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ค�ำน�ำ

ภาพของหมื่นกระบี่ที่จัดต้ังกระบวนทัพ บัญชาการโดยเด็กหนุ่มหน้ามน

คนธรรมดาไม่จริงนั้น พูดได้ค�าเดียวว่า 'ขนลุก' ขนลุกให้กับความเกรียงไกร 

ขนลกุให้กับประวัตคิวามเป็นมาของเหล่ากระบี ่และขนลุกให้กับความรู้สึกนึกคดิ 

ของกระบี่หมื่นเล่มท่ีมีเป้าหมายร่วมกันเพียงหน่ึงเดียว

การต่อสู้หน้าสุสานผู้ครองภพโจวดุเดือดขึ้นทุกที พร้อมกับท่ีความลับ

ของสวนโจว โดยเฉพาะทุ่งหญ้าและสระกระบี่ถูกเปิดเผย ซึ่งต้องบอกเลยว่า

ความลับน้ีไม่สมควรให้ท้ังผืนพิภพล่วงรู้

บทสรปุการต่อสูร้ะหว่างเฉนิฉางเซงิกับหนานเค่อจะออกมาอย่างไรขออุบ 

ไว้ก่อน แต่เอาเป็นว่าเล่มนี้จบปฏิบัติการในสวนโจวแล้ว ส่วนสถานท่ีต่อไป 

จะเป็นที่ไหนน้ัน โปรดติดตามตอนนี้น่ีแหละ!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�าว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เป็นโปรเจ็กต์ความร่วมมือระหว่างส�านักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มาจากแนวคิดง่ายๆ 

เพียงแค่ว่าอยากให้นักอ่านท่ีเป็นสายหนังสือเล่มได้อ่าน ได้สะสมนิยาย 

แนวก�าลังภายในแฟนตาซีที่การันตีความสนุก เพราะเป็นผลงานของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาแล้วกับ 'สยบฟ้าพิชิตปฐพี'

ผลงานของ Mao Ni เรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราในฐานะส�านักพิมพ ์

ที่ท�าหนังสือก็อยากให้มิตรรักนักอ่านทั้งหลายได้รับความสนุกสนานในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' รูปแบบหนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากส�านวนเดิมของ 'สมาพันธ์พลิกฟ้า' ที่ได้ 

แปลไว้กับทางอิงค์ สโตน ทีมบรรณาธิการของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่างย่ิงในการรักษาคุณภาพของงานซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทั้งสารและอรรถรสอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่าน
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กระบี่ทั้งหมดเห็นด้วยแล้ว รวมทั้งกระบ่ีที่อยู่หน้าสุดของสุสาน 

อยู่สูงสุดบนท้องฟ้า สว่างสุดจนแยงตา พร้อมกับเย่อหย่ิงสุดเล่มนั้น 

ก็มิได้โต้แย้ง เพียงสั่นและส่งเสียงเล็กน้อย โต้ตอบจิตกระบี่ท่ีกระจาย 

มาถึงตวั มนัมท่ีาทดีแูคลนอยู่บ้าง ไม่สนใจทีม่าท่ีไปของจติกระบีส่ายนี้ 

แต่อย่างใด

ตอนน้ีจิตกระบี่แห่งเขาหลีซานได้เชื่อมโยงกระบี่หมื่นเล่มเอาไว้

ด้วยกัน เรื่องที่เฉินฉางเซิงต้องท�าก็คือใช้จิตกระบี่นี้ท�าให้กระบี่ 

หมื่นเส้นทางส�าแดงเพลงกระบี่ออกมา ในเมื่อเป็นจิตของกระบี่แห่ง 

เขาหลีซาน เพลงกระบี่ท่ีส�าแดงออกก็ต้องเป็นเพลงกระบี่หลีซาน 

เนื่องจากสัญญาหมั้นหมายกับสวีโหย่วหรง อีกท้ังเรื่องต่างๆ มากมาย

ที่เกิดขึ้นในจิงตู ในสายตาของผู้คนเห็นว่าส�านักศึกษาศาสนาหลวงกับ

หอกระบีเ่ขาหลซีาน หรอืระหว่างเขากับชวิซานจวนิ ตวัแทนเจด็บญัญัติ

แดนเทพ มีความเกลียดชังกันที่ยากปล่อยวาง แต่โชคดีอยู่อย่าง  

เขาใช้เพลงกระบี่หลีซานเป็นมากที่สุด

ตอนท่ี 53

กระบี่ส�ำแดงเดชในทุ่งหญ้ำ ดังว่ำอยู่บนเขำหลีซำน
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สาเหตุเพราะต�าราเพลงกระบี่หลีซานอยู่ข้างกายเขามาตลอด 

และเพราะตัง้แต่เริม่ฝึกบ�าเพ็ญเพียร คู่ปรบัมากพรสวรรค์ทีเ่จอก็ล้วนแล้ว

แต่มาจากเขาหลีซาน

หอกระบีเ่ขาหลซีานจดัเป็นหน่ึงในส�านกักระบีช่ัน้ยอดแห่งแดนใต้  

มีชื่อเสียงด้านการฝึกบ�าเพ็ญเพียรมรรคากระบี่ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ได้รังสรรค์เพลงกระบี่ไม่รู้ก่ีชุดต่อก่ีชุด เพลงกระบี่ท่ีมีค่าควรแก่การ 

บันทกึลงในต�าราเคลด็วิชาเพลงกระบีห่ลซีานมอียู่ด้วยกนัสามหมืน่กว่า

กระบวนท่าซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกเขาจดจ�าไว้ในหัวทั้งหมด แน่นอนว่า 

เขาไม่สามารถฝึกฝนเพลงกระบี่ทั้งหมดน้ันได้ในระยะเวลาเพียง 

หนึง่ปีกว่าทีอ่ยู่ในส�านกัศึกษาศาสนาหลวง แต่ตอนน้ีในร่มกระดาษทอง

มีจิตกระบี่เล่มนั้นเข้ามาช่วย ท�าให้เขามั่นใจว่าสามารถส�าแดง 

เพลงกระบี่หลีซานเหล่านี้ได้ ถึงอย่างนั้นปัญหาใหญ่ที่สุดยังคงเป็น 

ดวงจิตของเขา

ดวงจิตเขาจะแบ่งออกไปสัมผัสมรรคากระบี่ได้ก่ีเส้นทางกัน  

จะควบคุมกระบี่ให้ส�าแดงเพลงกระบี่หลีซานเหล่านั้นออกมาได ้

ก่ีเล่มกัน

ฟ้าหลังฝนใสกระจ่าง แต่หนานเค่อยังคงหลับตา ใบหน้าเล็กๆ  

ซีดขาว ผมยาวปลิวไสว ไม้จิตวิญญาณสว่างจ้า ควบคุมให้สัตว์อสูร 

บุกเข้ามาในสุสาน พร้อมกับเตรียมจู่โจมครั้งสุดท้าย ขณะมองดูนาง

และคลื่นสัตว์อสูรสีด�าด้านหลังนาง รวมทั้งสัตว์อสูรขนาดใหญ่เท่า 

ภูเขาเลากาสองตัวนั่น เฉินฉางเซิงก็หลับตาลงเช่นเดียวกัน

เพลงกระบี่สามหมื่นกว่ากระบวนท่าท่ีถูกบันทึกไว ้ในต�ารา 

เพลงกระบี่หลีซาน จากระดับที่ไม่สามารถท�าความเข้าใจกลายเป็น

ภาพเสมือนจริงตรงหน้า ปรากฏขึ้นในสมองของเขาไม่หยุด ขณะ
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เดียวกันก็ได้ยินเสียงเสียดสีแผ่วเบารอบสุสาน จากน้ันได้ยินเสียง 

เจี๊ยกๆ ดังขึ้นเป็นพักๆ บางครั้งดังจากทิศตะวันออก บางคร้ังดังจาก 

ทิศตะวันตก ไม่สามารถแยกแยะต�าแหน่งท่ีแน่นอน จึงไม่สามารถ 

โจมตีได้ วานรดินท่ีแข็งแกร่งและอันตรายตัวน้ันมาถึงแล้ว

เฉินฉางเซิงหลับตาอยู่ แต่จู ่ๆ ยกมือขวาขึ้นชี้ไปยังด้านหน้า 

ถนนเสินเต้า ชี้ไปที่ท้องฟ้าด้านหน้าสุสาน พลันเกิดเสียงแผดร้อง 

อันแหลมเล็กของกระบี่ดังก้องตามมา

กระบี่หน่ึงร้อยเล่มแหวกอากาศผ่านไป

ลูบใบหลิวหวังคืนกลับ! เส้นทางภูเขาสิบแปดโค้ง! ธารน�้าลด!  

ผูกยอดอาชาหน้าภูเขา!

เหล่าน้ีล้วนเป็นเพลงกระบี่ในต�าราเพลงกระบี่หลีซานท้ังสิ้น

ตัง้แต่กระบวนท่าแรกไปจนถึงกระบวนท่าสดุท้าย กระบีห่น่ึงร้อยเล่ม 

ต่างร่ายร�าเพลงกระบี่ออกมาหน่ึงร้อยกระบวนท่า

เท่ากับศษิย์หนึง่ร้อยคนของหอกระบีเ่ขาหลซีานร่ายร�าเพลงกระบี่

พร้อมๆ กัน

ว่ากันตามหลักเหตุผลแล้วพลังปราณแท้ของเฉินฉางเซิง 

ไม่ได้เหลือเฟือเช่นนี้ แต่อย่าลืมว่ากระบี่เหล่าน้ีก�าลังเอาชีวิตตน 

เข้าแลก เพราะนี่เป็นการต่อสู ้ครั้งสุดท้ายของพวกมัน ด้วยระดับ 

การฝึกบ�าเพ็ญเพียรของเฉินฉางเซิงในตอนนี้และจิตอันแข็งแกร่ง 

ของกระบี่บังฟ้า พลังอ�านาจที่กระบี่หนึ่งร้อยเล่มน้ีระเบิดออกมาจึง 

ไม่อาจน�าเพลงกระบีข่องศษิย์หอกระบีเ่ขาหลซีานทัว่ไปมาเทยีบเคยีงได้  

แต่มันเทียบได้กับเพลงกระบี่ของศิษย์ใน กระท่ังอยู่ในระดับเดียวกับ

เจ็ดบัญญัติแดนเทพด้วยซ�้า!

เหลียงปั้นหูหนึ่งร้อยคน ชีเจียนหนึ่งร้อยคน หรืออาจกล่าวว่า 
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กวนเฟยไป๋หนึ่งร้อยคนร่ายร�ากระบี่พร้อมกัน เช่นน้ีจะมีอานุภาพ 

ขนาดไหน

ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งที่อยู่ระดับสูงสุดของขั้นรวบรวมดวงดาว 

ก็ไม่สามารถต้านทานกระบี่ร้อยเล่มน้ีได้ซึ่งหน้า นับประสาอะไรกับ 

สัตว์อสูรที่อยู่ในระดับข้ันรวบรวมดวงดาวเล่า

แสงวูบวาบของกระบี่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมารวมกันตรงหน้า

ถนนเสินเต้า ก่อตัวเป็นรูปซุ้มประตูตั้งตระหง่าน ซุ้มประตูดูใหญ่โต 

ศักดิ์สิทธ์ิ น่าเคารพนับถือ คล้ายถอดแบบมาจากซุ้มประตูเขาหลีซาน

แสงกระบี่เหล่าน้ันยังแทงทะลุทะลวงลงไปในดิน เสียงร้องอย่าง

โกรธแค้นและโหยหวนดังมาจากใต้ดิน ผืนดินพลิกข้ึนแยกออกจากกัน 

วานรดินตัวนั้นปรากฏตัวพร้อมโลหิตสีด�าเป็นทาง ก่อนกลายร่างเป็น

แสงสว่างสายหน่ึงพุ่งไปรอบๆ สุสาน เห็นชัดว่ามันก�าลังบาดเจ็บสาหัส

จากการถูกจู่โจม

กระบี่หนึ่งร้อยเล่มมิได้ไล่ล่ามันต่อ ลอยนิ่งอยู่บนท้องฟ้าหน้า 

ถนนเสินเต้า

ซุ้มประตูแห่งขุนเขากะพริบวิบวับ คล้ายอยู่ท่ามกลางเมฆหมอก

มีเมฆหมอกก็ต้องมีความชื้น เมฆด�าท่ีถูกจิตกระบี่ฟันกระจาย

ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้ามาหากันตามธรรมชาติ ฝนจึงตกลงจากฟากฟ้า 

อีกครั้ง แต่มีความเล็กละเอียดกว่าเดิม

หนานเค่อยังคงหลับตา สายฝนสาดใส่ใบหน้าอันซีดขาวของนาง

จนเปียกชุ่ม

ผู้เฒ่าดีดพิณนอนจมกองโลหิตอยู่บนถนนเสินเต้า เขาตายแล้ว 

หนิงชิวสลบอยู่ ฮว่าชุ่ยก็สลบอยู่ มีเพียงคู่สามีภรรยาขุนพลปีศาจท่ี
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แข็งแกร่ง มือถือคานหาบเหล็กท่ีบิดงอกับกระทะเหล็กท่ีทะลุเป็นรู  

ยืนอยู่ด้านล่างของหนานเค่อ คอยปกป้องนาง

ขณะมองดซูุม้ประตกูระบีร้่อยเล่มท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บนถนนเสนิเต้า  

สองสามีภรรยารู้สึกตึงเครียด กระบี่ร้อยเล่มรวมตัวกัน สัตว์อสูรระดับ

ขัน้รวบรวมดวงดาวบาดเจบ็ในพรบิตา ไม่ต้องพูดถึงระดบัข้ันของพวกเขา 

ในตอนน้ีที่ถูกลดลงสู่ข้ันทะลวงอเวจี แต่ต่อให้ฟื้นฟูระดับขั้นให้เหมือน

ตอนอยู่ในสมรภูมิใหญ่นอกสวนโจว พวกตนก็ไม่แน่ว่าจะสามารถ 

รับมือกับการจู่โจมอย่างบ้าคลั่งของกระบี่ได้

สิ่งที่ท�าให้ท้ังสองตกตะลึงพรึงเพริดมากท่ีสุดก็คือเหตุใดดวงจิต

ของเฉินฉางเซิงถึงได้แข็งแกร่งถึงเพียงน้ี สามารถแบ่งแยกออกเป็น 

ร้อยวิถี แล้วใช้กระบีห่น่ึงร้อยเล่มส�าแดงเพลงกระบีห่น่ึงร้อยกระบวนท่า!

ผืนพิภพเคยมีเรื่องเช่นน้ีเกิดขึ้นด้วยหรือ

ไม้จิตวิญญาณตรงหน้าหนานเค่อสว่างข้ึนเร่ือยๆ ขณะท่ีเงาด�า

บนท้องฟ้าค่อยๆ เลื่อนลงต�่าจนเกือบเข้าใกล้หนานเค่อแล้ว

คลื่นสัตว ์อสูรที่ราวกับทะเลสีด�าพอมาถึงสุสานรอบนอกก็ 

กระจายตัวออกแล้วเริ่มจู่โจม สัตว์อสูรนับไม่ถ้วนค�ารามและกรีดร้อง 

บ้างก็กระโดดข้ึนไปบนก้อนหินขนาดใหญ่ในสุสาน บ้างก็ปีนขึ้นท่ีสูง 

อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น พ้ืนท่ีด้านล่างของสุสานก็ถูก 

คลืน่สตัว์อสรูไหลเข้าท่วมจนโกลาหลไปหมด สตัว์อสรูพรัง่พรเูบยีดเสยีด 

กันไม่หยุด น่าขยะแขยงอย่างย่ิง

สุสานกว้างใหญ่ก็จริง แต่สัตว์อสูรมีจ�านวนมากมายก่ายกอง  

มองไปทางไหนก็เห็น แม้กระบี่ร้อยเล่มบนถนนเสินเต้าท�าหน้าท่ีดัง 

ซุม้ประตจูรงิๆ ฟาดฟันพวกมนัไม่หยุด แต่ก็ไม่อาจหยุดย้ังการไหลทะลัก

ไปข้างหน้าของคลื่นสัตว์อสูรได้ เฉินฉางเซิงต้องการกระบี่ที่มากกว่าน้ี 
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และกระบี่เหล่าน้ันก็ลอยอยู่บนท้องฟ้ารอบสุสาน

เขายืนอยู่รมิแท่นหินท่ามกลางสายฝนปรอย ใบหน้าซดีขาวไปบ้าง  

ตาปิดแน่นสนิท ขนตาสั่นไหว

เพลงกระบี่เขาหลีซานนับไม่ถ้วนวูบวาบอยู่ในสมองเขาไม่หยุด 

ดวงจติของเขากับจติกระบีเ่ล่มน้ันรวมเป็นหนึง่เดียว ส่งผ่านร่มกระดาษทอง  

แล้วกระจายออกสู่กระบี่ทุกเล่ม

จิตสัมผัสหมื่นสาย มรรคากระบี่หมื่นเส้นทาง

แสงกระบี่หมื่นเส้น ลั่นค�ารามหมื่นเสียง

เสียงกู่ก ้องอันร้ายกาจของกระบี่นับไม่ถ้วนดังข้ึนรอบสุสาน  

ข่มเสียงค�ารามอันเหี้ยมโหดของคลื่นสัตว์อสูรในพริบตา ครอบครอง 

ทุ่งหญ้ารื่อปู้ลั่วไว้ท้ังหมด

กระบี่นับไม่ถ้วนพุ่งทะยานแหวกอากาศ เข่นฆ่าสัตว์อสูร!

ฝนที่ โปรยปรอยแผ่ไม่ถึงขอบทุ่งหญ้าที่พระอาทิตย์ตกดิน  

กลุ่มก้อนแสงสีแดงที่ไร้ซึ่งความรู้สึกอบอุ่นจึงสามารถสาดส่องกระทบ

ลงบนกระบี่เหล่าน้ัน

กระบีเ่หล่านัน้คล้ายจะแผดเผาตนเองขึน้มา เหาะเหนิทะลทุะลวง

ไปรอบสุสานราวกับวิหคทอง

วิหคทองกลับหลีซาน!

นี่เป็นหน่ึงในเพลงกระบี่

เพลงกระบี่อันทรงพลังเหลือล้น

ฉับ! ฉับ! ฉับ! ฉับ!

เสียงฟาดฟันของกระบี่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่างของสัตว์อสูร 

นับร้อยตัวท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสุสานถูกฝนกระบี่สีทอง

ตัดขาดกลางอากาศ
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กระบี่นับสิบกระจายตัวออกบนท้องฟ้าด้านทิศเหนือของสุสาน 

ลากรอยยาวคล้ายดอกไม้โลหิตเบ่งบานตามข้างทางเดิน

บุปผาพร่างดังแพรพรรณ!

นี่ก็เป็นหน่ึงในเพลงกระบี่หลีซาน

พริบตาเดียวพ้ืนดินบนทุ่งหญ้าก็ปรากฏร่องรอยอันลึกล�้าของ 

วิถีกระบี่นับไม่ถ้วน

ร่างนาคาสิบกว่าตัวท่ีก�าลังมุ่งหน้าสู่สุสานถูกตัดขาดเป็นท่อนๆ 

กล้ามเนื้อของพวกมันยังกระตุกไม่หยุดอยู่ในกองโลหิต

ยังมีกระบี่อีกนับไม่ถ้วนที่เหาะเหินทะลุทะลวงอย่างบ้าคล่ัง  

เข้าต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับสัตว์อสูรที่มีเข้ียวเล็บแหลมคม โลหิต 

ของสตัว์อสรูกับความแวววาวของตัวกระบีผ่สมปนเป สาดกระเซน็ไปมา 

ท่ามกลางโลกใบนี้

ภายใต้แสงอาทิตย์อัสดง ในม่านพิรุณพร�า เสียงกระบี่ดังขับขาน

อยู่บนทะเลทุ่งหญ้าเป็นระยะ

สุสานคล้ายดังเรือประมงล�าใหญ่

เพลงชาวประมงสามบท

นี่ยังคงเป็นเพลงกระบี่หลีซาน

ใบหน้าเฉินฉางเซิงซีดขาวลงเรื่อยๆ ร่างกายก็ส่ันเท้ิมรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ

แต่เขายังจับร่มกระดาษทองในมือ ยืนอยู่ในสายฝน ยังไม่ล้มลง 

และกระบี่เหล่าน้ันยังคงต่อสู้อยู่

กระบี่นับร้อยเล่มมาถึงตรงหน้ายักษ์ล้มภูเขาร่างใหญ่มหึมา

ยักษ์ล้มภูเขาค�ารามเสียงดังอย่างโกรธแค้น ก่อนขว้างก้อนหิน 

ในมือด้วยพลังอันยากจินตนาการใส่ฝนกระบี่ผืนนั้น ท�าให้เกิดเสียง 
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ดังสน่ันบนทุ่งหญ้า

ฝนกระบี่แถบหนึ่งถูกแหวกออก แต่ก็ก่อตัวกลับมาใหม่ แล้วพุ่ง

เข้าใส่ยักษ์ล้มภูเขาทันที

ภูตภูเขาแบ่งหินผา

ตะขอดาวขวางทิวา

น�้าค้างพราวผาอู๋ถง 

นี่เป็นเพลงกระบี่ติดต่อกันสามกระบวนท่าท่ีโก่วหานสือชี้แนะ 

ให้กับชีเจียน ใช้ต่อสู้กับถังซานสือลิ่วในงานชุมนุมไม้เลื้อย

วันน้ีได้ถูกเฉินฉางเซิงใช้ต่อกรกับสัตว์อสูรท่ีน่ากลัวตัวนี้

ร่างอันใหญ่โตดุจขุนเขาของยักษ์ล้มภูเขาเร่ิมปรากฏรอยแผล 

จากกระบี่นับร้อยเล่มอย่างเห็นได้ชัด

ขณะมองดเูหตุการณ์นีแ้ละมองดูเหตุการณ์นับไม่ถ้วนรอบๆ สสุาน  

บนใบหน้าของเถิงเสีย่วหมงิกับหลวิหว่ันเอ๋อร์สองสามภีรรยาก็ไม่ปรากฏ 

ความตึงเครียดให้เห็นอีก เหลือเพียงความซีดขาว ตอนอยู่ในสมรภูมิรบ

บนทุง่หมิะพวกเขาเหน็มนษุย์ผูแ้ขง็แกร่งในกองทพัมาไม่รูเ้ท่าไรต่อเท่าไร  

เหตุการณ์สุดสะพรึงก็เคยเห็นมามาก วันนี้ท่ีหน้าสุสานผู้ครองภพโจว 

ก็เห็นเรื่องแปลกประหลาดมาไม่น้อย

แต่ตอนนี้พวกเขายังคงถูกท�าให้ตกตะลึงพรึงเพริดจนพูดไม่ออก

เถิงเสี่ยวหมิงพิศวงงุนงง มองดูเฉินฉางเซิงในสายฝนพลางพึมพ�า 

"น่ี...เป็นไปได้อย่างไร"
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การควบคุมกระบี่หมื่นเล่มต้องแยกดวงจิตเป็นหมื่นสาย ผู้ใด 

มีดวงจิตแข็งแกร่งเช่นน้ีบ้าง ต่อให้ผู้ครองภพโจวกลับชาติมาเกิดก็ 

อาจท�าไม่ได้ แต่เฉินฉางเซิงกลับท�าได้จริงๆ ดังนั้นเถิงเส่ียวหมิง 

จึงยังตกตะลึงไม่หาย ท่ีมากกว่านั้นคือเขาก�าลังประหลาดใจและ 

ไม่เข้าใจในเรื่องน้ีอย่างย่ิง

แรกสุดตอนที่ก�าหนดดาวโชคชะตาในหอต�าราของส�านักศึกษา

ศาสนาหลวง ดวงจติของเฉนิฉางเซงิอยู่เหนอืท้องฟ้าราตรขีองเมอืงจงิตู  

จักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิที่ก�าลังชมดาวเคยวิจารณ์ว่า...

'คนที่จุดแสงสว่างดาวโชคชะตาในค�่าคืนน้ีมีพลังจิตแข็งแกร่ง 

จิตใจสงบนิ่ง พบเห็นได้น้อยอย่างย่ิง ข้าคิดว่าคงจะเป็นปราชญ์อาวุโส

ท่ีตรากตร�าอยู่กับการอ่านต�ารามานับร้อยปี วันนี้ในที่สุดก็สามารถ 

เข้าใจสัจธรรมฟ้าดิน ถึงได้มีโชคดีเช่นน้ี คงเป็นเหมือนหวังจือเช่อ 

ในปีน้ัน พลังจิตปะทุออกมาหลังจากเก็บสะสมมานานปี ไม่ธรรมดา

อย่างย่ิง'

ตอนท่ี 54

พญำปักษำปีกทองออกโรง
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ในค�าวิจารณ์นีจ้กัรพรรดินศีกัดิส์ทิธ์ิน�าเฉนิฉางเซงิไปเปรยีบเทียบ

กับหวังจือเช่อผู ้ลึกลับและแข็งแกร่งที่บรรลุวิถีเต๋าได้ในคืนเดียว  

ท�าให้จินตนาการตามได้ว่าดวงจิตของเฉินฉางเซิงน้ันแข็งแกร่งเพียงใด  

แต่อย่างไรก็ไม่น่าสู้ผู้ครองภพโจวได้ การที่เขาสามารถแบ่งดวงจิตได ้

หมื่นสายจุดส�าคัญน่าจะเป็นดังค�าวิจารณ์ประโยคน้ันของจักรพรรดินี

ศักดิ์สิทธิ์

ดวงจิตสามารถแบ่งได้กี่สายนั้นไม่เก่ียวกับความแข็งแกร่ง แต ่

เก่ียวกับระดับความสงบนิ่ง

ผู ้แข็งแกร่งไร้เทียมทานอย่างผู ้ครองภพโจวย่อมมีดวงจิตที่

แข็งแกร่งกว่าเฉินฉางเซิงไม่รู ้ก่ีเท่าต่อก่ีเท่า ดวงจิตเช่นนั้นก็เหมือน 

ก้อนหินขนาดใหญ่ที่แข็งอย่างย่ิง สามารถแบ่งออกเป็นสองสามก้อน

ไปจนถึงนับสิบก้อน แต่ท่ีสุดแล้วก็ไม่อาจแบ่งออกได้ตลอดไป  

กลายเป็นหินกรวดแล้วก็ไม่สามารถแบ่งออกเป็นหินก้อนเล็กกว่านี้ 

ได้อีก

ทว่าดวงจิตของเฉินฉางเซิงกลับสงบน่ิงและอ่อนโยนอย่างมาก  

ไม่เหมอืนของผูค้รองภพโจวท่ีสงูส่งและแขง็แกร่งจนไม่สามารถทลายลง  

ดวงจิตของเฉินฉางเซิงไม่ได้แข็งเหมือนหิน แต่เหมือนน�้า สามารถ 

แบ่งออกได้หลายหยด แปรเปลี่ยนเป็นน�้าค้าง เป็นไอน�้า เป็นอื่นๆ ได้

อย่างไม่จ�ากัด

กระบี่นับไม่ถ้วนยังคงเหินหาวทะลุทะลวงไปรอบๆ สุสาน บ้างก็

พุ่งใส่คลื่นสัตว์อสูรแล้วถอนตัวออกมาพร้อมฝนโลหิต บ้างก็พบกับ 

การตอบโต้อันหนักหน่วง กระบี่ชราพิการบางเล่มหัก บางเล่มมีสภาพ

อเนจอนาถจนดไูม่ได้ ในตอนท่ีกระบีห่มืน่เล่มเริม่ต่อสู้กับคล่ืนสัตว์อสูรนัน้  

มกีระบีนั่บสบิเล่มทีร่วดเรว็และยังรกัษาความเป็นกระบีไ่ด้อย่างสมบรูณ์  
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ภายใต้การน�าของกระบีภู่ผามหาสมทุรและการควบคมุด้วยดวงจติของ

เฉินฉางเซิง ได้เหาะไปยังทุ่งหญ้าท่ีอยู่ไกลออกไปอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ 

จนมาอยู่ตรงหน้าอสูรกระทิง

ดวงตาดุจเม็ดข้าวของอสูรกระทิงเรืองแสงอย่างดุดัน หางท่ี 

พันรอบเขาหน้ากระชับแน่น พุ่มไม้รอบด้านเอนราบเป็นหน้ากลองจาก

พลังปราณอันคลุ ้มคลั่งที่มันเปล่งออก ได้ยินเสียงมากมายดังมา 

ในอากาศรวมทั้งเสียงเจี๊ยกๆ ที่เบามาก เส้นขนยาวใหญ่สีด�านับพันเส้น

ของมันคล้ายเปลี่ยนเป็นลูกธนูที่ต้ังตรงและคมกริบ ก่อนจะยิงไปยัง

สุสาน

ตึง! ตึง! ตึง! ตึง! 

เสียงกระทบกันอย่างต่อเนื่องดังขึ้นในทุ่งหญ้าท่ีไกลออกไป  

เสยีงเหล่าน้ีคล้ายจะรวมตัวเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเสยีงยาวๆ เสยีงหนึง่

ขนหางสีด�าใหญ่ยาวนับพันเส้นที่อสูรกระทิงยิงออกมาทั้งหมด 

ถูกกระบี่กลุ่มน้ีสกัดกั้นไว้ พริบตาเดียวบนท้องฟ้าก็ปรากฏไอสีขาว 

เส้นเล็กๆ นับพันเส้นซึ่งเป็นผลจากการปะทะกันของกระบี่และขนสีด�า

กระบี่นับสิบเล่มอีกกลุ ่มลอยอยู่กลางอากาศ ห่างจากร่าง 

อสูรกระทิงราวหน่ึงหลี่ จากนั้นบินเข้าบินออกจากร่างของมันไม่หยุด 

จนเห็นเป็นวงแสงวูบวาบมากมาย ผืนดินบนทุ่งหญ้าปรากฏรอยแตก

เป็นเส้นๆ เหล่าปลาตัวเล็กตัวน้อยพยายามดิ้นรนให้ตนรอดชีวิต แต ่

โชคร้ายที่มุดลงโคลนตมไม่ทัน จึงถูกฉีกเป็นชิ้นๆ

กระบี่ภูผามหาสมุทรมิได้เข้าขวางบรรดาเส้นขนสีด�าที่ยิงไปทาง

สุสานซึ่งห่างออกไปนับสิบหลี่ แต่มันบินทะลวงเข้าออกเป็นวงอย่าง 

บ้าคลั่ง กระบี่โลหะอันหนักอึ้งบินแหวกอากาศคราใดก็เกิดเสียงดัง 

หวีดหวิวเสียดแก้วหูย่ิง มันมองภาพรวมจากท่ีสูงแล้วตรงเข้าตัด 
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เขาหน้าของอสูรกระทิงด้วยเพลงกระบี่เผานภาท่ีซูหลีคิดค้นข้ึน

ในทุ่งหญ้ามีแต่เสียงคมกระบี่ตัดผิวหนังที่ทั้งหนาและเหนียว 

ของสัตว์อสูร เห็นเศษเนื้อปลิวว่อนเต็มไปหมด แสงแวววับของกระบี ่

หลายเล่มค่อยๆ ริบหรี่ลง สัตว์อสูรหลายตัวล้มตายอยู่ด้านล่างสุสาน

และตามแหล่งน�้าที่ห่างไกลออกไป สายฝนตกปรอยๆ อย่างต่อเน่ือง  

มิรู้ว่าฝนกระบี่ในทุ่งหญ้าจะยุติลงเมื่อใด

หนานเค่อยังคงหลับตาอยู่ ไม้จิตวิญญาณที่อยู่ตรงหน้านาง 

สว่างขึ้นเรื่อยๆ แสงสีขาวสะอาดดังน�้านมส่องต้องใบหน้าน้อยๆ  

ท�าให้ดูซีดขาวย่ิงกว่าเดิม เถิงเสี่ยวหมิงกับหลิวหว่ันเอ๋อร์ก�าลังใช ้

พลังปราณอันแข็งแกร่งสร้างเกราะอาคมปกป้องนางอย่างเต็มที่  

ไม่ให้กระบี่แม้สักเล่มเฉียดกรายเข้าใกล้ร่างนาง

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไร ในท่ีสุดนางก็ลืมตาขึ้น สายฝนหยดลง

บนใบหน้า เปลวไฟสีเขียวเข้มยังคงลุกโชนอยู่ในส่วนลึกของดวงตา 

ที่เฉยชาโดยมิได้ถูกน�้าฝนท่ีเย็นยะเยียบชะล้างไปแต่อย่างใด และ 

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดชายขอบทุ่งหญ้าจึงปรากฏแสงสีทองศักดิ์สิทธ์ิขึ้น 

อีกทั้งแสงสีทองน่ันยังพุ่งมาทางทุ่งหญ้าด้วย

เฉินฉางเซิงก็ลืมตาเช่นกัน มองดูหนานเค่อที่ลอยตัวอยู่หน้า 

ประตูสุสาน

ทั้งสองสบตากันเงียบๆ โดยไม่พูดจา

หนานเค่อมองว่าตนเป็นผู้สืบทอดสวนโจว วิชาที่ฝึกฝนก็มาจาก

วิชาลับที่ผู้ครองภพโจวหลงเหลือทิ้งไว้ วิชาลับที่ว่าได้ตรึงกระบี่พิการ

หมื่นเล่มไว้ในสวนโจวหลายร้อยปี วันนี้เฉินฉางเซิงคิดช่วยกระบี่พิการ 

หมื่นเล่มให้หนีออกไป น่ันก็คือการท�าลายความเป็นสวนโจว น่ีเป็น 

เรื่องที่นางไม่มีทางอนุญาตเด็ดขาด ดังน้ันอย่าว่าแต่ต้องเสี่ยงกับ 
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การถูกกระบี่หมื่นเล่มสังหารเลย ก่อนท่ีดวงวิญญาณของนางจะ 

ออกท่องใต้หล้าก็ต้องใช้วิชาท่ีแข็งแกร่งที่สุดสังหารเฉินฉางเซิง  

แล้วเก็บกระบี่หมื่นเล่มคืนกลับ ท�าให้ทุ่งหญ้าเงียบสงบดังเดิม

แน่นอนว่าเฉินฉางเซิงไม่มีทางยอมรับการจัดการเช่นนี้ ไม่ว่า 

โชคชะตาหรือผู้ครองภพโจวก�าหนดไว้ก่อนตาย การต่อสู้ของกระบี ่

หมื่นเล่มกับคลื่นสัตว์อสูรยังคงด�าเนินต่อไป เพียงแค่ระยะเวลาอันสั้น

ท่ีท้ังคู่สบตากันก็ไม่รู ้ว่าเกิดเหตุการณ์นองเลือดแสนสยดสยองไป 

มากน้อยเท่าไร

การต่อสู้ในครั้งน้ีคู ่ต่อสู ้คือกระบี่กับสัตว์อสูร ไม่มีมนุษย์ จึง 

ไม่มีการพูดจา มีเพียงเสียงแผดร้องของกระบี่และเสียงค�ารามของ 

สัตว์อสูร แม้ไม่มีเสียงตะโกนว่าฆ่า แต่ทุ่งหญ้ากลับถูกปกคลุมไปด้วย

รังสีฆ่าฟัน

ไม่นานนักคลื่นสัตว์อสูรก็ค่อยๆ สงบลง จากนั้นก็ค่อยๆ ไหล 

ออกจากรอบๆ สุสาน ไม่รู ้เป็นเพราะพบว่าไม่อาจตีฝ่ากระบี่พิการ 

หมืน่วิถีท่ีอยู่นอกสสุานได้ เพราะหนานเค่อใช้ไม้จติวิญญาณสัง่พวกมนั  

หรือเพราะพวกมันรู้สึกสังหรณ์ใจถึงอะไรบางอย่าง

เฉินฉางเซิงยกมือขวาขึ้น ฝนเม็ดเล็กๆ ตกลงบนมือ กระบี่ทั้งหมด

ในทุ่งหญ้าตอบรับด้วยการเหาะกลับ

สัตว์อสูรระดับต�่านับหมื่นตัวตายไป ส่วนวานรดินเจ้าเล่ห์ท่ี 

เริ่มจู ่โจมใส่เฉินฉางเซิงก่อนน้ันสุดท้ายก็ถูกเฉินฉางเซิงจู ่โจมกลับ  

ถูกซุ้มประตูกระบี่ฟาดฟันอย่างหนัก ขาหลังข้างหน่ึงหัก ขาอีกข้าง 

บาดเจ็บ ไม่สามารถยืนอย่างมนุษย์ได้อีก มันกอดต้นขาตนเองแล้ว 

มองไปยังสสุานด้วยสายตาเกลยีดชงั ส่งเสยีงร้องเจีย๊กๆ อย่างโกรธแค้น 

คล้ายก�าลังก่นด่า
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ยักษ์ล้มภูเขาที่มีร่างใหญ่เท่าภูเขาเลากาดูโดดเด่นสะดุดตา 

ในคลื่นสัตว์อสูรเมื่อครู่ตอนน้ีผิวหนังท่ีหนาและเหนียวของมันปรากฏ

รอยแผลจากกระบี่ทั้งต้ืนและลึกอย่างน้อยพันรอย กระบี่บางเล่ม 

ประสบความส�าเรจ็ในการทลายแนวป้องกันอนัน่ากลวัของมนั ท�าให้มนั 

บาดเจ็บจนถึงกระดูก โลหิตไหลไม่หยุด มันจึงต้องปล่อยหินก้อนใหญ่ 

ที่แตกหักในมือลง

อสูรกระทิงท่ีอยู่ห่างออกไปคล้ายบาดเจ็บน้อยท่ีสุด เส้นขนสีด�า

ใหญ่ยาวอันหนาแน่นท่ีหางของมันถูกยิงออกจนเกือบหมด เหลือเพียง

ไม่ก่ีเส้นเท่านั้น จึงดูเหมือนถูกไฟไหม้เป็นหย่อมๆ สภาพอเนจอนาถ 

ปนน่าขัน ไม่มีว่ีแววน่าเกรงขามเหมือนก่อนหน้าน้ีอีก

กระบี่นับไม่ถ้วนเหาะกลับสุสาน บางเล่มหักซ�้าสอง เหลือเพียง

ท่อนสั้นๆ ติดด้ามกระบี่ ดูไปอเนจอนาถพอๆ กัน ชวนปวดใจไม่น้อย 

บ้างก็ถูกพิษกรดของสัตว์อสูรพ่นใส่ กัดกร่อนสนิมที่เกาะไว้จนกลับมา

แวววาวเหมือนเดิม กระบี่บางเล่มก็หมดแรง ส่ายไปมา ท�าท่าว่า 

จะตกลงระหว่างทาง แต่ไม่มีสักเล่มที่ตกลงไปในทุ่งหญ้า เพราะ 

พอกระบี่เล่มอื่นๆ เห็นเล่มไหนมีท่าทีว่าจะตกก็จะรีบเหาะเข้าไป 

ช้อนพยุงไว้ แม้แต่ตอนก่อนหน้านี้ระหว่างต่อสู้กับสัตว์อสูร บางเล่ม 

ถูกกระแทกหักตกลงไปในโคลนตมก็จะถูกกระบี่อีกเล่มช้อนเก็บขึ้นมา 

พาเหาะกลับสุสานอย่างเป็นระเบียบ

เหตุการณ์นี้ท�าให้คิดถึงสนามรบจริงๆ ภายใต้ดวงอาทิตย์สีโลหิต 

สิ้นเสียงประกาศชัยชนะให้กลับค่าย พลทหารผู้อ่อนล้าและบาดเจ็บ

ล้วนไม่มีเรี่ยวแรงโห่ร้อง ต่างคนต่างประคองซึ่งกันและกัน ค่อยๆ  

เดินกลับ ส่วนทหารท่ีเดินไม่ได้ ทหารด้วยกันก็จะน�าท่อนไม้มามัด 

เท่าท่ีท�าได้แล้วแบกกลับไป
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เฉินฉางเซิงไม่ยอมให้กระบี่สักเล่มตกหล่นในทุ่งหญ้า นี่เป็น 

เรื่องท่ีชวนให้ซาบซึ้งใจอยู่บ้าง แต่หนานเค่อไม่ได้รู ้สึกรู้สาอะไรกับ 

เรื่องนี้  สิ่งท่ีนางเห็นตรงหน้าคือความแข็งแกร่งของเฉินฉางเซิง 

ท่ีสามารถแบ่งดวงจิตดวงเดียวออกเป็นหมื่นสายและยืนหยัดต่อสู้ 

จนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ แม้แต่นางก็ยังรู้สึกชื่นชมอย่าง 

อดไม่ได้ แต่นางย่ิงชื่นชมเท่าไรเขาก็ย่ิงสมควรตายเท่านั้น

เปลวไฟสีเขียวเข้มในดวงตาของหนานเค่อเปลี่ยนเป็นเปลวไฟ 

สีทองแล้ว พร้อมกับเปล่งพลังปราณอันศักด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิอย่าง 

ยากบรรยายออกจากร่างเล็กๆ เวลาน้ีแทบไม่รู ้สึกเลยว่านางคือ 

องค์หญิงเผ่าปีศาจ แต่ดูคล้ายธิดาเทพของส�านกัศกึษาหนานซมีากกว่า

เงาด�าอันน่ากลัวผืนน้ันได้เคลื่อนตัวมาอยู่ด้านหลังของนาง

ด้านหลังของนางก็คือทุ่งหญ้ารื่อปู้ลั่ว

เงาด�าท่ีเคยปกคลุมท้องฟ้าครึ่งหน่ึงบัดน้ีเคลื่อนต�่าลงมาปกคลุม

ทุ่งหญ้าทั้งหมด ท�าให้แสงอาทิตย์อัสดงจากระยะไกลตกลงบนเงาด�า

แล้วเหมือนถูกดูดกลืนในพริบตาเดียว ไม่มีการสะท้อนหักเห หายไป

อย่างไร้ร่องรอย

ทุ่งหญ้าในตอนนี้ทุกที่มีแต่โลหิต เงาด�าค่อยๆ เคลื่อนตัว โลหิต

เหล่าน้ีเหมือนจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แสงอาทิตย์ยามอัสดงถูก 

ดูดกลืนได้ไม่นานก็รวมตัวเข้ากับโลหิตจนกลายเป็นสีทอง ซึ่งก็คือ 

เปลวไฟสีทองในดวงตาของหนานเค่อน่ันเอง

ขอบของเงาด�าเริ่มถูกแสงสีทองปกคลุม จนมันค่อยๆ ปรากฏ

เค้าโครงร่างท่ีชัดข้ึนเรื่อยๆ ตามการพลิ้วไหว

นั่นคือปีกคู่หน่ึง ปีกสีทองคู่หนึ่ง

ปีกสีทองคู่น้ีใหญ่โตมโหฬาร ยาวไม่รู ้ก่ีพันหล่ี เมื่อกางออก 
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พลันขวางก้ันระหว่างผืนพิภพและสวรรค์

พญาปักษาปีกทองปรากฏโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาจนได้

การปรากฏตัวของมนัท�าให้ฟ้าดินเปลีย่นส ี เมฆด�าทีเ่พ่ิงรวมตวักัน 

เหนือสุสานกระจายออกในพริบตา

สัตว์อสูรท้ังหมดล้วนก้มศีรษะลงอย่างหวาดกลัว พากันแสดง 

ท่าทีศิโรราบอย่างท่ีสุด หมอบราบลงบนแอ่งโลหิต โคลนตม หรือ 

กอหญ้า สัตว์อสูรทยอยท�าตามกันเป็นทอดๆ แม้แต่ยักษ์ล้มภูเขา 

ท่ียโสที่สุดก็ยังแสดงความเคารพนบนอบด้วยการคุกเข่าลงในเงาด�า 

ของพญาปักษาปีกทอง

อาทติย์ตกดนิอยู่ด้านหลงัพญาปักษาปีกทอง แสงสทีองหลายสาย 

แผ่กระจายออกจากขอบปีกทั้งสองข้างของมัน กลายเป็นเส้นแสง 

นับไม่ถ้วนบนท้องฟ้า

ภาพท่ีเหน็สวยงามจนดไูม่เหมอืนจรงิ ดงัภาพเขียนของทวยเทพที่ 

บรรยายอยู่ในต�าราซึง่เก็บรกัษาในหอต�าราของส�านักศกึษาศาสนาหลวง

ความจรงิแล้วในโถงต�าหนักกวงหมงิของต�าหนกัหลกีงก็มภีาพวาด 

บนผนังดังน้ีจริงๆ เป็นภาพวาดสมัยบรรพกาล ขณะพญาปักษาปีกทอง

ถือก�าเนิดขึ้นในหมู่เมฆอย่างพิสดาร

การถือก�าเนิดข้ึนระหว่างผืนพิภพและสวรรค์ในครานั้นท�าให้มัน

เกือบจะได้ก้าวเข้าสู่เขตแดนของขั้นเทพศักดิ์สิทธ์ิ

ไม่ว่าจะเป็นต�านาน นิทานท่ีเล่าต่อๆ กันมา หรือความเป็นจริง 

พญาปักษาปีกทองก็จัดเป็นสัตว์วิเศษในระดับเดียวกับอาชาเขาเดียว

และนกยูงเทพ เป็นรองจากมังกรและหงส์

เฉินฉางเซิงมองดูร่างพญาปักษาปีกทองที่บดบังท้องฟ้าจนมิด

โดยไม่พูดไม่จา
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ตั้งแต่เริ่มเห็นเงาด�าเขาก็รอเวลาน้ีมาตลอด

คล้ายกันกับความตายอย่างไรอย่างน้ัน ไม่ว่าเจ้าจะเตรียมตัวไว้

มากน้อยเพียงใด พอมนัมาถึงจรงิๆ เจ้ากลบัพบว่าตนเองยังคงเตรยีมตวั 

ได้ไม่ดีนัก ซึ่งความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็เป็นเช่นน้ี

พญาปักษาปีกทองตัวน้ีก็เหมือนกันกับความตาย
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สตัว์วิเศษอย่างพญาปักษาปีกทองมพีลงัเพียงพอทีจ่ะสัน่สะเทือน

ฟ้าดิน ก่อนหน้าน้ีขอเพียงมันกระพือปีกตามอ�าเภอใจ เฉินฉางเซิงที ่

ไม่มีกระบี่หมื่นเล่มอยู่ข้างกายย่อมไม่มีทางต้านไหว ร่างต้องแหลก 

เป็นจุณแน่ แต่ไม่รู ้เพราะเหตุใดมันจึงกลายร่างเป็นเงาด�าและลอย 

เงียบๆ อยู่บนท้องฟ้าโดยไม่คิดโจมตีสุสานตั้งแต่แรก รอจนหนานเค่อ 

ใช้วิชาลับส่งจิตเข้าหาเงาด�า เหตุการณ์ตรงหน้าจึงค่อยปรากฏ

หรอืจะเป็นอย่างทีส่วีโหย่วหรงกบัเฉนิฉางเซงิเคยวิเคราะห์ด้วยกัน 

ว่าหนานเค่อทีม่เีพียงไม้จติวิญญาณแต่ไม่มแีก่นจติวิญญาณไม่สามารถ 

ควบคุมสัตว์อสูรในทุ่งหญ้าได้ท้ังหมด และโดยพ้ืนฐานก็ไม่สามารถ

ควบคุมสัตว์วิเศษอย่างพญาปักษาปีกทองได้ด้วย ดังนั้นหนานเค่อ 

จึงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเชิญให้พญาปักษาปีกทองออกโรง

แล้วต้องท�าอย่างไรจงึจะสามารถต่อกรกับสตัว์วิเศษทีน่่าเกรงขาม 

ตัวนี้ได้ หากเฉินฉางเซิงคิดพ่ึงตนเอง อาศัยพลังปราณขั้นทะลวงอเวจี

ของตน พยายามจัดการมันโดยไม่พ่ึงปาฏิหาริย์ ต่อให้มังกรด�าท่ีก�าลัง

ตอนท่ี 55

ดำวท่ีเจิดจรัสท่ีสุดกลำงท้องฟ้ำรำตรี
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นอนหลับอยู่ในทะเลสาบรอบห้วงอเวจีของเขาตื่นขึ้นมาในตอนน้ี  

ที่มาถึงสวนโจวก็เป็นเพียงวิญญาณมังกรด�า ไม่มีทางสู้กับพญาปักษา

ปีกทองที่มีตัวตนอยู่จริงได้

แม้มีกระบี่พิการหมื่นเล่มคอยช่วยเหลือก็ยังมองไม่เห็นความ 

เป็นไปได้ใดๆ อีกทั้งเขาก็มิได้แข็งแกร่งเหมือนเจ้าของกระบี่ในอดีต  

พลงัคกุคามของพญาปักษาปีกทองทีแ่ผ่ปกคลมุสสุานพร้อมแสงอาทิตย์ 

ยามเย็นท�าให้กระบี่หมื่นเล่มรู้สึกเคว้งคว้าง แม้ไม่ถึงกับหวาดกลัว  

แต่ความเงียบก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู ้

ของพญาปักษาปีกทอง

มีเพียงกระบี่ราวสิบเล่มที่ปรากฏขึ้นก่อนในตอนแรกสุดอย่าง

กระบี่ภูผามหาสมุทรและกระบี่ช�าระศีลที่ปลายกระบี่ยังคงแวววาว 

แสดงท่าทีเคร่งขรึม เตรียมพร้อมจู่โจม ในบรรดากระบี่หมื่นเล่มกระบี่

กลุ่มนี้แข็งแกร่งท่ีสุด หย่ิงทะนงที่สุด กระบี่เล่มหนึ่งในนั้นสั่นอย่าง

รุนแรงพลางส่งเสียงเวิงๆ ไม่หยุด

ส่วนกระบี่อื่นๆ ที่เห็นว่าสั่นเล็กน้อยก็ใช่ว่าหวาดกลัว แต่เพราะ

พวกมันก�าลังตื่นเต้น

ขณะมองดูพญาปักษาปีกทองบินมาทางสุสานพร้อมเส้นแสง 

หมื่นสาย กระบี่เล่มนั้น...ต่ืนเต้นอย่างมาก อยากจะรีบพุ่งออกไป 

ห�้าหั่นศัตรู

ก่อนหน้าน้ีเฉินฉางเซิงก็เคยสังเกตพฤติกรรมของกระบี่เล่มที่ว่า

เนือ่งจากในกระบีห่มืน่เล่ม กระบีเ่ล่มน้ีเหาะอยู่สงูสุดและยโสทีสุ่ด 

มนัไม่ยอมถอยให้กับจติกระบีใ่นร่มกระดาษทองแม้แต่น้อย ขณะเดียวกัน 

มันก็เป็นกระบี่ที่แวววาวท่ีสุด ยามต้องแสงจากขอบฟ้าของทุ่งหญ้า 

ดูไปก็เหมือนดวงดาวท่ีเจิดจรัสที่สุดกลางท้องฟ้าราตรี คล้ายมีราศี 
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ของผู้สูงส่งชนิดหน่ึง

เฉินฉางเซิงมองดูกระบี่เล่มน้ีพลางคิดถึงค�่าคืนของงานชุมนุม 

ไม้เลื้อย ตอนท่ีลั่วลั่วยืนอยู่หน้าฝูงชนแล้วแนะน�าตัวครั้งแรกว่า 

เป็นธิดาของจักรพรรดิขาว ความหย่ิงทะนงเช่นน้ีมิใช่เพียงผิวเผิน  

แต่อยู่ในสายเลอืด...ไยมนัต้องหวาดกลวัคูต่่อสูอ้ย่างพญาปักษาปีกทอง 

ด้วยเล่า

เวลานี้กระบี่เล่มนั้นลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือสุสาน อยู่ห่าง 

จากพ้ืนดินมาก เฉินฉางเซิงย่ืนมือออกไปในท้องฟ้า ส่งกระแสจิต 

ผ่านจิตกระบี่ในร่มกระดาษทอง บ่งบอกความคิดของตน จากน้ัน 

เก็บจิตกระบ่ีท่ีส่งออกไปยังกระบี่เล ่มน้ันกลับเข้าร่มกระดาษทอง  

คืนความเป็นอิสระให้มัน

เสียงพ่ึบดังขึ้นคราหน่ึง กระบี่เล่มนั้นพลันกลายเป็นแสงเจิดจรัส 

แล้วพุ่งลงไปยังแท่นหินกลางสุสาน เข้าสู่มือของเฉินฉางเซิง

เขาจับด้ามกระบี่ไว้พลางนึกถึงความเป็นมาของมัน มองไปยัง

พญาปักษาปีกทองที่เปล่งแสงเจิดจ้าอีกครั้ง ดวงตาของเขาเปล่ียนเป็น

มั่นใจขึ้น

กระบี่เล่มน้ีก็คือกระบี่มังกรค�ารน แข็งแกร่งมาก ก่อนหน้านี้ 

เคยอยู่ในมือเขาและเล่นงานเถิงเสี่ยวหมิงได้ในหน่ึงกระบวนท่า

กระบีม่งักรค�ารนเล่มนีเ้คยเป็นของชนิอ๋องเชือ้พระวงศ์แห่งต้าโจว

ชินอ๋องท่านนั้นมีนามว่าเฉินเสวียนป้า น้องชายคนเล็กสุด 

ของจักรพรรดิไท่จงผู้ซึ่งมีพรสวรรค์พิเศษกว่าคนทั่วไป สามารถฝึก 

บ�าเพ็ญเพียรบรรลุขั้นรวบรวมดวงดาวได้ต้ังแต่เด็ก แม้อยู่ในยุค 

ที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะถือก�าเนิด ยุคสมัยที่ดอกไม้ป่าเบ่งบานสะพรั่ง  

ก็ยังถูกขนานนามว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเหนือผู้คน เนื่องจาก
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ในร่างของเขามีสายเลือดมังกรแท้อยู่ หรือพูดได้ว่าเขาก็คือชิวซานจวิน

ของยุคน้ัน

ทว่าเฉินเสวียนป้ากลับเสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม

ตอนเขาเสียชีวิต ทัพใหญ่จากเขตเทียนเหลียงเพ่ิงบุกยึดจิงตูได้ 

แต่ยังไม่ได้ผลัดเปลี่ยนรัชสมัย ต้าโจวยังไม่ได้สร้างอาณาจักรอย่าง

จริงจัง ต�าแหน่งชินอ๋องของเฉินเสวียนป้าก็ถูกแต่งตั้งขึ้นในภายหลัง 

ทว่ากลบัไม่มใีครสงสยัในประเด็นเหล่านี ้ น่ีไม่เก่ียวอะไรกับแซ่เฉินของเขา  

แต่เป็นเพราะผู้คนในผืนพิภพล้วนรู้ดีว่าตอนที่ทัพใหญ่เขตเทียนเหลียง

บุกตีเมืองนั้น เฉินเสวียนป้าแสดงทีท่าอย่างไร

ในรอบพันปีของราชวงศ์ต้าโจว เฉินเสวียนป้าเป็นผู้ท่ีได้รับการ

ยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนหนุ่มท่ีเก่งท้ังบุ๋นและบู๊ แต่กลับ 

ด่วนจากโลกนี้ไป ทว่าจวบจนเขาเสียชีวิตก็ยังไม่เคยประลองฝีมือกับ 

พ่ีรองของเขาหรือก็คือจักรพรรดิไท่จง เรื่องน้ีไม่มีอะไรให้น่าสงสัย  

เพราะหลังจากเขาประลองยุทธ์กับผู้ครองภพโจวในสวนโจวหนึ่งวัน 

หน่ึงคืนก็หมดแรงและเสียชีวิตลง

ทุกวันน้ีด้วยเหตุผลบางอย่างจึงมีผู้คนจดจ�าชื่อของเฉินเสวียนป้า

ได้น้อยมาก ในบนัทกึประวัตศิาสตร์ราชวงศ์ก็มเีรือ่งราวของเขาน้อยมาก 

เช่นกัน แต่ผู้ที่ยังจดจ�าเหตุการณ์ในช่วงน้ันได้ พอนึกถึงเฉินเสวียนป้า

และกระบีม่งักรค�ารนทีเ่สยีบไว้ตรงข้างเอวของเขาทไีรก็จะเกิดความรูสึ้ก 

โศกเศร้าที่เต็มไปด้วยอารมณ์สลับซับซ้อน

เนื่องจากเฉินเสวียนป้าเสียชีวิตต้ังแต่วัยหนุ่มจึงมิได้เข้าร่วมศึก

ชิงบัลลังก์มังกรระหว่างจักรพรรดิไท่จงและพ่ีน้อง ส�าหรับคนเก่งที่ 

ด่วนจากไปน้ันถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งก็ว่าได้ แต่ส�าหรับเชื้อพระวงศ์

สกุลเฉินแล้วกลับเป็นความโชคร้าย เพราะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็อาจใช้ 
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พลังยุทธ์อันแข็งแกร่งเข้าปรามศึกสายเลือด แม้ปรามไม่ได้ทั้งหมด  

และความขัดแย้งยังคงอยู่ แต่ก็อาจจะไม่นองเลือดอย่างน่าสยดสยอง 

ท�าให้คนในตระกูลเชือ้พระวงศ์นับร้อยถูกฆ่าตาย แม่น�า้ล�าคลองในจงิต ู

กลายเป็นล�าน�้าเลือดเช่นน้ัน

แน่นอน ยงัมเีรือ่งทีพู่ดต่อๆ กันไปในวงกว้างอกีว่าถ้าเฉนิเสวียนป้า 

มีชีวิตอยู่ในเวลาน้ัน จักรพรรดิไท่จงไม่มีทางได้ขึ้นครองราชย์แน่ จาก 

ที่ว่าการเขตเทียนเหลียงที่ค่อยๆ ถูกท�าลายและบันทึกประวัติศาสตร ์

อย่างไม่เป็นทางการได้เขียนไว้ ในบรรดาพ่ีน้องท้ังหมด เฉินเสวียนป้า

สนิทกับเจี้ยนอ๋องผู ้เป็นพ่ีชายคนโตมากที่สุด หากเขาเข้าร่วมศึก 

ชิงบัลลังก์ จักรพรรดิไท่จงท่ีสวมฉลองพระองค์เข้าบรรทมอยู่มีหรือ 

จะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ หลบหลีกการเข่นฆ่าอยู่ในสวนไป่เฉ่าได้

และแล้วการถกเถียงที่ท�าให้ผู ้คนรู ้สึกได้ถึงแผนการร้ายอัน 

เย็นยะเยียบก็ได้เริ่มข้ึน

ขณะทัพใหญ่เขตเทียนเหลียงเข้ายึดจิงตู ต้าโจวก�าลังจะสร้าง

แผ่นดิน และตนก�าลังจะกลายเป็นองค์ชายที่มีอนาคตรุ่งเรืองอย่าง 

สุดจะเปรียบ เหตุใดเฉินเสวียนป้าจึงหาเรื่องบุกเข้าไปในสวนโจว  

ท้าประลองกับผู้ครองภพโจว ใช่แล้ว จากบันทึกท่ีหลงเหลืออยู่ไม่มาก 

ผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ครั้งน้ันได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการต่อสู้ระหว่าง

สองผูไ้ร้เทยีมทานนัน้เฉนิเสวียนป้าเป็นผูเ้สนอก่อน เพราะเหตใุดน่ะหรอื 

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ราชวงศ์บอกว่าขณะเฉินเสวียนป้ามองดู 

ต้าโจวสร้างแผ่นดินนั้นก็รู้สึกว่าตนไม่จ�าเป็นต้องแบกความรับผิดชอบ

ของตระกูลไว้อีก จึงศึกษาบ�าเพ็ญเพียรวิถีแห่งฟ้าอย่างไม่หยุดย้ัง  

แต่หากบอกผู้คนเช่นนี้ก็ย่อมจะไม่มีใครเชื่อ อีกทั้งต่อให้ต่อสู้พ่ายแพ้ 

เหตุใดต้องถึงตายด้วย แม้ผู้ครองภพโจวไม่ย่ีหระว่าจะท�าให้ตระกูล 
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เชือ้พระวงศ์ต้าโจวโกรธแค้น แต่เขาจะไม่แยแสความรูส้กึของจกัรพรรดิ 

ไท่จงได้หรือ ต้องรู้ว่าจักรพรรดิไท่จงเป็นพ่ีชายของเฉินเสวียนป้า และ

เป็นพ่ีน้องร่วมสาบานของผู้ครองภพโจว!

ประวัติศาสตร์ท่ีผ่านพ้นมักไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้  

เฉนิเสวียนป้าตายแล้ว จกัรพรรดิไท่จงก็สวรรคตแล้ว ตอนนีข้ณะมองดู 

สุสาน อย่างน้อยก็เห็นว่าผู ้ครองภพโจวก็ตายแล้วเช่นกัน วีรบุรุษ 

มกัถูกทดสอบด้วยอปุสรรคนานัปการ เหลอืเพียงกระบีม่งักรค�ารนเล่มนี้ 

ท่ียังคงอยู่ในสวนโจว ไล่ล่าหาความรุ่งเรืองท่ีเคยมีในอดีต จึงยังคง 

หย่ิงทะนงเช่นน้ัน

เชือ้พระวงศ์รุน่เยาว์ ผูแ้ขง็แกร่งไร้เทยีมทาน สายเลอืดมงักรแท้...

ทั้งหมดนี้คือเฉินเสวียนป้า

กระบี่มังกรค�ารนที่เขาใช้ย่อมสูงส่งไม่เป็นสองรองใคร อหังการ

สุดขีด ไหนเลยจะเกรงกลัวพญาปักษาปีกทอง

เฉินฉางเซิงมองดูกระบี่มังกรค�ารน สัมผัสได้ถึงความอหังการ 

ท่ีไหลเวียนอยู่ในตัวกระบี่ แล้วจู ่ๆ ก็รู ้สึกสนิทสนมกับมันอย่างหา 

ที่เปรียบไม่ได้

เป็นความสนิทสนมที่ยากอธิบาย แน่นแฟ้นอย่างย่ิง ท�าให้เขา 

รู้สึกปั่นป่วนจนยากที่จะเป็นตัวของตัวเอง

ด้วยเหตุนี้มือของเขาจึงสั่นเทา ท�าให้กระบี่สั่นตามไปด้วย
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เงาทะมนึของพญาปักษาปีกทองเคลือ่นตวัมาถึงท้องฟ้าหน้าสสุาน  

ขอบปีกทั้งสองข้างของมันเปล่งเส้นแสงสีทอง แต่กลับน�าพาความมืด

มาสู่สุสาน พอมองเข้าไปในความมืดก็เห็นดวงตาทั้งคู่ของมันที่คล้าย

ดวงไฟที่ลุกโชน ผมสีด�าของหนานเค่อยังคงปลิวไสว ร่างเล็กๆ ของ

นางลอยนิ่งอยู่ระหว่างดวงไฟที่ลุกโชนคู่น้ัน ดูเล็กกระจิริดเมื่อเทียบ

ขนาดกัน แต่ก็ให้ความรู้สึกว่าระหว่างนางกับพญาปักษาปีกทองม ี

ความสัมพันธ์ท่ีตัดกันไม่ขาดชนิดหนึ่ง หรือพูดได้ว่าตอนนี้นางก็คือ 

จิตวิญญาณของพญาปักษาปีกทอง

ขณะแสงสีทองสาดส่อง พลังกดดันอันน่ากลัวท่ียากจินตนาการ

ขุมหนึ่งตกลงบนทุ่งหญ้า ตามด้วยพายุที่หมุนพัดขึ้นอย่างรุนแรง  

แม้แต่พายุสุดคลุ้มคลั่งของทะเลใต้ก็ไม่มีทางแรงได้ขนาดนี้ เศษต้นไม้ 

ใบหญ้าปลิวว่อน น�้าท่ีขังอยู่บนดินสั่นสะเทือนจนกระจายออกหมด  

ไม่มีสัตว์อสูรตัวใดยืนนิ่ง พวกมันล้วนล้มลงกับพื้น กระบี่พิการหมื่นเล่ม

บนท้องฟ้ารอบสุสานถูกพัดจนส่ายขึ้นส่ายลง คล้ายเรือนับไม่ถ้วน 

ตอนท่ี 56

ผู้สืบทอดท่ีแท้จริง
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ลอยอยู่ในมหาสมุทร ถูกคลื่นยักษ์อันน่าสะพรึงกลืนหายไปได้ทุกขณะ

พญาปักษาปีกทองกระพือปีกทั้งสองข้างพลางส่งเสียงร้องใส 

ท่ีท้ังเย็นชาและเย่อหย่ิงออกมา มันบินมาทางสุสานอย่างรวดเร็ว  

ให้ความรู้สึกเหมือนท้องฟ้าก�าลังจะถล่มทับสุสาน แสงสีทองที่ขอบปีก

ท้ังสองข้างดับแล้วสว่างข้ึนใหม่ คล้ายเปลวไฟกะพริบที่มีชีวิต ท�าให้ 

ทุ่งหญ้าท้ังผืนเริ่มติดไฟ ไม่ว่าแอ่งโลหิตหรือแอ่งน�้าล้วนมีเปลวไฟ 

ลุกพึ่บพั่บ

ทะเลสีด�าแห่งสัตว์อสูรลุกไหม้กลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้ว ไม่ว่า

จะเป็นสตัว์อสรูระดบัสงูหรอืหนทูีอ่ยู่ในทุง่หญ้าล้วนยืนอยู่ในทะเลเพลงิ

ด้วยความหวาดกลัว ศิโรราบให้กับปีกทั้งสองที่กางออกปกคลุมทั้ง 

ผืนทุ่งหญ้า บ้างก็ส่งเสียงกรีดร้องที่ใกล้คลุ้มคลั่งเต็มที

การบินเข้ามาใกล้ของพญาปักษาปีกทองท�าให้ทุ่งหญ้าทีถู่กไฟไหม้ 

สว่างไสว แต่กลางสุสานกลับยิ่งมืดมน กระบี่พิการหมื่นวิถีพากัน 

เหาะมาหน้าสุสาน ต้านทานแรงลมท่ีเกิดจากปีกยักษ์คู่น้ัน

พวกมนัเข้ามารวมตัวกันอย่างมดิชดิแล้วจดัทัพเป็นรปูครึง่วงกลม

ขนาดใหญ่ โดยมีเฉินฉางเซิงยืนอยู่กลางวง เขาตัวเล็กนิดเดียว แต ่

มีฐานะเป็นจิตวิญญาณของทัพกระบี่  มือซ้ายของเขายังคงถือ 

ร่มกระดาษทอง และยังไม่ได้เก็บจิตกระบี่คืนกลับจากกระบี่พิการ 

หมื่นเล่ม เพราะรู้ดีว่าหลังผ่านการต่อสู้อย่างหนักกับเหล่าสัตว์อสูรแล้ว 

กระบี่หลายเล่มมีท่าทีไม่ไหว หากเขาเก็บจิตกระบี่เขาหลีซานกลับคืน 

กระบี่เหล่าน้ีต้องสูญสลายทันทีโดยที่พญาปักษาปีกทองไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าอะไรเลย

ดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถใช้ได้ในตอนนี้มีเพียงจิตกระบี่มังกรค�ารน 

แต่เวลาก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว จติของมนัยังแข็งแกร่งพอหรอื ขณะ 
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มองดูพญาปักษาปีกทองท่ีบินเข้ามาเรื่อยๆ เขาก็ค่อยๆ รับรู้ถึงความ 

หย่ิงทะนงของกระบี่มังกรค�ารนและรู้สึกคุ้นเคยกับมัน ใช่แล้ว เป็น 

ความหยิ่งทะนงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี กระทั่งสนิทชิดเชื้อ คล้ายกับว่า

เขาเกิดมาก็เพ่ือใช้กระบี่เล่มนี ้

ความสนิทสนมที่จู่ๆ ก็รู้สึกท�าให้สติอารมณ์ของเขาปั่นป่วนสุดขีด 

เหมือนตอนอาการป่วยก�าเริบอย่างไรอย่างน้ัน ใจเต้นเร็วกว่าปกต ิ

ในพริบตา พลังปราณแท้ท่ีไหลเวียนในเส้นลมปราณก็เร็วกว่าปกติ

หลายเท่า มือที่จับด้ามกระบี่สั่นไม่หยุดและสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆ จนสั่น 

ไปทั้งร่าง

แม้แต่ทุ่งหิมะในร่างก็ยังสั่นไปด้วย

ทุ่งหิมะผืนน้ีเป็นผลลัพธ์จากการฝึกหนักติดต่อกันนานนับร้อยวัน

ตั้งแต่วันที่เริ่มก�าหนดดาวโชคชะตาในส�านักศึกษาศาสนาหลวง  

คือแสงดวงดาวท่ีบริสุทธ์ิมากที่สุด ถูกเผาผลาญไปหลายต่อหลายครั้ง 

ในการสอบใหญ่กับการต่อสู ้ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เวลานี้จึง 

เหลือเพียงหิมะชั้นบางๆ

หิมะบางๆ สลายตัวง่าย พอได้รับผลกระทบจากภายนอกร่างกาย

ก็ระเหิดออกจากที่เดิม บ้างกระจายตัวในอากาศ เมื่อกระทบกับ 

หยดน�้าที่กระเซ็นมาจากล�าธารและแสงที่ส่องลงมาก็เกิดการเผาไหม้ 

เสียงดังพึ่บ ละอองหิมะถูกแผดเผาเป็นน�้าใสในพริบตาแล้วแปรเปลี่ยน 

เป็นไอ ก่อนกลายเป็นพลงัปราณแท้พิสทุธ์ิไหลเวียนอยู่ในร่างเตม็ไปหมด  

ไหลไปตามเส้นชีพจรที่แห้งผาก กระทั่งเส้นชีพจรที่ฉีกขาดราวกับ

หน้าผาภูเขา ไหลไปข้างหน้าไม่หยุด...ซึ่งส�าหรับเฉินฉางเซิงแล้ว นี่เป็น

ข้ันตอนท่ีเจ็บปวดที่สุด แต่เขาก็ไม่ร้องสักค�า เพียงจ้องมองพญาปักษา

ปีกทองที่บินเข้าใกล้สุสานเรื่อยๆ พลางอดทนยืนหยัด ปล่อยให้อาการ
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สั่นสะท้านเผาไหม้หิมะในร่างและปล่อยให้พลังปราณแท้ไหลรุกล�้า 

ไปทั่วร่าง

จนในท่ีสุดพลังปราณแท้ก็ไหลมาถึงข้อมือของเขา เมื่อแรงสั่น 

จากภายในโคจรมาพบกับแรงสัน่จากภายนอกตรงด้ามกระบี ่ทัง้สองแรง 

ก็ผสานกัน กลายเป็นเจตจ�านงในการต่อสู้สายหน่ึง

กระบี่มังกรค�ารนพิการแล้ว จิตกระบี่ไม่เหมือนเดิม แต่ความ

ปรารถนาจะต่อสู้ยังคงอยู่

เฉินฉางเซิงจับกระบี่มังกรค�ารนพร้อมจิตกระบี่ท่ียืนหยัดและ 

เย่อหย่ิง ฟันใส่พญาปักษาปีกทองบนท้องฟ้า

เสียงมังกรค�ารนจากแท่นหินหน้าประตูสุสานดังก้องออกไปไกล

แสงเป็นสายเปล่งออกจากตัวกระบี่ สว่างไสวงดงามอย่างย่ิง  

เจือไปด้วยลมหายใจมังกรที่ใกล้เคียงกับของจริง แสงแหวกอากาศ 

ไปไกลนับสิบหลี่ ฟันเข้าตรงกลางระหว่างดวงตาสองข้างท่ีคล้าย 

ดวงไฟศักดิ์สิทธ์ิของพญาปักษาปีกทอง

หนานเค่ออยู่ตรงนั้น...

เมื่อเทียบกับแสงของกระบี่มังกรค�ารน ร่างของนางถือว่าเล็กมาก 

เป็นเพียงจุดสีด�าจุดหนึ่งเท่าน้ัน แต่สติสัมปชัญญะของนางแน่วแน ่

ไม่เปลี่ยน นางชี้นิ้วไปยังแสงกระบี่ทันที

นางกับพญาปักษาปีกทองเป็นหน่ึงเดียวกัน สื่อสารกันผ่าน 

ไม้จิตวิญญาณ นางก็คือพญาปักษาปีกทองซึ่งมีพลังใกล้เคียงกับ 

ข้ันเทพศักดิ์สิทธ์ิและมีจิตวิญญาณระดับสูง นางเพียงใช้นิ้วเดียวก็

สามารถต้านแสงกระบี่มังกรค�ารนได้

ถ้ามองจากทุ่งหญ้าและสุสานจะเห็นไอสีด�าประหลาดกลุ่มหน่ึง

ปรากฏข้ึนระหว่างดวงตาทัง้สองข้างของพญาปักษาปีกทองซึง่ความจรงิ 
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เป็นไอสดี�าท่ีเกิดขึน้ตรงปลายนิว้ของหนานเค่อ เป็นผลจากการปะทะกัน 

ของสองพลังมหาศาล

ต่อมาไอสีด�าก็จางหายไป ในความขมุกขมัวเผยรอยแตกเล็กๆ 

มากมายในอากาศ นั่นหมายถึงปราการช่องว่างปรากฏสัญญาณของ

การแตกสลาย ขณะเดียวกันในทุ่งหญ้าก็เกิดเสียงดังกัมปนาท

พรบิตาทีพ่ายุพัดจากท้องฟ้าถึงพ้ืนดนิในรศัมกีว่าพนัหลี ่ต้นหญ้า

ทีง่อกตดิผาหนิในสสุานกถู็กแรงพายุดงึทึง้ หลดุปลวิกระจายเตม็ท้องฟ้า  

แม้แต่ตะไคร่น�้าบนผาหินก็ยังถูกลอกออก กระทั่งชั้นหินบางส่วนยัง 

หลุดล่อน ทะเลสีด�าที่ถูกเผาไหม้เกิดกระแสน�้าข้ึนน�้าลงคร้ังใหญ่  

ดวงตาดังไฟศักดิ์สิทธ์ิของพญาปักษาปีกทองมองลงต�่า มองเห็นว่าม ี

สัตว์อสูรระดับต�่านับร้อยตกใจตาย ส่วนทัพกระบี่ท่ีอยู่หน้าสุสานก็ม ี

กระบี่นับสิบเล่มส่ายไปมา ใกล้ตกเต็มที

เฉนิฉางเซงิไม่ได้ยินเสยีงดังกัมปนาทและไม่สนใจเหตกุารณ์เหล่าน้ี  

เขาจ้องมองแต่กระบี่มังกรค�ารนในมือ เพราะเมื่อครู่มันส่งเสียงเบาๆ 

ออกมา

นั่นเป็นเสียงปริแตก

กระบี่มังกรค�ารนหักแล้ว ตัวกระบี่ครึ่งหน่ึงตกลงไปในแอ่งน�้า 

ด้านหน้า ส่งเสียงกึกแผ่วเบา

เสยีงกระบีห่กัแผ่วเบาดงัก้องอยู่ในหูของเฉนิฉางเซงิ ดจุดงัอสนบีาต

ตามด้วยเสียงระเบิดดังข้ึนบนแท่นหินหน้าประตูสุสาน 

พายุหมุนหอบเอาร่างของเฉินฉางเซิงปลิวออกไปไกลนับสิบจั้ง 

ก่อนกระแทกอย่างแรงกับประตูหิน ฝุ่นธุลีตลบอบอวล

ใบหน้าของเขาซีดขาว โลหิตตีขึ้นมาที่คอหอย แต่เขากลืนมัน 

กลับลงไป รู้สึกว่ากระดูกทั้งร่างหัก กระน้ันก็พยายามยืนขึ้น นั่นเพราะ
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กระบีม่งักรค�ารนแม้หักไปแล้ว ทว่าเจตจ�านงในการต่อสู้ยังอยู่ เพียงแต่...

แม้เจตจ�านงในการต่อสู้แรงกล้าเช่นน้ี แม้มีกระบี่หมื่นเล่มคอย 

ช่วยเหลือ แต่เขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพญาปักษาปีกทองอย่างน้ันหรือ

เฉินฉางเซิงมองดูกระบี่หักครึ่งในมือพลางสังเกตเห็นว่ารอยหัก

ราบเรียบมาก เหมือนไม่ใช่รอยท่ีเพ่ิงเกิดใหม่ แล้วจึงนึกขึ้นได้ว่า 

ก่อนหน้านี้ตอนจับกระบี่มังกรค�ารนมองเห็นคลับคล้ายคลับคลาว่า 

ตัวกระบี่มีเส้นบางๆ อยู่

ตอนน้ีเขาค่อยเข้าใจ ที่แท้เส้นน้ันคือรอยแตกของกระบี่

ในอดีตเฉินเสวียนป้าพกกระบี่เล่มน้ีมายังสวนโจวแล้วพ่ายแพ ้

ให้กับผู้ครองภพโจว แม้เขาตายแต่กลับไม่ยอมล้มลง กระบี่เล่มนี้ 

ความจริงหักแล้ว แต่กลับด้ือดึง ไม่ยอมให้คู่ต่อสู้เห็นบาดแผลบนตัว 

จวบจนวันนี้กระบี่เย่อหย่ิงเล่มน้ีได้พบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับ 

ในอดีตอีกครั้ง หากที่สุดแล้วมันก็ทนต่อไปไม่ไหว

เฉินฉางเซิงจับกระบี่หักครึ่งไว้ เขาค่อยๆ เดินกลับไปท่ีริมแท่นหิน

อีกครั้งด้วยความเงียบงัน แล้วมองดูท้องฟ้าท่ีมืดมน

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพญาปักษาปีกทองตัวน้ันถึงต้องผสานร่าง 

กับหนานเค่อ แต่มันก็ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวมันเองแล้ว

หนานเค่อหายไป นางหลอมรวมกับวิหคยักษ์แล้วจริงๆ ดวงตา

เปลวไฟคู่นั้นยังคงดูศักด์ิสิทธ์ิและคลุ้มคลั่ง มันมองร่างเล็กจ้อยของเขา

ในสุสานอย่างเย็นชา บินเข้ามาใกล้ข้ึนเรื่อยๆ

ฟ้าดินเปลี่ยนสี เมฆด�าม้วนตัว กระบี่หมื่นวิถีส่องแสงระยิบระยับ 

ไม่หยุด ดุจอสรพิษท่ีลอยคว้างอยู่บนท้องฟ้าเหนือสุสาน

กระบี่มังกรค�ารนหักแล้ว เขาควรเปลี่ยนไปใช้กระบี่เล่มไหนดี 

กระบี่ภูผามหาสมุทรหรือกระบี่ช�าระศีล? หรือควบคุมกระบี่พร้อมๆ กัน
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หมื่นเล่ม?

ในตอนน้ีเอง เขาพลนัรูส้กึว่าระหว่างนิว้โป้งและน้ิวชีข้องมอืข้างขวา 

มีพลังคุกรุ่นสายหน่ึงไหลเวียนอยู่

เขายังไม่ได้ปล่อยกระบี่มังกรค�ารนที่หักครึ่งลง ดังน้ันพลังน้ี 

ต้องมาจากกระบีม่งักรค�ารนทียั่งเหลอือยู่ครึง่หนึง่ น่ีเป็นจติกระบีข่องมนั  

ความรู้สึกหย่ิงทะนง มันหักออกจากกันอย่างไม่เต็มใจ ชั่วขณะหน่ึง 

ส่วนทีเ่หลอือกีครึง่จงึยังคงเย่อหย่ิงและด้ือดึง ในตอนทีก่ระบีม่งักรค�ารน 

ที่แวววาวสุดจะเปรียบเปลี่ยนเป็นไร้ประกายอย่างสิ้นเชิง คล้ายกับ 

ตายลงแล้ว จิตกระบี่สุดท้ายนั่นก็แผ่เข้าไปในร่างเฉินฉางเซิง แล้ว 

ตรงเข้าไปในกระบี่สั้นตรงเอวของเขา

แม้เขามีหัวใจกระบี่เต็มเปี่ยม แต่ติดที่ล�าดับขั้นในการฝึก 

บ�าเพ็ญเพียร ล�าพังเขาไม่สามารถท�าในสิ่งที่หมื่นกระบี่ปรารถนาให้

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยจิตกระบ่ีเขาหลีซานผ่านร่ม

กระดาษทอง ควบคุมกระบี่หมื่นเล่มเข้าสังหารสัตว์อสูร ด้วยเหตุน้ี 

จิตกระบี่ของเขาและของกระบี่สั้นจึงไม่เคยหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

หรือพูดอีกอย่างก็คือกระบี่สั้นที่ดูเหมือนกระบี่ธรรมดาเล่มนี้คิดว่า 

จิตกระบี่ของเขาเข้ากันไม่ได้กับตัวมันเอง

จวบจนตอนนี้ท่ีจิตกระบี่มังกรค�ารนเข้ามา

กระบี่สั้นยังอยู่ในฝัก แต่กลับเริ่มส่งเสียงเวิงๆ แผ่วเบา

เฉินฉางเซิงเข้าใจความหมายของกระบี่มังกรค�ารน มันคิดว่า 

นี่คือผู้สืบทอดของมัน

เขารู้สึกเศร้าใจอยู่บ้าง

กระบี่มังกรค�ารนให้กระบี่สั้นสืบทอดจิตกระบี่ของตน จากนั้น 

มันจึงค่อยตายไป ขณะที่กระบี่สั้นถูกกระตุ้นให้มีชีวิต
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เขาได้แต่หวังว่าด้วยวิธีน้ีกระบี่มังกรค�ารนจะเหมือนได้มีชีวิตต่อ 

หรืออาจพูดว่าได้ส�าแดงความหย่ิงทะนงของมันต่อ

เช่นนั้นเขาก็มีแต่ต้องชนะ

เขาค่อยๆ วางกระบี่มังกรค�ารนหักครึ่งไว้บนพื้น ยืนข้ึน จับด้าม

กระบี่สั้นแล้วชักออก

ทันทีท่ีเขาเคลื่อนไหว หน้าประตูสุสานก็ปรากฏพระอาทิตย ์

หน่ึงดวง

พระอาทิตย์ดวงน้ีปรากฏขึ้นตอนกระบี่สั้นหลุดออกจากฝัก

มันสาดแสงไปท่ัวสุสานและทุ่งหญ้าท่ีมืดมน เกิดเป็นแสงสีทอง

หลายสาย

นี่คือกระบี่ที่แวววาวสุดใดเปรียบเล่มหนึ่ง

กลิน่อายพลงัปราณอนัแขง็แกร่งอย่างย่ิงยวดสายหน่ึงก�าเนิดขึน้แล้ว  

ท�าเอาเหล่าสรรพชีวิตรอบๆ สุสานตื่นตกใจ

ตามด้วยความเงียบสงบไปท่ัวทั้งบริเวณ

จิตกระบี่มังกรค�ารนกับตัวกระบี่สั้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

อย่างสมบรูณ์ ให้ความรูส้กึเหมอืนตอนทีเ่ฉนิฉางเซงิจบักระบีก่่อนหน้านี้  

คล้ายกับว่ามันเกิดมาเพ่ืออยู่คู่กันกับเขา แต่เท่านี้ยังไม่พอ...

วิญญาณของกระบี่เล่มน้ียังไม่ตื่นขึ้นมา
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