
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre ��������������� 15.indd   1 15/12/2560 BE   15:34



สยบฟ้าพิชิตปฐพี 15
Mao Ni เขียน  มดแดง แปล

Volume 15
All rights reserved
Original story and characters created and copyright © Author: 
猫腻 Mao Ni
Originally published in China by Shanghai Xuanting Entertainment 
Information Technology Co., Ltd. (www.qidian.com)
Thai edition rights under license granted by Shanghai Xuanting 
Entertainment Information Technology Co., Ltd. (www.qidian.com)
Thai translation copyright © 2018 Jamsai Publishing Co., Ltd.
Thai edition arranged through Pelican Media Agency Ltd., Taiwan

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2150-7
 
ภาพประกอบปก      東方月

จัดพิมพ์โดย 
 สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@enter-books.com
 เว็บไซต์ www.enter-books.com

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  229  บาท

《将夜》Jiang Ye

Pre ��������������� 15.indd   2 18/12/2560 BE   13:10



คำ�นำ�

นยิายก�าลงัภายในกับถ�า้หรอืหน้าผาจดัเป็นของคูกั่นมาแต่โบราณ เมือ่ใด

ที่ตัวเอกในนิยายติดอยู่ในถ�้าหรือตกหน้าผา ก็เชื่อได้เลยว่าต้องได้ฝึกวิชาจน

เลเวลอพั ออกมาเก่งกว่าเดิมแน่นอน ซึง่สยบฟ้าพิชติปฐพีเราเหน็อนิดี้ๆ  แบบนี้ 

ก็ไม่ได้ท้ิงขนบน้ีไป เพราะหนิงเชวยีมอีนัต้องเข้าถ�า้จนได้

นบัว่าจอมปราชญ์ยังใจดท่ีีอนญุาตให้ซงัซงัตดิตามมาอยู่ใกล้ๆ อาหนงิด้วย 

แล้วเหล่าศิษย์พ่ีก็แวะเวียนมาเย่ียมหาศิษย์น้องเล็ก บรรยากาศบนผาสูงจึง 

ไม่เหน็บหนาวเกินไปนัก ส่วนด้านล่างหน้าผา ณ เมืองฉางอันก็มีอาคันตุกะ 

ส�าคัญแวะเวียนมา ล้วนมาจากต่างสถานที่ ทว่าเป้าหมายน้ันร่วมกัน ก็คือ 

สองนายบ่าวท่ียามนีเ้ก็บเน้ือเก็บตวัอย่างไม่มกี�าหนดเวลา

ขอให้ทกุท่านช่วยเป็นก�าลงัใจให้อาหนงิ 'คิดได้' ตามโจทย์ทีจ่อมปราชญ์ 

ตัง้ไว้ ตามดูกันว่าพระเอกของเราจะได้ออกจากถ�า้เมือ่ไหร่ ออกมาแล้วด่านฌาน 

จะสงูขึน้หรอืลดต�า่ลงกันแน่!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นคำาว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni
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จากใจนักแปล

สวัสดค่ีะนกัอ่าน หายหน้ากันไปนานหลงัจากกระบีเ่ทพสงัหารจบ คราวนี้ 

มนิียายแนวกำาลงัภายในแฟนตาซย้ีอนยุคมาเสนอค่ะ 

นิยายเรื่องนี้ดำาเนินเรื่องขึ้นในแคว้นต้าถัง ซึ่งผู้เขียนใช้ข้อมูลบางอย่าง

ของราชวงศ์ถังของจีนมาอ้างอิงเพ่ือให้ง่ายต่อการดำาเนินเรื่องอย่างเช่น 

ตำาแหน่งขุนนาง เป็นยุคที่เทิดทูนยกย่องผู้ฝึกฌานว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ

สามารถดุจเทพเจ้า ตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่มีชีวิตตำ่าต้อย ไม่มีคุณสมบัติใน

การฝึกฌาน แต่อาศัยความเด็ดเด่ียวแน่วแน่และมันสมองระดับอัจฉริยะของ

ภพก่อน รวมถึงโชคชะตาเข้าขั้นปาฏิหาริย์ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุด 

ผู ้แปลมีความเห็นว ่าผู ้ เขียนมีความรู ้ ลึกซึ้ง ท้ังด ้านปรัชญาและ

ประวัตศิาสตร์ สามารถถ่ายทอดผ่านตัวหนังสอืได้อย่างมอีรรถรส ส่วนตวัละคร

แต่ละตัวก็มีจุดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ บทบู๊

เร้าใจ นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะ จึงอยากนำาเสนอให้

เพื่อนๆ ได้อ่าน หวังว่าจะถูกคอนักอ่านทุกคนนะคะ 

คารวะจากใจ 

มดแดง
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Mao Ni 7

ในค�ำร�ำพึงร�ำพันมันเอ่ยถึงค�ำว่ำ 'ออกไปไม่ได้จริงๆ' อยู่สองครั้ง 

ครั้งแรกพูดถึงควำมสำมำรถของตัวเอง ครั้งที่สองพูดถึงควำมเป็นจริง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่มันก�ำลังหวำดหว่ันอยู่ในขณะน้ี

ชวิีตท่ีเคยโลดแล่นไปมำอย่ำงอิสรเสร ีบดัน้ีต้องมำถูกกักขงัอยู่แต่ 

ในถ�้ำ ย่อมท�ำให้จิตใจมันตกต�่ำเป็นธรรมดำ แต่มันยังให้ควำมหวังกับ 

ตัวเองว่ำหำกถึงที่สุดแล้วอำจำรย์ย่อมต้องปล่อยมันออกมำ ไม่มีทำง 

เบิง่ตำดมูนัผมเผ้ำขำวโพลนแก่ตำยคำถ�ำ้ไปอย่ำงแน่นอน

ทว่ำเพ่ิงผ่ำนมำได้แค่ครึ่งวัน มันกลับเริ่มรู้สึกแล้วว่ำสิ่งที่ตัวเอง

คำดหวังเอำไว้คงไม่มีทำงเป็นไปได้ บำงทีถ�้ำแห่งน้ีอำจเป็นเหวลึกท่ี 

มองไม่เห็นก้นส�ำหรับมันจริงๆ

พอได้ยินถ้อยค�ำท่ีบ่งบอกถึงควำมสิน้หวงัและหมดอำลยัตำยอยำก

ของมัน ศิษย์พ่ีท้ังสองก็เงียบงันไป ผ่ำนไปเน่ินนำนศิษย์พ่ีรองจึงค่อย 

ส่ำยหน้ำ ส่วนศษิย์พ่ีใหญ่ก็ถอนใจตำมมำเบำๆ

ลมภูเขำกระโชกมำหอบหน่ึง พัดเปลวไฟในกองฟืนให้ส่ำยไหว 

บทที่ 1

หลอกฟ้าเบ้ืองบน
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 15

หนิงเชวียถือถ้วยน�้ำชำนั่งมองอยู่ด้วยจิตใจท่ีหนำวเหน็บ มันนึกด่ำ 

ตัวเองที่ก่อนหน้ำนี้ไม่พำซังซังหนีไป แต่กลับเดินตำมจอมปรำชญ์มำ

อย่ำงว่ำง่ำย ควำมกลัวที่จะโดนกักขังไว้จนแก่ตำยคำถ�้ำท�ำให้โทสะ 

ทีพ่ยำยำมเก็บกดมำตลอดทัง้วันระเบดิออก มนัแหกปำกตะโกนเสยีงดงั

"วันแรกที่เห็นหน้ำศิษย์ตัวเองก็จับขังไว้ในถ�้ำ ทั้งยังคิดจะกักขัง 

ไปตลอดชวิีต ช่ำงไร้เหตุผลนัก ข้ำไม่ได้ท�ำอะไรผิด และก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎ 

ข้อใดของสถำนศึกษำ ท่ำนคิดว่ำตัวเองเป็นใครถึงได้ท�ำกับข้ำเช่นน้ี เป็น

องค์จกัรพรรดหิรอืใต้เท้ำจงิเจ้ำอิน่ของเมอืงฉำงอนัอย่ำงนัน้ร ึ ท่ำนไม่ใช่ 

เคยบอกข้ำว่ำกฎหมำยต้ำถังต้องมำเป็นอนัดับหน่ึงหรือ ท่ำนตัง้ศำลเตีย้

จบัผูบ้รสิทุธ์ิขังไว้อย่ำงน้ี ถอืว่ำผดิกฎหมำยต้ำถงัหรือไม่ ข้ำจะไปร้องเรียน 

ต้องร้องเรยีนเอำผดิกับท่ำนให้ได้!"

ศิษย์พ่ีทั้งสองรู้ว่ำมันก�ำลังโกรธ จ�ำต้องระบำยควำมอัดอั้นตันใจ

ออกมำบ้ำง จงึพร้อมใจกันปล่อยให้ค�ำพูดของมนัเข้ำหซู้ำยทะลอุอกหขูวำ 

ไม่น�ำพำมำใส่ใจ 

หลังจำกตะโกน หนิงเชวียก็ค่อยๆ สงบจิตสงบใจ ก่อนย้ิมเยำะ 

ตวัเอง คดิอย่ำงขมขืน่ จอมปรำชญ์แม้มใิช่องค์จกัรพรรด ิแต่ก็เป็นบคุคล

ทีม่ฐีำนะสงูส่งย่ิงกว่ำองค์จกัรพรรดิ ค�ำพูดท่ีกล่ำวออกมำยังศกัดิส์ทิธ์ิกว่ำ

กฎหมำยของต้ำถังเสยีอกี

แสงสว่ำงจำกกองไฟท�ำให้ศิษย์พ่ีใหญ่เห็นครำบเลอืดท่ีหน้ำอกมนั 

รูว่้ำมนัได้ท�ำสิง่ทีท่กุคนคำดกำรณ์ไว้จรงิๆ คอืทดลองหำทำงออกในทนัที 

จงึกล่ำวเตอืนด้วยควำมหวังดี

"ศษิย์น้องเลก็ กำรถูกกักขงัอยู่ในถ�ำ้นีม้ใิช่เรือ่งแค่วนัสองวัน สมยัน้ัน

อำจำรย์อำยังต้องใช้เวลำถึงสำมปีจงึจะคิดได้เข้ำใจ เจ้ำต้องมคีวำมอดทน"

หนิงเชวียรู้เพียงว่ำอำจำรย์อำเคยถูกขังอยู่ในถ�้ำนี้ แต่ไม่เคยรู้ว่ำ
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Mao Ni 9

อำจำรย์อำผู้เป็นยอดคนอันดับหนึ่งของแผ่นดินยังต้องใช้เวลำถึงสำมปี 

จงึจะออกมำได้ ได้ยินเช่นนีก็้รูส้กึเย็นวำบตัง้แต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ 

ต่อให้มันมีควำมมั่นใจในตัวเองสักเพียงใด ก็มิกล้ำอำจเอื้อม 

เอำตัวเองไปเทียบกับอำจำรย์อำ ในเมื่ออำจำรย์อำยังต้องใช้เวลำถึง

สำมปี แล้วมนัเล่ำ จะต้องใช้เวลำนำนสกัเท่ำใด สบิปีหรอืว่ำตลอดชวิีต?

มันหน้ำม่อยคอตก กล่ำวอย่ำงหมดแรงว่ำ

"หำกออกไปไม่ได้แล้วจะท�ำอย่ำงไร กำรจบัข้ำขงัไว้ในนีต้ลอดชวีติ

ไม่เหน็จะมคีวำมหมำยกับใครทัง้สิน้ ถ้ำต้องรอให้ผมเผ้ำตวัเองขำวโพลน

ทั้งศีรษะจึงค่อยรู้ว่ำสิ่งท่ีท�ำไปไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย น่ันมิเท่ำกับเป็น 

เรือ่งตลกทีส่ดุในโลกหรอกหรอื"

ศิษย์พ่ีรองเอ่ยขึ้นว่ำ

"อำจำรย์อำเคยกล่ำวไว้ โชคชะตำคือสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุด ก่อนให ้

เจ้ำรับผิดชอบภำรกิจท่ีหนักอ้ึง มันจะพยำยำมคิดหำวิธีแล่เน้ือเถือหนัง 

หกักระดกูเจ้ำ ให้เจ้ำได้รบัควำมเจบ็ปวดทรมำนทีสุ่ดในโลก มแีต่ท�ำเช่นน้ี

จติใจของเจ้ำจงึจะกล้ำแกร่งและเด็ดเด่ียวจนมคีณุสมบตัพิอทีจ่ะถูกเลอืก

มเีพียงต้องตกอยู่ในสภำวะจนมมุสิน้หวังจรงิๆ ควำมกล้ำจงึก่อเกิด 

ดังนั้นส�ำหรับเจ้ำ ถ�้ำนี้ก็คือสถำนที่ท่ีมิอำจถอยได้อีก จ�ำต้องด้ินรนไป 

ข้ำงหน้ำ ดิ้นรนจนเข้ำใจอย่ำงทะลุปรุโปร่ง จนถึงข้ันสำมำรถหลอกฟ้ำ 

เบือ้งบนได้ ตอนทดสอบเดนิขึน้เขำแข่งกับหลงชิง่ ข้ำเคยเห็นจติปณิธำน

และควำมมุ่งมั่นที่เหนือกว่ำผู้อ่ืนของเจ้ำ รู้ว่ำเจ้ำมีศักยภำพพอ ดังน้ัน 

ต่อให้เรือ่งน้ีจะไม่มคีวำมหมำยกับใคร แต่ย่อมต้องมคีวำมหมำยต่อเจ้ำ

อย่ำงแน่นอน"

พอได้ยินค�ำว่ำหลอกฟ้ำเบื้องบน หนิงเชวียก็เงยหน้ำขึ้นทันที  

นึกเชื่อมโยงค�ำนี้เข้ำกับเรื่องที่อำจำรย์อำถูกกักขังอยู่นำนถึงสำมปี  
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 15

ในที่สุดก็มั่นใจในสิ่งท่ีมันเคยคำดเดำ สำเหตุท่ีจอมปรำชญ์ขังมันไว ้

ในถ�้ำเก่ียวข้องกับกำรเข้ำสู่วิถีแห่งมำรของมันจริงๆ 

ศษิย์พ่ีใหญ่เหลอืบมองซงัซงัท่ีน่ังกอดเข่ำหลบัอยู่พลำงกล่ำวเสยีง

อ่อนโยนว่ำ

"ข้ำพูดช้ำ ให้จวินโม่บอกเล่ำให้เจ้ำฟังดีกว่ำ"

ศิษย์พ่ีรองพยักหน้ำรับค�ำ

"พวกเรำต่ำงก็เคยมำทีน่ี่ แต่ไม่เคยย่ำงกรำยเข้ำไปในถ�ำ้ นบัตัง้แต่

สถำนศกึษำถอืก�ำเนดิขึน้มำ มเีพยีงอำจำรย์อำเท่ำนัน้ทีเ่คยถกูอำจำรย์

กักขงัไว้ในถ�ำ้แห่งน้ี

ศิษย์น้องเล็ก ช่วงแรกท่ีขึ้นหอจิ้วซู เจ้ำเคยอ่ำนต�ำรำเพลงกระบี่ 

สดุไพศำล ต่อมำทีข้่ำงทะเลสำบผวิกระจก ข้ำก็ยังเคยถ่ำยทอดเพลงกระบี่

สดุไพศำลให้ บดันีเ้จ้ำรบัช่วงบำตรและจวีรของอำจำรย์อำ สำมำรถฝึก

ลมปรำณสุดไพศำลได้ส�ำเร็จ ย่อมต้องเข้ำใจดีว่ำเพลงกระบี่สุดไพศำล 

กับลมปรำณสดุไพศำลน้ันเป็นคนละเรือ่งกัน"

หนงิเชวียรูดี้ว่ำไม่มปีระโยชน์อะไรท่ีจะต้องปิดบงัเรือ่งทีต่วัเองเข้ำสู่

วิถีแห่งมำรอกี โดยเฉพำะเมือ่อยู่ต่อหน้ำศษิย์พ่ีทัง้สอง จงึเอ่ยขึน้ว่ำ

"ลมปรำณสุดไพศำลดึงเอำลมหำยใจแห่งฟ้ำดินเข้ำสู่ร่ำงกำย 

ตำมค�ำสอนของนิกำยเฮ่ำเทียน ทันทีที่ฝึกลมปรำณสุดไพศำลได้ส�ำเร็จ 

ก็เท่ำกับเป็นกำรเข้ำสู่วิถีแห่งมำร"

เห็นได้ชัดว่ำศิษย์พ่ีทั้งสองรู้เรื่องของมันตั้งแต่แรกแล้ว จึงไม่มี 

ท่ำทีแตกตื่นตกใจแต่อย่ำงใด มิหน�ำซ�้ำศิษย์พี่รองยังกล่ำวด้วยน�้ำเสียง

ชื่นชมว่ำ

"เพลงกระบีส่ดุไพศำลคอืเพลงกระบีท่ีอ่จัฉรยิะรุน่ก่อนของสถำนศกึษำ

คดิค้นขึน้ เมือ่ฝึกถึงระดับสดุยอด กระบีบ่นิจะสำมำรถทะลุทะลวงเมฆำ
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ทัง้เก้ำชัน้ อำนุภำพไม่ด้อยไปกว่ำเพลงกระบีม่หำนทขีองหลิว่ไป๋ อำจำรย์อำ

คือสุดยอดอัจฉริยะของแผ่นดินในเวลำนั้น จึงสำมำรถฝึกเพลงกระบี่ 

สุดไพศำลถึงขั้นสุดยอดได้อย่ำงง่ำยดำย ทว่ำอำจำรย์อำไม่พอใจอยู่

เพียงแค่น้ี ยังอำศยัเจตนำรมณ์ของเพลงกระบีค่ดิค้นลมปรำณสดุไพศำล 

ออกมำ ตอนนัน้อำจำรย์อำเพ่ิงจะอำยุสบิหก"

หนิงเชวียได้ยินเรื่องควำมเป็นอัจฉริยะของคนบนเขำมำจนชำชิน

แล้ว ส�ำมะหำอะไรกบัอำจำรย์อำซึง่เป็นบคุคลทีศ่ษิย์พ่ีรองยึดถือเอำเป็น

แบบอย่ำง ตัวมันเองตอนอยู่ในทุ่งร้ำงก็เคยสัมผัสถึงเจตนำรมณ์กระบี่ 

อันย่ิงใหญ่ไร้เทียมทำนของอำจำรย์อำ ดังนั้นเมื่อได้ยินว่ำอำจำรย์อำ 

ตอนอำยุสบิหกก็มคีวำมสำมำรถเทยีบเท่ำกับหลิว่ไป๋ยอดคนอนัดบัหน่ึง

ของแผ่นดินในยุคนี้แล้ว จึงมิได้รู้สึกแตกตื่นแต่อย่ำงใด เพียงแต่พอ 

ทรำบว่ำลมปรำณสดุไพศำลถงึกับเป็นเคล็ดวิชำท่ีอำจำรย์อำคดิค้นข้ึนเอง 

ก็ย่ิงรูส้กึเลือ่มใสศรทัธำมำกขึน้ไปอกี

"ตอนนี้เจ้ำกับข้ำล้วนรู้ดีว่ำลมปรำณสุดไพศำลของอำจำรย์อำ 

โดยพ้ืนฐำนแล้วมีแนวทำงที่ขัดแย้งกับหลักกำรของนิกำยเฮ่ำเทียน  

พูดอีกอย่ำงก็คือเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับหลักกำรของพรรคมำร 

ดงันัน้พออำจำรย์รูค้วำมจรงิเรือ่งน้ี จงึจบัอำจำรย์อำขังไว้ในถ�ำ้ ได้ยินว่ำ

ตอนน้ันอำจำรย์ก็พูดกับอำจำรย์อำเหมือนกับท่ีได้พูดกับเจ้ำ"

หนิงเชวียถำม

"ศิษย์พ่ี อำจำรย์พูดว่ำอะไร"

"คิดได้เข้ำใจเมื่อใดค่อยออกมำ"

หนิงเชวียตะลึงลำนไป 

"อำจำรย์อำใช้เวลำสำมปีเต็มจึงคิดได้เข้ำใจ พอออกจำกถ�้ำได ้

ก็ขีล่ำด�ำเข้ำเมอืงฉำงอนั ถือเป็นกำรเข้ำสูโ่ลกิยะตัง้แต่นัน้มำ และหลังจำก
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อำศัยกระบี่ในมือเพียงเล่มเดียวเอำชนะยอดผู้ฝึกฌำนท่ีหำญมำท้ำสู ้

ได้ท้ังหมด อำจำรย์อำก็ไปยังทุ่งร้ำงถล่มพรรคมำรจนรำบเป็นหน้ำกลอง 

ในช่วงเวลำทีต้่องเผชญิหน้ำกับกำรต่อสูจ้นนับครัง้ไม่ถ้วนน้ี อำจำรย์อำ

เพียงแต่ใช้เพลงกระบี่สุดไพศำลกับลมปรำณสุดไพศำลบุกตะลุยไป 

ข้ำงหน้ำ ทว่ำทีน่่ำแปลกคอืทัง้ฝ่ำยนิกำยเฮ่ำเทยีนและนกิำยพุทธไม่มผู้ีใด

เคลือบแคลงสงสัยในแนวทำงกำรฝึกลมปรำณท่ีเข้ำสู่วิถีแห่งมำรของ

อำจำรย์อำเลยแม้แต่น้อย"

พูดถึงตรงนี้ศิษย์พ่ีรองก็มองตำมัน

"ทั้งน้ีเพรำะตอนอยู่ในถ�้ำอำจำรย์อำคิดเรื่องบำงเร่ืองได้อย่ำง 

ทะลุปรุโปร่ง"

ศิษย์พ่ีรองเงียบไปเป็นครู่ก่อนกล่ำวต่อ

"หลังถล่มพรรคมำรจนพินำศย่อยยับ อำจำรย์อำก็คล้ำยมีควำม 

ในใจ จึงข่ีลำด�ำกลับสถำนศึกษำ ยืนขบคิดใคร่ครวญอยู่หน้ำป่ำกระบี ่

ทั้งคืนค่อยขึ้นเขำไปสนทนำกับอำจำรย์เป็นเวลำถึงสำมวัน จำกนั้น 

ได้ขึ้นมำสร้ำงกระท่อมหลังนี้ขึ้นที่นี่

หลงัพรรคมำรล่มสลำย อำจำรย์อำก็ถูกผูค้นยกย่องให้เป็นยอดคน

อันดับหน่ึงของแผ่นดิน มิทรำบว่ำมียอดผู้ฝึกฌำนในโลกุตระมำกน้อย 

เพียงใดมำขอท้ำสูด้้วย สมยันัน้บนเขำมเีพียงอำจำรย์ อำจำรย์อำ ศษิย์พ่ีข้ำ 

กับผู้งมงำยกำรอ่ำน และตรงทำงขึ้นเขำก็ยังไม่ได้สร้ำงค่ำยกล ไม่ว่ำ 

ผู้ใดก็สำมำรถขึ้นมำท้ำสู้ถึงหน้ำประตูได้ น่ำหงุดหงิดร�ำคำญใจย่ิงกว่ำ 

ท่ีเจ้ำพบเจอเมือ่สองสำมวันก่อนมำกนัก"

นึกถึงช่วงเวลำแต่ก่อนเก่ำที่เจตนำรมณ์กระบี่และรัศมีแห่งพุทธะ

เปล่งประกำยวูบวำบอยู่บนหน้ำผำขำดมิได้หยุดหย่อน ศิษย์พ่ีใหญ่ 

ซึ่งน่ังฟังอยู่เงียบๆ ก็ต้องย้ิมออกมำเล็กน้อย
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"แต่อำจำรย์อำกลบัไม่เหน็เป็นเรือ่งน่ำร�ำคำญใจแต่อย่ำงใด กลบั 

คดิไปว่ำดเีสยีอกี พอฝึกฌำนถึงช่วงตดิขัดก็มยีอดผู้ฝึกฌำนมำให้ทดสอบ

เพลงกระบีถึ่งหน้ำประต ูตอนนีม้ำคดิด ูสำเหตทุีช่่วงหลงัๆ อำรำมจอืโส่ว 

กับวัดเสวียนคงเก็บตัวเงยีบคงเป็นเพรำะยอดผู้ฝึกฌำนท่ีตำยในเงือ้มมอื

อำจำรย์อำมจี�ำนวนมำกเกินไปนัน่เอง"

ศษิย์พ่ีรองหนัไปมองหน้ำผำขำด นกึถึงภำพท่ียอดคนด่ำนรูช้ะตำ 

ขั้นปลำยจำกสถำนท่ีท่ีเป็นปริศนำเหล่ำน้ันต้องมำบำดเจ็บล้มตำยใต้ 

คมกระบีข่องอำจำรย์อำกันเป็นเบอื หรอืไม่ก็พลดัตกจำกหน้ำผำนีล้งไป

คนแล้วคนเล่ำ โดยไม่มีผู ้ใดจดจ�ำชื่อแซ่ของพวกมันได้ แม้จะรู ้สึก 

ภำคภูมิใจในตัวอำจำรย์อำ แต่ก็ยังรู้สึกเห็นใจบรรดำผู้ที่ตำยไปไม่น้อย

คนเหล่ำน้ีรู้ท้ังรู้ว่ำอำจำรย์อำไร้ผู้เทียมทำน ทว่ำก็ยังคงมุ่งมั่น 

มำกันไม่ขำดสำย นับว่ำควรได้รับกำรคำรวะอย่ำงแท้จริง 

"พวกมันหำกไม่ตำยก็ได้รับบำดเจ็บสำหัส จึงไม่มีผู้ใดมำท้ำสู้ 

กับสถำนศึกษำอีก หน้ำผำแห่งน้ีในที่สุดก็กลับคืนสู่ควำมสงบ ส่วน

อำจำรย์อำอยู่มำวันหน่ึงก็ไปจำกท่ีนี่และไม่กลับมำอีกเลย"

ศิษย์พ่ีรองเล่ำจนจบ 

หนงิเชวียน่ิงเงยีบไปนำน ตอนอยู่ในทุ่งร้ำงมนัเคยได้ยินเย่ียหงอว๋ี

บอกว่ำอำจำรย์อำถูกฟ้ำสงัหำรตำย และคงเป็นเพรำะเหตน้ีุ จอมปรำชญ์

จึงไปยังอำศรมเทพแห่งซีหลิงตัดดอกท้อจนหมดเขำ นิกำยเฮ่ำเทียนก็ 

ไม่อยำกเอ่ยถึงเรื่องนี้อีก ชื่อของอำจำรย์อำจึงค่อยๆ เลือนหำยไปจำก 

ควำมทรงจ�ำของผูค้น

เหตุไฉนอำจำรย์อำจงึถูกฟ้ำลงทณัฑ์ เป็นเพรำะเฮ่ำเทยีนไม่อนญุำต

ให้ลมปรำณสดุไพศำลด�ำรงอยู่ใช่หรอืไม่ หรอืกำรท่ีอำจำรย์อำเป็นยอดคน

อนัดบัหน่ึงของแผ่นดนิท�ำให้เฮ่ำเทยีนบนัดำลโทสะ? อำจำรย์อำใช้เวลำ
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ขบคดิใคร่ครวญอยู่ในถ�ำ้และท่ีกระท่อมนีเ้ป็นเวลำนำนหลำยปี สดุท้ำย 

ยังคงเดินไปบนเส้นทำงสูค่วำมพินำศ แล้วตวัมนัเองเล่ำ มคีวำมสำมำรถ

สงูส่งสกัเพียงใดเชยีว อำศัยอะไรมำบอกว่ำมนัจะคิดได้เข้ำใจและมอีำยุ

ยืนยำวกว่ำอำจำรย์อำ

"อำจำรย์จับเจ้ำขังไว้ในถ�้ำคงเป็นเพรำะเห็นว่ำเจ้ำมีศักยภำพ 

เทียบเท่ำอำจำรย์อำ เช่นนั้นเจ้ำต้องมองว่ำในควำมหม่นมัวยังคง 

มีแสงแห่งควำมหวังอยู่เบื้องหน้ำ หำกแม้แต่ด่ำนแรกก็ยังก้ำวไม่ผ่ำน  

แล้วต่อไปจะสัญจรไปท่ัวปฐพีได้อย่ำงไร"

ศิษย์พ่ีใหญ่ย้ิมให้มันพลำงกล่ำวต่อ

"ศิษย์น้องเล็ก ด่ำนฌำนของเจ้ำในตอนนี้ยังอยู่ห่ำงจำกของ

อำจำรย์อำอีกมำก เรื่องนั้นจะยังไม่เป็นปัญหำต่อเจ้ำในเร็ววันน้ี แต่ 

เจ้ำก็ควรเตรียมพร้อมเอำไว้ เพรำะต่อให้ฝนยังไม่ตกก็ควรพกร่ม 

ออกจำกบ้ำน และด่ำนฌำนท่ีต�่ำยังจะท�ำให้เจ้ำแก้ไขปัญหำท่ีก�ำลัง

เผชิญได้ง่ำยกว่ำอำจำรย์อำ ดังนั้นอย่ำเอำแต่คิดว่ำตัวเองสู้อำจำรย์อำ

ไม่ได้ เจ้ำยังมีหวังอยู่"

หนิงเชวียเหม่อมองออกไปยังท้องนภำที่เต็มไปด้วยดวงดำว  

นับตั้งแต่กลับมำถึงฉำงอัน มันเอำแต่ขบคิดว่ำท�ำอย่ำงไรจึงจะไม่ให ้

ผู้ใดรู้ว่ำมันฝึกลมปรำณสุดไพศำล ตอนประลองกับหลวงจีนกวนไห่  

มนัเคยลองใช้วิธีกำรบำงอย่ำง เพียงแต่วธีิกำรแบบน้ันท�ำได้แค่กลบเกลือ่น

อ�ำพรำง มิอำจแก้ไขปัญหำได้อย่ำงแท้จริง

จู่ๆ มันก็นึกถึงค�ำพูดของศิษย์พ่ีรอง ตอนน้ันอำจำรย์อำเก็บตัว 

สองครัง้ คอืในถ�ำ้กับในกระท่อม ครัง้แรกใช้เวลำสำมปีเพ่ือแก้ไขปัญหำ

เรื่องกำรใช้ลมปรำณสุดไพศำลโดยไม่ให้ผู้ใดรู้ก่อนออกสัญจรท่ัวปฐพี 

แล้วครั้งที่สองเล่ำ ตอนน้ันอำจำรย์อำได้กลำยเป็นยอดคนอันดับหนึ่ง
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ของแผ่นดินแล้ว ไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องปิดบงัผูใ้ดอกี แล้วไฉนจงึยังต้อง

เก็บตวัอยูใ่นกระท่อม

ในแผ่นดนิน้ีไม่มผีูใ้ดกล้ำล่วงเกินสถำนศกึษำ และกำรทีอ่ำจำรย์ 

รบัตวัถังเสีย่วถังซึง่เป็นศษิย์พรรคมำรไว้ในส�ำนกัก็บ่งบอกชดัว่ำสถำนศกึษำ

ไม่ให้ควำมส�ำคญักับเรือ่งแบ่งแยกเต๋ำมำร อกีทัง้มไิด้รงัเกียจเดยีดฉันท์

พรรคมำรแต่อย่ำงใด เช่นนัน้ทีอ่ำจำรย์ให้อำจำรย์อำกับมนัมำเก็บตวัทีน่ี่ 

ท่ีแท้เป็นเพรำะหวำดระแวงอะไรกันแน่

หนิงเชวียจ้องมองท้องนภำ นี่เป็นคร้ังแรกที่มันพยำยำมมองผ่ำน

ดวงดำวที่เปล่งประกำยระยิบระยับไปยังม่ำนด�ำมืดผืนน้ัน

หรือเป็นเพรำะต้องกำรหลบสำยตำเจ้ำ แต่เจ้ำคือวิถีแห่งฟ้ำ คือ

แสงอันเจิดจรัส เจ้ำจะมีดวงตำได้อย่ำงไร

ใช่เป็นเพรำะอำจำรย์อำไม่ต้องกำรจะหลอกตวัเองอกีต่อไปหรือไม่ 

จงึลงจำกเขำไปเผชญิหน้ำกับเจ้ำผูเ้ป็นเฮ่ำเทยีนก่อนถูกเจ้ำสงัหำรไป

ในสมองของหนิงเชวียยำมน้ีทั้งมึนงงและสับสน จู่ๆ มันก็รู้สึก 

หัวใจเต้นแรงด้วยควำมกลัว เริ่มตระหนักว่ำหำกต้องกำรแก้ไขปัญหำ 

ให้เบด็เสรจ็หมดจด ไม่เพียงต้องเรยีนรูท้ีจ่ะหลอกคนท้ังแผ่นดนิ ยังต้อง

เรียนรู้ท่ีจะหลอกลวงฟ้ำเบื้องบนด้วย ปัญหำอยู่ท่ีมันจะท�ำได้อย่ำงไร 

ปัญหำนีอ้ำจำรย์อำเคยแก้ไขได้อย่ำงสวยงำมมำแล้ว

มันจะเจริญรอยตำมอำจำรย์อำได้หรือไม่! 

กลำงดกึ ภำยในเมอืงฉำงอนั ผูท่ี้มคีณุสมบตัไิด้รู้หรือจ�ำเป็นต้องรู้

ต่ำงก็ได้รบักำรแจ้งข่ำวจำกสถำนศึกษำ ข่ำวมอียู่ว่ำจอมปรำชญ์ในท่ีสุด 

ก็ยุตกิำรออกท่องเทีย่วนอกแคว้นท่ีด�ำเนินไปเป็นเวลำนำนสองปี กลบัมำ

ถึงสถำนศกึษำแล้ว และหนงิเชวยีเซยีนเซงิสิบสำมศษิย์ชัน้สองได้รับค�ำส่ัง

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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