
Mao Ni 7

ค�ำพูดง่ำยๆ สองประโยคท�ำให้หนงิเชวียแน่ใจถึงควำมจรงิท่ีส�ำคญั

สองข้อ... ข้อแรก หลวงจนีชรำทีด่่ำนฌำนล�ำ้ลกึจนยำกจะหย่ังถึงรปูน้ีคอื

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำแห่งวดัเสวยีนคงจรงิๆ และข้อสอง หลวงจนีชรำรปูน้ี

ก�ำลงัจะสงัหำรตนและซงัซงั

เมือ่ต้องเผชญิหน้ำกับสถำนกำรณ์คบัขันเช่นน้ีมนัไม่มเีวลำมำสนใจว่ำ

ด่ำนฌำนของตนกับของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำแตกต่ำงกันรำวฟ้ำกับดิน  

ที่จริงแล้วมันถึงกับไม่สนใจเลยด้วยซ�้ำ มีแต่ต้องใช้ควำมกล้ำและ 

ควำมแน่วแน่ท่ีเหลืออยู่ไม่มำก ชิงลงมือ!

ลมปรำณสดุไพศำลในกำยมนัพรัง่พรอูอกมำ ขำขวำเหยียบพ้ืนแข็งๆ 

จนเป็นหลมุ ร่ำงกำยเปลีย่นเป็นเงำสำยหนึง่โถมทะยำนไปถึงเบือ้งหน้ำ 

เจ้ำคณะในชั่วพริบตำ สองมือเง้ือดำบที่ผนึกแสงเจิดจรัสของเฮ่ำเทียน

ทีโ่ชตช่ิวงชชัวำลรำวกับจะเผำผลำญเมฆด�ำบนท้องฟ้ำให้สิน้ซำกฟันไปที่

ศีรษะของเจ้ำคณะ

ดำบท่ีหนกัและแขง็แรงฟันลงบนงอบของเจ้ำคณะอย่ำงหนกัหน่วง 

บทที่ 1

ศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์น้องเล็ก
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 24

เสยีงแก๊งดงัขึน้ครำหน่ึง เหมอืนฟันโดนระฆงัโบรำณใบหน่ึงจนเกิดเสียงดงั

กังวำน

ในพริบตำ งอบแหลกสลำยกลำยเป็นเถ้ำธุลีแล้วกระจำยออกไป 

รอบทศิ เผยให้เห็นศรีษะล้ำนเลีย่นท่ีมรีอยตรำศลีของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ 

ทว่ำสีหน้ำของหลวงจีนชรำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง แม้แต่ขนคิ้วสักเส้น 

ก็ไม่สั่นไหว

สองมือท่ีจับด้ำมดำบของหนิงเชวียต่ำงหำกที่สั่นสะเทือน  

แต่กำรเคลื่อนไหวกลับไม่หยุดชะงัก ท่ำมกลำงเสียงตวำดก้อง  

ดำบผนึกแสงเจดิจรสัของเฮ่ำเทียนฟันลงอกีคร้ังรำวกับพำยฝุนเทกระหน�ำ่ 

ในชั่วอึดใจฟันใส่ร่ำงของเจ้ำคณะไปสิบเจ็ดดำบ ต�ำแหน่งที่ฟันลง 

ของแต่ละดำบล้วนแตกต่ำงกัน แต่หนักหน่วงรุนแรงในทุกดำบ

ด ำ บ แ ร ก ที่ เ งื้ อ ขึ้ น ผ ล ำ ญ ฟ้ำฟันล ง ท ล ำ ย ภู ผ ำ เป็นด ำ บ ท่ี 

ทรงอำนุภำพที่สุดในชีวิตน้ีของหนิงเชวีย เทียบกับดำบที่ฟันหล่ิวอี้ชิง 

จนตำบอดทีป่ระตขู้ำงของสถำนศกึษำก็ทรงพลงักว่ำไม่รูว่้ำก่ีเท่ำต่อก่ีเท่ำ

และสิบเจ็ดดำบต่อเน่ืองท่ีรวดเร็วปำนสำยฟ้ำแลบในตอนน้ี 

ก็เป็นเพลงดำบที่ยอดเย่ียมที่สุดเท่ำที่มันเคยท�ำได้ หำกไม่เป็นเพรำะ

ถูกบีบคั้นด้วยควำมกลัวที่มหำศำล เดิมทีด่ำนฌำนของมันในตอนน้ี 

ไม่สำมำรถท�ำได้ด้วยซ�้ำ

แต่ไม่ว่ำจะเป็นหนึ่งดำบท่ีทรงอำนุภำพท่ีสุด หรือเพลงดำบ 

ที่ยอดเย่ียมที่สุด ล้วนไม่มีควำมหมำยใดต่อร่ำงกำยของหลวงจีนชรำ 

ที่สีหน้ำน่ิงเฉยสงบเงียบไม่พูดจำรูปนี้

ขนคิ้วสักเส้นก็ยังไม่ร่วง แล้วจะท�ำให้คนบำดเจ็บได้อย่ำงไร

เมือ่สภำวะดำบสิน้สดุ งอบของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำยังคงกระจำย 

ส่วนจีวรถูกคมดำบตัดเป็นชิ้นๆ แต่ยังไม่ร่วงหล่น
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หนิงเชวียถอยออกมำหลำยสิบจั้ง ถอยกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้ง 

หน้ำซีดเผือด

สำยลมอ่อนๆ พัดมำจำกทะเลสำบ จีวรของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ

ปลิวไปช้ำๆ รำวกับผีเสื้อโบยบิน เผยให้เห็นร่ำงเปลือยเปล่ำ จำกน้ัน 

ก็มีลูกศิษย์น�ำจีวรใหม่มำเปลี่ยนให้

สำธุชนหลำยหมืน่คนในวัดก�ำลงัคกุเข่ำหมอบกรำบอยู่อย่ำงศรทัธำ

จึงไม่มีใครเห็นภำพนี้

แต่หนิงเชวียเห็นอย่ำงชัดเจน บนร่ำงของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ 

อย่ำว่ำแต่รอยดำบเลย แม้แต่รอยแผลเป็นสักรอยก็ไม่มี มันจึง 

อดหนำวสะท้ำนไปท้ังกำยใจมิได ้ พลันนึกถึงค�ำพูดของชีเหมย 

ที่หน้ำบ้ำนร้ำง

'พุทธวิถีมีหมื่นพัน แต่ไม่พ้นจำกต้นก�ำเนิด กำรบ�ำเพ็ญเพียร 

ก็เพ่ือให้ฌำนจิตเข้ำสู่ควำมเป็นพุทธะ กำยเนื้อเป็นพุทธะ ไม่ว่ำกำย 

หรอืใจล้วนเป็นวัชระทีไ่ม่แตกท�ำลำย และอำตมำบ�ำเพ็ญเพียรจนกำยเน้ือ

เป็นพุทธะแล้ว'

กำรต่อสูท้ีบ้่ำนร้ำงท�ำให้หนิงเชวียรู้ว่ำร่ำงกำยของชเีหมยแข็งแกร่ง

และมคีวำมสำมำรถในกำรฟ้ืนฟูทีน่่ำกลัวขนำดไหน แต่ชเีหมยเป็นเพียง

ศษิย์ของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำจงึบ�ำเพ็ญถึงเพียงกำยเนือ้คอืพุทธะ

ส่วนเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำนั้น ปฐมธนูสิบสำมดอกยิงไม่เข ้ำ  

ดำบที่ผนึกแสงเจิดจรัสของเฮ่ำเทียนก็ไม่อำจสร้ำงร้ิวรอย เห็นได้ชัดว่ำ

บ�ำเพ็ญถึงขัน้กำยใจคอือมตวชัระซึง่เป็นด่ำนฌำนสูงสดุของนิกำยพุทธ!

อะไรที่เรียกว่ำอมตวัชระ

ก็คือจะท�ำลำยอย่ำงไรก็ท�ำลำยไม่ได้

แล้วแบบน้ีจะสู้อย่ำงไร
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หนิงเชวียแต่ไรมำคล้ำยไม่รู้ว่ำ 'สิ้นหวัง' เขียนอย่ำงไร แต่วันน้ี 

มันคล้ำยจะรู้วิธีเขียนแล้ว

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำเปลีย่นจวีรชดุใหม่แล้วเงยหน้ำขึน้ สหีน้ำสงบน่ิง

มองหนิงเชวียที่อยู่ห่ำงออกไปหลำยสิบจั้ง ลดไม้เท้ำในมือลงช้ำๆ

ก่อนหน้ำนีไ้ม้เท้ำในมอืของเจ้ำคณะก�ำลังลดต�ำ่ลง แต่กำรเคล่ือนไหว

ของหนิงเชวียนั้นเร็วมำก ส่วนกำรเคลื่อนไหวของเจ้ำคณะน้ันช้ำมำก  

หลงัจำกหนิงเชวียฟันไปถึงสบิแปดดำบ ไม้เท้ำก็ยังลงไม่ถึงพ้ืน

กระทั่งตอนน้ีในที่สุดปลำยไม้เท้ำก็สัมผัสพ้ืน

หัวไม้เท้ำส่งเสียงดังสดใสเหมือนกระดิ่ง

ปลำยไม้เท้ำปักลงพ้ืนไปอย่ำงง่ำยดำยโดยไร้สุ้มเสียง

ไม่มีเสียงสะท้ำนสะเทือนแก้วหู และไม่มีสภำวะสะท้ำนฟ้ำ

สะเทือนดิน

ชำวแคว้นเยว่ียหลุนหลำยหมื่นคนท่ีก้มหน้ำอยู่กับพ้ืนไม่สำมำรถ

สัมผัสอะไรได้

เสียงนั้นก้องดังสุดขีด ดังน้ันจึงเงียบรำวไร้เสียง

กำรสั่นสะเทือนนั้นรุนแรงสุดขีด ดังนั้นจึงไม่อำจสัมผัสได้

มีเพียงหนิงเชวียคนเดียวที่สัมผัสได้ถึงกำรสั่นสะเทือน

กำรสั่นสะเทือนของผืนปฐพี!

สองเท้ำของหนิงเชวียเริ่มสั่น รองเท้ำขำดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

กำรสั่นสะเทือนถ่ำยทอดมำยังขำของมัน ท�ำให้กำงเกงขำดไปใน

พริบตำ

จำกน้ันร่ำงของมันก็สั่น ต่อมำซังซังท่ีอยู่บนหลังของมันก็สั่น

หนิงเชวียกระอักเลือดค�ำหน่ึงลงพ้ืน

ซังซังกระอักเลือดค�ำหนึ่งลงไหล่หนิงเชวีย
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เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำยกไม้เท้ำขึน้อกีครำแล้วเดนิช้ำๆ เข้ำหำหนงิเชวีย

หนิงเชวียใจสะท้ำนสุดขีด ควำมคิดเดียวท่ีมีคือแบกซังซัง 

กระโดดลงทะเลสำบ แต่ตอนน้ีมันรู ้สึกว่ำกระดูกทุกชิ้นในร่ำงกำย 

แหลกสลำยไปแล้ว จะเอำแรงท่ีไหนมำว่ิง

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำเดนิช้ำมำก แต่ละก้ำวล้วนต้องใช้ไม้เท้ำยันพ้ืน

แล้วหยุดพักครู่หนึ่ง

ทกุครัง้ท่ีไม้เท้ำปักลงพ้ืน หวัไม้เท้ำจะส่งเสยีงดงัสดใส และหนงิเชวีย 

ท่ีอยู่ไกลออกไปหลำยสิบจั้งก็จะถูกโจมตีอย่ำงรุนแรง ไม้เท้ำอันน้ัน 

คล้ำยปักลงท่ีหัวใจมนั

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำเดินเข้ำหำหนิงเชวียทีละก้ำวๆ

หนิงเชวียกับซังซังกระอักเลือดไม ่หยุด มองฝ่ำยตรงข ้ำม 

เดินเข้ำมำหำตน ตอนนี้มันปรำรถนำให้เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำเดินเร็วขึ้น

เพรำะย่ิงฝ่ำยตรงข้ำมเดินช้ำ มันกับซังซังก็ย่ิงเจ็บปวด

หลวงจนีมำกกว่ำหนึง่ร้อยรปูคุมพ้ืนท่ีอยู่รอบวดั พลธนหูลำยร้อยนำย

หำยจำกอำกำรต่ืนตระหนกแล้ว ง้ำงสำยแล้วพำดลกูธนเูลง็ไปทีห่นงิเชวยี

ไม่รู้ด้วยเหตุใดมีเพียงชีเหมยต้ำซือเท่ำนั้นที่ยังคงยืนอยู่รอบนอก

ของฝูงชน

หนิงเชวียลองง้ำงสำยธนูเหล็ก แต่พบว่ำต่อหน้ำพุทธำนุภำพของ 

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ ภำยในอำณำเขตของเสยีงไม้เท้ำ ตนเองไม่สำมำรถ

เคลือ่นไหวอะไรได้เลย

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำเดินมำช้ำๆ มองมันแล้วถำมอย่ำงเย็นชำว่ำ

"กระดำนหมำกของปฐมพุทธะอยู่ไหน"

หนิงเชวียฝืนยิ้มด้วยควำมเจ็บปวด ท้ังปำกถูกแรงส่ันสะเทือน 

จนมีเลือดไหลออกมำตำมไรฟัน มันกล่ำวว่ำ
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"อยู่ในสมองส่วนลกึของข้ำ ท่ำนสำมำรถฆ่ำข้ำ แล้วดูว่ำมนัซ่อนอยู่

ตรงส่วนไหน"

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำถอนหำยใจครำหนึ่ง มองไปที่ใบหน้ำขำวซีด 

ของซังซัง กล่ำวด้วยควำมเวทนำว่ำ

"เด็กน้อยท่ีน่ำสงสำรมำที่โลกมนุษย์อย่ำงสูญเปล่ำ หลำยปีมำนี้

เจ้ำได้รับควำมทุกข์มำกมำย จงหลุดพ้นไปในวันน้ีเถอะ"

หนิงเชวียไอเป็นเลือดสองครั้ง พยำยำมแสดงท่ำทีเย้ยหยัน  

กล่ำวว่ำ

"ปฐมพุทธะพูดว่ำจะฉุดช่วยเวไนยสัตว์อย่ำงกว้ำงขวำง ที่แท ้

ก็ใช้วิธีกำรแบบนี้ ท�ำไมท่ำนจึงไม่ท�ำให้ตัวเองหลุดพ้นก่อนเล่ำ"

สถำนกำรณ์ในตอนน้ีคบัขนัและสิน้หวัง มนัยังมกีะใจมำเย้ยหยัน

ฝ่ำยตรงข้ำม นีเ่ป็นเพรำะมนัคิดว่ำก่อนตำยสำมำรถเย้ยหยันบคุคลระดบั

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำได้ก็นับว่ำคุม้ค่ำแล้ว และอนัท่ีจรงิมนัยังไม่ได้สิน้หวัง

เสยีทเีดยีว

ที่ไม่สิ้นหวังเพรำะมันยังมีควำมหวังสุดท้ำย

ควำมหวังน้ันไม่ได้อยู่ท่ีตัวมันเอง แต่อยู่ท่ีคนคนน้ันท่ีมันรอคอย

ตอนอยู่วัดลั่นเคอมันรอคนคนน้ันนำนมำก

หลังออกจำกวัดลั่นเคอมันรอคนคนนั้นอยู่ในเมืองเฉำหยำงมำ

หน่ึงเหมันต์เต็มแล้ว

มันรอคนคนน้ันมำตลอดเพรำะเชื่อว ่ำคนคนน้ันจะต้องมำ 

อย่ำงแน่นอน

วันน้ันท่ีวดัลัน่เคอคนคนน้ันปรำกฏตวั เช่นนัน้วนัน้ีกค็วรปรำกฏตวั

ที่วัดไป๋ถ่ำ

มันสำมำรถคำดหวังได้หรือไม่กันนะ
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ติ๊ง!

สิ่งที่ตอบข้อสงสัยในใจของหนิงเชวียคือเสียงพิณเสียงหนึ่ง

พิณเป็นเครื่องดนตรีชนิดเครื่องสำย ปกติมีเจ็ดสำย เสียงของมัน

ให้ควำมรู้สึกอ่อนโยน ไม่ทั้งสูงหรือต�่ำเกินไป สง่ำงำมอย่ำงที่สุด

ที่นี่คือวัดไป๋ถ่ำ ท่ำมกลำงซำกศพเกล่ือนพ้ืน โลหิตเจิ่งนอง  

คือนรกภูมิตำมควำมเชื่อของนิกำยพุทธ

เสียงพิณช่ำงไม่กลมกลืนกับสถำนท่ีนี้เลย

นอกจำกน้ีในวัดไป๋ถ่ำไม่มีพิณ ในสถำนท่ีนั้นก็ไม่มีใครถือพิณ

ทว่ำกลับมีสำย แม้สำยท่ีว่ำนั้นจะมีเส้นเดียว แต่ตอนที่ขึงตึงอยู่

หำกมีคนใช้น้ิวมือมำดีดเล่นก็ท�ำให้เกิดเสียงพิณท่ีไพเรำะได้

สำยพวกน้ันอยู่บนธน ูบนธนูทีพ่ลธนูแคว้นเยวีย่หลุนหลำยร้อยนำย

ถืออยู่

เสียงพิณเสียงน้ันมำจำกธนูคันหน่ึง

เพียงแต่ว่ำผู้ที่ดีดพิณออกจะรีบร้อนไปหน่อย ดังนั้นตอนท่ีนิ้วมือ

ดีดสำยจึงใช้แรงมำกเกินไปท�ำให้สำยธนูขำดกลำง

ต่อมำก็มีเสียงพิณดังขึ้นอีก

พลธนูหลำยร้อยนำยเท่ำกับมีธนูหลำยร้อยคัน ธนูหลำยร้อยคัน

เท่ำกับมสีำยตงึๆ หลำยร้อยเส้น ตอนทีน้ิ่วมอืของคนเล่นพิณดดีสำยธนู 

จะเกิดเสียงพิณครั้งหน่ึง แล้วสำยก็ขำด

เสียงพิณที่ชัดเจนดังต่อเน่ืองกันอย่ำงถ่ียิบในวัดไป๋ถ่ำรำวกับ 

มวลไข่มกุร่วงหล่นลงบนจำนหยก รำวกับมวลเมด็ฝนตกลงบนเหยือกเหลก็ 

ดังระรัวไม่มีขำดตอน และคล้ำยดังข้ึนในเวลำเดียวกัน

ติ๊ง!...ติ๊งๆ!...ติ๊งๆๆๆๆ!

เวลำคล้ำยผ่ำนไปนำนมำก แต่ควำมจรงิผ่ำนไปเพียงชัว่กะพรบิตำ 
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14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 24

เสยีงพิณท่ีสดใสดงัขึน้ถ่ียิบ จำกนัน้ก็เงยีบไปในเวลำเดยีวกัน เหลอืไว้เพียง

เสยีงสะท้อนดงัก้องอยู่ในวัดไป๋ถ่ำ

บัณฑิตสวมเสื้อนวมเก่ำๆ คนหน่ึงไม่รู้มำถึงตั้งแต่เมื่อใด ยืนน่ิงๆ  

อยู่หน้ำหนิงเชวีย มองเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำท่ีอยู่ห่ำงออกไปไม่ไกล  

กระบวยไม้ที่ผูกอยู่กับสำยคำดเอวแกว่งไปมำเบำๆ

เสียงพิณหยุด สำยพิณขำด

ไม้เท้ำในมือของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำไม่ส่งเสียงออกมำอีก

หลังกำรปรำกฏตัวของบัณฑิตสถำนที่แห่งนั้นก็เงียบสนิท

จำกน้ันมีลมพัดมำ จีวรใหม่เอี่ยมของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ 

ปลิวสะบัดช้ำๆ

ไม่รู้ว่ำลมน้ีเกิดจำกทะเลสำบหรือเกิดจำกบัณฑิตผู้น้ี

ถึงตอนนีเ้หล่ำพลธนูจงึค่อยรูว่้ำธนูท่ีอยู่ในมอืของตนใช้กำรไม่ได้แล้ว 

และลกูธนท่ีูพำดอยู่บนสำยก็ยิงสะเปะสะปะไปในอำกำศแล้ว ไม่รูไ้ปตก

ยังท่ีใด

พวกมนัมองบณัฑิตอย่ำงต่ืนตระหนก คำดเดำได้ว่ำกำรทีธ่นขูองตน

เสยีหำยเก่ียวข้องกับคนผูน้ี ้แต่ไม่เข้ำใจว่ำเกิดข้ึนได้อย่ำงไร ทัง้สงสัยด้วยว่ำ

คนผู้น้ีคือใคร

หนิงเชวียย่อมรูว่้ำคอืใคร เพรำะมนัก็คอืคนคนน้ันท่ีตนรอมำตลอด 

เดมิทีคดิว่ำคงรอต่อไปไม่ได้แล้ว ทว่ำในท่ีสดุมนัก็ปรำกฏตวั

เหน็บณัฑิตผูน้ีแ้ล้วควำมตงึเครยีดทีม่มีำอย่ำงยำวนำนของหนิงเชวีย 

ก็ผ่อนคลำยลง มันรู ้สึกว่ำควำมเหน่ือยล้ำไหลทะลักเข้ำสู ่ร่ำงกำย 

อย่ำงไม่จบไม่สิ้น จำกฤดูสำรทท่ีวัดลั่นเคอถึงฤดูสำรทที่ทุ่งร้ำง จนถึง

เหมันต์ที่เมืองเฉำหยำง มันหนีตำยอย่ำงโดดเดี่ยวมำตลอด จนกระท่ัง

บัดนี้ในที่สุดก็มีคนให้มันพึ่งพำแล้ว
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ควำมรู้สึกแบบน้ีช่ำงดีจริงๆ

ศิษย์พ่ีใหญ่หันกลบัมำ พอเห็นหนงิเชวียท่ีร่ำงโชกเลอืดก็อดรูส้กึผดิ 

รู้สึกละอำยใจ และรู้สึกปลำบปลื้มใจมิได้ กล่ำวเสียงสั่นเครือว่ำ

"ศิษย์น้อง ข้ำมำแล้ว"

หนิงเชวียเห็นสภำพศิษย์พ่ีใหญ่ท่ีเปื้อนฝุ่นไปท้ังตัวและเหน่ือยล้ำ

อิดโรย รู้ว่ำน่ีเป็นเพรำะสำเหตุใดจึงสะเทือนใจอย่ำงหำที่เปรียบมิได้ 

กล่ำวเสียงสั่นเครือว่ำ

"ศิษย์พ่ี ท่ำนมำแล้ว"

ค�ำพูดสองประโยคน้ีแทบจะพูดข้ึนในเวลำเดียวกัน

ศษิย์พ่ีศษิย์น้องชะงกัมองหน้ำกันแล้วก็หวัเรำะ จำกนัน้ทัง้คู่ก็เริม่ไอ

หนิงเชวียไอเพรำะได้รบับำดเจบ็ แต่ไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมศษิย์พ่ีใหญ่ 

ก็ไอด้วย เห็นสภำพอิดโรยของศิษย์พ่ีใหญ่แล้วจึงอดกังวลไม่ได้ว่ำ 

มันก็ได้รับบำดเจ็บด้วยใช่หรือไม่

แต่สถำนกำรณ์ตอนน้ียังคงตึงเครียด แม้ว่ำศิษย์พ่ีใหญ่มำแล้ว 

หำกก็ไม่เหน็ว่ีแววว่ำจะชนะเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำซึง่อยู่ในด่ำนอมตวัชระได้

หนิงเชวียถำมตรงๆ ว่ำ

"ศิษย์พี่ใหญ่ ท่ำนสำมำรถพำพวกเรำหนีไปได้ไหม แบบเดียวกับ 

ที่ท่ำนมำน่ะ"

ศิษย์พ่ีใหญ่ส่ำยหน้ำ

"แค่หนึง่คนก็ยังด"ี หนิงเชวยียังไม่ถอดใจ หนัไปมองซงัซงัคร้ังหน่ึง

ศิษย์พ่ีใหญ่ตอบว่ำ

"ข้ำด่ำนฌำนไม่สูง จ�ำนวนครั้งท่ีใช้ได้จึงมีจ�ำกัด ไม่สำมำรถ 

พำพวกเจ้ำออกไปได้จริงๆ อีกท้ังระยะนี้ด่ำนฌำนก็ไม่ค่อยเสถียร"

"ถ่อมตัวไปไย ถ้ำศิษย์พ่ีด่ำนฌำนไม่สูงแล้วใครด่ำนฌำนสูง"
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หนิงเชวียกล่ำว จำกน้ันก็ฉกุคดิขึน้ได้ว่ำศษิย์พ่ีใหญ่ไออยูต่ลอด และ

ตอนนีก็้บอกเองด้วยว่ำด่ำนฌำนส่งสญัญำณว่ำไม่เสถียรจงึรูส้กึเป็นห่วง 

ถำมว่ำ

"ศิษย์พ่ี ด่ำนฌำนของท่ำนเกิดปัญหำอะไรหรือ"

ศิษย์พ่ีใหญ่ตอบตำมตรงว่ำ

"หนึ่งปีมำนี้สัญจรไปทุกหนแห่ง ไม่มีเวลำฝึกฝนสภำวะจิตเดิม 

ให้มั่นคง น่ีคือสำเหตุหนึ่ง ส่วนสำเหตุหลักคือเหนื่อยนิดหน่อย"

เหนือ่ยนิดหน่อย...ค�ำตอบแสนเรยีบง่ำย ทว่ำต้องเหน่ือยถึงข้ันไหน

จงึท�ำให้ผูฝึ้กฌำนซึง่อยู่เหนอืด่ำนฌำนทัง้ห้ำเกิดอำกำรด่ำนฌำนไม่เสถียร

ได้

หนิงเชวียยืนตำค้ำงมองใบหน้ำที่ซูบเซียวของศิษย์พ่ี ซำบซึ้ง

สะเทือนใจอย่ำงท่ีสุด ไม่รู้ว่ำควรพูดอะไรดี

ทันใดนั้นเอง เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำก็เริ่มเอ่ยปำกกล่ำววำจำ

"เซียนเซิงใหญ่ยังไม่ล้มเลิกควำมคิดจะช่วยบุตรีของหมิงหวัง 

ให้หนีไปอีกอย่ำงน้ันหรือ มหันตภัยครั้งนี้ เริ่มเปิดฉำกแล้ว หรือ 

เจ้ำสำมำรถทนเห็นผู ้คนบนโลกตำยอย่ำงน่ำเวทนำเช่นเดียวกับ 

ผู้คนท่ีตำยในวันนี้ได้จริงๆ"

ศิษย์พ่ีใหญ่มองศพของผู้คนที่นอนจมกองเลือด มองซำกแขนขำ 

ท่ีขำดกระเด็น มองล�ำไส้เครือ่งในทีไ่หลออกมำเตม็พ้ืน รูส้กึว่ำพ้ืนรองเท้ำ 

มีเลือดข้นๆ ติดเหนอะ สีหน้ำก็ซีดเผือด ดวงตำฉำยแววหม่นหมอง

ดวงตำของมนัก็เหมอืนตวัมนั ไม่ว่ำจะสะท้อนภำพทีโ่หดร้ำยเพียงใด 

หรือโลกท่ีสกปรกแค่ไหน ก็ยังคงใสซื่อบริสุทธ์ิ และด้วยเหตุน้ีเอง 

จงึหม่นหมองเพรำะควำมเศร้ำใจ

หนิงเชวียรูว่้ำศิษย์พ่ีใหญ่เป็นคนอ่อนโยน ดงีำม และมเีมตตำธรรม
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เพียงใด เห็นมนัมสีหีน้ำหม่นหมอง ไม่รูเ้พรำะเหตใุดจงึรูส้กึว่ำจติใจว้ำวุ่น 

ไม่กล้ำสบตำมัน

ศิษย์พ่ีใหญ่ไม่ได ้ปกปิดอำรมณ์ของตน เพรำะมันไม่ รู ้ว ่ำ 

กำรปกปิดอำรมณ์น้ันต้องท�ำอย่ำงไร หลังจำกหม่นหมองอยู่นำน 

จึงค่อยๆ สงบใจลงได้

จำกน้ันก็มองเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำแล้วกล่ำวช้ำๆ ว่ำ

"อำจำรย์ให้ข้ำน�ำข้อควำมมำบอกท่ำน"

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำน่ิงเงียบอยู่ครูห่นึง่ สะบดัจวีรเบำๆ ปรำณพุทธะ

เลอืนรำงสำยหนึง่แผ่ออกมำจำกหว่ำงน้ิว ปกคลมุช่องทำงเดนิ แบ่งโลก

ออกเป็นภำยในและภำยนอก

"ฤดสูำรท รชัสมยัเทียนฉีปี่ทีส่บิหก ข้ำไปวัดเสวียนคง ท่ำนหลบหน้ำ

ไม่ออกมำพบ ฤดูสำรทปีนี้ข้ำก็ไปวัดเสวียนคงอีก ท่ำนยังคงหลบหน้ำ 

ไม่ออกมำ วันนีใ้นเมือ่ได้พบกันแล้ว ในทีส่ดุก็สำมำรถให้ท่ำนได้ฟังค�ำพูด

เหล่ำน้ี"

ศิษย์พ่ีใหญ่มองเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำแล้วกล่ำวว่ำ

"ไม่ว่ำจะเป็นรำตรีนิรันดร์หรือท่ีนิกำยพุทธเรียกว่ำยุคสิ้นสุดของ

พุทธกำลล้วนไม่ใช่อนำคตท่ีพวกเรำอยำกเหน็ สถำนศึกษำย่อมไม่นิง่ดดูำย

มองโลกแห่งควำมมืดมำเยือน แต่อำจำรย์เห็นว่ำกำรจะหลบเลี่ยง 

กำรมำเยือนของโลกแห่งควำมมืดไม่จ�ำเป็นต้องฆ่ำบุตรีของหมิงหวัง"

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำกล่ำวด้วยสีหน้ำไร้ควำมรู้สึกว่ำ

"ปฐมพุทธะทิ้งค�ำท�ำนำยไว้ เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำ 

ก็เห็นเป็นประจักษ์แล้ว ไอเย็นในร่ำงของบุตรีของหมิงหวังก็คือ 

ตรำประทับท่ีหมิงหวังใส่ไว้ในตัวนำง เมื่อนำงตื่นหมิงหวังจะสำมำรถ

มำเยือนโลกได้ แล้วจะไม่ฆ่ำนำงได้อย่ำงไร"
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ศิษย์พ่ีใหญ่กล่ำวว่ำ

"ตลอดมำอำจำรย์ไม่เชื่อเรื่องกำรด�ำรงอยู่ของโลกแห่งควำมมืด

เพรำะอำจำรย์หำโลกแห่งควำมมืดไม่เจอ และต่อให้หมิงหวังมีจริง 

อำจำรย์ก็ไม่เชื่อว่ำสำยตำของหมิงหวังจะทะลุทะลวงตำมหำไปเรื่อยๆ 

ในบรรดำเจ็ดหมื่นโลกได้"

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำขมวดคิ้วถำมว่ำ

"เหตุใดจอมปรำชญ์จึงพูดเช่นนี้"

ศิษย์พ่ีใหญ่กล่ำวว่ำ

"เพรำะอำจำรย์เห็นว่ำสรรพชีวิตมักพัฒนำไปในทำงที่ยกระดับ

ควำมรูแ้ละสติปัญญำ ค่อยๆ ละทิง้กำยเนือ้ ควำมหมำยของอำจำรย์คอื

สิง่มชีวีติย่ิงมรีะดบัชัน้สงูก็ย่ิงขีเ้กียจ ซึง่ค�ำว่ำข้ีเกียจในทีน่ีไ้ม่ได้หมำยถึง

ควำมข้ีเกียจท่ัวๆ ไป เอำเป็นว่ำสิง่มชีวิีตทีท่รงภูมปัิญญำอย่ำงหมงิหวงั 

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะใช้วิธีกำรทีย่ำกล�ำบำกเช่นน้ีเพ่ือตำมหำโลกมนุษย์"

คิ้วสีเงินของเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำพัดกระพือช้ำๆ ขณะกล่ำว 

เสียงทุ้มต�่ำว่ำ

"แต่นี่คืออนำคตที่ปฐมพุทธะมองเห็น"

ศิษย์พ่ีใหญ่มองหน้ำมันแล้วกล่ำวอย่ำงไม่รีบร้อนว่ำ

"อำจำรย์บอกว่ำสิ่งท่ีปฐมพุทธะเห็นใช่ว่ำจะถูกต้องเสมอไป"

เจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำกล่ำวด้วยสีหน้ำไร้ควำมรู้สึกว่ำ

"ปฐมพุทธะยังกล่ำวไว้ด้วยว่ำจอมปรำชญ์ไม่เคยพูดอะไร"

ตอนน้ีในวัดไป๋ถ่ำมีคนอยู่หลำยหมื่นคน แต่ช่องทำงตรงกลำง 

ถูกปรำณพุทธะปิดไว้ นอกจำกคนไม่ก่ีคนท่ียืนอยู่ในช่องทำงแล้ว 

ก็ไม่มีผู้ใดได้ยินค�ำสนทนำนี้

ชเีหมยต้ำซอืทีย่นือยู่ด้ำนหลงัเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำได้ยนิ หนงิเชวีย 
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กับซังซังท่ีอยู ่ด ้ำนหลังศิษย์ พ่ีใหญ่ก็ได ้ยิน แต่ได ้ยินก็คือได้ยิน  

ไม ่มีควำมหมำยอื่นใด เพรำะด ้วยระดับในตอนน้ีของพวกมัน 

ยังไม่สำมำรถเข้ำใจค�ำสนทนำเหล่ำน้ีได้ในระยะเวลำอันสั้น

แต่ค�ำพูดประโยคต่อไปของจอมปรำชญ์ท่ีศิษย์พ่ีใหญ่ถ่ำยทอด

ให้ฟังน้ันชัดเจนและง่ำยต่อกำรเข้ำใจเป็นอย่ำงย่ิง ดังนั้นชีเหมยต้ำซือ

จงึมสีหีน้ำเคร่งขรมึคล้ำยก�ำลงัครุน่คดิ หนงิเชวยีสหีน้ำไม่เปลีย่นแปลง 

แต่ในใจเกิดควำมหวัง

"อำจำรย์กล่ำวว่ำหำกไอเย็นในร่ำงของซงัซงัคือตรำประทบัท่ีหมงิหวัง

ใส่ไว้ ถ้ำปลดปล่อยออกมำก็จะท�ำให้หมิงหวังสัมผัสได้ถึงต�ำแหน่งของ 

โลกมนุษย์ เช่นน้ันเมือ่วเิครำะห์ดแูล้วหมงิหวังไม่มเีหตุผลอะไรท่ีจะให้ซงัซงั

เติบโตอยู่ที่โลกมนุษย์นำนขนำดนี้แล้วจึงค่อยตื่น"

ศิษย์พ่ีใหญ่มองตำเจ้ำคณะแล้วกล่ำวต่อ

"กำรคำดคะเนที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกกว่ำคือหมิงหวัง 

ไม่ได้หวังต้ังแต่แรกว่ำซงัซงัจะสำมำรถปกปิดตวัตนในโลกของเฮ่ำเทียน

ได้ตลอดกำลแล้วมโีอกำสเติบโตจนกระท่ังถึงเวลำตืน่ ทว่ำตัง้แต่เริม่ต้น

หมิงหวังก็รู้อยู่แล้วว่ำซังซังต้องตำย ถึงขั้นก�ำลังรอให้นำงตำย นี่เพรำะ

เหตใุด เพรำะมแีต่ซงัซงัตำยแล้วเท่ำน้ันตรำประทับทีผ่นึกไว้ในร่ำงกำยนำง

จงึจะปลดปล่อยออกมำ จำกนัน้ก็เปิดเผยต�ำแหน่งของโลกมนุษย์ ดงัน้ัน

สิ่งที่พวกเรำต้องท�ำคือปกป้องนำง ไม่ใช่ฆ่ำนำง"

ในวัดเงียบสนิท น�้ำในทะเลสำบหน้ำเจดีย์ขำวกระเพ่ือมเล็กน้อย 

คนท้ังห้ำท่ีอยู่ท่ำมกลำงฝูงชน แต่ถูกตัดขำดอยู่คนละโลกกับฝูงชน  

ก็เงียบงันไปพร้อมกันเป็นเวลำนำน

หลังจำกฐำนะบุตรีของหมิงหวังถูกเปิดเผย ซังซังก็เริ่มถูกตำมล่ำ

จำกนิกำยพุทธและนิกำยเต๋ำรวมถึงคนท้ังโลก ทุกคนต่ำงคิดว่ำ 
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ต้องสังหำรนำงเท่ำนั้นตรำประทับท่ีหมิงหวังใส่ไว้ในตัวนำงจึงหำยไป 

โลกมนุษย์จึงสำมำรถรอดพ้นจำกสำยตำของหมิงหวังไปตลอดกำล  

แต่ไม่เคยมีใครฉุกคิดเลยว่ำหมิงหวังแม้มีบุตรและบุตรีเจ็ดหมื่นคน  

แต่หำกบุตรีคนหนึ่งตำยไปมีหรือมันจะไม่รู้

นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำบรรดำบุคคลชั้นสูงของนิกำยพุทธและเต๋ำ 

โง่เขลำ แต่เป็นเพรำะควำมเฉื่อยเนือยต่อแนวควำมคิดที่หย่ังรำกลึก  

หลวงจีนนิกำยพุทธเชื่อมั่นเทิดทูนค�ำท�ำนำยของปฐมพุทธะ ศิษย์ 

นิกำยเต๋ำเชื่อหมดใจต่อโองกำรของเฮ่ำเทียน รวมท้ังควำมหวำดกลัว

ต่อควำมหนำวเหน็บจำกกำรมำเยือนของโลกแห่งควำมมืด ท�ำให้ 

พวกมันไม่อำจคิดถึงควำมเป็นไปได้อย่ำงอื่น

แต่ในสำยตำของจอมปรำชญ์ ปฐมพุทธะก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน 

ส่วนเฮ่ำเทียนเป็นสิ่งเหนือธรรมชำติ ไม่มีอิทธิพลต่อควำมคิดของมัน 

อยู่แล้ว และมันก็ไม่ได้เฉื่อยเนือยต่อกำรคิด ดังนั้นจึงสำมำรถคิดถึง

ควำมเป็นไปได้ข้อน้ี

กำลเวลำผ่ำนไปอย่ำงเชื่องช้ำ เป็นเพรำะเงียบสนิทจึงคล้ำย 

ไม่ได้ผ่ำนไป แสงเรืองรองบนเจดีย์ขำวค่อยๆ เปล่ียนไป ต้นหลิว 

ริมทะเลสำบเหมือนก�ำลังแตกหน่อ ท่ีแห่งน้ันยังคงไม่มีใครพูดจำ

หนงิเชวียมองเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ มอืขวำท่ีจบัด้ำมดำบสัน่เล็กน้อย 

ไม่ใช่เพรำะกลัวและไม่ได้ก�ำลังรวบรวมไอสังหำรหรือพลังใจ แต่ก�ำลัง 

รอค�ำตอบจำกฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงกระวนกระวำย...ถ้ำเจ้ำคณะฝ่ำยเทศนำ

เห็นด้วยกับควำมคดิของจอมปรำชญ์ นกิำยพุทธก็จะไม่ตำมล่ำซงัซงัอีก 

ท้ังยังจะเปลีย่นกลบัตำลปัตรมำเป็นรบัผดิชอบควำมปลอดภัยของซงัซงั

วันคืนแห่งกำรหนีตำยอันยำวนำนในท่ีสุดก็ได้เห็นแสงสว่ำงแล้ว 

อำรมณ์ของมันไม่แค่ไม่สงบ แต่เต็มไปด้วยควำมฮึกเหิมมั่นใจ 

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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