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คำ�นำ�

ในบรรดาผูฝึ้กฌานรุน่เยาว์ ทุกคนต่างได้ดบิได้ดมีหีน้ามตีา ไม่ว่าจะอาหนงิ

ของเรา เย่ียหงอวี ๋ โม่ซนัซนั ยังมเีฉนิผผีทีีโ่ดดเด่นเสมอต้นเสมอปลาย แต่คดิว่า 

ทกุคนคงไม่ถึงกับลมืผูฝึ้กฌานรุน่เยาว์อกีคนท่ีหน้าตาช่างน่ามองนกั... ใช่แล้ว  

เราก�าลงัพูดถึงองค์ชายหลงชิง่อยู่น่ันเอง

บุตรของเฮ่าเทียนกลับสู่สังเวียนการฝึกฌานอีกครั้งด้วยจิตใจท่ีเข้าสู่ 

ด้านมดือย่างเต็มท่ี เผลอๆ จะมดืกว่าหนงิเชวยีแล้วล่ะมัง้ ย่ิงในช่วงท้ายเล่มทีแ่ล้ว

ท�าเอาเราคาดไม่ถึงกับการตัดสินใจของเขาพอสมควร หลงชิ่งลงมือท�าเร่ือง 

พรรค์นัน้ลงไปแล้วจะเป็นยังไงต่อไป อกีเดีย๋วได้รูกั้นอย่างแน่นอนในเล่ม 20 นี้

และอย่าลืมเอาใจช่วยซังซังให้หายจากความเจ็บป่วยโดยไวกันด้วยล่ะ  

คนนีน่ี้จะปล่อยให้เป็นอะไรไปไม่ได้เดด็ขาด พ่อยกแม่ยกเพียบ!!

ส�านกัพิมพ์เอน็เธอร์บุค๊ส์
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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

บทที่ 1

ผลไม้เช่ือม

ต้นชงิเถิงบนหน้าผามคีวามเหนียวทนแข็งแรงย่ิง แต่พอถูกกระแทก 

ด้วยกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวกลับฉีกขาดกระจุยกระจายเป็นชิ้นเล็ก

ชิน้น้อย โถมซดัใส่ป่าทบึเบือ้งล่างและทางเดนิบนเขาไปในพรบิตา อานภุาพ 

การท�าลายล้างดัง่ก้อนศลิาทีใ่ช้ยงิถล่มก�าแพงเมอืงทัง้ๆ ทีค่วามจริงแล้ว

มีน�้าหนักเพียงน้อยนิด 

เสียงตูมตามดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง พ้ืนดินถูกกระแทกจนเป็นหลุม

เป็นบ่อ ต้นไม้ในป่าถอนรากถอนโคนล้มระเนระนาด ไม่เพียงเท่านั้น  

ก่ิงก้านยังหลุดหักปลิวว่อนเกิดเป็นเสียงดังควับเคว้ียว บ้างพุ่งเสียบติด

กับล�าต้น บ้างปะทะใส่ก้อนหินจนแหว่งเว้าเป็นรอยลึก ดูแล้วน่าหวาดเสยีว 

เป็นอย่างย่ิง 

แค่เศษต้นชิงเถิงเรียวบางชิ้นหน่ึงตกใส่กลางหลัง หลงชิ่งก็ถึงกับ

เซถลาเหมือนถูกก้อนศิลาขนาดใหญ่กระแทกเข้าอย่างจัง ใบหน้า 

มนัขาวเผอืด กระอกัเลอืดออกมาค�าโต ดวงตาฉายแววหวาดกลวัสดุขดี 

พยายามข่มกลั้นความเจ็บปวดว่ิงตะบึงลงจากเขาอย่างไม่คิดชีวิต 
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 20

ความรูส้กึทีบ่รรดาพรตเฒ่าในถ�า้มต่ีอหลงชิง่น้ันซบัซ้อนเข้าใจยาก 

หลงชิ่งเป็นทั้งตัวแทนความหวังที่จะได้กลับคืนสู่โลกภายนอกของ 

พวกมัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนของเงามรณะ เมื่อทั้งสอง

อย่างผนวกเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นสิ่งล่อใจท่ีทั้งด�ามืดและหวานหอม

ตอนมองดูนักพรตครึง่ร่างถ่ายทอดพลงัฌานให้กบัหลงชิง่ พวกมนั 

รบัรูถึ้งความจรงิบางอย่าง รูว่้าหลงชิง่แม้จะมใิช่คนใจคอโหดเหีย้มอ�ามหติ 

จนถึงทีส่ดุ แต่ขณะทีใ่ช้วิชาดวงเนตรสเีทา หลงชิง่จะไม่สามารถข่มกลัน้

ความหวิกระหายและความทะเยอทะยานในใจเอาไว้ได้ และนัน่หมายถึง 

ว่าความตายจะมาเยือนพวกมันในท่ีสุด 

พรตเฒ่าเหล่าน้ีถูกจอมปราชญ์กบัเคอเฮ่าหรานท�าร้ายจนร่างกาย

พิกลพิการ แต่ก็ยังยอมมชีวีติอยู่ต่ออย่างทกุข์ทรมานมานานหลายสบิปี 

ก็เพราะพวกมันยังไม่อยากตาย ในเมื่อไม่อยากตายก็จ�าต้องหักห้ามใจ

จากสิ่งล่อใจที่แฝงอันตราย และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือฆ่าเจ้าเดรัจฉานน้อย

ตัวนี้ทิ้งซะ

เดิมทีหลงชิ่งมิได้นึกถึงเหตุผลข้อนี้ จนกระท่ังนักพรตครึ่งร่างได้

เอ่ยปากเตือนไว้ก่อนตาย ดังนั้นสิ่งแรกท่ีวูบขึ้นมาในใจคือต้องหนีไป 

ให้เร็วที่สุด ทว่าแม้มันจะตระหนักดีถึงพลังอันสูงล�้าของเหล่าพรตเฒ่า 

แต่ก็ยังคิดไม่ถึงว่ากลิ่นอายของพวกมันเมื่อรวมพลังกันจะมีอานุภาพ

จู่โจมถึงขั้นสะท้านฟ้าสะเทือนดิน

ทางบนเขาตอนน้ีมีแต่เศษต้นชิงเถิงปลิวว่อน ต้นไม้ในป่าหักล้ม

บงัเกิดเป็นเสยีงดังครนืครัน่ ฝุน่ดินฟุ้งกระจายหนาทบึ ดไูปคล้ายเฮ่าเทียน 

ก�าลังส�าแดงพิโรธ ส่งหินจากฟ้าลงมาก�าจัดคนทรยศ 

หลงชิ่งพยายามว่ิงหลบเศษซากจากการท�าลายล้างรวมท้ังต้นไม้

ที่สามารถล้มลงมาทับมันตายได้ทุกเมื่ออย่างสุดชีวิต โชคดีที่นับตั้งแต่
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ออกจากทะเลหนานไห่มาอยู่ท่ีนี่ มันเดินไต่เขาลูกน้ีเพ่ือไปส่งของให้แก่

เหล่าพรตเฒ่าเป็นประจ�า จึงช�านาญทางเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้

มันมีปฏิกิริยาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า

ทุกก้าวที่ว่ิงหรือกระโดดหลบจะมีเศษไม้กระเด็นมากระแทกหรือ

ท่ิมแทง บดันีร่้างของมนัจงึเตม็ไปด้วยบาดแผล หลัง่โลหติออกมาไม่หยุด 

แต่เป็นเพราะชุดนักพรตที่สวมเป็นสีด�าจึงยากที่จะดูออกว่าอกเสื้อของ

มันเริ่มชุ่มโชกแล้ว

ไม่นาน ความปั่นป่วนในป่าก็เริ่มเบาบางลง เศษชิงเถิงท่ีโหมซัด

ลงมาเริ่มบางตา แต่แม้จะออกห่างจากภูเขามามากแล้ว หลงชิ่งก็มิได้

ชะลอฝีเท้า มีเพียงสีหน้าเท่าน้ันท่ีเริ่มสงบนิ่งและผ่อนคลาย ทว่าใน

ความสงบนิง่คล้ายจะมคีวามหวาดหว่ันและความปีตยิินดอีย่างบ้าคลัง่

ซุกซ่อนอยู่  

ในทีส่ดุก็มาถึงอารามจอืโส่ว พอเหน็กระท่อมเจด็หลงัข้างทะเลสาบ 

กับหญ้าเหลืองเหมือนหยกท่ีใช้มุงหลังคา มันก็ชะงักหรี่ตาลงก่อน

ค�ารามเสียงต�่าในล�าคอ กระโจนเข้าไปในกระท่อมหลังท่ีสามเพ่ือหยิบ

คัมภีร์สวรรค์เล่มทราย 

คัมภีร์สวรรค์เล่มทรายมีความหนาไม่น้อย เพราะจดบันทึกเคล็ด

วิชาฝึกฌานเอาไว้มากมาย ทว่ามิทราบท�าไม พอถูกมือท่ีเปื้อนโลหิต

ของหลงชิ่งสัมผัส ตัวคัมภีร์กลับคล้ายจะมีความหนาลดลง

หลงชิ่งซุกเก็บคัมภีร์ไว้ในอกเสื้อแล้วออกจากกระท่อม ก่อนมอง

ไปยงักระท่อมหลงัอ่ืนๆ ทว่ายังมทัินจะขยับตวัท�าอะไรก็รูส้กึถึงกลิน่อาย

อ่อนจางสายหน่ึงก�าลังพุ่งมาจากริมทะเลสาบอย่างรวดเร็ว สีหน้ามัน

แข็งท่ือ มิกล้าชักช้าอีก รีบพุ่งตัวไปที่หอยาทันที

หลายวันมาน้ี หลงชิง่ใช้เวลาว่างอยู่ในหอยาเพ่ือปรุงยาและฝึกฌาน 
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 20

อย่างสงบ จึงคุ้นเคยกับสถานท่ีเป็นอย่างย่ิง มันตรงไปที่ห้องปรุงยาซึ่ง

อยู่ด้านหลังสุดเพ่ือหยิบยาอริยสัจท่ีถูกอุ่นไว้ในเตาตลอดเวลา 

เมื่อครู่มันบังคับดูดเอาพลังฌานทั้งหมดมาจากนักพรตคร่ึงร่าง 

ผู้ซึ่งบรรลุห้าด่านไปแล้ว จึงไม่ยากท่ีจะจินตนาการว่าประสบการณ์ 

ความรู้และพลังจิตที่มันได้รับมีจ�านวนมากมายมหาศาลเพียงใด ทว่า

ด้วยด่านฌานของมันในตอนนี้ การจะปรับเอาส่ิงที่ดูดรับเข้ามาให้ผสม

กลมกลืนเข้ากับสภาพร่างกายของมันในระยะเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่ 

เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีมันจึงจ�าเป็นต้องข่มสิ่งแปลกปลอมในร่างท่ี

ท�าท่าเหมอืนจะก่อหวอดขึน้มาเอาไว้ก่อน มอิาจใช้สิง่เหล่านีร้กัษาอาการ 

บาดเจ็บให้ตัวเอง   

ดงัน้ันว่ากันตามเหตุผล มนัควรจะรบีกินยาอรยิสจัทีอ่ตุส่าห์ทุ่มเท 

ใจกายปรุงขึน้มากับมอืลงท้องไปในทันท ีจากน้ันโคจรพลงัเพ่ือดดูซมึฤทธ์ิ

ยารกัษาอาการบาดเจบ็ให้พอทุเลาไปได้บ้างก่อน แต่แปลกทีม่นักลบัซกุ 

เก็บยาไว้ในอกเสื้อแล้วว่ิงไปท่ีโถงวิหารด้านหน้า 

มันไปหยุดลงตรงหน้าชั้นวางของซึ่งพบเห็นในวันแรกท่ีมา บนชั้น

มขีวดกระเบือ้งท่ีมปีระกายสดใสวางปะปนอยู่กับขวดยาสารพัดสารพัน

อยู่ขวดหน่ึง  

เพ่ือหักห้ามใจจากความเย้ายวนตรงหน้า หลายวันมาน้ีมัน 

ไม่ยอมมาตรงนี้อีก ไม่แม้แต่จะเหลือบมองท้ังๆ ท่ีความจริงมันฝันว่าได้

ก�าขวดยาใบนี้ไว้ในมือมิรู้ว่าก่ีครั้งต่อก่ีครั้งแล้ว จนจดจ�าต�าแหน่งของ

ขวดได้อย่างแม่นย�า ขณะย่ืนมอืออกไป ตวัมนัถงึกับสัน่เทาอย่างรนุแรง 

พริบตาที่นิ้วมือส่งกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นและเต็มไปด้วยคราบ

โลหิตของมันกระทบถูกขวดกระเบื้องท่ีมีกลิ่นยาระเหยออกมา กลิ่น 

คาวเลอืดก็คล้ายจะถูกช�าระล้างไปในทันที หลงชิง่รูส้กึว่าอาการบาดเจบ็ 
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แทบหายเป็นปลิดทิ้ง มันข่มใจให้สงบไว้ไม่ได้อีก นัยน์ตาสาดประกาย

เจิดจ้าข้ึนวูบ 

ขณะก้าวออกจากหอยา เตรียมใช้เส้นทางที่จะพามันหนีออกจาก

ที่น่ีได้เร็วที่สุด สายตาก็ปะทะเข้ากับร่างของนักพรตวัยกลางคนซึ่ง 

มายืนดักรอมันอยู่ได้อึดใจหนึ่งแล้ว สีหน้าของหลงชิ่งมิได้แสดงความ

แปลกใจเลยแม้แต่น้อย 

ทุ่งหญ้าหน้าอารามตอนต้นฤดูสารทไม่ได้เปลี่ยนเป็นเหลืองแห้ง

และไม่มสีขีาวของน�า้ค้างแขง็แซมอยูเ่ป็นหย่อมๆ ยังคงเขยีวขจไีด้อย่าง

น่าอศัจรรย์ใจ นักพรตวัยกลางคนสวมชดุนักพรตสฟ้ีาอมเขยีวยืนอยู่บน

ทุ่งหญ้า ดูเผินๆ คล้ายผสมกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ ไม่เป็น

ที่สะดุดตาแม้แต่นิดเดียว   

ส�าหรับหลงชิ่ง ภาพนี้ไขข้อข้องใจบางอย่างให้กับมัน ท่ีผ่านมา

มนัไม่เคยรูว่้าอาจารย์อาผูดู้แลอารามมพีลงัฌานอยู่ในระดบัใด แต่หลงั

เห็นภาพความกลมกลืนนี้ มันก็แน่ใจว่าอีกฝ่ายต้องบรรลุด่านรู้ชะตา 

ไปแล้ว และเป็นไปได้ท่ีจะอยู่ในข้ันสูงสุดอีกด้วย

หลงชิง่ย้ิมขมขืน่ คดิในใจ สมควรแล้วทีจ่ะเป็นเช่นน้ี อารามจอืโส่ว

ต่อให้วิเวกวังเวงเพียงใดก็ยังคงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิและสถานที่ที ่

เป็นปริศนาของนิกายเต๋า เป็นที่ซึ่งผู้ฝึกฌานทั้งแผ่นดินเคารพบูชาดั่ง

แดนสวรรค์ นักพรตที่มีคุณสมบัติดูแลสถานที่เยี่ยงนี้จักเป็นคนธรรมดา

ไปได้อย่างไร

นักพรตวัยกลางคนถาม

"เหตุใดจึงท�าเช่นน้ี"

หลงชิ่งตอบเสียงราบเรียบ

"เพราะข้าอยากท�า"
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บนเรอืในทะเลหนานไห่ นักพรตชดุเขียวเคยไขปัญหาให้กับหลงชิง่ 

และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลงชิ่งก็เข้าใจว่าความมุ่งมาดของตัวเองก็คือ

เจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน 

นักพรตวัยกลางคนฝึกฌานอยู่ในอารามจือโส่วมาตลอด ทั้งยัง

เป็นศิษย์พ่ีศิษย์น้องกับนักพรตชุดเขียว จึงย่อมเข้าใจความหมายใน

วาจาของหลงชิ่งเป็นอย่างดี 

"ความคิดเห็นของศิษย์พ่ี ข้าผู้เป็นศิษย์น้องแม้จะมิค่อยเห็นด้วย 

แต่ก็หาเหตุผลมาคัดง้างไม่ได้ ทว่าต่อให้ความมุ่งมาดของพวกเราล้วน

เป็นเจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเพราะเหตุใด 

เจ้าถึงต้องท�าเช่นน้ี ต่อให้เจ้าไม่ท�าอะไรเลย แค่สงบจิตฝึกฌานอยู่ที่น่ี 

มุอ่านคัมภีร์สวรรค์ ได้อยู่ร่วมกับผู้อาวุโสเหล่านั้นทุกวัน ก็ต้องมีสักวัน

ทีเ่จ้าจะได้พลงัความสามารถกลบัคืนมา ไม่แน่ว่าอาจจะสามารถก้าวข้าม 

ไปในด่านฌานท่ีสูงกว่าเดิมอีกด้วย แล้วเพราะเหตุใดจึงยังต้องท�าเรื่อง

เสี่ยงอันตรายเช่นนี้ด้วยเล่า"

"เพราะท่ัวทั้งปฐพีน้ีมิได้มีข้าเพียงคนเดียวท่ีฝึกฌาน"

หลงชิ่งตอบเพียงสั้นๆ 

มันไม่คิดจะสาธยายถึงเหตุผลท่ีว่าขณะท่ีตัวมันนั่งฝึกฌานอยู ่

ในอารามจือโส่ว คนเหล่านั้นก็มิได้หยุดอยู่กับที่ ผู้งมงายยุทธ์บัดนี้ได้

กลายเป็นจ้าวบลัลงัก์พิพากษาไปแล้ว ผูง้มงายอกัษรก็บรรลดุ่านรูช้ะตา 

ที่ส�าคัญท่ีสุดคือเจ้าคนถ่อยหนิงเชวียน่ันก็ไม่มีทางหยุดรอมัน 

มันต้องการช่วงชิงเวลา มันไม่สามารถฝึกฌานอยู่แต่ในน้ีต่อไป

อกีหลายสบิปี เพราะแม้เปลอืกนอกมนัจะสงบนิง่ ทว่ามแีต่ตวัมนัเท่านัน้

ทีรู่ ้จนกว่าจะสามารถเอาชนะผูง้มงายยุทธ์ สามารถคร่าชวิีตของหนิงเชวีย 

ได้ส�าเร็จ เมื่อน้ันจิตใจมันจึงจะสงบอย่างแท้จริงและถาวร!
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ทนัใดน้ัน นกัพรตวัยกลางคนกส็ดูได้กลิน่ยาจางๆ สีหน้าจงึเปล่ียน

เป็นเคร่งขรึม 

"วางแผนท�าร้ายผู้อาวุโสของนิกายก็ถือว่ามีความผิดมหันต์แล้ว 

นี่เจ้ายังกล้าขโมยยาวิเศษของนิกายอีกรึ"

หลงชิง่รูแ้ล้วว่าอาจารย์อาได้กลิน่ยาเมด็เบกินภาจากตวัมนั ขณะ

จะตอบว่ากระไร นักพรตวัยกลางคนก็ได้กลิ่นอายคัมภีร์สวรรค์ คราวนี้

ถึงกับหน้าเปลี่ยนสี กล่าวต�าหนิเสียงกร้าว

"แม้แต่คัมภีร์สวรรค์ยังกล้าขโมย! หรือเจ้าไม่กลัวว่าจะถูกส่งลง

ไปในโลกแห่งความมืด!"

"อาจารย์อา ข้าคิดใคร่ครวญมาตลอด ในขณะที่ข้าหมดหวังต่อ

ทุกสิ่งทุกอย่าง มิได้ใส่ใจกับความสว่างไสวและความมืดมิดอีก เริ่มใช้

ชีวิตดั่งเช่นพ่อค้าธรรมดาๆ พยายามอยู่อย่างคนสามัญ ผ่านวันคืนไป

อย่างไร้รสชาติ เหตุไฉนเจ้าอารามถึงต้องมาช่วยข้า

จนกระท่ังข้ามาที่นี่ เริ่มฝึกวิชาดวงเนตรสีเทา ได้พบเห็นยาเม็ด

เบิกนภา เริ่มหักห้ามใจต่อกลิ่นอายอันทรงพลังบนตัวเหล่าผู้อาวุโสใน

ถ�้าไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงก่อนผู้อาวุโสครึ่งร่างจะตายจากไป มันได้

กล่าวถึงเรื่องความยิ่งใหญ่เกรียงไกรกับความทระนงถือดี...ข้าจึงค่อย

เข้าใจ หากเจ้าอารามจะค้นพบสิง่ใดในตัวข้าทีแ่ตกต่างจากคนอืน่ สิง่น้ัน 

คงเป็นความหมดอาลัยตายอยากและความผิดหวังต่อโลกนี้ของข้าท่ี

มากมายจนถึงขั้นสามารถโยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ความทระนง

ถือดทีิง้ไป เช่นนีข้้าจงึจะสามารถกลายเป็นคนทีเ่ข้มแขง็เกรยีงไกรทีส่ดุได้"

ขณะกล่าว ใบหน้ามนัปรากฏรอยย้ิมท่ีดเูดด็เดีย่วแน่วแน่เป็นพิเศษ

"มิผิด ขอเพียงย่ิงใหญ่ขึ้นมาได้อีกครั้ง ต่อให้ต้องจมดิ่งอยู่แต่ 

ในโลกแห่งความมืดแล้วจะเป็นอย่างไร ข้ายินยอมพร้อมใจที่จะจ่าย 
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ค่าตอบแทน ในเมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วท�าไมข้าจะย่ิงใหญ่เกรียงไกรขึ้นมา

เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมอีกไม่ได้เล่า"

นักพรตวัยกลางคนขมวดคิ้ว

มันรู้ถึงเจตนาท่ีศิษย์พ่ีส่งตัวหลงชิ่งมาท่ีอาราม หลงชิ่งมิได้พูดผิด 

เพียงแต่มันตระหนักดีว่าแม้ศิษย์พ่ีเองก็คงจะไม่คาดคิดว่าหลงชิ่ง 

จะโหดเห้ียมอ�ามหิตและบ้าระห�่าถึงขนาดกล้าท�าเรื่องทรยศเลวทราม

เช่นนี้ได้

"หากน่ีคือเส้นทางที่ศิษย์พ่ีวาดไว้ให้เจ้า เช่นน้ันตอนน้ีเจ้าก็ได ้

ก้าวข้ามจุดสิ้นสุดของเส้นทางไปยืนอยู่ตรงหน้าผาแล้ว และหากนี่คือ

ชวีติทีศ่ษิย์พ่ีเตรยีมการไว้ให้เจ้า เช่นนัน้ตอนน้ีเจ้าก็ได้เดนิออกนอกกรอบ 

ที่มันเตรียมไว้ให้แล้ว"

ทุ่งหญ้าด้านหลงันกัพรตวัยกลางคนสะท้อนแสงสว่างของท้องนภา 

สุดเขตทุ่งหญ้าเป็นหน้าผาขาด ไม่มีผู้ใดรู้ว่าหุบเหวท่ีอยู่ใต้ทะเลหมอก

มีความลึกเพียงใด 

"อาจารย์อา ระหว่างทีข้่าดูดความนกึคิดของผูอ้าวุโสครึง่ร่าง ข้าทัง้ 

เคลิบเคลิ้มท้ังหวาดกลัว เพราะข้ารับรู้ได้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีกฎเกณฑ์

หรือเส้นแบ่งเขตใดๆ มาพันธนาการข้าไว้ได้อีก น่ันย่อมรวมถึงสิ่งท่ี 

เจ้าอารามเตรยีมการหรอืวางแผนไว้ให้ด้วย เพราะสิง่ท่ีเตรยีมการเอาไว้ 

ล่วงหน้าย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน"

หลงชิ่งมองชุดนักพรตบนตัวนักพรตวัยกลางคน แล้วจู่ๆ ก็นึกถึง

เจ้าอาราม ใบหน้าพลันปรากฏแววหวาดกลัวขึ้นวูบ ทว่าเพียงครู่เดียว

ความหวาดกลัวก็กลายเป็นความผ่อนคลาย กล่าวต่อว่า 

"เจ้าอารามก็คงคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องราวเช่นน้ีขึ้น เพราะคนเรา

บางครัง้ก็ยังไม่เข้าใจจติใจของตัวเอง แล้วจะไปเข้าใจหรอืล่วงรูเ้จตนารมณ์ 
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ของเฮ่าเทียนได้อย่างไร"

นักพรตวัยกลางคนถอนใจยาว 

"ต่อให้เป็นศิษย์พ่ีหรือต้าเสินกวนหน่วยโองการฟ้าเองก็เถอะ  

พวกมันก็ยังมิกล้าไปคาดเดาเจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน ในโลกนี้มีผู้ใด

กล้าบอกว่าตัวเองล่วงรู้ว่าท้องนภาเบื้องบนก�าลังคิดอะไรอยู่ แล้วเจ้า 

มีคุณสมบัติอะไรมาบอกว่าตัวเองแบกรับโองการของเฮ่าเทียน โยน

ความผิดของตัวเองไปที่เฮ่าเทียน" 

หลงชิ่งตอบ

"ความผิดในสายตาของปุถุชนคนธรรมดาอาจไม่ด�ารงอยู่ใน 

ความนึกคิดของเฮ่าเทียนก็ได้"

"บางทีเจ้าอาจจะพูดถูก ทว่าบัดนี้ข้ายืนอยู่ตรงหน้าเจ้า ข้า 

อยากรู้ย่ิงนักว่าความเชื่อมั่นศรัทธาแบบใดกันที่ค�้าจุนเจ้าอยู่ ท�าให้เจ้า

ไม่หวาดกลวัและไม่คกุเข่าลงอ้อนวอนไม่ให้ข้าฆ่าเจ้า ท้ังยังพูดจาอย่าง

ไม่สะทกสะท้าน หรือเจ้าเข้าใจจริงๆ ว่าพูดแบบนี้แล้วข้าจะปล่อยให้

เจ้าน�าคัมภีร์สวรรค์และยาเม็ดเบิกนภาจากไป"

หลงชิ่งตอบเสียงราบเรียบ

"หากความมุ่งมาดของข้าคือเจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน เช่นนั้น

โองการของเฮ่าเทียนจะต้องเป็นจริงโดยข้า แล้วอย่างนี้เฮ่าเทียนจะ

ปล่อยให้ข้าตายได้อย่างไร หากวันนี้ข้าตายในเง้ือมมือของอาจารย์อา 

ก็พิสูจน์ได้ว่าความประสงค์ของข้ามิใช่เจตนารมณ์ของเฮ่าเทียน ดังน้ัน

อาจารย์อา ข้าไม่กลัวตายจริงๆ อย่างน้อยก็ไม่หวาดหวั่นกับการต้อง

เผชิญหน้ากับความตาย"

นักพรตวัยกลางคนกล่าว

"เจ้าจะพูดอย่างไรก็ไม่มปีระโยชน์ ส่งคมัภร์ีสวรรค์กับยาวิเศษคืนมา 
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แล้วข้าจะไม่ฆ่าเจ้า อย่างน้อยก็ในตอนน้ี"

"ท่านไม่ฆ่าข้าหรอก เพราะท่านรู้ว่าเจ้าอารามฝากความหวัง 

บางอย่างเอาไว้ที่ตัวข้า เพราะเคยสูญเสียไปมากมาย ดังน้ันตอนนี้ข้า

จึงเหมือนเด็กที่มีแต่ความตะกละตะกลาม ผลไม้เชื่อมท่ีข้าแย่งมาไว้ 

ในมือ จะให้ตัดใจส่งคืนไปได้อย่างไร"

กล่าวจบมนัก็ยกมอืกุมหน้าอกแล้วไอออกมาตดิๆ กัน ก่อนเงยหน้า 

มองนักพรตวัยกลางคน 

"อาจารย์อา ท่านเคยเห็นภาพเด็กยากจนแย่งขนมกินกันหรือไม่ 

สมัยก่อนตอนอยู่ในวัง ข้าไม่เคยมีโอกาสได้เห็น แต่ตอนเป็นขอทาน  

ข้าเห็นจนชาชิน น่ันเป็นภาพที่ดุเดือดเลือดพล่านย่ิงกว่าภาพขอทาน

แย่งข้าวก้นชามกินกันเสยีอีก ท่ีท�าให้คนเราเจบ็ปวดใจก็คอืแม้เด็กพวกน้ัน 

จะกินข้าวอิม่แล้ว แต่พวกมนัก็ยังคงแย่งขนมกันสดุชวิีต เพราะถ้าพวกมนั 

ไม่กิน เด็กคนอ่ืนก็จะกินไป"

"ไม่ได้เด็ดขาด!"

นักพรตวัยกลางคนได้ยินเช่นน้ันก็ฉุกใจ รีบร้องห้ามพลางสะบัด

แขนเสื้อออกไป 

กลิ่นอายบริสุทธ์ิเปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลหอบหน่ึงกวาดม้วน

พลังปฐมแห่งฟ้าดินในบริเวณนั้นให้ผนึกรวมเป็นเชือกท่ีมองไม่เห็น พุ่ง

เข้าหาร่างของหลงชิ่งทันที 

เมื่อครู่ตอนไอ หลงชิ่งได้แอบล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อบีบขวดยา 

จนแตกอยู่ก่อนแล้ว อาศัยที่กลิ่นอายของนักพรตวัยกลางคนยังจู่โจม

มาไม่ถึง มันรีบช่วงชิงเวลาส่งยาปนเศษกระเบื้องเข้าปากเคี้ยวอย่าง

รวดเร็ว ดูแล้วเหมือนเด็กยากจนที่พยายามยัดขนมใส่ปากเคี้ยวอย่าง

ไม่คิดชีวิตจริงๆ
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เศษกระเบื้องเหล่าน้ันบาดปากบาดล้ินมันจนเป็นแผล โลหิตบาง

ส่วนไหลย้อยลงมาถึงคาง บางส่วนปะปนกับยาเม็ดเบิกนภาและเศษ

กระเบื้องลงท้องไป 

นักพรตวัยกลางคนรีบรั้งพลังกลับทันที ก่อนพลิ้วกายมาหยุดอยู่

ตรงหน้าหลงชิ่ง ยาเม็ดเบิกนภาถูกหลงชิ่งกลืนลงท้องไปแล้ว ต่อให ้

ผ่าท้องมัน ยาเม็ดเบิกนภาก็ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก

นักพรตวัยกลางคนมีสีหน้าเคร่งเครียด ไฟโทสะในดวงตาแทบ 

ลุกโชนออกมาเผาผลาญหลงชิ่งให้ไหม้เกรียม 

ยาเม็ดเบิกนภาสามารถพูดได้ว่าเป็นยาวิเศษที่ล�้าค่าที่สุดในปฐพี 

แม้แต่อารามจือโส่วก็ยังมีอยู่เพียงไม่ก่ีเม็ด ย่ิงหลังจากเฉินผีผีจากไป  

นี่ก็คือเม็ดสุดท้ายท่ียังเหลืออยู่ 

หลงชิ่งเงยหน้าขึ้นย้ิมน้อยๆ 

"อาจารย์อา ยาเม็ดเบิกนภาถูกข้ากินไปแล้ว หากฆ่าข้า ยาเม็ดน้ี

ก็จะเปรียบเสมือนผลไม้เชื่อมที่ตกใส่กองอาจม หาประโยชน์อันใดจาก

มันไม่ได้อีก แต่หากท่านปล่อยให้ข้ามีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ยังสามารถ

คาดหวงัว่ายาเมด็น้ีจะน�าความเปลีย่นแปลงมาให้ข้าได้บ้าง เพ่ือนกิายเต๋า 

ข้าคิดว่าน่ีจึงจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง"

นักพรตวัยกลางคนหรี่ตาลง ดูไม่ออกว่าในใจก�าลังคิดอะไร

การขโมยยาวิเศษมีโทษที่มิอาจให้อภัยได้ แต่หากมองในอีกแง่

มมุหน่ึง ยาวเิศษทนัทท่ีีถูกกิน ความล�า้ค่าก็จะถูกถ่ายโอนไปอยู่ท่ีตวัผูกิ้น 

เพราะไม่ว่าจะเดือดแค้นสักเพียงใด ยาวิเศษก็ไม่ด�ารงอยู่อีก เดิมกล่าว

กันว่า 'ผูค้รอบครองหยกมคีวามผดิ*' แต่หากหยกผนวกเข้าเป็นหนึง่เดยีว 

* มาจากส�านวน 'คนไม่ผิด ผิดที่ครอบครองหยก' เดิมหมายถึงครอบครองของมีค่าชักน�าภัยมาสู่ตัว 

เนื่องจากชาวบ้านทั่วๆ ไปไม่มีทางมีทรัพย์สมบัติล�้าค่าได้ นอกเสียจากขโมยมา ต่อมาใช้ในความหมาย

ว่าถูกประทุษร้ายเพราะมีความรู้ความสามารถหรือมีอุดมการณ์
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กับตวัคน คนก็จะกลายเป็นหยก ไม่เพียงไม่มคีวามผดิ ทัง้ยังจะกลายเป็น 

คนที่มีค่ามากอีกด้วย 

นับตั้งแต่เห็นร่างนักพรตวัยกลางคนมายืนขวางทาง หลงชิ่งก็ 

ไม่กล้าเพ้อฝันว่าจะสามารถหลบหนีไปได้ อย่าว่าแต่ตอนน้ีมันได้รับ

บาดเจ็บสาหัส ต่อให้สามารถผสมผสานพลังฌานของนักพรตครึ่งร่าง

ให้เข้ากับร่างกายตัวเองได้ส�าเร็จ มันก็ยังมิใช่คู่ต่อสู้ของอาจารย์อาผู้มี

ความลึกล�้ายากหย่ังถึงผู้น้ีอยู่ดี

ดังนั้นมันจึงคิดวางแผนอยู่ในใจ การสนทนาเก่ียวกับเจตนารมณ์

ของเฮ่าเทยีนเมือ่ครูเ่ป็นการเบีย่งเบนความสนใจของอีกฝ่ายเท่าน้ัน เพราะ 

มันแค่ต้องการฉวยโอกาสตอนที่นักพรตวัยกลางคนเผลอ กินยาเม็ด 

เบิกนภาลงไป

ในท่ีสุดมันก็ท�าส�าเร็จ หลงชิ่งย้ิมบางๆ ขณะมองท่าทางครุ่นคิด

ของนักพรตวัยกลางคน มันมิได้รู้สึกกระหย่ิมใจ เพียงแต่พอใจท่ีตัวเอง

เข้าใจความคิดของคนในนิกายเต๋า 

ยาเม็ดเบิกนภาค่อยๆ ละลายอยู่ในท้อง น�าพาความอบอุ่นดุจ 

ลมวสันต์ให้ไหลเวียนไปทั่วร่าง พบเจออวัยวะภายในที่ได้รับบาดเจ็บ 

ก็ซ่อมแซม พบเจอชี่ไห่เสว่ียซานที่แห้งผากมาตลอดนับตั้งแต่ถูกสร้าง

ขึ้นใหม่ก็ให้ความชุ่มชื้น 

หลงชิง่สมัผสัรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจน ถึงขัน้คาดการณ์ได้ว่าเมือ่ยาเมด็

เบิกนภาแทรกซึมเข้าสู่ทุกส่วนในร่างกายหมดแล้ว ชี่ไห่เสว่ียซานของ

มันก็จะหวนกลับคืนสู่สภาพก่อนหน้านี้ และเมื่อผนวกเข้ากับพลังฌาน

ทัง้ชวิีตของนักพรตครึง่ร่าง ด่านฌานของมนัก็จะกลับคนืสู่สภาพท่ีเคยเป็น 

และไม่แน่ว่าอาจจะถึงขั้นก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่ด่านรู้ชะตาอีกด้วย!

มแีต่เคยสญูเสยีจงึจะรูซ้ึง้ถึงความล�าบากทีจ่ะได้กลบัคนืมา มแีต่
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เคยรุ่งโรจน์ชัชวาลจึงจะรู้ซึ้งถึงความล�าเค็ญท่ีจะต้องปีนป่ายขึ้นไปยัง

จุดสูงสุดอีกครา หลงชิ่งนึกย้อนถึงธนูบนหน้าผาหิมะดอกน้ัน โพรงแผล

บนหน้าอก การเดินเข้าหาความมืดอย่างสิ้นหวัง และหมั่นโถวในวัดร้าง

ของเมืองหลวงแคว้นเย่ียน ดวงตาก็เปียกชื้น ก่อนรู้สึกว่าร่างของตัวเอง

เบาโหวงเหมือนก�าลังลอยขึ้นสู่เวหา 

อึดใจต่อมามันก็พบว่านี่มิใช่สิ่งท่ีมันคิดไปเองหรือภาพลวงตา  

แต่เป็นผลของฤทธ์ิยาในร่างที่ก�าลังไหลเวียนชะล้างความขุ่นมัว ความ

สกปรกโสโครกและความสามญัของปถุุชนคนธรรมดาในโลกิยะทีฝั่งอยู่

ในไขกระดูกทิ้งไปจนตัวมันเปลี่ยนเป็นเบาหวิว คล้ายจะลอยละลิ่วไป

ไกลได้จริงๆ

ความรู้สึกทั้งหมดที่ได้รับคล้ายความจริงเป็นที่สุด นี่ก็คือความ 

น่าอัศจรรย์ใจของยาเม็ดเบิกนภา กลิ่นของตัวยาคล้ายเป็นส่ิงที่มีตัวตน 

ค่อยๆ ก�าจายออกจากรูขุมขนของมันก่อนห่อหุ้มไปทั่วร่าง 

ขณะก�าลังเคลิบเคลิ้มเมามาย หลงชิ่งที่ยังมีสติเหลืออยู่เพียง 

น้อยนิดก็คิดในใจ แม้จะสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ แต่นับจากนี้ไปมันคง

ถูกกักขังอยู่แต่ในอารามเพ่ือให้รอรับโทษทัณฑ์จากเจ้าอาราม และ

คมัภร์ีสวรรค์ในอกเสือ้ก็คงจะรกัษาเอาไว้ไม่ได้แน่ ทว่าเรือ่งราวมไิด้เป็น

ไปตามท่ีมันคิด นักพรตวัยกลางคนกล่าวเสียงเย็น

"ข้าชื่นชมในปฏิกิริยาอันรวดเร็วและความสามารถในการรับมือ

กับสถานการณ์ของเจ้าเป็นอย่างย่ิง แต่ดูเหมือนเจ้าจะลืมไป อสูรร้าย

อย่างเจ้าสามารถมองเห็นกฎเกณฑ์เป็นสิ่งไร้ตัวตน แต่นิกายเต๋าและ

อารามของพวกเรายังคงมีกฎเกณฑ์ของตัวเองให้ต้องรักษา"

หลงชิ่งใบหน้าปรากฏแววตื่นตระหนก คิดจะกล่าววาจาออกมา 

ทว่านักพรตวัยกลางคนไม่ให้โอกาสมันแม้แต่น้อย ยกมือฟาดใส่ขม่อม
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มันทันที ฝ่ามือนี้ดูธรรมดาเป็นอย่างย่ิง ปราศจากอานุภาพของยอดคน

ท่ีด่านฌานบรรลถึุงขัน้สงูสดุ แต่กลบัแฝงไว้ด้วยกล่ินอายพิสดารท่ีสอดคล้อง 

กับกฎเกณฑ์ของฟ้าดิน ท�าให้มิอาจหลบหลีกได้!

ด้วยเหตุน้ีหลงชิ่งจึงหลบฝ่ามือน้ีไม่พ้น ต่อให้ประสบการณ์ที่มัน

ได้รับจะมีความมหัศจรรย์สักเพียงใด แต่ความแตกต่างของด่านฌาน

ที่มากมายมหาศาลอย่างนี้ ยังจะมีผู้ใดกล้าบอกว่าตัวเองหลบพ้น

ขณะมองฝ่ามือขยายใหญ่ขึ้นจนแทบจะปิดหน้า ดวงตาของ 

หลงชิ่งแม้จะฉายแววสิ้นหวัง แต่ก็ยังแฝงความไม่ยินยอมพร้อมใจ 

และแล้วฝ่ามือของนักพรตวัยกลางคนก็ฟาดใส่ขม่อมหลงชิ่ง 

เข้าอย่างจงั ทว่าน่าแปลกท่ีขม่อมของหลงชิง่กลบัยังคงอยู่ด ีไม่แตกเละ

เหมือนผลแตงท่ีสุกงอม 

"เอ๊ะ!" 

นกัพรตวัยกลางคนอทุานพลางเลกิคิว้สงู คล้ายรับรู้ถึงปรากฏการณ์ 

ที่น่าเหลือเชื่อ

ท้ังนี้เป็นเพราะก่อนที่ฝ่ามือมันจะสัมผัสถูกขม่อมของหลงชิ่ง  

กลบัปะทะเข้ากับกลิน่อายท่ียาเม็ดเบกินภาในร่างของหลงชิง่ปลดปล่อย 

ออกมาก่อน!

หน้าลานทุ่งปรากฏเสียงกระแทกหนักๆ ข้ึนคราหน่ึง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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