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บทที่ 1
หลอกฟ้าเบื้องบน

ในค�ำร�ำพึงร�ำพันมันเอ่ยถึงค�ำว่า 'ออกไปไม่ได้จริงๆ' อยู่สองครั้ง
ครั้งแรกพูดถึงความสามารถของตัวเอง ครั้งที่สองพูดถึงความเป็นจริง
ซึ่งเป็นสิ่งที่มันก�ำลังหวาดหวั่นอยู่ในขณะนี้
ชีวติ ทีเ่ คยโลดแล่นไปมาอย่างอิสรเสรี บัดนีต้ อ้ งมาถูกกักขังอยูแ่ ต่
ในถ�้ำ ย่อมท�ำให้จิตใจมันตกต�่ำเป็นธรรมดา แต่มันยังให้ความหวังกับ
ตัวเองว่าหากถึงที่สุดแล้วอาจารย์ย่อมต้องปล่อยมันออกมา ไม่มีทาง
เบิง่ ตาดูมนั ผมเผ้าขาวโพลนแก่ตายคาถ�ำ้ ไปอย่างแน่นอน
ทว่าเพิ่งผ่านมาได้แค่ครึ่งวัน มันกลับเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่ตัวเอง
คาดหวังเอาไว้คงไม่มีทางเป็นไปได้ บางทีถ�้ำแห่งนี้อาจเป็นเหวลึกที่
มองไม่เห็นก้นส�ำหรับมันจริงๆ
พอได้ยนิ ถ้อยค�ำทีบ่ ง่ บอกถึงความสิน้ หวังและหมดอาลัยตายอยาก
ของมัน ศิษย์พี่ทั้งสองก็เงียบงันไป ผ่านไปเนิ่นนานศิษย์พี่รองจึงค่อย
ส่ายหน้า ส่วนศิษย์พใี่ หญ่กถ็ อนใจตามมาเบาๆ
ลมภูเขากระโชกมาหอบหนึ่ง พัดเปลวไฟในกองฟืนให้ส่ายไหว
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หนิงเชวียถือถ้วยน�้ำชานั่งมองอยู่ด้วยจิตใจที่หนาวเหน็บ มันนึกด่า
ตัวเองที่ก่อนหน้านี้ไม่พาซังซังหนีไป แต่กลับเดินตามจอมปราชญ์มา
อย่างว่าง่าย ความกลัวที่จะโดนกักขังไว้จนแก่ตายคาถ�้ำท�ำให้โทสะ
ทีพ
่ ยายามเก็บกดมาตลอดทัง้ วันระเบิดออก มันแหกปากตะโกนเสียงดัง
"วันแรกที่เห็นหน้าศิษย์ตัวเองก็จับขังไว้ในถ�้ำ ทั้งยังคิดจะกักขัง
ไปตลอดชีวติ ช่างไร้เหตุผลนัก ข้าไม่ได้ทำ� อะไรผิด และก็ไม่ได้ฝา่ ฝืนกฎ
ข้อใดของสถานศึกษา ท่านคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้ทำ� กับข้าเช่นนี้ เป็น
องค์จกั รพรรดิหรือใต้เท้าจิงเจ้าอิน่ ของเมืองฉางอันอย่างนัน้ รึ ท่านไม่ใช่
เคยบอกข้าว่ากฎหมายต้าถังต้องมาเป็นอันดับหนึง่ หรือ ท่านตัง้ ศาลเตีย้
จับผูบ้ ริสทุ ธิข์ งั ไว้อย่างนี้ ถือว่าผิดกฎหมายต้าถังหรือไม่ ข้าจะไปร้องเรียน
ต้องร้องเรียนเอาผิดกับท่านให้ได้!"
ศิษย์พี่ทั้งสองรู้ว่ามันก�ำลังโกรธ จ�ำต้องระบายความอัดอั้นตันใจ
ออกมาบ้าง จึงพร้อมใจกันปล่อยให้คำ� พูดของมันเข้าหูซา้ ยทะลุออกหูขวา
ไม่นำ� พามาใส่ใจ
หลังจากตะโกน หนิงเชวียก็ค่อยๆ สงบจิตสงบใจ ก่อนยิ้มเยาะ
ตัวเอง คิดอย่างขมขืน่ จอมปราชญ์แม้มใิ ช่องค์จกั รพรรดิ แต่กเ็ ป็นบุคคล
ทีม่ ฐี านะสูงส่งยิง่ กว่าองค์จกั รพรรดิ ค�ำพูดทีก่ ล่าวออกมายังศักดิส์ ทิ ธิก์ ว่า
กฎหมายของต้าถังเสียอีก
แสงสว่างจากกองไฟท�ำให้ศษ
ิ ย์พใี่ หญ่เห็นคราบเลือดทีห่ น้าอกมัน
รูว้ า่ มันได้ทำ� สิง่ ทีท่ กุ คนคาดการณ์ไว้จริงๆ คือทดลองหาทางออกในทันที
จึงกล่าวเตือนด้วยความหวังดี
"ศิษย์นอ้ งเล็ก การถูกกักขังอยูใ่ นถ�ำ้ นีม้ ใิ ช่เรือ่ งแค่วนั สองวัน สมัยนัน้
อาจารย์อายังต้องใช้เวลาถึงสามปีจงึ จะคิดได้เข้าใจ เจ้าต้องมีความอดทน"
หนิงเชวียรู้เพียงว่าอาจารย์อาเคยถูกขังอยู่ในถ�้ำนี้ แต่ไม่เคยรู้ว่า
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อาจารย์อาผู้เป็นยอดคนอันดับหนึ่งของแผ่นดินยังต้องใช้เวลาถึงสามปี
จึงจะออกมาได้ ได้ยนิ เช่นนีก้ ร็ สู้ กึ เย็นวาบตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า
ต่อให้มันมีความมั่นใจในตัวเองสักเพียงใด ก็มิกล้าอาจเอื้อม
เอาตัวเองไปเทียบกับอาจารย์อา ในเมื่ออาจารย์อายังต้องใช้เวลาถึง
สามปี แล้วมันเล่า จะต้องใช้เวลานานสักเท่าใด สิบปีหรือว่าตลอดชีวติ ?
มันหน้าม่อยคอตก กล่าวอย่างหมดแรงว่า
"หากออกไปไม่ได้แล้วจะท�ำอย่างไร การจับข้าขังไว้ในนีต้ ลอดชีวติ
ไม่เห็นจะมีความหมายกับใครทัง้ สิน้ ถ้าต้องรอให้ผมเผ้าตัวเองขาวโพลน
ทั้งศีรษะจึงค่อยรู้ว่าสิ่งที่ท�ำไปไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย นั่นมิเท่ากับเป็น
เรือ่ งตลกทีส่ ดุ ในโลกหรอกหรือ"
ศิษย์พี่รองเอ่ยขึ้นว่า
"อาจารย์อาเคยกล่าวไว้ โชคชะตาคือสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุด ก่อนให้
เจ้ารับผิดชอบภารกิจที่หนักอึ้ง มันจะพยายามคิดหาวิธีแล่เนื้อเถือหนัง
หักกระดูกเจ้า ให้เจ้าได้รบั ความเจ็บปวดทรมานทีส่ ดุ ในโลก มีแต่ทำ� เช่นนี้
จิตใจของเจ้าจึงจะกล้าแกร่งและเด็ดเดีย่ วจนมีคณ
ุ สมบัตพิ อทีจ่ ะถูกเลือก
มีเพียงต้องตกอยูใ่ นสภาวะจนมุมสิน้ หวังจริงๆ ความกล้าจึงก่อเกิด
ดังนั้นส�ำหรับเจ้า ถ�้ำนี้ก็คือสถานที่ที่มิอาจถอยได้อีก จ�ำต้องดิ้นรนไป
ข้างหน้า ดิ้นรนจนเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง จนถึงขั้นสามารถหลอกฟ้า
เบือ้ งบนได้ ตอนทดสอบเดินขึน้ เขาแข่งกับหลงชิง่ ข้าเคยเห็นจิตปณิธาน
และความมุ่งมั่นที่เหนือกว่าผู้อื่นของเจ้า รู้ว่าเจ้ามีศักยภาพพอ ดังนั้น
ต่อให้เรือ่ งนีจ้ ะไม่มคี วามหมายกับใคร แต่ยอ่ มต้องมีความหมายต่อเจ้า
อย่างแน่นอน"
พอได้ยินค�ำว่าหลอกฟ้าเบื้องบน หนิงเชวียก็เงยหน้าขึ้นทันที
นึกเชื่อมโยงค�ำนี้เข้ากับเรื่องที่อาจารย์อาถูกกักขังอยู่นานถึงสามปี
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ในที่สุดก็ม่ันใจในสิ่งที่มันเคยคาดเดา สาเหตุที่จอมปราชญ์ขังมันไว้
ในถ�้ำเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วิถีแห่งมารของมันจริงๆ
ศิษย์พใ่ี หญ่เหลือบมองซังซังทีน่ งั่ กอดเข่าหลับอยูพ
่ ลางกล่าวเสียง
อ่อนโยนว่า
"ข้าพูดช้า ให้จวินโม่บอกเล่าให้เจ้าฟังดีกว่า"
ศิษย์พี่รองพยักหน้ารับค�ำ
"พวกเราต่างก็เคยมาทีน่ ี่ แต่ไม่เคยย่างกรายเข้าไปในถ�ำ้ นับตัง้ แต่
สถานศึกษาถือก�ำเนิดขึน้ มา มีเพียงอาจารย์อาเท่านัน้ ทีเ่ คยถูกอาจารย์
กักขังไว้ในถ�ำ้ แห่งนี้
ศิษย์น้องเล็ก ช่วงแรกที่ขึ้นหอจิ้วซู เจ้าเคยอ่านต�ำราเพลงกระบี่
สุดไพศาล ต่อมาทีข่ า้ งทะเลสาบผิวกระจก ข้าก็ยงั เคยถ่ายทอดเพลงกระบี่
สุดไพศาลให้ บัดนีเ้ จ้ารับช่วงบาตรและจีวรของอาจารย์อา สามารถฝึก
ลมปราณสุดไพศาลได้ส�ำเร็จ ย่อมต้องเข้าใจดีว่าเพลงกระบี่สุดไพศาล
กับลมปราณสุดไพศาลนัน้ เป็นคนละเรือ่ งกัน"
หนิงเชวียรูด้ วี า่ ไม่มปี ระโยชน์อะไรทีจ่ ะต้องปิดบังเรือ่ งทีต่ วั เองเข้าสู่
วิถแี ห่งมารอีก โดยเฉพาะเมือ่ อยูต่ อ่ หน้าศิษย์พที่ งั้ สอง จึงเอ่ยขึน้ ว่า
"ลมปราณสุดไพศาลดึงเอาลมหายใจแห่งฟ้าดินเข้าสู่ร่างกาย
ตามค�ำสอนของนิกายเฮ่าเทียน ทันทีที่ฝึกลมปราณสุดไพศาลได้ส�ำเร็จ
ก็เท่ากับเป็นการเข้าสู่วิถีแห่งมาร"
เห็นได้ชัดว่าศิษย์พี่ทั้งสองรู้เรื่องของมันตั้งแต่แรกแล้ว จึงไม่มี
ท่าทีแตกตื่นตกใจแต่อย่างใด มิหน�ำซ�้ำศิษย์พี่รองยังกล่าวด้วยน�้ำเสียง
ชื่นชมว่า
"เพลงกระบีส่ ดุ ไพศาลคือเพลงกระบีท่ อี่ จั ฉริยะรุน่ ก่อนของสถานศึกษา
คิดค้นขึน้ เมือ่ ฝึกถึงระดับสุดยอด กระบีบ่ นิ จะสามารถทะลุทะลวงเมฆา
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ทัง้ เก้าชัน้ อานุภาพไม่ดอ้ ยไปกว่าเพลงกระบีม่ หานทีของหลิว่ ไป๋ อาจารย์อา
คือสุดยอดอัจฉริยะของแผ่นดินในเวลานั้น จึงสามารถฝึกเพลงกระบี่
สุดไพศาลถึงขั้นสุดยอดได้อย่างง่ายดาย ทว่าอาจารย์อาไม่พอใจอยู่
เพียงแค่นี้ ยังอาศัยเจตนารมณ์ของเพลงกระบีค่ ดิ ค้นลมปราณสุดไพศาล
ออกมา ตอนนัน้ อาจารย์อาเพิง่ จะอายุสบิ หก"
หนิงเชวียได้ยินเรื่องความเป็นอัจฉริยะของคนบนเขามาจนชาชิน
แล้ว ส�ำมะหาอะไรกับอาจารย์อาซึง่ เป็นบุคคลทีศ่ ษ
ิ ย์พรี่ องยึดถือเอาเป็น
แบบอย่าง ตัวมันเองตอนอยู่ในทุ่งร้างก็เคยสัมผัสถึงเจตนารมณ์กระบี่
อันยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานของอาจารย์อา ดังนั้นเมื่อได้ยินว่าอาจารย์อา
ตอนอายุสบิ หกก็มคี วามสามารถเทียบเท่ากับหลิว่ ไป๋ยอดคนอันดับหนึง่
ของแผ่นดินในยุคนี้แล้ว จึงมิได้รู้สึกแตกตื่นแต่อย่างใด เพียงแต่พอ
ทราบว่าลมปราณสุดไพศาลถึงกับเป็นเคล็ดวิชาทีอ่ าจารย์อาคิดค้นขึน้ เอง
ก็ยงิ่ รูส้ กึ เลือ่ มใสศรัทธามากขึน้ ไปอีก
"ตอนนี้เจ้ากับข้าล้วนรู้ดีว่าลมปราณสุดไพศาลของอาจารย์อา
โดยพื้นฐานแล้วมีแนวทางที่ขัดแย้งกับหลักการของนิกายเฮ่าเทียน
พูดอีกอย่างก็คือเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักการของพรรคมาร
ดังนัน้ พออาจารย์รคู้ วามจริงเรือ่ งนี้ จึงจับอาจารย์อาขังไว้ในถ�ำ้ ได้ยนิ ว่า
ตอนนั้นอาจารย์ก็พูดกับอาจารย์อาเหมือนกับที่ได้พูดกับเจ้า"
หนิงเชวียถาม
"ศิษย์พี่ อาจารย์พูดว่าอะไร"
"คิดได้เข้าใจเมื่อใดค่อยออกมา"
หนิงเชวียตะลึงลานไป
"อาจารย์อาใช้เวลาสามปีเต็มจึงคิดได้เข้าใจ พอออกจากถ�้ำได้
ก็ขลี่ าด�ำเข้าเมืองฉางอัน ถือเป็นการเข้าสูโ่ ลกิยะตัง้ แต่นนั้ มา และหลังจาก

Page ��������������� 15.indd 11

18/12/2560 BE 15:43

12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 15

อาศัยกระบี่ในมือเพียงเล่มเดียวเอาชนะยอดผู้ฝึกฌานที่หาญมาท้าสู้
ได้ทงั้ หมด อาจารย์อาก็ไปยังทุง่ ร้างถล่มพรรคมารจนราบเป็นหน้ากลอง
ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับการต่อสูจ้ นนับครัง้ ไม่ถว้ นนี้ อาจารย์อา
เพียงแต่ใช้เพลงกระบี่สุดไพศาลกับลมปราณสุดไพศาลบุกตะลุยไป
ข้างหน้า ทว่าทีน่ า่ แปลกคือทัง้ ฝ่ายนิกายเฮ่าเทียนและนิกายพุทธไม่มผี ใู้ ด
เคลือบแคลงสงสัยในแนวทางการฝึกลมปราณที่เข้าสู่วิถีแห่งมารของ
อาจารย์อาเลยแม้แต่นอ้ ย"
พูดถึงตรงนี้ศิษย์พี่รองก็มองตามัน
"ทั้งนี้เพราะตอนอยู่ในถ�้ำอาจารย์อาคิดเรื่องบางเรื่องได้อย่าง
ทะลุปรุโปร่ง"
ศิษย์พี่รองเงียบไปเป็นครู่ก่อนกล่าวต่อ
"หลังถล่มพรรคมารจนพินาศย่อยยับ อาจารย์อาก็คล้ายมีความ
ในใจ จึงขี่ลาด�ำกลับสถานศึกษา ยืนขบคิดใคร่ครวญอยู่หน้าป่ากระบี่
ทั้งคืนค่อยขึ้นเขาไปสนทนากับอาจารย์เป็นเวลาถึงสามวัน จากนั้น
ได้ขึ้นมาสร้างกระท่อมหลังนี้ขึ้นที่นี่
หลังพรรคมารล่มสลาย อาจารย์อาก็ถกู ผูค้ นยกย่องให้เป็นยอดคน
อันดับหนึ่งของแผ่นดิน มิทราบว่ามียอดผู้ฝึกฌานในโลกุตระมากน้อย
เพียงใดมาขอท้าสูด้ ว้ ย สมัยนัน้ บนเขามีเพียงอาจารย์ อาจารย์อา ศิษย์พขี่ า้
กับผู้งมงายการอ่าน และตรงทางขึ้นเขาก็ยังไม่ได้สร้างค่ายกล ไม่ว่า
ผู้ใดก็สามารถขึ้นมาท้าสู้ถึงหน้าประตูได้ น่าหงุดหงิดร�ำคาญใจยิ่งกว่า
ทีเ่ จ้าพบเจอเมือ่ สองสามวันก่อนมากนัก"
นึกถึงช่วงเวลาแต่ก่อนเก่าที่เจตนารมณ์กระบี่และรัศมีแห่งพุทธะ
เปล่งประกายวูบวาบอยู่บนหน้าผาขาดมิได้หยุดหย่อน ศิษย์พี่ใหญ่
ซึ่งนั่งฟังอยู่เงียบๆ ก็ต้องยิ้มออกมาเล็กน้อย
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"แต่อาจารย์อากลับไม่เห็นเป็นเรือ่ งน่าร�ำคาญใจแต่อย่างใด กลับ
คิดไปว่าดีเสียอีก พอฝึกฌานถึงช่วงติดขัดก็มยี อดผูฝ้ กึ ฌานมาให้ทดสอบ
เพลงกระบีถ่ งึ หน้าประตู ตอนนีม้ าคิดดู สาเหตุทชี่ ว่ งหลังๆ อารามจือโส่ว
กับวัดเสวียนคงเก็บตัวเงียบคงเป็นเพราะยอดผูฝ้ กึ ฌานทีต่ ายในเงือ้ มมือ
อาจารย์อามีจำ� นวนมากเกินไปนัน่ เอง"
ศิษย์พรี่ องหันไปมองหน้าผาขาด นึกถึงภาพทีย่ อดคนด่านรูช้ ะตา
ขั้นปลายจากสถานที่ที่เป็นปริศนาเหล่านั้นต้องมาบาดเจ็บล้มตายใต้
คมกระบีข่ องอาจารย์อากันเป็นเบือ หรือไม่กพ
็ ลัดตกจากหน้าผานีล้ งไป
คนแล้วคนเล่า โดยไม่มีผู้ใดจดจ�ำชื่อแซ่ของพวกมันได้ แม้จะรู้สึก
ภาคภูมิใจในตัวอาจารย์อา แต่ก็ยังรู้สึกเห็นใจบรรดาผู้ที่ตายไปไม่น้อย
คนเหล่านี้รู้ทั้งรู้ว่าอาจารย์อาไร้ผู้เทียมทาน ทว่าก็ยังคงมุ่งมั่น
มากันไม่ขาดสาย นับว่าควรได้รับการคารวะอย่างแท้จริง
"พวกมันหากไม่ตายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงไม่มีผู้ใดมาท้าสู้
กับสถานศึกษาอีก หน้าผาแห่งนี้ในที่สุดก็กลับคืนสู่ความสงบ ส่วน
อาจารย์อาอยู่มาวันหนึ่งก็ไปจากที่นี่และไม่กลับมาอีกเลย"
ศิษย์พี่รองเล่าจนจบ
หนิงเชวียนิง่ เงียบไปนาน ตอนอยูใ่ นทุง่ ร้างมันเคยได้ยนิ เยีย่ หงอวี๋
บอกว่าอาจารย์อาถูกฟ้าสังหารตาย และคงเป็นเพราะเหตุนี้ จอมปราชญ์
จึงไปยังอาศรมเทพแห่งซีหลิงตัดดอกท้อจนหมดเขา นิกายเฮ่าเทียนก็
ไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้อีก ชื่อของอาจารย์อาจึงค่อยๆ เลือนหายไปจาก
ความทรงจ�ำของผูค้ น
เหตุไฉนอาจารย์อาจึงถูกฟ้าลงทัณฑ์ เป็นเพราะเฮ่าเทียนไม่อนุญาต
ให้ลมปราณสุดไพศาลด�ำรงอยูใ่ ช่หรือไม่ หรือการทีอ่ าจารย์อาเป็นยอดคน
อันดับหนึง่ ของแผ่นดินท�ำให้เฮ่าเทียนบันดาลโทสะ? อาจารย์อาใช้เวลา
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ขบคิดใคร่ครวญอยูใ่ นถ�ำ้ และทีก่ ระท่อมนีเ้ ป็นเวลานานหลายปี สุดท้าย
ยังคงเดินไปบนเส้นทางสูค่ วามพินาศ แล้วตัวมันเองเล่า มีความสามารถ
สูงส่งสักเพียงใดเชียว อาศัยอะไรมาบอกว่ามันจะคิดได้เข้าใจและมีอายุ
ยืนยาวกว่าอาจารย์อา
"อาจารย์จับเจ้าขังไว้ในถ�้ำคงเป็นเพราะเห็นว่าเจ้ามีศักยภาพ
เทียบเท่าอาจารย์อา เช่นนั้นเจ้าต้องมองว่าในความหม่นมัวยังคง
มีแสงแห่งความหวังอยู่เบื้องหน้า หากแม้แต่ด่านแรกก็ยังก้าวไม่ผ่าน
แล้วต่อไปจะสัญจรไปทั่วปฐพีได้อย่างไร"
ศิษย์พี่ใหญ่ยิ้มให้มันพลางกล่าวต่อ
"ศิ ษ ย์ น ้ อ งเล็ ก ด่ า นฌานของเจ้ า ในตอนนี้ ยั ง อยู ่ ห ่ า งจากของ
อาจารย์อาอีกมาก เรื่องนั้นจะยังไม่เป็นปัญหาต่อเจ้าในเร็ววันนี้ แต่
เจ้ า ก็ ค วรเตรี ย มพร้ อ มเอาไว้ เพราะต่ อ ให้ ฝ นยั ง ไม่ ต กก็ ค วรพกร่ ม
ออกจากบ้าน และด่านฌานที่ต�่ำยังจะท�ำให้เจ้าแก้ไขปัญหาที่ก�ำลัง
เผชิญได้ง่ายกว่าอาจารย์อา ดังนั้นอย่าเอาแต่คิดว่าตัวเองสู้อาจารย์อา
ไม่ได้ เจ้ายังมีหวังอยู่"
หนิ ง เชวี ย เหม่ อ มองออกไปยั ง ท้ อ งนภาที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยดวงดาว
นับตั้งแต่กลับมาถึงฉางอัน มันเอาแต่ขบคิดว่าท�ำอย่างไรจึงจะไม่ให้
ผู้ใดรู้ว่ามันฝึกลมปราณสุดไพศาล ตอนประลองกับหลวงจีนกวนไห่
มันเคยลองใช้วธิ กี ารบางอย่าง เพียงแต่วธิ กี ารแบบนัน้ ท�ำได้แค่กลบเกลือ่ น
อ�ำพราง มิอาจแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
จู่ๆ มันก็นึกถึงค�ำพูดของศิษย์พี่รอง ตอนนั้นอาจารย์อาเก็บตัว
สองครัง้ คือในถ�ำ้ กับในกระท่อม ครัง้ แรกใช้เวลาสามปีเพือ่ แก้ไขปัญหา
เรื่องการใช้ลมปราณสุดไพศาลโดยไม่ให้ผู้ใดรู้ก่อนออกสัญจรทั่วปฐพี
แล้วครั้งที่สองเล่า ตอนนั้นอาจารย์อาได้กลายเป็นยอดคนอันดับหนึ่ง
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ของแผ่นดินแล้ว ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องปิดบังผูใ้ ดอีก แล้วไฉนจึงยังต้อง
เก็บตัวอยูใ่ นกระท่อม
ในแผ่นดินนีไ้ ม่มผี ใู้ ดกล้าล่วงเกินสถานศึกษา และการทีอ่ าจารย์
รับตัวถังเสีย่ วถังซึง่ เป็นศิษย์พรรคมารไว้ในส�ำนักก็บง่ บอกชัดว่าสถานศึกษา
ไม่ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งแบ่งแยกเต๋ามาร อีกทัง้ มิได้รงั เกียจเดียดฉันท์
พรรคมารแต่อย่างใด เช่นนัน้ ทีอ่ าจารย์ให้อาจารย์อากับมันมาเก็บตัวทีน่ ี่
ทีแ่ ท้เป็นเพราะหวาดระแวงอะไรกันแน่
หนิงเชวียจ้องมองท้องนภา นี่เป็นครั้งแรกที่มันพยายามมองผ่าน
ดวงดาวที่เปล่งประกายระยิบระยับไปยังม่านด�ำมืดผืนนั้น
หรือเป็นเพราะต้องการหลบสายตาเจ้า แต่เจ้าคือวิถีแห่งฟ้า คือ
แสงอันเจิดจรัส เจ้าจะมีดวงตาได้อย่างไร
ใช่เป็นเพราะอาจารย์อาไม่ตอ้ งการจะหลอกตัวเองอีกต่อไปหรือไม่
จึงลงจากเขาไปเผชิญหน้ากับเจ้าผูเ้ ป็นเฮ่าเทียนก่อนถูกเจ้าสังหารไป
ในสมองของหนิงเชวียยามนี้ท้ังมึนงงและสับสน จู่ๆ มันก็รู้สึก
หัวใจเต้นแรงด้วยความกลัว เริ่มตระหนักว่าหากต้องการแก้ไขปัญหา
ให้เบ็ดเสร็จหมดจด ไม่เพียงต้องเรียนรูท้ จี่ ะหลอกคนทัง้ แผ่นดิน ยังต้อง
เรียนรู้ที่จะหลอกลวงฟ้าเบื้องบนด้วย ปัญหาอยู่ที่มันจะท�ำได้อย่างไร
ปัญหานีอ้ าจารย์อาเคยแก้ไขได้อย่างสวยงามมาแล้ว
มันจะเจริญรอยตามอาจารย์อาได้หรือไม่!
(ติดตามอ่
านต่นอผูได้ท้ ใมี่ นฉบั
บเต็มต)ไิ ด้รหู้ รือจ�ำเป็นต้องรู้
กลางดึก ภายในเมื
องฉางอั
คี ณ
ุ สมบั
ต่างก็ได้รบั การแจ้งข่าวจากสถานศึกษา ข่าวมีอยูว่ า่ จอมปราชญ์ในทีส่ ดุ
ก็ยตุ กิ ารออกท่องเทีย่ วนอกแคว้นทีด่ ำ� เนินไปเป็นเวลานานสองปี กลับมา
ถึงสถานศึกษาแล้ว และหนิงเชวียเซียนเซิงสิบสามศิษย์ชนั้ สองได้รบั ค�ำสัง่
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