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ราชส�านักโย่วจั้งได้รับค�าสั่งจากนิกายพุทธให้ส่งกองก�าลังไป 

ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด การได้ไปแดนพุทธในต�านาน ส�าหรับบรรดา 

ชาวหมานท่ีศรัทธานิกายพุทธถือเป็นเกียรติอันสูงสุดและโอกาสที่ 

ไม่ควรพลาด พายุหิมะและหนทางอันยาวไกลไม่นับเป็นปัญหา 

แต่ประการใด ถือว่าเป็นการทดสอบจากปฐมพุทธะเท่าน้ันเอง

แต่สีหน้าของพวกหลวงจีนสัประยุทธ์ท่ีน�าทางอยู่ด้านหน้า

เคร่งขรมึนัก ต่างจากพวกชนชัน้สงูทีก่�าลงัร้องร�าท�าเพลง เพราะพวกมนั

รู้ว่าการท่ีวัดเสวียนคงท่ีสูงส่งตลอดมาถึงกับต้องขอความช่วยเหลือ 

จากแดนโลกิยะ บ่งบอกได้เพียงว่าสถานการณ์ของแดนพุทธในยามนี้

ย�่าแย่ขนาดไหน ถึงขั้นมีอันตรายจริงๆ แล้ว

ท่ีก้นหลุมยุบยังคงมืดมนเหมือนอย่างที่ผ่านๆ มา เพียงแต่บน

ที่ราบมีกองไฟอยู่มากมาย กองไฟแผ่แสงสีเหลืองอันอบอุ่นออกมา

ท�าให้โลกเบื้องล่างท่ีเหมือนโลกแห่งความมืดสว่างข้ึนไม่น้อย ทั้งยัง 

ช่วยบอกทิศทางให้บรรดาคนน่าสงสารท่ีเดินทางในยามกลางคืน  

บทที่ 1

โอ่อ่าผ่าเผย
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และดึงดูดให้สหายมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ

จวินโม่ยืนห่างจากกองไฟ มองยอดเขามหึมาซึ่งอยู่ไกลออกไป

หลายร้อยลี้ด ้วยสีหน้าเรียบน่ิง เมื่อเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนมัน 

ผอมลงมาก ใบหน้าที่หล่อเหลาก็ด�าคล�้าลงมากเช่นกัน แขนเส้ือกลวงๆ 

ปลิวสะบัดตามสายลม หนวดเคราสั้นๆ แข็งตรงเหมือนกระบี่

มันใช้ชีวิตที่นี่เป็นเวลานาน สู้รบเป็นเวลานาน วลีที่ว่า 'ใช้ชีวิต

มิได้หยุดพัก สู้รบอยู่มิขาด*' ไม่เพียงพอให้บรรยายทุกสิ่งทุกอย่างที ่

มันต้องประสบพบเจอ

แต่ไม่มใีครรูว่้าทีจ่รงิแล้วมนัเหนือ่ยล้าเพียงใด เพราะไม่เคยมใีคร

มองเห็นความเหนื่อยล้าหรืออารมณ์ด้านลบอย่างเช่นความสิ้นหวัง 

บนใบหน้าน่ิงๆ ของมัน

ยอดเขาปอเหร่อยังคงสงูตระหง่านอนัตราย วัดวาอารามในป่าเขา

หนาทึบยังคงน่าเกรงขามเหมือนที่ผ่านมา เสียงระฆังยามรุ่งอรุณและ

ยามสนธยายังกังวานไกล วัดเสวียนคงยังคงสูงส่งเลิศล�้าราวกับว่า 

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เปลวเพลิงแห่งโทสะลุกลามจากขอบท่ีราบเบื้องล่างเข้ามาจนถึง

ตีนเขา พวกกบฏที่เดือดดาลบุกมาถึงที่น่ีนับคร้ังไม่ถ้วน แต่ก็ต้องถูก

โจมตีให้ถอยกลับไป ราวกับว่าจะไม่มีวันบุกขึ้นไปได้ส�าเร็จ หาก 

ความจรงิมีหลายเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลงไปแล้ว ทัง้ยังไม่อาจเปล่ียนกลับไป 

เป็นเหมือนเก่าด้วย อย่างเช่นมหาวิหารบนยอดเขาที่ถูกซังซังท�าลาย 

ไม่อาจซ่อมแซมได้ กระดานหมากของปฐมพุทธะที่ถูกนางโยนลงไป 

ในกระแสหินหนืดไม่มีวันโผล่ขึ้นมาเห็นแสงเดือนแสงตะวันได้อีก

* 'ใช้ชีวิตมิได้หยุดพัก สู้รบอยู่มิขาด' มาจากบทความในนิตยสารท่ีกล่าวถึงประวัติและผลงานของ 

หลู่ซวิ่น (ค.ศ. 1881-1936) นักเขียนนักคิด นักเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้บุกเบิกวรรณกรรมจีนสมัยใหม่
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ทั้งยังมีคนตายไปมากมาย และมีคนก�าลังตายอย่างต่อเนื่อง  

ไม่ว่าจะเป็นหลวงจีนวัดเสวียนคง ชนชั้นสูงเผ่าต่างๆ กับนักรบท่ีภักดี

ต่อพวกมัน หรือพวกทาสกบฏท่ีถือกระบองไม้หรือกระบองกระดูก 

ล้วนมีคนตายท้ังสิ้น...เสียงระฆังเหล่านั้นล้วนเป็นเสียงระฆังแห่ง 

ความโศกสลด แล้วจะดังกังวานไกลได้อย่างไร

มองเขาปอเหร่อ มองหน้าผาสูงชันบนยอดเขา มองซากสังขาร 

ของปฐมพุทธะ จวินโม่นิ่งเงียบ สีหน้าแน่วแน่ มันไม่รู ้ว ่าเมื่อใด 

จึงจะน�าพาผู ้คนบุกขึ้นไปถึงยอดเขาและเผาท�าลายวัดวาเหล่าน้ัน 

ให้มอดไหม้เป็นผุยผงได้ แต่มันคิดว่าหากสู้ต่อไปเรื่อยๆ บางทีอาจมี 

สักวัน

แขนเสื้อกลวงเปล่าถูกลมพัดสะบัดพลิ้ว บังเอิญม้วนขึ้นแล้ว 

บิดเป็นเกลียว จวินโม่ช�าเลืองมองเตรียมจะแก้ลงมา จู่ๆ ในหมอก 

เบื้องหน้าพลันปรากฏธนูดอกหนึ่ง มันสะบัดข้อมือใช้กระบี่เหล็กปัดทิ้ง 

คิ้วขมวดเล็กน้อย ทาสสตรีผู้หนึ่งเข้ามาช่วยมันแก้แขนเสื้อ

การกบฏครั้งนี้ยืดเย้ือมานานหลายปี ไฟสงครามไหม้ลามไป 

ท่ัวท่ีราบท้ังผืนนานแล้ว จวินโม่รู ้ดีว ่าถึงสุดท้ายวัดเสวียนคงต้อง 

ขอความช่วยเหลอืจากขมุก�าลงัในโลกิยะอย่างแคว้นเยว่ียหลนุหรอืไม่ก็ 

ราชส�านักโย่วจั้งโดยไม่สนใจความลึกลับของแดนพุทธและความสูงส่ง

แห่งศรัทธาอีกต่อไปอย่างแน่นอน

หากเป็นเช่นนั้นสภาพการณ์ที่มันต้องพบเจอจะยากล�าบาก 

กว่าเดิม ถึงขั้นมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่มีวันน�าพาพวกทาสขึ้นไป 

จากโลกเบื้องล่างเพ่ือค้นหาบ้านที่แท้จริงได้

แต่แล้วอย่างไร มันท�ามาแล้วและยังท�าอยู่

วิญญูชน...อาจไม่ชนะ แต่ไม่อาจไร้ปณิธาน
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มันก้มหน้าอย่างเหน่ือยล้า ไม่อยากให้คนท่ีอยู่รอบๆ เห็น

มันคือศิษย์พ่ีรองของสถานศึกษา ออกจากจงหยวนหลายปีมา 

สู้รบอยู่ที่โลกเบื้องล่างน้ีโดยไม่มีใครรู้ ค่อยๆ ถูกคนบนโลกลืมเลือน  

มันเคยให้ความส�าคัญกับจรรยาและพิธีการเป็นอย่างสูง ยามนี้กลับ

สวมจีวรเก่าขาดและรองเท้าหนังเปื ่อยๆ ไม่หลงเหลือสง่าราศีเช่น 

ในอดีตเลย

แต่ผู ้ท่ีรู ้ว ่ามันก�าลังท�าอะไรไม่มีสักคนที่กล้าดูถูกมัน แม้มัน 

ถูกหลิ่วไป๋ตัดแขนจนไม่เหลือความเป็นไปได้ที่จะอยู่เหนือด่านท้ังห้า 

แม้มันอยู่ไกลจากแดนจงหยวน แต่ทุกการเคล่ือนไหวของมันยังคง 

ส่งผลกระทบต่อโลกท้ังใบ และส่งผลกระทบต่อชายแดนต่างๆ ของ 

แผ่นดินใหญ่ตลอดเวลา

วัดเสวียนคงบดัน้ีถูกเปลวไฟของกองก�าลงักบฏเผาผลาญจงึไม่อาจ 

เข้าร่วมสงครามของโลกมนุษย์ แคว้นเยว่ียหลุนและราชส�านักโย่วจั้ง 

ก็ไม่อาจเป็นภัยคุกคามต่อแคว้นต้าถัง นิกายเต๋าและนิกายพุทธจึง 

ไม่อาจร่วมมอืกันต่อกรกับสถานศึกษาเหมอืนอย่างในอดตี สถานการณ์

ของโลกเปลีย่นแปลงไปมากมายอย่างเงยีบๆ และผูท่ี้สร้างการเปลีย่นแปลง 

เหล่าน้ีคือจวินโม่เพียงผู้เดียว

มันมีมือข้างเดียว ใช้กระบี่เหล็กเล่มเดียว แต่ช่วยต้านศัตรูหนึ่ง 

ในสามของแคว้นต้าถังได้ คิดดูแล้วเรื่องที่มันกระท�าช่างไม่ธรรมดา  

ไม่ธรรมดาส�าหรับมวลมนุษย์ที่เป็นทาสของนิกายพุทธในโลกเบื้องล่าง

มานานปี และไม่ธรรมดาส�าหรับแคว้นต้าถังด้วยเช่นกัน

คุณงามความดีอันย่ิงใหญ่ของจวินโม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ยากจะหาถ้อยค�าใดมาบรรยายได้จริงๆ หากไม่สนใจความหมายของ

ค�ามากนัก บางทีค�าว่าโอ่อ่าผ่าเผยอาจเป็นค�าท่ีเหมาะสม
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จวินโม่ไม่ประจบผูใ้ด ไม่พูดหยอกล้อ สหีน้าเคร่งขรมึ มกัใช้ไม้แขง็ 

สั่งสอนศิษย์ร่วมส�านัก แม้แต่การชอบพอมันยังไม่รู้ว่าจะแสดงออก 

ได้อย่างไร เหตน้ีุมนัจงึไม่เหมอืนศษิย์พ่ีใหญ่หรอืเฉนิผผีทีีม่ผีูค้นมากมาย 

รักใคร่เอ็นดู

จวินโม่ชอบถกเหตุผลกับศัตรู แต่ที่จริงแล้วเหตุผลเหล่านั้น 

ไม่มีเหตุผล ท�าให้บรรดาศัตรูเมื่อนึกถึงมันจึงต่างอยากกุมขมับ

แต่จวินโม่ยังคงโอ่อ่าผ่าเผย

ในสายตาจวินโม่มท้ีองฟ้ามหาสมทุร ในใจมคีวามกว้างใหญ่ไพศาล  

มันไม่จ�าเป็นต้องรู้ว่าฟ้าสูงเท่าไร ดินหนาแค่ไหน ดังนั้นเมื่อมันก้าวเดิน

ไปข้างหน้าจึงยังคงเห็นทัศนียภาพที่กว้างใหญ่ไพศาล

และเพราะความโอ่อ่าผ่าเผยนี้จวินโม่จึงไม่คิดว่าตนเองก�าลัง 

สู้อยู่ผู้เดียว นี่คงเป็นจุดท่ีบุคคลประเภทหลงชิ่งไม่มีวันเทียบได้

จวินโม่มีผู ้ใต้บังคับบัญชา มีผู ้ติดตาม จากหลายสิบคนเป็น 

หลายร้อยคนและหลายพันคน จนกระทั่งบัดนี้มีอยู่ท่ัวผืนที่ราบ มัน 

คิดเสมอว่าคนเหล่าน้ีล้วนคือสหาย คือเพ่ือนร่วมทาง

นกัรบนับพันคนทีก่�าลงัเฝ้ายามอยู่ด้านหลังจวินโม่เป็นพวกแรกสดุ 

ท่ีติดตามมัน คือขุมก�าลังหลักของกลุ่มกบฏ ในสงครามช่วงท่ีผ่านมา 

บรรดาทาสที่เคยรู้จักแต่ปลูกข้าวเลี้ยงแพะได้แข็งแกร่งข้ึนมาทีละน้อย 

มือที่เคยจับแต่เครื่องมือท�านายามนี้จับอาวุธได้อย่างมั่นคงแล้ว

จติปณิธานของพวกมนัแน่วแน่ ในสนามรบไม่ว่าพบเจอการโจมตี

รูปแบบใดล้วนเยือกเย็นได้ และไม่เคยสิ้นหวังถึงขั้นคิดยอมจ�านน 

เพียงเพราะพ่ายแพ้เป็นครั้งคราว

พวกมันล้วนคล้ายจวินโม่ หรืออาจกล่าวว่าลักษณะนิสัยคล้าย 

จวินโม่ พวกมันล้วนมีความโอ่อ่าผ่าเผย ล้วนมีจิตใจที่น่านับถือ
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ในการรบช่วงเหมันต์อันหนาวเหน็บนี้ ทาสกบฏนับหมื่นท่ีจวินโม่

เป็นผู ้น�าได้ท�าลายแนวป้องกันของพวกชนชั้นสูงได้ส�าเร็จจนไปถึง 

ตนีเขาปอเหร่อ เหมอืนอย่างท่ีพวกมนัท�าได้บ่อยครัง้ในช่วงหลายปีมาน้ี  

ทว่าไม่มกีบฏคนใดทียิ่นดปีรดีาเพราะเรือ่งน้ี เพราะประสบการณ์ทีผ่่านมา 

พิสูจน์แล้วว่าพวกมันยากจะยืนหยัดอยู่ที่นี่ได้นานนัก ด้วยที่นี่อยู่ 

ไม่ไกลจากวัดน้อยใหญ่นับพันบนยอดเขาปอเหร่อ บรรดาหลวงจีน 

ในวัดเสวียนคงสามารถส่งก�าลังมาช่วยเหลือได้ทันการณ์ เมื่อต้อง 

เผชิญหน้ากับยอดฝีมือนิกายพุทธ กระทั่งเวลาน้ีพวกทาสกบฏก็ยัง 

ไม่มีวิธีรับมือท่ีใช้ได้ผล เพราะถึงอย่างไรจวินโม่ก็มีเพียงคนเดียว

แต่พวกมันยังคงไม่เสียดายที่จะพลีชีพคนจ�านวนมากเพ่ือฝ่า 

แนวป้องกันมาให้ถึงที่นี่แม้ว่าพรุ่งน้ีอาจต้องล่าถอยไปก็ตาม เพราะ 

นี่เป็นค�าขอของจวินโม่ 

มันคิดแสดงให้วัดเสวียนคงเห็นถึงความแข็งแกร่งทรหดของ 

กองก�าลังกบฏอย่างนั้นหรือ

หรือมันคิดปลุกเร้ากองก�าลังกบฏให้มีขวัญก�าลังใจเพ่ิมข้ึนจาก

ชัยชนะชั่วครั้งคราวกันแน่

มีเพียงจวินโม่เท่านั้นท่ีรู้สาเหตุ บางครั้งมันก็ไม่แน่ใจว่าความคิด

ของตนถูกต้องหรือไม่ สามารถท�างานสอดรับกับสถานท่ีท่ีอยู่ไกล 

นับหมื่นลี้ได้หรือไม่

ที่ตีนเขาปอเหร่อ ด้านหลังกองก�าลังทหารชุดเกราะนับหมื่นนาย

ของชนชั้นสูงคือหลวงจีนสัประยุทธ์นับพันรูปของวัดเสวียนคง มีทั้ง 

ยอดฝีมือจากหอวินัย และด้านบนของบันไดหินทางขึ้นเขายังม ี

ยอดฝีมือขนานแท้ผู้มีสีหน้าแน่วแน่ด้วย ซึ่งก็คือชีเน่ียนศิษย์สัญจร

นิกายพุทธ
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"พวกเจ้าไม่อาจขึน้เขา ฝืนก�าลงัเข้าโจมตจีนบาดเจบ็ล้มตายเช่นน้ี 

มปีระโยชน์อนัใด ฟ้าเบือ้งบนกรณุาต่อสรรพชวิีต ปฐมพุทธะทรงเมตตา 

จงถอยกลับไปเถิด"

เสียงของชีเนี่ยนด่ังเสียงระฆังดังกังวานไปในที่ราบเบื้องล่าง 

อันมืดมน ทาสกบฏนับหมื่นคนได้ยินวาจาของมันแล้วก็มีปฏิกิริยา 

ต่างๆ กันไป

จวินโม่มองมันด้วยสีหน้าเรียบน่ิง

"ภูเขาลูกนี้ข้าเคยขึ้นไปแล้ว"

มันมือซ้ายยกกระบี่ขึ้น มองแผลเป็นบนใบหน้าชีเน่ียน ค�าพูดนี้

เปิดแผลเป็นบนใบหน้าและกล่าวถึงเรื่องเจ็บปวดใจของอีกฝ่าย

ครานั้นซังซังและหนิงเชวียถูกขังในกระดานหมากของปฐมพุทธะ 

เพ่ือช่วยศิษย์น้องเล็กให้พ้นภัย จวินโม่บุกเดี่ยวข้ึนเขา ฝ่าแนวป้องกัน

ไปหลายชั้นจนไปถึงหน้าผาแห่งนั้นและได้พบเจ้าคณะฝ่ายเทศนา 

ในท่ีสุด หลังจากน้ันจึงมีเรื่องราวของการเปิดกระดานหมาก

ในครั้งน้ันมันปะทะกับชีเน่ียน มันชนะตามเหตุผลที่ควรจะเป็น  

ชีเน่ียนเสียฟันไปหลายซี่และบาดเจ็บสาหัส

"ต่อให้เจ้าข้ึนเขาได้แล้วอย่างไร"

ชีเน่ียนเอ่ยเสียงเรียบ ไม่ได้รู้สึกว่าถูกหยามหมิ่น

"อาจารย์ข้านั่งอยู่ท่ีหน้าผา เจ้าจะท�าอะไรได้"

ถูกต้องแล้ว แม้บุกขึ้นเขาปอเหร่อได้แล้วจะท�าอะไรได้ จวินโม่

เคยขึ้นไปบนเขาแต่ไม่อาจอยู่บนนั้น ย่อมไม่ถือเป็นชัยชนะ ไม่ม ี

ความหมาย

"ข้าไม่อย่างไรหรอก ข้าเพียงไม่ชอบฟังพวกเจ้าลาหวัโล้นเอ่ยค�าพูด 

อย่างปฐมพุทธะทรงเมตตาหรือฟ้าเบื้องบนกรุณาต่อสรรพชีวิต ข้าฟัง
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14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 38

แล้วอยากอาเจียนและรู้สึกอารมณ์ไม่ดี"

จวินโม่เอ่ย

"เหตุน้ีรอให้ข้าขึ้นเขาไปถ่มน�้าลายใส่หน้าอาจารย์เจ้าก่อน  

แล้วดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ใช่รอให้ลมพัดจนแห้งไปเองหรือจะ

ถือไม้เท้าลุกข้ึนมาสู้กับข้า แต่มันเดินช้ามาก คิดสังหารข้าคงยาก  

ส่วนพวกเจ้าคงได้แต่มองดูเท่าน้ัน"

"เพ่ือแสดงออกถึงความเก่งกาจท�าให้คนจ�านวนมากต้องตาย...

ข้าคดิว่าน่ีไม่สอดคล้องกับหลกัการของสถานศกึษา ย่ิงไม่ใช่การสอนสัง่ 

ของจอมปราชญ์"

ชเีนีย่นมองบรรดาทาสกบฏท่ีสวมเสือ้หนังสตัว์เก่าขาดด้านหลงัมนั  

ใบหน้าเผยอารมณ์สงสาร เอ่ยว่า

"เพราะเหตุใดจึงไม่อาจสงบศึก"

หากหนิงเชวียอยู่ที่นี่คงย้ิมหยันแล้วชูนิ้วกลางให้ชีเนี่ยนเป็นแน่ 

แต่จวินโม่ไม่ย้ิม ทั้งไม่ชูน้ิวกลาง เพราะมันเป็นผู้มีมารยาท และเพราะ

มันไม่รู้ว่าการชูน้ิวกลางสื่อความหมายใด มันเพียงน่ิงเงียบมองชีเน่ียน

เหมือนมองคนปัญญาอ่อน

ชีเน่ียนขมวดคิ้ว

"เจ้าคิดท�าสิ่งใดกันแน่"

จวินโม่ไม่บอกมันว่าตนคิดท�าสิ่งใด แต่นั่งลงบนทุ่งหญ้า หยิบ 

ศิลาก้อนเล็กๆ ขึ้นมาแล้วโยน

ศิลาก้อนเล็กๆ เหล่าน้ันกลิ้งไปแล้วหยุด

ผู้คนเห็นภาพน้ีแล้วก็คิดในใจว่าน่ีคือการท�านายดวงชะตาหรือ 

ศลิาก้อนเลก็ๆ เหล่านัน้ใช้ประโยชน์ได้เหมอืนกระดองเต่ากระดกูววัหรอื 

เช่นนั้นเวลาน้ีท�านายได้ความว่าอย่างไร
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จวินโม่ไม่ได้ท�านายดวงชะตา

หลังจากแขนขาดผมสีด�าของมันก็ค่อยๆ กลายเป็นสีเทา จากนั้น

มันก็โกนผมจนเกลี้ยงแล้วเริ่มศึกษาคัมภีร์พุทธ ด่านฌานสูงขึ้นเรื่อยๆ 

บนที่ราบแห่งน้ีมันถูกเรียกว่าซั่งซือ แต่น่ีไม่ได้หมายความว่ามันนับถือ

ปฐมพุทธะและกลายเป็นหลวงจีนจริงๆ มันยังคงยึดถืออุดมคติของ

สถานศึกษา ไม่เอ ่ยถึงสิ่งแปลกประหลาด พลังเหนือธรรมชาติ  

เหตุโกลาหล และผีสางเทวดา ไม่ดูฤกษ์ดูยาม ไม่ครุ ่นคิดถึงเรื่อง 

หลังความตาย ไม่ฝากดวงชะตาไว้กับการท�านายทายทัก เวลาน้ี 

มันก�าลังค�านวณโดยอาศัยข้อมูลจ�านวนมากที่มันสัมผัสรับรู ้ได ้ 

กระบวนการน้ีซับซ้อนนัก จ�าเป็นต้องมีทักษะด้านการค�านวณที่สูงล�้า 

และเป็นที่รู้กันว่าทักษะด้านนี้ของมันดีเย่ียมอย่างมิต้องสงสัย

ศิลาก้อนเล็กๆ กระจัดกระจายไปตามต้นหญ้าที่เหี่ยวแห้ง  

จวินโม่น่ิงมองก้อนศิลาและต้นหญ้า ใคร่ครวญอยู่นาน เย่ียซูตายแล้ว 

แสดงว่าเจ้าอารามไม่สนใจอนาคตของนิกายเต๋า ไม่สนใจรากฐาน 

ของการศรัทธาเฮ่าเทียน และไม่สนใจว่าเฮ่าเทียนจะอ่อนแอลง... 

เพราะเหตุใดกัน

มันละสายตาจากต้นหญ้าและก้อนศิลาไปมองท้องฟ้าสีเทาหม่น 

แล้วก็นึกออกถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง ที่นั่นมีนาง ที่นี่มีนาง ท่ีน่ี

หมายถึงโลกมนุษย์ หากศรัทธาอ่อนแอ นางที่อยู่ท่ีนี่ย่อมอ่อนแอก่อน 

แต่แน่นอนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีนางสองคนจริงๆ

จวินโม่ไม่อาจพิสูจน์จึงได้แต่จ�าลองพฤติกรรมของเจ้าอาราม

อย่างคร่าวๆ ท�าแบบนี้จึงสามารถเข้าใจความคิดและการกระท�าของ

เจ้าอาราม

ซังซังไม่ได้กลับแดนเทพ? ยังอยู่ในโลกมนุษย์?
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จวินโม่พลันคิ้วขมวด ไม่ว่าเจ้าอารามต้องการสังหารซังซังเพราะ

น่ีคือเจตนารมณ์ของนางในแดนเทพ หรือมันต้องการสังหารซังซัง 

ด้วยเจตนารมณ์ของตัวมันเอง จวินโม่ล้วนรับไม่ได้

บางทีอาจเป็นเพราะนี่เป็นเรื่องท่ีคู่ต่อสู้ต้องการท�า มันจึงไม่อาจ

ปล่อยให้อีกฝ่ายท�าได้ส�าเร็จ แต่ก็อาจเพียงเพราะนางที่อยู่โลกมนุษย์...

คือซังซัง

จวินโม่คิดว่าหนิงเชวียก็น่าจะคิดเรื่องน้ีได้ หรืออาจรู ้แล้วถึง 

ความเป็นไปได้น้ี เช่นนัน้ศษิย์น้องต้องออกจากฉางอนัเพ่ือไปตามหานาง 

แน่นอน

ส�าหรับเรื่องนี้มันไม่สงสัยแต่อย่างใด เพราะมันเข้าใจหนิงเชวีย

และซังซังอย่างทะลุปรุโปร่ง มันรู ้ว ่าส�าหรับหนิงเชวียซังซังส�าคัญ 

ย่ิงกว่าสิ่งอื่นใด แม้แต่โลกท้ังใบก็ตาม

ก่อนหนิงเชวียจะออกจากฉางอันมันจะท�าสิ่งใดบ้าง ปฐมธนู 

สิบสามดอกเมื่อไม่ได้อยู่ในค่ายกลสยบเทวะจะสูญเสียฤทธานุภาพ 

แห่งการสังหารพันลี้ ดังน้ันมันต้องยิงตอนที่ยังอยู่ในฉางอันแน่นอน  

แล้วมันจะยิงไปท่ีใด ไม่ใช่อาศรมเทพเพราะเขาเถาซานมีค่ายกล 

แสงวิสุทธ์ิปกป้อง ศิษย์พ่ีใหญ่ยังไม่อาจเข้าไป ธนูเหล็กย่อมเข้าไม่ได ้

เช่นกนั ไม่ใช่ราชส�านักจนิจัง้ และย่ิงไม่ใช่แคว้นเย่ียนหรือทุ่งร้างตะวันออก 

ใคร่ครวญแล้วมีเพียงท่ีนี่เท่านั้น

ใช่แล้ว ยามนี้หนิงเชวียก�าลังเล็งธนูมายังวัดเสวียนคง

จวินโม่คิดว่าในเมื่อหนิงเชวียออกจากฉางอันก็ต้องอยากให้ตน

กลับไปเร็วขึ้นสักหน่อย จวินโม่ไม่ได้หลงตัวเอง แต่รู้ถึงความแข็งแกร่ง

ของตน

อาจกล่าวอีกอย่างได้ว่าตัวเลือกน้ีคุ้มค่าท่ีสุด
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หนิงเชวียเป็นพวกขีเ้หนยีว หากมนัจะสิน้เปลอืงลกูธนสูกัดอกหรอื

อาจหลายดอกก็ต้องได้รับผลประโยชน์ที่มากที่สุด

พอคิดถึงตรงน้ีจวินโม่ก็เงยหน้ามองลานหน้าผาบนเขา

เจ้าคณะฝ่ายเทศนาอยู่ที่น่ัน

หลายปีก่อนเจ้าคณะฝ่ายเทศนาถูกศิษย์พ่ีใหญ่และมันผลัดกันตี 

ภายหลังยังถูกซังซังเล่นงานจนบาดเจ็บอีก จึงปลีกวิเวกมาตลอด

แต่การท่ีมันยังน่ังอยู่ท่ีลานหน้าผาท�าให้ยอดเขามหึมาลูกนี้

ราวกับว่าจะไม่มีวันพังถล่ม พวกหลวงจีนในวัดและพวกทหารของ

ชนชั้นสูงก็ไม่มีวันสูญเสียความมั่นใจ

จวินโม่ตัดสินใจได้แล้วว่าตนเองจะท�าอะไร

หลังจากโยนก้อนศิลามันก็น่ิงเงียบอยู่นาน ไม่ว่าศัตรูท่ีอยู่อีกฟาก

หรือกองก�าลังกบฏล้วนเริ่มประหลาดใจ

จวินโม่ชกักระบี ่ทีเ่รยีกว่าชกัทีจ่รงิคอืยกขึน้มา กระบีเ่หลก็เหลีย่มตรง 

ที่ชี้ท้องฟ้าหมองหม่นช่างดูไม่ต่างกับคบไฟ

ด้านหลังมัน ทาสนับพันที่ศรัทธาและกล้าหาญท่ีสุดพลันเกิด

ความสับสน เพราะนี่ไม่ใช่สัญญาณให้บุกโจมตี พวกมันจึงสงสัย 

และไม่สบายใจ

ทว่าไม่ว่าจะสงสยัไม่สบายใจอย่างไรก็ไม่อาจฝ่าฝืนค�าส่ัง กองก�าลงั 

กบฏหน้าภูเขาค่อยๆ ถอยไปดุจคลื่นน�้า

ทาสนับพันท่ีท�าหน้าท่ีควบคุมแนวรบถอนตัวเป็นล�าดับสุดท้าย 

สายตามองจวินโม่ผู้ยืนอยู่บนทุ่งหญ้า แม้ยังคงสงสัย แต่มิได้กังวลใจ

จวินโม่ไม่เคยประกาศตนว่าคอืผูป้ลดปล่อย ผูน้�าทาง เทพผูเ้มตตา  

หรือพุทธะแห่งโลก แต่ในสายตาของทาสเหล่าน้ีมันคือผู้ช่วยเหลือที่

เมตตากรุณา คือพุทธะแท้จริงท่ีจะน�าพาพวกตนเข้าสู่แดนสุขาวดี
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ท่านพุทธะต้องปลอดภัยแน่นอน

ชเีนีย่นขวางฝ่ามอืทีห่น้าอก ลกูประค�าพลิว้ไสวตามสายลม ธรรมกาย 

นอกกายทีท่รงอานภุาพและน่าเกรงขามปรากฏรางๆ ท่ามกลางแสงสลัว

"เจ้าคิดจะท�าอะไร"

มันมองจวินโม่ด้วยสีหน้าวิตก

ทาสนับหมืน่ก�าลงัถอยไปดจุคลืน่น�า้ด�าพืดทีท่่วมโขดหนิในแม่น�า้

และกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้า ภาพน้ีช่างโอ่อ่าผ่าเผย

จวินโม่จบักระบีเ่หลก็เดนิหน้าเข้าหาศตัรนูบัหมืน่โดยไม่ตอบค�าถาม  

แม้เดียวดาย แต่โอ่อ่าผ่าเผยย่ิงกว่า

กระบี่เหล็กแหวกผ่านลมหนาว ทุกผู ้คนพลันหยุดหายใจไป 

ชั่วขณะ

จวินโม่จะบุกขึ้นเขาอีกครั้ง!

ในอดีตมันถือกระบี่ยืนหน้าหุบเขาชิงสยา ทหารม้าชุดเกราะ 

ทั้งกองทัพไม่อาจผ่านมันไปได้ วันน้ีมันจะบุกขึ้นเขา คนนับหมื่นพวกน้ี

จะขวางมันได้หรือไม่

ชีเนี่ยนและบรรดายอดฝีมือจากหอวินัยร่วมมือกันบางทีอาจชนะ

กระบี่เหล็กของมันได้ แต่เขาปอเหร่อใหญ่โตมโหฬารเช่นนี้จะเฝ้ารักษา

ได้อย่างไร

ขอเพียงทุ่มเททุกสิง่อย่างจวินโม่ย่อมบกุขึน้เขาได้ เพียงแต่ชเีนีย่น

สงสัยย่ิงนักว่าท�าเช่นน้ีแล้วจะได้ประโยชน์อะไร เพราะเหตุใดจวินโม่

ต้องท�าเช่นน้ี

ครั้งก่อนที่บุกขึ้นเขาเพราะต้องการช่วยศิษย์น้องเล็ก ครั้งนี ้

บุกข้ึนเขาก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน มันต้องการให้ศิษย์น้องเล็กออกจาก

ฉางอันไปท�าเรื่องที่ต้องท�าได้อย่างวางใจ
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มีสาเหตุ มีเหตุผล เรื่องน้ีจึงต้องท�าและท�าได้อย่างสบายใจ

ในโลกเบื้องล่างกระบี่เหล็กแหวกอากาศ เสียงฉัวะฉับดังก้องฟ้า 

แขนขามากมายขาดกระเด็น โลหิตมากมายสาดกระเซ็น

เสยีงสวดคัมภร์ีพุทธดงัอยู่ไม่ขาด เสยีงระฆังในวัดด้านบนดงักังวาน  

กระแสปราณนิกายพุทธแผ่ขยาย ยอดฝีมือมากมายเข้าโอบล้อม แต่

กลับไม่อาจดับประกายกระบี่

จวินโม่เริ่มบุกข้ึนเขา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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