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เย่ียหงอว๋ีเชื่อมั่นว่าเจ้าอารามเหนือกว่าสถานศึกษาลิบลับ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานศกึษาทีห่นงิเชวียบญัชาการ นางเชือ่มัน่ย่ิงกว่าว่า

ตนวิเคราะห์ไม่ผิดพลาด การสังหารนางและพ่ีชายไม่มีผลดีอะไรต่อ

นกิายเต๋าในเวลานี ้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตรงหน้าหรอืผลกระทบทีลึ่กซึง้ 

กว่านั้น ดังนั้นนางจึงกล้าเลือกท่ีจะถอย ละท้ิงหลายส่ิงหลายอย่าง  

และวางตนเองอยู่ในต�าแหน่งที่อันตรายโดยไม่ท�าอะไรท้ังนั้น เพ่ือให ้

ทั้งสองฝ่ายเฝ้ามองกันอย่างสงบ

ทว่าการสนทนาในยามสนธยาจบลงได้ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วยาม 

แสงจนัทร์บนฟ้าก�าลงัส่องสว่างกระจ่างตา การอนญุาตโดยดษุณทีีน่าง 

คดิว่าเกิดข้ึนบนลานหน้าผาหายไปในทันใด เจ้านกิายมาวิหารพิพากษา

เพ่ือฆ่านาง ตามมาด้วยเจ้าหนานไห่ และสุดท้ายนักพรตวัยกลางคน 

ก็มาด้วย ท้ังสามคนอาจไม่รูก็้ได้ว่าต่างฝ่ายต่างจะมาท่ีน่ี แต่ก็มารวมตวั 

เพ่ือเป้าหมายร่วมกันเพียงหน่ึงเดียวซึ่งก็คือสังหารนาง

เย่ียหงอว๋ีขมวดค้ิว บนใบหน้าที่ค่อนข้างขาวซีดมีลายเส้นบางๆ 

บทที่ 1

ความหวังอยู่ที่โลกมนุษย์
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เพ่ิมขึ้นมาสองเส้น ความสงสัยมิได้คลี่คลาย ความตกใจมิได้หายสูญ 

แต่เวลาน้ีไม่มีเวลาให้ใคร่ครวญต่อแล้ว

มองคนท้ังสามในวหิารพิพากษา ดวงตานางสว่างขึน้เรือ่ยๆ หาก

หนิงเชวียอยู่ท่ีนี่ย่อมมองออกว่านี่คือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อนางพบ 

ศตัรท่ีูร้ายกาจ ระวังตวัแต่ไม่สญูเสยีความมัน่ใจ เจอยอดฝีมอืทีแ่ท้จรงิ 

จึงต่ืนเต้น จากน้ันนางจะใช้วิธีการอันแข็งกร้าวเอาชนะอีกฝ่าย

ในช่วงเวลาของการฝึกฌานท่ีผ่านมานางเคยเผยสายตาแบบน้ี

หลายต่อหลายครั้ง เช่นตอนเจอหนิงเชวีย แต่พริบตาที่ดวงตานาง 

สว่างวาบสดุขดีอย่างแท้จรงิคอืทีห่น้าหบุเขาชงิสยา เมือ่ครัง้เผชญิหน้ากับ 

จวินโม่

คืนนี้ดวงตานางก็สว่างวาบสุดขีด ถึงขนาดสว่างกว่าที่อยู ่ 

หน้าหุบเขาชิงสยาเมื่อหลายปีก่อน เพราะยามนี้นางต้องเผชิญหน้ากับ 

ศัตรูท่ีแข็งแกร่งถึงสามคนท่ีแต่ละคนต่างเทียบชั้นกับจวินโม่ได้

เจ้านกิายแห่งอาศรมเทพ ยอดฝีมอืด่านเบกินภาผูอ้ยู่เหนือด่านท้ังห้า 

ฐานะน้ีของสยงชูโม่ไม่ได้พิเศษนัก แต่ไม่ได้หมายถึงซ�้าซากน่าเบื่อ  

ตรงข้ามกลับน่ากลัว เมื่อก้าวข้ามธรณีประตูของด่านรู้ชะตาขั้นปลาย 

การฝึกฌานจะเข้าสู่อีกโลกหน่ึง เป็นขีดขั้นที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง  

เย่ียหงอว๋ีเข้าใจดว่ีาตนไม่อาจเอาชนะสยงชโูม่ได้โดยตรง เพราะหากท�าได้ 

ช่วงหลงัเทศกาลบชูาแสงสว่างหลายปีมานี ้ ไม่ว่าเจ้าอารามจะคิดเหน็เช่นไร

นางคงฆ่ามันไปนานแล้ว

เจ้าหนานไห่มาจากเกาะหนานไห่ เป็นเชื้อสายของต้าเสินกวน

หน่วยแสงสว่างทีแ่ยกตวัจากอาศรมเทพเมือ่หกร้อยปีก่อน ความส�าเรจ็

ด้านวิชาเทพจัดอยู่อันดับสามของโลก มีต้นก�าเนิดเดียวกับอาศรมเทพ  

แต่จัดเป็นคนละสาย ด่านฌานสูงส่งลึกล�้าคือด่านรู้ชะตาข้ันปลาย 
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ของจริง ต่อให้สู้กับเย่ียหงอวี๋ตัวต่อตัวก็ไม่ตกเป็นรองแน่นอน

สยงชูโม่และเจ้าหนานไห่แน่นอนว่าคือบุคคลส�าคัญที่ด่านฌาน

แข็งแกร่งและฐานะสงูสดุของอาศรมเทพในเวลาน้ี เมือ่เทยีบกับสองคนนี้

นักพรตวัยกลางคนทียื่นอยู่ตรงทางเข้าวิหารพิพากษาก็ธรรมดาเป็นอย่างย่ิง

ทว่ามันต่างหากท่ีเป็นคู่ต่อสู้ท่ีท�าให้เย่ียหงอว๋ีรู้สึกว่าต้องระวังตัว

ให้มาก ถึงขั้นพอจะท�าให้รู้สึกหนาวนิดๆ

นักพรตวัยกลางคนยืนอยู่ที่ปากประตูวิหารโดยไม่ได้ท�าสิ่งใด แต่

เหมอืนตดัการเชือ่มต่อภายในกับภายนอกของวิหารพิพากษา ในช่วงเวลานี้

เย่ียหงอว๋ีใช้หลายวิธีท่ีจะส่งสัญญาณให้พวกผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ แต่ 

ล้วนไม่ได้ผล

นักพรตที่ดูเหมือนธรรมดาๆ ผู้นี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

สมัยก่อนเจ้าอารามถูกจอมปราชญ์ขับไล่ไปเกาะหนานไห่  

อารามจือโส่วในช่วงเวลานั้นได้นักพรตผู้น้ีเป็นผู้ดูแล ต�าแหน่งของมัน 

ในนิกายเต๋าไม่เคยด้อยลง เช่นน้ีแล้วมันจะธรรมดาได้อย่างไร

สยงชูโม่ เจ้าหนานไห่ และนักพรตวัยกลางคน...

สามคนน้ีที่ไหนทั่วโลกล้วนไปได้ ไม่ว่าใครพวกมันก็ฆ่าได้

ต่อให้อว๋ีเหลียนมาเจอ นางอาจต้องแปลงเป็นจักจั่นแล้วหนี 

เข้าป่าลึก ต่อให้เซียนเซิงใหญ่มาเจอ สายคาดเอวก็คงต้องส่ันไหวแล้ว 

หลกีหนีไปไกล ต่อให้เป็นปีศาจสรุา คนขายเน้ือ หรอืเจ้าคณะฝ่ายเทศนา 

ก็อาจถูกสามคนน้ีเข้ารุมเข่นฆ่า

เย่ียหงอว๋ีคิดในใจว่าตนจะชนะได้อย่างไร

วิหารพิพากษาเงียบสนิท ตะเกียงไฟบนผนังศิลาสีด�าส่องแสง

อ่อนโยนสวยงาม ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันสว่างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด หรือ 

ถูกสิ่งใดกระตุ้นให้ท�างาน
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สยงชูโม่ เจ้าหนานไห่ และนักพรตวัยกลางคนต่างยืนน่ิงเงียบ  

ยึดครองวิหารท้ังท่ีไกลสดุ ตรงกลาง และทีใ่กล้ กระแสปราณปกคลมุท่ัว 

ปิดตายวิหารอันใหญ่โตมโหฬารหลังน้ีโดยสมบูรณ์

ในวิหารพิพากษาอันกว้างขวางมีนางเพียงคนเดียว

นางเดินจากระเบียงมาอยู่ข้างบัลลังก์หยกด�า ยกมือขึ้นทาบ

บัลลังก์หยกเบาๆ นิ่งเงียบอยู่นานก่อนเอ่ยกับนักพรตวัยกลางคนว่า

"เฮ่าเทยีนย่อมให้โอกาสในการตัดสนิใจหรอืค�าอธิบายแก่สานุศษิย์"

นักพรตวัยกลางคนไม่เอ่ยอะไร

สยงชูโม่ค่อนข้างงุนงง แม้มันเป็นถึงเจ้านิกาย แต่กลับไม่รู ้ 

โดยสิน้เชงิว่าเหตใุดสถานการณ์จงึด�าเนินมาเช่นนี ้ มนัต้องการย่ัวโทสะ 

เย่ียหงอวี๋แล้วถือโอกาสสังหาร แต่เหตุใดเจ้าอารามจึงส่งเจ้าหนานไห่ 

และนักพรตวัยกลางคนมาช่วยมัน ที่จริงมันก็อยากรู้เหตุผลเช่นกัน

เย่ียหงอว๋ีมองมันพลางเอ่ยอย่างเย็นชาว่า

"ข้าไม่เข้าใจมาตลอดว่าคนชัน้ธรรมดาอย่างมนัเหตใุดจงึฝึกฌาน

จนเหนือด่านทั้งห้าได้ เฮ่าเทียนตาบอดไปแล้วหรือไร"

นักพรตวัยกลางคนตอบว่า

"เจ้านิกายแข็งแกร่งเพราะไร้เดียงสา"

เย่ียหงอว๋ีเลิกคิ้วก่อนเอ่ยเย้ยหยัน

"ไร้เดียงสาก็คือเด็กทารกน่ะหรือ"

นักพรตวัยกลางคนย้ิมน้อยๆ

"มรรควิถีหมื่นพัน ฝึกจนถึงที่สุดแล้วยังต้องใฝ่หาใจที่บริสุทธ์ิ 

ไม่ปรงุแต่งและกลบัสูส่ภาวะจติเดิม บางทีอาจไม่เก่ียวข้องกับความเป็น

เด็กทารกหรือความโหดร้ายทารุณ"

"ใจท่ีบริสุทธ์ิไร้เดียงสา..."
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เย่ียหงอว๋ีเอ่ยกับสยงชูโม่เหมือนก�าลังครุ่นคิดว่า

"ท้ังกายใจล้วนเน่าเสยีฟอนเฟะ บุ่มบ่ามเบาปัญญา ศรทัธาต่อสิง่ท่ี

ศรัทธาและเชื่อฟังโดยไม่สงสัย ความไร้เดียงสาแบบน้ีก็น�ามาซึ่งความ

แข็งแกร่งได้หรอื การทีท่กุคนต่างพูดว่าเฉินผีผคีอืผู้มพีรสวรรค์ทีห่าได้ยาก

ของนกิายเต๋าหรอืว่าก็เพราะเหตผุลนีด้้วย"

นักพรตวัยกลางคนครุ่นคิดก่อนตอบว่า

"ผีผีไร้ทุกข์ไร้กังวลจึงรู้ชะตา ดูไปแล้วไม่เหมือนกัน"

เย่ียหงอว๋ีมองตามันพลางเอ่ยว่า

"ข้าไม่สนว่าคนไร้เดียงสาหรือโง่เขลาเบาปัญญาพวกน้ีรู้ชะตา 

ได้อย่างไร ข้ารู้เพียงว่าเจ้าอารามบอกว่าจะให้ชีวิตมันแก่ข้า เวลานี ้

ดูเหมือนจะกลับค�าพูด"

นักพรตวัยกลางคนสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน เอ่ยเสียงเรียบว่า

"บางทีปลายฤดูสารทของปีใดสักปี เจ้าอารามช่วยให้เจ้านิกาย 

กลับแดนเทพแล้วไปพบท่านจ้าวบัลลังก์ที่นั่นก็ถือเป็นการมอบให้ 

เหมือนกัน"

"ตายแล้วค่อยมอบให้ น่ันคือการบูชา"

"การบูชาก็คือการมอบให้"

เยีย่หงอว๋ีนิง่เงียบไป เมือ่บคุคลเช่นเจ้าอารามเริม่ใช้กลอบุายเหมอืน

เดก็เล่นขายของแบบนี ้โลกนีน่้าจะมไีม่ก่ีคนท่ีเป็นคูต่่อสูข้องมนัได้

"เช่นนั้นโปรดให้ค�าอธิบาย"

นางเอ่ยกับนักพรตวัยกลางคนอย่างจริงจัง

"โปรดให้ค�าอธิบายที่แท้จริงแก่ข้า"

ต้องพบจุดจบท้ังที่ไม่รู้เหตุผลเป็นเรื่องที่นางไม่อาจรับได้

นักพรตวัยกลางคนเอ่ยว่า
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"ขออภัย ข้ามิอาจบอกกล่าว"

เย่ียหงอว๋ีมองเจ้าหนานไห่

เจ้าหนานไห่ทีน่ิง่เงยีบมาตลอดต้ังแต่เข้าวิหารมาในท่ีสดุก็เอ่ยวาจา

"ขออภัย ข้าไม่รู้"

สุดท้ายนางมองไปที่เจ้านิกาย

"เช่นนั้นก็เข้ามา"

ห่างจากซีหลิงไปพันลี้มีทุ่งนาท่ีอุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านยากจน

อยู่มากมาย รวมทั้งมีเมืองด้วย

ยังไม่ถึงยามราตร ี เศษหิมะในฉางอนัประดจุทีว่่างสขีาวในภาพวาด

ใต้แสงอาทิตย์ท่ีสาดส่อง หากเศษหมิะบนก�าแพงเมอืงด�ารงอยู่ได้สมบรูณ์

กว่า ดูแล้วจึงเหมือนกระดาษขาวที่ยังไม่ถูกขีดเขียน

บนก�าแพงเมอืงด้านทิศใต้ บนกระดาษขาวท่ีว่ามจีดุด�าสองสามจดุ 

นัน่คอืกระโจมและบ้านไม้ชัว่คราว นอกบ้านมเีตาดนิเผาสองเตา ในเตา 

มไีอร้อนทะลกัออกมา เถ้าถ่านทีส่เีข้มกว่าหมิะอย่างมากเหล่าน้ันคงร้อน

มาก

หนงิเชวียนัง่ยองอยู่ข้างเตาจ้องมองเถ้าถ่านร้อนๆ เหล่านัน้รอเวลา

ทีม่นัเผาสกุ จติใต้ส�านกึกลบันึกถึงหลมุฝังศพโดดเดีย่วสองหลุมนอกเมอืง 

โถสองใบในหลมุฝังศพ และเถ้าอัฐใินโถรวมถึงคนท่ีถือเถ้าอฐัใินตอนนัน้ 

พลนัรูส้กึเศร้าใจขึน้มาอย่างบอกไม่ถูกจงึเดินไปทีริ่มก�าแพง

เมื่อยืนอยู่ตรงน้ีร่างของมันดูเดียวดายย่ิง มันไม่ชอบความรู้สึก 

แบบนี้เลย และไม่ชอบให้พวกทหารท่ีอยู่ข้างหลังรู้สึกเช่นนี้ด้วย เหตุนี้ 

มันจึงมองไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยไม่คิดจะขยี้ตา

ทัศนียภาพด้านในก�าแพงเมืองคือถนนหนทางในฉางอันรวมถึง
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ผูค้นในนัน้ มนัคิดว่าสภาพในเมอืงทีค่กึคักเช่นน้ีช่วยผ่อนคลายอารมณ์ 

ได้ ทว่าเมื่อมองเห็นทะเลสาบเย่ียนหมิงที่อยู่ไกลซึ่งพอจะเห็นได้ร�าไร 

จงึรูว่้าความหวังเช่นน้ีเป็นเพียงความหวังลมๆ แล้งๆ ส่วนร้านเหล่าป่ีไจ 

ท่ีซ่อนอยู่ในซอยท่ีไม่เป็นระเบียบทางเขตนครตะวันออกมองไม่เห็นเลย 

นี่ย่ิงท�าให้มันหดหู่ใจมากเข้าไปอีก ได้แต่เฝ้าปรารถนาว่าจะได้เห็น 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในเร็ววัน

ฆ่าคนไปนับพันนับหมืน่ โลหติทีไ่หลหล่ังเพียงพอให้ย้อมแม่น�า้ซือ่

จนแดงฉาน มนัจงึได้โอกาสในการเจรจากับนิกายเต๋าและความเป็นไปได้ 

ทีจ่ะถ่วงเวลามา และจงึส่งข้อความสองข้อความไปทีเ่ขาเถาซานได้

ข้อความหน่ึงถึงเจ้าอาราม ส่วนอีกข้อความหน่ึงถึงเย่ียหงอว๋ี  

สองข้อความน้ีดูเหมือนเรียบง่าย แต่อันที่จริงมันครุ ่นคิดอย ่าง 

เต็มสติป ัญญา ใช้ความรู ้และประสบการณ์ที่มีจากท้ังสองโลก  

ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของสถานศึกษารวมถึงราชส�านักต้าถังล้วนเป็น

ได้เพียงเชิงอรรถของข้อความ ต่อผลลัพธ์ของสองข้อความนี้มันย่อม 

ตั้งความหวังไว้อย่างสูง

มันก�าลังรอข่าวดีจากเขาเถาซาน แต่มันคิดไม่ถึงหรอกว่าตนเอง

ก�าลังจะได้รับข่าวเช่นใด เพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ซังซังท่ีค�านวณ 

ได้ทุกเรื่องราว มัน...เป็นเพียงคนธรรมดา

หนิงเชวียคือคนธรรมดา เช่นนั้นเหตุใดมันถึงได้มั่นใจขนาดน้ีว่า

ข้อความของมันจะได้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจโดยไม่ปลิวหายไปกับสายลม 

ค�าตอบก็เพราะสองข้อความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามทางจิต ข้อความ 

ทีพ่ดูกับเจ้าอารามคอืความรูจ้ากโลกก่อน ส่วนข้อความท่ีพูดกับเย่ียหงอว๋ี 

คอืประสบการณ์จากโลกน้ี มนัค�านวณไปมาโดยละเอียดถ่ีถ้วนแล้วไม่พบ

ช่องโหว่แต่ประการใด ไม่ว่าจะมองอย่างไรล้วนถูกต้อง ไม่ว่าจะคดิอย่างไร
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ล้วนมโีอกาสส�าเรจ็ เหตุผลส�าคัญอยู่ทีค่วามรูค้วามเข้าใจของมนัทีม่ต่ีอ 

เจ้าอารามและเยี่ยหงอวี๋

มันคิดว่าคนอย่างเจ้าอารามต้องคล้อยตามมันแน่นอน มันคิดว่า 

คนอย่างเย่ียหงอว๋ีต้องคล้อยตามมันแน่นอน บุคคลอย่างสองคนน้ี 

ย่อมต้องมีสักคนที่คล้อยตามมัน

หากเจ้าอารามคล้อยตาม โลกมนุษย์ก็จะอยู่ในก�ามอื น่ีย่อมดท่ีีสดุ 

หากเย่ียหงอวีค๋ล้อยตาม นิกายเต๋าจะแตกแยก สถานศกึษาต้องได้ชยัชนะ

ในท้ายทีส่ดุแน่นอน น่ีก็เป็นเรือ่งดเีช่นกัน ส่วนเย่ียซ.ู..

เย่ียซูอาจตาย หลังจบเรื่องเย่ียหงอว๋ีคงคิดว่ามันใจด�าและโง่เง่า 

หรือบางทีตอนนีน้างอาจคดิถึงจดุนีแ้ล้วก็ได้ ทว่าก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่

สถานศกึษา

หนิงเชวียยืนมองทะเลสาบเย่ียนหมิงอยู่บนก�าแพงเมอืงแล้วพบว่า

ตรงขอบฟ้ามหีมิะตก พลนัรู้สกึว่ามอืทีท่าบก�าแพงอยู่เย็นข้ึน ดวงตาค่ายกล

ในอกเสือ้แทบกลายเป็นก้อนน�า้แข็ง

ใช่ นับแต่ซังซังล่องมหานาวาจากโลกมนุษย์กลับสู่แดนเทพ มัน

แน่ใจว่านางคงไม่กลับมาอีกแล้ว ไม่มีทางได้พบกันอีกแล้ว นับแต่นั้น 

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เริ่มเกิดข้ึน

เมืองเว่ยถูกฆ่าล้างเมือง แม่ทัพหม่าตายแล้ว นางก็ตายแล้ว  

ต่อโลกน้ี ต่อแดนเทพ และต่อคนท้ังโลกมนัไม่อาจรกัษาอารมณ์ความรูสึ้ก

อันอบอุ่นไว้ได้ ความคิดและการกระท�าแข็งกร้าวเย็นชาข้ึนเรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดจึงด้านชา และไม่ใช่เพราะผิดหวังจึงต้อง 

โหดเห้ียม แต่เพราะคนที่เคยท�าให้ใจมันอบอุ่นล้วนไม่อยู่แล้ว มันจึง

ค่อยๆ กลายกลับเป็นหนิงเชวียคนเดิมในอดีต

เจ้าเด็กถือมีดในห้องเก็บฟืนที่ไม่ยอมตายต่อหน้านายน้อยและ 
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พ่อบ้าน เจ้าเดก็ท่ีไม่ยอมตายท่ามกลางซากศพและพวกคนกินคน เดก็หนุ่ม 

ทีไ่ม่ยอมตายท่ามกลางพวกสตัว์ป่าทีอั่นตรายรวมถึงนายพรานทีอ่นัตราย

ย่ิงกว่า เดก็หนุ่มทีไ่ม่ยอมตายและฆ่าคนราวตดัฟืนรมิทะเลสาบซป้ีู

น่ีคือหนิงเชวียในอดีต คือตัวมนัทีแ่ท้จรงิ ไม่มผีดิชอบชัว่ด ี ไม่รูว่้า

อะไรคือคุณธรรม ไม่สนใจความเป็นความตายของผู้บริสุทธ์ิ ไม่ว่าใคร

ล้วนเป็นเพียงเครื่องมือท่ีมันใช้ประโยชน์

ก่อนที่ศิษย์พ่ีสามจะจากไปได้บอกความลับเร่ืองที่เยี่ยหงอว๋ี 

เคยถูกย�่ายีศักดิ์ศรีในอดีตให้มันรู้ มันเห็นใจอีกฝ่าย แต่ก็ไม่ลังเลเลย 

ที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้

แน่นอนว่าเย่ียหงอวียั๋งคงเป็นคนพิเศษส�าหรบัมนั ดงัน้ันมนัจงึสัง่

เฉินชีว่าถ้าไม่ถึงท้ายท่ีสุดจริงๆ ไม่ต้องเปิดเผยเรื่องน้ี หรือต่อให้ต้อง 

เปิดเผยมนักใ็ส่ใจเรือ่งถ้อยค�าทีจ่ะใช้เพ่ือไม่ให้คนอืน่ล่วงรูเ้รือ่งดงักล่าว

และเพ่ือรักษาชื่อเสียงของเย่ียหงอว๋ีไว้ เช่นนี้มันจึงไม่รู้สึกละอายใจ

ส่วนเย่ียซมูนัไม่สนใจความเป็นความตายของผูก่้อตัง้นกิายใหม่ผูน้ี้ 

เพราะน่ันเป็นเรือ่งภายในของนกิายเต๋า หากเย่ียซรูอดชวิีตมาช่วยเผยแผ่

นกิายใหม่ สถานศึกษาก็มแีผนต่อไป แต่หากเย่ียซตูาย เช่นนัน้ต้องบรรลุ

เป็นผู้หย่ังรู้แน่นอน ส�าหรับการเผยแผ่นิกายใหม่และเป้าหมายของ 

สถานศึกษาก็ยิ่งเป็นผลดี

ในบางแง่มมุมนัคอืศษิย์ของจอมปราชญ์ทีเ่รยีนรูวิ้ชาของสถานศกึษา

และรับสืบทอดบาตรจีวรของเคอเฮ่าหราน ทว่าโดยแก่นแท้แล้วมันคือ 

ผูส้บืทอดของเหลยีนเซงิ

จวินโม่อยู่ไกลถึงทุ่งร้างตะวันตก ศิษย์พ่ีใหญ่คุมเชิงปีศาจสุรา 

บดัน้ีคนทีร่บัผดิชอบงานและก�าหนดทศิทางของสถานศกึษาคอือว๋ีเหลียน

และมนัท่ีต่างอยู่ในวิถีมารมานานแล้ว
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โปรดอย่าลืมว่าก่อนท่ีอว๋ีเหลียนจะกลายเป็นประมุขพรรคมาร 

นางคือความหวังของเหลียนเซิง

เช่นนีด้แูล้วสถานศึกษาในเวลานีไ้ม่ได้เดนิบนเส้นทางของจอมปราชญ์ 

แต่เป็นเส้นทางของเหลยีนเซงิ เหลยีนเซงิหากได้รบัรูจ้ะปลาบปลืม้ยินดี

จนถึงขัน้เสยีสตไิหมนะ

แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง

ความต่างท่ีเด่นชัดท่ีสุดคือหนิงเชวียไม่ได้เสียสติ มันคิดค�านวณ

อย่างสุขุม วางแผนอย่างเฉียบขาด ไตร่ตรองลึกซึ้งย่ิงกว่าเจ้าอาราม  

มนัให้ฉูโ่หยวเสยีนและเฉนิชเีป็นทูตไปเขาเถาซาน ใช้วิธีการรุนแรงเช่นน้ี

ล้มโต๊ะอาหาร ฉกีม่านหน้าต่างเพราะต้องการบบีคัน้ให้นกิายเต๋าตอบโต้

มนัเข้าใจเป็นอย่างดว่ีาขอเพียงเจ้าอารามไม่เสยีสต ิ เย่ียซจูะไม่ตาย 

เย่ียหงอว๋ีก็ไม่ต้องทรยศนิกาย นิกายเต๋าได้แต่ใช้การสงบสยบเคลือ่นไหว

ควบคมุโลกมนษุย์ให้อยู่ในความสงบ

บทสรปุเช่นนีด้เูหมอืนเท่ากับว่าแผนการของมนัเป็นท่ีน่าเย้ยหยัน 

ทว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเดิมทีน่ีก็คือเป้าหมายของสถานศึกษา เพราะ 

ตอนน้ีมันต้องการเวลาเป็นอย่างมาก

หนิงเชวียพิงก�าแพงท่ีปกคลุมด้วยหิมะมองท้องฟ้าสีเทาหม่น  

มองดวงจันทร์ท่ียังไม่ปรากฏให้เห็น คิดในใจว่ายากนักท่ีอาจารย ์

จะชนะศึกในครั้งนี้ แต่ก็ต้องช่วยถ่วงเวลาให้สถานศึกษา

โลกมนุษย์ในตอนน้ีมีเพียงบุคคลอย่างเจ้าอารามหรือปีศาจสุรา

ท่ีมีฤทธาอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด

ของแดนเทพได้ชัดเจน หนิงเชวียยังห่างจากขีดข้ันนั้นอีกไกล แต่มัน 

มีค่ายกลเมืองฉางอันสนับสนุน ดังนั้นมันจึงมองเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน 

มันรู้ว่าดวงจันทร์ก�าลังหมองลงอย่างช้าๆ หมองลงอย่างน่าเศร้าใจ
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จอมปราชญ์ก�าลังอ่อนแอลงในการต่อสู้กับเฮ่าเทียน กาลเวลา 

ดเูหมอืนอยู่ข้างนกิายเต๋าซึง่ไม่เป็นผลดต่ีอสถานศกึษาเป็นอย่างย่ิง แต่

มันไม่คิดเช่นน้ัน ทุกเรื่องที่มันท�าล้วนเพ่ือให้ได้มาซึ่งเวลา

ต้องมเีวลาอย่างเพียงพอมนัจงึจะเตรยีมการไปทลีะน้อยเพ่ือแก้ปัญหา

เรือ่งท่ีราบเซีย่งหวัน่ได้ จงึรอข่าวดจีากทุ่งร้างตะวันตกได้ จงึรอให้รอยร้าว 

ทีไ่ม่อาจซ่อมแซมของนิกายเต๋าขยายกว้างข้ึนได้ และเร่ืองท่ีส�าคญัจริงๆ 

คือตามกาลเวลาท่ีล่วงไปผู้คนที่ศรัทธานิกายใหม่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ  

เฮ่าเทียนก็จะอ่อนแอลงเรือ่ยๆ

ได้รบัการสัง่สอนจากจอมปราชญ์ ได้รบับาตรจวีรจากอาจารย์อา  

ได้รับการชี้แนะจากเหลียนเซิง ได้รับความเมตตาจากฉีซานต้าซือ  

ฝึกพุทธในแดนสุขาวดีนับพันปี รวมร่างกับซังซังเดินทางนับหมื่นลี้  

มันฝึกเต๋า ฝึกพุทธ ฝึกมาร ไม่มีสิ่งใดที่ฝึกไม่ได้ ส�าหรับเรื่องศรัทธา 

มันเข้าใจลึกซึ้งจนถึงแก่น ในสายตามันเฮ่าเทียนไม่ได้สูงส่งอีกต่อไป

เมือ่นานมาแล้วนิกายเต๋าเลอืกเฮ่าเทียนให้แก่มวลมนุษย์ หลงัจาก

นิกายใหม่ปรากฏนิกายเต๋าก็ค่อยๆ เสื่อมโทรม เฮ่าเทียนก็อ่อนแอลง  

ดูเหมือนนี่เป็นการสรุปที่ง่ายเกินไป ทว่าเป็นความจริง

ดังน้ันส�าหรับสถานศึกษาและแคว้นต้าถังนิกายใหม่ส�าคัญ 

อย่างใหญ่หลวง เย่ียซูก็ส�าคัญอย่างใหญ่หลวง

นิกายใหม่ต้องการเวลาในการเผยแผ่ไปให้กว้างไกล รบัสานุศษิย์ 

มาให้มากข้ึน เย่ียซูต้องได้รับต�าแหน่งผู้หย่ังรู้ผู้ก่อตั้งนิกาย ไม่ว่าจะ 

มีชีวิตอยู่หรือตายแล้วก็ตาม

เพ่ือการน้ีหนงิเชวยีไม่สนใจว่าต้องฆ่าคนเป็นพันเพ่ือหนนุหลงัเย่ียซู

และนกิายใหม ่แต่กลบัไม่วจิารณ์หรอืแทรกแซงใดๆ ต่อการจดัการกบั 

เยี่ยซูของนิกายเต๋า
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มนัมองท้องฟ้าท่ีหม่นหมอง มองหมิะตกอนัห่างไกล แล้วนิง่เงยีบ

ไปนาน

มันคิดว่าตนรู้เท่าทันความคิดของเจ้าอารามได้ เพราะถึงอย่างไร

ดวงจันทร์ก็ก�าลังหมองลง

นิกายเต๋าและสถานศกึษาต่างคิดว่ากาลเวลาเป็นประโยชน์ต่อตน

ท่ีเหลือก็ดูว่าสถานศึกษาและนิกายใหม่รวมพลังกันแล้วท�าให้ 

เฮ่าเทียนอ่อนแอลงได้ก่อน หรือนางจะชนะอาจารย์ก่อน

มันลงเดิมพันส่วนหน้า เจ้าอารามหากไม่คล้อยตามมันก็เท่ากับ

ลงเดิมพันส่วนหลัง

หนิงเชวียมั่นใจในการเดิมพันครั้งน้ี เพราะในอดีตกาลนิกายเต๋า

เลือกเฮ่าเทียนให้มวลมนุษย์ สุดท้ายกลับฝากความหวังทั้งหมดไว้ที ่

เฮ่าเทียน ส่วนมันและสถานศึกษาฝากความหวังไว้ท่ีแคว้นต้าถังที่จะ

รวมแผ่นดินเป็นหนึง่เดยีว รวมถึงเย่ียซแูละนกิายใหม่ ทัง้หมดล้วนเป็น

ความหวังท่ีอยู่ในโลกมนุษย์

ความหวังอยู่ท่ีโลกมนุษย์

ความหวังเดิมทีก็ควรอยู่กับมนุษย์อยู่แล้ว

มันมองฟ้าแล้วคิดเช่นน้ี

นอกเมอืงหลนิคงัมภูีเขา บนภเูขาจู่ๆ  ก็ปรากฏหอไม้เลก็ๆ หลังหนึง่

ขึน้มาตัง้แต่เมือ่ครัง้ฤดูสารท

พอเข้าเหมนัต์เริม่มหีมิะตก ผูค้นกเ็ริม่มาเยือน สานศุษิย์เฮ่าเทียน

นับร้อยนับพันคุกเข่าอยู่บริเวณเนินเขากราบนมัสการหอไม้นั้นไม่หยุด 

แน่นอนว่าไม่มีใครกล้าฝ่าแนวป้องกันของทหารม้าอาศรมเทพเข้าไป

จกัรพรรดิองค์ใหม่สิน้พระชนม์ ศาลากระบีพั่งทลาย บรรดาขนุนาง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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