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ดวงตะวันลอยสูงเหนือขอบฟ้ามากแล้ว อากาศในทุ่งร้างจึงเริ่ม

อบอุ่นขึ้น ทหารม้าเกราะด�าสลักลวดลายซับซ้อนสีทองสะท้อนแสง

ตะวันเป็นประกายจ�านวนหนึ่งร้อยนายน้ัน บัดน้ีพากันยืนม้าอย่างเป็น

ระเบียบแบบแผน ธงหน้าขบวนสะบัดดังพ่ึบพ่ับตามแรงลม ดูโอ่อ่า 

น่าเกรงขามเป็นอย่างย่ิง 

ทหารกลุ่มน้ีคือทหารม้าอาศรมเทพแห่งซีหลิง หรือท่ีเรียกกัน 

ในอีกนามหนึ่งว่าทหารม้าพิทักษ์นิกาย ได้รับค�าส่ังให้เดินทางออกจาก

ซีหลิงต้ังแต่เมื่อสองสามเดือนก่อน โดยใช้เส้นทางที่ต้องผ่านเฉิงจิง 

เมอืงหลวงของแคว้นเย่ียนมายังด่านชายแดนเพ่ือคุ้มครองบคุคลส�าคัญ

จ�านวนหนึ่งมาเข้าร่วมการเจรจาสงบศึกยังราชส�านักจั่วจั้ง พวกมัน 

ก็คือกองก�าลังที่โม่ซันซันเคยบอกกล่าวกับหนิงเชวียน่ันเอง 

คืนก่อนทหารกลุ่มนี้เห็นพลุสัญญาณที่ขบวนส่งเสบียงยิงขึ้นฟ้า 

และยังได้รับจดหมายยันต์ขอความช่วยเหลือย�้ามาอีกค�ารบ แต่อาจ

เป็นเพราะภายในทุ่งร้างเต็มไปด้วยภยันตราย อีกท้ังไม่คุ ้นเคยกับ 

บทที่ 1

จอมคาถาปะทะจอมยันต์
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เส้นทาง จึงมิได้เร่งฝีเท้าม้าแต่อย่างใด ยังคงเดินม้ามาตามเส้นทางเดิม

ที่ได้ก�าหนดไว้ จนบัดนี้จึงค่อยมาถึงจุดปล่อยพลุสัญญาณท่ีมีลักษณะ

คล้ายแอ่งกระทะซึ่งเกิดจากการกลายสภาพของแม่น�้าดึกด�าบรรพ์ 

ทีพ่วกมนัให้การคุม้ครองมา นอกจากหลวงจนีจากวัดไป๋ถ่าแคว้น

เยว่ียหลุนและศิษย์เทียนอว้ีย่วนสิบกว่าคนแล้ว ยังมีรถม้าอีกหนึ่งคัน 

ประตูรถม้าถูกผลักเปิดออก หญิงชราใบหน้าเหี่ยวย่นนางหน่ึง 

ก้าวลงมา อาภรณ์ที่นางสวมใส่ดูแปลกตา คล้ายเอาผ้าต่างลายต่างส ี

มาเย็บต่อกัน เน้ือผ้าก็บางเบาย่ิง มิทราบว่าสามารถกันลมหนาวใน 

ทุ่งร้างให้ได้อย่างไร 

การคุ้มกันศิษย์เทียนอวี้ย่วนกับหลวงจีนวัดไป๋ถ่าไปยังราชส�านัก

จั่วจั้งถือเป็นข้ันตอนหน่ึงในการฝึกฝนทหารม้าอาศรมเทพให้มีความ

แข็งแกร่งอดทน ผู ้ท่ีมีอ�านาจสั่งการทหารม้าเหล่านี้จึงสมควรเป็น 

ถงหลิ่ง (ผู้บัญชาการ) ของกองก�าลัง แต่ในความเป็นจริงหาได้เป็น 

เช่นน้ันไม่ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายกลับอยู่ที่หญิงชรานางน้ีแต่เพียง 

ผู้เดียว เพราะนางคือชวีนีหม่าต้ี กูกู* ผู้มีศักดิ์ฐานะสูงส่งมากด้วยบารมี

ของแคว้นเยว่ียหลุน 

เพราะเรื่องในอดีตท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นเยวี่ยหลุน 

กับแคว้นต้าเหอเลวร้ายมาตลอด เมื่อหลายวันก่อนตรงค่ายชายแดน 

แคว้นเย่ียน ทั้งสองฝ่ายก็มีการปะทะกันด้วยเรื่องของน�้าพุร้อน แม้จะ

เป็นการทะเลาะวิวาทกันด้วยเรือ่งขีป้ะติว๋ แต่ลอืกันว่าชวีนหีม่าตีกู้กูซึง่ได้ 

ชื่อว่าเป็นคนจิตใจคับแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นถึงกับส่ังการผ่านอาศรมเทพ 

ลงมาให้ศิษย์สวนโม่ฉือท�าหน้าท่ีส่งเสบียงไปยังราชส�านักจั่วจั้งซึ่งถือ

เป็นภารกิจท่ียากล�าบากและเต็มไปด้วยภยันตรายย่ิง ในเมื่อเป็นเช่นนี้

* กูกู หมายถึงป้าหรืออาหญิง และใช้เป็นค�าเรียกภิกษุณีหรือนักพรตหญิงได้ด้วย
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มีหรือท่ีนางจะกระวนกระวายร้อนใจเมื่อเห็นศิษย์สวนโม่ฉือถูกโจรข่ีม้า

ล้อมตี ย่อมต้องมีแต่สมน�้าหน้าไม่คิดจะช่วยเหลือแต่ประการใด 

ทว่าถึงอย่างไรนางก็เป็นผู้อาวุโสที่ในหมู่ผู้ฝึกฌานนับหน้าถือตา 

ทัง้ยังต้องรกัษาเกียรติภูมขิองอาศรมเทพเอาไว้บ้าง จงึมอิาจแสดงจติใจ

อันคับแคบและความคิดท่ีชั่วร้ายออกมาอย่างโจ่งแจ้งเกินไป

ขณะมองสภาพอนัยบัเยนิของค่ายท่ีพัก ดวงตาของนางปราศจาก

ความเมตตาสงสาร ทุกรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเต็มไปด้วยความเย็นชา

สะใจ และแล้วน�้าเสียงแหลมกระด้างชวนขัดหูก็ดังขึ้น 

"ในเมื่อสามารถใช้จดหมายยันต์ส่งข่าว แสดงว่าในขบวนจะต้อง

มีจอมยันต์ร่วมเดินทางมาด้วย แม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใคร แต่คิดว่า

ต้องเก่งกาจพอตัวทีเดียว มีหรือจะรับมือโจรข่ีม้ากระจอกๆ พวกนี้ไม่ได้ 

พวกเราเพ่ิงมาถึง ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไร หากบุ่มบ่ามเข้าไปช่วยอาจส่ง

ผลกระทบต่อแผนการป้องกันของพวกมันจนท�าให้เกิดความสูญเสีย

มากขึ้นไปอีกก็ได้ รอดูสถานการณ์อยู่ตรงน้ีก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที"

ภายในค่ายเกลื่อนกลาดไปด้วยซากศพ โลหิตไหลนองเต็มพ้ืน 

แนวตั้งรับก็ใกล้จะพังมิพังแหล่ โจรขี่ม้าบนเนินก็ก�าลังจัดขบวนเตรียม

เข้าโจมตีอีกครั้ง ไม่ว่าผู้ใดก็ดูออกว่าคนในค่ายใกล้จะถึงจุดที่ยืนหยัด

ต่อไปไม่ไหวแล้ว แต่ชวีนีหม่าตี้กลับพูดจาเหมือนคนไม่รู ้ความ ที ่

น่ารงัเกียจก็คอืแม้จะเป็นเช่นน้ี แต่หลวงจนีวัดไป๋ถ่ากับศษิย์เทียนอวีย่้วน 

ก็ยังเออออตามไปด้วย  

ส่วนถงหลิ่งของกองก�าลังทหารม้าอาศรมเทพย่ิงไม่มีเหตุผลท่ี 

จะไม่ท�าตาม 

นกิายเฮ่าเทียนกับนกิายพุทธคบหากันมาด้วยดีตลอด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในช่วงไม่ก่ีปีน้ีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ชายหลงชิ่งแห่งหน่วย

Page ������ 9.indd   9 12/8/16   9:15 AM



10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 9

พิพากษากับองค์หญิงลูเ่ฉนิจยาย่ิงท�าให้แคว้นซหีลงิกับแคว้นเยว่ียหลนุ

สนิทชิดเชื้อกันมากขึ้น มันในฐานะถงหลิ่งของกองก�าลังภายใต้การน�า

ขององค์ชายหลงชิ่งจึงย่อมต้องเคารพเชื่อฟังในค�าส่ังและความคิดเห็น

ของชวีนีหม่าตี้

อกีท้ังลกึๆ ในใจมนัเองก็ไม่อยากผลผีลามเสีย่งน�าก�าลงัลงไปช่วย

คนในค่าย เพราะมนัต้องคุ้มกันความปลอดภัยให้แก่บคุคลส�าคญัเหล่านี้  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงดรุณีสูงศักดิ์ที่นั่งอยู่ในรถม้า หากในระหว่างน้ัน 

เกิดเหตุการณ์ใดท�าให้นางได้รับความตกใจ ถึงเวลามันจะอธิบายต่อ

องค์ชายหลงชิ่งอย่างไรดี 

นอกจากน้ัน แม้นมันจะเป็นยอดฝีมือด่านสู่พิสดาร และทหาร 

หน่ึงร้อยนายในมือยังเป็นทหารม้าอาศรมเทพที่เข้มแข็งเกรียงไกรที่สุด

ในแผ่นดิน แต่หากคิดจะเข่นฆ่าโจรขี่ม้ากลุ่มใหญ่ท่ียังมีก�าลังพอท�าศึก

ได้อีกสองสามร้อยคนให้หมดไป ฝ่ายมันก็จะต้องได้รับความสูญเสีย

เช่นกัน ชีวิตของทหารม้าอาศรมเทพแต่ละนายล้วนมีค่าย่ิง สมควรจะ

สละเพ่ือเกียรติภูมิและความรุ่งโรจน์ของอาศรมเทพเท่านั้น จะให้มา

ตายหรือเสี่ยงอันตรายเพ่ือชาวบ้านที่ไร้ความส�าคัญเหล่าน้ีได้อย่างไร 

ย่ิงไปกว่านั้น การท่ีแคว้นต้าเหอกับต้าถังมีความสัมพันธ์ท่ีดี 

ต่อกันได้สร้างความไม่พอใจให้แก่คนในอาศรมเทพตั้งแต่ระดับบนถึง

ระดับล่างมานานปีแล้ว ยามนี้ปล่อยให้พวกมันล�าบากสักหน่อยก็เป็น

เรื่องที่สมควร

ส�าหรับบรรดาคนงานขับรถและทหารม้าชาวเย่ียน...คิดว่าน่าจะ

เป็นคนของรัชทายาทฉงหมิง ไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับหัวหน้ามัน  

ต่อให้ตายมากกว่านี้แล้วจะมีปัญหาอะไร

ส่วนเรื่องหน้าตาและคุณธรรมของอาศรมเทพน่ะหรือ ถงหล่ิง 
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คิดในใจอย่างไม่สะทกสะท้าน พวกโจรเห็นแล้วว่าทหารม้าอาศรมเทพ

อยู่ที่นี่ย ่อมต้องพะวักพะวนไม่กล้ากระท�าการจนเลยเถิดเป็นแน่ 

นอกจากน้ันหากอาศรมเทพยืนยันว่าท�าแบบนี้ถูกต้อง น่ันก็คือถูกต้อง 

ยังจะมีผู้ใดกล้ากังขา

มันยกมือขวาท�าสัญญาณให้ลูกน้องแบ่งก�าลังออกเป็นสามส่วน

คอืหน้า กลาง และหลงั จากน้ันให้กระจายตวัอยูต่ามเนนิหญ้า เห็นชดัว่า 

ไม่ได้เตรียมจะท�าศึก เพียงแต่ต้องการสังเกตการณ์ดูอยู่วงนอกเท่านั้น

เสียงร้องไห้อย่างสิ้นหวังและเสียงก่นด่าอย่างหยาบคายดังมา

จากในค่าย พอเข้าหู ใบหน้าชวีนีหม่าตี้ก็บิดเบี้ยวด้วยโทสะ แค่นเสียง

เย็นชาทันที

"เฮอะ! พวกชาวบ้านชั้นต�่าท่ีไม่รู้จักท่ีต�่าท่ีสูง ข้าอยากดูสักหน่อย

ว่าศิษย์ปรมาจารย์อักษรจะมีความสามารถสักแค่ไหนกัน"

รถม้าที่ถูกคุ้มกันอยู่กลางขบวนยังคงเงียบกริบ

ดรุณีรูปโฉมพิลาสล�้าท่ีน่ังอยู่ในนั้นก�าลังผสมเกสรให้กับดอก 

หลนัฮวา* ตรงหน้าอย่างต้ังอกต้ังใจ มทิราบว่านางดแูลอย่างไร หลนัฮวา 

ท่ีเปราะบางกระถางนีจ้งึสดชืน่มชีวิีตชวีาท้ังๆ ท่ีอยู่ในทุ่งร้างอนัหนาวเย็น  

เพียงแต่น่าเสียดาย ความงามพิสุทธ์ิของนางกลับแย่งสีสันของบุปผา

ในกระถางไปเสียสิ้น 

คนในค่ายสู้รบนองเลือดกับโจรข่ีม้ามาตั้งแต่รุ่งสาง เหน็ดเหนื่อย

อ่อนล้าจนแทบกระดิกตัวไม่ได้ เสยีงร้องครวญครางของผูไ้ด้รบับาดเจบ็

กว่าร้อยคนค่อยๆ เงียบหายไปท่ามกลางซากศพมากมายที่กระจัด 

กระจายอยู่บนพ้ืน แนวป้องกันที่ท�าจากผนังรถม้าได้รับความเสียหาย

อย่างหนัก มีบางช่วงไหม้เกรียมด�าไปทั้งแถบ สภาพในค่ายที่จวนจะ 

* หลันฮวา หมายถึงดอกกล้วยไม้
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พังแหล่มิพังแหล่เช่นนี้ไหนเลยจะต้านทานการจู่โจมของโจรข่ีม้าได้อีก

ค�ารบ คนส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกสิ้นหวังไปนานแล้ว

แต่แล้วจู่ๆ  ทหารม้าอาศรมเทพก็ปรากฏตวัขึน้ ความหวังทีม่อดดบั 

ไปแล้วจึงปะทุขึ้นอีกครา บางคนถึงกับร�่าไห้ด้วยความยินดี โม่ซันซัน 

ที่น่ังรวบรวมพลังจิตเงียบในรถม้ามาตลอดถึงกับวางพู่กันในมือลง 

ก่อนผ่อนลมหายใจยาวเหยียดด้วยความโล่งอก 

ทว่าผ่านไปสักพักทหารม้าอาศรมเทพกลับไม่มีทีท่าว่าจะจู่โจม

พวกโจร เพียงแบ่งก�าลังขี่ม้าเลียบเนินไปมา มิทราบว่าก�าลังรอมารดา

มันหรืออย่างไร เสียงโห่ร้องดีใจจึงหยุดลง ทุกคนเริ่มบังเกิดความสงสัย

และไม่สบายใจ ทหารเย่ียนดูออกว่าการเคล่ือนไหวแบบน้ีเป็นการหยุด

รอสังเกตการณ์ มิใช่เพ่ือเตรียมบุกโจมตี ก็บอกกล่าวต่อๆ กันไป เสียง

ฮือฮาจึงดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มิใช่เสียงแห่งความปีติยินดี แต่เป็นเสียง

ของความสับสนและไม่เข้าใจ 

คนผู้หนึ่งหากได้เห็นความหวังในความสิ้นหวัง จากนั้นก็ต้องเบิ่ง

ตามองความหวังที่อยู่ห่างออกไปแค่เอ้ือมหายลับไปอีกครา ต่อให้มี

จิตใจแข็งแกร่งเพียงไร เลื่อมใสศรัทธาในนิกายเฮ่าเทียนแค่ไหน ก็ย่อม

ต้องเดือดดาลคั่งแค้นใจเป็นธรรมดา 

ขณะเงยหน้ามองประกายวูบวาบของเกราะด�าสลกัทอง หลายคน

พยายามนึกหาค�าสกปรกหยาบคายท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกได้ก่นด่าสาปแช่ง

ความเลือดเย็นอ�ามหิตของเหล่าทหารม้าอาศรมเทพ เป็นการระบาย

ความรู้สึกสิ้นหวังและความแค้นในอก แต่หลายคนก็รู้สึกหมดอาลัย

ตายอยากจนต้องร�่าไห้ออกมา

จัว๋จอืหวาเขม้นมองทหารม้าอาศรมเทพและหญิงชราทีส่วมอาภรณ์ 

แปลกตาคนนัน้พลางเม้มปากแน่น แม้จะมไิด้ก่นด่า แต่ดวงตาก็ลกุไหม้
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ไปด้วยไฟแห่งความเกลียดชัง 

ไหล่ขวาของนางถูกคมดาบไปหน่ึงแผล หลังจากพันผ้าไว้อย่าง

ลวกๆ เลือดก็ยังไหลซึมออกมาให้เห็น 

การทีศ่ษิย์สวนโม่ฉอืถูกอาศรมเทพใช้ให้คุม้กันเสบยีงเข้าสูทุ่ง่ร้าง 

ต้องรับผิดชอบภารกิจท่ียากล�าบากและเต็มไปด้วยอันตรายนี้ ล้วนเป็น

หญิงชราผู้น้ีประทานให้ มาบัดน้ีเห็นๆ อยู่ว่าสหายร่วมอุดมการณ์ก�าลัง

ตกอยู่ในสภาพจนตรอก นางก็ยังไม่สนใจ สั่งให้ทหารม้าอาศรมเทพ 

ยืนมองเฉย การกระท�าเช่นน้ีนับว่าน่ารังเกียจอย่างแท้จริง

เทียนเมาหนีว์่โกรธจนหน้าแดงก�า่ ถามศษิย์พ่ีตวัเองอย่างไม่เข้าใจ

"ล�าพังนางก็แล้วไปเถอะ เพราะโดยสนัดานก็เป็นคนจติใจคบัแคบ 

อยู่แล้ว แต่ทหารม้าอาศรมเทพไยถึงเห็นดีเห็นงามตามไปด้วย เห็น 

ชาวบ้านก�าลังจะถูกฆ่ากลับไม่ย่ืนมือเข้าช่วยเหลือ หรือพวกมันไม่รู้

ว่าการไม่ท�าตามค�าสอนของนิกายจะต้องถูกหน่วยพิพากษาลงโทษ"

จั๋วจือหวาถ่มน�้าลายลงพ้ืนอย่างดูแคลน คิดในใจว่าทหารม้า

อาศรมเทพอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของหน่วยพิพากษา จะมผู้ีใดกล้า

กล่าวหาว่าพวกมันฝ่าฝืนค�าสอนของนิกาย มีพฤติกรรมต�่าช้ากันเล่า 

หนิงเชวียดันงอบข้ึนมองไปยังเนินสูง

นี่เป็นครั้งแรกที่มันได้เห็นโฉมหน้าของกองก�าลังพิทักษ์นิกาย 

นึกถึงค�าเล่าลือเกี่ยวกับความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบที่เข้มงวดของ

ทหารม้ากองนี ้เปรยีบกับพฤตกิรรมทีเ่หน็อยู่ตรงหน้าก็อดรู้สึกประหลาดใจ 

มิได้

"ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ศิษย์สวนโม่ฉอืมาทีน่ี่ก็เพราะได้รบัโองการเทพ 

ให้มาช่วยเหลือแคว้นเย่ียน เพราะเหตุใดทหารม้าอาศรมเทพจึงกล้าที่

จะเมินเฉยไม่ย่ืนมือเข้าช่วยเหลือพวกมัน"
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หนิงเชวียลูบใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดของตัวเอง นึกปลง

ในใจ ท่ีแท้ในโลกน้ียงัมคีนท่ีหน้าหนากว่ามนั ทีผ่่านมามนัประเมนิระดับ

ความไร้ยางอายของคนในภพน้ีต�่าเกินไปจริงๆ

การมาถึงของทหารม้าอาศรมเทพแม้จะแสดงออกชัดว่าไม่คิด 

จะย่ืนมือเข้ายุ่งเก่ียว แต่ด้วยชื่อเสียงท่ีเลื่องระบือ ถึงจะมีก�าลังคน 

เพียงหน่ึงร้อยก็ยังคงข่มขวัญเหล่าโจรข่ีม้าจนพวกมนัไม่กล้าเคลือ่นไหว

อย่างวู่วาม ได้แต่ดงึก�าลงัทีจ่ดัวางไว้กลบั จากน้ันชนชัน้ผู้น�าของเหล่าโจร 

ต่างก็เร่งรีบห้อม้าขึ้นเนินสูงกลับไปหาหัวหน้าใหญ่เพ่ือปรึกษาหารือ

เมือ่ต้องเผชญิกับแรงกดดนัของกองก�าลังพิทักษ์นกิายอาศรมเทพ 

สภาพจิตใจของพวกมันถึงกับเปลี่ยนเป็นเครียดขมึง หน่ึงในนั้นขอ 

ความเห็นด้วยน�้าเสียงเป็นกังวล

"ใต้เท้า ไม่รู้ว่าทหารม้าอาศรมเทพคิดอย่างไรถึงมีท่าทีเช่นน้ี แต่

หากเราดงึดนัเดนิหน้าฆ่าคนต่อ พวกมนัอาจจะรูสึ้กผดิปกติและคดิสืบหา 

ความจริงจนอาจทราบว่าพวกเราเข้าไปเก่ียวข้องด้วยซึ่งจะไม่เป็นผลดี 

ต่อท่านแม่ทัพ ผู้น้อยว่ายังคงถอนก�าลังก่อนจะดีกว่า"

หัวหน้าโจรทอดสายตามองไปท่ีทหารม้าอาศรมเทพอย่างเย็นชา 

เสียงหัวเราะเย้ยหยันดังลอดผ้าคลุมหน้าออกมา 

"หึๆ พวกมันคิดจะรอให้ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายก่อนแล้วค่อย

ลงมือต่างหาก ผ่านมาต้ังเนิ่นนานป่านน้ีแล้วก็ยังรู้จักแต่จะวางแผน 

เอาเปรียบผู้อื่น สงสัยจริงๆ ว่าพวกมันมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้อย่างไร"

ว่าแล้วก็หันไปต�าหนิลูกน้องข้างกาย 

"รึก่อนตายพวกเจ้าไม่รู้จักท�าลายโฉมหน้าตัวเอง"

การท่ีหัวหน้าโจรน�าก�าลังเข้าล้อมตีขบวนส่งเสบียงในครั้งน้ี หน่ึง

ในจดุประสงค์ท่ีส�าคัญก็คือต้องการก�าจดับรรดาลิว่ล้อของตวัเองอยู่แล้ว  
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ดังน้ันมันย่อมไม่เสียดายชีวิตของคนเหล่านี้ ส่วนทหารม้าอาศรมเทพ 

ที่อยู่บนเนินไกลออกไปนั้นมันไม่เคยนึกครั่นคร้ามเลยแม้แต่น้อย 

คนท่ัวหล้าต่างก็ยกย่องว่ากองก�าลังพิทักษ์นิกายเป็นทหารม้า 

ท่ีเก่งกาจเกรียงไกรที่สุด แต่มันซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในกองทัพต้าถังที ่

ย่ิงใหญ่เกริกก้องไปทั่วพิภพกลับไม่เคยเห็นทหารเหล่านี้อยู่ในสายตา 

ต่อให้ฝ่ายตรงข้ามมีผู้ฝึกฌานร่วมทางมาด้วย แต่ดูจากสถานการณ ์

ในตอนนี้ คาดว่าคงจะไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนมากมายเพ่ือยับย้ังมัน

อย่างแน่นอน 

"เข้าโจมตีพร้อมกัน!"

หัวหน้าโจรสัง่การเสรจ็ก็ใช้เท้ากระตุน้สข้ีางม้า ควบน�าลงจากเนิน

ไปโดยพลัน 

ความจริงก่อนหน้าน้ีหนิงเชวียก�าลังหาลู่ทางเตรียมหลบหนี แต่

พอเห็นกองก�าลังทหารม้าอาศรมเทพมันก็เข้าใจว่าความช่วยเหลือที่ 

รอคอยได้มาถึงแล้ว ทว่าไม่ก่ีอดึใจต่อมา หลงัค้นพบว่าภายใต้ชดุเกราะ

อันแวววาวน่าเกรงขามล้วนมีแต่พวกคนถ่อยนิสัยต�่าช้า มันไม่เพียง 

เลกิล้มความคดิทีจ่ะหลบหน ีกลบัยังตัง้ใจจะปักหลกัสู้ให้ถึงท่ีสุดอกีด้วย

อนัท่ีจรงิจดุท่ีทหารม้าอาศรมเทพยืนม้ากันอยู่บงัเอญิขวางเส้นทาง 

หนีที่มันหมายตาเอาไว้พอดี แต่นี่ไม่ใช่สาเหตุท่ีท�าให้มันตัดสินใจเช่นน้ี  

หากทหารม้าอาศรมเทพรบีเข้าช่วยเหลอืในทนัทีทีม่าถึง พวกโจรท่ี 

ทัง้เหน่ือยและบาดเจบ็ล้มตายไปมากแล้วจะต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบ  

หนิงเชวียไม่รู้ว่าพวกมันมีเหตุผลอื่นๆ อีกหรือไม่จึงท�าเป็นเพิกเฉย แต่

ตอนนี้ที่เห็นๆ ก็คือทหารม้าอาศรมเทพและบุคคลในการคุ้มกันที่ยัง 

ไม่ทราบความเป็นมาเหล่าน้ันเห็นชีวิตตัวเองส�าคัญกว่าชีวิตของทหาร

และคนงานชาวเย่ียน 
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อาศรมเทพส่องแสงไปทัว่หล้า แต่กลบัมพีฤตกิรรมเลวทรามต�า่ช้า 

แม้หนิงเชวียจะกระท�าเรือ่งไร้ยางอายมามากก็ยงัละอายท่ีจะถูกนับรวม

เป็นพวกเดียวกับพวกมัน อีกทั้งหนิงเชวียยังรู้ว่าทหารม้าเหล่าน้ีล้วน 

อยู่ใต้การบังคับบัญชาขององค์ชายหลงชิ่ง ส�าหรับมันกับหลงชิ่ง ไม่ว่า

จะเป็นเวลาใดหรือสถานที่ใดล้วนต้องยืนอยู่คนละฝั่ง มิมีทางเป็น 

อย่างอื่นไปได้ 

และที่ส�าคัญไปกว่านั้นคือความรู้สึกระแวงไม่สบายใจของมัน 

ยังอยู่ มันรู้สึกว่าในกลุ่มโจรข่ีม้ามีคนคอยจับตามองมันตลอดเวลา  

แม้บัดนี้ทหารม้าอาศรมเทพจะปรากฏตัว มันก็ยังมิอาจสลัดความรู้สึก

ท่ีว่าน้ันท้ิง เพราะฉะนัน้ทางเดยีวท่ีจะท�าได้ก็คอืก�าจดัต้นตอของปัญหานี้ 

ทิ้งไปซะ

มันเดินไปท่ีรถม้า มองห่อสัมภาระที่วางอยู่บนพ้ืนรถ นึกถึงว่า 

ขณะน้ีสายตาหลายสบิคู่ก�าลงัมองลงมาทีน่ี่ก็ตดัสนิใจทีจ่ะไม่ใช้ปฐมธนู 

สิบสามดอก ศิษย์พ่ีรองเคยแนะน�าไว้ เมื่ออยู่ในทุ่งร้าง คนที่คู่ควรให้ 

มันใช้ปฐมธนูสิบสามดอกอย่างน้อยต้องมีฝีไม้ลายมือระดับองค์ชาย

หลงชิ่ง 

แต่ถึงอย่างไรก็จ�าเป็นต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัว มันแก้ห่อผ้า 

เนือ้หยาบทีถู่กผกูมดัไว้อย่างแน่นหนา หยิบของสิง่หนึง่ออกมาแล้วค่อย

ถามโม่ซันซันซึ่งนั่งหน้าขาวซีด

"ยังเขียนยันต์ไหวหรือไม่"

โม่ซันซันไม่ตอบ แต่ยกมือขวาที่คีบกระดาษยันต์สีเหลืองไว ้

แผ่นหน่ึงขึ้นมา 

หนิงเชวียมองยันต์ในมือนางแล้วสั่งก�าชับเสียงเข้ม 

"เจ้ากับข้าต้องประสานกันให้ดี และจ�าไว้ว่าจะต้องเหี้ยมให้พอ"
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โม่ซันซันพยักหน้า

หนิงเชวยีกระโดดลงจากรถม้า กวักมอืเรียกเทยีนเมาหนีว์่มาบอกว่า

"ตอนน้ีเหลือน�้าดื่มไว้ก็ไม่มีประโยชน์ เจ้าไปเตรียมน�้าสะอาดไว้

ให้ข้าถังหนึ่ง"

เทียนเมาหนี่ว์ไม่รู ้ว่ามันคิดจะท�าอะไร แต่ก็ไปจัดเตรียมตาม 

ความต้องการของมัน

หนิงเชวียจูงเจ้าด�าเดินมุ่งหน้าไปยังขบวนรถท่ีก้ันอยู่รอบนอก 

ด้วยฝีเท้ามั่นคงแต่เนิบนาบในตอนแรก แล้วค่อยเร่งความเร็วจน 

กลายเป็นว่ิง ก่อนพลกิตวักระโดดขึน้หลงัเจ้าด�า แล้วใช้เท้ากระทุ้งสข้ีาง

ห้อตะบึงอย่างเร็วรี่ราวกับสายฟ้าสีด�าเส้นหน่ึง พุ่งเข้าหาหัวหน้าโจร 

ที่เพ่ิงควบม้าลงจากเนิน

สายธนูไม้หวงหยางดีดผึง ลูกธนูดอกหน่ึงพุ่งฉิวออกไป

ฝีมือยิงธนูของหนิงเชวียเป็นหน่ึงในใต้หล้า ไม่ว่าจะเป็นคนเถ่ือน

ในดนิแดนแห่งทุง่หญ้าท่ีช�านาญเรือ่งการข่ีม้ายิงธนู หรือโจรข่ีม้าทีอ่าศยั

การยิงธนปูล้นชงิเลีย้งชพีต่างก็มใิช่คูต่่อสูข้องมนั นอกจากความแม่นย�า 

และการควบคุมวิถีของลกูธนูได้อย่างยอดเย่ียมแล้ว ความเร็วของลกูธน ู

ยังถึงระดับน่าแตกต่ืนสะท้านใจอีกด้วย

บัดนี้มันอาศัยสภาวะที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าน้าวสายยิงอย่าง 

ฉับพลัน ลูกธนูจึงแล่นลิ่วแหวกอากาศออกไปด้วยความเร็วดั่ง 

สายอสนีบาต สายธนูยังสั่นไม่หยุด หัวธนูก็ไปถึงเบื้องหน้าหัวหน้าโจร

แล้ว อีกพริบตาเดียวก็จะสัมฤทธิผลดั่งใจหมาย 

ในช่วงเวลาคับขันหวาดเสียวนั้นเองจู่ๆ ก็มีโล่กลมอันหนึ่งยื่นออก

มาจากข้างกายหัวหน้าโจร สกัดลูกธนูดอกนั้นเอาไว้ได้อย่างฉิวเฉียด 

ความแรงเร็วท�าให้โจรที่ถือโล่ครางหนักๆ ออกมาค�าหนึ่ง ม้าที่ข่ีอยู ่
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ถึงกับเซถอยหลังไปสองก้าว 

ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบหัวหน้าโจรไม่เพียงไม่หลบ แม้แต่สีหน้าก็ยัง

ไม่แปรเปลี่ยน มิใช่เป็นเพราะลูกธนูของหนิงเชวียเร็วเสียจนมันตั้งตัว

ไม่ติด แต่เป็นเพราะมันรู้ดีว่าลูกธนูดอกนี้ท�าร้ายมันไม่ได้ 

หนิงเชวียน้ันอาศัยโอกาสตอนท่ีหัวหน้าโจรกับลูกน้องคนสนิท

กระตุ้นม้าลงจากเนนิเพ่ือไปรวมกลุม่กับพวกทีอ่ยู่ด้านล่าง ยิงธนใูส่ทนัที 

คดิไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามเหมอืนกับมกีารเตรยีมพร้อมไว้ล่วงหน้าจงึต้านรบั

การจู่โจมของมันได้อย่างง่ายดาย ท�าให้มันรู้สึกหัวใจเย็นวาบขึ้นมา

ทันที 

เสียงกระแทกหนักๆ ที่เกิดขึ้นตอนลูกธนูปะทะกับโล่คล้ายเป็น

สญัญาณของการเข้าโจมต ีภายใต้การคาดโทษอย่างรนุแรงและค�าสญัญา 

ว่าจะปูนบ�าเหน็จรางวัลให้อย่างงาม โจรขี่ม้าสองร้อยกว่าคนต่างพากัน

ชูดาบในมือพลางร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง ติดตามหัวหน้าสิบกว่าคน 

บุกเข้าตีค่าย

เป็นเพราะระยะที่ร่นเข้าใกล้ กับดักตามธรรมชาติตามขอบแอ่ง

กระทะจึงไม่สามารถสกัดการบุกของโจรขี่ม้าได้อีก ส่วนแนวป้องกัน 

ก็อยู่ในสภาพหักพังจนแทบใช้การไม่ได้ คนงานชาวเย่ียนท่ียังรอดชีวิต

จึงได้แต่ต้องยืนถืออาวุธด้วยมืออันสั่นเทาอยู่เบื้องหน้าพรรคพวกที่ 

ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็กลายเป็นศพไปแล้วด้วยแววตาสิ้นหวัง 

ศิษย์สวนโม่ฉือท่ียืนเฝ้าตรงช่องโหว่ แม้จะได้พักไปครู่หน่ึงแล้ว 

แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูพลังกลับมาได้ท้ังหมด ส่วนพลังจิตย่ิงไม่ต้อง

พูดถึงเพราะได้เหือดแห้งไปนานแล้ว แม้แต่กระบีย่าวในมอืก็ยังแทบถือ 

ไว้ไม่อยู่ แล้วจะต้านรับการจู่โจมท่ีก�าลังจะมาถึงอีกระลอกได้อย่างไร 

ภายในรถม้าทีจ่อดอยู่ด้านหลงั โม่ซนัซันก้มหน้าลงด้วยความอ่อนล้า  
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เส้นผมหลายปอยไหลเลื่อนมาปรกหน้า น้ิวมือท่ีจับพู่กันออกแรงบีบ 

จนขาว เห็นได้ชดัว่าตกอยู่ในสภาพอ่อนแออย่างหนกัจนแทบจะทนทาน

ไม่ไหวแล้ว 

เสียงฝีเท้าม้าดังกึกก้องใกล้เข้ามา ดูเหมือนจะไม่มีผู้ใดสามารถ

ยับย้ังการเข่นฆ่าที่ก�าลังจะเกิดข้ึนอีกคร้ังได้ มีเพียงหนิงเชวียห้อเจ้าด�า

เข้าหาพวกโจรทีก่รกัูนเข้ามาดัง่น�า้ป่าไหลหลาก แม้จะดฮูกึเหิมห้าวหาญ  

แต่ล�าพังมันคนเดียวจะสามารถท�าอะไรได้

ก่อนควบเจ้าด�าขึ้นเนินมา สายตาของหนิงเชวียปะทะเข้ากับ 

ของหัวหน้าโจร มิทราบเป็นเพราะเหตุใดจู่ๆ มันก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง  

ความรู้สึกตื่นตัวไม่สบายใจที่รบกวนมาตั้งแต่แรกเปลี่ยนเป็นรุนแรง

มากขึ้นทุกที 

แต่ตอนน้ีมนัไม่มเีวลามาค�านงึถึงเรือ่งอืน่ เมือ่อยู่บนหลงัม้าก็ต้อง

สวมจิตวิญญาณของการขึ้นหลังม้าเป็นโจร น้าวธนูฟาดฟันดาบใส่ศัตรู

ให้แดดิ้นไปทั้งหมด

เจ้าด�าหายใจแรง เพียงแค่พริบตาก็ว่ิงเลยแนวขบวนรถออกมา 

ทันใดนั้นหนิงเชวียพลันท้ิงคันธนู เอื้อมมือไปคว้าด้ามดาบท่ีสะพายอยู่

ด้านหลัง กู่ร้องออกมาคราหน่ึง  

เสียงกู่ร้องย่อมเป็นแค่เสียงกู่ร้อง มิใช่ค�าพูดใดๆ แต่มันเชื่อว่า

ดรณีุในรถม้าจะฟังสิง่ทีม่นัต้องการสือ่ออก แม้จะมไิด้หารอืกันไว้ล่วงหน้า  

แต่มทิราบว่าท�าไมมนัรูส้กึว่านางจะต้องเข้าใจ เฉกเช่นเดยีวกับท่ีมนัรู้ว่า 

ซังซังจะเข้าใจ

มิผิด โม่ซันซันฟังเข้าใจ สายตาพลันเปลี่ยนเป็นจดจ่อ สองน้ิวท่ี

คีบยันต์ไว้หลวมๆ เหยียดตรงในทันใด และแล้วยันต์ก็สลายกลายเป็น

ผงละเอียดดั่งเม็ดทรายก่อนหายวับไปจากสายตา
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พริบตานั้นพลังปฐมแห่งฟ้าดินบริเวณหน้าค่ายพลันสั่นกระเพื่อม

อย่างรุนแรง อากาศอันแห้งผากเริ่มก่อตัวข้ึน โจรขี่ม้าท่ีลิ้มรสชาติ 

การสูญเสียอย่างหนักไปแล้วครั้งหน่ึง พอสัมผัสถึงกลิ่นอายนี้ก็รีบ

กระตุกเชือกบังเหียนไว้อย่างสุดก�าลัง คิดจะชักม้าเบี่ยงหลบออกไป

ไม่มีทั้งประกายไฟและหญ้าแห้ง ทว่าบริเวณหน้าแนวขบวนรถที่

ก�าลงัตกอยู่ในสภาพอเนจอนาถกลบัปรากฏเปลวไฟร้อนแรงลกุพรบึขึน้

อย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ ย่ิงมลีมแรงในทุ่งร้างช่วยพัดกระพือก็ย่ิงลามเลยีอย่าง

รุนแรงและรวดเร็ว ทุกครั้งที่ได้แรงลมก็จะกินบริเวณข้ึนอีกหลายเท่า  

สุดท้ายกลายเป็นก�าแพงเพลิงแถบหนึ่งภายในเวลาแค่ไม่ก่ีอึดใจ

อานุภาพของยันต์อัคคีชุดน้ีอันท่ีจริงมิได้ร้ายกาจเท่ายันต์ชุดแรก 

เพราะพลังจิตของโม่ซันซันน้ันเหลืออยู่น้อยเต็มที แต่เป็นเพราะยันต์ 

ชุดแรกใช้ในการป้องกันโจรขี่ม้าเข้าบุกตีจากส่ีทิศแปดด้าน จึงต้อง

ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เทียบกับตอนน้ีท่ีต้องการครอบคลุมพ้ืนท่ี

ภายในรัศมีเพียงแค่ไม่ก่ีจั้งเบื้องหน้าเจ้าด�า อานุภาพจึงดูรุนแรงดุดัน

มากเป็นพิเศษ

ที่น่าแปลกใจคือก�าแพงเพลิงน้ีแท้ท่ีจริงมิได้สร้างความเสียหาย

ใดๆ ให้แก่พวกโจร นอกจากน้ันยังขวางอยู่เบื้องหน้าเจ้าด�าพอดี ดูไป

คล้ายจะกลืนกินเจ้าด�ารวมไปถึงหนิงเชวียที่ขี่อยู่บนหลังเสียด้วยซ�้า 

ทว่าก่อนทีเ่จ้าด�าจะว่ิงฝ่าก�าแพงเพลงิเข้าไป หนิงเชวียพลันกระโดด 

ลุกขึ้นยืนบนอานแล้วสะกิดปลายเท้าส่งร่างตัวเองขึ้นกลางอากาศ

เจ้าด�าส่งเสยีงกราดเกรีย้วขณะจกิเท้าเข้ากับพ้ืนฝืนหยุดจนตวัโก่ง 

จากนัน้ว่ิงหกัมมุออกไปทางขวา หลบพ้นเปลวไฟได้อย่างน่าหวาดเสยีว   

พ้ืนรองเท้าของหนงิเชวยีโฉบผ่านเปลวไฟอนัร้อนระอ ุขณะทะยาน 

ร่างข้ามก�าแพงเพลงิไปเสยีงเคร้งดงัขึน้สองครา ดาบทีส่ะพายอยู่ด้านหลัง 
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ถูกชักออก  

เนื่องจากถูกก�าแพงเพลิงบดบังสายตาไว้ พวกโจรจึงมองไม่เห็น

หนงิเชวียตอนถีบร่างขึน้จากหลงัเจ้าด�า กว่าจะเหน็ร่างร่างหนึง่โฉบลงมา  

หนิงเชวียก็บรรลุถึงเบื้องหน้าเจ้านายใหญ่พวกมันแล้ว 

ก่อนการต่อสู้จะเริ่ม หนิงเชวียเคยบอกกับโม่ซันซันว่าหากฆ่า

หัวหน้าโจรท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเมื่อคืนได้ พวกโจรขี่ม้าจะต้องปั่นป่วน

เสยีขบวน มนัจงึคดิอาศยัจดุน้ีกับการปรากฏตวัของทหารม้าอาศรมเทพ

หาทางรอดให้ตัวมันเองกับคนในค่ายทั้งหมด เพราะมันรู ้ดีว่าหาก 

โจรข่ีม้าเสยีขบวน ทหารม้าอาศรมเทพทีไ่ร้ยางอายเหล่าน้ีจะท�าอย่างไร... 

พวกมันจะต้องไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆ เช่นน้ีหลุดมือไปอย่างแน่นอน...

ดังนั้นมันจึงไม่เสียดายที่จะให้โม่ซันซันซึ่งอ่อนแอเต็มทีเค้นพลังจิต 

เฮอืกสดุท้ายออกมา ไม่ว่าอย่างไรจะต้องสร้างโอกาสเช่นทีเ่ห็นตรงหน้านี ้

ให้มันให้ได้

กระโดดข้ามก�าแพงเพลิงแล้วสังหารศัตรูอย่างฉับไว น่ีคือยุทธวิธี

ที่มันใช้ตอนฆ่าลูกสมุนสามคนของซย่าโหวท่ีหน้าปากทางเข้าดินแดน

เป่ยซาน ดงัน้ันมนัจงึมคีวามมัน่ใจ ประกายตาทีเ่จดิจ้า สองดาบทีว่าววับ  

บัดนี้ล้วนพุ่งเป้าไปท่ีหัวหน้าโจรอย่างแน่วแน่และสงบนิ่ง

ทว่าหลังข้ามก�าแพงเพลิงและได้สบตากันอีกครั้ง มันกลับพบว่า

แววตาของฝ่ายตรงข้ามยังแน่วแน่และสงบนิ่งยิ่งกว่าของมันเสียอีก 

ความรู้สึกแปลกๆ ท่ีคอยรบกวนจิตใจจึงย่ิงทวีความรุนแรงขึ้น 

สองดาบของมนัปาดวาบไปทีต้่นคอของหวัหน้าโจร ทว่าสองลิว่ล้อ 

ทีข่ี่ม้าขนาบอยู่ซ้ายขวาก็คล้ายจะรูอี้กว่าดาบของหนงิเชวียจะฟันลงตรง

ที่ใด จึงย่ืนโล่ไม้เข้าสกัดเอาไว้ได้อีกครา!

เสยีงตึบ้ๆ โล่ไม้พลนัปรากฏรอยแตกร้าวราวกับใยแมงมมุ หนงิเชวีย 
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ที่ยังลอยตัวอยู่กลางอากาศถูกแรงปะทะน้ันกระแทกให้ถอยหลังโดยที่

ดาบยังติดอยู่กับโล่ ไม่ทันได้ชักกลับ 

เป็นเพราะม้าของพวกโจรยังว่ิงตะบึงไปข้างหน้า ร่างของมันจึง

ร่วงตกลงตรงหน้าหัวหน้าโจรพอดี หนิงเชวียเอื้อมมือขวาไปชักดาบเล่ม

ที่สามทันที!

แทบจะในเวลาเดียวกัน เปลวไฟกลุ่มหนึ่งก็ลุกพรึบขึ้น แม้นจะ

ไม่มีอานุภาพท�าลายล้างสักเท่าใดนัก แต่ก็เพียงพอให้ผ้าคาดปิดหน้า

ของหัวหน้าโจรไหม้เกรียม น่ีคือความสามารถของจอมยันต์ที่หนิงเชวีย

ซุกซ่อนไว้ไม่เคยใช้ออก!

แต่แล้วจู่ๆ ก็มีพลังที่ไร้รูปสายหนึ่งเข้าโอบล้อมเปลวไฟกลุ่มนั้น

ไว้จนมีสภาพเหมือนถูกผนึกอยู่ในลูกแก้วใส เปลวไฟเมื่อไร้อากาศ 

ก็อ่อนแรงลงจนกลายเป็นลูกไฟเล็กๆ ก่อนตกเฉียดไหล่หัวหน้าโจร

ลงพ้ืนไปอย่างไร้พิษสง 

หัวหน้าโจรพลิกมือขวา โล่โลหะอันหน่ึงพลันปรากฏขึ้นอย่าง 

น่าอัศจรรย์ เข้ารับดาบเล่มที่สามซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังจู่โจมทั้งหมด

ของหนิงเชวียไว้ได้อย่างพอดิบพอด ีเสยีงดาบปะทะกับโล่ดงัสนัน่หว่ันไหว  

พลังจากแรงปะทะกระแทกใส่อากาศรอบด้านจนปั่นป่วน 

สามดาบที่ใช้ออกล้วนถูกคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ยันต์ท่ีใช้ใน 

ทีเผลอก็ถูกคลี่คลายไปอย่างง่ายดาย หัวหน้าโจรผู้นี้รู้ถึงความสามารถ

และแนวทางการต่อสู้ของมันท้ังหมด มิหน�าซ�้ายังวางแผนเล่นงานมัน

เอาไว้แล้ว!

ในเวลาสั้นๆ ชั่วประกายไฟแลบหนิงเชวียก็ตาสว่าง สิ่งท่ีท�าให ้

โจรข่ีม้ากลุม่น้ีติดตามขบวนส่งเสบยีงอย่างไม่ลดละมใิช่เป็นการปล้นชงิ  

และมิใช่เป็นจอมยันต์สาวบนรถม้า หากแต่เป็นตัวมันมาต้ังแต่ต้น!
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ท่ามกลางสายลมอันหนาวเหน็บ หนิงเชวียเย็นยะเยือกไปทั้ง 

ใจกาย

เย็นยะเยือกมิได้หมายความว่าสิ้นหวัง ในสมองของมันไม่เคย

สลัดความหวังทิ้ง มันแค่นเสียงคราหนึ่ง พลังจิตในห้วงความนึกคิด 

ถูกบบีเค้นออกมา ลายยันต์ละเอยีดยิบบนดาบในมอืพลนัเปล่งแสงวาบ 

ในขณะเดียวกันลายยันต์บนดาบอีกสองเล่มท่ียังฝังติดอยู่กับโล่ก็เปล่ง

แสงข้ึนเช่นเดียวกัน 

เสียงดังกึกๆ และแล้วโล่ไม้ก็หักสะบั้น ดาบสองเล่มร่วงตกสู่พ้ืน 

แต่ดาบเล่มทีส่ามในมอืซึง่ขมวดลมหายใจแห่งฟ้าดนิเอาไว้ถูกมนัฟันใส่ 

ต้นคอหัวหน้าโจรอีกครา!

ดนิทรายสดี�าฟุ้งกระจายไปทัว่ บนพ้ืนปรากฏรอยดาบลกึเส้นหนึง่ 

ทว่าหัวหน้าโจรยังคงอยู่ดีไร้ซึ่งรอยขีดข่วน ไม่น่าเชื่อว่าดาบที่อัดแน่น

ไปด้วยพลังปฐมแห่งฟ้าดินของหนิงเชวียจะฟันใส่อากาศธาตุ!

สายตามันพร่าเลือนขึ้นวูบ ในใจลอบร้องว่าผิดท่า แต่ยังไม่ทันได้

มีปฏิกิริยา ร่างก็ลอยขึ้นกลางอากาศอีกครั้งพร้อมกับเลือดที่ไหลทะลัก

ออกจากปากและจมูก

หวัหน้าโจรเงยหน้ามองตาม มอืซ้ายท่ีวางอยู่บนอานคอยนบัค�านวณ 

อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา บัดน้ีจึงค่อยหยุดลง มันแอบนึกในใจอย่าง

ล�าพองว่า

หึๆ อุตส่าห์ยอมเสี่ยงอันตรายเข้าใกล้เจ้า ในท่ีสุดก็สามารถกัก 

ตัวเจ้าไว้ได้แล้ว

หนงิเชวียลอยอยู่กลางอากาศ เลอืดฉดีพุ่งออกจากปากจมกูราวกับ 

น�า้พ ุพลงัจติอนัทรงพลงัแขง็กร้าวขุมหน่ึงเคลือ่นจากพ้ืนดนิด้านล่างขึน้

มาตามเส้นทางท่ีมองไม่เห็น แทงผ่านหว่างคิ้วมันเข้าไปถึงห้วงแห่ง
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ความนึกคิด 

หนิงเชวียรู้สึกเหมือนมีเข็มนับหมื่นเล่มก�าลังท่ิมแทงเขี่ยคว้าน

สมองมัน ความเจ็บปวดที่ไม่สามารถสรรหาถ้อยค�ามาบรรยายได้ท�าให้

เนื้อตัวสั่นระริก มันเป็นคนท่ีทนความเจ็บปวดได้ดีเลิศ แม้การโจมตี 

ด้วยพลังจิตท่ีเคยประสบตอนขึ้นเขาหลังสถานศึกษาก็ยังไม่สามารถ

ท�าให้มนัล้มได้ แต่พลงัจติขุมนีท้รงพลงัเกินไป เล่นงานจนสตสัิมปชญัญะ 

มันเริ่มเลอะเลือน 

ก่อนที่จะจมลงสู่ภวังค์สลบไสลหรือไม่ก็หุบเหวแห่งความตาย 

สัญชาตญาณท่ีเพาะบ่มจากประสบการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายมานาน

สิบกว่าปีท�าให้มันเอื้อมมือไปด้านหลัง ทว่าภายใต้การโจมตีอย่างหนัก

ของพลังจิต มือของมันแม้จะคว้าด้ามร่มไว้ได้ แต่กลับไม่มีปัญญา 

ชักออกมา 

ตัวมันเริ่มตกลง มันพยายามลืมตาท่ีพร่าเลือนข้ึนอย่างยากเย็น 

มองลงไปยังหัวหน้าโจรท่ีก�าลังแหงนหน้ามองข้ึนมา ในท่ีสุดมันก็รู้แล้ว

ว่าคนผู้น้ีถึงกับเป็นจอมคาถาด่านสู่พิสดารขั้นปลายคนหนึ่ง!

จอมคาถาด่านสู่พิสดารขั้นปลายมีศักดิ์ฐานะและความสามารถ

สงูส่งย่ิง หากรบัต�าแหน่งในค่ายทหารจะต้องได้เป็นถึงแม่ทพั หากรับใช้ 

ราชส�านักจะต้องได้เป็นก้งเฟิ่ง* หากผาดโผนไปทั่วหล้าจะต้องได้รับ

ความเคารพยกย่องจากผูค้นมากมาย แล้วเหตไุฉนคนแบบนีจ้งึปลอมตวั 

เป็นโจรขี่ม้ามาสังหารมัน 

หนิงเชวียนึกต�าหนิตัวเองว่าประมาทเลินเล่อ หากรู้แต่แรกว่า 

เป้าหมายของศัตรูคือตัวมัน หากรู้แต่แรกว่าฝ่ายตรงข้ามคือจอมคาถา

* ก้งเฟิ่ง เป็นต�าแหน่งขุนนางที่ถูกคัดเลือกจากความสามารถเฉพาะตัวให้ท�าหน้าท่ีรับใช้ราชส�านัก

หรือต�าหนักอ๋อง
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ท่ีมีพลังฌานอันน่ากลัว มันจะต้องใช้ปฐมธนูสิบสามดอกตั้งแต่ต้น  

แม้ศิษย์พ่ีรองจะบอกให้ใช้องค์ชายหลงชิ่งเป็นเกณฑ์ แต่พลังของ 

จอมคาถาผู้นี้ก็มิได้ด้อยไปกว่าองค์ชายหลงชิ่งสักเท่าไรเลย!

หัวหน้าโจร หรือก็คือจอมคาถาประจ�ากองก�าลังชายแดนทิศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือนามว่าหลินหลิง แหงนหน้าหร่ีตามองหนิงเชวีย 

ทีก่ระอกัเลอืดอยู่กลางอากาศ แววตามนัเตม็ไปด้วยความรู้สึกหลากหลาย  

มีท้ังความภาคภูมิใจ ความหวาดหว่ัน และความถือดี

หากกองทัพต้องการตรวจสอบใครสักคนย่อมต้องขุดคุ้ยความ 

เป็นมา ความสามารถ และนิสัยใจคอชนิดที่ว่าไม่ให้มีการตกหล่น ด้วย

เหตุนี้ทักษะและแนวทางการต่อสู้ของหนิงเชวียตอนแสดงออกมาที ่

ปากทางเข้าดินแดนเป่ยซาน รวมถึงเรื่องที่มันติดตามเหยียนเซ่อต้าซือ 

ร�่าเรียนมรรคาแห่งยันต์จึงถูกมันหาทางรับมือเอาไว้หมดแล้ว  

จอมคาถาด่านสูพิ่สดารข้ันปลายคนหน่ึงคดิจะเล่นงานผู้เริม่ฝึกฌาน 

ที่อยู่ในด่านไร้ฉงนคนหนึ่งให้ตายโดยมีการวางแผนมาอย่างละเอียด

รอบคอบ หากยังไม่สามารถกระท�าได้ เช่นนั้นก็บอกได้แต่เพียงว่า 

เฮ่าเทียนช่างไร้เหตุผลสิ้นดี! 

ทว่าถึงแม้มนัจะเป็นจอมคาถาท่ีมฝีีมอืร้ายกาจท่ีสุดของกองก�าลงั 

ชายแดนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และคู่ต่อสู้ยังเป็นแค่ผู้เร่ิมฝึกฌาน 

แต่มันก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะคนท่ีก�าลังจะตายภายใต้เงื้อมมือมัน 

ในวนันีคื้อศิษย์ชั้นสองของสถานศึกษา คือศิษย์ที่จอมปราชญ์ถ่ายทอด

วิชาให้โดยตรง

และก็ด้วยเหตุผลน้ี ในความภาคภูมิใจของมันจึงยังมีความ

หวาดหว่ันปะปนอยู่ มันตัดสินใจว่าหลังจากฆ่าหนิงเชวียแล้วก็จะ

สังหารลูกน้องคนสนิททั้งหมด...รวมท้ังตัวมันเองด้วย จะไม่ยอมให ้
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เรื่องนี้น�าความยุ่งยากใดๆ มาให้ท่านแม่ทัพอย่างเด็ดขาด 

แต่ขณะที่หลินหลิงกะการณ์เช่นนั้นเช่นนี้อยู่ในใจ จู่ๆ รถม้าที่ 

จอดเงยีบอยู่กลางค่ายก็มกีารเคลือ่นไหว พอเคลือ่นไหวฟ้าดนิก็สะท้าน

สะเทือนขึ้นทันที

ตัวรถม้าทั้งคันระเบิดตูมแตกออกเป็นเสี่ยงๆ เศษผ้าม่าน แผ่นไม้ 

รวมทั้งส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะพุ่งซัดออกรอบทิศราวกับลูกธนู

ดรุณีชุดขาวท่ีอยู่ในน้ันพลันลอยตัวข้ึนกลางอากาศ เรือนผมยาว

สลวยดุจม่านน�้าตกปลิวสยายไปตามแรงลม สองตาด�าขลับจ้องมอง

ก�าแพงเพลิงอย่างจดจ่อ หน้าขาวซีด แต่แก้มแดงซ่านผิดปกติ 

นางเหยียดน้ิวเรียวงามดุจล�าเทียนขีดวาดลวดลายยุ่งเหยิงขึ้น

กลางอากาศ ขณะท่ีปลายน้ิวกรีดวาด พลังขุมหน่ึงก็ก่อตัวขึ้นไล่ไปตาม

ลายเส้นเหล่านั้น ย่ิงนานย่ิงรุนแรง ย่ิงนานย่ิงทวีก�าลัง  

มีเพียงจอมยันต์เทวะที่เข้าสู่ด่านรู้ชะตาแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถ

วาดยันต์รูปแบบไม่แน่นอนออกมาได้!

นิ้วของดรุณีชุดขาวสั่นเทาแทบเป็นกระตุก คล้ายได้รับความ 

เจ็บปวดอย่างมหันต ์

สุดท้ายนางวาดยันต์ชุดนั้นได้เพียงแค่ครึ่งเท่าน้ัน

ท่ามกลางเปลวไฟทีล่กุโชน นางเหน็ร่างทีก่�าลังร่วงตกของหนงิเชวีย 

ได้เพียงรางเลือน 

และแล้วนางก็หลับตา ร่างผงะหงายร่วงลงสู่พ้ืน

ท่ามกลางลมเหมันต์อันหนาวเหน็บ ยันต์ที่เขียนได้แค่ครึ่งเดียว

หดเล็กลง ดึงอากาศในบริเวณรอบๆ ให้หดตัวตามจนผนึกเป็นกลุ่ม

อากาศโปร่งใสกลุ่มหนึ่ง 

ครัน้แล้วด้วยอานภุาพของยันต์ทีม่องไม่เหน็ กลุ่มอากาศโปร่งใสนัน้ 
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ก็ระเบิดออก แรงระเบิดกินอาณาบริเวณไปไกลถึงย่ีสิบสามสิบจั้ง 

ทะลวงใส่ก�าแพงเพลิงแถบน้ันจนทะลุเป็นช่องขนาดใหญ่ ราวกับเป็น

หมัดอันทรงพลังของเทพสวรรค์! 

โจรขี่ม้าสิบกว่าคนกระอักเลือดเป็นฟูฝอย ทยอยหล่นตกจาก 

หลงัม้า ม่านตาหวัหน้าโจรหดเลก็ แม้มนัจะเป็นจอมคาถาด่านสูพิ่สดาร

ขั้นปลายยังรับรู้ได้ถึงความน่ากลัวของพลังขุมน้ี ยันต์ชุดนี้แม้นยังวาด

ไม่เสร็จ แต่ก็เป็นยันต์รูปแบบไม่แน่นอนที่มีเพียงจอมยันต์เทวะเท่านั้น

จึงจะเรียนรู้ได้

มันก็คือยันต์เทวะ!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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