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ยามวิกาลเงยีบสงดั เจ้าด�าว่ิงกลบัวิหารเทพแสงสว่าง ไม่กล้าร้องฮี้  

แต่สะบดัศรีษะอย่างมคีวามสขุ เสยีงว่ิงถ่ีกระชัน้แผ่วเบา แผงคอทีเ่ปียก

น�้าค้างพลิ้วไสวตามสายลม

ทันใดน้ันมันรู้สึกว่ามีคนก�าลังมอง มันจึงหันไปมองอย่างงงงัน  

พอเห็นเงาร่างสูงใหญ่ในส่วนลึกของวิหาร เหงื่อพลันแตกพลั่กออกมา

ชะล้างน�้าค้างบนตัวไปจนหมด

ซังซังไม่ได้ลงโทษท่ีมันไม่จงรักภักดี เพียงเดินมือไพล่หลังไปยัง

ราวระเบียงหลังวิหาร น่ิงเงียบมองชายหนุ่มที่ร่วงลงจากหน้าผาช้าๆ 

ราวกับใบไม้

ในชว่งไมก่ีค่นืทีผ่า่นมาล้วนมเีมฆบดบงัดวงจันทร์ สขีองเทอืกเขา

ท่ีทอดยาวในแคว้นเทพซีหลิงดูเข้มขึ้น อีกทั้งเงียบสงบมาก มีเพียง

หน้าผาเบื้องล่างวิหารเท่าน้ันท่ีมีเสียงเบาๆ ดังข้ึนเป็นครั้งคราว

นอกจากนางแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงเหล่าน้ี

ตั้งแต่คืนแรกนางก็ยืนที่ราวระเบียงมองภาพน้ีอยู่เงียบๆ นางเห็น

บทที่ 1

หน้าดอกไม้ใต้แสงจันทร์
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 31

มันกระโดดจากดงต้นท้อไปยังหน้าผา เห็นมันร่วงลงและปีนขึ้นมา 

อย่างล�าบากล�าบน เห็นมันรออยู่ที่ทางตะวันออกของคอกม้าทุกคืน  

และเห็นมันรีบกลับไปยังเชิงเขาก่อนฟ้าสาง

นางไม่ได้ท�าสิ่งใด เพียงมองเงียบๆ อยู่อย่างน้ัน จนกระท่ังคืนนี้

เวลาน้ี นางเห็นชายผู้นั้นเงยหน้ามองวิหารที่ตนอยู่

นางรู ้ว่ามันก�าลังมองตน นางรู ้ว่ามันมองไม่เห็นตน แต่นาง 

มองเห็นสิ่งที่อยู ่ในดวงตามัน สิ่งที่อยู ่ในดวงตาชายผู้นั้นเรียกว่า  

'มุ ่งใฝ่คะนึง'* ไม่ใช่การขจัดตัดขาดจากความคิดท้ังปวง แต่เป็น 

การส่งความคิดไปยังที่ใดที่หนึ่ง หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่ามันก�าลัง 

ส่งความนึกคิดของมันมายังวิหารเทพแสงสว่าง

นางคือคนท่ีมันคิดถึง แต่นางคือเฮ่าเทียน มนุษย์ที่เป็นเย่ียง 

มดปลวกไม่มีสิทธ์ิคิดถึงนาง นางจึงคิดว่าน่ีเป็นการไม่เคารพตน 

อย่างมาก ถึงขั้นควรเรียกว่าการลบหลู่

ความเกลยีดชงัและความโกรธในจิตส�านกึของนางระเบดิออกมา

อีกครั้ง

เช่นเดียวกับความคิดถึงในดวงตาของชายผู้น้ันท่ีระเบิดออกมา

ลมพายุซึ่งเกิดขึ้นในทะเลแคว้นซ่งท่ีห่างออกไปไกลนับพันล้ี 

พัดหวีดหวิวผ่านหนทางยาวไกลมายังแคว้นเทพ พัดเมฆบนฟ้ายาม

ราตรีจนสั่นไหวเหมือนใยฝ้ายบนปลายเชือกที่ราวกับจะฉีกขาดได้ 

ทุกเมื่อ

ดอกท้อทั่วภูเขาถูกพัดกระเพ่ือม ไม่รู้มีกลีบดอกมากน้อยเท่าใด

ท่ีต้องปลิดปลิว ยอดวิหารที่ท�าจากหยกและทองค�าของหมู ่วิหาร 
* 'มุ่งใฝ่คะนึง' กับ 'ขจัดนิวรณ์' สามารถใช้ภาษาจีนตัวเดียวกันมาสื่อความ คือค�าว่า 'ชวี่เนี่ยน (去念)' 

โดย 'ชว่ี' แปลได้สองความหมาย หนึ่งคือก�าจัดท้ิงไป อีกความหมายคือไปยัง หรือมุ่งใฝ่ ส่วน 'เน่ียน' 

หมายถึงความคิดถึง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของนิวรณ์อันเป็นเครื่องกั้นจิตจากความสงบ 
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บนเขาเถาซานเริ่มร้องครวญครางราวเสียงร้องของภูตผี

วิหารเทพแสงสว่างอยู่ไกลถึงยอดเขา ไม่ว่าสายตาของหนิงเชวีย

จะดอีย่างไรก็มองไม่ชดั หรอืต่อให้มองชดัก็ไม่มทีางเหน็สตรร่ีางสงูใหญ่

ท่ียืนอยู่ตรงราวระเบียง อีกทั้งในจินตนาการของมัน ถ้าหากมันเป็น 

เจ้าหลัว* อะไรนั่น และหน้าผาคือเบื้องล่างของระเบียง เช่นนั้น 

หญิงสาวตรงราวระเบียงก็ควรผิวด�าและผอมบอบบาง 

มนัมองท่ีน่ันพลางย้ิม เก็บความคิดถึงและความสงสยัในโชคชะตา 

เข้าไปในส่วนลกึของห้วงแห่งความนกึคดิจนหมด เมือ่ใจสงบก็ไต่หน้าผา 

ลงไปเบื้องล่าง

ทันใดนั้นลมภูเขาที่รุนแรงซึ่งมีกลิ่นของทะเลก็พัดหวีดหวิวลงมา

จากฟ้าปะทะร่างมันอย่างแรง ใบหน้ามันสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็น

และเปียกชืน้ เมือ่รวมกับสายตาคู่นัน้ท่ีมนัสมัผสัได้เลอืนรางก่อนหน้านี้  

'ห้วงฌาณแน่วน่ิง' อันสงบว่างเปล่าของมันก็พังทลายลงทันที

ห้วงฌาณแน่วนิ่งหายไป มุทราที่หนิงเชวียใช้อยู่ย่อมคลายออก 

ท่ีน่ากลัวกว่านั้นคือในช่วงคับขันน้ีไม่ว่ามันจะเยือกเย็นสุขุมเพียงใด 

หรือถึงขั้นเข้าสู่ห้วงฌาณแน่วนิ่งได้อีกครั้ง แต่สองมือก็ไม่อาจประกบ

มุทราได้แล้ว

ลมหอบนี้หนาวเย็นและรุนแรงมากจริงๆ พัดหวีดหวิวอย่าง 

บ้าคลั่งล้อมตัวมัน ทุกครั้งที่มันจะประกบมุทรา มุทราจะถูกพัดให้ 

แยกออก

มุทราของนิกายพุทธใช้ไม่ได้ผล หนิงเชวียถูกตัดขาดจากผนังผา

แล้วถูกพัดลงสู่เบื้องล่าง เวลานี้ไม่เหมือนใบไม้ แต่เหมือนก้อนหิน 

* หมายถึงโรเมโอ ตัวละครในผลงานประพันธ์ของวิลเลียม เช็กสเปียร์ เรื่อง 'โรเมโอและจูเลียต  

(Romeo and Juliet)' 

Page ��������������� 31.indd   9 3/12/2562 BE   14:45



10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 31

เสียมากกว่า

สภาวะการร่วงลงข้างล่างครัง้น้ีน่ากลวัย่ิงกว่าการลืน่ไถลในคนืแรก  

เพียงชั่วอึดใจก็ร่วงลงมาหลายร้อยจั้ง ท้ังร่วงเร็วขึ้นเรื่อยๆ

เฮ่าเทียนไม่สนใจหนิงเชวียแล้ว เพราะอีกครู่มันอาจถูกเหล่ียมผา

กระแทกออก สองมือไม่มีที่ให้ยึดจับอีก จากน้ันร่วงทะลุหมอกหนา 

จนกระแทกพ้ืนตายคาท่ี

แต่ก่อนจะอับจนหนทางหนิงเชวียท�าบางส่ิงอย่างรวดเร็วและ 

เด็ดขาด มันระเบิดลมปราณสุดไพศาลออกมาสุดแรงเกิด ทิ่มสองมือ

ไปเบื้องหน้าอย่างแรงเหมือนดาบสองเล่มแทงเข้าไปในผนังผาอย่าง

ดุดัน! 

ฉึกๆ! 

แขนทั้งท่อนที่แข็งประดุจเหล็กผ่าหินผาจนเกิดรอยแตกยาว

ประมาณสองจั้ง จนกระท่ังสภาวะการร่วงลงข้างล่างหยุดชะงัก ท�าให้

มันหยุดอยู่กลางหน้าผา

หนิงเชวียยังไม่พ้นจากสถานการณ์คับขัน แม้ตอนน้ีจับหน้าผา 

ได้มั่นคงแล้ว แต่ยังไม่อาจเข้าสู่ห้วงฌาณแน่วน่ิง ค่ายกลกระทบเนตร

เริ่มโจมตีดวงตาและห้วงแห่งความนึกคิดของมัน มันได้แต่ทนอาการ

ปวดแปลบในดวงตาและคลื่นขนาดใหญ่ในห้วงแห่งความนึกคิด  

เกาะหน้าผาท่ีเย็นเยือกไว้อย่างสุดก�าลัง

ต่อมาเรื่องท่ีแปลกประหลาดกว่าก็เกิดขึ้น พลังหลายสายท่ีมัน

เคยสัมผัสได้ในหมอกหนาบริเวณหน้าผากลางเขาเล้ือยมาเหมือน

อสรพิษเข้าปกคลุมร่างกายมันอย่างรวดเร็ว

หนิงเชวียทนความเจบ็ปวดในห้วงแห่งความนกึคดิ ปล่อยพลงัจติ

ไปสัมผัสพลังเหล่านั้น แต่ก็ไม่อาจรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพลังเหล่านั้น 
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คืออะไร เวลามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นหมอกเส้นๆ เท่านั้น

หมอกเหล่านี้หมุนวนอยู่บริเวณหน้าผาท�าหน้าที่ปิดก้ันศาลามืด 

ต้องไม่ใช่หมอกธรรมดาอย่างแน่นอน พวกมันแทรกซึมเข้าไปในเส้ือผ้า

หนิงเชวีย จากนั้นซึมต่อเข้าไปในร่างกาย แม้ไม่มีโลหิตไหลออกมา  

แต่มันกลับรู้สึกได้ถึงการถูกเชือดเฉือนที่เจ็บปวดและชัดเจน หลังจาก

หมอกแทรกซึมเข้ามามันก็รู้สึกราวกับว่าตนก�าลังถูกมีดนับหมื่นเล่ม

เชือดเฉือนไม่หยุดย้ัง

เวลานีห้นงิเชวียรูส้กึเคารพนบัถือเจ้าอารามอย่างทีส่ดุ เพราะตอน

นี้มันรู้แล้วว่าการถูกมีดนับพันนับหมื่นเชือดเฉือนนั้นรู้สึกอย่างไรและ

เจ็บปวดขนาดไหน

เรื่องที่เกิดขึ้นตามมายิ่งเป็นเรื่องไม่คาดฝัน หลังจากสองมือของ

มันแทงเข้าไปในผนังผา หน้าผาท่ีไม่เคยสั่นสะเทือนมานับหมื่นปี 

พลันสั่นสะเทือน

ไม่มีใครเห็นการสั่นสะเทือนของหน้าผาได้ แม้แต่หนิงเชวียที ่

อยู่ใกล้เพียงฉื่อก็มองไม่เห็น ไม่มีใครได้ยินเสียงหน้าผาสั่นสะเทือนได้ 

แม้แต่หูของหนิงเชวียก็ไม่ได้ยิน แต่ใจของมันได้ยิน

หน้าผาสั่นสะเทือนเป็นจังหวะช้าๆ การสั่นสะเทือนน้ีถ่ายทอดสู่

ร่างกายแล้วถ่ายทอดสู่ห้วงแห่งความนึกคิด สุดท้ายถ่ายทอดสู่หัวใจ

มันผ่านสองมือท่ีแทงอยู่ในผนังผา 

ร่างของหนิงเชวียสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุม เสื้อผ้าสั่นไหว

จนเกิดเงาลวงตา ในห้วงแห่งความนึกคิดเหมือนเกิดแผ่นดินไหว 

และคลื่นทะเลที่รุนแรง ที่น่ากลัวที่สุดคือหัวใจมันเต้นตึงตังราวกับ 

จะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ

หน้าผาเปลี่ยนเป็นกลองรบขนาดใหญ่ท่ีส่ันสะเทือนโดยไร้เสียง
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ท่ามกลางฟ้าดิน หนิงเชวียนาบติดอยู่บนหน้ากลอง ไม่ว่าจะเหมือน

ใบไม้ร่วงหรอืก้อนศิลาล้วนก�าลงัจะถูกกลองรบใบนีก้ระแทกจนใกล้แตก 

เป็นเสี่ยงท้ังกายใจ

หน้าผาซึ่งเป ็นที่ ต้ังของศาลามืดมีค ่ายกลสองชุด หนึ่งชื่อ  

'กระทบเนตร' อีกหน่ึงชื่อ 'กระเทือนใจ' เมื่อรวมกันก็สามารถท�าให้ 

ผู้บุกรุกท้ังหลายกระทบเนตรกระเทือนใจจนตาย

ยามนี้หนิงเชวียรู้สึกเหมือนมีมีดนับหมื่นเล่มก�าลังท่ิมแทงดวงตา

ไม่หยุด ทั้งมีกลองนับหมื่นใบตีระรัวอยู่ในร่างกาย หัวใจอาจแตกสลาย

ได้ทุกเมื่อ

ถ้าไม่ได้ประสบการณ์หลายคืนทีผ่่านมา มนัคงยืนหยดัมาถึงตอนน้ี 

ไม่ได้แน่ๆ ถ้าไม่ใช่เพราะร่างกายถูกฝึกจนแข็งแกร่งราวเหล็กกล้า 

ทั้งนอกใน มันคงกระอักเลือดตายไปนานแล้ว

แม้เป็นเช่นน้ีใบหน้ามันยังคงขาวซีด เจ็บปวดจนเกินพรรณนา  

แต่สิ่งท่ีท�าให้มันรู้สึกรับไม่ไหวจริงๆ คือหมอกเป็นเส้นๆ ท่ีหมุนวนอยู่ 

ทั้งนอกและในร่างกายมัน

หมอกเหล่าน้ีไม่ได้ก่อตัวจากพลังปฐมของฟ้าดิน แต่เป็นการใช้

เคล็ดวิชาระดับสุดยอดของนิกายเต๋าหลอมความแค้นของพวกนักโทษ

ที่ตายอยู่ในศาลามืดนับหมื่นปีให้เป็นค่ายกลเฝ้าศาลามืด

นักโทษที่มีคุณสมบัติถูกขังในศาลามืดโดยมากเป็นยอดฝีมือ 

ท่ีมีด่านฌานสูง พลังจิตก่อนตายของพวกมันแข็งแกร่งเท่าใด ความ

อาฆาตแค้นของพวกมันก็น่ากลัวเท่าน้ัน หลังสิ้นลมหายใจท้ังพลังจิต

และความอาฆาตผสานเข้าด้วยกันแล้วถูกค่ายกลของนิกายเต๋า 

หลอมรวม หมอกแต่ละสายเต็มไปด้วยคมมีดแห่งความคั่งแค้นและ

ทุกข์ทรมานซึ่งมีอานุภาพรุนแรงอย่างสุดประมาณ ไม่เช่นน้ันคงไม่อาจ
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ขังบุคคลระดับเว่ยกวงหมิงไว้ได้ถึงสิบกว่าปี

แม้พลงัจติของหนิงเชวียกล้าแขง็ถงึขัน้ยืนหยดัภายใต้ความเจบ็ปวด 

ของค่ายกลกระทบเนตรกระเทือนใจได้ แต่ก็ไม่อาจทนทานต่อการตดัเฉือน 

ของคมมีดแห่งความเคียดแค้นสุดคณานับได้ เพราะถึงอย่างไรมันก็

ไม่ใช่เจ้าอารามผู้เป็นหน่ึงในใต้หล้า

หวัใจมนัเต้นเรว็ขึน้เรือ่ยๆ หน้าผาเบือ้งหน้ามนัขมกุขมวัมากย่ิงข้ึน  

เลือดท่ีไหลซึมออกจากมุมปากก็มากขึ้นตาม สติสัมปชัญญะของมัน

พร่าเลือน แต่ความเจ็บปวดกลับชัดเจนย่ิงนัก

มันทนต่อไปไม่ไหวแล้ว

ตอนท่ีมนัก�าลงัจะปล่อยมอืยอมตกหน้าผาตายเพ่ือให้รอดพ้นจาก

ค่ายกลและหมอกหนาท่ีน่าพรั่นพรึง จู่ๆ ก็มีแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้น 

เบื้องหน้ามัน

มันคิดว่าตนเกิดอาการประสาทหลอน ทว่าครู่ต่อมาจึงรู้ว่ามัน 

ไม่ได้ประสาทหลอน หน้าผาเบื้องหน้าที่มืดมนและหนาวเย็นสว่างจ้า

ขึ้นจริงๆ

เมฆบนฟ้าเหนือเขาเถาซานถูกพายุที่พัดมาจากทะเลอันห่างไกล

นับพันลี้พัดจนกระจายตัว เผยให้เห็นดวงจันทร์ที่อยู่ในสภาพเต็มดวง

พอดี แสงจันทร์สีเงินยวงสาดส่องลงมายังภูเขา ส่องลงบนหน้าผา 

รวมถึงบนร่างกายมัน

รมิระเบยีงของวิหารแสงสว่าง ซงัซงัยืนมอืไพล่หลงัมองดวงจนัทร์อยู่  

ใบหน้าที่ธรรมดาสามัญค่อนข้างขาวซีด ไม่รู ้เป็นเพราะร่างมนุษย ์

อันอ่อนแอหรือสาเหตุอ่ืน

แสงจันทร์ไม่มีความร้อนเหมือนอย่างแสงตะวัน แต่เมื่อส่องลง

บนร่างหนิงเชวีย มันกลับรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ภายนอกไปจนถึงภายใน 
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แม้แต่หัวใจท่ีเต้นตึงตังก็สงบลงมาก

หมอกหนาท่ีหมนุวนบรเิวณหน้าผาถูกแสงจนัทร์ขับไล่ไป หนงิเชวีย 

อาศัยโอกาสเพียงชั่วขณะน้ีเพ่งสมาธิเข้าสู่ห้วงฌาณแน่วน่ิงอีกคร้ัง  

มือซ้ายใช้ออกด้วยมุทราขจัดนิวรณ์เตรียมจะหนีไป

ทันใดนั้นมันพลันเหลือบไปเห็นหน้าต่างศิลาท่ีอยู่ข้างๆ

วันนั้นมันเห็นหน้าต่างศิลาบานนี้จากริมหน้าผาฝั ่งตรงข้าม  

เพียงแต่หน้าผามีหมอกหนาหมุนวนเป็นครั้งคราว ท้ังมีค่ายกลบดบัง 

มันจึงไม่ได้มองส�ารวจอย่างละเอียด ยามน้ีหมอกหนาถูกแสงจันทร ์

ขับไล่ไป มันเข้าสู ่ห้วงฌาณแน่วน่ิงได้อีกครั้ง จึงเห็นหน้าต่างศิลา 

รวมถึงคนที่อยู่ข้างใน

ในเวลาเช่นน้ีที่จริงแล้วหนิงเชวียควรฉวยโอกาสรีบหนีไปจาก

หน้าผาท่ีน่ากลัวนี่ ทว่าพอเห็นหน้าต่างศิลามันก็รู้ว่าตนไม่อาจจากไป

เพราะคนในหน้าต่างศิลาคือชายหนุ่มร่างอ้วน

คนผู้น้ีเดิมทีซูบผอมลงบ้างแล้ว แต่ไม่รู ้ว่าใช่หรือไม่ที่อาหาร 

ในศาลามืดรสชาติไม่เลว มันจึงอ้วนข้ึนมาอีกครั้ง

มันเองก็เห็นหนิงเชวียท่ีอยู่นอกหน้าต่าง ตกใจจนพูดไม่ออก

ดวงตายังใสซื่อบริสุทธ์ิดุจเดิม สีหน้ายังน่ารักน่าสนิทสนม  

ยามตกใจยังเหมือนสมัยก่อน อ้าปากกว้างเสียจนสามารถยัดหมัด 

ของถังเสี่ยวถังเข้าไปได้

หนิงเชวียคิดไม่ถึงเลยจริงๆ ว่าจะได้เห็นใบหน้าอ้วนฉุแต่น่ามอง

ของเฉินผีผีที่น่ี หนิงเชวียและบรรดาศิษย์พ่ีท่ีสถานศึกษาล้วนคิดว่า 

เฉินผีผีพาเจ้าอารามกลับอารามจือโส่วไปแล้ว ใครจะคิดว่ามันถูกขัง

อยู่ที่น่ี กลายเป็นนักโทษในศาลามืดของอาศรมเทพ

เฉินผีผีก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่านอกหน้าต่างศิลาท่ีทัศนียภาพไม่เคย
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เปลี่ยนแปลงจะได้เห็นใบหน้าน่าทุบตีของหนิงเชวียผ่านแสงตะเกียง 

เฉินผีผีดูเหมือนท่ึมทื่อ แต่ท่ีจริงฉลาดหลักแหลม มันค�านวณได้แต่แรก

แล้วว่าหนิงเชวียต้องกลายเป็นนักโทษของฉางอันแน่นอน คิดไม่ถึงว่า

อีกฝ่ายจะขวัญกล้าถึงขนาดกล้ามาอาศรมเทพ ทั้งยังปรากฏตัวอยู ่

เบื้องหน้าตนด้วย

นี่เป็นการจากลาเพ่ือพานพบใหม่ที่ใครก็คาดไม่ถึง ศิษย์พ่ี 

ศิษย์น้องตะลึงลานมองหน้ากันและกันอยู่เนิ่นนานผ่านหน้าต่างศิลา 

จากน้ันก็หัวเราะฮาๆ

ในห้องขังมีสิ่งของจัดวางอย่างเรียบง่าย มีเพียงเตียงหน่ึงเตียง

และของใช้เพียงเล็กน้อย หนิงเชวียมองเข้าไปด้านใน พอเห็นว่า 

แห้งสะอาดไม่มีคราบเลือด ทั้งบนโต๊ะตัวเล็กมีอาหารและน�้าวางอยู่  

จึงค่อยคลายใจลงบ้าง

จากน้ันมันเริ่มส�ารวจหน้าต่างศิลา แม้การพบกันครั้งน้ีกะทันหัน

ไปหน่อย สถานศึกษาไม่รู้เลยว่าเฉินผีผีถูกขังอยู่ในศาลามืด จึงไม่ได้

เตรียมแผนใดๆ ไว้ แต่ในเมื่อได้พบแล้วยังมีสิ่งใดต้องลังเล มัน 

ไม่ไตร่ตรองแม้สักนิดก็จะช่วยเฉินผีผีออกจากศาลามืดให้ได้

หลังการส�ารวจสีหน้ามันพลันเคร่งขรึม ไม่ใช่เพราะหมอกหนา 

ท่ีถูกแสงจันทร์ไล่ไปเริ่มตัดเฉือนร่างกายมันอีกรอบ แต่เป็นเพราะ 

มันพบว่าการช่วยเฉินผีผีนั้นท�าได้ยากจริงๆ

หน้าต่างศลิาเลก็มาก มองจากข้างในออกมาข้างนอกเห็นได้เพียง

ท้องฟ้า แม้แต่นกท่ีตัวใหญ่สักหน่อยก็บินเข้าไปไม่ได้แล้ว หากจะช่วย

เฉินผีผีออกจากห้องขังต้องงัดหน้าต่างศิลาให้ใหญ่ขึ้น ทว่าตอนที ่

มันย่ืนมือเข้าไปมือกลับถูกขวางก้ัน มันค่อนข้างแตกตื่นเมื่อพบว่า

หน้าผาแห่งนี้รวมกันเป็นผืนเดียว หน้าต่างศิลาคือรูของหน้าผาที ่
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ถูกเจาะ ถ้าหนิงเชวียจะงัดหน้าต่างศิลาให้ใหญ่ข้ึนก็เท่ากับต้องงัด

หน้าผาทั้งผืน ซึ่งค่ายกลอันร้ายกาจท่ีซ่อนอยู่ในภูเขาอาจกลายเป็น 

กรงขังขังมันไว้ด้วย แล้วแบบน้ีจะช่วยเฉินผีผีได้อย่างไร

เคล็ดวิชาของอาศรมเทพร้ายกาจขนาดนี้ นอกจากบุคคลระดับ

จอมปราชญ์แล้ว ใครกันจะงดัเขาเถาซานท่ีมข่ีายยันต์ซ่อนอยู่มากมายได้  

แม้แต่เว่ยกวงหมงิท่ีหนจีากศาลามดืได้ส�าเรจ็เป็นคนแรกนับแต่อดตีกาล 

ท่ีผ่านมาก็ยังไม่กล้าเพ้อฝันว่าจะงัดหน้าต่างศิลา แต่เลือกท�าลายรั้วไม้

ที่อยู่เบื้องหน้าตน 

หนิงเชวียเอ่ยว่า

"ดูแล้วเจ้าคงต้องอยู่ข้างในอีกสักสองวัน ข้าจะคิดหาวิธีดู"

เฉินผีผียืนงงอยู่ริมหน้าต่าง ไม่มีการตอบสนอง

หนิงเชวียจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู ่ท่ีท้ังคู ่มองหน้ากันแล้วหัวเราะ  

มันไม่ได้ยินเสียงของเฉินผีผี พลันนึกถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง  

จึงลากเสียงถามช้าๆ ว่า

"ไม่ได้ยินใช่ไหม"

เฉินผีผีอ่านปากมันแล้วพยักหน้า จากน้ันพูดอะไรบางอย่าง 

หนิงเชวียอ่านปากมันได้ความว่านอกจากแสงแล้วไม่มีส่ิงใดเข้ามา 

ในหน้าต่างบานน้ีได้

หนิงเชวียครุ่นคิดแล้วก�าลังจะพูดบางอย่าง เฉินผีผีพลันมีสีหน้า

ร้อนรน เอ่ยปากพูดไม่หยุด

หนิงเชวียอ่านปากออกว่าเป็นชื่อของซังซังและถังเสี่ยวถัง มันรู้ว่า

เฉินผีผีอยากบอกอะไร จึงพยักหน้าเป็นนัยให้รู้ว่าตนรู้เร่ืองซังซังแล้ว 

จากน้ันบอกมันว่าถังเสี่ยวถังอยู่ที่ภูเขาหลังสถานศึกษา ไม่ต้องกังวล

แสงจนัทร์ส่องฉายลงมายังหน้าผา ส่องลงมายงัร่างของหนงิเชวีย 
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มีบ้างท่ีส่องผ่านช่องหน้าต่างแคบๆ เข้าไปยังใบหน้าของเฉินผีผี  

ทั้งสองคนสนทนากันแบบไม่ใช้เสียง

"รอข้าช่วยเจ้าออกไป" 

หนิงเชวียเอ่ยพลางมองตาเฉินผีผี มันพูดช้ามาก ทั้งท�าปาก 

ออกเสียงอย่างแม่นย�าเพ่ือให้แน่ใจว่าเฉินผีผีสามารถอ่านออกทุกค�า 

ที่ตนพูด และรับรู้ถึงการตัดสินใจของตน

เฉินผีผีมองมันนิ่ง จู่ๆ ก็หัวเราะแล้วส่ายหน้า

หนิงเชวียเห็นมันหัวเราะจึงชูน้ิวกลางให้

"ตอนนีเ้จ้าเป็นนกัโทษ นอกจากรอข้ามาช่วยแล้วไม่มสิีทธ์ิเลือกใดๆ"

กล่าวจบมนัมองนิว้กลางของตนทีอ่าบแสงจนัทร์ พลันคดิในใจว่า 

ข้าเหลือเพียงมุทราตั้งจิตในมือขวา แต่ยังปลอดภัยอยู่บนหน้าผาเช่นนี้

ได้อย่างไร

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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