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หมอกยังสลายไม่หมด ร่างของหนิงเชวียก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้า 

ดวงตาท่ีสงบน่ิงมาตลอดของหลวงจีนกวนไห่ในที่สุดก็ฉายแววตื่นตัว

แล้ว

เพราะถูกเข้าประชดิตวัอย่างกะทนัหัน กวนไห่ทางหน่ึงรีบแยกฝ่ามอื 

ท่ีประกบกันออก ก่อนกดน้ิวหัวแม่มือขวาลงใจกลางฝ่ามือ เปล่ียนจาก

มทุราหมงิหวงัเป็นมทุราดวงจติ พลกิมอืซ้ายจากยกตัง้ฉากเป็นวางนอน

หันฝ่ามือออก อาศัยอากัปกิริยาที่ทรงพลังท่ีสุดของมุทราหมิงหวัง 

เผชิญหน้ากับหนิงเชวีย อีกทางหน่ึงก็สูดลมหายใจเข้าลึกหดหน้าท้อง

จนแบนราบเปล่งค�าสวดออกมา

พริบตาท่ีมุทราทั้งสองปรากฏ ไอหมอกรอบตัวหนิงเชวียก็เกิด

ความปั่นป่วนอย่างรุนแรง ก่อนม้วนบิดเป็นวงแหวนน้อยใหญ่ ลักษณะ

คล้ายบุปผานานาพรรณจ�านวนมากมายก�าลังเบ่งบานอยู่ท่ามกลาง 

แสงสายัณห์ท่ีส่องลอดเข้ามาในวิหาร หลวงจีนหนุ่มไม่เปล่งค�าสวด 

ก็แล้วไป พอเปล่งค�าแรกออกมา บุปผาเหล่าน้ีก็พากันทิ้งกลีบพรั่งพรู

บทที่ 1

อักษร ผู้งมงายอักษร สถานศึกษา
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ลงมาราวกับสายฝน กลบีดอกท้ังหมดอัดแน่นไปด้วยพลงัปฐมแห่งฟ้าดิน 

ทีเ่กิดจากการกระตุน้ของมทุราท้ังสอง และยังผนวกอานภุาพของค�าสวด 

เอาไว้ ทันทีท่ีสัมผัสถูกศัตรูก็จะระเบิดออกโดยพลัน 

มือขวาก�าหนดพุทธจิต มือซ้ายส�าแดงโทสะของหมิงหวัง ปาก

เปล่งเสียงสวดสยบใจ แค่ชั่วพริบตา กวนไห่สามารถใช้วิชาแนวทาง

พุทธที่มีความร้ายกาจย่ิงออกมาติดๆ กัน น่ีแสดงให้เห็นว่าศิษย ์

ก้นกุฏิของมหาเถระอาวุโสวัดลั่นเคอรูปนี้มีพุทธจิตที่ผ่องแผ้วและ 

หนักแน่นมั่นคง แม้ตกอยู่ในห้วงสถานการณ์คับขันก็ยังสามารถรักษา

ความสงบน่ิง ลงมือตอบโต้ได้อย่างไม่ลนลาน 

เทียบกับปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป ข้อได้เปรียบของผู้ฝึกฌาน 

ไม่ว่าจะเป็นนิกายเต๋าหรือพุทธก็คือความเร็ว คนธรรมดาน้ันเพ่ิงเห็น

ประกายจากคมกระบี ่ตวักระบีบ่นิก็พุ่งเข้าเสียบคอหอยมนัแล้ว แน่นอน 

กวนไห่รู ้ว่าหนิงเชวียมิใช่คนธรรมดา แต่มันก็มั่นใจว่านี่คือวิธีรับมือ 

การจู่โจมประชิดตัวอย่างกะทันหันของอีกฝ่ายท่ีถูกต้อง

น่าเสียดาย มันลืมไปเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือวิธีของมันจะส�าเร็จลงได้ 

ศัตรูจ�าต้องอยู่ห่างออกไประยะหน่ึง แต่ตอนนี้หนิงเชวียอยู่ห่างจากมัน

แค่ไม่ถึงหน่ึงฉื่อ เรียกได้ว่าใกล้จนแทบจ่ออยู่ตรงหน้า 

ดังน้ันขณะที่สองมือของกวนไห่เพ่ิงเหยียดงอเป็นท่ามุทราอย่าง

สมบูรณ์ กลีบบุปผาท่ีเกิดจากพลังปฐมเพ่ิงจะปลิดจากดอก หนิงเชวีย 

ก็ลงมอืด้วยท่าร่างง่ายๆ ไม่ซบัซ้อนไปก่อนแล้ว น่ันคอืปล่อยหมดัเข้าไป

ที่หน้าของกวนไห่อย่างไม่อ้อมค้อมและไม่ออมมือตามที่หลวงจีนหนุ่ม

เคยขอไว้

โลหิตสองสายสาดกระเซ็น ตามมาด้วยเสียงไออย่างเจ็บปวด 

มุทราดวงจิตในมือขวาและมุทราหมิงหวังในมือซ้ายของกวนไห่ล้วน
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สลายไปสิ้น บุปผาที่เกิดจากพลังปฐมสูญสลายไม่ด�ารงอยู่อีก สุดท้าย

แม้แต่เมฆหมอกก็จางหาย 

เมือ่เมฆหมอกจางหาย ตัววิหารก็กลบัคนืสูค่วามสงบและโล่งกว้าง 

เหมือนเดิม

หนิงเชวียดึงหมัดกลับช้าๆ กวนไห่ก้มหน้าเช็ดเลือดที่มุมปาก

พลางกล่าวว่า

"อาตมาแพ้แล้ว"

เศษน�้าแข็งละลายเป็นน�้าไหลซึมลงร่องไม้บนพ้ืน กวนไห่ทอด

ถอนใจเงยหน้าขึ้นกล่าวว่า

"เซียนเซิงสิบสามสมกับเป็นผู้สืบทอดจอมยันต์เทวะอย่างแท้จริง 

สามารถใช้มรรคาแห่งยันต์ได้อย่างชาญฉลาดคาดเดาได้ยาก ยันต์ท่ีใช้ 

ออกติดต่อกันสี่ชุดน้ันผ่านการขบคิดและเรียงล�าดับมาอย่างยอดเย่ียม 

ราวกับเป็นความเรียงชั้นเลิศครบถ้วนท้ังบทข้ึนต้น บทประสานรับ และ

บทสรุป งดงามไม่มีช่องโหว่ให้ติ ย่ิงกระบวนท่าสุดท้ายท่ีละจากยันต์ 

มาใช้ก�าปั้น แสดงให้เห็นถึงการรู้จักฉกฉวยโอกาส เชี่ยวชาญการต่อสู้

อย่างแท้จริง การที่อาตมามาขอท้าสู้กับเซียนเซิงนับว่าไม่ประมาณตน

อยู่บ้างจริงๆ มิน่าเล่า ตอนอาตมาเอ่ยปาก เซียนเซิงจึงท�าท่าลังเล  

คิดว่าคงไม่อยากท�าลายความฮึกเหิมมั่นใจของอาตมานั่นเอง"

หนิงเชวียชนะการประลองในครั้งนี้ก็จริง แต่ก็เป็นการชนะอย่าง

โชคช่วย ทั้งนี้เพราะแม้พลังจิตในห้วงแห่งความนึกคิดของมันจะมี

มากมายเหลือล้นจนสามารถใช้ยันต์สี่ชุดติดๆ กันได้โดยไม่มีปัญหา 

ทว่ามันก็อัดลมปราณสุดไพศาลในร่างเข้าไปในยันต์สามชุดแรก 

จนแทบจะหมดสิ้น และหลังจากใช้ยันต์รูปส่านก็ยังฝืนพุ่งเข้าจู่โจม

อย่างกะทันหันอีก 
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ที่มันรั้งมือไว้ไมตรีในตอนท้าย ทั้งๆ ท่ีลมปราณสุดไพศาลของมัน

ในขณะนีร้้ายกาจถึงขัน้สามารถต่อยศรีษะกู่ซใีห้แตกดงัโพละเหมอืนแตง 

ได้ในหมัดเดียว มิใช่เป็นเพราะมันบังเกิดจิตพิศวาสต่อหลวงจีนรูปนี้  

แต่เป็นเพราะร่างกายมันบรรลุถึงจุดที่อ่อนล้าจนแทบยืนหยัดต่อไป 

ไม่ไหวแล้วต่างหาก

หากตอนนัน้กวนไห่ไม่ตอบโต้ เพียงเลยีนท่าอจลหมงิหวังผูพิ้ทกัษ์

นิกายพุทธ เพ่ิมการป้องกันให้ตัวเอง ยืนหยัดต่ออีกแค่ไม่ก่ีอึดใจ คนท่ี

ล้มลงก่อนจะต้องเป็นหนิงเชวียอย่างแน่นอน 

หนงิเชวยีเหน็กวนไห่ยอมรบัความพ่ายแพ้ ในใจก็ลอบร�า่ร้องยินดี 

หลวงจีนจากวัดลั่นเคอรูปนี้แม้ด่านฌานสูงล�้า แต่เร้นกายอยู่บนเขา

หลังวัดเพียรปฏิบัติธรรมท่องสวดคัมภีร์ ร้อยวันพันปีไม่โผล่หัวออกมา

เจอะเจอผูค้น หากถามมนัว่าการต่อสูค้อือะไร เกรงว่าคงตอบได้เพียงแค่ 

งูๆ ปลาๆ  

จู่ๆ หนิงเชวียก็นึกถึงค�าพูดของเย่ียหงอว๋ีที่ว่าผู้ฝึกฌานส่วนใหญ่

ไม่เข้าใจการต่อสู้ คิดจะเอาชนะพวกมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายย่ิง

"เสยีดายทีอ่าตมาร�า่เรยีนมาไม่พอ จงึไม่มโีอกาสได้เห็นเคลด็วิชา

วิญญูชนมิใช่ภาชนะอันลือลั่นของสถานศึกษา"

กวนไห่ยังคงทบทวนและประเมินตัวเองจากการต่อสู้เมื่อครู่อย่าง

จริงใจ

ย่ิงมันจริงใจมากเท่าใด หนิงเชวียก็ยิ่งรู ้สึกหน้าร้อนซู่มากขึ้น

เท่าน้ัน คดิในใจ ทีข้่าไม่ยอมสูกั้บเจ้ากลางถนนหาได้มส่ีวนเก่ียวข้องกับ 

ความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเจ้าไม่ แต่เป็นเพราะกลัวว่าหากตัวเองต้อง

พ่ายแพ้ต่อหน้าผูค้นมากมาย จะสญูเสยีความมัน่ใจทีเ่คยมไีปตลอดกาล 

ต่างหาก

Page ������ 14.indd   10 10/30/2560 BE   11:35



Mao Ni 11

จู่ๆ กวนไห่ก็เอ่ยขึ้น 

"มอียู่เรือ่งหน่ึงท่ีอาตมายงัขบคิดไม่เข้าใจ มทิราบว่าเซยีนเซงิสบิสาม 

หลบหยดน�้าฝนท่ีอาตมาดีดออกไปได้อย่างไร"

หนิงเชวียย้ิมน้อยๆ ไม่ตอบค�าถามมัน ขณะเดียวกันก็แอบโคจร

ลมปราณฟื้นฟูพลังเงียบๆ

กวนไห่เห็นเช่นน้ันก็รีบกล่าวอย่างละอายใจ

"เสียมารยาทแล้วๆ"

ตามความคิดของกวนไห่ เคล็ดวิชาที่หนิงเชวียใช้รับกระบวนท่า

จู่โจมของมัน ย่อมต้องเป็นอีกหน่ึงเคล็ดวิชาสุดยอดของสถานศึกษา 

ทีไ่ม่แน่ว่าอาจจะมคีวามร้ายกาจพอๆ กับเคลด็วิชาวิญญูชนมใิช่ภาชนะ 

เมื่อครู่มันไม่คิดให้รอบคอบ ผลีผลามถามออกไป มิเท่ากับเป็นการ

เลียบเคียงถามความลับของสถานศึกษาหรอกหรือ คิดได้ดังน้ีก็ 

รู้สึกละอาย จึงกล่าวต�าหนิตัวเองออกมา

หนิงเชวียย้ิมพลางส่ายหน้า ก่อนพยุงกวนไห่เดินออกจากวิหาร 

มันหลบฝนหยดน้ันได้อย่างไรน่ะรึ 

อันท่ีจริงมันไม่ได้หลบเสียด้วยซ�้า! มันแค่ก้มหน้าให้เม็ดฝนปะทะ

กับโคนผมเหนือหน้าผากแล้วซึมเข้าไปในไรผม 

ฝนหยดน้ันอดัแน่นไปด้วยพลงัจูโ่จมก็จรงิ ทว่ามนัเป็นคนหน้าหนา 

มาแต่ไหนแต่ไร น่ีจงึไม่นับว่าเป็นอะไรได้ มหิน�าซ�า้หลงัเข้าสูว่ถีิแห่งมาร 

หน้าของมันก็ย่ิงหนากว่าเดิมอีกหลายสิบเท่า

ด้านนอก เหล่านักพรตต่างเฝ้ารอคอยผลกันอยู่อย่างใจจดใจจ่อ

นี่คือการต่อสู้ครั้งแรกของศิษย์สถานศึกษารุ่นใหม่ที่เข้าสู่โลกิยะ 

นักพรตแก่หง่อมผมขาวโพลนบางคนอดนึกถึงผู้ฟั่นเฟือนแซ่เคอของ

สถานศึกษามิได้ หลังจากขี่ลาด�าเข้าเมืองฉางอัน คนผู้นั้นก็สร้างมรสุม
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ที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดขึ้นหลายครั้ง พวกมันจึงมิอาจไม่เป็นกังวล

อยู่บ้าง

ประตูวิหารปิดสนิท มีเพียงหน้าต่างท่ีเปิดออกกว้าง แต่ถึงกระน้ัน

ก็ไม่มีผู้ใดกล้าชะโงกหน้าเข้าไปดู

ผู้ที่ยืนอออยู่รอบด้านเห็นภายในวิหารมีเปลวไฟลุกไหม้ ไอร้อน

แห้งผากแผ่กระจายออกมาทางหน้าต่าง จากน้ันก็ได้ยินเสียงฝนตกดัง

ซ่าๆ จนน�้าไหลนองออกมานอกประตู ไม่นานไอเย็นหอบหน่ึงก็ไหลซึม

ออกมา ตรงเข้าข่มความหนาวเย็นภายนอกวิหารไป ตามมาด้วยเสียงสวด 

อันน่าเกรงขามและประกายแสงสีทองแห่งพุทธะ ก่อนท่ีทุกส่ิงทุกอย่าง

จะกลับคืนสู่ความเงียบสงบ

ในใจของทุกคนในตอนนี้มีอยู่เพียงค�าถามเดียว น่ันคือตกลงเป็น

เซียนเซิงสิบสามของสถานศึกษาหรือศิษย์ก้นกุฏิของมหาเถระอาวุโส

วัดลั่นเคอท่ีเป็นฝ่ายชนะ

โม่ซันซันยืนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ตอนหนิงเชวียใช้ยันต์ติดต่อ

กันสี่ชุด ดวงตานางเปล่งประกายเจิดจ้า แต่พอเสียงสวดดังข้ึน เห็น 

แสงสีทองแห่งพุทธะได้ร�าไร ดวงตานางก็เริ่มฉายแววกังวล ทว่า 

พอวิหารกลับคืนสู่ความสงบ อาการกระสับกระส่ายของนางก็กลับ 

หายไปเป็นปลดิทิง้ ท้ังนีเ้พราะนางรูว่้าคนอย่างหนิงเชวยีไม่ว่าจะพ่ายแพ้ 

หรือตาย จะไม่มีทางเป็นไปอย่างเงียบเชียบไร้สุ้มเสียงเช่นน้ี

ในท่ีสุดประตูวิหารก็เปิดออก หนิงเชวียพยุงกวนไห่เดินออกมา 

พอเห็นคราบเลือดบนหน้าของกวนไห่ ทุกคนก็อดตกตะลึง 

พรึงเพริดมิได้ คิดในใจ เซียนเซิงสิบสามสมแล้วท่ีเป็นผู้เข้าสู่โลกิยะ 

ของสถานศึกษา ใช้เวลาเพียงครู ่เดียวก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู ้ท่ีม ี

ความเป็นมาไม่ธรรมดาได้  
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เพราะความสัมพันธ์ระหว่างมันกับเหยียนเซ่อต้าซือ เหล่านักพรต

ในอารามจึงยึดถือมันเป็นผลิตผลของนิกายเฮ่าเทียนฝ่ายใต้คร่ึงหนึ่ง 

ดังน้ันพอเห็นว่ามันเป็นฝ่ายชนะจึงไม่คิดจะปกปิดสีหน้าปลื้มปีติยินดี

เอาไว้แม้แต่น้อย พากันแสดงออกอย่างเปิดเผย 

หลังสนทนากับเหอหมิงฉือเล็กน้อย หนิงเชวียก็กล่าวกับกวนไห่

อย่างสนิทสนมว่าปีหน้ามันจะไปร่วมงานเทศกาลอว๋ีหลันที่วัดล่ันเคอ 

อย่างแน่นอน ถึงตอนน้ันจะจุดเทียนสนทนากับอีกฝ่ายตลอดท้ังคืน 

ให้สะใจ จากน้ันมันก็กล่าวค�าอ�าลาแล้วเดินจากมา 

ตอนออกจากอารามเฮ่าเทียนฝ่ายใต้ หมิะโปรยปรายลงมาอกีครา

พอเดินเลียบก�าแพงวังไปได้ไม่ก่ีสิบก้าว หนิงเชวียก็หน้าขาวซีด 

มือที่ถือร่มสั่นระริก โม่ซันซันเห็นเช่นนั้นก็คล้องแขนเข้าพยุงมันไว้  

ดูเผินๆ คล้ายบุรุษหนุ่มกับสาวงามก�าลังเดินคลอเคลียกัน

โม่ซันซันเปรยขึ้น

"กวนไห่แม้จะยังอายไุม่มาก แต่ก็ถูกมหาเถระอาวุโสผูม้ด่ีานฌาน

ลึกล�้าสุดจะหย่ังทุ่มเทจิตใจอบรมสั่งสอนมานานหลายปี เคล็ดวิชา

แนวทางพุทธท่ีใช้ออกจึงทรงอานุภาพมีความเป็นเลิศ นับเป็นหน่ึงใน

ยอดผู้ฝึกฌานท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีคนของนิกายพุทธ ท่านวันน้ีไม่ได้ใช้ 

ทั้งธนูยันต์และถุงแพรของเหยียนเซ่อต้าซือ แต่กลับสามารถเอาชนะ 

มันได้ น่ีท�าให้ข้ารู้สึกประหลาดใจไม่น้อย"

หนงิเชวยีได้ยินนางบอกว่ากวนไห่คอืหนึง่ในยอดผูฝึ้กฌานทีม่อียู่

เพียงไม่ก่ีคนของนิกายพุทธ จิตใจก็เคลิบเคล้ิม รู้สึกกระหย่ิมย้ิมย่อง 

ในชัยชนะของตัวเอง แต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้วถามอย่างหงุดหงิดขึ้นมา

ทันทีเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของนาง

"หรือในสายตาของเจ้า ข้าไม่ได้เรื่องเอาเสียจริงๆ"
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โม่ซันซันเสมองหิมะท่ีโปรยปรายอยู่นอกร่มก่อนตอบยิ้มๆ 

"ก็ท่านไม่ได้เรื่องจริงๆ นี่นา"

เจอนางตอกกลับเช่นน้ี หนิงเชวียก็ถึงกับพูดไม่ออก

โม่ซันซันหยุดเท้าลง มองซีกหน้าด้านข้างของมันพลางกล่าว 

อย่างจริงจัง

"เพียงแต่วันนี้ท่านร้ายกาจย่ิง"

หนิงเชวียค่อยย้ิมได้

"ขอบใจ"

แต่แล้วจู่ๆ โม่ซันซันก็เอ่ยถึงสิ่งท่ีสงสัยอยู่ในใจ

"ข้ารู้สึกแปลกๆ ตอนท่านใช้ยันต์สามชุดแรก ว่ากันตามเหตุผล 

อาศัยด่านฌานและความเข้าใจในมรรคาแห่งยันต์ของท่านในตอนนี้ 

ไม่น่าจะเขียนยันต์ที่มีความร้ายกาจระดับน้ีออกมาได้ อานุภาพของมัน

เทียบเท่ากับยันต์ที่ข้าเขียนออกมาเลยทีเดียว"

ด้วยด่านฌานอนัสงูส่งและฐานะของผู้งมงายอักษร นางย่อมมสิีทธ์ิ 

เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน

หนิงเชวียเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ กลัวว่านางจะดูออกว่ามันใช้ลูกไม้

บางอย่างกับยันต์เหล่านั้น หรือถึงกับดูออกว่ามันใช้วิธีของพรรคมาร 

แต่ก่อนท่ีมันจะพูดอะไรออกมา โม่ซันซันพลันโพล่งขึ้น

"ข้าเข้าใจแล้ว! นั่นไม่ใช่ยันต์! เป็นท่านใช้เจตนารมณ์เลียนแบบ

ยันต์ใช่หรือไม่ หรือน่ีก็คือเคล็ดวิชาวิญญูชนมิใช่ภาชนะซึ่งเป็นท่ีเล่าลือ

กันของสถานศึกษา"

แม้หนิงเชวียจะเป็นศิษย์ชั้นสอง ทว่ามันไม่เคยรู้ว่าสถานศึกษา 

มีเคล็ดวิชาชื่อนี้อยู่ด้วย มันอดนึกถึงค�าว่า 'วิญญูชนมิใช่ภาชนะ' ที่ 

สลักไว้บนหินหน้าประตูไม้มิได้ หรือค�าค�าน้ีจะมีความหมายลึกซึ้ง 
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ซ่อนอยู่ มันนึกอยากจะถามไถ่โม่ซันซัน แต่ก็ต้องปิดปากเงียบไว้เพ่ือ

กันไม่ให้นางเกิดความสงสัยขึ้นมาอีก ตอนนี้นางดูไม่ออกว่ามัน 

ใช้ลมปราณสุดไพศาลแทนการใช้พลังปฐมแห่งฟ้าดิน ยังนึกว่ามันใช้

เคล็ดวิชาวิญญูชนมิใช่ภาชนะ นับว่าโชคยังช่วยมัน

คิดได้ดังน้ีมันก็ได้แต่ย้ิม ไม่ตอบค�าถามนาง 

โม่ซันซันเห็นมันไม่ปริปากกล่าววาจาก็ไม่เซ้าซี้ เดินต่อไปเงียบๆ  

สีสันของราตรีปกคลุมไปท่ัวเมืองฉางอัน ตะเกียงที่จุดท้ิงไว้ 

ตลอดกาลบนหอตรงมุมก�าแพงของวังต้องห้ามสาดส่องลงมาเป็น

ล�าแสงสีเหลืองอ่อน ช่วยขับเน้นความขาวของเกล็ดหิมะท่ีก�าลัง

โปรยปรายอยู่หน้าก�าแพงวังสีแดงให้งดงามย่ิงขึ้น 

ที่น่ีคือจุดที่ไกลและเปลี่ยวที่สุดของเชิงก�าแพง หิมะพอตกลงมา 

กระทบผิวน�้าก็ละลายหายไปจนไร้ร่องรอย ทั้งสองเดินอยู่ท่ามกลาง

บรรยากาศอันเงียบสงบ เสียงเท้าย�่าหิมะร่วนซุยจึงดังชัดหูมากเป็น

พิเศษ

โม่ซันซันปัดเส้นผมท่ีปลิวปรกหน้า มองหิมะท่ีก�าลังพร่างพรม 

โดยมีก�าแพงวังสีแดงเป็นฉากหลัง ก่อนกล่าวเบาๆ 

"แคว้นต้าเหออยู่ไกลลงไปทางใต้ ยากนักท่ีจะได้เห็นหิมะ"

หนิงเชวียนึกถึงแคว้นที่ทั้งสี่ฤดูอบอุ่นดั่งวสันต์ ก็กล่าวอย่าง 

หมายมั่น

"หากมีโอกาสข้าจะไปเท่ียวชม"

"แคว้นต้าเหออาณาเขตเล็กคนน้อยจึงอ่อนแอ แต่ทิศเหนือ 

กลับอยู่ติดกับแคว้นหนานจิ้นที่เข้มแข็ง มิหน�าซ�้ายังมีความสัมพันธ์ 

อันเลวร้ายกับแคว้นเยวี่ยหลุน ทว่าหลายร้อยปีมานี้กลับสามารถ 

รักษาความสงบสุขและความสมบูรณ์มั่งคั่งเอาไว้ได้ ท่านรู้หรือไม่ว่า
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เป็นเพราะเหตุใด"

หนิงเชวียส่ายหน้า

โม่ซันซันแหงนมองวังต้องห้ามท่ีใหญ่โตน่าเกรงขามตรงหน้า  

ตอบเสียงเรียบว่า

"ก็เพราะในแผ่นดินนี้มีแคว้นต้าถังกับวังต้องห้ามแห่งนี้น่ะสิ  

แคว้นต้าเหอผกูสมัพันธ์กับแคว้นต้าถังมาต้ังแต่โบราณกาล แม้ว่าแคว้น 

ของพวกเราจะห่างไกลกัน ไม่มีพรมแดนติดกัน แต่ทุกคนต่างก็รู ้ว่า

แคว้นต้าเหอน้ันอยู่ภายใต้การคุ้มครองของแคว้นต้าถังอย่างเงียบๆ  

มาโดยตลอด"

หนิงเชวียย่อมทราบความจริงข้อนี้ แต่ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด

นางจึงหยิบยกเรื่องนี้ข้ึนมาพูด

"แคว้นหนานจิน้กับแคว้นเยว่ียหลนุต่างรูด้ว่ีาหากพวกมนักระท�าการ 

เกินเลยไป หรือหากวันใดกองทัพของพวกมันรุกล�้าเข้าอาณาเขต 

แคว้นต้าเหอเพียงแค่หุนเดียว กองทัพและราษฎรชาวถังรวมถึง 

องค์จักรพรรดิท่ีประทับอยู่ในวังแห่งน้ีจะต้องไม่น่ิงดูดายมองอยู่ 

ด้านข้าง ดังน้ันในขณะที่แคว้นอ่ืนๆ ยึดถือต้าถังเป็นจอมอันธพาลท่ีมี

จิตใจทะเยอทะยาน เป็นรากเหง้าแห่งสงคราม แต่พวกเราชาวต้าเหอ 

กลับคิดในทางตรงกันข้าม นั่นคือขอเพียงแคว้นต้าถังด�ารงอยู่ โลกที่

ความจรงิแล้วสบัสนวุ่นวายและมอีนัตรายอย่างใหญ่หลวงจงึจะสงบสขุ 

อย่างแท้จริง"

โม่ซันซันหันมาย้ิมให้มันก่อนกล่าวต่อไป

"ความจริงแล้วโลกของผู้ฝึกฌานกับโลกของปุถุชนคนธรรมดา

ไม่มีทางแยกออกจากกัน ผู ้ฝึกฌานอย่างพวกเราจะต้องเข้มแข็ง  

จึงจะสามารถรักษาความสงบสุขของแว่นแคว้นและราษฎรเอาไว้ได้  
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ดังนั้นสิ่งท่ีท่านต้องท�าในตอนนี้ก็คือใช้ความเข้มแข็งของตัวเองท�าให้

แคว้นต้าถังเข้มแข็งเกรียงไกรย่ิงกว่าเดิม"

ในทีส่ดุหนงิเชวียก็เข้าใจ วันน้ีตอนอยู่บนถนนใหญ่หน้ากรมพิธีการ  

โม่ซันซันคงจะอ่านความลังเลและความหว่ันไหวในจิตใจของมันออก 

ดังน้ันจึงคิดอาศัยค�าพูดเหล่านี้มากระตุ้นเตือนสติมัน มันย้ิมให้นาง

อย่างอ่อนโยน 

"ขอบใจเจ้าที่ช่วยชี้แนะ อันที่จริงข้าก็พอจะเข้าใจแล้วว่าหาก

ต้องการให้แผ่นดินสงบสุขมิใช่แค่หลบหน้าหลบตาไม่รับค�าท้าก็จะ 

หมดเรื่องได้ ข้าเพียงแต่ไม่เข้าใจว่ายอดคนทางพุทธอย่างกวนไห่  

เหตุไฉนจึงยังไม่หลุดพ้นจากโมหะและความงมงาย เหตุใดจึงยังต้อง

มาท้าสู้กับข้าอีก"

โม่ซนัซนัชีก้�าแพงวังทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางความมดื กล่าวว่า

"คนเราพอเห็นก�าแพงวังสูงตระหง่าน ก็ย่อมอยากรู้ว่าภายในนั้น

มอีะไร พอเห็นยอดเขาสงูชนั ก็ย่อมอยากข้ึนไปดใูห้เหน็กับตาถึงทิวทศัน์

บนนั้น

ผูฝึ้กฌานก็เป็นคน พวกมนัย่อมต้องมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็และ

ความมุ่งมาดปรารถนาเช่นกัน ย่ิงกว่าน้ันพวกมันยังมีความโอหังถือดี

อยู่เป็นทุนเดิม การแสดงออกจึงรุนแรงกว่าคนธรรมดาทั่วไป"

หนิงเชวียฟังแล้วก็นึกถึงสภาพจิตใจของตัวเองตอนบากบั่น

พยายามจะเดินข้ึนสู่ยอดเขาหลังสถานศึกษา รวมถึงความรู้สึกหลัง 

ได้เห็นยอดเขามากมายกลางทะเลเมฆ

"ส�าหรบัเหล่าผูฝึ้กฌาน จดุหมายปลายทางของการมานะบากบัน่

ก็คือสถานท่ีท่ีเป็นปริศนา แม้พวกมันจะรู ้สึกเคารพย�าเกรง แต ่

ในขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาท่ีจะได้เข้าใกล้หรือกระท่ังเดิน 
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ข้ามไป พวกมันมิรู้ว่าอารามจือโส่วและวัดเสวียนคงอยู่ ณ แห่งหนใด 

ผิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ตรงหน้ารอรับการมาเยือนของทุกผู้คน ดังน้ัน

พวกมันจึงคิดจะลองปีนยอดเขาที่เรียกว่าสถานศึกษาน้ีดูสักครั้งหนึ่ง 

ในชีวิต"

กลางม่านหิมะเบาบาง หนิงเชวียกับโม่ซันซันเดินเคียงคู่อยู่ใต้ร่ม

คันเดียวกัน พอถ้อยสนทนาเก่ียวกับการเข้าสู่โลกิยะของสถานศึกษา

กับการถูกท้าสู ้ยุติลง ต่างฝ่ายต่างก็เหม่อมองดูผิวน�้าที่จับตัวเป็น 

ชั้นน�้าแข็งบางๆ ในคูน�้ารอบก�าแพงวัง และเกล็ดหิมะท่ีตกทับถม 

ไปบนชั้นน�้าแข็งเหล่านี้อย่างเงียบๆ  

พวกมนัร่วมเป็นร่วมตายกันมาระหว่างทีอ่ยู่ในทุง่ร้าง อกีทัง้ระยะน้ี 

ยังเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ท่องเท่ียวไปตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองฉางอัน

ด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง ความรู้ใจกันและความใกล้ชิดจึงค่อยๆ ซึมซาบ 

เข้าสู่จิตวิญญาณของกันและกันโดยไม่รู้ตัว 

เมื่อเดินไปถึงสะพานท่ีทอดข้ามคูเมือง หิมะก็หยุดตก หนิงเชวีย

หยุดเท้าหุบร่มด�า โม่ซันซันเดินเลยไปสองสามก้าวแล้วหันกลับมามอง 

อากัปกิริยานั้นท�าให้เส้นผมยาวสลวยของนางล่ืนไหลปกคลุมไหล่ 

อันบอบบาง อาภรณ์ขาวสะอาดยามอยู่เบื้องหน้าก�าแพงวังสีแดง 

ดูงดงามกระจ่างตาราวกับหิมะที่โปรยปรายลงมาเมื่อครู่นี้

หนิงเชวียมองใบหน้าพริ้มเพราและริมฝีปากแดงระเรื่อ เห็นว่า

สายตาของนางมิได้เลื่อนลอยแตกซ่าน แต่สงบน่ิงและจดจ่อ ก็รู้สึก 

ตื่นเต้นข้ึนมาอย่างไม่รู้สาเหตุ

โม่ซันซันกล่าวว่า

"ตอนอยู่ในส�านักพรรคมาร ข้าเคยบอกว่าชอบท่าน"

หนิงเชวียยืนตะลึง ก่อนหลุดค�าพูดออกมาอย่างล�าบากยากเย็น
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"ข้า...ข้าจ�าได้"

โม่ซันซันเชิดหน้าขึ้น ดวงหน้าอิ่มเต็มดูดื้อรั้นและทระนงถือดี 

เป็นอย่างย่ิง

"ตอนน้ีข้ายังต้องการให้ท่านชอบข้าด้วย"

หนิงเชวียมองเลยบ่าของนางไปยังก�าแพงวังสีแดงด้านหลัง แต่

มันพบว่าท่ีน่ันไม่มีอะไรน่ามอง จึงลดสายตาลงไปยังสายน�้าท่ีก�าลัง 

ไหลเอื่อยอยู่ใต้สะพาน ก็พบอีกว่าสายน�้ายามวิกาลด�าเหมือนน�้าหมึก 

มองไม่เห็นอะไรแม้แต่น้อย ดังนั้นมันจึงได้แต่ต้องดึงสายตากลับมา 

ที่นางอีกครั้ง พยายามบังคับเสียงให้ราบเรียบก่อนตอบไปว่า

"นับว่ายุติธรรมดี"

โม่ซันซันก้มหน้ามองปลายรองเท้าท่ีโผล่พ้นชายกระโปรง ถาม

เสียงแผ่วเบาว่า

"ตอบมา ท่านชอบข้าหรือไม่"

คราวนี้หนิงเชวียจ้องก�าแพงวังด้านหลังสาวน้อยอย่างเอาเป็น

เอาตาย แม้จะไม่มีอะไรให้มองก็ตามที  

คนเราเกิดมาล้วนต้องเผชิญกับปัญหา ส�าหรับมัน โม่ซันซัน 

ก็คือหน่ึงในปัญหามากมายที่ต้องเผชิญ มิหน�าซ�้ายังเป็นปัญหาท่ี 

หาค�าตอบได้ยากท่ีสุดในชีวิตด้วย ดังนั้นมันจึงต้องขบคิดพิจารณา 

อย่างจริงจังเพ่ือให้ได้ค�าตอบท่ีแน่นอนถูกต้อง

ครัง้แรกทีม่นัเหน็สาวน้อยตรงหน้าคอืตอนทีม่นัอยู่ตรงรมิทะเลสาบ 

รปูไต ตอนนัน้ร่างในชดุขาวของนางแกว่งไกวอยู่บนก่ิงไม้ทีไ่หวยวบยาบ

ไปตามแรงลม ผ้ารดัเอวสคีรามชายโบกพลิว้เตะตามนัตัง้แต่แรก ต่อมา 

มนักับนางก็ได้เดนิทางร่วมกัน มนัได้เห็นสายตาเย็นชา เหน็คิว้เรยีวงาม

และแก้มอิ่มกลมน่ารักเหมือนหมั่นโถว เห็นนางวาดยันต์เทวะครึ่งชุด
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และร่วงตกลงมาจากกลางอากาศ เห็นภาพที่นางกับมันน่ังสนทนากัน

ถึงเรื่องอักษรลายพู่กันและมรรคาแห่งยันต์อยู่บนรถม้าคันเดียวกัน  

จนกระท่ังถึงราชส�านักจั่วจั้งและเข้าสู่ทุ่งร้าง พวกมันยังร่วมเดินทาง 

ฝ่าพายุหิมะ ตกปลาริมทะเลสาบ บุกฝ่าดงก้อนหินที่วางระเกะระกะ 

เป็นค่ายกล นอกจากน้ันมันยังจ�าสัมผัสแนบชิดตอนแบกนางขึ้นหลัง

คอยฟังนางชี้ทางให้ได้ ก่อนหน้าน้ันนางเคยบอกว่าชอบเจ้าด�าและ 

ตัวอักษรของมัน สุดท้ายตอนใกล้ตายหน้าเนินเขาโครงกระดูก นาง 

กลับบอกว่าชอบมัน 

ภาพในความทรงจ�าเหล่าน้ีลอยผ่านก�าแพงวังไปทีละภาพๆ  

ความรู้สึกหว่ันไหวได้ปรากฏข้ึนอีกครั้ง ท่ีผ่านมามันไม่มั่นใจในหลายๆ 

เรื่อง แต่อย่างน้อยก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันมั่นใจ เพียงแต่มันไม่เคยคิด 

จะบอกกล่าวออกมา จนวันนี้นางถึงกับต้องเป็นฝ่ายเอ่ยถามขึ้นเอง  

หากยังไม่ยอมตอบ ยังคิดจะถ่วงเวลาให้ยืดยาวมากไปกว่านี้ มันยัง 

จะเป็นลูกผู้ชายอยู่อีกหรือ ดังน้ันมันจึงสบตานางพร้อมกล่าวเสียง 

หนักแน่นว่า

"ชอบ"

โม่ซันซันตัวแข็ง ลมหายใจแทบหยุดชะงัก แต่แทนท่ีนางจะ 

เงยหน้าข้ึนมองมัน กลับเดินไปริมสะพานก้มมองสายน�้าที่ด�าสนิท

ราวกับน�้าหมึก พยายามซ่อนรอยย้ิมเขินอายไว้ใต้เส้นผมที่ไหลลื่น 

ปรกหน้า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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