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คำ�นำ�

ถ้าโลกของเรามีกระดานหมากของปฐมพุทธะก็คงดี เวลาที่โลกมันแย ่

ก็แค่แอบไปหลบในกระดานหมาก กะพริบตาสองทีกลับออกมา เรื่องแย่ๆ ก็

ผ่านไปแล้ว หรือเวลาท่ีเหนื่อยมากๆ ขอเข้าไปนอนพักในกระดานหมาก 

สักสองเดือน เวลาข้างนอกก็เพ่ิงผ่านไปแป๊บเดียว 

แต่ถ้าถามหนงิเชวียกับซงัซงัท่ีเคยเข้าไปในกระดานหมากท้ังจากด้านบน

และด้านล่างแล้วล่ะก็ พวกเขาคงขอไม่เจอประสบการณ์พรรค์น้ันเสียดีกว่า 

ย่ิงตอนนีท่ี้ทัง้คูยั่งตดิอยูข้่างใน แถมศตัรยัูงเป็นถึง 'พุทธะ' สารพัดรปู อทิธิฤทธ์ิ

และพุทธานุภาพพิสดารพันลึกกันท้ังน้ัน แล้วบิ๊กบอสอย่างปฐมพุทธะจะ 

ขนาดไหน

ทฤษฎีแมวของชเรอดิงเงอร์จะใช่สิ่งท่ีเกิดกับปฐมพุทธะหรือไม่ ภาวะ 

ทัง้เป็นและตายในเวลาเดยีวกนันัน่ คงต้องรอให้จบเล่มนีก่้อนจงึจะได้ค�าตอบ

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

ช่วงน้ีข้าพเจ้าก�าลงัรูส้กึว่าเกิดความผดิปกตขิึน้กับร่างกาย ประการส�าคญั

คือผอมลงกว่าแต่ก่อน น�้าหนักลดลงมาห้ากิโลกว่านับตั้งแต่แปลเร่ืองน้ี 

เป็นต้นมา และมีทีท่าว่าจะลดลงไปอย่างเชื่องช้าทีละน้อยๆ มารดาและผู้คน 

ท่ีรู้จักต่างทักว่าผอมลง ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะกินอย่างไรให้อ้วน หน�าซ�้ายังต้อง

ท�างานแข่งกับเวลา ว่ากันว่าถ้าเครียดแล้วจะอ้วน น่ีก็เครียดนะแต่ไม่อ้วน

บางวันจึงเปิดดูคลิปในยูทูบท่ีเก่ียวกับสุขภาพ แล้วมาพิจารณาว่า 

ท�าอย่างไรถึงจะอ้วนขึ้น (หมายถึงมีน�้าหนักที่สมส่วนกับความสูงน่ะนะ) หรือ

แค่ไม่เจ็บป่วยก็ได้ ซึ่งได้ค�าตอบว่าน่าจะต้องออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ใส่ใจ 

เรือ่งอาหารการกิน ด่ืมน�า้ท่ีสะอาดกว่าเดิม (ขวดพลาสตกิ PET ทีใ่ช้หลายรอบ

แล้วก็เปลีย่นใหม่ให้บ่อยกว่าเดมิ) นัง่สมาธิชาร์จพลังและท�าจติใจให้สงบ ฯลฯ  

ที่เหลือก็ลองดูว่าท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วผลจะเป็นเช่นไร หวังเพียงว่า 

จะมีสุขภาพดีพ้นจากโรคภัยทั้งปวง

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

แม่ค้าขายผักไม่พูดจา เพียงย้ิมมองหนิงเชวีย มือซ้ายถือฮ่วยซัว 

มือขวาถือผักข้ึนฉ่าย สองอย่างน้ีเป็นทั้งผักและสมุนไพร

หนิงเชวียพลันย้ิม

"หรือว่าท่านคือพุทธะเภสัชในต�านาน"

แม่ค้าย้ิมน้อยๆ

"ถูกแล้ว"

"พุทธะเภสัชรักษาคนได้ ภรรยาข้าป่วยหนักน่าจะเพราะถูกพิษ 

ไม่รู้ว่าท่านช่วยดูอาการแล้วเขียนเทียบยาให้จะได้หรือไม่"

แม่ค้ามองซังซังแล้วเอ่ยอย่างเวทนา

"พิษน้ีไม่มียาใดรักษาได้ มิสู้กลับไป"

หนิงเชวียชี้ท้องฟ้า

"กลับไม่ได้จะท�าอย่างไร"

"ตายก็คือหลุดพ้น"

"ค�าพูดน้ีมีเหตุผลอยู่หลายส่วน"

บทที่ 1

อีกาบนหลังสุกร
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 35

หนิงเชวียเอ่ยย้ิมๆ ก่อนชักดาบออกจากฝักมาฟันแม่ค้าที่อยู ่

หลังแผงผัก

บนใบของพวกผักที่กองพะเนินอยู่บนแผงเต็มไปด้วยน�้าค้าง  

ดูสดใหม่

ตามหลกัแล้วดาบของหนงิเชวียควรจะฟันแผงผกัขาดเป็นสองซกี 

ฟันใบผกัขาดเป็นชิน้ๆ และฟันน�า้ค้างกลายเป็นคราบน�า้ชืน้ๆ อย่างง่ายดาย

แต่ไม่เลย

เพราะแผงผักกลายเป็นผืนท่ีราบ ผักบนแผงกลายเป็นพืชพันธุ์

เขียวชอุ ่ม ฮ่วยซัวในมือซ้ายของแม่ค้ากลายเป็นก่ิงไม้ ผักขึ้นฉ่าย 

ในมือขวากลายเป็นบาตร

แม่ค้าขายผักกลายเป็นพุทธะเภสัช ผมด�าขลับ ติ่งหูสองข้าง 

ห้อยย้อยถึงบ่า รูปร่างหน้าตาสง่าน่าเกรงขาม วงรัศมีและเมฆมงคล

มากมายหมุนวนอยู่เบื้องหลัง

เบื้องหน้าพุทธะเภสัชมีธงสีต่างๆ นับพันโบกสะบัด ธงพวกน้ีเอง 

ที่ป้องกันดาบของหนิงเชวียไว้

หนิงเชวียเห็นพุทธะท่ีใกล้อยู่เบื้องหน้าแต่เหมือนไกลสุดสายตา

แล้วก็ตกตะลึง

"ใช่จริงๆ ด้วย"

พุทธะเภสชัย้ิมน้อยๆ ปานแดงท่ีหว่างคิว้ปล่อยแสงสว่างส่องท่ีราบ

โดยรอบให้เจิดจ้า ธงสีต่างๆ โบกสะบัดเร็วย่ิงข้ึน พืชพันธุ์นานาชนิด 

เติบโตสูงใหญ่เจริญงอกงาม

หนงิเชวียและซงัซงัยืนอยู่บนทีร่าบ สองขาพลนัถูกต้นชงิเถงิรัดแน่น

จนไปไหนไม่ได้

พุทธะเภสชักล่าวสรรเสรญิพระพุทธคณุคราหน่ึงแล้วเทบาตรช้าๆ 
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Mao Ni 9

น�้าสีด�าท่ีมีกลิ่นยาในบาตรไหลลงพ้ืนดินกลายเป็นแม่น�้าพุ่งเข้าปะทะ

หนิงเชวียและซังซัง

ยาคือสิง่ทีใ่ช้รกัษาโรค ช่วยเหลอืคน แต่ใช้ฆ่าคนก็ได้ ยาดบีางครัง้ 

ก็กลายเป็นยาพิษท่ีร้ายแรงท่ีสดุได้ พอได้กลิน่แปลกๆ ในแม่น�า้แห่งยา 

หนิงเชวยีพลนัรูส้กึแน่นหน้าอก จากน้ันก็เจบ็ปวดอย่างรนุแรง เอามอืกุม

หน้าอกแล้วไอ ราวกับว่าจะไออวัยวะภายในออกมานอกร่างกาย

ซังซังยืนอยู่ข้างมัน ขมวดคิ้วมองพุทธะเภสัช

"น่าขันจริงๆ"

กล่าวจบนางกะพริบตา ท่ีราบพลันพังทลาย พืชหนาแน่น 

แหลกเป็นชิน้ๆ แม่น�า้แห่งยาท่ีส่งกลิน่ประหลาดก็สะเทือนจนเกิดร่องน�า้

แล้วไหลออกไปทั้งสี่ทิศ

แผงผักกลับมาเป็นแผงผัก

หนิงเชวียตวัดดาบ เสียงเสียดสีท่ีรุนแรงดังขึ้นคราหนึ่ง คมดาบ

วาดผ่านร่างแม่ค้าท�าให้เกิดบาดแผลท่ีเรียบสนิท ภายในมีแสงสีทอง

แผ่กระจายออกมารางๆ

แม่ค้าขายผักมองทั้งสองคนพลางย้ิมน้อยๆ

ฉัวะ! 

ร่างนางขาดเป็นสองท่อนร่วงลงพ้ืน บริเวณบาดแผลที่เรียบสนิท 

เตม็ไปด้วยแสงสทีอง ราวกับว่ามทีองค�าเหลวมากมายก�าลงัไหลออกมา

ทองค�าเหล่าน้ีเมื่อถูกลมก็สลายกลายเป็นหมอกสีทอง ค่อยๆ  

ลอยไปทั่วตลาด หมอกบางส่วนลอยไปเบื้องหน้าซังซัง นางขมวดค้ิว  

หน้าซีดเผือดกว่าเดิม ดูเจ็บปวดทรมาน

เมื่อฆ่าคนขายผักแล้วย่อมไม่อาจซื้อผัก จึงกลับบ้าน หนิงเชวีย

รู้สึกหนักใจ และย่ิงไม่สบายใจเมื่อนึกถึงภาพสุดท้ายท่ีได้เห็น
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 35

ไม่ว่าจะเป็นพุทธะเภสชัจรงิหรอืปลอมเมือ่อยู่ต่อหน้ามนัและซงัซงั 

ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ท่ีแข็งแกร่งสักเท่าไร เหมือนหลวงจีนชิงปั่นที่กลายเป็น 

พุทธะปิดหน้า

แต่ปราณพุทธะที่ปลดปล่อยออกมาหลังพุทธะพวกน้ันตาย 

ดเูหมอืนว่าสามารถท�าร้ายซงัซงั ต่อไปถ้าเจอพุทธะพวกนีอ้กีจะท�าอย่างไร 

พวกมนัต้องไปจากโลกน้ีให้ได้โดยเรว็ท่ีสดุ

"ต้องหาวิธีถอนพิษในตัวเจ้า"

มันเอ่ยกับซังซัง

ซังซังค่อนข้างหน้าซีด

"ถ้าถอนไม่ได้จะท�าอย่างไร"

หนิงเชวียไม่อยากให้นางเครียดจึงเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่า

"แม้ถอนไม่ได้เจ้าก็ไม่ตาย ต้องใช้ชีวิตต่อไป"

ซังซังสบตามันนิ่ง

"การใช้ชีวิตก็คือพิษ"

หนิงเชวียเข้าใจแล้ว แต่ไม่รู้ควรตอบอย่างไร จึงนิ่งเงียบอยู่ครู่

ก่อนเอ่ยว่า

"ไปเถอะ"

คร้ังน้ีมันไม่ใช้ประโยคค�าถาม เพราะการไปท่ีมันเอ่ยถึงไม่ใช่การ 

ไปจากโลกกระดานหมาก แต่ไปจากบ้านน้ี หรอืก็คอืไปจากเมอืงเฉาหยาง  

มันจะไปหาวิธีรักษาซังซัง

เหมือนเมื่อหลายปีก่อน

พวกมันอาศัยอยู่ในบ้านเล็กมาหลายปีย่อมมีความทรงจ�ารวมทั้ง 

ข้าวของเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นต้องใช้มากมาย แต่สมัภาระทีห่นงิเชวียเตรยีมจะ

เอาไปนอกจากอาวุธและเสบยีงอาหารแล้วก็มผีกัดองหนึง่กระปกุเท่านัน้
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Mao Ni 11

ซังซังถามว่า

"จะไปที่ไหน"

หนิงเชวียมองไปทางทิศตะวันออกอกีครัง้ด้วยจติใต้ส�านกึ แต่เกดิ

ความหวาดกลัวขึ้นรางๆ จึงตอบว่า

"ไปทางใต้"

ใบหน้าขาวซีดของซังซังพลันปรากฏวงแดง

"เจ้าจะไปหานาง?"

หนิงเชวียตะลึงลาน รู้ว่านางหมายถึงอะไรจึงเอ่ยย้ิมๆ ว่า

"ทางใต้ของโลกน้ีไม่มีแคว้นต้าเหอ"

"แต่ความเคยชินของเจ้าคือไปทางใต้"

หนิงเชวียถามอย่างไม่เข้าใจว่า

"แล้วอย่างไร"

"ใจเจ้าคิดจะไปหานาง"

หนิงเชวียค่อนข้างโมโห

"น่ีมันเวลาไหนแล้ว ยังพูดเรื่องน้ีท�าไม"

ซังซังนิ่งเงียบ พบว่าเกิดปัญหาข้ึนกับตนจริงๆ

ไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นกับท่าทีของนางที่มีต่อมัน นางคือเฮ่าเทียน  

มนัคอืคนธรรมดา แม้ว่าพวกมนัเป็นสามภีรรยา แต่ไม่ว่านางจะปฏิบตัิ

กับมันอย่างไรล้วนมีเหตุผล

ปัญหาอยู่ที่สภาพจิตใจนางแปรปรวน

เมื่อครู่คือโกรธ ทั้งยังแฝงด้วยโลภและหลงด้วย พิษในตัวนาง

ก�าเริบหนักข้ึนเรื่อยๆ

หนิงเชวียเข้าใจจึงกอดนางไว้ในอ้อมอก

"ข้ารักษาเจ้าให้หายได้แน่นอน"
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 35

หลงัผกูสมัภาระหนกัอ้ึงไว้ด้านหลงั หนงิเชวียก็กางร่มด�าออกจากบ้าน

เดนิไปทางประตเูมอืง ซงัซงัจบัมอืมนัอยู่ใต้ร่ม ดคู่อนข้างอ่อนแอ

หากต้องการเปิดกระดานหมากของปฐมพุทธะ ซงัซงัก็จ�าเป็นต้อง

ฟ้ืนฟูพลงั จ�าเป็นต้องขจดัพิษในร่างกาย จ�าเป็นต้องหาวิธีขจดัพิษให้เจอ 

จ�าเป็นต้องไปค้นหา ดงันัน้จงึต้องไปจากท่ีนี่

หลวงจนีชงิป่ันไม่ต้องการให้พวกมนัจากไป พุทธะเภสชัไม่ต้องการ

ให้พวกมันจากไป เมืองเฉาหยางไม่ต้องการให้พวกมันจากไป โลกน้ี 

ไม่ต้องการให้พวกมันจากไป พวกมันย่อมไม่อาจจากไปโดยง่ายดาย 

เช่นนี้

ตรงมุมถนนสายใหม่มีร้านขายตะเกียงและน�้ามันตะเกียง ทั้งยัง

ขายเทียนไขด้วย หนิงเชวียซื้อน�้ามันตะเกียงท่ีนี่เป็นประจ�าจึงสนิทกับ

เจ้าของร้าน แต่วันนี้พอเห็นเจ้าของร้าน สีหน้ามันก็แปรเปลี่ยน

เจ้าของร้านไม่อยู่ในร้าน ไม่อยู่มุมถนน แต่ขวางทางเดินพวกมัน

หนิงเชวียชักดาบแล้วถามว่า

"ท่านคือพุทธะรูปใด"

เจ้าของร้านสวมหมวก ใบหน้าอ่อนโยนน่าสนิทสนม ย้ิมพลาง 

เอ่ยว่า

"ลองทายดู"

หนิงเชวียมองตะเกียงที่แขวนมากมายอยู่ในร้านจึงทายอย่าง 

ไม่ค่อยมั่นใจว่า

"พุทธะดวงประทีป?"

ใช่พุทธะดวงประทีปจริงๆ

บนถนนไม่เหลอืเจ้าของร้านขายตะเกียงอกี เหลอืเพียงบรรพพุทธะ

ผูช้ราภาพ
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รอบกายบรรพพุทธะล้วนเป็นดวงประทีปอันสว่างโชติช่วง แม้แต่

รังมดตรงมุมก�าแพงยังถูกส่องจนเห็นได้ชัดเจน ถึงขั้นแม้แต่ท้องฟ้า 

ที่ด�ามืดยังราวกับสว่างขึ้นมา

แสงสว่างเริม่เผาไหม้ ความร้อนบนถนนเร่ิมสูงข้ึน ปลายจมกูของ 

ซังซังปรากฏเหงื่อหนึ่งหยด

ตอนที่ยังเป็นคนธรรมดา เพราะมีไอเย็นตั้งแต่ก�าเนิดนางจึง 

ไม่ค่อยมีเหงื่อออก หลังกลายเป็นเฮ่าเทียน กายเทพเย็นเฉียบประหนึ่ง

หยก ย่ิงไม่ควรมีเหงื่อออก

แต่ที่เบื้องหน้าพุทธะดวงประทีป นางเหงื่อออกแล้ว

หนิงเชวียรู ้สึกว ่าหัวใจร้อนลวกราวกับว่าภายในถูกใครใส ่

ตะเกียงน�้ามันเข้าไป

ลมปราณสุดไพศาลระเบิดขึ้น ชั่วพริบตามันก็พุ่งไปถึงเบื้องหน้า

บรรพพุทธะแล้วฟันหนึ่งดาบ

บรรพพุทธะใช้ตะเกียงต้านรับ ตะเกียงทองแดงดวงน้ันดูธรรมดา

แต่ราวกับว่ามีน�้าหนักเท่าโลกท้ังใบ กดดาบของหนิงเชวียไว้แผ่วเบา

บรรพพุทธะเริ่มจุดตะเกียง ตะเกียงพันดวงหมื่นดวงส่องสว่าง 

ท�าให้โลกทั้งใบสว่างเจิดจ้า

เพียงพรบิตาก็มตีะเกียงหมืน่กว่าดวงถูกจดุข้ึน หนิงเชวียเร็วไม่พอ 

ท่ีจะตอบสนอง

ขณะท่ีตะเกียงดวงที่หนึ่งหมื่นหกพันถูกจุด ซังซังก็ลงมือ

นางย่ืนน้ิวชี้มือขวาออกไปต้านตะเกียงทองแดงแผ่วเบา

บรรพพุทธะพลนัสหีน้าแปรเปลีย่น ต่อให้เป็นบรรพพุทธะก็ไม่อาจ

เทียบเคียงเฮ่าเทียน

ตะเกียงทองแดงไม่อาจกดลงมาได้อีก
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หนิงเชวียพลิกข้อมือ ดาบขวางอยู่เบื้องหน้าปลายแขน ฟันไปท่ี 

ล�าคอของบรรพพุทธะ

บรรพพุทธะศีรษะยังไม่หลุด เพียงล�าคอปรากฏบาดแผล

ภายในบาดแผลยังคงไม่มเีลอืด มเีพียงแสงสทีองเข้มข้น จากน้ัน 

มีทองค�าไหลซึมออกมาช้าๆ จากบาดแผล เปียกจีวรของบรรพพุทธะ 

ก่อนหยดลงพ้ืน

ของเหลวที่เหมือนทองค�าพวกนั้นล้วนเป็นปราณพุทธะ ภายใน 

มีพุทธานุภาพและเจตนารมณ์แห่งพุทธะอันมหาศาล พอปะทะกับลม

ก็กลายเป็นหมอกสีทอง ส่วนแสงท่ีเปล่งออกมาล้วนคือพุทธรัศมี

หนิงเชวยีพลนัสหีน้าแปรเปลีย่น จงูมอืซงัซงัว่ิงไปอกีฟากของถนน

มันรวดเร็วมากจนไม่มีเวลาหันกลับไปดูเลยว่าพุทธะดวงประทีป

ตายหรอืยัง มนัเอาแต่ว่ิงหนสีดุชวิีต จนกระท่ังมาถึงปลายสดุของถนนยาว

จึงหยุดว่ิง

ซังซังหน้าซีดเผือด คิ้วขมวดแน่น ดูเหมือนเจ็บปวดทรมาน

พอเห็นหยดของเหลวสีทองติดอยู่ที่ชายชุดเขียวลายดอกไม้ 

ของนาง หนิงเชวียจึงรู้ว่าเมื่อครู่หลบไม่พ้น

"ครั้งต่อไปยืนอยู่หลังข้า พุทธรัศมีจะได้ไม่ถูกตัวเจ้า"

มันดึงซังซังมามองตาพลางเอ่ยอย่างจริงจัง

ซงัซงัมองปลายรองเท้าท่ีโผล่พ้นชายกระโปรงออกมา เอ่ยเสยีงเบาว่า

"ข้ากลัวพลัดหลง"

หนิงเชวียน่ิงเงียบไปครู่ก่อนปลดสัมภาระลง หยิบกล่องธนูและ 

ถุงผ้าแพรท่ีใส่กระดาษยันต์ออกมา โยนสมัภาระอืน่ๆ ทิง้ไปรวมท้ังผกัดอง

กระปุกนั้นด้วย

มันแบกนางข้ึนหลัง ใช้เชือกมัดร่างของทั้งคู่เข้าด้วยกัน ส่งร่มด�า 
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ให้นาง มือหน่ึงถือกล่องธนู มือหนึ่งถือดาบ แล้วมุ่งไปทางประตูเมือง

บนถนน กระปุกผักดองแตกแล้ว ส่งกลิ่นหอมซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะ

ของกระปุกเก่าออกมา

หนิงเชวียแบกซังซังมุ่งหน้าออกนอกเมืองเฉาหยาง ระหว่างทาง

ยังพบพุทธะอีกจ�านวนมาก

เจ้าหน้าทีห่อดนตรทีีถื่อเครือ่งต้ังสายอยู่กลายเป็นพุทธะท�านองชยั

นักเล่านิทานในซอยเครื่องปั้นดินเผากลายเป็นพุทธะยากท�าลาย

หลวงจีนในศาลเจ้าแห่งหนึ่งกลายเป็นพุทธะผดุงธรรม

คนมากมายล้วนกลายเป็นพุทธะ จากนั้นก็ถูกมันสังหาร

หนิงเชวียไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนเหล่านี้จึงกลายเป็นพุทธะ เหตุใด 

จงึมพุีทธะมากมายเช่นนี ้ พุทธะเหล่าน้ีมาจากไหน พวกมนับรรลพุุทธะ 

ได้อย่างไร

"ทุกคนล้วนบรรลุพุทธะได้"

ซังซังซบไหล่มันเอ่ยอย่างอ่อนแรง

"น่ีก็คือจิตตะแห่งเวไนยสัตว์"

พวกทาสทีอ่าศยัอยูใ่นโลกเบือ้งล่างของวัดเสวยีนคงท้ังชวิีตรูจ้กัเพียง

ท้องฟ้าทีเ่หมอืนปากบ่อน�า้และพุทธะเท่านัน้ พวกมนัไม่มทีางเลอืกอืน่ใด  

ดังน้ันศรัทธาของพวกมันจึงบริสุทธ์ิอย่างที่สุด ในโลกมนุษย์สานุศิษย ์

ท่ีศรัทธาต่อนิกายพุทธเช่นนี้ยังมีอีกมาก หลายยุคหลายสมัยผ่านไป  

บรรดาสานุศษิย์ตายไป ความรูส้กึนึกคดิของพวกมนัเข้ามาในกระดานหมาก

ของปฐมพุทธะแล้วประกอบกนัเป็นแดนสขุาวดแีห่งนี้

ตามแนวคิดของนิกายพุทธ โลกที่มีคุณสมบัติพอให้เรียกว่า 

แดนสุขาวดีคือโลกท่ีทุกคนล้วนบรรลุพุทธะได้ เมืองเฉาหยางในเวลาน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นคนงาน พ่อค้า ขุนนาง หรือหลวงจีนล้วนมีความเมตตา
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ปรากฏบนใบหน้า สวดมนต์ตลอดเวลา พวกมนัก็คอืพุทธะ พวกมนัทกุคน

ล้วนเป็นพุทธะ

หนงิเชวียและซงัซงัอยากรูว่้าหลงัจากพวกตนได้สตจิากห้วงภวังค์แล้ว

ปฐมพุทธะจะใช้วิธีการใดก�าจดัพวกตน บดันีพ้วกมนัเหน็ค�าตอบแล้ว... 

รูปลักษณ์แห่งเวไนยสัตว์และจิตตะแห่งเวไนยสัตว์

ทั้งบุรุษสตรี ชราและเยาว์วัย ทุกคนบรรลุพุทธะเข้าล้อมพวกมัน 

สีหน้าของทุกคนเมตตาน่าเกรงขาม ปากสวดภาวนา ไม่กล่าวว่าจะฆ่า  

แต่เจตนารมณ์ของพวกมันคือการฆ่า ต้องการฆ่าเฮ่าเทียน ฆ่าซังซัง

มีชายหนุ ่มที่ยกหาบมาหลายสิบปีจนไหล่ด้าน น่ันคือพุทธะ 

ไหล่เพลิง มีหญิงสาวท่ีต่ืนเพราะแสงยามเช้า นั่นคือพุทธะตะวันฉาย  

มีชายชราชาวประมง น่ันคือพุทธะตาข่ายจรัส

นอกจากนี้ยังมีพุทธะนามขจร พุทธะธงธรรม พุทธะนามส่อง 

พุทธะกายผ่องเรืองรัตนะ พุทธะหอมก�าจร พุทธะหอมประกาย พุทธะ

นักษัตร พุทธะเห็นนิยาม รวมถึงพุทธะอีกจ�านวนมากที่ไม่มีฉายา 

ทางธรรม

ทุกคนในเมืองล้วนคือพุทธะ เบียดเสียดกันแน่นขนัด พุทธะรูปนี้

เหยียบจวีรพุทธะรปูน้ัน พุทธะรปูนัน้ชนดอกไม้หยกในมอืของพุทธะรปูนี้

แหลก พุทธะเบยีดพุทธะ พุทธะดันพุทธะ เดนิเข้าหาหนิงเชวียและซงัซงั

พอเห็นภาพอันน่าต่ืนตระหนกนี้หนิงเชวียคล้ายย้อนกลับไปยัง

เหตกุารณ์ในเมอืงเฉาหยางเมือ่ครัง้ทีค่นจ�านวนนับไม่ถ้วนหมายฆ่าซงัซงั

บนหลังมัน หมายฆ่าบุตรีของหมิงหวัง

กระท่ังมันเห็นนักแสดงละครลิงกลายเป็นพุทธะ ลิงที่ น่ังอยู ่

บนไหล่มนัก็กลายเป็นพุทธะทีอ่ารมณ์ดรุ้ายด้วย มนัก็รบัไม่ได้อกีต่อไป  

จึงตวัดดาบแล้วพุ่งเข้าหา
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บนเส้นทางออกนอกเมืองมันสังหารพุทธะไปมากมาย เดิมที 

คิดย้ังมือไว้ก่อนเพราะพุทธะเหล่าน้ีล้วนมีธรรมานุภาพ ไม่ใช่สังหาร 

ได้ง่ายๆ ทีส่�าคญักว่านัน้คอืมนัรูด้ว่ีาหลงัจากพุทธะเหล่านีถู้กสงัหารแล้ว

จะกลายเป็นพุทธรัศมีท่ีท�าให้ซังซังเจ็บปวดทรมาน

แต่ยามนีถ้้าไม่สงัหารมนัก็ไม่มทีางแบกซงัซงัหนอีอกนอกเมอืงได้ 

มนัได้แต่จบัดาบเข้าฟาดฟันเหล่าพุทธะ

ราวกับมีคนก�าลังถือไม้กวาดกวาดพ้ืน เสียงดังสวบๆ ดาบเหล็ก 

ตวัดไปมาท่ามกลางเหล่าพุทธะผูม้ใีบหน้าสง่างาม คมดาบฟันตดัล�าคอ

และหน้าอกของพุทธะพวกนั้น พุทธะมากมายล้มลง ของเหลวสีทอง 

เปรอะเตม็ตวัดาบ จากนัน้ก็กลายเป็นแสงสว่างอันบริสทุธ์ิ

พุทธะนักษัตรตายแล้วล้มลงกับพ้ืนราวกับนอนหลับ จากน้ัน 

ก็ถูกพุทธะรูปอื่นเหยียบกลายเป็นแผ่นทอง พุทธะไหล่เพลิงตายแล้ว 

ไหล่ขวามันถูกดาบตัดขาดจนดูเหมือนรูปปั้นทองค�าที่ยังสร้างไม่เสร็จ 

พุทธะตะวันฉายตายแล้ว ใบหน้าอนังดงามของสาวน้อยมรีอยดาบสทีอง 

ดูน่ากลัวย่ิงนัก

หนิงเชวียตวัดดาบเดินหน้าไป แต่ละดาบล้วนมีพุทธะตาย  

สีหน้ามันไม่เผยอารมณ์ใดๆ ไม่ว่าเบื้องหน้าคือใคร คนชราหรือว่า 

เด็กน้อย ล้วนสังหารในดาบเดียว

บรรดาพุทธะถูกฟันแล้วเลอืดไม่ไหล มแีต่ของเหลวสทีองไหลออกมา 

แต่ภาพทีป่รากฏยังคงโหดเหีย้มอ�ามหิต ความเลอืดเย็นสดุขดีท่ีหนงิเชวยี

แสดงออกมารนุแรงกว่าทีเ่มอืงเฉาหยางในครัง้ก่อนเสยีอกี

การทดสอบขึ้นเขาหลังสถานศึกษาปีน้ันมันเคยเลือดเย็นเช่นนี้  

ไม่ว่าสิ่งท่ีขวางหน้ามันคือความจ�าเก่าหรือความรู้ใหม่ คือญาติสนิท 

หรอืมติรสหาย ล้วนถูกมนัสงัหารในดาบเดยีว เพราะมนัรูว่้าคนพวกนัน้
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ล้วนคือคนตาย

พุทธะพวกนี้ก็คือคนตาย ในเมื่อตายแล้ว ฆ่าอีกรอบจะเป็นไรไป

แต่แน่นอนพุทธะถึงอย่างไรก็คือพุทธะ ต่างมีของวิเศษของตน 

หนิงเชวียแม้แข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งยังมีซังซังช่วยเหลืออยู่

ข้างหลัง แต่การจะฆ่าพุทธะเหล่าน้ียังคงเป็นเรื่องท่ียากล�าบาก

การฆ่าพุทธะให้หมด...ไม่เคยอยู่ในความคิดมัน

หนึ่งดาบฟันคอพุทธะหน้าย้ิมขาด พอเห็นศีรษะพุทธะบนพ้ืนท่ี

ใบหน้ายังย้ิมแย้ม หนิงเชวียก็รูส้กึเหน่ือย ทันใดน้ันพุทธานภุาพสายหน่ึง 

พุ่งลงมาจากฟ้าโจมตหีลงัมนัจากด้านขวา น่ันเป็นอฐิทองค�าเหลอืงอร่าม

ก้อนหนึ่งท่ีพุทธะเขาซวีหมี (เขาพระสุเมรุ) โยนมาแต่ไกล!

หนิงเชวียถ้าไม่ขยับ อิฐทองค�าที่แฝงพุทธานุภาพมหาศาลก้อนน้ี 

จะโดนซงัซงั มนัจงึเบีย่งตวัอย่างรวดเรว็ปล่อยให้อฐิทองค�าโดนแขนขวา

ปึก!

หนิงเชวียรู ้สึกเหมือนวิญญาณแทบหลุดจากร่างเพราะโดน 

อิฐกระแทก กระอักเลือดออกมาค�าโต ซังซังได้รับผลกระทบด้วยจึง

กระอักเลือดเปียกคอเสื้อมัน

ถ้าผู ้ฝึกฌานนิกายพุทธหรือนิกายเต๋าถูกอิฐก้อนนี้กระแทก  

คิดว่ากระดูกแขนคงแหลกละเอียดไปแล้ว โชคดีท่ีหนิงเชวียฝึก 

ลมปราณสุดไพศาลส�าเร็จในขั้นสูง ร่างกายจึงแข็งแกร่งประดุจวัชระ 

เพียงแค่รู้สึกเจ็บปวดเท่านั้น

มันเก็บดาบเข้าฝัก ปลดคันธนูลงมาจากบ่า น้าวสายเต็มเหน่ียว

แล้วยิงพุทธะเขาซวีหมีที่ร่างสูงเกือบสามจั้ง

บนสายไร้ลูกธนู มีเพียงความว่างเปล่า ทว่าครู่ต่อมาหน้าอกของ

พุทธะเขาซวหีมก็ีปรากฏรอยแตกลกึ ของเหลวสีทองไหลออกมาไม่หยุด 
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รูปร่างของรอยแตกเหมือนสายธนูมาก

หนิงเชวียใช้สายธนูสังหารพุทธะ

ในท่ีสุดก็ถึงประตูเมือง รอบกายมันยังคงเต็มไปด้วยพุทธะ  

พุทธะเหล่านี้มีเลือดสีทองไหลออกมามากมาย เลือดสีทองกลายเป็น

แสงจ�านวนมากส่องฉายประตูเมืองให้เห็นเด่นชัด

ในพุทธรัศมีอันเจิดจ้า ใบหน้าซังซังซีดเผือดลงเรื่อยๆ วิธีการของ

ปฐมพุทธะคือจิตตะแห่งเวไนยสัตว์ พุทธะทั้งหลายใช้พุทธรัศมีสังหาร

เฮ่าเทียน พุทธรัศมีเหล่านี้คือสิ่งท่ีนางกลัวที่สุด

หนิงเชวียสมัผสัได้ชดัเจนถึงความเจบ็ปวดของนาง หวัใจสัน่สะเทอืน

ถึงขัน้เริม่เจบ็ปวด แต่มนัเพิกเฉย ทัง้ไม่ปลอบใจนาง บกุฝ่าไปยังท่ีราบ 

นอกประตเูมอืงต่อไป

มือซ้ายถือคันธนู มือขวาง้างสาย 

ติงๆๆๆ

เสียงคล้ายสายพิณขาดและคล้ายมีคนก�าลังดีดดอกฝ้าย พุทธะ

รอบประตูเมืองปรากฏริ้วรอยจ�านวนมากขึ้นบนร่างกายแล้วตายไป

พุทธรศัมซีมึออกมาจากรอยเหล่านัน้ แผ่เตม็ผนืทีร่าบ ทัง้หนาแน่น

ขึน้เรือ่ยๆ คิว้ซงัซงัจงึขมวดแน่นขึน้เรือ่ยๆ เลอืดทีก่ระอกัออกมาก็มากขึน้

เรือ่ยๆ เช่นกัน

ซังซังสะดุ้งต่ืน มองส่วนลึกของถ�้าท่ีด�ามืด น่ิงเงียบไม่พูดจา  

แววตาหม่นหมอง ไม่รู้ก�าลังคิดอะไร

หนิงเชวียกอดนางไว้ ถามว่า

"เป็นอะไรไป"

"ข้าฝันร้าย"
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หนิงเชวียตะลึงงัน จากนั้นก็ฝืนย้ิม

"เป็นเรื่องแปลกใหม่นะเน่ีย เจ้าฝันเห็นอะไร"

เฮ่าเทียนไม่อาจฝัน มีเพียงคนธรรมดาเท่านั้นจึงฝันได้

นางเริ่มฝัน แสดงว่านางเริ่มกลายเป็นคนธรรมดาจริงๆ แล้ว  

ไม่ว่าจะความเป็นโลกิยะที่จอมปราชญ์ใส่ไว้ในร่างนาง หรือสามพิษที่

ปฐมพุทธะวางยานาง ล้วนร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ

"ข้าฝันเหน็พุทธะมากมาย พวกมนัใช้ดาบเฉือนหน้าเฉือนเน้ือตวัเอง 

แล้วออกแรงบบีแผลให้เลอืดไหลออกมาเรว็ข้ึน สหีน้าพวกมนัไม่มคีวาม

เจบ็ปวด มบีางรปูเดินเข้ากองไฟเพ่ือให้เลอืดระเหยเรว็ขึน้ บางรปูถึงกับ

กระโดดลงมาจากหน้าผา"

ซังซังสีหน้าเรียบน่ิง แต่แววตากลับหวาดกลัว

หนิงเชวียนึกถึงภาพตอนท่ีบุกฝ่าออกนอกประตูเมืองเฉาหยาง  

นิ้วมือพลันเย็นเฉียบ

ตอนนีซ้งัซงัอ่อนแอมาก โลกทีเ่ตม็ไปด้วยพุทธรศัมแีห่งนีน่้ากลวัมาก

ส�าหรบันาง

"แข็งใจอีกหน่อย"

มันลูบหลังนางเบาๆ

"ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไปเรื่อยๆ ข้าต้องตายแน่ๆ"

ใบหน้าซงัซงัยังคงไร้อารมณ์ ในแววตานอกจากความหวาดกลวัแล้ว

ยังมคีวามเจบ็ปวดปนอยู่ด้วย

การตายหมายถึงการสิ้นสุด คือการหลับตลอดกาล นี่เป็นเรื่อง 

น่ากลวัทีส่ดุส�าหรบัสิง่ทีม่คีวามรูส้กึนกึคดิเป็นของตัวเอง นางไม่เคยคดิว่า

ตนเองจะตาย ดงันัน้นางจงึไม่เคยกลวั จวบจนกระท่ังเวลานี้

หนิงเชวียเอ่ยว่า
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"ข้าจะไม่ให้เจ้าตาย"

"ค�าพูดแบบนี้เจ้าพูดมาต้ังไม่รู้ก่ีครั้ง นอกจากปลอบใจตัวเจ้าเอง

แล้วก็ไม่มีประโยชน์อ่ืนใด"

"ตอนจบของเรื่องไม่ควรเป็นแบบนี้ ในเมื่อพวกเราได้สติแล้ว  

เช่นนั้นก็ต้องหาวิธีออกไปได้อย่างแน่นอน"

"เมื่อก่อนเจ้าเคยพูดว่านี่ไม่ใช่นิทานในหนังสือ"

"ไม่ว่าน่ีจะใช่นทิานหรอืไม่ถึงอย่างไรข้ากเ็ป็นพระเอก ส่วนเจ้าเป็น

นางเอก ดังนัน้พวกเราจงึไม่ควรตาย"

"บางทีในเรื่องน้ีพวกเราอาจเป็นแค่ตัวประกอบ"

ซังซังมองฟ้ายามราตรีอันมืดมิดนอกถ�้าบนภูเขา มองพุทธรัศมีท่ี

ค่อยๆ แผ่ขยายบนท่ีราบ ฟังเสียงสวดมนต์ที่ค่อยๆ ดังชัดเจนข้ึนแล้ว 

เอ่ยว่า

"เพราะน่ีคือนิทานของปฐมพุทธะ"

หนิงเชวียน่ิงเงียบไปนานก่อนเอ่ยว่า

"นอนอีกสักหน่อย ตอนน้ียังพอหยุดพักได้"

ซังซังหันตะแคงไปแล้วหลับต่อ

หนงิเชวียนัง่อยู่ข้างนาง เหน็คิว้นางท่ีขมวดเป็นระยะ มมุปากนาง 

ที่ดูคับข้องใจ และใบหน้านางที่ดูเป็นทุกข์ มันรู้สึกเจ็บปวดจึงยื่นมือไป 

ลูบคิ้วนางให้เป็นปกติ เพราะตอนที่ซังซังต่ืนนอนแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคย

ปรากฏสีหน้าแห่งความทุกข์

ตอนเช้าเดินทางออกจากถ�้า ตามแผนที่วางไว้ในตอนแรก หาก

เดินทางลงใต้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่นานก็จะเข้าสู่ป่าเขาอันห่างไกลจากผู้คน 

ที่มีต้นไม้หนาแน่น
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หนงิเชวียค่อนข้างผ่อนคลาย คิดในใจว่าท่ีน่ีห่างไกลจากเขตเมอืง

มาก คงไม่เหมือนเมืองเฉาหยางท่ีมองไปทางไหนก็เจอแต่พุทธะและ

พุทธรัศมี

มันคิดไม่ผิด แต่ก็คิดได้ไม่แม่นย�าพอ

ในป่าเขาทางใต้ไม่มีพุทธะมากมายอย่างนั้นก็จริง แต่ยังคงมี  

คนตัดฟืนท่ีพบบนเขาคือพุทธะ เวลากลางคืนยังมีพุทธะข่ีเสือตัวใหญ่

มาหา

หนิงเชวียสังหารพุทธะต่อไป สังหารได้อย่างล�าบากยากเย็น 

บาดแผลบนร่างกายมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซังซังก็อ่อนแอลงเรื่อยๆ สามพิษ

ทรมานนางจนใบหน้านางซีดขาวราวหิมะ

เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์มันเริ่มร้องเพลงหมูด�า ซังซังไม่ชอบใจ 

อยากปั้นหน้าให้ด�าคล�้า แต่หน้านางซีดขาวเกินไปจริงๆ จึงไม่น่ากลัว

เลยสักนิด

นางตวาดอย่างเดือดดาลว่า

"เจ้าก็ดีแต่ฉวยโอกาสตอนข้าอ่อนแอรังแกข้า!"

หนิงเชวียย่ืนมือไปด้านหลังตบๆ แขนนาง

"เหตผุลหากไม่ถกเถยีงกันก็จะไมช่ัดเจน คนที่ท�าให้เจา้ถกูพิษคอื

ปฐมพุทธะ ไม่เก่ียวกับข้า ข้ารังแกเจ้าก็จริง แต่จะใช้ค�าว่าฉวยโอกาส 

ไม่ได้"

ทันใดน้ันหมูป่าท่ีท้ังตัวเปรอะโคลนก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้  

เจ้าหมปู่ายืนเซ่อมองหนิงเชวยี จากนัน้คงรูส้กึถึงอนัตรายจงึรบีว่ิงหนไีป

ซังซังเอ่ยอย่างอ่อนแรงว่า

"อีกาเกาะบนหลังสุกร* ลาหัวโล้นและสถานศึกษาล้วนเป็น 

* อีกาเกาะบนหลังสุกร เป็นสุภาษิต หมายถึงเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่น ไม่เห็นข้อเสียของตัวเอง
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โจรใจด�าต�่าช้า"

ได้ยินเสียงกาแปลกหูดังขึ้นคราหน่ึง อีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะบน

ต้นไม้ ชั่วครู่หน่ึงเจ้าหมูป่าตัวเดิมก็เดินออกจากป่ามาอย่างสลดหดหู่

อีกายืนบนหลังมันส�าแดงท่าทางองอาจ

ซังซังเอ่ยว่า

"ตอนเย็นกินเนื้อสุกร"

หนิงเชวียเอ่ยอย่างอารมณ์เสียว่า

"อีกาเกาะบนหลังสุกร เจ้าอยู่บนหลังข้า หรือว่าข้าก็คือสุกร"

ซังซังซบไหล่มัน เอ่ยเสียงเบาว่า

"ถ้าเจ้าไม่ใช่สุกร* ไยต้องมาอยู่ที่น่ี"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

* สุกร เป็นค�าเปรียบเปรยถึงคนโง่
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6166-

https://jamshop.jamsai.com/product/6166-



