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คำ�นำ�

จากคนท่ีชีไ่ห่เสว่ียซานตบีตนัไม่สามารถฝึกฌานได้ จากศษิย์สถานศึกษา 

ทีห่น้าด้านไร้ยางอายทีส่ดุในประวัตศิาสตร์ จากศษิย์สญัจรท่ัวปฐพีท่ีไม่เอาไหน 

จนไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึง จากผู้ท่ีถูกคนทั้งโลกติดตามไล่ฆ่าไปสุดขอบฟ้า  

ชีวิตหนิงเชวียพลิกกลับตาลปัตรไปมาแบบที่ฟ้าไม่อาจคำานวณ และใช่เลย 

แม้แต่ 'ฟ้า' ก็คิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็น 'ภรรยา' ของมันอีกครั้ง

หนิงเชวียไม่ใช่คนท่ีเก่งท่ีสุดในโลก แต่ใครสนล่ะ มันมีภรรยาที่เก่งที่สุด

ในโลกก็แล้วกัน แต่ภรรยาคนนีก็้เคยตอนสดสามตีวัเองมาแล้ว และอกีไม่นาน

ก็กำาลังจะได้เจอกับ 'ก๊ิก' ของสามีแล้วด้วย แค่คิดก็เสียววาบๆ แถวช่วงล่าง

แทนอาหนิงซะแล้วสิ ว่าไหมทุกคน

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

เล่มน้ีจะขอว่าด้วยเรือ่งปรชัญาสำานกัหร ู (儒家) หรอืสำานกัขงจือ๊ เก่ียวกับ 

แนวคิดเรื่องจิตมนุษย์ นักปรัชญาคนสำาคัญคนแรกของสำานักน้ีแน่นอนว่า 

คือขงจื๊อหรือข่งจื่อ (ภาษาจีนกลางผันเสียงเอกตัวหน้าเป็นเสียงจัตวาด้วย  

จึงออกเสียงว่าขงจื่อ) 

ข่งจือ่มแีนวคดิว่าจติมนุษย์เดมิทีใกล้เคียงกัน ส่ิงท่ีทำาให้ต่างกันในภายหลัง 

คือสภาพแวดล้อม (性相近也，习相远也) โดยข่งจื่อรวมท้ังสำานักคิดน้ี 

เน้นที่การศึกษาอบรม นักปรัชญาคนต่อมาคือเมิ่งจื่อ เมิ่งจื่อมีแนวคิดว่า 

จิตมนุษย์มีธรรมชาติที่ใฝ่ดี (性向善) ส่วนคนสุดท้ายท่ีจะกล่าวถึงคือสวินจื่อ 

ผู ้มีแนวคิดว่าจิตมนุษย์แรกเริ่มน้ันมีความชั่วอยู่ด้วย (性有恶) ซึ่งก็คือ

สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด แต่ดีได้หากฝึกฝนอบรมในทางที่ถูกต้อง  

เมื่อรวมของท้ังสามคนเข้าด้วยกันก็จะได้ว่าจิตมนุษย์แรกเริ่มน้ันใกล้เคียงกัน 

มีส่วนท่ีเป็นความชั่วอยู่ด้วย และใฝ่ดีเป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งที่ทำาให้ดีชั่วต่างกัน

ในภายหลังคือสภาพแวดล้อมและการฝึกฝนอบรม

ส่วนคู่ปรับในเรื่องจิตมนุษย์ของสำานักขงจื๊อซึ่งมีนักปรัชญาคนสำาคัญคือ

หานเฟย (韩非) น้ันได้แก่สำานักนิตินิยม (法家) อันมีแนวคิดว่าจิตมนุษย ์

ชั่วร้ายแต่กำาเนิด (性本恶) ต้องปกครองด้วยกฎที่เข้มงวดเท่าน้ันจึงทำาดีได้  

ซึ่งหัวข้อความดีชั่วของจิตมนุษย์น้ีก็เป็นปมขัดแย้งที่สำาคัญประการหนึ่ง 

ในนิยายเรื่องน้ีด้วยเช่นกัน

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

แคว้นต้าเหอกับแคว้นต้าถังอยู่ไกลกันมาก แต่มคีวามสมัพันธ์อนัดี 

ต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ที่นี่ชื่นชมวัฒนธรรมของ

ต้าถังเป็นอย่างย่ิง นับแต่อดีตกาลแคว้นแห่งน้ีไม่รู้ส่งคณะทูตและ

บณัฑิตไปท่ีฉางอนัเป็นจ �านวนมากน้อยเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง 

สิ่งปลูกสร้าง ประเพณี รวมถึงการใช้ชีวิตประจ�าวันล้วนแฝงกลิ่นอาย

ของฉางอัน

เมืองจิงตูคือเมืองหลวงของแคว้นต้าเหอ นอกเมืองมีภูเขาหิมะ 

บ้านเรอืนในเมอืงส่วนใหญ่มชีายคาสดี�า มมุสวนรมิแม่น�า้ปลกูไม้ดอกไว้ 

มากมาย ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเมืองล้วนยังมองเห็นวังหลวงได้  

รวมกันเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามตระการตา 

หญิงสาวท่ีน่ีมีรูปร่างหน้าตาดี ใบหน้าสงบนิ่งอ่อนโยน สายตา

แน่วแน่มีสมาธิ สวมกระโปรงยาวสีอ่อน ผูกสายคาดเอวท �าจากผ้า 

สีสวย หลายคนคาดกระบี่ไม้ฝักด�าเล่มยาวไว้ท่ีเอว 

เมื่อเข้ามาในจิงตู หนิงเชวียเห็นทัศนียภาพทั้งท่ีแปลกหน้าและ

บทที่ 1

บุกเข้าวัง
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 33

คุ้นตาก็รู้สึกเป็นกันเอง พอเจอร้านเฉินจิ่นจี้ที่ตั้งอยู่แถวประตูฉงเหวิน 

ก็ย่ิงดีใจ

"จะไปดูสักหน่อยไหม" มันหันมามองซังซังพลางเอ่ยถาม

ซังซังมองป้ายร้านเฉินจิ่นจี้คราหน่ึง

"ตอนน้ีข้าขาวอย่างนี้ ยังต้องใช้เครื่องประทินโฉมอีกหรือ"

"ไปดูสกัหน่อยก็ไม่เสยีหาย อีกอย่างเจ้าอาจซือ้ชาดทาปากไปบ้าง

ก็ได้"

ซังซังคิดๆ ดู ก่อนเดินเข้าร้านไป

หนิงเชวียและเจ้าด �าสบตากันคราหน่ึง ท้ังคู่ต่างยินดีปรีดา

ร้านสาขาเฉินจิ่นจี้ ท่ีเมืองจิงตูแคว้นต้าเหอคือร้านสาขาของ 

เฉินจิ่นจี้แห่งฉางอันที่ใหญ่ที่สุด จากเรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่าบรรดาสาวๆ 

แคว้นต้าเหอนิยมชมชอบสินค้าของต้าถังมากขนาดไหน ในวันปกติ

คึกคักเป็นอย่างมาก บนชั้นสินค้าจะวางกล่องเคร่ืองประทินโฉมไว้

ละลานตา แต่ร้านเฉินจิ่นจี้วันน้ีค่อนข้างเงียบเหงา

หนิงเชวียกับซังซังเดินเข้าไปในร้าน เห็นชั้นสินค้าว่างเปล่า 

ก็แปลกใจ ดวงตารูปใบหลิวของซังซังหรี่ลง ฉายแววแห่งความพิโรธ

ถ้าเฮ่าเทียนพิโรธ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดน�า้ท่วมเมืองจิงตูจนย่อยยับ

หรือไม่ หนิงเชวียเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปปลอบโยนนาง หลังจากถาม

เจ้าของร้านผูม้สีหีน้าละอายใจแล้วจงึรูว่้าทีแ่ท้สนิค้าใหม่ช่วงฤดสูารทปีนี้ 

ถูกวังหลวงกว้านซือ้ไปหมดเมือ่ไม่ก่ีวนัก่อน สนิค้าทีจ่ะส่งมาจากฉางอัน 

รอบใหม่อย่างน้อยต้องใช้เวลาหน่ึงเดือนกว่าจะมาถึง

"วังหลวงต้องการเครื่องประทินโฉมมากมายขนาดน้ีไปท�าอะไร 

สตรีในวังมีมากขนาดนั้นเลยหรือ" 

หนิงเชวียนึกถึงถ้อยค�าในบทประพันธ์บทหนึ่งก่อนส่ายหน้าอย่าง
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ทอดถอนใจ

"ผิวน�้าเว่ยลอยล่องคราบมัน ด้วยน�้าชะล้างเครื่องประทินโฉม"

ซังซังจู่ๆ ก็เอ่ยต่อประโยคของมันว่า

"หกต�าหนักนางในหว่ันไร้โฉมปอง"

ประโยคน้ีนางเคยได้ยินมาจากหนิงเชวียในตอนเด็กๆ

หนิงเชวียไม่สบายใจเอาเสียเลย คิดในใจว่าถ้าเจ้าบุกเข้าวัง 

ด้วยความไม่พอใจจริงๆ ย่อมไม่มีใครกล้ามีความงามแน่ จึงเอ่ยอย่าง

จนปัญญาว่า 

"สองประโยคนีเ้ชือ่มต่อกันไม่ได้ ไม่ใช่มาจากคนเขยีนคนเดยีวกัน"

สตรท่ีีไม่พอใจดจุเดยีวกับซงัซงัยังมอีกีมาก สตรชีาวต้าเหอสองคน 

มองชั้นสินค้าที่ว่างเปล่า พอนึกถึงการแต่งหน้าในพิธีบูชาฤดูวสันต์ 

แล้วก็เอ่ยตัดพ้ออย่างอดไม่ได้ว่า

"ไม่รู้ว่าจักรพรรดิทรงคิดอะไรอยู่จึงทรงซื้อเครื่องประทินโฉมไป 

จนหมดเพ่ืองานอภิเษกสมรส"

สตรีอีกคนท่ีมาด้วยกันเอ่ยว่า

"จักรพรรดิทรงกล้าสู่ขอนางจริงๆ หรือ"

"นอกจากจกัรพรรดิแล้วยังมผีูใ้ดมคีณุสมบตัแิต่งนางเป็นภรรยาเล่า"

"แต่คนทั้งโลกต่างรู้ว่านางชอบเซียนเซิงสิบสามแห่งสถานศึกษา 

ต่อให้นางยอมแต่ง หรือจักรพรรดิทรงกล้าสู่ขอจริงๆ? ไม่กลัวว่าชาวถัง

จะไม่พอใจกระนั้นหรือ"

หนิงเชวียกับซังซังก�าลังจะออกจากร้าน พอได้ยินบทสนทนาจึง

หยุดเดิน

มนัไม่ได้ท�าอะไร ทัง้ไม่ได้หนัไปถาม เพียงแค่ยืนฟังอยู่เงยีบๆ รูว่้า 

เรว็ๆ น้ีเมอืงจงิตูจะจดังานมงคลครัง้ใหญ่ น่ันคอืโม่ซนัซนัก �าลงัจะเข้าวัง 
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 33

ไปเป็นพระอัครมเหสี

หนิงเชวียมองบรรดาดอกไม้สวยงามซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้าน  

นิ่งเงียบอยู่ครู่ก่อนออกจากร้านไปจูงเจ้าด�าเดินออกจากเมืองจิงตู

นอกเมืองจิงตูเต็มไปด้วยบุปผานานาพรรณ ท่ามกลางแมกไม้ 

มลี�าธารเล็กๆ อีกฟากหนึ่งของล �าธารมีต้นหยางสีเขียวขึ้นสูง หนิงเชวีย

ปล่อยเจ้าด�าไปว่ิงเล่น จากนั้นจึงน่ังลงพิงต้นหยาง

สีหน้ามันสงบนิ่ง แม้ซังซังรู้ดีว่าธาตุแท้มันเป็นคนเย็นชา แต่ก็ยัง

รู้สึกเหนือความคาดหมาย เพราะในความทรงจ �าของนาง สตรีท่ีก �าลัง

จะแต่งงานมีความส�าคัญกับมันมาก

นางเดินไปที่หน้าต้นไม้ริมล�าธาร สองมือไพล่หลังมองผิวล �าธาร 

มองเมฆที่ไหลอยู่กับสายน �้า

"เหตุใดเจ้าจึงไม่โมโห"

เมือ่ครูใ่นร้านเฉนิจิน่จี ้ สตรชีาวต้าเหอสองคนเอ่ยถึงเรือ่งจกัรพรรด ิ

จะสูข่อโม่ซนัซนั ยังกังวลใจว่าชาวถังจะไม่พอใจ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงหนิงเชวีย 

ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง

หนิงเชวียเอ่ยว่า

"ตอนแรกที่ได้ฟังก็โมโหจริงๆ แต่พอเดินมาที่หมู่ไม้ดอกแล้วข้าก็

คิดได้ ข้าไม่มีสิทธ์ิอะไรที่จะโมโห เดิมทีต้นไม้เหล่าน้ีก็ข้ึนอยู่ท่ีนี่อยู่แล้ว 

พวกมันไม่ใช่ของข้า"

ซังซังหันมามองมัน

"มนุษย์เสแสร้งเก่งจริงๆ"

หนิงเชวียมองใบหน้าท่ีธรรมดาสามัญของนาง ไม่รู้เพราะเหตุใด

จึงรู้สึกหงุดหงิด

"เจ้ารู้เรื่องนี้ต้ังแต่แรก จึงให้ข้ามาท่ีนี่?"
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นางคือเฮ่าเทียน ย่อมรู้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่เครื่องประทินโฉม

ร้านเฉินจิ่นจี้ขายหมดเกลี้ยง

หนิงเชวียมองตานางพลางถามว่า

"เรื่องนี้เจ้าเป็นคนท�า?"

ซังซังตอบเสียงเรียบ

"เจ้าคิดว่าข้าจะสนใจเรื่องเล็กน้อยพรรค์นี้หรือ"

หนิงเชวียยอมรับว่านางพูดถูก จึงเอ่ยว่า

"ขอโทษ ข้าไม่ควรคาดเดาใส่ร้ายเจ้าเช่นน้ีเลย"

"ความคิดของเจ้าไม่ได้ส�าคัญส�าหรับข้า"

หนิงเชวียลุกขึ้นแล้วเดินไปเบื้องหน้านาง สบตานางพลางเอ่ยว่า

"แต่เจ้ารู้เรื่องนี้ เจ้าต้องการให้ข้ามาเห็นเรื่องที่ก�าลังจะเกิดขึ้น  

เจ้าต้องการอะไรกันแน่"

"วัฏจักรนับครั้งไม่ถ้วนที่ผ่านมา ข้ามองดูโลกมนุษย์อยู่ที่แดนเทพ 

มองดูพวกเจ้าทุกข์สุขพบเจอพลัดพราก มองดูพวกเจ้าแก่งแย่งชิงดี  

แต่มีบางเรื่องท่ีข้าไม่เข้าใจมาตลอด"

"เรื่องอะไร" 

"เช่นอารมณ์ความรู้สึกท่ีพวกเจ้าให้ความส �าคัญอย่างใหญ่หลวง 

แต่บางครั้งกลับท้ิงขว้างดุจรองเท้าเก่าขาด"

ซังซังสองมือไพล่หลัง สายตามองทะลุป่าเขา ต้นไม้ ล�าธาร  

และก �าแพงเมืองไปจนเห็นบรรดาบุรุษสตรีในเมืองจิงตู ก่อนเอ่ยอย่าง

ไม่แยแสว่า

"เจ้าบอกว่าเจ้ารักข้า เช่นน้ันรักคืออะไร"

หนิงเชวียน่ิงเงียบอยู่ครู่ก่อนตอบว่า

"เรื่องบางเรื่องไม่อาจอธิบายได้ด้วยค �าพูด"
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 33

"แต่ก็น่าจะมองเห็นได้ ดังน้ันข้าจึงอยากทอดทัศนาสักหน่อย"

หนิงเชวียขมวดคิ้ว

"ทอดทัศนาอะไร"

ซังซังละสายตามาสบตามันพลางเอ่ยว่า

"ทอดทัศนาว่าอะไรคือรัก"

"เรื่องนี้เก่ียวข้องกับงานมงคลในเมืองจิงตูอย่างนั้นหรือ"

"แน่นอนว่าเก่ียว เพราะข้าอยากดูว่าเจ้ารักนางหรือไม่"

หนิงเชวียไม่รู้ควรตอบอย่างไร ได้แต่เอ่ยว่า

"แบบนี้มีประโยชน์อะไร"

"ความรักที่บันทึกไว้ในหนังสือของพวกมนุษย์ล้วนโง่เขลาและ 

ยึดติด ปฏิเสธการแทรกแซงของบุคคลที่สาม ฉะนั้นในเมื่อเจ้ารักข้า  

แล้วจะรักนางได้อย่างไร"

หนิงเชวียไม่รู้ควรตอบอย่างไรย่ิงกว่าเดิม จึงได้แต่น่ิงเงียบ

ซังซังอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในหุบเหวแล้ว ความอยากรู้

อยากเห็นน้ีแผ่ขยายมาตลอดจนถึงบัดน้ี นางอยากรู้ค�าตอบของเรื่อง

ทุกเรื่องท่ีนางไม่เข้าใจ

นางมองมันแต่ก็เหมือนก�าลังมองคู่หนุ่มสาวที่จูงมือกันเดินเล่น

ใต้ต้นไม้ในเมืองจิงตูด้วย ก่อนถามด้วยสีหน้าจริงจังว่า

"ความรักน่ะ...จะรักสองคนในเวลาเดียวกันได้ไหม"

ส�าหรับเรื่องน้ี หนิงเชวียยังคงได้แต่เงียบ ซังซังถามต่อว่า

"ความรักจะวัดจ �านวนอย่างไร เจ้ารักข้า ขณะเดียวกันก็รักนาง 

หรือเจ้ารักข้ามากกว่านาง ในเมื่ออธิบายเป็นค�าพูดไม่ได้ แล้วจะวัด 

ได้อย่างไร จะมีการรักใครมากกว่าใครได้อย่างไร"

หนิงเชวียนอกจากเงียบแล้วก็ไม่อาจท �าอะไรอย่างอื่นได้เลย 
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เพราะค�าถามของนางไม่มีใครตอบได้

"ข้ารู ้สึกได้ว่าใจของเจ้าไม่เป็นสุข ถึงข้ันเดือดดาล ด้วยเหตุน้ี 

ข้าจึงไม่เข้าใจ ข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากให้โม่ซันซันแต่งงานกับบุรุษผู้นั้น  

แต่ตามความเห็นข้า เรื่องนี้เป็นคนละอย่างกับความรัก เพราะเจ้า 

ไม่ได้คิดจะแต่งนางเป็นภรรยา ในเมื่อเจ้าไม่คิดแต่งนางเป็นภรรยา 

เพราะเหตุใดจึงไม่ยอมให้นางแต่งกับผู้อื่น เพราะเหตุใดการที่นาง 

แต่งกับผู้อ่ืนจึงท�าให้เจ้าผิดหวังถึงขนาดเกิดความคิดที่จะท �าลาย" 

ซังซังเอ่ยอย่างไม่ค่อยเข้าใจ

"ในความเข้าใจของข้า น่ีเป็นเพียงความต้องการอยากเป็นเจ้าของ

ของสตัว์เพศผูท่ี้มต่ีอสตัว์เพศเมยี เป็นความปรารถนาตามสัญชาตญาณ

อนัแรงกล้าของการขยายเผ่าพันธ์ุของตน ถ้าเป็นเช่นน้ี ความรกัท่ีมนุษย์

อย่างพวกเจ้าพูดถึงจะแตกต่างจากการผสมพันธุ์ท่ีตรงไหน"

นางพูดด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง ไม่มีอารมณ์หึงหวงแม้แต่น้อย  

ช่างเหมือนพวกบัณฑิตตึกหน้าของสถานศึกษาท่ีต้ังใจศึกษาเล่าเรียน

เพราะเพียงแค่อยากหาค �าตอบ

หนิงเชวียถูกความสงบนิ่งของนางท�าให้ไม่สบายใจ จึงถามอย่าง

จนใจว่า

"เจ้าอยากบอกอะไรกันแน่"

"สิ่งที่ข้าอยากบอกก็คือในเมื่อไม่มีความรัก เช่นนั้นการที่เจ้ารักข้า

ย่อมเป็นสิ่งจอมปลอม"

ซังซังเอ่ยอย่างสงบนิ่ง แต่ที่จริงแล้วนางยังพูดไม่จบ...หรือการท่ี

ข้ารักเจ้าก็เป็นสิ่งจอมปลอมด้วย

"การคิดหาข้อสรุปที่น่าเบื่อแบบนี้มีประโยชน์อะไรอย่างน้ันหรือ"

ก่อนหน้าน้ีมันก็เอ่ยอย่างทอดถอนใจไปแล้วว่าเรือ่งนีม้ปีระโยชน์อะไร 
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ซงัซงัพลนัหวัเราะออกมา ตัง้แต่ออกจากเขาเถาซานมา จ�านวนคร้ัง

ที่ใบหน้านางปรากฏรอยยิ้มก็มากขึ้นเรื่อยๆ

"อาจไม่มีประโยชน์ แต่สนุกนัก"

หนิงเชวียมองนางพลางเอ่ย

"ข้ารู้สกึว่าเจ้าในตอนน้ีเหมอืนศิษย์สถานศกึษามากกว่าข้าเสียอกี"

"ประหลาดจริง ข้าไม่รู้สึกขัดแย้งกับค �าพูดน้ีเลย อาจเป็นเพราะ

ข้าเคยอยู่ท่ีสถานศึกษามานานก็เป็นได้"

หนิงเชวียมองเขาโม่กานเขียวขจีท่ีอยู่ห่างไกล นิ่งเงียบไม่พูดจา

ห่างจากเมืองจิงตูไปไม่ไกลมีภูเขาที่ชื่อว่าโม่กาน บริเวณไหล่เขา

มีสระน�้าแห่งหนึ่ง เล่ากันว่าสมัยท่ีปรมาจารย์อักษรยังเป็นเด็ก เวลา 

หัดเขียนอักษรลายพู่กันมักใช้น �้าในสระแห่งนี้ล้างพู่กัน ผ่านไปไม่ก่ีปี 

สระแห่งน้ีก็ถูกน �้าหมึกจากพู่กันย้อมจนเป็นสีด �า ดังนั้นชาวต้าเหอจึง

เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า 'สระสี่ปี่ (ล้างพู่กัน)' หรืออีกชื่อหน่ึงท่ีรู้จักกันดีว่า 

สระโม่ฉือ (น�้าหมึก)

เร่ืองเล่าถึงอย่างไรก็เป็นแค่เรื่องเล่า น�้าในสระยังคงใสสะอาด 

สวนโม่ฉือก่อตั้งขึ้นมานานแล้วก่อนที่ปรมาจารย์อักษรหวังซูเซิ่งจะเกิด 

แต่เรื่องนี้มิได้ส่งผลต่อต�าแหน่งของสวนโม่ฉือในสายตาของชาวต้าเหอ 

และโลกแห่งการฝึกฌานแต่ประการใด

วันน้ีกระท่อมตรงตีนเขาของสวนโม่ฉือคึกคักเป็นพิเศษ มีโคมไฟ

ประดับประดาอยู่ทั่ว แต่ยังไม่ถึงตอนกลางคืน โคมไฟจึงยังไม่สว่าง  

ทว่าแถบผ้าสีต่างๆ รวมถึงภาพอักษรลายพู่กันมากมายท่ีแขวนอยู่ 

ตรงระเบียงทางเดินกลับแสดงให้เห็นว่างานมงคลใกล้มาถึงแล้ว

ผิวน�้าของสระโม่ฉือมีบัวเขียวแรกแย้มลอยอยู่ ส่ายไหวเบาๆ 
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กลางสายลม ดูอ่อนโยนเยาว์วัย เทียนเมาหนี่ว์น่ังมองบัวเขียวพวกน้ัน

อยู่ริมสระ หน้านิ่วคิ้วขมวด สีหน้าดูคับข้องใจนัก

จั๋วจือหวาเดินมาที่เบื้องหลังศิษย์น้องเล็ก ถามอย่างเป็นห่วงว่า

"คิดอะไรอยู่"

เทียนเมาหน่ีว์พอเห็นศิษย์พ่ีก็ซบอกนางอย่างเศร้าใจ น่ิงเงียบ 

อยู่นานก่อนถามว่า

"ศิษย์พ่ี ท่านว่าความรักคืออะไร"

จั๋วจือหวาย้ิมอย่างนึกข�า

"เพ่ิงจะหมั้นหมายก็คิดไกลแล้วหรือ"

เทียนเมาหนี่ว์ขมวดคิ้วไม่พอใจ

"หรือมิใช่ควรชอบก่อนจึงค่อยหมั้นหมาย"

จั๋วจือหวาเอ่ยอย่างจนปัญญาว่า

"เจ้าอยากพูดอะไรกันแน่"

เทียนเมาหนี่ว์มองบัวเขียวในทะเลสาบและแถบผ้าสีที่กระท่อม

พลางเอ่ยอย่างเศร้าสร้อย

"ข้าไม่เข้าใจ คนที่ประมุขชอบคือศิษย์พ่ีหนิงชัดๆ แต่เหตุใด 

กลับจะแต่งกับองค์จักรพรรดิ"

จั๋วจือหวาแต่งงานไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังมาฝึกฌานที ่

เขาโม่กานตามปกติ ท่ีบ้านสามีก็ไม่ได้ว่าอะไร บัดนี้จักรพรรดิทรงสู่ขอ

ประมขุของพวกนาง นางย่อมเป็นคนท่ีงานยุ่งมากท่ีสดุ มเีวลาว่างจงึมา 

พักผ่อนที่ริมทะเลสาบ พอเห็นท่าทางเศร้าสร้อยของเทียนเมาหน่ีว์จึง

ถามด้วยความเป็นห่วง ไม่คิดว่าจะได้ยินค �าพูดเหล่าน้ี

ไมตรีระหว่างโม่ซันซันกับหนิงเชวียเป็นที่รู้กันโดยท่ัวมานานแล้ว 

ท้ังเคยเป็นเรื่องที่โลกแห่งการฝึกฌานคาดหวังว่าจะได้เห็นด้วย  
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ในความเห็นของผู้คน เซียนเซิงสิบสามแห่งสถานศึกษาและผู้งมงาย

อักษรคือฟ้าลิขิตให้มาคู่กันอย่างมิต้องสงสัย แต่ใครจะคิดว่าเรื่องน้ี

สุดท้ายแล้วก็เงียบหายไปโดยไร้ข้อสรุป

พอคิดถึงตรงนี้ จั๋วจือหวาพลันรู้สึกหดหู่อย่างอดไม่ได้ ฝืนย้ิม

พลางเอ่ยว่า

"แต่งกับองค์จกัรพรรดไิม่ดีตรงไหน ต่อไปประมขุจะเป็นพระอคัรมเหสี  

ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในวังก็ได้ ทุกๆ ปีอาจอยู่ท่ีภูเขาเป็นส่วนใหญ่ เจ้ายัง

พบนางได้บ่อยๆ ไม่เห็นต้องเสียใจ"

เทียนเมาหนี่ว์มองนางพลางเอ่ย

"ศิษย์พ่ี ท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้เสียใจเพราะเหตุน้ี ข้าเสียใจที่ประมุข

ชอบศิษย์พ่ีหนิงชัดๆ แต่เหตุใดศิษย์พ่ีหนิงจึงไม่ชอบนาง"

จั๋วจือหวาส่ายหน้าพลางถอนหายใจ ไม่รู้จะอธิบายเรื่องซับซ้อน

พวกนี้อย่างไรให้ศิษย์น้องเข้าใจ

ในกระท่อมหญ้าฟางด้านที่ติดหน้าผาของสวนโม่ฉือ โม่ซันซัน 

นัง่คดัอกัษรอยู่รมิหน้าต่างด้วยสหีน้าสงบน่ิง นางยังคงสวมกระโปรงขาว 

ตัวเดิม เส้นผมด�าขลับท่ีเหมือนม่านน�้าตกมัดเป็นมวยแบบเรียบง่าย  

ไม่ต้องใช้เครื่องประทินโฉมผิวพรรณก็ขาวอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้อง

ใช้ชาดทาปากริมฝีปากก็เป็นสีแดงผุดผาด โฉมนางยังคงสะคราญดุจ

กาลก่อน แต่ไม่ว่ามองอย่างไรก็ไม่เหมอืนเจ้าสาวท่ีก �าลงัจะแต่งงานเลย

ประตไูม้เปิดเข้ามาพร้อมเสยีงแอ๊ดเบาๆ บรุษุในเสือ้คลมุยาวสดี�า

เดินเข้ามาช้าๆ บุรุษผู้นี้ผมขาวเหลือบสีเงิน อายุของมันเป็นเหตุให้ 

หางตามีริ้วรอยลึก แต่แววตากลับยังสดใสมีชีวิตชีวา รูปร่างสูงโปร่ง

สะโอดสะองราวกับว่าอายุยังน้อย มันคือหวังซูเซิ่งในต �านาน
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ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในด้านอักษร เหมือนกับ 

เทพกระบี่หลิ่วไป๋ท่ีเป็นอันดับหนึ่งในด้านวิชากระบี่

หวังซเูซิง่คอืนกัอกัษรลายพู่กันท่ีมชีือ่เสียงทีสุ่ดในโลก ขณะเดยีวกัน 

ก็เป็นจอมยันต์เทวะผู้เลื่องชื่อด้วย มันคือผู้ปกป้องที่แข็งแกร่งท่ีสุด

ส�าหรบัต้าเหอดจุเดยีวกับหลิว่ไป๋ส �าหรบัหนานจิน้ จงึเป็นท่ีเคารพเทดิทูน 

อย่างสูง แม้แต่จักรพรรดิยังต้องถือว่าตนเป็นศิษย์เมื่ออยู่เบื้องหน้ามัน

พอได้ยินเสียง โม่ซันซันก็ลุกขึ้นคารวะอาจารย์ด้วยอาการสงบน่ิง 

ครัน้น่ังลงแล้วก็หยิบพู่กันจุม่หมกึเลก็น้อย อาศัยแสงแดดจากนอกหน้าต่าง 

บรรจงเขียนอักษรต่อไป

หวังซูเซิ่งเดินมาท่ีเบื้องหลังนาง เมื่อเห็นตัวอักษรท่ีสวยงาม 

แต่ทรงพลังบนกระดาษก็รู้ว่านางรักษาสภาพจิตใจที่สงบนิ่งได้จริงๆ  

จึงอดขมวดคิ้วอย่างกังวลใจมิได้

"หรือเจ้ายังไม่เข้าใจ? เจ้าคือศิษย์ที่ข้ารักและเอ็นดูมากท่ีสุด  

เป็นจอมยันต์เทวะท่ีไม่มีผู ้ใดกล้าดูหมิ่น หลังจากข้าตาย เจ้าก็คือ 

ผู้ปกป้องแคว้นต้าเหอ ข้าจะไม่กีดกันความสุขของเจ้า แม้แต่จักรพรรดิ

ก็ไม่มีสิทธ์ิพรากความสุขของเจ้าไป แต่เจ้าต้องแต่งงาน และจักรพรรดิ

คือตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้ว" 

หวังซูเซิ่งมองนางพลางเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม มือขวาที่ถือพู่กัน

ของโม่ซันซันหยุดลง

"ข้าทราบแล้ว"

กล่าวจบนางก็เขียนอักษรต่อไปด้วยอาการสงบนิ่ง มีลายพู่กัน 

ที่เป็นธรรมชาติ

ทว่าย่ิงนางสงบน่ิงผ่อนคลาย หวังซูเซิ่งก็ย่ิงกระวนกระวาย สีหน้า

มันเคร่งขรึมขึ้น น �้าเสียงก็แข็งกร้าวข้ึน
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"ข้าจ�าเป็นต้องเตือนเจ้าอีกครั้งว่าถ้าเจ้าไม่อยากให้เมืองจิงตูถูก

อุทกภัยกลืนกิน ไม่อยากเห็นชาวต้าเหอจ �านวนนับไม่ถ้วนต้องตาย 

อย่างอนาถ เช่นนั้นเจ้าก็ต้องตาย หรือไม่ก็รีบแต่งงาน!"

หวังซูเซิ่งมองใบหน้าด้านข้างของนางที่สวยสะคราญ รู้สึกว่า 

หวัใจทีช่ราภาพของตนเจบ็ปวดอยู่ลกึๆ มนัพยายามข่มกลัน้ความสงสาร 

และยากตัดใจ เอ่ยเสียงแข็งว่า

"มนษุย์...ไม่อาจสูฟ้้าได้ ตามข่าวทีส่่งมาจากซหีลงิ หนงิเชวียเข้าไป 

ในวิหารเทพแสงสว่างแล้วไม่ออกมา ไม่มีใครรู้ว่าตอนน้ีในอาศรมเทพ

เกิดอะไรข้ึนบ้าง แต่ต่อให้สุดท้ายเฮ่าเทียนสังหารหนิงเชวีย นางก็คง 

ไม่ยินดีที่จะเห็นเจ้ายังอยู่เป็นโสด และโทสะของนางคือส่ิงท่ีโลกมนุษย์ 

มิอาจต้านทานได้"

กล่าวจบหวังซูเซิ่งก็หันกายเตรียมจากไป

โม่ซันซันวางพู่กันบนแท่นฝนหมึก ลุกข้ึนมามองแผ่นหลังมันแล้ว

เอ่ยเสียงเรียบว่า

"อาจารย์ ข้ารูว่้าท่านชอบข้า ท่านชอบข้ามาตลอดตัง้แต่ข้ายังเดก็"

ร่างของหวังซูเซิ่งพลันสะท้าน แผ่นหลังที่เหยียดตรงกลับงอลง 

เล็กน้อย

"น่าเสียดายท่ีข้าเติบโตเร็วเกินไป และท่านก็ไม่คิดว่าข้าอายุน้อย

เพียงน้ีจะกลายเป็นจอมยันต์เทวะได้ ถูกแล้ว เป็นอย่างท่ีท่านพูด  

ไม่มีใครกีดกันความสุขของข้าได้อีกแล้ว แต่สุดท้ายข้ายังต้องแต่งงาน  

นอกจากจะสงสารและยากตัดใจแล้ว ท่านคงดีใจด้วยกระมัง" 

สีหน้าของโม่ซันซันสงบนิ่งมาก

"แน่นอนข้ายอมรบัว่าสิง่ทีท่่านพูดนัน้ถูกต้อง ไม่มใีครรูว่้าเฮ่าเทยีน 

จะคิดอย่างไร ต้าเหอไม่อาจเสี่ยงอันตรายเช่นน้ี ข้าจะแต่งงานตามที่
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ท่านต้องการ"

"พูดจาเหลวไหล!" 

หวังซูเซิ่งตวาดเสียงกร้าวก่อนโบกแขนเสื้อออกจากกระท่อมไป 

ไม่รูว่้าใช่หรอืไม่ท่ีเพราะถูกโม่ซนัซนัเปิดโปงความด�ามดืในใจท่ีเกบ็ซ่อน

มานานปี จึงไม่รู้จะมองหน้านางได้อย่างไร มันจึงลงจากเขาตรงไป 

เมืองจิงตู เข้าวังหลวงไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิ แล้วเริ่มเตรียมงานอภิเษก

สมรส

ประตูกระท่อมท่ีเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งถูกสายลมแผ่วเบาจากผิวสระน �้า

โชยพัด ท�าให้ประเด๋ียวปิดประเด๋ียวเปิด โม่ซนัซนันิง่มองอยู่นาน จากนัน้ 

จึงน่ังลง

นางคัดอักษรต่อไปอย่างใจสงบ มมุปากยกขึน้เล็กน้อยเผยรอยย้ิม 

แห่งความยินดี น่ิงเงียบมานานปี ในที่สุดก็ได้พูดสิ่งที่อยากพูดออกไป

สักที นางรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก

ครู ่ต ่อมาจั๋วจือหวากับเทียนเมาหน่ีว ์ ก็ เข ้ามาในกระท่อม  

เทียนเมาหน่ีว์มาน่ังข้างโม่ซันซันพร้อมย้ือแขนเสื้อนาง มองนางด้วย

ความสงสารพลางเอ่ยว่า

"ประมุข จะท�าอย่างไรดี"

โม่ซันซันนึกถึงเหตุการณ์ในทุ่งร้างเมื่อหลายปีก่อนท่ีตนถาม

หนิงเชวียว่าจะท�าอย่างไรดี แม้นางไม่ค่อยเข้าใจค�าตอบของหนิงเชวีย

ที่แฝงอารมณ์ขัน แต่ตอนนั้นนางก็ยังหัวเราะอย่างเบิกบานใจ

"ท�าอย่างไรหรือ ก็ช่างมันน่ะสิ"

เทียนเมาหนี่ว์ถามว่า

"ก็แต่งไปแบบน้ีหรือ"

โม่ซันซันย้ิม
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"แน่นอนว่าไม่"

เทียนเมาหนี่ว์ดีใจ ก่อนจะเสียใจ

"เซียนเซิงสิบสามช่างใจจืดใจด�า ถ้าประมุขไม่แต่งกับจักรพรรดิ

ยังจะแต่งกับผู้ใดได้"

สตรีย่ิงงดงามย่ิงหาสามียาก สตรีย่ิงมีความสามารถย่ิงยาก 

ออกเรือน เพราะมักมีปัญหาเรื่องคู่ครองที่เหมาะสม โม่ซันซันข้ึนชื่อ 

เรื่องความงาม และเป็นยอดฝีมือในมรรคาแห่งยันต์ตั้งแต่อายุยังน้อย 

ตอนนี้คือจอมยันต์เทวะรุ่นเยาว์ที่ยากจะหาได้ในประวัติศาสตร์ หาก 

คิดจะแต่งงาน ตัวเลือกย่อมมีไม่มาก

"ไยจึงต้องแต่งงานเล่า" 

โม่ซันซันลูบศีรษะเทียนเมาหนี่ว์อย่างเอ็นดูพลางพูด 

"การคิดบังคับให้จอมยันต์เทวะแต่งงานน้ันเป็นเรื่องน่าข �า ดังน้ัน

ถ้าเจ้าไม่อยากแต่งงาน จงจ�าไว้ว่าต้องฝึกฌานอย่างพากเพียร"

เทยีนเมาหน่ีว์คิดในใจว่ามเีหตผุล ถ้าบรุษุทีห่มัน้หมายกันไว้นัน้ไม่ดี  

ถึงเวลาตนจะไม่ยอมแต่งเด็ดขาด ได้ยินว่ามีหลายครอบครัวที่สมาชิก

ในครอบครัวมีต�าแหน่งในกองทัพ ฉะน้ันตนจะต้องมีด่านฌานที่สูงข้ึน

ให้ได้โดยเร็ว

จั๋วจือหวามองโม่ซันซันโดยไม่พูดอะไร แต่หว่างคิ้วเต็มไปด้วย

ความกังวล

โม่ซันซันรู้ว่านางกังวลสิ่งใด จึงเอ่ยเสียงเรียบว่า

"คนท้ังโลกเคารพเฮ่าเทียน ทว่าก็กลัวเกรง ข้าก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น  

แต่พอนึกถึงว่าข้าเคยช่วงชิงกับนางมาแล้ว เช่นนั้นกลัวนางต่อไป 

จะมีประโยชน์อะไร ถ้าเฮ่าเทียนบันดาลโทสะเพราะข้าก็ไม่ใช่ความผิด

ของข้า แต่เป็นความชั่วร้ายของนาง"
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ภูเขายามเหมนัต์ท่ีปกคลมุด้วยใบต้นเฟิงของเมอืงจงิตแูคว้นต้าเหอ 

เป็นทัศนียภาพท่ีมีชื่อเสียงเลื่องลือ ถ้าไม่ใช่เพราะจักรพรรดิทรงใกล้จะ

อภิเษกสมรส ท�าให้การคุ้มกันของวังหลวงเข้มงวดข้ึน ที่น่ีต้องมีผู้คน

เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเนืองแน่นแน่นอน

บนถนนหลวงหน้าวงัมใีบไม้แดงชัน้บางๆ ปอูยู่ ซงัซงัเดนิอยู่บนถนน  

รองเท้าเหยียบย �่าใบไม้แดงแห้งกรอบจนแหลกละเอียด ท�าให้เกิดเสียง

ที่น่าพรั่นใจ

เมื่อเทียบกับตอนที่เพ่ิงออกจากอาศรมเทพ นางเปลี่ยนแปลงไป

มากแล้ว ยกตัวอย่างเช่นด้วยการร้องขอวิงวอนของหนิงเชวีย นาง 

ใส่รองเท้าแล้ว อีกทั้งตอนนี้สองมือนางก็ไม่ไพล่หลังแล้วด้วย

มือซ้ายซังซังถือชามน�้าแกงลูกชิ้นปลา มือขวาถือไม้เสียบลูกชิ้น 

ก�าลังกินไม่หยุด แม้สีหน้านางยังเย็นชาดุจเดิม แต่จากความเร็วของ

การหายไปของลูกชิ้นปลาท�าให้มองออกว่านางพอใจมาก

ส�าหรับนาง เห็นได้ชัดว่าถนนหลวงใบไม้แดงไม่น่าดึงดูดใจเท่า

ลูกชิ้นปลา ส่วนใบไม้แดงที่ถูกเหยียบเละอยู่ใต้รองเท้า นางก็ไม่ม ี

ความเสียดายเหมือนอย่างท่ีสตรีแรกรุ่นมี

พอเดินถึงประตูหน้าของวังหลวง นางก็กินลูกชิ้นปลาหมดพอดี 

จึงส่งชามไปด้านหลัง

หนิงเชวียจูงเจ ้าด�าเดินตามนางมาตลอดก็รีบรับชามมา  

การเคลื่อนไหวช �่าชองเป็นอย่างย่ิง เพราะตลอดทางมามันชินกับฐานะ

คนรับใช้เสียแล้ว

"เจ้าเลือกตัดสินใจอย่างไร"

ริมฝีปากของซังซังถูกลูกชิ้นปลาลวกเล็กน้อยจึงแดงเด่นชัด  

ดูน่ารักย่ิง
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ถ้าเลือกท�าลายงานแต่งระหว่างจักรพรรดิแคว้นต้าเหอและ 

โม่ซันซันน่ันเท่ากับพิสูจน์ว่ามันรักโม่ซันซัน จากน้ันก็พิสูจน์ได้ว่า 

ไม่มีความรักที่แท้จริง และสุดท้ายพิสูจน์ว่ามันไม่ได้รักซังซัง?

แตถ้่าเลอืกนิ่งเฉยไม่ท�าอะไรเลย ดูโมซ่ันซันแต่งงานกับจักรพรรดิ

ไร้สมอง เท่ากับพิสูจน์ว่ามันไม่ได้รักโม่ซันซัน จากน้ันก็พิสูจน์ว่ารักแท้

มีอยู่จริง และมันกับซังซังก็สมควรอยู่ด้วยกันอย่างน้ีต่อไป?

"ท�าไมต้องให้ข้าเลอืกอย่างล�าบากใจเช่นนีด้้วย เจ้าก็รู้ว่าสถานศกึษา 

ใฝ่หาความอิสระ การไม่เลือกก็เป็นอิสระอย่างหนึ่ง"

"อย่างที่พูดไปแล้วนอกเมือง มนุษย์เสแสร้งเก่งจริงๆ" 

ซังซังเอ่ยพลางมองมัน 

"เจ้าน่าจะรู้ดีว่าเพราะเหตุใดนางจะแต่งงาน"

แน่นอนว่าหนงิเชวียรูด้ว่ีาเหตใุดโม่ซนัซนัจะแต่งงานกับจกัรพรรดิ  

เพราะเรือ่งในอดีตของมนักับนาง และเพราะสตรข้ีางกายมนัคอืเฮ่าเทียน

ซังซังถามว่า

"ข้าควรรับผิดชอบที่ท�าให้นางถูกบังคับให้แต่งงานไหม"

หนิงเชวียส่ายหน้า

"ข้าคงไม่ตัดสินอย่างปัญญาอ่อนเช่นน้ี"

"เช่นนั้นผู้ใดควรรับผิดชอบ"

หนิงเชวียชี้จมูกตัวเองพลางเอ่ย

"เป็นข้า แต่ข้าไม่รู้ว่าควรท�าเช่นไร"

"ข้าออกความเห็นให้ แค่ฆ่าจักรพรรดิน่ันทิ้งนางก็แต่งไม่ได้แล้ว"

หนิงเชวียมองประตูวัง น่ิงเงียบอยู่ครู่ก่อนเอ่ยว่า

"ฟังดูแล้วก็เป็นความเห็นท่ีไม่เลวเลยจริงๆ"

"เช่นนั้นยังลังเลอะไร"
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"ข้ากังวลว่าพอข้าเข้าไปแล้ว เจ้าจะหนีไป"

ฟังจบซังซังก็น่ิง หนิงเชวียจึงเอ่ยต่อ

"วิธีคิดของเจ้าบุ่มบ่ามเกินไป ดังน้ันข้าจึงท �าอะไรไม่ได้"

ซังซังก้มหน้ามองปลายรองเท้าท่ีโผล่พ้นชุดเขียวออกมา ได้ยิน

หนิงเชวียเอ่ยว่า

"เว้นแต่...เจ้าจะมาช่วยข้า?"

นางเงยหน้าข้ึนมองมันพลางเอ่ยด้วยน �้าเสียงจริงจัง

"บุรุษช่างเลวทรามต�่าช้าจริงๆ"

"ให้ข้าเลวทรามแบบน้ีไปจนตายเถอะนะ"

"ข้ายังฆ่าเจ้าไม่ได้ในตอนนี้ จึงได้แต่ดูเจ้าท�าตัวเลวทรามไป

เรื่อยๆ ใช่ไหม"

หนิงเชวียกล่าวสาบานว่า

"นับแต่น้ีไปข้าจะเลวให้เจ้าดูคนเดียว"

"เพราะเหตุใดข้าต้องช่วยเจ้าแก้ปัญหาเลือกยากข้อนี้ด้วย"

หนิงเชวียยืดอกกล่าวอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเองว่า

"หัวข้อค�าถามเจ้าเป็นคนออก ข้าตอบไม่ได้ ดังนั้นเจ้าจึงต้อง 

ให้ค�าตอบแก่ข้า"

"มนุษย์เป็นเหมือนเจ้าทุกคนไหม"

หนิงเชวียประหลาดใจกับค �าถามนี้ของนาง

"เจ้ากับข้านอนเตียงเดียวกันมานานหลายปี ยังไม่รู ้อีกหรือว่า 

ข้าเป็นตัวประหลาดท่ีไม่เหมือนใคร"

จิตใจของซังซังว้าวุ่น นางคิดว่าเรื่องนี้ยุ่งยากซับซ้อน

สุดท้ายหนิงเชวียเอ่ยว่า

"เครื่องประทินโฉมเฉินจิ่นจี้ตอนน้ีล้วนอยู่ในวังหลวง"
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ซังซังคิดดูแล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจัดการจริงๆ ดังนั้น 

นางจึงเอามือไพล่หลังเดินเข้าวังหลวง

หนงิเชวียจงูเจ้าด �าเดินตามอย่างว่าง่าย ก่อนทีม่นัจะแอบย้ิมระรืน่

การให้ภรรยาตัวเองพาไปท�าลายงานแต่งของสตรีผู้หน่ึง ซึ่งสตรี

ผู้นั้นก็ชอบมัน หนิงเชวียรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไร แต่ก็ไม่คิด

จะคัดค้าน

ซงัซงัเดนิถึงหน้าวงัหลวง สองมอืไพล่หลงัทอดทัศนาอยู่ตามสบาย 

เหมือนนักท่องเท่ียวธรรมดาคนหนึ่ง แต่ในสายตาของพวกองครักษ ์

เรื่องนี้ถือเป็นการหมิ่นพระเกียรติองค์จักรพรรดิอย่างใหญ่หลวง

องครักษ์ตวาดต�าหนิหลายครา และท�าท่าว่าจะเดินเข้ามาไล่นาง

กับหนิงเชวียไป ถ้าไม่ใช่นึกถึงว่าใกล้ถึงวันงานมงคล องครักษ์พวกน้ี

อาจชักกระบี่เข้าจู่โจมแต่แรกแล้วก็ได้

ซงัซงัเหมอืนมองไม่เหน็องครกัษ์พวกน้ี เงยหน้ามองไม้ดอกต้นหน่ึง 

ท่ีอยู่ตรงมุมหน่ึงของก �าแพงวัง รู้สึกอยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้าใกล้

ประตูวังเข้าไปทุกที

คนทีเ่ดนิเข้าวังหลวงอย่างสบายๆ ต่อหน้าองครกัษ์มากมายแบบนี้  

ถ้าไม่ใช่คนปัญญาอ่อนก็ต้องเป็นสดุยอดฝีมอืท่ีประสงค์ร้ายต่อคนในวัง 

เป็นแน่

สถานการณ์ในที่น้ันพลันตึงเครียด ท่ามกลางเสียงเสียดสีของ

โลหะ พวกองครักษ์ทยอยกันชักกระบี่ออกจากฝัก กระบี่ชั้นดีที่เป็น 

เอกลักษณ์ของต้าเหอสะท้อนแสงแดดยามเหมันต์ ดูไม่ผิดแผกกับ

ต้นไม้น�้าแข็ง ขณะเดียวกันพลธนูบนก�าแพงวังก็เล็งเป้ามาข้างล่างแล้ว

หนิงเชวียไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยของซังซัง มันแค่กังวลว่า

จะมีคนธรรมดาตายด้วยน�้ามือนางมากเกินไป ต้าเหอมีสัมพันธไมตรี
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อนัดกัีบต้าถังมาหลายยุคหลายสมยั มนัทีเ่ป็นชาวถังไม่อาจปล่อยให้เกิด 

การนองเลือด จึงจูงเจ้าด�าเดินไปข้างหน้าแล้วกล่าวกับองครักษ์ผู้หนึ่ง

ว่าสถานศึกษามาเย่ียมเยียน

มันคิดว่าชื่อของสถานศึกษาจะท�าให้เข้าวังหลวงได้โดยง่าย  

แต่ไม่ทันคิดว่าตนไม่มีหลักฐานแสดงฐานะ ป้ายแขวนเอวตกอยู่ท่ี

อาศรมเทพ พวกองครักษ์ไหนเลยจะยอมเชื่อ

กระบีย่าวจ�านวนนับไม่ถ้วนฟันแหวกอากาศมาท่ีศรีษะของพวกมนั  

ซงัซงัรูว่้าหนงิเชวียก�าลงัคดิอะไร แต่นางไม่สนใจ จงึเดนิสองมอืไพล่หลงั 

ต่อไป

คมกระบีฟั่นใส่แขนนาง ทหารองครกัษ์ของแคว้นต้าเหอด�าเนนิการ 

อย่างเหมาะสม ไม่ถึงกับแรกลงมือก็คิดสังหาร ด้วยเหตุน้ีองครักษ์ผู้น้ัน

จึงรอดตายอย่างโชคดี

สายลมของเมืองจิงตูอบอุ่นอ่อนโยนมาแต่ไหนแต่ไร จึงมีดอกไม้

นบัพันนับหมืน่เบ่งบาน ใบไม้แดงบนถนนหลวงจงึปกคลมุถนนอยู่อย่างนัน้ 

ไม่ถูกพัดพาไป แต่สายลมยามนี้กลับหนักหน่วงขึ้น

สายลมเป็นสิ่งไร้รูป มาตรแม้นหนักจะหนักได้สักเท่าไร ซังซัง 

เดินมือไพล่หลังไปอย่างสงบน่ิง สายลมที่หมุนรอบกายก็สงบน่ิง 

เช่นเดียวกับอารมณ์บนใบหน้านาง ทั้งหนักดุจเขาเถาซาน

กระบี่ยาวท่ีแหวกอากาศมาถึงเบื้องหน้านางราวร่วงลงไปใน

บ่อน�้าไร้ก้น แล้วค่อยถูกม้วนเข้าไปในมหาสมุทรท่ีบ้าคล่ังจนลอยละลิ่ว

ปลิวไป

องครกัษ์ผูน้ั้นมองฝ่ามอืตนอย่างตกตะลงึ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้

เรื่องแบบเดียวกันเกิดขึ้นกับองครักษ์ทุกคน กระบี่ในมือพวกมัน

ถูกสายลมกวาดม้วนกลายเป็นจอกแหนในน �้าซึ่งถูกลมพัดคลื่นพา 
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จนไม่รู้ว่าไปตกยังท่ีใด

หน้าวังหลวงเกิดเสียงฮือฮา ธนูบนก �าแพงวังในที่สุดก็ยิงลงมา 

ทว่ามีหรือจะสัมผัสถึงซังซังได้ ล้วนหายวับไปในสายลม

ชาวเมืองจิงตูยกย่องธรรมเนียมของชาวถัง ลักษณะนิสัยก็

คล้ายคลึงกัน ยามนี้พวกองครักษ์เดาออกแล้วว่าสตรีสูงใหญ่ผู ้นี้ 

ต้องเป็นผู้ฝึกฌานที่ด่านฌานสูงล�้าอย่างแน่นอน แต่แม้ในมือพวกมัน

ปราศจากอาวุธแล้วก็ตาม คนยังกระโจนเข้าหานางอย่างห้าวหาญ 

หมายใช้ร่างกายเลือดเนื้อของตนขวางนางไว้นอกวัง

ทว่านางคือเฮ่าเทียน แม้แต่กระบี่ของหลิ่วไป๋ยังไม่อาจเข้าสู ่

โลกของนาง แล้วคนธรรมดาเย่ียงมดปลวกพวกนี้จะท �าได้อย่างไร

เงาร่างของคนทยอยลอยละลิ่วแล้วตกลงราวหยาดฝน เกิดเสียง

ทึบทุ้มดังเป็นระยะ

ซังซังสองมือไพล่หลังเดินหน้าต่อไปด้วยสีหน้าสงบน่ิง ตอนท่ี 

มาถึงหน้าวัง ประตูวังย่อมเปิดออก

หนิงเชวียจูงเจ้าด �าตามอยู่หลังนาง มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

อยู่เงียบๆ การต่อสู้ครั้งน้ีพลังของทั้งสองฝ่ายห่างชั้นกันมากจนถึงขั้น 

จะเรียกว่าการต่อสู้ก็ยังไม่ได้ ซังซังไม่ได้ลงมืออย่างจริงจัง แต่มัน 

ก็ยังอยากหาสิ่งท่ีมันต้องการจากในภาพเหตุการณ์เหล่าน้ี

ซังซังคือกฎ นางไม่สามารถเปลี่ยนกฎ แต่การใช้กฎของนาง 

คือขีดขั้นที่มนุษย์ไม่อาจสัมผัสถึง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความยอดเย่ียม 

ในการใช้ขึ้นอยู่กับสติปัญญา

สายลมในเมืองจิงตู ดอกไม้ที่มุมหน่ึงของวังหลวง แกงลูกชิ้นปลา

ทีน่างถืออยู่ในมอืก่อนหน้าน้ี น �า้ในล �าธารหรอืแม่น�า้สายใหญ่ทีเ่ดนิทาง

ผ่านมา ยามนางเคลือ่นพลงัจติ ทุกสิง่ทกุอย่างในธรรมชาตจิะกลายเป็น
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อาวุธของนาง

ประตูวังเปิดแล้ว ซังซังเดินเข้าไปอย่างสงบน่ิง พวกองครักษ์ 

และทหารในวังต่างแตกต่ืนจนพูดไม่ออก ทว่าก็ไม่อาจขัดขวาง แววตา

เต็มไปด้วยความสิ้นหวังท �าอะไรไม่ถูก

ขุมก�าลังที่แข็งแกร่งท่ีสุดในแดนโลกิยะไม่มีความหมายอันใด

เบื้องหน้านาง ในความเห็นของนาง วังหลวงกับหอคณิกาไม่มีอะไร 

แตกต่างกัน ถ้านางอยากเข้าไปเดินเล่นย่อมเข้าไปได้

หนิงเชวียจูงเจ้าด�าเดินตามอยู่หลังนาง มีความรู้สึกท่ีน่าอัศจรรย์

อย่างหน่ึงเกิดขึ้น

ความรู้สึกนี้มันเคยสัมผัสได้ใกล้ๆ หน้าผาหิมะในทุ่งร้าง นั่นคือ

ความเดียวดายของอาจารย์อาท่ีทอดตาไปทั่วแผ่นดินแล้วไร้คู ่ต่อสู้  

และมนัก็เคยสมัผสัได้จากอาจารย์ น่ันคอืความมัน่ใจของผูเ้ป็นอาจารย์

ของคนทั้งโลก

ในเทศกาลบชูาแสงสว่างมนัเคยมคีวามรูส้กึแบบนี ้นัน่เป็นเพราะ

พลังของนางอยู่ในร่างมัน ส่วนตอนนี้เป็นเพราะมันเดินอยู่หลังนาง

ความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าไร้เทียมทาน ความไร้เทียมทานของมัน

ล้วนมาจากนาง แต่มันก็มิได้รู ้สึกละอายแต่อย่างใด เพราะพวกมัน 

เป็นสามีภรรยากัน สิ่งที่เป็นของนางก็คือของมัน ความไร้เทียมทาน 

ของนางก็คือความไร้เทียมทานของมันด้วย ผู้ใดกล้าพูดว่าไม่ใช่?

วังหลวงของแคว้นต้าเหอสวยงามวิจิตร บริเวณต �าหนักไม ้

ชายคาด�าปลูกไม้ดอกไว้มากมายเช่นเดียวกับตามถนนหนทางในเมือง

จิงตู พ้ืนศิลาหน้าต�าหนักเต็มไปด้วยร่องรอยการกัดเซาะของลมฝน 

ท่ามกลางความไม่จีรังย่อมแฝงความสวยงามสดใหม่

หนิงเชวียจูงเจ้าด�าเดินมาถึงหน้าต �าหนักหลัก ขณะก�าลังมองดู
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บรรดาต �าหนักต่างๆ พลางทอดถอนใจอยู่เงียบๆ ทันใดน้ันมันก็พบว่า

ซังซังหายตัวไป ไม่ว่าจะหาอย่างไรก็ไม่เห็นแม้แต่เงา

หากควบคุมที่ว่างในอากาศให้กลายเป็นกระจกบานเล็กๆ ก็จะ

เปลี่ยนแปลงทางเดินของแสงได้ ท �าแบบนี้เงาร่างในสายลมย่อม 

ไม่มีใครมองเห็น เรื่องน้ีฟังแล้วอาจไม่ซับซ้อน แต่อันที่จริงนอกจาก 

ซังซังแล้วก็ไม่มีใครท�าได้ เพียงแค่การค �านวณในการจะท�าเรื่องน้ี 

ให้ส�าเร็จก็อาจท �าให้ศิษย์พ่ีสี่คิดจนหัวหงอกในคืนเดียวแล้ว

หนิงเชวียรู ้ว ่าซังซังไม่ได้หนีไป มันเคลื่อนพลังจิตก็รู ้แล้วว่า 

นางก �าลังเดินเล่นอยู่ในต�าหนักข้างสักหลังหนึ่ง ไม่รู้ก�าลังดูอะไร แต ่

การไม่เห็นนางท �าให้มันใจเสีย

องครักษ์และทหารจ �านวนนับไม่ถ้วนก �าลังกรูเข้ามาหามันจาก 

ทุกซอกทุกมุมของวังหลวง แออัดยัดเยียดจนน่ากลัว มันยืนอยู่ 

หน้าต�าหนักเพียงคนเดียว และจ �าเป็นต้องเผชิญหน้าอย่างโดดเด่ียว

หนิงเชวียเข้าใจความตั้งใจของซังซังแล้ว

มันไม่อยากเห็นซันซันแต่งงาน แต่กลัวซังซังผิดหวังมากยิ่งกว่า 

ดงันัน้มนัจงึน่ิงเงยีบอย่างไร้ยางอายดุจเดียวกบับรุษุจ�านวนมากบนโลก 

มันไม่ยอมตอบค�าถามของซังซังพร้อมผลักความรับผิดชอบให้นาง

ด้วยเหตุนี้นางจึงพามันเข้าวัง จากนั้นหายตัวไป ตอนน้ีคนท่ี 

ยืนอยู่หน้าต �าหนักคือมัน คนที่เดินเข้าวังก็คือมัน เช่นน้ันเรื่องน้ีสุดท้าย

แล้วยังคงเป็นมันเองที่ต้องเลือก

มันเงยหน้าขึ้นมองต�าหนักที่เงียบสงบสง่างามเบื้องหน้า ชักดาบ

ออกจากฝักแล้วจูงบังเหียนม้าเดินหน้าไปช้าๆ อย่างมั่นคง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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