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โม่ซนัซนัมไิด้สนใจท่าทขีองหนิงเชวีย นางมองความลกึลบัซบัซ้อน

ของต�าแหน่งก้อนหินที่วางพลางขมวดคิ้วถาม

"แม้จะถูกท�าลายไปแล้ว แต่เจตนารมณ์ของค่ายกลท่ีเหลืออยู ่

ยังคงร้ายกาจย่ิง มิอาจมองให้ทะลุปรุโปร่งได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

ท่านยังยืนกรานที่จะเข้าไปอีกหรือ"

เป้าหมายของหนิงเชวียคือเข้าไปค้นหาคัมภีร์สวรรค์ ส�ามะหา

อะไรกับตอนนี้ท่ีแน่ใจแล้วว่ากลิ่นอายใกล้ชิดสนิทสนมน้ันเป็นของผู้ใด 

มันย่อมไม่ยอมเลิกราเอากลางคันอย่างแน่นอน แต่ปากก็ยังถามว่า

"เข้าแล้วยังถอยได้หรือไม่"

โม่ซันซันกวาดตามองก้อนหินที่วางเรียงรายอยู่รอบๆ คิดค�านวณ

อยู่ในใจเงียบๆ สักครู่จึงค่อยพยักหน้า

"ตอนน้ีเพ่ิงจะเข้ามา หากคิดจะถอยก็ยังทัน แต่หากเข้าไปไกล

กว่านี ้ เกรงว่าจะถอยกลบัไม่ได้แล้ว มริูว่้าข้างในจะมอีนัตรายใดดกัซ่อน

อยู่บ้าง"

บทที่ 1

ปณิธานคนรุ่นก่อน คนรุ่นหลังงมงาย

Page ��������������� 11.indd   7 26/4/60   14:21



8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 11

หนิงเชวียมองรอยกระบี่บนก้อนหินแล้วถามข้ึน

"เจ้าเชื่อในโชคชะตาหรือไม่"

โม่ซันซันน่ิงงันไป ดวงตาฉายแววงุนงง มิทราบว่าท�าไมจู่ๆ มันก็

ถามค�าถามน้ีขึ้นมา 

หนิงเชวียอธิบาย

"ตอนนี้ข้าเริ่มเชื่อเรื่องโชคชะตามากข้ึนทุกทีแล้ว เจ้าลองคิดดู 

พวกเราไม่มีแผนที่แต่ก็ยังคล�าทางจนมาเจอหุบเขาแห่งนี้ได้ และ 

ข้างกายข้าก็ยังมีเจ้าที่เข้าใจวิชาค่ายกลอย่างทะลุปรุโปร่ง ดังน้ันข้า 

เชื่อว่านี่เป็นการจัดการของโชคชะตา"

โม่ซันซันเข้าใจ ขณะจะเอ่ยปากกล่าวต่อ หนิงเชวียพลันหันขวับ  

ยกคันธนูขึ้นน้าวสายเล็งไปยังจุดจุดหน่ึงท่ามกลางกองหินระเกะระกะ

ทนัที 

ผู้งมงายยุทธ์เย่ียหงอว๋ีปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง เงาร่างสีแดงพุ่งปราด

เข้ามาด้วยความเร็วดุจพายุหิมะอันบ้าคลั่ง แม้ที่ไหล่ซ้ายจะยังคงมี

เลือดไหลไม่หยุด สีหน้าดูขาวซีด แต่เท้าที่หย่ังตามก้อนหินยังคง

แคล่วคล่องว่องไว ดทู่าแรงระเบดิของลมหายใจแห่งฟ้าดนิตอนค่ายกล

ทรมานจิตท�างานไม่ได้ถึงกับท�าให้นางบาดเจ็บสาหัส 

ด้วยความเรว็ขนาดน้ี อนัท่ีจรงิสมควรจะบรรลุถึงเบือ้งหน้าหนิงเชวยี

ภายในเวลาอนัสัน้ แต่น่าแปลก อยูด่ีๆ  นางก็เปลีย่นเส้นทาง เห็นๆ อยู่ว่า

ว่ิงตรงมาก็จะถึง แต่กลบัเลีย้วขวา จากน้ันวนกลบัไปยังทีเ่ดมิ

เยี่ยหงอวี๋หยุดเท้าอยู่กับที่ ขบคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจว่าความผิด

ปกตินี้ต้องมีสาเหตุมาจากอานุภาพของค่ายกล จึงเปล่งเสียงดังกังวาน

มาว่า 

"พวกเจ้าน่ีโชคดีจริงๆ"
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หากเมือ่ครูป่ระตสู�านกัพรรคมารไม่เกิดการเคล่ือนไหวข้ึนเสยีก่อน 

เคล็ดวิชาหมื่นกระบี่ของผู้งมงายยุทธ์คงสับร่างหนิงเชวียกับโม่ซันซัน

กลายเป็นเลือดเน้ือแหลกเหลวสองกองไปแล้ว และหากปราศจาก 

ค่ายกลน้ี มีหรือที่นางจะพลาดโอกาสในการฆ่าพวกมันอีกครา ดังน้ัน

นางจึงบอกว่าพวกมันโชคดี

ค่ายกลทรมานจิตมีความแปลกพิสดารอย่างแท้จริง เห็นๆ อยู่ว่า

สองฝ่ายต่างก็ยืนประจันหน้ากัน ได้ยินเสียงของกันและกัน แต่กลับ 

ไม่อาจเข้าถึงตัวกันได้ คล้ายกับสิ่งท่ีเห็นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ตอน

ที่หนิงเชวียยกปฐมธนูสิบสามดอกข้ึนเล็ง มันพบว่าการสะท้อนและ

หักเหของล�าแสงภายในค่ายกลมีความผิดปกติ แม้แต่มวลอากาศก็ยัง

บิดเบี้ยวไปด้วย จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีธนูของมันจะเล็งถูกเป้า

แรงส่งกับแรงสะท้อนเป็นของคู่กันเสมอ ปฐมธนูสิบสามดอก 

ไม่สามารถเลง็เย่ียหงอว๋ีได้ฉนัใด เย่ียหงอวีก็๋ไม่อาจหาต�าแหน่งทีช่ดัเจน

ของหนิงเชวียกับโม่ซันซันได้ฉันน้ัน 

เมื่อตระหนักในข้อเท็จจริงน้ีแล้ว หนิงเชวียก็เก็บธนู พยักหน้าให้

ผู้งมงายยุทธ์ราวกับนางเป็นแค่คนที่พบกันโดยบังเอิญ จากนั้นก็พา 

โม่ซันซันเดินไปยังจุดที่น�้าเหือดหาย

ย่ิงท้ังสองเดินเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบมากขึน้ น�า้ทีห่ลงเหลอือยู่

ตามทางน�้าใต้พ้ืนก็ย่ิงน้อยลง ที่เข้มข้นข้ึนกลับเป็นเจตนารมณ์ของ 

ค่ายกล ลมหายใจแห่งฟ้าดินเกิดสภาพไหลวนไม่คล่อง อากาศที่ไร้รูป

กลบัคล้ายบงัเกิดเหลีย่มคมเตม็ไปหมด ท�าให้ทุกครัง้ทีส่ดูลมหายใจเข้า

และปล่อยออกกลายเป็นความทรมานอย่างย่ิง 

หนิงเชวียนวดใบหน้าท่ีเริ่มชาเพราะความอึดอัดแน่นหน้าอก มัน

หนัไปกล่าวกับโม่ซนัซนั
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"เย่ียหงอว๋ีน่าจะคิดออกได้โดยเร็วว่าต้องไปยังใจกลางทะเลสาบ 

เจ้าว่านางจะไปได้เร็วกว่าพวกเราหรือไม่"

โม่ซันซันตอนนี้หน้าขาวซีดเหมือนกระดาษ ขนตาบางงอนท่ีทาบ

อยู่บนแก้มท�าให้นางดูอ่อนแอเปราะบาง เสียงตอบเบาหวิว

"ข้าสามารถค้นหาเส้นทางของค่ายกล แต่นางไม่สามารถ"

โม่ซันซันก�าลังพยายามเค้นสมองคิดค�านวณเส้นทางภายใน 

ค่ายกลจึงสูญเสียพลังจิตไปมาก ทว่าน�้าเสียงตอนที่ประกาศว่า 'แต่ 

นางไม่สามารถ' กลับมีความเข้มแข็งมั่นใจอยู่หลายส่วน

ได้ยินเช่นนั้นหนิงเชวียก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที แต่ท่าทีหมดแรง 

ของนางกลับท�าให้มันเริ่มรู้สึกกังวล ต้องตรงเข้าไปช่วยพยุง 

เพราะต้องหลบหลีกหินที่วางสกัดไว้ตามต�าแหน่งของค่ายกล  

ท้ังสองจึงเดินอย่างเชื่องช้าเต็มไปด้วยความระมัดระวัง บัดน้ีสภาพ

ร่างกายและจติใจของโม่ซนัซนัได้ถดถอยลงอย่างรวดเรว็จนถึงจดุทีต้่อง

ฝืนบังคับตัวเองให้มีสติไม่ล้มลง  

หนิงเชวียเห็นเช่นนั้นก็ส่ายหน้า จัดการแบกนางขึ้นหลังโดยไม่ฟัง

ค�าทักท้วง กล่าวตัดบทว่า

"ข้ายังพอทนได้"

โม่ซนัซนัจงึเลกิดิน้รน ร้องอมืเบาๆ ก่อนซบหน้าหลับตาไปกบัไหล่

ของหนิงเชวีย ปล่อยให้เส้นผมยาวสลวยดุจม่านน�้าตกไหลปรกหน้าอก

มนั จะลมืตาขึน้ก็ต่อเมือ่ต้องบอกให้หนิงเชวียเปล่ียนทศิทางเท่าน้ัน 

เหลี่ยมคมของค่ายกลชุดนี้แทรกอยู่ในทุกๆ ลมหายใจเข้าออก  

ท�าให้ผูท่ี้ก�าลงับกุฝ่ารูส้กึเหมอืนปอดและหัวใจถูกมดีกรดีเฉือน เจบ็ปวด

ทรมานสดุจะทน ส�ามะหาอะไรกับหนิงเชวียท่ีตอนน้ียังต้องแบกโม่ซนัซนั

ไว้บนหลงั ปากบอกว่าทนได้ แต่อนัทีจ่รงิมนัแทบจะยืนหยัดต่อไปไม่ไหว 
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แล้ว 

แต่มันเคยใช้ความอึดเอาชนะเส้นทางแสนวิบากหมื่นพิสดารบน

ภูเขาด้านหลงัสถานศึกษามาแล้ว อกีทัง้เคยได้รบัความเจบ็ปวดทรมาน

เช่นเดียวกันหรืออาจมากกว่ามาจนนับครั้งไม่ถ้วน ท่ีส�าคัญคือครั้งนี้ 

เมื่อไหร่ก็ตามท่ีมันใกล้จะทนทานต่อไปไม่ไหว ในสมองมันจะต้องผุด

ภาพรอยกระบี่บนก้อนหินขึ้นมาทันที ซึ่งก็จะเพิ่มพลังและความฮึกเหิม

ให้แก่มันทุกคราไป 

เมื่อหลายสิบปีก่อน ตอนที่คนผู ้นั้นถือกระบี่บุกเดี่ยวส�านัก 

พรรคมาร แม้ค่ายกลทรมานจิตยังคงสมบูรณ์ครบถ้วน มีพลังและ

อานุภาพถึงร้อยส่วน แต่คนผู้น้ันก็ยังบุกฝ่าเข้าไปได้ บัดนี้มันซึ่งเป็น 

ศิษย์ร่วมส�านักจะมารามือเสียแต่กลางคันไม่สืบสานจิตปณิธานอัน 

ยิ่งใหญ่ของคนผู้นั้นต่อไปอย่างนั้นหรือ 

เย่ียหงอว๋ีมองเงาร่างทั้งสองลับหายไปในดงหิน อาภรณ์บนร่าง

นางบัดน้ีมีแต่รอยฉีกขาด คราบเลือดบนไหล่ย่ิงเน้นให้เห็นถึงความ

ทลุักทเุลและความน่าสยดสยองเมื่อยืนอยูบ่นที่กว้างเวิ้งว้างเพียงล�าพัง

ทั้งๆ ที่เห็นว่าศัตรูอยู่ตรงหน้า แต่ไม่อาจไล่ตามไปได้ ท�าให้นาง

ถึงกับต้องแผดร้องอย่างเดือดดาล คลื่นเสียงแล่นปะทะเข้ากับผนังผา

อันสูงชันที่อยู่ห่างออกไปก่อนสะท้อนกลับมา นี่ย่ิงยืนยันถึงความ 

โล่งกว้างของก้นทะเลสาบ และย่ิงท�าให้นางดูโดดเดี่ยวมากขึ้น

พอหางเสยีงขาดหาย เย่ียหงอว๋ีก็ฉกีชายกระโปรงออกมาส่วนหน่ึง 

ใช้พันบาดแผลตรงไหล่ไว้ ไม่สนใจว่าการท�าเช่นนี้จะย่ิงท�าให้เห็น 

เรยีวขาเปล่าเปลอืยมากขึน้ จากน้ันค่อยกระโดดลงจากก้อนหนิเดนิตาม

ทางน�้าไหลใต้หินกรวดมุ่งหน้าไปยังใจกลางทะเลสาบ 

นางไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อยว่ากองหินเหล่านี้คือค่ายกล
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ทรมานจิต รู้แต่เพียงว่าเจ้าก้อนหินเหล่าน้ีแฝงพลังค่ายกลอันน่ากลัว

เอาไว้ แม้แต่คนห้าวหาญดุดันอย่างนางก็ยังรู้สึกหว่ันเกรงอยู่บ้าง

เจ้านิกายอาศรมเทพแห่งซหีลงิเคยชมสตรีนางนีว่้ารอบรูส้รรพวิชา 

แต่ท่ีผ่านมานางกลบัไม่เคยได้สมัผสักับโลกของยันต์หรือค่ายกลมาก่อน 

นางเพียงแต่เดาว่าบรเิวณท่ีน�า้ถูกระบายออกจนท�าให้ก้อนหนิโผล่ข้ึนมา

น่าจะอยู่ท่ีใจกลางทะเลสาบ และก็ไม่รู ้ว่าตัวเองจะเดินผ่านกองหิน 

น้อยใหญ่ไปยังจุดที่หมายตาไว้ได้อย่างไร 

อาศยัสายตา พลงัจติ และสมัผสัรบัรู ้นางลงความเห็นว่าก้อนหิน

รูปร่างหน้าตาหลากหลายท่ีกระจัดกระจายอยู ่รอบตัวก็เหมือนกับ 

ต้นท้อบนเชิงเขาทางทิศใต้ของเขาเถาซาน คือมีความสามารถในการ

บิดเบือนอากาศ

หากเดินดุ่มๆ เข้าไปนางคงไม่มีวันไปถึงกลางทะเลสาบได้ และ

ไม่แน่ว่าอาจจะถูกกักอยู่กลางดงหินเหล่าน้ีจนสภาพจิตใจพังทลาย 

หรือไม่ก็อาจตายเพราะความอดอยากหิวโหย 

เย่ียหงอว๋ีเหลียวมองไปด้านหลัง นางมั่นใจว่าหากยอมถอยเสีย

ตั้งแต่ตอนนี้น่าจะยังเป็นไปได้ แต่หากเดินหน้าต่ออีกแค่ไม่ก่ีก้าว ตก

เข้าไปอยู่กลางค่ายกล น่ันก็คงยากที่จะหาทางออกแล้ว 

ขณะก�าลังลังเล สายตานางเหลือบไปเห็นรอยตะไคร่น�้าบน 

ก้อนหินหลายก้อน จึงก้มลงดู พอเช็ดถูตะไคร่ออกก็เห็นรอยกระบี่ที่ 

ซ่อนตัวอยู่ข้างใต้ 

แววตาท่ีเฉยชาพลันเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นทันที เนื้อตัวนางสั่น

เล็กน้อยด้วยความตื่นเต้น หัวใจสูบฉีดแรงจนแผลที่ไหล่มีเลือดไหลซึม

ออกมาอีก นางพอจะเดาได้ว่าผู้ที่ทิ้งรอยกระบี่เหล่านี้ไว้คือใคร

ผู้ท่ีมีคุณสมบัติพอที่จะรู้ความลับของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบ
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ปีก่อนย่อมรู้ว่าคนบ้าบิ่นท่ีถือกระบี่บุกเดี่ยวถล่มส�านักพรรคมารก็คือ

ยอดคนอันดับหนึ่งของแผ่นดินในตอนนั้น 

แม้ต่อมาคนบ้าบิ่นที่ว่าจะกลายเป็นศัตรูท่ีไม่ยอมอยู่ร่วมโลกกับ

อาศรมเทพแห่งซีหลิงและถูกฟ้าลงทัณฑ์สังหารในท่ีสุด อีกท้ังคนบน

เขาเถาซานทั้งหมดรวมถึงสามจ้าวบัลลังก์ก็ไม่มีใครยอมเอ่ยชื่อแซ่ของ

มัน แต่หลังจากที่นางทราบเรื่องบุกถล่มพรรคมารของมันแล้วก็ได้แต่

แอบนับถืออยู่ในใจมาโดยตลอด 

หากพูดถึงยอดคนในปัจจุบัน นางยึดเอาพ่ีชายตัวเองเป็น 

แบบอย่าง แต่หากเป็นในรอบพันปี คนผู้นี้กลับอยู่ในฐานะเหนือกว่า 

ผู้ใด วันนี้นางประสบกับอุปสรรคและความล้มเหลวติดๆ กัน ซ�้าใน 

ตอนน้ีก็ยังตกอยู่ในดงหินปริศนา มิอาจรุกคืบหน้า จะล่าถอยใจก็ 

ไม่ยินยอม แล้วจู่ๆ ก็ได้เห็นรอยกระบี่ของบุคคลที่ตนนับถือสุดหัวใจ  

ได้เห็นร่องรอยของต�านานอนัเป็นอมตะทีต่วัเองมุง่มาดปรารถนา ความ

ฮึกเหิมห้าวหาญจึงแผ่พุ่งขึ้นมาจากกลางอก บดขย้ีเหลี่ยมคมของ 

ค่ายกลจนแตกละเอียดไปในทันใด

เมื่อลมหายใจถ่ีกระชั้นค่อยผ่อนลงเป็นปกติ ใบหน้าเย่ียหงอวี๋ก็

กลับคืนสู่ความเฉยชา นางชักกระบี่ออกถือด้วยสองมือ กล่าวกับรอย

กระบี่ด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวว่า

"มีเจตนารมณ์กระบี่ของเคอเซียนเซิงอยู่ตรงหน้า ผู้เยาว์จะกล้า

ท�าให้ท่านผิดหวังได้อย่างไร"

ขาดค�าเย่ียหงอว๋ีก็ตะลยุฟันก้อนหินท่ีขวางมอืขวางเท้าอยู่ตรงหน้า

อย่างบ้าคลั่ง นางไม่เข้าใจวิชาค่ายกล มิรู้ว่าจะค้นหาเส้นทางเดินที ่

ถูกต้องได้อย่างไร เช่นน้ันก็ก�าจดัก้อนหินทีข่วางทางเหล่าน้ีให้หมดเถอะ 

ไม่แน่ว่าวิธีนี้อาจจะกรุยทางให้ตัวนางฝ่าไปได้ นางไม่รู้ว่าท�าแบบน้ีผิด
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หรือถูก แต่ในเมื่อได้เห็นเจตนารมณ์กระบี่ของคนรุ่นก่อนปรากฏอยู่ 

ตรงหน้า ที่นางนึกได้จึงมีเพียงวิธีนี้เท่านั้น 

น�้าพันร้อยหมู่ในทะเลสาบต้าหมิงแห้งขอด เหลือเพียงก้อนหิน 

ก้อนกรวด เมื่อเทียบกับหุบเขาเขียวขจีที่รายล้อม ยิ่งดูรกร้างเงียบเหงา

จนเข้าขั้นวังเวง 

ถังยืนอยู่ริมทะเลสาบ มองไปยังกองหินจ�านวนมากมายด้านล่าง 

เงียบไปครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า

"ปีน้ัน หลังจากคนผู้น้ันมาถึง ไม่ว่าเรื่องใดก็เปลี่ยนไป กระทั่ง 

ค่ายกลทรมานจิตก็ไม่เหมือนเดิม"

ถังเสี่ยวถังยืนอยู่ข้างพ่ีชาย พอได้ยินเสียงคล้ายโลหะกับหิน 

ปะทะกันแว่วเข้ามาไม่หยุดก็แลบลิ้นกล่าวอย่างสยดสยองว่า

"นางปีศาจนั่นช่างฟั่นเฟือนจริงๆ"

ถังกล่าวว่า

"คนทั้งแผ่นดินเรียกพวกเราว่ามาร บอกว่าพวกเราเสียสติ ดังนั้น

ผู้ท่ีคิดจะบุกเข้าดินแดนศักด์ิสิทธ์ิของนิกายหมิงเราก็ล้วนแล้วแต่เป็น

พวกขาดสติท้ังสิ้น ตอนคนผู้น้ันบุกเข้าส�านักเราก็สติฟั่นเฟือนแบบนี้ 

เช่นกัน"

นีเ่ป็นครัง้แรกทีถั่งเสีย่วถังมายังดินแดนศักดิส์ทิธ์ิของนิกายตวัเอง 

นางจึงเขย่าแขนพ่ีชาย กล่าวอย่างเป็นกังวล

"พ่ี จะปล่อยให้พวกมันเข้าไปจริงๆ หรือ"

"ดนิแดนศักด์ิสทิธ์ิของนกิายหมงิเราเข้าได้แต่กไ็ม่แน่ว่าจะออกมา

ได้ เพ่ือคัมภีร์สวรรค์ท่ีสูญหายไปต้ังนานแล้ว คนพวกนี้ดูเหมือนจะ 

ไม่สนใจแม้กระทั่งความตาย"
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เมื่อคิดถึงว่าตอนนี้หนิงเชวียน่าจะเข้าประตูของดินแดนศักดิ์สิทธิ์

ไปแล้ว คิว้ท่ีหนาตรงเหมอืนแท่งเหลก็ของถังก็ขมวดมุน่ พึมพ�าข้ึนมาว่า

"เจ้าคอยมองมาอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ เจ้ามั่นใจว่าสามารถเข้า

ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิไปช่วยมันอย่างนั้นสิ หรือ...เมื่อสิบส่ีปีที่แล้วเจ้าอยู่ท่ี

อีกฟากหนึ่งของร่องตื้นจริงๆ"

ถังเสี่ยวถังถอดหางสัตว์ท่ีใช้พันคอออก เผยให้เห็นใบหน้าแดง

เปล่งปลั่ง ปากถามว่า

"พ่ี คัมภีร์สวรรค์อยู่ในนั้นจริงๆ หรือ"

ถังส่ายหน้า

"ไม่รู้"

ถังเสี่ยวถังถามอย่างงุนงง

"แล้วเหตุไฉนเหล่าพรตเฒ่าของอาศรมเทพจึงส่งคนมาท่ีนี่เล่า"

ถังตอบ

"ข่าวทีส่่งมาจากจงหยวนบอกว่าหลังจากต้าเสนิกวนหน่วยโองการ

ฟ้ากลับจากแดนใต้ก็ได้ประกาศว่าดินแดนศักดิ์สิทธ์ิจะถูกเปิดออก 

โดยเจตนารมณ์แห่งฟ้า คมัภีร์สวรรค์จะปรากฏให้เห็น"

ถังเสี่ยวถังเกาศีรษะถาม

"แต่พ่ีบอกเองไม่ใช่หรือ หลังจากดินแดนศักดิ์สิทธ์ิถูกถล่มจน 

กลายเป็นซากปรกัหกัพัง ข้างในก็ไม่เหลืออะไร แล้วพรตเฒ่าโองการฟ้า

อะไรนั่นอาศัยอะไรมาพูดว่าคัมภีร์สวรรค์อยู่ที่นี่"

ถังตอบ

"จ้าวบลัลงัก์ทัง้สามของอาศรมเทพต่างก็มสีมัผสัรบัรูท่ี้ล�า้เลศิเหนือ

ผู้ฝึกฌานท่ัวไป ต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าไม่เพียงสัมผัสรับรู้ได้ถึง

เจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน ตามท่ีเล่าลอืกันยังบอกว่ามนัมคีวามสามารถ 
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ในการพยากรณ์อกีด้วย ดงันัน้ค�าพูดของมนัมใีครบ้างทีไ่ม่เชือ่"

ถังเสีย่วถังจู่ๆ  ก็นกึถึงนกัพรตท่ีเอือ้นล�าน�าเพลงบนหน้าผา มทิราบ

ว่าท�าไมในใจจงึบงัเกิดความกลวัขึน้เลก็น้อย ถามอย่างหว่ันใจว่า

"พ่ีว่านักพรตนั่นจะมาแย่งชิงคัมภีร์สวรรค์ด้วยหรือไม่"

ถังส่ายหน้า

"ไม่มีทาง เพราะในใจมันมีคนผู้หนึ่งท่ีส�าคัญย่ิงกว่าคัมภีร์สวรรค์"

ณ บริเวณทางเหนือสุดของโลก ย่ิงเวลาผันผ่าน กลางคืนก็ย่ิง

ยาวนานและหนาวเหน็บขึ้นเรื่อยๆ ภายในเทือกเขาท่ีถูกเฮ่าเทียน 

ทอดทิง้ หุบเขาเขยีวทีส่ญูหายไปนานปรากฏขึน้อกีครัง้ตามเจตนารมณ์

แห่งฟ้า ทะเลสาบต้าหมงิน�า้แห้งขอด ค่ายกลทรมานจติขบัเคลือ่นใหม่

อกีครา เหน่ียวน�าให้ลมหายใจแห่งฟ้าดนิพุ่งทะยานข้ึนสูท้่องฟ้า ส�าแดง

เป็นอานภุาพอนัย่ิงใหญ่น่าสะท้านใจ 

แรงกระเพ่ือมของลมหายใจแห่งฟ้าดินที่เกิดจากการที่ประตู

ส�านักพรรคมารเปิด แม้จะหายไปในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ยังสะท้าน

สะเทือนไปท่ัวภูเขาหิมะอันกว้างใหญ่ และสะท้อนสะท้านไปไกลถึง 

นอกเขตทิวเขาอันยาวเหยียด 

บนทุง่ร้างนอกเขตเขาเทียนชี ่ ซากศพของบรรดาสตัว์ป่าทีน่อนแขง็

ตายอยู่ท่ามกลางพ้ืนดนิด�าตัดกับหิมะขาวมใีห้เหน็เป็นระยะ ลมหนาวเย็น

ดจุใบมดีโหมกระหน�า่ตีใส่กระโจมของพวกคนเถ่ือนเสยีงดงัพ่ึบพ่ับ  

ในดินแดนที่มีแต่สีทึมเทาปรากฏร่างของเย่ียซูเคลื่อนไหวอยู่

เงียบๆ ชุดนักพรตบนร่างเรียบสนิทไม่พลิ้วไหว ราวกับเป็นหน้าผาที ่

เรียบลื่น ไม่ได้รับผลจากแรงลมอันบ้าคล่ังแม้แต่น้อย แต่ละก้าวที่

เหยียบลงพาร่างมนัไปได้ไกลถึงสบิกว่าจัง้ แต่บนพ้ืนหมิะกลบัไร้รอยเท้า 
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มองเผินๆ จึงคล้ายเหาะเหินเดินอากาศได้ดั่งเทพเซียน 

ตอนที่แรงกระเพ่ือมของลมหายใจแห่งฟ้าดินถ่ายทอดมาถึง มัน

เพียงหยุดเท้าลง แค่หันกลบัไปมองด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึ ไม่คดิจะเดนิ

ย้อนกลับไปดู

ในฐานะศิษย์สัญจรทั่วปฐพีของอารามจือโส่ว เย่ียซูย่อมรู้เนื้อหา 

ในโองการที่ต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าประกาศก่อนผู้ใด อันท่ีจริงมัน 

ยังรูก่้อนต้าเสนิกวนหน่วยโองการฟ้าด้วยซ�า้ว่าคมัภีร์สวรรค์เล่มแสงสว่าง

จะปรากฏขึน้อกีครัง้ในทุง่ร้าง 

มีเพียงผู้ฝึกฌานท่ีฝึกถึงระดับมองความเป็นตายได้ทะลุเช่นมัน

เท่าน้ันจึงจะสามารถเพิกเฉยต่อสิ่งของนอกกาย ไม่ปล่อยให้สิ่งใดมา

ผูกมัดจิตใจ แม้สิ่งนั้นจะเป็นคัมภีร์สวรรค์ก็ตาม 

อีกอย่างมันกับถังพนันกันเรื่องหนิงเชวียกับหลงชิ่งว่าใครจะ 

ฝ่าด่านได้ก่อนกัน ในเมื่อแพ้แล้วก็ต้องยอมรับ มันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้

กลายมาเป็นเงามืดในจิตใจอย่างเด็ดขาด

เหตุที่มันมาที่ทุ่งร้างไม่เก่ียวข้องอะไรกับการท่ีคัมภีร์สวรรค์จะ

ปรากฏ และไม่เก่ียวข้องใดๆ กับการที่ประตูทางเข้าส�านักพรรคมาร 

จะเปิด

มันอาศัยอยู่ในอารามมาตั้งแต่เล็ก หลังจากรู ้ความอ่านออก 

เขียนได้ สิ่งแรกที่อ่านก็คือคัมภีร์สวรรค์หกเล่ม มันจึงมองโลกด้วย

สายตาชืดชามาตั้งแต่ไหนแต่ไร ชาวฮวงอพยพลงใต้อาจจะเป็นเร่ือง

ใหญ่ส�าหรับคนท้ังแผ่นดิน แต่ก็ยังมิอาจดึงดูดความสนใจจากมันได้

แม้แต่กระผีกริ้น ประตูส�านักพรรคมารเปิดอีกคร้ังยังน่าสนใจอยู่บ้าง 

แต่พรรคมารเสื่อมโทรมไปนานแล้ว ไม่อาจกลับมาสร้างเภทภัยให้ใคร

ได้อีก
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ในโลกน้ี คนหรือสิ่งท่ีมีคุณสมบัติพอให้มันเดินทางออกจาก 

อารามจือโส่วมีอยู่น้อยย่ิงกว่าน้อย 

แต่ผูท้ียื่นอยู่อกีฟากหนึง่ของร่องตืน้เมือ่สิบสีปี่ก่อนย่อมมคีณุสมบตัิ

พออย่างแน่นอน 

เย่ียซูอยากพบคนผู้น้ันเป็นอย่างย่ิง นี่เป็นความปรารถนาที่มีอยู่ 

ในใจมานานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาคนผู้นั้นมักจะหมกตัวอยู่แต่บนเขา 

แม้แต่คนทระนงถือดีและมคีวามสามารถอย่างมนัก็ยังไม่มปัีญญาเข้าใกล้

ทว่าในท่ีสุดปีน้ีคนผู้นั้นก็ลงจากเขาและเดินทางมายังทุ่งร้าง 

มนัมริูว่้าขณะนีอ้กีฝ่ายอยู่ท่ีใด แต่รูว่้ามนัจะต้องได้พบอย่างแน่นอน

เป็นเพราะลักษณะพิเศษของคนบนเขาลูกนั้น ท�าให้เกิดความ 

เป็นไปได้น้ี 

เมื่อหนิงเชวียประสบกับอันตรายอย่างแท้จริง คนผู้นั้นจะต้องมา

อยู่ท่ีข้างกายอย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่มันต้องท�ามีอยู่เพียงอย่างเดียว 

นั่นคือรอ รอให้หนิงเชวียประสบกับอันตรายอย่างแท้จริงเสียก่อน 

เพียงแต่ตอนน้ีหนิงเชวียก�าลังจะเข้าประตูส�านักพรรคมาร แล้ว

เหตุไฉนเย่ียซูจึงเดินทางออกจากบริเวณท่ีตั้งของส�านักพรรคมารไป 

ทางใต้เล่า 

เชิงเขาทางทิศใต้ของเขาเทียนชี่มีทะเลสาบอยู่แห่งหน่ึงชื่อว่า

ทะเลสาบฮูหลัน ที่น่ีถูกพวกคนเถ่ือนในดินแดนแห่งทุ่งหญ้ายกย่องให้

เป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ขณะนี้น�้าในทะเลสาบเร่ิมจับตัวเป็นชั้นน�้าแข็ง

บางๆ พวกคนเถ่ือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาหลายชั่วอายุคนก�าลัง 

ฉวยโอกาสท่ีน�้ายังไม่จับตัวแข็งจนหมดลงงมเก็บพืชน�้าชนิดหน่ึง 

ที่ใดมีคนเถ่ือนอาศัยอยู่ ท่ีน้ันก็มักจะมีขบวนพ่อค้าชาวจงหยวน
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ไปปรากฏ เพียงแต่ตอนน้ีอยู่ในช่วงหนาวจัดของปี อีกท้ังศึกสงคราม

ระหว่างชนเผ่าอนารยะกับกองทัพร่วมจงหยวนก็เพ่ิงจะยุติ การท่ีมี 

ขบวนพ่อค้ามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวริมทะเลสาบจึงนับว่าเป็นเรื่องแปลก

มากเรื่องหน่ึง 

แต่ก็เป็นเพราะพ่อค้าเหล่านี้ใช้จ่ายมือเติบ ซ�้ายังยอมจ่ายเงิน 

ค่ามัดจ�าหนังสัตว์ของปลายคิมหันต์ปีหน้า ดังนั้นหัวหน้าเผ่าจึงยอมรับ

พวกมนัไว้ ทัง้ยังแบ่งทีต่ัง้ค่ายพักแรมให้ด้วย 

คนในขบวนพ่อค้าก�าลังก่อไฟหุงข้าว หลายสิบคนถือโอกาสท่ี

ท้องฟ้ามีแดดแจ่มใสน่ังล้อมรอบกองไฟ ไม่หลบเข้ากระโจมหนีความ

หนาวเย็น สงัเกตจากการเคลือ่นไหวของคนเหล่าน้ี ดเูหมอืนพวกมนัจะ

ท�าตามค�าสัง่ของพ่อค้าคนหนึง่ในขบวน 

พ่อค้าคนน้ีรปูร่างค่อนข้างเจ้าเน้ือ มนัก�าลงันัง่แทะขาแพะมนัย่อง 

ประเดี๋ยวประด๋าวเป็นต้องบ่นออกมาสักหลายค�า เห็นได้ชัดว่าไม่พอใจ

ในการต้อนรับขับสู้ของพวกคนเถ่ือนเป็นอย่างย่ิง ชายวัยกลางคน 

ร่างก�าย�าสงูใหญ่สวมหมวกขนสตัว์ท่ียืนอยู่ด้านข้าง ซึง่คาดว่าน่าจะเป็น

คนคมุขบวนหรอืไม่ก็ผูคุ้ม้กัน พยายามเอ่ยเตอืนเบาๆ อยู่หลายคร้ัง แต่

กลับถูกตวาดสั่งสอนไปยกใหญ่ 

ทนัใดน้ันท้องฟ้าท่ีสดใสไร้ปยุเมฆพลันปรากฏร้ิวเมฆสขีาวจ�านวน

มากมาย คล้ายผ้าเขียนภาพสฟ้ีาถูกกรงเลบ็ท่ีมองไม่เหน็กระชากขาดจน

เหน็แผ่นรองสขีาวท่ีด้านหลงั 

พวกคนเถ่ือนและคนในขบวนพ่อค้าต่างก็สังเกตเหน็ปรากฏการณ์

แปลกประหลาดบนท้องฟ้าพร้อมๆ กัน จึงพากันแหงนหน้ามองด้วย

ความประหลาดใจ 

หวัหน้าพ่อค้าเหน็เช่นนัน้ก็ยังไม่วายบ่นต่อ แต่ผูคุ้ม้กันซึง่เป็นบรุุษ
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วัยกลางคนกลบัหรีต่ามองริว้เมฆบนท้องฟ้าด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ ไม่สนใจ

ค�าสบถของมนัแม้แต่น้อย 

มิทราบว่าท�าไม พอเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของบุรุษวัยกลางคน 

หัวหน้าพ่อค้าถึงกับหน้าเปลี่ยนสี ไม่กล้าก่นด่าเสียงดังอีก รีบก้มหน้า

ซ่อนแววหวาดหว่ันย�าเกรงในดวงตา 

ชายวัยกลางคนแหงนมองท้องฟ้าเงียบๆ สัมผัสรับรู ้ถึงแรง

กระเพ่ือมของลมหายใจแห่งฟ้าดินท่ีแผ่พุ่งมาจากเทือกเขาซึง่อยู่ห่างไกล

ไปทางทศิเหนือ ใบหน้าใต้เงาหมวกขนสตัว์ดซูบัซ้อนแฝงไว้ด้วยอารมณ์

หลากหลาย มท้ัีงร�าลกึถึง อบอุน่อ่อนโยน และคบัแค้นเสยีใจคละเคล้า

กันไป  

สุดท้ายมันก็พูดออกมาสั้นๆ สามค�า

"ประตูเปิดแล้ว"

หนิงเชวียแบกโม่ซันซันที่อ่อนระโหยโรยแรงเต็มทีไว้บนหลังเดิน 

วนไปวนมาอยู่ในดงหินอย่างยากล�าบาก จนในที่สุดก็มาถึงใจกลาง

ทะเลสาบ ทีน่ี่มปีระตศูลิาขนาดใหญ่โตมโหฬารบานหนึง่ ยามแหงนมอง

คอตัง้บ่ากลบัให้ความรูส้กึคล้ายภูเขาลกูย่อมๆ หน่ึงลกู 

เมืองฉางอันที่เข้มแข็งเกรียงไกรเป็นอันดับหน่ึงในปฐพีก็ยังไม่มี

ประตูที่ใหญ่อลังการขนาดน้ี 

หนิงเชวียคิดไม่ถึงว่าจะสามารถหาส�านักพรรคมารเจอได้อย่าง

ง่ายดายถึงเพียงนี้ จึงไม่เชื่อสายตาตัวเองไปชั่วขณะ มันไม่เข้าใจว่า 

เพราะเหตุใดประตูยักษ์บานน้ีจึงซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบต้าหมิงได้  

อกีอย่างตอนเดนิอยู่ในค่ายกลทรมานจติ ไฉนจงึมองไม่เห็น 

ขณะเดินผ่านกองหินน้อยใหญ่กับเจตนารมณ์ค่ายกลท่ีเต็มไปด้วย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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