ้านพวกน้ันก็ใช ้

ชีวิตอยู่ที่ก้นของหลุมฟ้ามานานเท่านั้น ใต้พ้ืนโลกท่ีมืดมิดและอับชื้น 

ไม่ได้เห็นแสงตะวัน ไม่รูก่ี้ชัว่อายุคนแล้วท่ีต้องท�างานหนักอย่างล�าบาก

ยากเข็ญ ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทนข้นแค้น จึงประคับประคองวัดเสวียนคง

ให้ด�ารงอยู่ได้ หนิงเชวียเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นศิษย์นิกายพุทธที่ศรัทธา

ขนาดไหนก็คงไม่อาจทนรับการทรมานแบบน้ีไปตลอดทั้งชีวิตได้  

หลวงจีนในวัดเสวียนคงต้องมีวิธีบังคับชาวนาเหล่านี้เหมือนกับวิธีที่ใช้

บังคับม้าบังคับวัวอย่างแน่นอน หากมองในแง่มุมนี้ ชาวนาเหล่าน้ีก็

เหมือนแรงงานทาสท่ีแดนจงหยวนยกเลิกไปนานแล้ว

ช ่วงเวลาสั้นๆ ในสมองของหนิงเชวียผุดภาพขึ้นมากมาย  

ทาสหลบหนีท่ีถูกลวดเหล็กร้อยกระดูกไหล่ คนที่ไม่เลื่อมใสนิกายพุทธ

ล้มตายในนาข้าว ชาวบ้านท่ีต้องทุกข์ทนกว่าสิบหมื่นคนคุกเข่าต่อหน้า

ยอดเขา หลวงจีนในวัดใช้ชีวิตอย่างยโสและฟุ่มเฟือย...หนิงเชวียวาง

กระจกมองไกลลง พอมองวัดเสวียนคงท่ามกลางเมฆหมอกท่ีคล้ายแดน

สุขาวดีแล้วก็ต้องขมวดคิ้ว

ซังซังเลิกม่านรถม้าขึ้น ก็เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเช่นกัน ตกใจจน

พูดอะไรไม่ออก

หนิงเชวียส่งกระจกมองไกลให้นาง แล้วกล่าวว่า

"ดสูกัหน่อยแล้วค่อยไป จะได้ไม่เสียทีทีพ่วกเราได้มาวัดเสวียนคง"

ถ้าหนงิเชวยีเป็นมหาบรุษุผูม้สีตปัิญญาและความกล้าหาญ มนัอาจ 

ปีนลงหน้าผา แอบเข้าไปในโลกทีน่่าเวทนาใต้ชัน้เมฆ ปลกุระดมพวกชาวนา 

ให้ก่อกบฏ โค่นล้มวัดเสวยีนคงท่ีรปูร่างแปลกประหลาดเหมอืนรงัมดน่ีเสีย

หรือไม่มันอาจลอบเข้าวัดเสวียนคงไปหาสมบัติล�้าค่าที่นิกายพุทธเก็บ
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รักษามาแต่โบราณกาล

แต่มนัไม่ใช่บคุคลประเภทนัน้ หลงัจากส�ารวจวัดเสวียนคงเสร็จแล้ว 

ก็ไม่ลังเลเลยที่จะให้เจ้าด�าลากรถม้าออกมาให้ห่างจากหน้าผาตรง 

ขอบหลุมฟ้า แล้วว่ิงจากไปอย่างเงียบๆ ในทิศทางตรงข้าม

สมบัติแม้จะดี แต่ก็ต้องดูว่ามีวาสนาที่จะได้รับหรือไม่ ทุกคน 

ล้วนมีความอยากรู้อยากเห็น ถ้ามันยังคงเป็นเซียนเซิงสิบสามของ 

สถานศกึษาทีไ่ม่รูเ้รือ่งรูร้าวอย่างเมือ่แรกทีม่าถึงวัดลัน่เคอ หากไปเดนิเล่น 

ท่ีวัดเสวียนคง อย่างน้อยแม้หลวงจีนในวัดจะจับมันได้ก็คงไม่กล้า 

ฆ่าคนตามอ�าเภอใจ แต่ตอนน้ีมันพาซังซังมาด้วย โลกนี้แม้กว้างใหญ่ 

ทว่ากลับเหมือนไม่มีที่ให้พวกมันยืน นับประสาอะไรกับแดนศักดิ์สิทธ์ิ

ของนิกายพุทธทีคิ่ดแต่จะสงัหารซงัซงัดจุเดียวกับเหตุการณ์ในวัดล่ันเคอ

รถม้าสีด�าเดินทางอย่างเงียบๆ มาได้สักพักก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้น

ที่พวกมันเริ่มออกเดินทางในทุ่งร้างตะวันตกตอนแรก เพียงแต่ต�าแหน่ง

คลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยเท่านั้น และก�าลังจะผ่านต้นโพธ์ิต้นนั้น

หนิงเชวียมองต้นโพธ์ิท่ีอยู่นอกรถแล้วพูดว่า

"ท่ีนั่นน่าจะเป็นสถานที่ท่ีปฐมพุทธะละสังขาร"

ซงัซงัมองดูต้นไม้ทีม่ลี�าต้นสเีทาอ่อน ใบเขยีวคล้ายรปูหวัใจต้นนัน้ 

ก็คิดว่าฤดูสารทที่หนาวเหน็บเช่นนี้ ในทุ่งร้างกลับมีต้นไม้ท่ีสามารถข้ึน

โดดเดี่ยวอย่างนี้ได้ ช่างน่าประหลาดใจ แล้วพอคิดได้ว่าในที่สุดตนเอง

ก็ได้พบสถานท่ีที่ปฐมพุทธะละสังขารดังท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์พุทธ ก็อด

ไม่ได้ที่จะหวาดกลัว

หนิงเชวียหัวเราะแล้วพูดว่า

"ฐานะของเจ้าตอนน้ีไม่ต่างจากปฐมพุทธะ ไม่จ�าเป็นต้องกลัวเกรง 

มากนัก"
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หลังจากแสงพุทธะที่ยอดเขาหว่าซานส่องฉายลงสู่วัดลั่นเคอ  

ตลอดเส้นทางแห่งความเป็นความตาย ท้ังสองคนไม่มีโอกาสได้คุยกัน

ถึงเรื่องนี้เลย หรือจะพูดว่าไม่อยากคุยก็ได้ แต่สุดท้ายแล้วพวกมันย่อม

ไม่อาจน่ิงเงียบไปตลอด

ซังซังนิ่งเงียบอยู่นานก่อนถามเสียงแผ่วเบาว่า

"ข้าอาจท�าลายโลกน้ีจริงๆ หรือ"

หนิงเชวยีนกึถึงวดัเสวียนคงท่ีได้เหน็มาเมือ่ครู ่นกึถงึความจรงิอนั

โหดร้ายที่ตนเองคาดเดาได้ จึงตอบว่า

"ข้าไม่รู ้และไม่สนใจ แต่ถ้าเป็นโลกแบบนัน้ ท�าลายไปก็ไม่เห็นจะ

เป็นไร"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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