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บทที่ 1
ปณิธานคนรุ่นก่อน คนรุ่นหลังงมงาย

โม่ซนั ซันมิได้สนใจท่าทีของหนิงเชวีย นางมองความลึกลับซับซ้อน
ของต�ำแหน่งก้อนหินที่วางพลางขมวดคิ้วถาม
"แม้จะถูกท�ำลายไปแล้ว แต่เจตนารมณ์ของค่ายกลที่เหลืออยู่
ยังคงร้ายกาจยิ่ง มิอาจมองให้ทะลุปรุโปร่งได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ท่านยังยืนกรานที่จะเข้าไปอีกหรือ"
เป้าหมายของหนิงเชวียคือเข้าไปค้นหาคัมภีร์สวรรค์ ส�ำมะหา
อะไรกับตอนนี้ที่แน่ใจแล้วว่ากลิ่นอายใกล้ชิดสนิทสนมนั้นเป็นของผู้ใด
มันย่อมไม่ยอมเลิกราเอากลางคันอย่างแน่นอน แต่ปากก็ยังถามว่า
"เข้าแล้วยังถอยได้หรือไม่"
โม่ซันซันกวาดตามองก้อนหินที่วางเรียงรายอยู่รอบๆ คิดค�ำนวณ
อยู่ในใจเงียบๆ สักครู่จึงค่อยพยักหน้า
"ตอนนี้เพิ่งจะเข้ามา หากคิดจะถอยก็ยังทัน แต่หากเข้าไปไกล
กว่านี้ เกรงว่าจะถอยกลับไม่ได้แล้ว มิรวู้ า่ ข้างในจะมีอนั ตรายใดดักซ่อน
อยู่บ้าง"
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หนิงเชวียมองรอยกระบี่บนก้อนหินแล้วถามขึ้น
"เจ้าเชื่อในโชคชะตาหรือไม่"
โม่ซันซันนิ่งงันไป ดวงตาฉายแววงุนงง มิทราบว่าท�ำไมจู่ๆ มันก็
ถามค�ำถามนี้ขึ้นมา
หนิงเชวียอธิบาย
"ตอนนี้ข้าเริ่มเชื่อเรื่องโชคชะตามากขึ้นทุกทีแล้ว เจ้าลองคิดดู
พวกเราไม่ มี แ ผนที่ แ ต่ ก็ ยั ง คล� ำ ทางจนมาเจอหุ บ เขาแห่ ง นี้ ไ ด้ และ
ข้างกายข้าก็ยังมีเจ้าที่เข้าใจวิชาค่ายกลอย่างทะลุปรุโปร่ง ดังนั้นข้า
เชื่อว่านี่เป็นการจัดการของโชคชะตา"
โม่ซันซันเข้าใจ ขณะจะเอ่ยปากกล่าวต่อ หนิงเชวียพลันหันขวับ
ยกคันธนูขึ้นน้าวสายเล็งไปยังจุดจุดหนึ่งท่ามกลางกองหินระเกะระกะ
ทันที
ผู้งมงายยุทธ์เยี่ยหงอวี๋ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง เงาร่างสีแดงพุ่งปราด
เข้ามาด้วยความเร็วดุจพายุหิมะอันบ้าคลั่ง แม้ที่ไหล่ซ้ายจะยังคงมี
เลื อ ดไหลไม่ ห ยุ ด สี ห น้ า ดู ข าวซี ด แต่ เ ท้ า ที่ ห ยั่ ง ตามก้ อ นหิ น ยั ง คง
แคล่วคล่องว่องไว ดูทา่ แรงระเบิดของลมหายใจแห่งฟ้าดินตอนค่ายกล
ทรมานจิตท�ำงานไม่ได้ถึงกับท�ำให้นางบาดเจ็บสาหัส
ด้วยความเร็วขนาดนี้ อันทีจ่ ริงสมควรจะบรรลุถงึ เบือ้ งหน้าหนิงเชวีย
ภายในเวลาอันสัน้ แต่นา่ แปลก อยูด่ ๆี นางก็เปลีย่ นเส้นทาง เห็นๆ อยูว่ า่
วิง่ ตรงมาก็จะถึง แต่กลับเลีย้ วขวา จากนัน้ วนกลับไปยังทีเ่ ดิม
เยี่ยหงอวี๋หยุดเท้าอยู่กับที่ ขบคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจว่าความผิด
ปกตินี้ต้องมีสาเหตุมาจากอานุภาพของค่ายกล จึงเปล่งเสียงดังกังวาน
มาว่า
"พวกเจ้านี่โชคดีจริงๆ"
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หากเมือ่ ครูป่ ระตูสำ� นักพรรคมารไม่เกิดการเคลือ่ นไหวขึน้ เสียก่อน
เคล็ดวิชาหมื่นกระบี่ของผู้งมงายยุทธ์คงสับร่างหนิงเชวียกับโม่ซันซัน
กลายเป็นเลือดเนื้อแหลกเหลวสองกองไปแล้ว และหากปราศจาก
ค่ายกลนี้ มีหรือที่นางจะพลาดโอกาสในการฆ่าพวกมันอีกครา ดังนั้น
นางจึงบอกว่าพวกมันโชคดี
ค่ายกลทรมานจิตมีความแปลกพิสดารอย่างแท้จริง เห็นๆ อยู่ว่า
สองฝ่ายต่างก็ยืนประจันหน้ากัน ได้ยินเสียงของกันและกัน แต่กลับ
ไม่อาจเข้าถึงตัวกันได้ คล้ายกับสิ่งที่เห็นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ตอน
ที่หนิงเชวียยกปฐมธนูสิบสามดอกขึ้นเล็ง มันพบว่าการสะท้อนและ
หักเหของล�ำแสงภายในค่ายกลมีความผิดปกติ แม้แต่มวลอากาศก็ยัง
บิดเบี้ยวไปด้วย จึงเป็นไปไม่ได้ที่ธนูของมันจะเล็งถูกเป้า
แรงส่งกับแรงสะท้อนเป็นของคู่กันเสมอ ปฐมธนูสิบสามดอก
ไม่สามารถเล็งเยีย่ หงอวีไ๋ ด้ฉนั ใด เยีย่ หงอวีก๋ ไ็ ม่อาจหาต�ำแหน่งทีช่ ดั เจน
ของหนิงเชวียกับโม่ซันซันได้ฉันนั้น
เมื่อตระหนักในข้อเท็จจริงนี้แล้ว หนิงเชวียก็เก็บธนู พยักหน้าให้
ผู้งมงายยุทธ์ราวกับนางเป็นแค่คนที่พบกันโดยบังเอิญ จากนั้นก็พา
โม่ซันซันเดินไปยังจุดที่น�้ำเหือดหาย
ยิง่ ทัง้ สองเดินเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบมากขึน้ น�ำ้ ทีห่ ลงเหลืออยู่
ตามทางน�้ำใต้พื้นก็ยิ่งน้อยลง ที่เข้มข้นขึ้นกลับเป็นเจตนารมณ์ของ
ค่ายกล ลมหายใจแห่งฟ้าดินเกิดสภาพไหลวนไม่คล่อง อากาศที่ไร้รูป
กลับคล้ายบังเกิดเหลีย่ มคมเต็มไปหมด ท�ำให้ทกุ ครัง้ ทีส่ ดู ลมหายใจเข้า
และปล่อยออกกลายเป็นความทรมานอย่างยิง่
หนิงเชวียนวดใบหน้าที่เริ่มชาเพราะความอึดอัดแน่นหน้าอก มัน
หันไปกล่าวกับโม่ซนั ซัน
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"เยี่ยหงอวี๋น่าจะคิดออกได้โดยเร็วว่าต้องไปยังใจกลางทะเลสาบ
เจ้าว่านางจะไปได้เร็วกว่าพวกเราหรือไม่"
โม่ซันซันตอนนี้หน้าขาวซีดเหมือนกระดาษ ขนตาบางงอนที่ทาบ
อยู่บนแก้มท�ำให้นางดูอ่อนแอเปราะบาง เสียงตอบเบาหวิว
"ข้าสามารถค้นหาเส้นทางของค่ายกล แต่นางไม่สามารถ"
โม่ ซั น ซั น ก� ำ ลั ง พยายามเค้ น สมองคิ ด ค� ำนวณเส้ น ทางภายใน
ค่ายกลจึงสูญเสียพลังจิตไปมาก ทว่าน�้ำเสียงตอนที่ประกาศว่า 'แต่
นางไม่สามารถ' กลับมีความเข้มแข็งมั่นใจอยู่หลายส่วน
ได้ยินเช่นนั้นหนิงเชวียก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที แต่ท่าทีหมดแรง
ของนางกลับท�ำให้มันเริ่มรู้สึกกังวล ต้องตรงเข้าไปช่วยพยุง
เพราะต้องหลบหลีกหินที่วางสกัดไว้ตามต�ำแหน่งของค่ายกล
ทั้งสองจึงเดินอย่างเชื่องช้าเต็มไปด้วยความระมัดระวัง บัดนี้สภาพ
ร่างกายและจิตใจของโม่ซนั ซันได้ถดถอยลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดทีต่ อ้ ง
ฝืนบังคับตัวเองให้มีสติไม่ล้มลง
หนิงเชวียเห็นเช่นนั้นก็ส่ายหน้า จัดการแบกนางขึ้นหลังโดยไม่ฟัง
ค�ำทักท้วง กล่าวตัดบทว่า
"ข้ายังพอทนได้"
โม่ซนั ซันจึงเลิกดิน้ รน ร้องอืมเบาๆ ก่อนซบหน้าหลับตาไปกับไหล่
ของหนิงเชวีย ปล่อยให้เส้นผมยาวสลวยดุจม่านน�้ำตกไหลปรกหน้าอก
มัน จะลืมตาขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ ต้องบอกให้หนิงเชวียเปลีย่ นทิศทางเท่านัน้
เหลี่ยมคมของค่ายกลชุดนี้แทรกอยู่ในทุกๆ ลมหายใจเข้าออก
ท�ำให้ผทู้ กี่ ำ� ลังบุกฝ่ารูส้ กึ เหมือนปอดและหัวใจถูกมีดกรีดเฉือน เจ็บปวด
ทรมานสุดจะทน ส�ำมะหาอะไรกับหนิงเชวียทีต่ อนนีย้ งั ต้องแบกโม่ซนั ซัน
ไว้บนหลัง ปากบอกว่าทนได้ แต่อนั ทีจ่ ริงมันแทบจะยืนหยัดต่อไปไม่ไหว
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แล้ว
แต่มันเคยใช้ความอึดเอาชนะเส้นทางแสนวิบากหมื่นพิสดารบน
ภูเขาด้านหลังสถานศึกษามาแล้ว อีกทัง้ เคยได้รบั ความเจ็บปวดทรมาน
เช่นเดียวกันหรืออาจมากกว่ามาจนนับครั้งไม่ถ้วน ที่ส�ำคัญคือครั้งนี้
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันใกล้จะทนทานต่อไปไม่ไหว ในสมองมันจะต้องผุด
ภาพรอยกระบี่บนก้อนหินขึ้นมาทันที ซึ่งก็จะเพิ่มพลังและความฮึกเหิม
ให้แก่มันทุกคราไป
เมื่ อ หลายสิ บ ปี ก ่ อ น ตอนที่ ค นผู ้ นั้ น ถื อ กระบี่ บุ ก เดี่ ย วส� ำ นั ก
พรรคมาร แม้ค่ายกลทรมานจิตยังคงสมบูรณ์ครบถ้วน มีพลังและ
อานุภาพถึงร้อยส่วน แต่คนผู้นั้นก็ยังบุกฝ่าเข้าไปได้ บัดนี้มันซึ่งเป็น
ศิษย์ร่วมส�ำนักจะมารามือเสียแต่กลางคันไม่สืบสานจิตปณิธานอัน
ยิ่งใหญ่ของคนผู้นั้นต่อไปอย่างนั้นหรือ
เยี่ยหงอวี๋มองเงาร่างทั้งสองลับหายไปในดงหิน อาภรณ์บนร่าง
นางบัดนี้มีแต่รอยฉีกขาด คราบเลือดบนไหล่ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความ
ทุลักทุเลและความน่าสยดสยองเมื่อยืนอยูบ่ นที่กว้างเวิ้งว้างเพียงล�ำพัง
ทั้งๆ ที่เห็นว่าศัตรูอยู่ตรงหน้า แต่ไม่อาจไล่ตามไปได้ ท�ำให้นาง
ถึงกับต้องแผดร้องอย่างเดือดดาล คลื่นเสียงแล่นปะทะเข้ากับผนังผา
อั น สู ง ชั น ที่ อ ยู ่ ห ่ า งออกไปก่ อ นสะท้ อ นกลั บ มา นี่ ยิ่ ง ยื น ยั น ถึ ง ความ
โล่งกว้างของก้นทะเลสาบ และยิ่งท�ำให้นางดูโดดเดี่ยวมากขึ้น
พอหางเสียงขาดหาย เยีย่ หงอวีก๋ ฉ็ กี ชายกระโปรงออกมาส่วนหนึง่
ใช้พันบาดแผลตรงไหล่ไว้ ไม่สนใจว่าการท�ำเช่นนี้จะยิ่งท�ำให้เห็น
เรียวขาเปล่าเปลือยมากขึน้ จากนัน้ ค่อยกระโดดลงจากก้อนหินเดินตาม
ทางน�้ำไหลใต้หินกรวดมุ่งหน้าไปยังใจกลางทะเลสาบ
นางไม่ ร ะแคะระคายแม้ แ ต่ น ้ อ ยว่ า กองหิ น เหล่ า นี้ คื อ ค่ า ยกล
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ทรมานจิต รู้แต่เพียงว่าเจ้าก้อนหินเหล่านี้แฝงพลังค่ายกลอันน่ากลัว
เอาไว้ แม้แต่คนห้าวหาญดุดันอย่างนางก็ยังรู้สึกหวั่นเกรงอยู่บ้าง
เจ้านิกายอาศรมเทพแห่งซีหลิงเคยชมสตรีนางนีว้ า่ รอบรูส้ รรพวิชา
แต่ทผี่ า่ นมานางกลับไม่เคยได้สมั ผัสกับโลกของยันต์หรือค่ายกลมาก่อน
นางเพียงแต่เดาว่าบริเวณทีน่ ำ�้ ถูกระบายออกจนท�ำให้กอ้ นหินโผล่ขนึ้ มา
น่าจะอยู่ที่ใจกลางทะเลสาบ และก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินผ่านกองหิน
น้อยใหญ่ไปยังจุดที่หมายตาไว้ได้อย่างไร
อาศัยสายตา พลังจิต และสัมผัสรับรู้ นางลงความเห็นว่าก้อนหิน
รู ป ร่ า งหน้ า ตาหลากหลายที่ ก ระจั ด กระจายอยู ่ ร อบตั ว ก็ เ หมื อ นกั บ
ต้นท้อบนเชิงเขาทางทิศใต้ของเขาเถาซาน คือมีความสามารถในการ
บิดเบือนอากาศ
หากเดินดุ่มๆ เข้าไปนางคงไม่มีวันไปถึงกลางทะเลสาบได้ และ
ไม่แน่ว่าอาจจะถูกกักอยู่กลางดงหินเหล่านี้จนสภาพจิตใจพังทลาย
หรือไม่ก็อาจตายเพราะความอดอยากหิวโหย
เยี่ยหงอวี๋เหลียวมองไปด้านหลัง นางมั่นใจว่าหากยอมถอยเสีย
ตั้งแต่ตอนนี้น่าจะยังเป็นไปได้ แต่หากเดินหน้าต่ออีกแค่ไม่กี่ก้าว ตก
เข้าไปอยู่กลางค่ายกล นั่นก็คงยากที่จะหาทางออกแล้ว
ขณะก� ำ ลั ง ลั ง เล สายตานางเหลื อ บไปเห็ น รอยตะไคร่ น�้ ำ บน
ก้อนหินหลายก้อน จึงก้มลงดู พอเช็ดถูตะไคร่ออกก็เห็นรอยกระบี่ที่
ซ่อนตัวอยู่ข้างใต้
แววตาที่เฉยชาพลันเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นทันที เนื้อตัวนางสั่น
เล็กน้อยด้วยความตื่นเต้น หัวใจสูบฉีดแรงจนแผลที่ไหล่มีเลือดไหลซึม
ออกมาอีก นางพอจะเดาได้ว่าผู้ที่ทิ้งรอยกระบี่เหล่านี้ไว้คือใคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติพอที่จะรู้ความลับของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบ
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ปีก่อนย่อมรู้ว่าคนบ้าบิ่นที่ถือกระบี่บุกเดี่ยวถล่มส�ำนักพรรคมารก็คือ
ยอดคนอันดับหนึ่งของแผ่นดินในตอนนั้น
แม้ต่อมาคนบ้าบิ่นที่ว่าจะกลายเป็นศัตรูที่ไม่ยอมอยู่ร่วมโลกกับ
อาศรมเทพแห่งซีหลิงและถูกฟ้าลงทัณฑ์สังหารในที่สุด อีกทั้งคนบน
เขาเถาซานทั้งหมดรวมถึงสามจ้าวบัลลังก์ก็ไม่มีใครยอมเอ่ยชื่อแซ่ของ
มัน แต่หลังจากที่นางทราบเรื่องบุกถล่มพรรคมารของมันแล้วก็ได้แต่
แอบนับถืออยู่ในใจมาโดยตลอด
หากพู ด ถึ ง ยอดคนในปั จ จุ บั น นางยึ ด เอาพี่ ช ายตั ว เองเป็ น
แบบอย่าง แต่หากเป็นในรอบพันปี คนผู้นี้กลับอยู่ในฐานะเหนือกว่า
ผู้ใด วันนี้นางประสบกับอุปสรรคและความล้มเหลวติดๆ กัน ซ�้ำใน
ตอนนี้ ก็ ยั ง ตกอยู ่ ใ นดงหิ น ปริ ศ นา มิ อ าจรุ ก คื บ หน้ า จะล่ า ถอยใจก็
ไม่ยินยอม แล้วจู่ๆ ก็ได้เห็นรอยกระบี่ของบุคคลที่ตนนับถือสุดหัวใจ
ได้เห็นร่องรอยของต�ำนานอันเป็นอมตะทีต่ วั เองมุง่ มาดปรารถนา ความ
ฮึกเหิมห้าวหาญจึงแผ่พุ่งขึ้นมาจากกลางอก บดขยี้เหลี่ยมคมของ
ค่ายกลจนแตกละเอียดไปในทันใด
เมื่อลมหายใจถี่กระชั้นค่อยผ่อนลงเป็นปกติ ใบหน้าเยี่ยหงอวี๋ก็
กลับคืนสู่ความเฉยชา นางชักกระบี่ออกถือด้วยสองมือ กล่าวกับรอย
กระบี่ด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวว่า
"มีเจตนารมณ์กระบี่ของเคอเซียนเซิงอยู่ตรงหน้า ผู้เยาว์จะกล้า
ท�ำให้ท่านผิดหวังได้อย่างไร"
ขาดค�ำเยีย่ หงอวีก๋ ต็ ะลุยฟันก้อนหินทีข่ วางมือขวางเท้าอยูต่ รงหน้า
อย่างบ้าคลั่ง นางไม่เข้าใจวิชาค่ายกล มิรู้ว่าจะค้นหาเส้นทางเดินที่
ถูกต้องได้อย่างไร เช่นนัน้ ก็กำ� จัดก้อนหินทีข่ วางทางเหล่านีใ้ ห้หมดเถอะ
ไม่แน่ว่าวิธีน้ีอาจจะกรุยทางให้ตัวนางฝ่าไปได้ นางไม่รู้ว่าท�ำแบบนี้ผิด
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หรือถูก แต่ในเมื่อได้เห็นเจตนารมณ์กระบี่ของคนรุ่นก่อนปรากฏอยู่
ตรงหน้า ที่นางนึกได้จึงมีเพียงวิธีนี้เท่านั้น
น�้ำพันร้อยหมู่ในทะเลสาบต้าหมิงแห้งขอด เหลือเพียงก้อนหิน
ก้อนกรวด เมื่อเทียบกับหุบเขาเขียวขจีที่รายล้อม ยิ่งดูรกร้างเงียบเหงา
จนเข้าขั้นวังเวง
ถังยืนอยู่ริมทะเลสาบ มองไปยังกองหินจ�ำนวนมากมายด้านล่าง
เงียบไปครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า
"ปีนั้น หลังจากคนผู้นั้นมาถึง ไม่ว่าเรื่องใดก็เปลี่ยนไป กระทั่ง
ค่ายกลทรมานจิตก็ไม่เหมือนเดิม"
ถั ง เสี่ ย วถั ง ยื น อยู ่ ข ้ า งพี่ ช าย พอได้ ยิ น เสี ย งคล้ า ยโลหะกั บ หิ น
ปะทะกันแว่วเข้ามาไม่หยุดก็แลบลิ้นกล่าวอย่างสยดสยองว่า
"นางปีศาจนั่นช่างฟั่นเฟือนจริงๆ"
ถังกล่าวว่า
"คนทั้งแผ่นดินเรียกพวกเราว่ามาร บอกว่าพวกเราเสียสติ ดังนั้น
ผู้ที่คิดจะบุกเข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายหมิงเราก็ล้วนแล้วแต่เป็น
พวกขาดสติทั้งสิ้น ตอนคนผู้นั้นบุกเข้าส�ำนักเราก็สติฟั่นเฟือนแบบนี้
เช่นกัน"
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีถ่ งั เสีย่ วถังมายังดินแดนศักดิส์ ทิ ธิข์ องนิกายตัวเอง
นางจึงเขย่าแขนพี่ชาย กล่าวอย่างเป็นกังวล
"พี่ จะปล่อยให้พวกมันเข้าไปจริงๆ หรือ"
"ดินแดนศักดิส์ ทิ ธิข์ องนิกายหมิงเราเข้าได้แต่กไ็ ม่แน่วา่ จะออกมา
ได้ เพื่อคัมภีร์สวรรค์ที่สูญหายไปตั้งนานแล้ว คนพวกนี้ดูเหมือนจะ
ไม่สนใจแม้กระทั่งความตาย"
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เมื่อคิดถึงว่าตอนนี้หนิงเชวียน่าจะเข้าประตูของดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ไปแล้ว คิว้ ทีห่ นาตรงเหมือนแท่งเหล็กของถังก็ขมวดมุน่ พึมพ�ำขึน้ มาว่า
"เจ้าคอยมองมาอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ เจ้ามั่นใจว่าสามารถเข้า
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยมันอย่างนั้นสิ หรือ...เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเจ้าอยู่ที่
อีกฟากหนึ่งของร่องตื้นจริงๆ"
ถังเสี่ยวถังถอดหางสัตว์ที่ใช้พันคอออก เผยให้เห็นใบหน้าแดง
เปล่งปลั่ง ปากถามว่า
"พี่ คัมภีร์สวรรค์อยู่ในนั้นจริงๆ หรือ"
ถังส่ายหน้า
"ไม่รู้"
ถังเสี่ยวถังถามอย่างงุนงง
"แล้วเหตุไฉนเหล่าพรตเฒ่าของอาศรมเทพจึงส่งคนมาที่นี่เล่า"
ถังตอบ
"ข่าวทีส่ ง่ มาจากจงหยวนบอกว่าหลังจากต้าเสินกวนหน่วยโองการ
ฟ้ากลับจากแดนใต้ก็ได้ประกาศว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะถูกเปิดออก
โดยเจตนารมณ์แห่งฟ้า คัมภีรส์ วรรค์จะปรากฏให้เห็น"
ถังเสี่ยวถังเกาศีรษะถาม
"แต่พี่บอกเองไม่ใช่หรือ หลังจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกถล่มจน
กลายเป็นซากปรักหักพัง ข้างในก็ไม่เหลืออะไร แล้วพรตเฒ่าโองการฟ้า
อะไรนั่นอาศัยอะไรมาพูดว่าคัมภีร์สวรรค์อยู่ที่นี่"
ถังตอบ
"จ้าวบัลลังก์ทงั้ สามของอาศรมเทพต่างก็มสี มั ผัสรับรูท้ ลี่ ำ�้ เลิศเหนือ
ผู้ฝึกฌานทั่วไป ต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าไม่เพียงสัมผัสรับรู้ได้ถึง
เจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน ตามทีเ่ ล่าลือกันยังบอกว่ามันมีความสามารถ
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ในการพยากรณ์อกี ด้วย ดังนัน้ ค�ำพูดของมันมีใครบ้างทีไ่ ม่เชือ่ "
ถังเสีย่ วถังจูๆ่ ก็นกึ ถึงนักพรตทีเ่ อือ้ นล�ำน�ำเพลงบนหน้าผา มิทราบ
ว่าท�ำไมในใจจึงบังเกิดความกลัวขึน้ เล็กน้อย ถามอย่างหวัน่ ใจว่า
"พี่ว่านักพรตนั่นจะมาแย่งชิงคัมภีร์สวรรค์ด้วยหรือไม่"
ถังส่ายหน้า
"ไม่มีทาง เพราะในใจมันมีคนผู้หนึ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่าคัมภีร์สวรรค์"
ณ บริเวณทางเหนือสุดของโลก ยิ่งเวลาผันผ่าน กลางคืนก็ยิ่ง
ยาวนานและหนาวเหน็ บ ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ภายในเทื อ กเขาที่ ถู ก เฮ่ า เที ย น
ทอดทิง้ หุบเขาเขียวทีส่ ญ
ู หายไปนานปรากฏขึน้ อีกครัง้ ตามเจตนารมณ์
แห่งฟ้า ทะเลสาบต้าหมิงน�ำ้ แห้งขอด ค่ายกลทรมานจิตขับเคลือ่ นใหม่
อีกครา เหนีย่ วน�ำให้ลมหายใจแห่งฟ้าดินพุง่ ทะยานขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า ส�ำแดง
เป็นอานุภาพอันยิง่ ใหญ่นา่ สะท้านใจ
แรงกระเพื่ อ มของลมหายใจแห่ ง ฟ้ า ดิ น ที่ เ กิ ด จากการที่ ป ระตู
ส�ำนักพรรคมารเปิด แม้จะหายไปในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ยังสะท้าน
สะเทือนไปทั่วภูเขาหิมะอันกว้างใหญ่ และสะท้อนสะท้านไปไกลถึง
นอกเขตทิวเขาอันยาวเหยียด
บนทุง่ ร้างนอกเขตเขาเทียนชี่ ซากศพของบรรดาสัตว์ปา่ ทีน่ อนแข็ง
ตายอยูท่ า่ มกลางพืน้ ดินด�ำตัดกับหิมะขาวมีให้เห็นเป็นระยะ ลมหนาวเย็น
ดุจใบมีดโหมกระหน�ำ่ ตีใส่กระโจมของพวกคนเถือ่ นเสียงดังพึบ่ พับ่
ในดิ น แดนที่ มี แ ต่ สี ทึ ม เทาปรากฏร่ า งของเยี่ ย ซู เ คลื่ อ นไหวอยู ่
เงียบๆ ชุดนักพรตบนร่างเรียบสนิทไม่พลิ้วไหว ราวกับเป็นหน้าผาที่
เรียบลื่น ไม่ได้รับผลจากแรงลมอันบ้าคลั่งแม้แต่น้อย แต่ละก้าวที่
เหยียบลงพาร่างมันไปได้ไกลถึงสิบกว่าจัง้ แต่บนพืน้ หิมะกลับไร้รอยเท้า
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มองเผินๆ จึงคล้ายเหาะเหินเดินอากาศได้ดั่งเทพเซียน
ตอนที่แรงกระเพื่อมของลมหายใจแห่งฟ้าดินถ่ายทอดมาถึง มัน
เพียงหยุดเท้าลง แค่หนั กลับไปมองด้วยสีหน้าไร้ความรูส้ กึ ไม่คดิ จะเดิน
ย้อนกลับไปดู
ในฐานะศิษย์สัญจรทั่วปฐพีของอารามจือโส่ว เยี่ยซูย่อมรู้เนื้อหา
ในโองการที่ต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าประกาศก่อนผู้ใด อันที่จริงมัน
ยังรูก้ อ่ นต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าด้วยซ�ำ้ ว่าคัมภีรส์ วรรค์เล่มแสงสว่าง
จะปรากฏขึน้ อีกครัง้ ในทุง่ ร้าง
มีเพียงผู้ฝึกฌานที่ฝึกถึงระดับมองความเป็นตายได้ทะลุเช่นมัน
เท่านั้นจึงจะสามารถเพิกเฉยต่อสิ่งของนอกกาย ไม่ปล่อยให้สิ่งใดมา
ผูกมัดจิตใจ แม้สิ่งนั้นจะเป็นคัมภีร์สวรรค์ก็ตาม
อี ก อย่ า งมั น กั บ ถั ง พนั น กั น เรื่ อ งหนิ ง เชวี ย กั บ หลงชิ่ ง ว่ า ใครจะ
ฝ่าด่านได้ก่อนกัน ในเมื่อแพ้แล้วก็ต้องยอมรับ มันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้
กลายมาเป็นเงามืดในจิตใจอย่างเด็ดขาด
เหตุที่มันมาที่ทุ่งร้างไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่คัมภีร์สวรรค์จะ
ปรากฏ และไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการที่ประตูทางเข้าส�ำนักพรรคมาร
จะเปิด
มันอาศัยอยู่ในอารามมาตั้งแต่เล็ก หลังจากรู้ความอ่านออก
เขียนได้ สิ่งแรกที่อ่านก็คือคัมภีร์สวรรค์หกเล่ม มันจึงมองโลกด้วย
สายตาชืดชามาตั้งแต่ไหนแต่ไร ชาวฮวงอพยพลงใต้อาจจะเป็นเรื่อง
ใหญ่ส�ำหรับคนทั้งแผ่นดิน แต่ก็ยังมิอาจดึงดูดความสนใจจากมันได้
แม้แต่กระผีกริ้น ประตูส�ำนักพรรคมารเปิดอีกครั้งยังน่าสนใจอยู่บ้าง
แต่พรรคมารเสื่อมโทรมไปนานแล้ว ไม่อาจกลับมาสร้างเภทภัยให้ใคร
ได้อีก
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ในโลกนี้ คนหรื อ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พ อให้ มั น เดิ น ทางออกจาก
อารามจือโส่วมีอยู่น้อยยิ่งกว่าน้อย
แต่ผทู้ ยี่ นื อยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของร่องตืน้ เมือ่ สิบสีป่ กี อ่ นย่อมมีคณ
ุ สมบัติ
พออย่างแน่นอน
เยี่ยซูอยากพบคนผู้นั้นเป็นอย่างยิ่ง นี่เป็นความปรารถนาที่มีอยู่
ในใจมานานแล้ว เพียงแต่ท่ีผ่านมาคนผู้นั้นมักจะหมกตัวอยู่แต่บนเขา
แม้แต่คนทระนงถือดีและมีความสามารถอย่างมันก็ยงั ไม่มปี ญ
ั ญาเข้าใกล้
ทว่าในที่สุดปีนี้คนผู้นั้นก็ลงจากเขาและเดินทางมายังทุ่งร้าง
มันมิรวู้ า่ ขณะนีอ้ กี ฝ่ายอยูท่ ใี่ ด แต่รวู้ า่ มันจะต้องได้พบอย่างแน่นอน
เป็นเพราะลักษณะพิเศษของคนบนเขาลูกนั้น ท�ำให้เกิดความ
เป็นไปได้นี้
เมื่อหนิงเชวียประสบกับอันตรายอย่างแท้จริง คนผู้นั้นจะต้องมา
อยู่ที่ข้างกายอย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่มันต้องท�ำมีอยู่เพียงอย่างเดียว
นั่นคือรอ รอให้หนิงเชวียประสบกับอันตรายอย่างแท้จริงเสียก่อน
เพียงแต่ตอนนี้หนิงเชวียก�ำลังจะเข้าประตูส�ำนักพรรคมาร แล้ว
เหตุไฉนเยี่ยซูจึงเดินทางออกจากบริเวณที่ตั้งของส�ำนักพรรคมารไป
ทางใต้เล่า
เชิงเขาทางทิศใต้ของเขาเทียนชี่มีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่า
ทะเลสาบฮูหลัน ที่นี่ถูกพวกคนเถื่อนในดินแดนแห่งทุ่งหญ้ายกย่องให้
เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ขณะนี้น�้ำในทะเลสาบเริ่มจับตัวเป็นชั้นน�้ำแข็ง
บางๆ พวกคนเถื่อนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาหลายชั่วอายุคนก�ำลัง
ฉวยโอกาสที่น�้ำยังไม่จับตัวแข็งจนหมดลงงมเก็บพืชน�้ำชนิดหนึ่ง
ที่ใดมีคนเถื่อนอาศัยอยู่ ที่นั้นก็มักจะมีขบวนพ่อค้าชาวจงหยวน
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ไปปรากฏ เพียงแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงหนาวจัดของปี อีกทั้งศึกสงคราม
ระหว่างชนเผ่าอนารยะกับกองทัพร่วมจงหยวนก็เพิ่งจะยุติ การที่มี
ขบวนพ่อค้ามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวริมทะเลสาบจึงนับว่าเป็นเรื่องแปลก
มากเรื่องหนึ่ง
แต่ก็เป็นเพราะพ่อค้าเหล่านี้ใช้จ่ายมือเติบ ซ�้ำยังยอมจ่ายเงิน
ค่ามัดจ�ำหนังสัตว์ของปลายคิมหันต์ปีหน้า ดังนั้นหัวหน้าเผ่าจึงยอมรับ
พวกมันไว้ ทัง้ ยังแบ่งทีต่ งั้ ค่ายพักแรมให้ดว้ ย
คนในขบวนพ่อค้าก�ำลังก่อไฟหุงข้าว หลายสิบคนถือโอกาสที่
ท้องฟ้ามีแดดแจ่มใสนั่งล้อมรอบกองไฟ ไม่หลบเข้ากระโจมหนีความ
หนาวเย็น สังเกตจากการเคลือ่ นไหวของคนเหล่านี้ ดูเหมือนพวกมันจะ
ท�ำตามค�ำสัง่ ของพ่อค้าคนหนึง่ ในขบวน
พ่อค้าคนนีร้ ปู ร่างค่อนข้างเจ้าเนือ้ มันก�ำลังนัง่ แทะขาแพะมันย่อง
ประเดี๋ยวประด๋าวเป็นต้องบ่นออกมาสักหลายค�ำ เห็นได้ชัดว่าไม่พอใจ
ในการต้ อ นรั บ ขั บ สู ้ ข องพวกคนเถื่ อ นเป็ น อย่ า งยิ่ ง ชายวั ย กลางคน
ร่างก�ำย�ำสูงใหญ่สวมหมวกขนสัตว์ทยี่ นื อยูด่ า้ นข้าง ซึง่ คาดว่าน่าจะเป็น
คนคุมขบวนหรือไม่กผ็ คู้ มุ้ กัน พยายามเอ่ยเตือนเบาๆ อยูห่ ลายครัง้ แต่
กลับถูกตวาดสั่งสอนไปยกใหญ่
ทันใดนัน้ ท้องฟ้าทีส่ ดใสไร้ปยุ เมฆพลันปรากฏริว้ เมฆสีขาวจ�ำนวน
มากมาย คล้ายผ้าเขียนภาพสีฟา้ ถูกกรงเล็บทีม่ องไม่เห็นกระชากขาดจน
เห็นแผ่นรองสีขาวทีด่ า้ นหลัง
พวกคนเถือ่ นและคนในขบวนพ่อค้าต่างก็สงั เกตเห็นปรากฏการณ์
แปลกประหลาดบนท้องฟ้าพร้อมๆ กัน จึงพากันแหงนหน้ามองด้วย
ความประหลาดใจ
หัวหน้าพ่อค้าเห็นเช่นนัน้ ก็ยงั ไม่วายบ่นต่อ แต่ผคู้ มุ้ กันซึง่ เป็นบุรษ
ุ
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วัยกลางคนกลับหรีต่ ามองริว้ เมฆบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ไม่สนใจ
ค�ำสบถของมันแม้แต่นอ้ ย
มิ ท ราบว่ า ท� ำ ไม พอเห็ น สี ห น้ า เคร่ ง ขรึ ม ของบุ รุ ษ วั ย กลางคน
หัวหน้าพ่อค้าถึงกับหน้าเปลี่ยนสี ไม่กล้าก่นด่าเสียงดังอีก รีบก้มหน้า
ซ่อนแววหวาดหวั่นย�ำเกรงในดวงตา
ชายวั ย กลางคนแหงนมองท้ อ งฟ้ า เงี ย บๆ สั ม ผั ส รั บ รู ้ ถึ ง แรง
กระเพือ่ มของลมหายใจแห่งฟ้าดินทีแ่ ผ่พงุ่ มาจากเทือกเขาซึง่ อยูห่ า่ งไกล
ไปทางทิศเหนือ ใบหน้าใต้เงาหมวกขนสัตว์ดซู บั ซ้อนแฝงไว้ดว้ ยอารมณ์
หลากหลาย มีทงั้ ร�ำลึกถึง อบอุน่ อ่อนโยน และคับแค้นเสียใจคละเคล้า
กันไป
สุดท้ายมันก็พูดออกมาสั้นๆ สามค�ำ
"ประตูเปิดแล้ว"
หนิงเชวียแบกโม่
ันซันทีานต่
่อ่ออนระโหยโรยแรงเต็
(ติดซตามอ่
ได้ในฉบับเต็ม) มทีไว้บนหลังเดิน
วนไปวนมาอยู่ในดงหินอย่างยากล�ำบาก จนในที่สุดก็มาถึงใจกลาง
ทะเลสาบ ทีน่ มี่ ปี ระตูศลิ าขนาดใหญ่โตมโหฬารบานหนึง่ ยามแหงนมอง
คอตัง้ บ่ากลับให้ความรูส้ กึ คล้ายภูเขาลูกย่อมๆ หนึง่ ลูก
เมืองฉางอันที่เข้มแข็งเกรียงไกรเป็นอันดับหนึ่งในปฐพีก็ยังไม่มี
ประตูที่ใหญ่อลังการขนาดนี้
หนิงเชวียคิดไม่ถึงว่าจะสามารถหาส�ำนักพรรคมารเจอได้อย่าง
ง่ายดายถึงเพียงนี้ จึงไม่เชื่อสายตาตัวเองไปชั่วขณะ มันไม่เข้าใจว่า
เพราะเหตุใดประตูยักษ์บานนี้จึงซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบต้าหมิงได้
อีกอย่างตอนเดินอยูใ่ นค่ายกลทรมานจิต ไฉนจึงมองไม่เห็น
ขณะเดินผ่านกองหินน้อยใหญ่กบั เจตนารมณ์คา่ ยกลทีเ่ ต็มไปด้วย
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