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คำ�นำ�

ซังซังตอนเป็นสาวใช้ตัวดำาน้ันน่ารัก ส่วนซังซังตอนเป็นเฮ่าเทียนก็ค่อยๆ 

น่ารักขึ้นทีละเล็กละน้อย ถึงจะโหดไป (ไม่) หน่อยก็ตาม แต่ไม่ว่าคนก่อนหรือ

คนปัจจุบันน้ีก็ล้วนคือซังซัง คนท่ีหนิงเชวียรักที่สุดไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็ไม่รู้

เหมือนกันว่าความรักจะมากพอผูกมัดซังซังไว้บนโลกมนุษย์ได้หรือไม่

หนิงเชวียกับสถานศึกษาอยากให้นางอยู่ หรือพูดให้ถูกกว่านั้นคือ 

อยากให้นางกลายเป็นมนุษย์ไปจริงๆ แต่นิกายเต๋ามองต่าง ส่วนนิกายพุทธ 

จะคิดอย่างไร และจะต้อนรับการมาเยือนแดนพุทธของซังซังในภาคร่าง 

เฮ่าเทียนแบบไหน มาติดตามกันต่อได้ภายในเล่ม 34 น้ีเลย

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

การแปลเล่มนี้ทำาให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าชื่อของจวินโม่ (君陌) ย่อมาจาก  

จวินจื่อจือโม่ (君子之陌) หรือก็คือจวินจื่อจือลู ่ (君子之路) ซึ่งแปลว่า  

เส้นทางแห่งวิญญูชน

บนโลกเรามีกลุ ่มคนที่เชื่อว่าคนเราแต่ละคนเกิดมาเพ่ือทำาบางสิ่ง 

บางอย่าง ข้าพเจ้าเองก็เชื่อเช่นน้ัน 

จวินโม่เชื่อว่าตนเองเกิดมาเพื่อเดินบนเส้นทางแห่งวิญญูชนจนเข้าถึงวิถี

แห่งฟ้า ที่หน้าหุบเขาชิงสยาจวินโม่แขนขาดและคิดว่าเส้นทางของตน 

ถูกตัดขาดแล้ว ภายหลังจึงเดินทางไปวัดเสวียนคงเผื่อว่าจะพบเส้นทางใหม่ 

ส่วนตัวข้าพเจ้าแรกเริ่มเดิมทีคิดว่าตนเองเกิดมาเพ่ือเป็นครู ต่อมาด้วย

สาเหตุบางประการเส้นทางนั้นจึงถูกตัดขาด (ช่างคล้ายจวินโม่ท่ีถูกตัดแขน) 

และปัจจบุนัเรือ่งหนึง่ทีข้่าพเจ้าคดิว่าเกิดมาเพ่ือกระทำาคอืแปลหนังสือบางเร่ือง 

เพียงแต่ในทีแรกไม่คิดว่าจะมีเรื่องน้ีรวมอยู่ด้วยเท่านั้นเอง

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

บทที่ 1

ใจกลางฝ่ามือแห่งพุทธะ

หนิงเชวียถามว่า

"ถ้าฟันไม่ตายจะท�าอย่างไร"

จวินโม่ตอบว่า

"เช่นนั้นก็เป็นข้าท่ีตาย"

มนัพูดอย่างเป็นธรรมชาต ิแต่หนิงเชวียฟังแล้วกลบัอกสัน่ขวัญแขวน  

นิ่งเงียบอยู่นานก่อนเอ่ยปากอีกครั้ง

"ศิษย์พ่ี ปฐมพุทธะอาจยังไม่ตายจริงๆ ก็ได้"

จวินโม่ไม่เชื่อจึงต�าหนิเสียงเข้มว่า

"เหลวไหล ปฐมพุทธะละสงัขารไปนานแล้ว ถ้ามนัยงัอยู่ในโลกมนษุย์  

อาจารย์จะไม่รู้ได้อย่างไร เฮ่าเทียนจะไม่รู้ได้อย่างไร" 

หนิงเชวียทอดถอนใจว่า

"นางไม่แน่ใจว่าปฐมพุทธะตายหรอืยัง ไม่เช่นน้ันคงไม่มาตรวจสอบ 

ที่วัดเสวียนคง"

ได้ยินดังน้ันจวินโม่ก็นิ่งเงียบอยู่ครู่ก่อนเอ่ยว่า
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 34

"อย่างนั้นก็หาให้เจอก่อนแล้วกัน"

ทั้งสองคนกลับไปท่ีกระโจมเล็กริมทะเลสาบ ซังซังหลับอยู่

ที่แท้เฮ่าเทียนก็เหน่ือยแล้ว พอได้ยินเสียงฝีเท้านางจึงลืมตามอง

หนิงเชวียแล้วเอ่ยว่า

"ข้าไว้ชวีติมนัก็ถือว่าตดัความสมัพันธ์ทีม่ต่ีอโลกมนุษย์ส่วนนีแ้ล้ว"

จวินโม่เอ่ยว่า

"หน้าหุบเขาชิงสยาข้าเคยพูดว่าชีวิตข้าไม่จ�าเป็นต้องให้เฮ่าเทียน

ละเว้น"

หนิงเชวียเอ่ยอย่างหนักแน่นจากใจจริงว่า

"ความสัมพันธ์ที่มีต ่อโลกมนุษย์ไม่ใช ่เจ ้าอยากตัดก็ตัดได้  

มีเหตุผลหน่อยได้ไหม"

ซังซังลุกขึ้นนั่ง มองจวินโม่แล้วเอ่ยว่า

"ในเมื่อจะพูดกันถึงเหตุผล เช่นน้ันข้าก็สุดที่จะเข้าใจ การท่ี 

ปฐมพุทธะวางกับดักเพ่ือสังหารข้าน่าจะเป็นเรื่องที่สถานศึกษา 

อยากเห็น แต่เหตุใดเจ้าจึงยืนอยู่ข้างข้า"

นางคือเฮ่าเทียน ย่อมรู้ได้จากสีหน้าของจวินโม่ว่าใจมันโน้มเอียง

ไปทางใด ส่วนการที่นางไม่เอ่ยถึงจุดยืนของหนิงเชวียเพราะนางคุ้นชิน

กับการติดตามของมันแล้ว

จวินโม่เอ่ยเสียงเรียบว่า

"เพ่ือไม่รู้สึกละอายใจ"

ไม่รู ้สึกละอายใจในที่ น้ีหมายถึงไม่รู ้สึกละอายใจต่อสหาย 

ร่วมส�านัก

ส่วนค�าพูดของหนิงเชวียตรงไปตรงมากว่านั้น

"สถานศึกษาไม่อาจเสียคนผู้นี้ไป" 
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Mao Ni 9

เมือ่หนงิเชวียกับซงัซงัออกจากทะเลสาบและทุง่หญ้าหน้าผนงัผามา 

ก็เดินไปทั่วที่ราบเบื้องล่างเพ่ือค้นหาร่องรอยของปฐมพุทธะ

ตอนย่างปลาที่ริมทะเลสาบบางครั้งมันก็คิดว่าศิษย์พ่ีรองก�าลัง 

ท�าอะไรอยู่ ก�าลังถือกระบี่เหล็กฆ่าฟันชนชั้นสูงและหลวงจีนสัประยุทธ์ 

หรือก�าลังถกเหตุผลกับพวกพุทธะบนแดนดินที่ไร้เหตุผล

นบัแต่บดัน้ีจนอาจเป็นเวลาหลายสบิปีท่ีค่อยๆ ผ่านเลยไป จวินโม่ 

คงใช้กระบี่เหล็กรบราฆ่าฟันอย่างไม่หยุดย้ังอยู่ในโลกอันน่าเวทนาน้ี 

แดนพุทธท่ีเงียบสงบมานานคงต้องเผชญิกับกระแสคลืน่อนัน่าหวาดหว่ัน  

และวัดเสวียนคงท่ีก�าลังใช้งานทาสนับล้านก็คงต้องขนพองสยองเกล้า

เพราะความหวาดกลัวเป็นแน่แท้

พอนกึถึงภาพเหล่าน้ัน แม้แต่คนเลอืดเย็นอย่างหนงิเชวียกยั็งรูส้กึ

เร่าร้อนฮึกเหิม เสียดายที่ไม่อาจสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับศิษย์พ่ีเพราะ

ตอนนีม้นัมเีรือ่งส�าคญักว่าทีต้่องท�า และแม้ว่าเสรจ็เรือ่งของปฐมพุทธะ

และเฮ่าเทียนแล้วมนัก็ยังต้องกลบัฉางอนัไปท�าเรือ่งท่ีส�าคญัใหญ่หลวง

ของโลกมนุษย์ให้เสร็จด้วย

การเดินทางค้นหาปฐมพุทธะด�าเนินต่อไป หนิงเชวียกับซังซัง 

เดินไปทั่วที่ราบอันกว้างใหญ่ก้นหลุมยุบ แต่ก็ไม่พบเงื่อนง�าอะไร ทั้งคู่

นิ่งเงียบลงเรื่อยๆ

การไม่รู ้ท�าให้คนเราไม่สบายใจ และส�าหรับผู้ที่เดิมทีเป็นผู ้รู ้ 

ทุกเรื่องก็ย่ิงไม่สบายใจมากกว่าคนทั่วไป

หลงัจากเหยียบย�า่ไปทัว่ท่ีราบก็วนกลบัมาขึน้ยอดเขาอกีครัง้ ซงัซงั 

เดินกลับไปกลับมาท่ามกลางวัดจ�านวนนับไม่ถ้วนในป่าเขา ครุ่นคิดอยู่

เบื้องหน้าพระพุทธรูปที่งามสง่า และยืนเหม่อลอยมองฟ้าที่ริมผา

ที่หอวินัยของยอดเขาตะวันตก พวกมันยืนใต้ต้นไม้โบราณ 
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 34

สูงเสียดฟ้า ฟังเสียงไม้ฟาดบนตัวหลวงจีนอย่างหนักหน่วง 

ทีย่อดเขาตะวันออก พวกมนัยืนในเงาของศลิารมิผา มองหลวงจนี 

สัประยุทธ์กระทืบพ้ืนไม่หยุด

ในมหาวิหารที่ยอดเขา พวกมันเห็นชีเนี่ยนก�าลังท�าสมาธิ ใน

กระท่อมหลงัมหาวิหาร เห็นหลวงจนีชราซบูผอมรปูหน่ึงก�าลงัต้มข้าวต้ม 

จากน้ันเห็นระฆังโบราณใบหน่ึง

วัดเสวียนคงบนยอดเขาดูร่มรื่นเงียบสงบต่างจากโลกเบื้องล่าง

โดยสิ้นเชิง เห็นภาพนี้แล้วหนิงเชวียก็ไม่เข้าใจ นิกายพุทธประกาศตน

ว่าเมตตากรุณา พวกมันฝึกฌานอย่างสงบบนยอดเขา ปุถุชน 

คนธรรมดาเบื้องล่างได้รับความทุกข์ เมื่อนั่งอยู่บนเขาแล้วนึกถึง 

เบื้องล่าง ใจจะสงบได้อย่างไร จะท�าสมาธิได้อย่างไร

ในวิหารแห่งหน่ึงส่วนล่างของยอดเขา หนิงเชวียพบคนรู้จกัซึง่ก็คอื 

หวงหยางต้าซอืทีอ่อกจากฉางอันกลบัมาวัดเสวียนคงเพ่ือศกึษาวิถพุีทธ

อีกครั้ง ตอนน้ีซังซังอยู่ที่อ่ืน หวงหยางจึงเห็นแต่มัน

หวงหยางต้าซือค่อนข้างตกใจ หนิงเชวียเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

ในช่วงท่ีผ่านมาให้ฟังคร่าวๆ อีกฝ่ายถึงได้รู้ว่าเกิดเรื่องราวมากมายขึ้น

ในโลก จึงเอ่ยว่า

"เจ้าควรไปจากที่นี่โดยเร็ว"

หนิงเชวียขมวดคิ้วถามว่า

"วัดเสวียนคงเกิดเรื่องหรือ"

หวงหยางต้าซือส่ายหน้า

"ข้าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไร ดังนั้นคงจะเกิดเรื่อง"

หวงหยางต้าซือคือพระอนุชาของจักรพรรดิองค์ก่อนของต้าถัง  

มฐีานะสงูส่งในโลกิยะ ด้วยเหตุน้ีจงึท�าให้มนัเป็นทีต้่อนรบัท่ีวัดเสวียนคง  
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Mao Ni 11

ทว่าหลายวันมานี้แม้ทางวัดยังให้ความเคารพเหมือนเดิม แต่ไม่ม ี

หลวงจีนสักรูปมาเย่ียมเยียน เหมือนทางวัดจงใจกีดกันมัน เรื่องนี้ท�าให้

มันรู้สึกหวาดระแวง

พอเห็นหนิงเชวีย หวงหยางต้าซือจึงรู้ถึงต้นเหตุของเรื่อง

ในทุ่งร้าง ซังซังเหยียบเจ้าคณะฝ่ายเทศนาจมธรณี แต่เจ้าคณะ

ยังไม่ตาย การที่วัดเสวียนคงรู ้ข่าวการมาของนางและหนิงเชวียจึง 

ไม่เหนือความคาดหมาย

หนิงเชวียไม่ได้กังวลใจ นี่เรียกว่าเฮ่าเทียนอยู่เคียงข้าง ใครก็ 

ไม่อาจต้าน

หวงหยางต้าซือรู้ว่ามันคิดอย่างไร แต่ไม่ค่อยเห็นด้วย จึงถอด

สร้อยประค�าที่ข้อมือแล้วยัดใส่มือมัน เอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่า

"แม้ปฐมพุทธะทรงเมตตา แต่ก็มียามที่พิโรธ"

เมื่อได้ยินค�าว่าปฐมพุทธะทรงเมตตาในวัดเสวียนคง หนิงเชวีย 

ก็รู้สึกหงุดหงิดด้วยจิตใต้ส�านึก จึงเดินไปที่บันไดหินหน้าวิหารแล้วชี้ไป

ยังโลกเบื้องล่างที่ถูกเมฆหมอกบดบัง ถามว่า

"ท่ีนั่นมีความเมตตาหรือ"

หวงหยางต้าซือรู้ว่ามันเดินอยู่ในโลกเบื้องล่างนานแล้วจึงเอ่ยว่า

"นานมาแล้วที่ปฐมพุทธะใช้ปณิธานอันแรงกล้าบุกเบิกแดนพุทธ 

สร้างวัดมากมายบนยอดเขา ท้ังรวบรวมคนบาปหนาจ�านวนมากมาย

เหลือคณานับมาท�านาและเลี้ยงสัตว์ที่น่ีเพ่ืออุปถัมภ์เหล่าหลวงจีนและ

ได้รับการอบรมจากพุทธธรรม หวังว่าจะล้างบาปให้พวกมันได้"

หนิงเชวียเอ่ยว่า

"ล้วนเป็นค�าโป้ปด ไม่ต้องพูดถึงว่าคนธรรมดาที่ถูกปฐมพุทธะ 

จับมามีบาปหนาจริงหรือไม่ ต่อให้มีจริงก็มีกฎหมายในการลงโทษ 
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พวกมันอยู่แล้ว ปฐมพุทธะเป็นแค่ผู้ฝึกฌานคนหน่ึง มีสิทธ์ิอะไรมา

ก�าหนดบาปความผิดของผู ้ อ่ืน อีกอย่างหน่ึงต่อให้คนพวกนั้นมี

บาปกรรมหนักหนาจริงๆ ถึงขั้นเลวทรามมาสิบชั่วอายุคน แต่ชนรุ่นหลัง

ของพวกมันก็มีบาปด้วยอย่างนั้นหรือ ท�าไมต้องให้พวกมันอาศัยอยู่ใน

สถานที่อัปรีย์ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเช่นน้ีไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า"

หวงหยางต้าซือนับถือปฐมพุทธะ ย่อมไม่อาจเห็นด้วยกับการ

วิพากษ์วิจารณ์ของมัน แต่ก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่อาจโต้แย้งได้ จึงน่ิงเงียบ 

ไปนานก่อนเอ่ยว่า

"ชีวิตนี้ทุกข์ระทม ชีวิตหน้าอาจสุขส�าราญ"

หนงิเชวียอยู่บนบนัไดหนิหันไปมองพระพทุธรูปในวหิารพลางเอ่ยว่า

"ต่อให้ชีวิตหน้ามีสุขแค่ไหน แต่จะทดแทนความทุกข์ยากไม่รู ้

ก่ีชั่วอายุคนได้อย่างไร ปฐมพุทธะที่พวกท่านบูชาช่างเลวทรามต�่าช้า

จริงๆ"

"อาจจะเป็นเรื่องผิด แต่กฎที่ปฐมพุทธะต้ัง ผู้ใดกล้าฝ่าฝืน"

"จุดประสงค์ของการฝึกวิถีพุทธคือใจสงบ บรรดาหลวงจีนนั่งอยู่

บนยอดเขารบัการปรนนิบตัจิากพวกทาส หรอืพวกท่านใจสงบได้จรงิๆ? 

เข้าถึงฌานสมาธิได้จริงๆ?"

"หลวงจีนส่วนใหญ่ในวัดทั้งชีวิตไม่เคยลงจากยอดเขา"

"แต่พวกมันไม่ใช่คนโง่ และรู้ดีว่าโลกเบื้องล่างเป็นเช่นไร อีกทั้ง

วัดเสวียนคงก็ต้องเข้าสู ่โลกิยะ เวลาท่ีพวกหลวงจีนสัประยุทธ์ไป 

แดนโลกิยะ หรือเวลาที่ยอดฝีมือเช่นท่านและชีเนี่ยนจะออกจาก 

หลุมยุบก็ต้องผ่านที่ราบเบื้องล่าง พวกท่านไม่เห็นคนน่าสงสารพวกน้ัน

อยู่ในสายตาได้อย่างไร"

"ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผล วัดเสวียนคงมีการสืบทอดมาไม่รู้เป็นเวลา
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นานเท่าไร ย่อมมีพระเถระท่ีทรงคุณธรรมและมีเมตตาอย่างแท้จริง  

ต่อให้ต้องขดัแย้งกับพระวินยัของปฐมพุทธะพวกมนัก็อยากเปลีย่นแปลง  

ทว่าพวกมันล้วนท�าไม่ส�าเร็จ เรื่องท่ีท�าให้พระเถระเหล่าน้ันท�าอะไร 

ไม่ถูกก็คือตอนท่ีพวกมันตั้งใจท�าการกบฏ บรรดาทาสเหล่านั้นกลับ 

ไม่อยากท�าตาม ราวกับว่าความทุกข์ยากคือท่ีพ่ึงในชีวิตของพวกมัน 

ไปแล้ว"

"ศรัทธาคือสิ่งเสพติดอย่างหนึ่ง หากต้องการงดเว้นแรกสุด 

ต้องยอมยากล�าบาก จะล้มเลิกง่ายๆ เพราะเจอความล�าบากแค่ 

ช่วงเวลาหน่ึงแบบนี้ได้อย่างไร"

"แต่ถ้าแดนพุทธพังทลายจะท�าอย่างไร"

"สถานท่ีอัปรีย์เช่นนี้พังก็พังไป ไฉนต้องสนใจ"

หวงหยางต้าซอืส่ายหน้าอย่างจนปัญญาพลางคดิในใจว่าเจ้าเป็น

คนนอก คิดเช่นนี้ย่อมไม่ผิด ทว่าหลวงจีนในวัดเป็นศิษย์ของปฐมพุทธะ 

จะให้นิ่งเฉยมองแดนพุทธพังพินาศไปต่อหน้าต่อตาคงท�าไม่ได้

หนิงเชวียเอ่ยต่อไปว่า

"ถ้าพระเถระพวกน้ีมีเมตตาจริงจะทนอยู่ได้อย่างไร"

"แม้ไม่อาจทนก็ท�าอะไรไม่ได้ ท�าได้แค่จากไป"

"ดังนั้นสมัยก่อนท่านจึงออกจากวัดเสวียนคงแล้วกลับฉางอัน?"

"ถูกแล้ว หลวงจีนที่ออกจากวัดเสวียนคงเช่นข้ายังมีอีกมาก  

ฉีซานต้าซือสมัยยังหนุ่มอ่านคัมภีร์พุทธจนแตกฉาน รู้แจ้งในพุทธธรรม

อย่างถ่ีถ้วน เจ้าคณะแห่งวัดเสวียนคงในเวลานัน้จงึเหน็ว่าเป็นผูส้บืทอด

อนัดบัหนึง่ ทว่าต้าซอืทนเหน็คนธรรมดาเบือ้งล่างต้องรบัความทุกข์เขญ็

มิได้ จึงออกจากส�านักไปวัดลั่นเคอ"

หนิงเชวียมองพระพุทธรูปทองค�าในวิหาร นึกถึงฉีซานต้าซือ 
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ท่ีท�างานหนักมาเป็นเวลานานจนเจบ็ป่วยในถ�า้ท่ีเขาหว่าซาน มนัน่ิงเงยีบ 

อยู่นานก่อนเอ่ยว่า

"ใจท่ีไม่อาจทนเห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ต่างหากที่เป็นใจแห่งพุทธะ"

หนิงเชวียกลับไปท่ีลานกว้างริมผาแล้วแหวกต้นชิงเถิงเข้าไปยัง

ใต้ต้นไม้หน้าที่พ�านักเดิมของเหลียนเซิง

มันไม่รู้ว่านี่คือต้นอะไร จ�าได้เพียงหลายวันก่อนท่ีมาต้นไม้ทั้งต้น

ออกดอกสีขาวมาเพียงดอกเดียวซึ่งถูกลมพัดไปท่ีไหล่มัน และตอนน้ี

เหน็บอยู่ท่ีจอนผมซังซัง

ผ่านไปเพียงไม่ก่ีวันต้นไม้น้ีก็ออกดอกสีขาวเล็กๆ มาเต็มต้น  

เบ่งบานท่ามกลางใบไม้เขียวที่ไม่หนาแน่น กล่ินหอมสดชื่นที่ขจรขจาย

ออกมาคลุกเคล้ากับสายลมแล้วพัดพาไปไกล

ซังซังเดินมาข้างกายมัน เหมือนอย่างท่ีนางพูดไว้เมื่อไม่ก่ีวันก่อน 

ไม่ว่าหนิงเชวียจะอยู่ที่ไหนนางก็หามันเจอได้อย่างง่ายดายไม่มีทาง

คลาดกันอย่างเด็ดขาด

สายลมเย็นพัดมาบริเวณหน้าผาท�าให้ใบไม้เขียวและดอกไม้ขาว

สั่นไหว ใบไม้เขียวหนาขึ้นและดอกไม้ขาวเฉาลงอย่างทันตาเห็น  

เป็นภาพท่ีน่าอัศจรรย์ใจ

มีเพียงดอกไม้ขาวที่ทัดหูซังซังอยู่เท่านั้นที่ยังสวยสดงดงามอยู ่

ดังเดิม

แม้ใบไม้เขยีวหนาขึน้ดอกไม้ขาวเฉาลงก็ไม่ได้หมายความว่าต้อง

หดหู่ใจ อาจถึงคราวเก็บเก่ียวก็เป็นได้ เพราะมีเพียงในยามที่ดอกไม ้

ร่วงโรยเท่านั้นต้นไม้จึงออกผล เพียงไม่นานลูกหลีก็ออกผลมาเต็มต้น 

หนิงเชวียจึงรู้ว่าที่แท้ต้นไม้ริมผาคือต้นหลี มันเด็ดลูกหลีมาดูก็เห็นว่า
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ลกูหลชีนิดน้ีเลก็กว่าลกูหลท่ัีวไปมากนกั สเีขยีวท่ีเปลอืกอ่อนจางเสมอืน

สีหยก ดูแล้วน่าจะมีรสชาติหวานฉ�่า

หนิงเชวียเคยเห็นลูกหลีชนิดนี้ ซังซังก็เคยเห็น เมื่อหลายปีก่อน 

ในถ�้าหลังพระพุทธรูปศิลาท่ีเขาหว่าซาน ฉีซานต้าซือน�าผลหนึ่งมาให้

ซังซังกิน ซังซังแบ่งให้หนิงเชวียครึ่งหน่ึง

ลูกหลีชนิดนี้มีรสชาติอร่อยจริงๆ

หนิงเชวียมองลูกหลีในมือแล้วลังเลเล็กน้อย ถึงขั้นหวาดระแวง 

เพราะครั้งที่แล้วท่ีมันกับซังซังกินลูกหลีชนิดนี้ก็เข้าสู่ห้วงภวังค์แห่ง

ความฝัน และถูกดูดเข้าไปในกระดานหมากของปฐมพุทธะ

ถ้าหมดสติในเวลาอ่ืนคงไม่มีปัญหา ทว่าตอนนี้มันกับซังซังอยู่ท่ี

วัดเสวียนคง

หนิงเชวียสงสัยว่าเหตุใดหลวงจีนในวัดถึงได้สงบนิ่งนัก ต่อให ้

พวกมันหาซังซังและตนไม่เจอก็น่าจะร้อนรนกังวลใจกันบ้าง ทว่า 

วัดวาอารามมากมายบนยอดเขายังคงเป็นปกติ พวกท่ีสวดมนต์ก็ 

สวดมนต์ พวกที่นั่งกรรมฐานก็นั่งกรรมฐาน หอวินัยยังคงลงโทษบรรดา

หลวงจีนท่ีท�าผิด ส่วนหลวงจีนสัประยุทธ์ก็กระทืบพ้ืนไม่หยุด

ยามเช้าตีระฆังยามเย็นตีกลองอย่างจิตใจแจ่มใส วัดเสวียนคง

ในยามน้ีสงบน่ิงเกินไปแล้ว

พวกหลวงจีนในวัดก�าลังรออะไรกันแน่ รอเหตุปัจจัยท่ีนิกายพุทธ

มักเอ่ยถึง? รอเสี้ยววินาทีแห่งการเกิดเหตุปัจจัย? แล้วเสี้ยววินาทีน้ัน

อยู่ที่ใด หรือว่าอยู่ที่ต้นหลีต้นน้ี?

หนิงเชวียมองลูกหลีในมือแล้วขมวดคิ้ว

ทันใดนั้นยอดเขาก็มีเสียงระฆังดังกังวานอย่างสุดขีด

แบบนี้ยังสงบใจได้ไหม
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หนงิเชวียไม่รูส้กึอย่างน้ัน เมือ่เสยีงระฆงัดงัเข้าโสตประสาท หวัใจ

มันพลันหดตัวคล้ายถูกมือที่มองไม่เห็นบีบโดยแรงจนก�าลังจะแหลก

กระจุย!

เสียงระฆังเสียงนี้ไม่อาจท�าให้ใจสงบ มีแต่ท�าให้ใจหวาดหว่ัน!

หนงิเชวียหน้าซดีเผอืดในพรบิตา เจบ็ปวดจนแทบบบีลกูหลใีนมอื

แหลก

จากน้ันมันก็กระอักเลือดพรวดออกมา!

ไม่รูต้ัง้แต่เมือ่ใดทีม่อืของซงัซงัทะลผุ่านสายลมเย็นบริเวณหน้าผา

มาจับมือมันแน่น

ความเป็นเทพทีแ่ขง็แกร่งและบรสิทุธ์ิถ่ายเทจากมอืนางเข้าปกคลมุ 

ทัง้กายใจของหนิงเชวียทันท ีท�าให้หวัใจท่ีปรแิตกของมนัฟ้ืนฟูสูส่ภาพเดมิ 

ด้วยความเร็วที่เหนือจินตนาการ

พอหนิงเชวียพ้นจากสถานการณ์สิน้หวังก็มองไปยังจดุทีเ่สยีงระฆงั 

ดงัมา ปกเสือ้เต็มไปด้วยคราบเลอืด ใบหน้าก็มเีลือดตดิ ความหวาดกลวั 

ในดวงตายังคงหลงเหลือยากลบเลือน

เสียงระฆังกังวานดังมาจากมหาวิหาร มาจากระฆังโบราณท่ีมัน

กับซังซังเคยเห็น ทว่ามันไหนเลยจะคาดคิดว่าเสียงระฆังจะน่ากลัว 

ถึงเพียงน้ี ด้วยการฝึกลมปราณสุดไพศาลมายาวนานท�าให้ร่างกายมัน

แข็งแกร่งดจุเหลก็กล้า ดาบหรอืธนธูรรมดาไม่ระคายผวิหนงัมนั ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงหัวใจที่อยู่ภายใน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อลมปราณสุดไพศาล 

ห่อหุ้มเป็นชั้นๆ ทว่าเสียงระฆังเพียงครั้งเดียวของวัดเสวียนคงกลับ

กระแทกหัวใจมันจนแตก ท�าให้มันเกือบตาย!

เมื่อรับรู้ถึงความอบอุ่นในมือ หนิงเชวียก็รับรู้ถึงภาวะท่ีเรียกว่า 

ซังซังอยู่ในก�ามือ โลกนี้ก็คือของข้าอีกครั้ง ต่อให้เสียงระฆังนี้จะน่ากลัว
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แค่ไหน ต่อให้วัดเสวียนคงจะแข็งแกร่งเพียงใด ขอเพียงข้าจับมือซังซัง

ไว้แน่น เช่นน้ันต่อให้เจ้าสับข้าเป็นชิ้นๆ ข้าก็ไม่ตาย น่ีคือข้อสรุปที่ 

หนิงเชวยีได้รบัหลงัผ่านความทกุข์ทรมานแห่งเลือดและน�า้ตาในวหิารเทพ 

แสงสว่างและศาลามืด มันมั่นใจเต็มเปี่ยม เมื่อจับมือซังซังแล้วมันก็ไม่

กลัวอีกต่อไป ท้ังฟังเสียงระฆังน่ันได้อย่างจริงจังด้วย

เสียงระฆังดังกังวานไม่หยุดอยู ่ระหว ่างผนังผาและในวัด

จ�านวนนับไม่ถ้วน ฟังดูห่างไกล

จากน้ันก็เริ่มมีเสียงสวดมนต์ปนเข้ามาในเสียงระฆัง

เหล่าหลวงจีนในวัดจ�านวนนับไม่ถ้วนก�าลังสวดมนต์ เสียงสวด

ฮึมฮัมจับใจความไม่ได้เลยว่าพวกมันก�าลังสวดคัมภีร์เล่มไหน

วัดวาอารามในโลกล้วนเริ่มวันใหม่ด้วยเสียงระฆัง เรียกว่าระฆัง

ยามเช้า

เมื่อระฆังยามเช้าดังแล้วบรรดาหลวงจีนตื่นข้ึนมาสวดมนต์อย่าง

ศรัทธา เรียกว่าการท�าวัตรเช้า

วัดเสวียนคงตื่นแล้ว แดนพุทธแท้จริงที่ปฐมพุทธะสร้างไว้ใน 

โลกมนุษย์ก็เริ่มเผยโฉมหน้าแท้จริงของมันเช่นกัน

พุทธรัศมีปรากฏขึ้นบนลานกว้างริมผา ปกคลุมซังซังไว้ภายใน

หนิงเชวียเห็นภาพนี้แล้วร่างกายพลันหนาวเหน็บ หัวใจคล้าย 

หยุดเต้น

เพราะมันระลึกได้ถึงภาพภาพหน่ึงในวิหารหลังวัดลั่นเคอเมื่อ

หลายปีก่อน

ฤดูสารทเมื่อหลายปีก่อนเคยมีแสงแห่งพุทธะทะลุวิหารลงมายัง

ร่างซงัซงั แสงแห่งพุทธะสายนัน้ท้ังเมตตาและโหดเหีย้มอ�ามหติ ภายใต้ 

แสงแห่งพุทธะซังซังหน้าซีดเผือด ร่างอันบอบบางดูเล็กลงกว่าเดิม  
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นางหลัง่น�า้ตาอยู่เงยีบๆ มองหนิงเชวียท่ีอยู่นอกแสงแห่งพุทธะ นับแต่น้ัน 

นางก็กลายเป็นบุตรีของหมิงหวังท่ีต้องรับความทุกข์ทรมานและความ

หวาดกลัวอย่างไม่จบไม่สิ้น จากน้ันก็ถูกคนทั้งโลกตามล่าไปด้วยกัน 

กับหนิงเชวีย

ส�าหรับหนิงเชวียและซังซังมิต้องสงสัยเลยว่าแสงแห่งพุทธะ 

ในครั้งน้ันคือจุดพลิกผันที่ส�าคัญครั้งหนึ่งของชีวิต เรื่องราวทั้งหมดท่ี 

เกิดขึ้นหลังจากนั้นความจริงแล้วเริ่มต้นจากแสงแห่งพุทธะน่ัน

อย่างนี้แล้วหนิงเชวียจะจ�าไม่ได้ได้อย่างไร

ยามนี้เห็นพุทธรัศมีบนลานกว้าง เห็นซังซังในพุทธรัศมี มันคล้าย

ย้อนกลับไปในอดีต อารมณ์หดหู่และความทุกข์ทรมานล้วนประดัง 

เข้ามาในห้วงสมอง

"อย่า!" 

มันตะโกนอย่างเจ็บปวดใจ

พุทธรัศมีปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน เชื่อมต่อลานกว้างริมผากับ

ท้องฟ้าเข้าด้วยกัน แม้แต่ซงัซงัก็แยกไม่ออกว่าล�าแสงนีล้งมาจากบนฟ้า 

หรือโผล่ขึ้นมาจากเบื้องล่าง

กล่าวให้ถูกกว่าน้ันได้ว่าพุทธรัศมีเชื่อมต่อลานกว้างริมผากับ 

ชั้นเมฆเข้าด้วยกัน

ส่วนบนของยอดเขาไม่รู้มีเมฆจ�านวนมากลอยมาตั้งแต่เมื่อใด 

จนปกคลุมท้องฟ้าสีครามโดยสมบูรณ์

ซังซังสองมือไพล่หลัง เงยหน้ามองลึกเข้าไปในพุทธรัศมีด้วย

สีหน้าสงบน่ิง

เดิมทีหน้านางก็ขาวอยู่แล้ว ยามนี้ถูกแสงสว่างส่องฉายย่ิงขาว

ราวหิมะ
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ในเมื่อเอาสองมือไพล่หลังก็แน่นอนว่านางไม่ได้จับมือหนิงเชวีย

แล้ว

เพราะต่อให้เป็นนาง เมื่อเผชิญหน้ากับพุทธรัศมีสายนี้ก็ไม่อาจ

แยกสมาธิมากจนเกินไป

ทว่าต่อมานางก็ได้ยินเสียงตะโกนอย่างเจ็บปวดใจของหนิงเชวีย

ท่ีดังมาจากด้านหลัง แม้แต่พุทธรัศมีก็ไม่อาจท�าให้นางขมวดค้ิว แต่

เสียงของหนิงเชวียกลับท�าให้ค้ิวนางขมวดได้

นางหันไปถามว่า

"อย่าอะไร"

หนิงเชวียได้รับผลจากพุทธรัศมีด้วย ก�าลังกระอักเลือดอย่าง

ทรมาน และเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของซังซังสีหน้าจึงซีดเผือด 

ไหนเลยจะคดิว่าเรือ่งราวจะกลบักลายไปไม่เหมอืนอย่างทีต่นคดิไว้เลย

แม้แต่นิดเดียว

มันมองซังซังในพุทธรัศมี ไม่รู้ควรพูดอะไรดี

ซังซังไม่อ่อนแอหรือน่าสงสารเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้ว นาง 

ไม่ร้องไห้ ไม่กระอกัเลอืด ไม่หวาดกลวั และไม่ตะโกนเรยีกชือ่มนั ร่างนาง 

สูงใหญ่ปานนั้น แม้แต่พุทธรัศมีหมื่นจั้งก็ไม่อาจบดบังรัศมีของนาง

แม้แต่น้อย

มันจึงค่อยคิดได้ว่าซังซังโตแล้ว

ตอนนี้นางคือเฮ่าเทียนที่ท�าได้ทุกอย่างและรู้ทุกเรื่อง ไม่ใช่สาวใช้

ตัวน้อยที่ไม่อาจอยู่ห่างจากมันอีกต่อไป นางไม่จ�าเป็นต้องให้มัน

ปกป้องแล้ว ตรงกันข้ามนางเป็นฝ่ายที่เริ่มปกป้องมัน

"ไม่มีอะไร" 

หนิงเชวียเอ่ยย้ิมๆ จากนั้นก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรจริงๆ ด้วยเหตุนี้
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จึงกระอักเลือดอีกรอบ

ซงัซงัเริม่หงดุหงดิ คดิในใจว่ามนุษย์ช่างเป็นสิง่มชีวิีตท่ีน่าร�าคาญ

จริงๆ เด๋ียวก็ตกใจ เด๋ียวก็ย้ิม นางค�านวณไม่ถูกเลยว่าสมองของมัน 

คิดอะไรอยู่กันแน่

แต่พอเห็นเลือดท่ีไหลออกจากมุมปากของหนิงเชวีย นางก็คิดว่า

ตนเข้าใจความหมายของมันแล้ว

ด้วยด่านฌานของหนิงเชวีย หากไม่มีนางจับมือมันย่อมเจ็บปวด

ทรมานภายใต้อานุภาพของพุทธรัศมี มันบอกว่า 'อย่า' คืออย่าให้ตน

ปล่อยมือมัน ส่วนที่บอกว่า 'ไม่มีอะไร' น่ันก็เป็นความหย่ิงทะนงที ่

ไร้สาระของสัตว์เพศผู้

"ข้าไม่ว่าง" 

ซังซังบอกมัน 

"เจ้ากางร่มเองไม่ได้หรือไร"

เมื่อก่อนเป็นนางท่ีกระอักเลือด ตอนน้ีถึงตามันท่ีกระอักเลือด...

หนิงเชวียก�าลังจมอยู่กับความเสียใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงน้ี พอ 

ได้ยินประโยคน้ีจึงได้สติ รีบหยิบร่มด�าออกมากาง

นับแต่ฤดูสารทปีน้ันท่ีวัดลั่นเคอ ในช่วงหลายปีมานี้ร ่มด�าก็ 

ถูกทรมาทรกรรมจนแทบไม่เหลอืชิน้ด ีแม้หนิงเชวียใช้ผ้าเก่าท่ีน�ากลบัมา 

จากใต้ต้นไม้หยกต้นนั้นมาซ่อมแซมแล้ว แต่หน้าตาท่ีได้ออกมาก็ยัง

อปัลกัษณ์เย่ียงเสือ้ผ้าของขอทานท่ีมรีอยปะมากมายอยู่ด ีและเพราะม ี

เศษดนิทีน่านแล้วไม่ได้ล้างติดอยู่ด้วย ร่มนีจ้งึไม่งดงามเหมอืนดอกบวัด�า 

บานสะพรั่งอย่างสมัยก่อน

แต่หนิงเชวียมีหรือจะสนใจ พอพบว่าร่มด�าต้านทานพุทธรัศมี 

ได้จริงๆ ก็ดีใจสุดขีด จากน้ันจึงมองตามสายตาของซังซังไปยังส่วนลึก
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ของพุทธรัศมี หมายดูให้แน่ชัดว่าศัตรูอยู่ที่ใด

มันรู้สึกดีมาก ซังซังก็รู้สึกดีมาก ในที่สุดวัดเสวียนคงก็มีปฏิกิริยา

ตอบสนอง นางนอกจากไม่กลัวแล้วยังเฝ้ารอด้วย ขอเพียงมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะเงื่อนง�าของปฐมพุทธะอาจปรากฏ

ให้เห็นก็เป็นได้

ทว่าการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาออกจะเหนือความคาดหมาย

ของท้ังคู่

เสียงสวดมนต์ท่ีดังกังวานบริเวณหน้าผาเริ่มพร้อมเพรียงข้ึน  

เสียงระฆังที่ดังกังวานมาจากท่ีห่างไกลไม่ได้ดังกลบเสียงสวดมนต์ แต่

เหมือนลมจากเครื่องสูบลมท่ีช่วยให้เสียงสวดมนต์ดังย่ิงข้ึน

เมื่อเสียงระฆังและเสียงสวดมนต์เกิดการเปลี่ยนแปลง พุทธรัศมี

ที่ลานกว้างริมผาก็เปลี่ยนตาม สีของแสงใสยิ่งขึ้น พุทธานุภาพที่ 

แฝงอยู่ก็น่ากลัวมากข้ึน

ซงัซงัยังคงยืนสองมอืไพล่หลงัอยู่ในพุทธรัศมด้ีวยสีหน้าผ่อนคลาย

ส่วนมือท่ีจับด้ามร่มของหนิงเชวียน้ันส่ันระริกจนจับด้ามร่มได้

ล�าบากขึ้นเรื่อยๆ มันรีบยัดลูกหลีเข้าไปในแขนเสื้อแล้วจับด้ามร่มด้วย

สองมือจึงค่อยแข็งขืนยืนหยัดอยู่ได้

บนยอดเขา หลังมหาวิหารแห่งวัดเสวียนคง

ข้างระฆังโบราณไม่มีหลวงจีน แต่ระฆังแกว่งเองท่ามกลาง

สายลม

เสียงระฆังดังไปทั่วยอดเขามหึมา ดังไปทั่วท่ีราบเบื้องล่าง และ

ดังไปจนถึงผนังผาที่ห่างไกล จากนั้นก็สะท้อนกลับไปกลับมาไม่หยุด 

ฟังนานๆ อาจเข้าสู่ห้วงภวังค์ได้
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บนบันไดหินหน้ามหาวิหาร หลวงจีนหลายสิบรูปน่ังขัดสมาธิ 

ประนมมือ หลับตา สงบใจพลางสวดมนต์ไม่หยุดตามท่วงท�านองของ

เสียงระฆังราวกับก�าลังร้องเพลง

ชีเน่ียนน่ังอยู่หน้าสุด ถ้อยค�าในคัมภีร์ที่ยอดฝีมือนิกายพุทธ 

ผู้พากเพียรฝึกฌานผนึกโอษฐ์ผู้นี้สวดในวันนี้มากกว่าถ้อยค�าท่ีมันพูด

ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่รู ้ก่ีเท่า อานุภาพในเสียงสวดก็สุดที่จะ

ประมาณได้

หลวงจีนหลายสิบรูปที่เหลือล้วนชราภาพ คิ้วขาวยาวราวกับจะ

ห้อยลงมาถึงเอว สองมือที่ประนมอยู่เห่ียวย่นเสียย่ิงกว่าเปลือกของ

ต้นไม้ที่เก่าแก่ท่ีสุดบนยอดเขา เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นบุคคลผู้มี

อาวุโสระดับสูงในวัดเสวียนคง

ในมหาวิหารก็มคีนก�าลงัสวดมนต์ ชเีหมยต้าซอืผู้เคยถูกศษิย์พ่ีใหญ่ 

ใช้กระบวยฟาดจนบาดเจ็บสาหัสที่เทือกเขาชงหลิ่งคุกเข่าสวดมนต์

อย่างศรัทธาอยู่หน้าพระพุทธรปู ศีรษะด้านหลงัของมนัผดิรปูไปอย่างมาก  

เสียงสวดที่ออกจากปากค่อนข้างคลุมเครือ ทว่าเมื่อออกไปนอกวิหาร

กลับชัดเจนย่ิงนัก

ในวิหารใหญ่จ�านวนมากมายทัง้ท่ียอดเขาตะวันออกและยอดเขา

ตะวันตก หลวงจีนจีวรแดงจ�านวนหลายร้อยน่ังขัดสมาธิอยู ่บน 

ลานกว้างริมผา สองมือประนม สีหน้าแน่วแน่ สวดมนต์ไม่หยุด

ในวดัหลายสบิหลงัท่ีอยู่กลางหมอกบริเวณไหล่เขา หลวงจนีจวีรเทา 

หลายพันรปูน่ังขดัสมาธิอยู่ในห้องกรรมฐาน สองมอืประนม สหีน้ากังวล 

สวดมนต์ไม่หยุด

ในวัดหลายร้อยหลังท่ีมืดมนบริเวณเชิงเขา หลวงจีนจีวรสีต่างๆ 

จ�านวนนบัไม่ถ้วนนัง่ขดัสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรปู สองมอืประนม สหีน้า
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งงงัน สวดมนต์ไม่หยุด

บนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ก้นหลุมยุบ คนธรรมดานับล้าน

ก�าลังคุกเข่าหันหน้าไปทางวัดเสวียนคง ไม่ว่าเส้ือผ้าจะขาดรุ่งริ่งหรือ

สวมใส่เครื่องเงินเครื่องทอง สีหน้าล้วนศรัทธา สวดอธิษฐานไม่หยุด

ต�าแหน่งในแดนพุทธต่างกัน เสื้อผ้าท่ีสวมใส่จึงต่างกัน ท่าที 

การแสดงออกก็ต่างกันด้วย ยอดฝีมือนิกายพุทธไม่จ�าเป็นต้องนั่งหน้า

พระพุทธรูป หลวงจีนธรรมดาจ�าเป็นต้องอาศัยปฐมพุทธะเพ่ือเพ่ิม 

ความกล้า สุดยอดฝีมือสีหน้าสงบน่ิง ยอดฝีมือสีหน้าแน่วแน่ ผู้มีฝีมือ

อ่อนด้อยสหีน้ากังวล ส่วนหลวงจนีทีส่หีน้างงงนัไม่รูเ้ลยว่าเกิดเรือ่งอะไรขึน้

เช่นเดยีวกับสานุศษิย์ทีส่หีน้าศรทัธาซึง่อยู่บนท่ีราบ พวกมนัก็ไม่รู้

เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น ทว่าพวกมันมีศรัทธาที่มั่นคง แม้พวกมัน 

ไม่เคยศึกษาคัมภีร์ แต่ผลของการอธิษฐานกลับแข็งแกร่งที่สุด

แต่ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหน พวกมันล้วนก�าลังสวดมนต์และ

อธิษฐาน

เสยีงระฆงั เสยีงสวดมนต์ และเสยีงสวดอธิษฐานดงัอยู่ทุกหนแห่ง

ในแดนพุทธ

ชั้นเมฆที่สงบน่ิงค่อยๆ ปรากฏร่องรอยมากมาย ร่องรอยเหล่านั้น

คือเงาของพระสูตรที่ส่องไปยังเมฆ

พระสูตรแท้จริงลอยอยู่กลางอากาศ ตัวอักษรน้อยใหญ่จ�านวน 

นับพันหลังเปล่งแสงสีทองจางๆ ออกมาก็ลอยผ่านศีรษะคนเลี้ยงสัตว์ 

ลอยผ่านวัดวาอาราม ลอยผ่านต้นไม้ แล้วไปรวมตัวเรียงต่อกันบน

ท้องฟ้า

ที่ราบอันมืดมนถูกตัวอักษรสีทองพวกนี้ส่องจนสว่างโชติช่วง

เหล่าสานุศิษย์ที่คุกเข่ากันอยู่อย่างเนืองแน่นสีหน้าเผยอารมณ์
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ซาบซึ้งสะเทือนใจอย่างหาที่เปรียบมิได้ พวกมันศรัทธามากย่ิงขึ้นและ

เคารพพุทธะมากย่ิงขึ้น เสียงสวดอธิษฐานพร้อมเพรียงและกังวานขึ้น

เรื่อยๆ

ริมทะเลสาบแห่งหน่ึงใกล้ผนังผา เมื่อเทียบกับพวกคนเลี้ยงสัตว์

ที่คุกเข่า จวินโม่ที่ยืนนิ่งอยู่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษ ร่างของมันดูโดดเดี่ยว

แต่เข้มแข็ง

พอมันเห็นตัวอักษรสีทองท่ีลอยไปทางยอดเขามหึมาแล้วคิ้วก็ 

เลิกขึ้น

ตวัอกัษรทีเ่ปล่งแสงสทีองจ�านวนนบัพันมารวมตวักันจากท้ังสีท่ศิ 

แล้วหมุนวนช้าๆ รอบยอดเขามหึมา ท�าให้วัดวาอารามและต้นไม ้

บนยอดเขาเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่าง ส่วนพุทธรัศมีบนลานกว้างสว่างมาก 

ยิ่งขึ้น

ในพุทธรศัมหีนงิเชวียหน้าซดีเผอืด สองมอืจบัด้ามร่มแน่น ยืนหยัด 

อยู่ได้อย่างเต็มกลืน

ซงัซงัก�าลงัมองส่วนลกึของพุทธรศัม ีใบหน้าขาวข้ึนเรือ่ยๆ แต่นาง

ยังคงไม่ลงมือ เพราะนางยังอยากดูให้แน่ชัดก่อนว่าพุทธรัศมีมาจาก 

ที่ใดกันแน่ และปฐมพุทธะอยู่ที่ใด

หนงิเชวียมองแผ่นหลงันางอย่างเป็นกังวล แม้มนัไม่รู้จกัเคล็ดวิชา 

สวดมนต์ท่ามกลางเสยีงระฆงัของวัดเสวียนคง และไม่รูว่้าพวกตวัอกัษร

ทีเ่ปล่งสทีองกลางอากาศหมายความว่าอย่างไร แต่มนัเป็นผูม้พีรสวรรค์

ในมรรคาแห่งยันต์อันดับหนึ่งของโลก อาศัยเพียงสัญชาตญาณก็

สันนิษฐานได้ว่าถ้าตัวอักษรพวกนี้เรียงตัวกันได้สมบูรณ์ก็ถึงเวลาโจมตี

ที่แท้จริงของนิกายพุทธ ถึงเวลาน้ันซังซังต้องรับมือได้ยากแน่ แล้ว 

เหตุใดนางจึงยังไม่ลงมือ
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ซังซังเงยหน้ามองลึกเข้าไปในพุทธรัศมีอยู่นานมาก

ก่อนจะมองพ้ืนท่ีเหยียบอยู่แล้วเอ่ยว่า

"ท่ีแท้เป็นเช่นนี้"

ยอดเขาซึ่งเป็นท่ีตั้งของวัดเสวียนคงแห่งน้ีคือยอดเขาที่ใหญ่และ

สูงที่สุดในโลก

ทว่ากลับซ่อนอยู่ในหลุมยุบมาตั้งแต่โบราณกาล หากมองจาก 

พ้ืนผิวโลกจะเห็นเป็นเพียงเนินเขาเล็กๆ ธรรมดาๆ

ความหมายของมันย่อมสอดคล้องกับมรรคาแห่งพุทธ

ยอดเขาแห่งน้ีท่ีแท้คือคนท่ีสงูทีส่ดุในโลกแต่ไม่ต้องการปรากฏตวั 

ให้ใครเห็น

ลานกว้างริมผาแห่งน้ีไม่ใช่ลานกว้างริมผา แต่เป็นฝ่ามือท่ีแบ 

ขึ้นฟ้าของคนผู้น้ัน

ต้นหลีริมผาก็ไม่ใช่ต้นหลี แต่เป็นดอกไม้ที่คนผู้น้ันคีบอยู่หว่าง 

นิ้วมือ

คนผู้น้ันคือปฐมพุทธะ

หนิงเชวียกับซังซังยืนอยู่บนลานกว้างริมผา ยืนอยู่ข้างต้นหลี  

ทีจ่รงิแล้วคอืยืนอยู่กลางฝ่ามอืของปฐมพุทธะ และยืนอยู่ใต้ดอกไม้ขาว

ที่ปฐมพุทธะคีบอยู่!

ซงัซงัเดด็ดอกไม้ขาวตรงจอนผมลงมาแล้วโยนท้ิงไป มองยอดเขา

พร้อมเอ่ยเยาะว่า

"ยอดเขาน่ีเป็นเพียงศพของเจ้า ไม่ใช่เจ้า แค่นี้ก็คิดจะขังข้าไว้ใน

ฝ่ามือของเจ้าหรือ"

ถูกแล้ว ยอดเขาลูกน้ีไม่ใช่ปฐมพุทธะ แต่เป็นสิ่งที่แปลงมาจาก

ซากร่างของปฐมพุทธะหลังละสังขาร
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ทว่าถึงอย่างไรก็เป็นซากร่างของปฐมพุทธะผู้ซึ่งสูงที่สุดในโลก

ใครเลยจะหนีออกจากฝ่ามือแห่งปฐมพุทธะได้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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