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คำ�นำ�

'สยบฟ้าพิชติปฐพี' เดินทางมาถงึเล่ม 40 ซึง่เป็นเล่มสุดท้ายแล้ว บอกว่า 

ดีใจน้ันไม่ผิด แต่ก็ปะปนไปด้วยความรู ้สึกใจหายอยู่เหมือนกัน เพราะ 

นิยายเรื่องน้ีอยู่กับเรามาหลายปีจริงๆ

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์ขอใช้พ้ืนที่นี้ขอบคุณนักอ่านทุกท่านท่ีร่วมทาง

กับเราเร่ือยมา ตอนน้ีเหลืออีกแค่ราวๆ สองร้อยหน้ากระดาษก็จะได้เจอคำาว่า  

'จบบรบิรูณ์' แล้ว เช่นเดยีวกับเรือ่งราวของหนิงเชวียและซงัซงัทีใ่กล้จะปิดฉากลง 

บทสรุปจะงดงามหรือไม่ คงต้องให้ทุกคนไปพลิกหาคำาตอบด้วยตัวเอง

หลังจากนี้หากคิดถึงทั้งสองและตัวละครอื่นๆ ล่ะก็...รำาลึกถึงพวกเขาได้ 

ด้วยการเริ่มอ่านใหม่ตั้งแต่เล่มแรกก็ไม่เลวนะ ว่าไหม

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

...บัดน้ีชายหนุ ่มนักเดินทางได้ทำาภารกิจอันสุดแสนยากลำาบาก 

จนสำาเร็จลุล่วงแล้ว 

อุปสรรคที่ขวางก้ันเส้นทางของเขามานานพลันปลาสนาการไป

เส้นทางที่มืดมนพลันสว่างสดใส ถึงเวลาท่ีเขาจะได้เดินทางต่อไปแล้ว

สินะ...

ขอบคุณสำานักพิมพ์ กอง บ.ก. และคุณมดแดงที่ไว้วางใจให้ข้าพเจ้า 

มาแปลนิยายเรื่องน้ี

ขอบคุณนักอ่านทุกท่านท่ีสนับสนุนนิยายเรื่องนี้และเป็นกำาลังใจ 

แก่ข้าพเจ้า

ขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมเดินทางกันมาจนสุดฟ้าสุดปฐพี

ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุและสนกุกับการอ่าน หวงัว่าเราคงได้พบกันอกี...

ด้วยความจริงใจ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

"คิดดูเถิด ที่จริงแล้วเหตุผลแต่ไหนแต่ไรเป็นเรื่องที่ง่ายดายที่สุด 

ในโลก น�้าไหลลงสู่ที่ต�่า เมฆลอยบนฟ้า มีแสงสว่างย่อมมีความมืด  

ถึงเวลาเปลี่ยนย่อมต้องเปลี่ยน"

เจ้าอารามอธิบายด้วยสีหน้าสงบนิ่ง

หนิงเชวียน่ิงเงียบอยู่ครู่ก่อนเอ่ยถาม

"ไฉนเมื่อก่อนท่านไม่คิดเช่นน้ี"

"นิกายเต๋าถึงอย่างไรคือนิกายเต๋าของเฮ่าเทียน เช่นเดียวกับ 

ดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณของมนุษย์ ยามที่มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข  

ผู้ใดฤๅจะคิดฆ่าตัวตายเพ่ือให้ได้ดวงวิญญาณดวงใหม่"

นิ้วมือของเจ้าอารามถูใบไม้เบาๆ ท�าให้เกิดเสียงอันไพเราะสดใส

คลอไปกับเสยีงพูดของมนั เช่นเดียวกับดอกไม้ป่าโดยรอบทีส่่งกลิน่หอม

"การที่ข้าเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง หรืออาจกล่าวว่า 

กล้าท่ีจะคิดเรื่องนี้ ต้องขอบใจเย่ียซูผู้เป็นศิษย์ที่ยอดเย่ียมของข้า มัน 

รู้แจ้งเส้นทางใหม่ในซอยเล็กๆ ที่เมืองหลินคัง ก่อตั้งนิกายใหม่ และ

บทที่ 1

หนึ่งภูเขาเสมอฟ้า หนึ่งกระบองเสมอคิ้ว
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 40

เขียนข้อความที่กระตุ ้นผู ้คนให้คิดพิจารณา เป็นการบอกแก่ข้าว่า 

คิดเช่นน้ีก็ได้ ดังนั้นในบางแง่มุมมันต่างหากท่ีเป็นอาจารย์ของข้า"

สายตาของเจ้าอารามจ้องไปที่ซังซังแล้วเอ่ยข้อความส�าคัญ

"ค�าสอนของนิกายใหม่และนิกายเต๋าที่จริงแล้วมิได้ขัดแย้งกัน 

เพียงแต่ไม่ใช่สจัธรรมในช่วงเวลาเดยีวกัน อดตีกาลทีผ่่านมามนษุย์มชีวิีต 

อยู่ในยุคแห่งความป่าเถ่ือนจึงต้องการการดูแลจากท่าน แต่ในท่ีสุด 

มนุษย์ก็พัฒนา เมื่อพันปีที่แล้วปรากฏจอมปราชญ์ ปรากฏต้าเสินกวน

หน่วยแสงสว่างผู้ก่อตั้งนิกายหมิง เคอเฮ่าหราน เหลียนเซิง รวมถึงข้า  

หลากหลายเรื่องราวได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ได้พัฒนาไปถึงขั้นท่ีมนุษย์

ในยุคแรกเริ่มไม่อาจจินตนาการได้ มนุษย์พัฒนาแล้วจึงไม่จ�าเป็นต้อง 

ให้ท่านดูแลอีกต่อไป มีความสามารถมากพอที่จะปกป้องตัวเอง  

ไม่จ�าเป็นต้องตายแล้วเกิดใหม่ให้เหมือนหญ้าป่าท่ีถูกทรมาทรกรรม  

ไม่จ�าเป็นต้องทนทุกข์ในวัฏจักรอันไม่สิ้นสุดระหว่างทิวาและราตร ี

นานชั่วกัปชั่วกัลป์"

น�้าในสระยังคงเย็นเฉียบ ริมสระน�้ากลับอบอุ่นเหมือนฤดูวสันต์ 

ดอกไม้ป่าที่งดงามและต้นไม้ใบเขียวที่ถูกเจตนารมณ์แห่งดาบของ

หนิงเชวียตัดเฉือนจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่อยๆ ถูกความอบอุ่น

แห่งวสันต์ซ่อมแซมจนเหมือนเดิม

ทัว่บรเิวณเงยีบสงบ เนิน่นานไม่มเีสยีงใดๆ มเีพียงเสยีงขลุ่ยใบไม้

อันไพเราะที่หว่างน้ิวของเจ้าอารามเท่านั้น เสียงน้ีไม่ได้ส่ือความหมาย 

ให้ล่าถอยเหมอืนฆ้องในสนามรบ แต่เหมอืนเสยีงกลองศกึเสียมากกว่า

หนิงเชวียใช้เวลานานพอควรกว่าจะสลัดความแตกตื่นออกไป

จากใจได้ เอ่ยกับเจ้าอารามท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามว่า

"จอมปราชญ์ก็เคยกล่าววาจาท่ีมีความหมายในท�านองเดียวกัน 
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Mao Ni 9

มนุษย์พัฒนาจนถึงขั้นท่ีไม่จ�าเป็นต้องมีเฮ่าเทียนแล้วจริงๆ นานแล้ว 

ท่ีมนุษย์ยืนได้ บางคนถึงขั้นโบยบินได้อย่างอิสรเสรี จุดที่ต่างกันคือ 

พวกเราสถานศึกษาคิดว่ามนุษย์จ�าเป็นต้องไปในดินแดนที่กว้างขวาง

กว่าเดิม ส่วนนิกายเต๋ายังคงคิดว่าไม่ต้องไปไหน"

เจ้าอารามเอ่ยว่า

"เมือ่หลายปีก่อนข้าเคยบอกไปแล้วว่านีค่อืข้อแตกต่างทางอดุมคติ

ซึ่งไม่อาจคลี่คลายให้ลงรอยกัน ข้าคิดว่าความเป็นนิรันดร์มาจาก 

ความสวยงามของความสงบนิ่ง ส่วนจอมปราชญ์และศิษย์ของมัน 

ล้วนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต่างหากที่คือความเป็นนิรันดร์"

"การเปลีย่นแปลงคอืสภาวะปกต ิส่วนการไม่เปลีย่นคอืสภาวะผดิปกติ

ท่ีปรากฏเป็นครัง้คราวเท่านัน้"

"เดมิทมีนษุย์ก็เป็นผลติผลจากสภาวะท่ีไม่ปกตอิยู่แล้ว ไยต้องใฝ่หา 

สภาวะปกต"ิ

"หากเย่ียซูยังไม่ตาย หรือศิษย์พ่ีใหญ่อยู่ท่ีนี่อาจโต้แย้งกับท่าน 

ในด้านนีไ้ด้ ส่วนข้าไม่อาจสูท่้านได้ เรือ่งทีข้่าถนดัคอืการต่อสูแ้ละฆ่าคน 

ไม่ใช่การปจุฉาวิสชันา ทว่าแม้แต่ข้ากยั็งมองออกถึงข้อบกพร่องส�าคญั 

ในหลักคิดของท่าน"

"เชิญอธิบาย"

"หากยังคงเป็นระบบปิดซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอก เช่นนั้น 

ต่อให้ไม่มีเฮ่าเทียนก็ต้องมีเจตนารมณ์ศูนย์กลางท่ีรักษากฎให้ด�ารงอยู่ 

ผู้ใดจะกระท�า"

หลังนิ่งเงียบอยู่ครู่ เจ้าอารามก็เอ่ยเสียงเรียบว่า

"ข้าจะท�า"

เจ้าอารามเอ่ยต่ออีกว่า
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 40

"เห็นไหม ขนาดเรื่องนี้ยังแก้ไขได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เลย"

ข้าจะท�า? ท�าอะไร ท�าหน้าทีเ่ฮ่าเทยีน...ด ูบนฟ้ามเีมฆคร้ึม อากาศ

เปลี่ยนแล้ว ฟ้าร้องแล้ว ฝนตกแล้ว รีบเก็บผ้าเร็ว...ชั่วขณะนั้นในห้วง 

แห่งความนึกคิดของหนิงเชวียมีประโยคเหล่าน้ีแวบเข้ามา

มันก้มหน้าน่ิงเงียบ มองเงาท้องฟ้าท่ีสะท้อนในสระน�้า อาการ 

ตกตะลึงสงบลงบ้างแล้ว จึงเริ่มมีสมาธิให้พิจารณาเรื่องนี้ ย่ิงคิด 

ย่ิงรู้สึกว่ายอดเย่ียม

เจ้าอารามช่างยอดเย่ียมจริงๆ

สังหารเฮ่าเทียนเพ่ือตนเองจะได้กลายเป็นเฮ่าเทียนคนใหม่  

น่ีไม่ใช่ตัวท่านงามสง่าข้าใคร่เป็น แต่เป็นคนอย่างท่านข้าก็เป็นได ้ 

น่ีเป็นความทะเยอทะยานที่เหนือความคาดหมาย และเป็นค�าประกาศ 

ที่แข็งกร้าว

ไม่ว่าเรื่องใดขอเพียงใหญ่โตพอก็ท�าให้ผู้คนรู้สึกว่ามันเป็นส่ิงที่ 

ย่ิงใหญ่ได้ เช่นยอดเขาหิมะและทุง่ร้าง ความทะเยอทะยานขอเพียงสงูพอ 

ก็ถือเป็นสิง่ทีย่ิ่งใหญ่อย่างหนึง่

เจ้าอารามสุดท้ายแล้วก็เดินไปถึงย่างก้าวของอาจารย์และ

อาจารย์อา มันไม่เคยสงสัยในเส้นทางของตนเอง เพราะภูมิหลังและ 

สิ่งท่ีสั่งสมมานานแสนนานของนิกายเต๋าเป็นพ้ืนฐานที่เพียงพอส�าหรับ

อุดมคติของมัน ท�าให้มันได้ข้อสรุปในทันทีว่าเมื่อเฮ่าเทียนใช้การไม่ได ้

ก็เปลี่ยนใหม่ และมันจะเป็นเอง!

ช่างทะเยอทะยานนัก

ช่างโอหังนัก

ซังซังมองฝั่งตรงข้ามด้วยสีหน้าไม่แสดงอารมณ์

นอกจากหนงิเชวียแล้วเจ้าอารามคอืผูท้ีอ่ยู่ใกล้เฮ่าเทียนมากทีส่ดุ
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ในโลก

ไม่ว่าเว่ยกวงหมงิหรอืจ้าวบลัลงัก์โองการฟ้าคนก่อนล้วนเทยีบมนั

ไม่ได้ มันล่วงรู้ถึงโองการฟ้า รอคอยอย่างทรมานท่ีเกาะหนานไห่นาน

หลายปี มันติดต่อกับนางหลายครั้ง ย่อมล่วงรู้ถึงความคิดของนาง

"ท่านคือรูปปั้นท่ีนิกายเต๋าสร้างข้ึน การเปลี่ยนรูปปั้นไม่จ�าเป็น

ต้องใช้ความโอหัง"

เจ้าอารามเอ่ยบอกนางโดยไม่ได้มอีาการสงสารเหมอืนก่อนหน้านี้

แล้ว ในความสงบน่ิงแฝงธรรมชาตขิองผูท่ี้มอีาวุโสกว่า จากน้ันมนัเอ่ยกับ

หนิงเชวยีว่า

"สถานศึกษาและนิกายเต๋าต่างไม่ต้องการเฮ่าเทียน อย่างน้อย

ก่อนจะถึงช่วงสดุท้ายของเส้นทาง พวกเราอาจเดนิร่วมทางกันได้ หรอือาจ

กล่าวว่าเจ้าอาจโน้มน้าวตนเองให้คิดว่าจอมปราชญ์เป็นฝ่ายผิดได้"

หนิงเชวียน่ิงเงียบไปนานก่อนตอบว่า

"ไม่ อาจารย์ไม่ผิด ที่จริงแล้วท่านก็ไม่ผิด มนุษย์ไม่ต้องการ 

หน่ึงเฮ่าเทียนอีกต่อไปแล้วจริงๆ"

ซังซังสีหน้าเรียบน่ิงเหมือนไม่ได้ยินส่ิงใด มันกุมมือนางพลาง 

เอ่ยกับเจ้าอารามต่อไป

"ข้าก็ไม่ต้องการเฮ่าเทียน แต่ข้าต้องการภรรยา"

เฮ่าเทียนจะด�ารงอยู่หรือไม่มันไม่สนใจ แต่มันจ�าเป็นต้องสนใจ

ภรรยา เฮ่าเทียนเก่าหากจากไปสามารถเปลี่ยนเป็นเฮ่าเทียนใหม่ ส่วน

ภรรยาหากจากไปใช่หรอืไม่ว่าก็เปลีย่นใหม่ได้ ต่อให้เปล่ียนได้...

ไม่ ไม่มีต่อให้ ไม่มีการเปลี่ยน

ย่ิงไม่อาจไม่มีภรรยา

หนิงเชวียบอกเจ้าอารามรวมถึงคนทั้งโลก
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 40

เจ้าอารามค่อนข้างเสยีดาย แต่ไม่ได้กระทบกระเทอืนอะไรมากนกั

ต่อความคิดมัน มันตามหาเฮ่าเทียนมาหลายวัน มรรคจิตแข็งแกร่งดั่ง

ศิลาท่ีสายลมพัดแรงสายน�้าไหลเชี่ยวก็ไม่อาจท�าให้หวั่นไหว เฉกเช่น

สภาวะผลิบานของดอกไม้ป่าเต็มภูเขาที่มิอาจยับยั้ง

"จอมปราชญ์คงผิดหวังในตัวเจ้า บัดนี้มาคิดดู มันน่าจะผิดหวัง

ในตัวเจ้าตั้งแต่ตอนอยู่ริมแม่น�้าซื่อแล้ว ไม่ว่าจะท�าลายเฮ่าเทียนหรือ

เปลี่ยนเฮ่าเทียนถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องของมนุษย์เอง พวกเราได้แต ่

ตัดสินใจเอง ส่วนเจ้ากลับยืนอยู่ข้างนาง เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย ์

หรือไม่"

เจ้าอารามแยกน้ิวมอืออกท�าให้ใบไม้เขียวปลวิร่วงลงท่ีหน้ารองเท้า 

แล้วถูกเจตนารมณ์แห่งดาบทียั่งหลงเหลอือยู่ตดัขาดเป็นชิน้ๆ

หนิงเชวียสีหน้าแปรเปลี่ยน มันจ�าค�าพูดของอาจารย์ก่อนจากไป 

ท่ีรมิแม่น�า้ซือ่ได้อย่างชดัเจน ตอนนัน้มนัสามารถก�าจดัปัญหาเรือ่งเฮ่าเทยีน 

เวลานี้มันก็ยังสามารถ

"น่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับทัศนคติสามอย่าง"

หนิงเชวียเอ่ย

"ทัศนคติต่อการด�ารงชีวิตและทัศนคติต่อโลกขัดแย้งกัน ส่วน

ทศันคตท่ีิขดัแย้งกนัมากทีส่ดุคอืทศันคตต่ิอความรกั ข้าไม่อาจปล่อยให้

นางตาย สถานศกึษาต้องการให้ข้าฆ่านาง ข้ายังไม่ฆ่า ย่ิงไม่ต้องพูดถึง

ท่าน โลกน้ีจะเป็นเช่นไรเวลานี้ข้าใส่ใจมากจริงๆ แต่ข้าใส่ใจว่านาง 

จะเป็นอย่างไรมากย่ิงกว่า"

"รักคนท้ังโลกคือความรักอันย่ิงใหญ่ ความรักของเจ้าที่มีต่อนาง

คือความรักที่เล็กน้อย"

หนิงเชวียน่ิงเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยตอบ
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"แต่...ทั้งหมดล้วนคือความรัก หรือมิใช่"

มันไม่พูดอะไรอีก ปลดคันธนูลง หยิบลูกธนูขึ้นมาแล้วเตรียมยิง 

เจตนารมณ์แห่งยันต์รมิสระน�า้ค่อยๆ สลายไป เจ้าอารามก�าลังจะกลายเป็น

ส่วนหน่ึงในภาพวาด การสนทนาต้องสิน้สดุอย่างแน่นอน และการต่อสู ้

ต้องเริม่ต้นด้วยเช่นกัน

ยันต์รูปอี้ที่ปกคลุมรอบสระน�้าค่อยๆ หลอมรวมเข้ากับฟ้าดิน 

เจตนารมณ์แห่งดาบอันแหลมคมไม่ได้ด�ารงอยู่อีกต่อไปแล้ว ภาพวาด 

ที่แตกกระจายค่อยๆ ถูกซ่อมแซมจนสมบูรณ์ เจ้าอารามเดินออกมา 

จากในภาพวาดสู่โลกแห่งความจริง

ซงัซงัลกุขึน้ยืนช้าๆ สองมอืไพล่หลงั มองมนัด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึ

เจ้าอารามถอนใจว่า

"ดูเถิด...หากสงบเงียบไม่เปลี่ยนแปลงได้จะสวยงามแค่ไหน"

บรเิวณนัน้ดอกไม้มากมายเบ่งบาน เถาวัลย์มากมายเจรญิเตบิโต 

ต้นไม้มากมายงอกงาม เพียงชัว่พรบิตาบรรยากาศแห่งวสันต์ก็หนาแน่น

จนเกินพรรณนาท�าให้ผู้คนอึดอัดจนยากหายใจ

หนิงเชวียรู ้สึกเหมือนได้อาบสายลมวสันต์และเหมือนก�าลัง 

จะจมน�้าตายในเวลาเดียวกัน

ซงัซงัยังคงสองมอืไพล่หลงั สหีน้าเฉยเมย ดวงตากลบัหรีเ่ลก็น้อย

ทะเลดอกไม้แห่งฤดูวสันต์อันไร้ขอบเขต ดอกไม้แต่ละดอก 

เจตนารมณ์แห่งวสันต์แต่ละสาย ล้วนคือจิตสังหารที่รุนแรงอย่างที่สุด

หนิงเชวียยกธนูเหล็กขึ้น หัวธนูเย็นเฉียบชี้ไปยังเจ้าอารามที่อยู ่

ฝั่งตรงข้าม

เจ้าอารามสงบนิ่งมองมันด้วยกิริยาสองมือไพล่หลังเช่นเดียวกับ

ซงัซงัโดยมไิด้กริง่เกรง เพราะมนัอยู่บนธรณีประต ูสามารถหนีได้ทุกเมือ่  

Page ��������������� 40.indd   13 3/9/2563 BE   11:19



14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 40

ไม่ว่าปฐมธนูสิบสามดอกแข็งแกร่งปานใดก็ยิงไม่ถูกมัน

ประตูเหล่านั้นคือรอยแยกในชั้นลมหายใจแห่งฟ้าดิน คือดอกไม้ 

ที่เบ่งบานท่ามกลางป่าเขาบริเวณนั้น ดอกไม้ทุกดอกคือรอยแยกและ 

คือประตู ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าเจ้าอารามจะเข้าประตูไหน

หนิงเชวียมองฝั่งตรงข้าม สัมผัสได้ถึงการส่ันเบาๆ ของสายธนู  

มันเหงื่อไหลแต่ไม่รู้สึกอะไร

ซังซังวางมือบนไหล่มัน พลังอันอบอุ่นจนถึงขั้นอาจกล่าวได้ว่า

เร่าร้อนถ่ายเทสู่ร่างมัน พลังจิตท่ีสูญเสียไปจนหมดในการเขียนยันต์

ก่อนหน้าน้ีฟ้ืนฟูขึ้นมาในพริบตาจนเข้าสู่สภาวะสูงสุด

"หนึ่งเก้าแปดเก้า ศูนย์สามศูนย์เก้า"

ซังซังเอ่ยตัวเลขสองชุดด้วยสีหน้าเฉยชา เช่นเดียวกับการบอก 

เส้นทางท่ามกลางหิมะช่วงหลายวันก่อน เช่นเดยีวกับการบอกต�าแหน่ง 

ริมทะเลสาบอันหนาวเหน็บเมื่อหลายปีก่อน และเช ่นเดียวกับ 

ในเขาหมินซานก่อนหน้าน้ันหลายปี

เพียงแต่เสียงนั้นไม่สดใสเยาว์วัยเหมือนวัยเด็กแล้ว อีกทั้งครั้งน้ี

ตัวเลขสองชุดของนางค่อนข้างยาวซึ่งแสดงถึงความซับซ้อน เช่นนั้น

ย่อมหมายถึงความแม่นย�าที่มากกว่าเดิม

หนิงเชวียไม่ลังเลใดๆ กล่าวให้ตรงกว่าน้ันคือมันไม่แม้แต่จะคิด

เช่นเดียวกับท่ีท�าเหมือนเมื่อก่อน คล้ายเป็นสัญชาตญาณ เล็งไปที่

ต�าแหน่งหน่ึงของฝั่งตรงข้ามแล้วปล่อยสายธนู

ลูกธนูแหวกอากาศไปโดยไร้เสียง

น่าแปลกท่ีเห็นชัดว่าสิ่งท่ีมันเล็งคือต้นไม้ใหญ่ท่ีใกล้ล้ม ห่างจาก

ต�าแหน่งของเจ้าอารามไกลมาก แต่สหีน้าเจ้าอารามกลบัเคร่งขรมึสดุขีด

เงาร่างของเจ้าอารามหายไปจากท่ีน้ัน หายไปโดยสิ้นเชิง นี่คือ
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ด่านไร้ระยะ มันเข้าสู่ชั้นลมหายใจแห่งฟ้าดิน และคือด่านวิเวกด้วย 

ในเวลาเดียวกัน เพราะไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ ไม่เหลือแม้แต่สายลม

กระท่ังยามนีเ้สยีงเวิงของสายธนูจงึค่อยดงัถ่ายทอดไปรอบสระน�า้

วิถีธนูทีช่ดัเจนปรากฏเหนอืสระน�า้ กลุม่ควันหนาแน่นหมนุวนช้าๆ

ลูกธนูไม่รู ้ไปที่ใดแล้ว ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นยังคงค่อยๆ เอนล้ม 

โดยไม่ได้รบัผลกระทบใดๆ บนหน้าผาทีไ่กลออกไปอกีก็ไม่มร่ีองรอยอะไร

เช่นเดียวกับเจ้าอาราม

ธนูดอกนี้คล้ายยิงเข้าไปในความว่างเปล่า

ครู่ต่อมา

ในยอดเขาหิมะลูกหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปสิบกว่าลี้ปรากฏร่างของ

เจ้าอารามลอยอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าหน้าผา

ลูกธนูดอกนั้นเหมือนแมลงปอเกาะบนหยดน�้าค้าง หยุดอยู่ท่ี 

แขนซ้ายมันอย่างนุ่มนวล

หัวธนูอันแหลมคมแทงเข้าชุดเขียว แม้ไม่ลึกนักแต่มีเลือดไหล

ออกมา

เลือดเป็นสิ่งสกปรกอย่างหน่ึง ครั้นเปื้อนสิ่งสกปรก ด่านวิเวกจึง

ยากจะด�ารงอยู่

เจ้าอารามขมวดค้ิวราวกับคาดไม่ถึงว่าลูกธนูดอกนี้จะแข็งแกร่ง

ถึงเพียงนี้

สามารถยิงทะลุลมหายใจแห่งฟ้าดินเข้าสู่ชั้นของความว่างเปล่า

ไล่ล่ายอดฝีมือด่านไร้ระยะได้ ปฐมธนูสิบสามดอกดอกนี้ของหนิงเชวีย 

อยู่เหนือด่านฌานเดิมของมันแล้ว

"ดูเถิด ท่านอธิบายเหตุผลมากมายแต่กลับลืมเรื่องเรื่องหนึ่ง  

หากท่านต้องการให้ภรรยาดีต่อท่าน ก่อนอืน่ท่านต้องมภีรรยา หากท่าน
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อยากเปลี่ยนตะวันจันทราเปลี่ยนฟ้าใหม่ ก่อนอื่นท่านต้องเอาชนะ 

พวกเราให้ได้เสียก่อน"

หนิงเชวียมองไปทางยอดเขาหิมะ หยิบลูกธนูขึ้นง้างสายอีกครั้ง

พลางเอ่ยกับเจ้าอาราม

และเป็นการเอ่ยกับซังซังด้วยเช่นกัน

ซังซังไม่ใช่ซังซังในอดีตแล้ว ตามการรุ่งเรืองของนิกายใหม่และ 

การเสือ่มโทรมของนกิายเต๋า นางทีส่ญูเสยีพลงัแห่งศรทัธาของสานศุษิย์

นับล้านได้อ่อนแอลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ที่นางตั้งท้อง

นางไม่ใช่เฮ่าเทียนท่ีท�าได้ทุกอย่างแล้ว รวมถึงไม่มีด่านฌาน 

ที่แข็งแกร่งอย่างที่มนุษย์ไม่อาจทัดเทียมด้วย แต่ธนูดอกนี้ท่ีนางช่วย

หนิงเชวียยิงกลับแข็งแกร่งย่ิงกว่าลูกธนูที่หนิงเชวียยิงไปที่เขตชิงเหอ

เมื่อครั้งเทศกาลบูชาแสงสว่างเสียอีก นี่เป็นเพราะเหตุใด

เพราะในเทศกาลบูชาแสงสว่างหนิงเชวียใช้ความสัมพันธ ์

แบบแก่นฐานชวิีตแย่งชงิพลงัเบกินภาท่ีนางประทานให้เจ้านกิายสยงชโูม่

มาดูดซับเข้าสู่ร่างกาย แต่ครั้งน้ีเป็นความปรารถนาของนางเอง

ใช่หรือไม่ว่าน่ีคือฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งใครต้านได้

หนิงเชวียง้างสายอีกครั้งอยู่ข้างนาง เล็งไปยังฝั่งตรงข้ามของ 

สระน�้าภายในอาณาบริเวณหลายร้อยลี้ ขอเพียงได้ยินเสียงนาง 

มันก็จะปล่อยสายธนู

ดอกไม้ป่าเต็มภูเขาถูกลมพัดปลิวขึ้นสูงแล้วค่อยๆ ร่วงลง ดูแล้ว

คล้ายมีนางฟ้าซ่อนตัวอยู่ในเมฆโปรยดอกไม้ลงมาสรรเสริญเฮ่าเทียน

ท่ีส�าแดงปาฏิหารย์ิในโลกมนษุย์อีกครัง้ ทว่าใบหน้าของซงัซงักลบัขาวซดี

นางขมวดคิ้ว ดวงตารูปใบหลิวหรี่ลงมากกว่าเดิม แสดงว่าโมโห

และไม่พอใจ นี่ไม่เก่ียวข้องกับการยิงเจ้าอารามไม่ตาย ความไม่พอใจ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6479-

https://jamshop.jamsai.com/product/6479-

