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คำ�นำ�

ไม่ต้องเดากันแล้ว เสียเวลา! ขอเฉลยไว้ตรงนี้เลยว่าในเล่มน้ี หนิงเชวีย 

กับซังซังซึ่งก็คือเฮ่าเทียน จะได้เจอหน้ากันแน่นอน ส่วนเรื่องว่าเจอกันแล้ว 

จะยังไงต่อไป คงพูดได้เพียงว่าสัน่สะเทือนไปทัง้โลก แบบสัน่สะเทอืนจริงๆ นะ  

ไม่ได้เปรียบเปรย ทำาเอาเขาเถาซานแทบถล่มกันเลยทีเดียว

สำาหรับหนิงเชวีย นี่ก็แค่สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าน้ัน แต ่

ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้คิดแบบน้ีด้วยน่ะสิ...ยังไงก็ช่วยเป็นกำาลังใจให้ 

พ่อบ้านใจกล้า (และหน้าด้าน) คนน้ีด้วยแล้วกันนะทุกคน

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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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

ข้าพเจ้าเคยอ่านความคิดเห็นหนึ่งในโพสต์หนึ่งท่ีนักอ่านถามกันว่า 

นิยายเรื่องนั้นเรื่องนี้สนุกไหม ค�าตอบของนักอ่านท่านหนึ่งน่าสนใจ ซึ่งเนื้อหา

ประมาณว่านิยายออนไลน์สมยันีจ้ะออกแนวแฟนตาซ ี เหมอืนเกมท่ีต้องท�าเควสต์ 

ฝึกวิชาเก็บเลเวล เจอเพ่ือน สู้กับบอส และเดินทางไปตามเมืองต่างๆ

ความคิดเห็นนี้ท�าให ้ข ้าพเจ ้านึกถึงเกม RPG ท่ีเคยเล ่นในยุคที่  

Super Famicom และ PS1 ก�าลังเฟื่องฟู เช่น FF 4-8, Breath of fire, 

Romancing Saga, Suikoden, Chrono trigger เป็นต้น เกมเหล่าน้ีต่างจาก 

เกมออนไลน์ปัจจุบันคือเล่นแล้วมีวันจบ และซื้อมาครั้งเดียวแล้วเล่นได ้

ไม่จ�ากัดเวลาโดยไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม

สมัยก่อนส�าหรับข้าพเจ้าเกมพวกน้ีเล่นหลายรอบก็ไม่เบื่อ ถ้าได้เล่นอีก

ก็จะสขุใจไม่น้อย มนัเป็นความทรงจ�าท่ีดีมากจรงิๆ แต่ปัจจบุนัโลกเดนิหน้าไป 

เร็วมาก มีหลายเรื่องท่ีควรท�ามากกว่า จึงคิดว่าคงไม่ได้เล่นแล้ว 

หากย้อนเวลาได้คงดี แต่นั่นเป็นเรื่องเพ้อฝัน ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปจ้า

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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Mao Ni 7

สะพานแสงทอดลงมาอย่างไม่ขาดสาย พลงัเทพจ�านวนมหาศาล 

ส่งจากวหิารเทพแสงสว่างมายงัลานกว้าง ถ่ายเทเข้าร่างคนงานชดุเขียว

ไม่หยุด ในเวลาอนัสัน้พลงัปราณของมนัเปลีย่นแปลงอย่างน่าตกตะลงึ 

จากคนธรรมดากลายเป็นสดุยอดผูฝึ้กฌาน ด่านฌานสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง

จนเข้าสูด่่านรูช้ะตาขัน้ปลายในพรบิตา พุ่งสูงข้ึนไปอีกจนเหนอืด่านทัง้ห้า!

คนงานชุดเขียวผู ้นั้นก้มหน้าอยู ่ แสงเจิดจรัสหมุนรอบกาย 

จงึมองไม่เห็นใบหน้า ผูค้นหน้าแท่นบชูาไม่รูว่้ามนัคอืผูใ้ด ท้ังไม่เข้าใจว่า

เหตใุดพลงัเบกินภาท่ีเจ้านิกายเป็นผูใ้ช้ สดุยอดพลังทีเ่ฮ่าเทียนประทานให้

จงึไหลเข้าสูร่่างกายมนั ทัง้ยังไหลมาอย่างไม่ขาดสายราวกับว่าจะไม่มวีนั

จบสิ้น

พลังที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ถ่ายเทเข้าร่างของคนธรรมดาน�าพาให้

ฟ้าดินเกิดการตอบสนองที่รุนแรง คลื่นพลังท่ีตาเนื้อมองไม่เห็น 

แผ่กระจายจากร่างคนงานชดุเขยีวไปท่ัวโลก ไปถึงฉางอัน ไปถึงหมนิซาน 

กระทั่งไปถึงทะเลด�าทางเหนือที่ห่างไกล

บทที่ 1

มดปลวกเขย่าต้นไม้หาใช่ง่ายดาย
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8 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 32

แน่นอนว่านี่คือการเบิกนภาครั้งย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร ์

การฝึกฌาน

ด่านเบิกนภาคือฤทธานุภาพที่อยู ่เหนือด่านท้ังห้า มีปรากฏ 

ในคมัภีร์ซหีลงิรวมถึงเรือ่งทีเ่ล่ากันมาปากต่อปาก คนธรรมดาอย่าว่าแต่

เคยเห็น แม้แต่ได้ฟังก็ไม่เคยมาก่อน

วันน้ีบรรดาแขกท่ีมาร่วมงานเทศกาลบูชาแสงสว่างบ้างเป็น 

ยอดผู้ฝึกฌาน บ้างเป็นชนชั้นสูงในโลกิยะ จึงพอมีความรู้เก่ียวกับ 

ค�าค�าน้ีอยู่บ้าง บางคนถึงกับเคยเห็นด่านเบิกนภามาแล้ว แต่พวกมัน

คิดไม่ถึงว่าด่านเบิกนภาจะด�ารงอยู่นานขนาดนี้ เหตุใดเฮ่าเทียน 

จึงใจกว้างต่อคนผู้น้ีมากเช่นน้ี

ซังซังยืนอยู่บนลานระเบียงของวิหารเทพแสงสว่าง มองเมฆ 

ท่ีหมุนวนตรงหน้าผา นางโมโหอย่างสุดจะบรรยาย เพราะพลังสายน้ัน

ก�าลังไหลจากตัวนางไปยังร่างของคนผู้น้ันอย่างไม่ขาดสาย

นางอยู่ท่ีโลกมนุษย์ การเบิกนภาครั้งน้ีจึงยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดา  

ส่วนเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นน้ี คนบนโลกไม่มีใครรู้ แต่นางรู้ 

เพราะสถานการณ์เช่นน้ีเคยเกิดข้ึนมาก่อน

ปลายเหมันต์ของฉางอันเมื่อหลายปีก่อนตอนที่นางยังไม่ตื่น  

ยังเป็นสาวใช้ของคนผู้น้ัน ตอนที่คนผู้นั้นสู้ศึกตัดสินกับซย่าโหว นาง 

กางร่มด�ายืนบนหน้าผารมิทะเลสาบน�า้แขง็ คนืนัน้มนัถ่ายทอดบทเพลง

ผ่านพลังจิตมายังนาง นางได้ยินและเข้าใจ แล้วตอบสนองกลับไป 

อย่างเชื่อฟัง

วันนี้นางไม่อยากฟังบทเพลงของมัน แต่ถ้ามันจะให้นางฟัง  

นางก็ต้องฟัง
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Mao Ni 9

พลังของนางถ่ายเทเข้าร่างมันสร้างเป็นสะพานเชื่อมโยงนางและ

มันอีกครั้ง เรื่องนี้ท�าให้นางเดือดดาลสุดขีด แม้น่ีไม่ได้อยู่นอกเหนือ 

การค�านวณของนาง แต่นางยังคงเดือดดาล

หลงัมาโลกมนุษย์นางก็อยากตัดสายสัมพันธ์ท่ีมต่ีอโลกมนษุย์สายน้ี 

ตดัความสมัพันธ์ท้ังหมดท่ีมต่ีอมนั นางจงึไม่ไปฉางอนั ไม่ไปหามนั ทว่า

เรือ่งทีเ่กิดขึน้ในเวลานีพิ้สจูน์ว่าต่อให้นางดเูหมอืนตดัขาดทุกสิง่ทุกอย่าง

จากมนัแล้ว ไม่สมัผสัรบัรูถึ้งกันและกันแล้ว ทว่าขอเพียงมนัเริม่ร้องเพลง 

นางก็จะเป็นคนฟังเพียงหนึ่งเดียวของมัน เพราะนางคือแก่นฐานชีวิต 

ของมัน

ทันทีที่เบิกนภา นางกับมันก็ได้พบกันอีกคร้ัง ท�าให้ยากจะ 

แยกจากกันอีก นางรู้ว่ามันก�าลังคิดอะไรและมันก็รู้ได้ว่านางก�าลัง 

คิดอะไร ราวกับว่าเป็นอีกครั้งท่ีทั้งสองคนอยู่ในโลกท่ีมีแค่กันและกัน

ซังซังที่ทะเลสาบน�้าแข็งเต็มใจยอมมอบชีวิตและจิตวิญญาณ 

ให้มนั ส่วนนางในวิหารเทพแสงสว่างกลบัขุน่เคอืงใจ รูส้กึรงัเกียจมนัมาก

อย่างมิอาจพรรณนา

สายฟ้าปะทข้ึุนอย่างรนุแรงในดวงตานาง นางโบกมอืตัดสะพานฉับ 

พลงัในร่างไม่ส่งลงไปด้านล่างแล้ว ทว่ายังไม่อาจตดัความสมัพันธ์ท่ีมต่ีอ

โลกมนษุย์สายนี้

นางรับรู้ถึงอดีตที่มีเพียงนางและมันที่รู้ พอรู้สึกได้ถึงพลังปราณ

ของมนัสหีน้านางพลนัซดีเผอืด ไม่รูเ้ป็นเพราะพลงัรัว่ไหลไปหรอืเพราะ

ขุ่นเคืองใจ

ด้วยสาเหตุบางอย่างท�าให้นางยังไม่อยากฆ่ามันในตอนนี้ ดังนั้น 

ช่วงที่พบกันท่ีเชิงเขาเถาซานเมื่อหลายวันที่ผ่านมานางจึงขุ่นเคืองและ

ชงิชงัจนฟ้าดินป่ันป่วน มพีายุพัดจากทีห่่างไกลออกไปนบัหมืน่ลีม้าท�าให้
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10 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 32

อาศรมเทพสั่นสะเทือน แต่สุดท้ายแล้วนางก็ระงับอารมณ์ได้เอง ทว่า 

เวลานี้นางสูญเสียการควบคุมแล้ว นางเพียงอยากฆ่ามันโดยเร็วที่สุด  

ไม่สนใจว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่หรือภัยพิบัตินานัปการตามมา นาง 

เพียงอยากให้มันตาย

แต่ก่อนจะฆ่ามนันางยังต้องท�าเรือ่งเรือ่งหนึง่ก่อน นางต้องบดขย้ี

กระบี่เล่มท่ีอยู่ด้านหลังให้กลายเป็นเศษเหล็ก

กระบี่เล่มนี้มาจากด้านล่าง

กระบี่ของหลิ่วไป๋

กระบี่ที่แข็งแกร่งท่ีสุดในโลก

นางมองลานกว้างท่ีตีนเขาอย่างขุ ่นเคืองใจมาโดยตลอด 

โดยมิได้สนใจกระบี่เล่มน้ี เพราะเดิมทีกระบี่เล่มนี้ไม่อาจเข้าใกล้นาง

บัดน้ีกระบี่ของหลิ่วไป๋ลอยนิ่งอยู่ห่างจากเบื้องหลังนางหนึ่งจั้ง

แสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาทางระเบยีงท�าให้วหิารสว่างขึน้ ตอนที่

แสงแดดส่องผ่านช่องว่างระหว่างนางกับกระบี่มีการโค้งหักเหเล็กน้อย 

เพราะเหตนุีจ้งึท�าให้เหน็ว่าช่องว่างในอากาศหน้าคมกระบีม่กีารยุบตวั

หากสังเกตต่อไปจะพบว่ากระบี่ของหลิ่วไป๋ไม่ได้หยุดนิ่ง แต ่

ก�าลังพุ่งแทงไปข้างหน้าด้วยความเร็วท่ีเหลือเชื่อ เพียงแต่แทงเท่าไร 

ก็แทงไม่เข้าเท่าน้ันเอง!

การเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ภาพที่เห็น

จึงอัศจรรย์ไม่น้อย

มีเกราะก�าบังทรงกลมโปร่งใสป้องกันร่างของนางไว้ ก้ันนาง 

ออกจากโลกนี้ นอกจากหนิงเชวียซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่นางมีต่อ 

โลกมนุษย์แล้ว ไม่มีผู้ใดสามารถเข้ามาในโลกของนาง

นี่คือช่องว่างท่ีนางใช้กฎสร้างข้ึน แข็งแกร่งย่ิงกว่าเขตแดน 
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ที่ผู้ฝึกฌานในโลกมนุษย์สร้างข้ึนนับหมื่นนับพันเท่า เพราะในโลกของ

เฮ่าเทียนไม่อนุญาตให้โลกอื่นด�ารงอยู่ ช่องว่างน้ีมีต้นก�าเนิดเดียวกับ

โลกของเฮ่าเทยีน แม้ไม่ได้เชือ่มต่อกันแต่สือ่ถึงกันได้รางๆ จงึเพ่ิมพลงัได้ 

ไม่สิ้นสุด เมื่อเทียบกันแล้วโลกท่ีอว๋ีเหลียนใช้ปีกจักจั่นสร้างข้ึนในศึก 

ที่ฉางอันยังอ่อนแอกว่ามากนัก

โลกเล็กๆ ของนางก็คือช่องว่างน้ี กระบี่ของหล่ิวไป๋ท�าให้ช่องว่าง 

เบือ้งหลงันางเริม่ผดิรปู แสดงให้เหน็ถึงความน่ากลัวของกระบีเ่หลก็ แต่

แม้เป็นเช่นนี้ก็ยังไม่อาจทะลวงเข้าไป! นางหันมามองกระบี่ที่ดูเหมือน

หยุดน่ิงแต่ความจรงิสัน่ระรวัด้วยความรวดเรว็แล้วย่ืนมอืออกไป ถ้านาง

ต้องการ แม้แต่ดวงดาวในยามค�่าคืนก็เด็ดลงมาได้ ส�ามะหาอะไรกับ

แค่กระบี่เล่มหนึ่งในโลกมนุษย์

ทันใดน้ันลมหอบหนึ่งพัดเข้ามาในวิหารเทพแสงสว่าง เทศกาล

บูชาแสงสว่างที่เขาเถาซานในวันนี้ วิหารเทพแสงสว่างเงียบเหงาไร้คน 

เพราะนางไม่ใช่คน แต่แล้วกลบัมคีนผูห้น่ึงเข้ามาในวหิารพร้อมลมหอบนี้

หลิ่วไป๋!

ก่อนทีน่ิว้มอืนางจะสมัผสัคมกระบี ่มอืของมนัก็จบัด้ามกระบีแ่ล้ว

มันมองนางน่ิงๆ มือขวาเสือกแทงกระบี่ไปข้างหน้าเบาๆ

นางคิดไม่ถึงว่ามันจะมาปรากฏตัวที่เขาเถาซาน สีหน้านาง

เคร่งขรึมอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกหลังจากกลับมายังโลกมนุษย์ นาง 

คิ้วขมวด ครู ่หนึ่งก่อนหน้าน้ีหลิ่วไป๋ยังอยู่ท่ีศาลากระบี่ ครู ่ต่อมา 

กลบัปรากฏตัวท่ีวิหารเทพแสงสว่าง แม้มนัคอืเทพกระบีผู้่แขง็แกร่งทีส่ดุ

ในโลก แต่มันไม่มีด่านไร้ระยะ เช่นนั้นมันมาได้อย่างไร

นางมองหลิว่ไป๋คราหนึง่ เห็นกระบีท่ีแ่ฝงกลิน่อายโบราณจงึเข้าใจ

เพล้ง!
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เสียงสดใสกังวานดังไม่หยุดอยู่ในวิหาร

สาเหตท่ีุโคมแก้วในวัดเสวียนคงแตก จานฝนหมกึในอารามจอืโส่ว

แตก กระดูกขาวในส�านักพรรคมารแหลกละเอียด แท่งเหล็กบนเตา 

ในภเูขาหลงัสถานศึกษาแตก เพราะสถานท่ีทีเ่ป็นปรศินาเหล่านีไ้ด้เห็น

ความสง่างามของกระบี่เล่มนี้ด้วยตาตนเอง

กระบี่ของหลิ่วไป๋สามารถท�าลายสิ่งขวางก้ันระหว่างฟ้าเบื้องบน

กับมนษุย์ จงึเข้ากันได้กบัเสยีงของโลกมนุษย์ โลกเลก็ๆ เบือ้งหน้านาง

ปรากฏรอยร้าว เกราะก�าบังโปร่งใสท่ีสร้างจากกฎพ้ืนฐานแห่งช่องว่าง 

ถูกกระบ่ีของหลิ่วไป๋ท�าลาย คมกระบี่วาววับเดินหน้าเข้าไปใกล้นาง

มากกว่าเดมิหนึง่ชุน่ ก่อนทีค่มกระบีห่นึง่ชุน่นัน้จะถูกกัดกร่อนจนเกดิสนิม

อย่างรวดเร็วทันตาเห็น

นางมองมันน่ิงๆ ย่ืนน้ิวมือออกไปช้าๆ

หลิ่วไป๋ไม่มีด่านไร้ระยะ เหตุใดมาเขาเถาซานได้ในพริบตา

เพราะกระบี่ของมันบินไปมาได้นับหมื่นลี้ และตัวมันในตอนน้ี 

ก็คือตัวกระบี่เอง การท่ีมันจับด้ามกระบี่แทงทะลุโลกเล็กๆ ของนางได้

เพราะมันไม่ได้ใช้กระบี่ในมือแทง แต่ใช้กระบี่ในใจแทง

ใจมันมีกระบี่ที่แฝงกลิ่นอายโบราณ กระบี่เล่มนี้เคยประหารเทพ

พิฆาตมงักรในทุง่ร้าง วนันีผ้สานรวมเป็นหน่ึงกับตวัมนัพุ่งเข้าหานาง

นางแน่ใจว่าบัดนี้หลิ่วไป๋คือบุคคลผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์ 

แต่ใบหน้านางยังคงเรียบนิ่ง ย่ืนนิ้วไปจะท�าลายกระบี่แห่งใจของมัน 

ด้วยเหตท่ีุนางคอืกฎของโลกน้ี แม้กระบีข่องหลิว่ไป๋จะท�าลายสิง่ขวางก้ัน

ระหว่างฟ้าเบือ้งบนกับมนุษย์ และท�าลายช่องว่างในอากาศได้ แต่นาง 

ยังมีกาลเวลา...กาลเวลาท่ีเย็นชาและเป็นนิรันดร์

ทนัใดนัน้ลกูธนูดอกหนึง่ยิงเข้ามาท่ีข้างหลงันาง ไม่มเีสยีงหวีดหวิว 
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เพราะธนูดอกนี้เร็วเสียจนระยะทางแทบไร้ความหมาย

สะพานแสงถูกนางตัดขาดไปแล้ว

พลงัเทพมหาศาลจากวิหารเทพแสงสว่างไม่ส่งมายังลานกว้างแล้ว

การเบกินภาครัง้ย่ิงใหญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตร์การฝึกฌานส้ินสุดลง

แล้ว

คนงานชุดเขียวเงยหน้าขึ้น ยามน้ีในร่างมันเต็มไปด้วยพลังเทพ 

ท่ีสูงส่งบริสุทธ์ิ ในการหายใจแต่ละครั้งทุกรูขุมขนล้วนแผ่ละอองแสง 

สีขาวจางๆ ออกมา

ผูค้นยังคงเหน็หน้ามนัไม่ชดั แต่สมัผสัพลงัปราณอนัน่าครัน่คร้าม 

ที่มันแผ่ออกมาได้อย่างชัดเจน พวกคนงานท่ีอยู่ข้างๆ มันต่างแตกตื่น 

ถอยหนีกันกระเจิง

คนงานชุดเขียวยกเท้าขวาแล้วย�่าลง

พ้ืนศิลาแตกร้าวเป็นแผ่นๆ เหมือนผืนดินท่ีแห้งแล้งมานานปี  

ลานกว้างสัน่สะเทอืนคล้ายเกิดแผ่นดนิไหว คนท่ีอยู่ใกล้มนัล้วนล้มกล้ิงลง

พ้ืนดินถูกเลิกข้ึน ธนูเหล็กปรากฏข้ึนในมือมัน

ธนูเหล็กคันน้ีไม่เคยถูกง้างอย่างเต็มที่เท่าวันน้ีมาก่อน สายธนู 

ที่แข็งแรงถูกง้างจนสุดท�าให้รู้สึกว่าสายอาจขาดได้ทุกเมื่อ

ธนูทั้งคันโค้งงอเหมือนจันทร์วันเพ็ญ มันคิดในใจว่าในที่สุด 

ก็ใช้ลักษณะของจันทร์วันเพ็ญมาพรรณนาได้สักที

บนสายธนูคอืลกูธนูเหลก็ด�า หวัธนูเย็นเยียบเล็งไปท่ีเสล่ียงคนัใหญ่ 

เสลี่ยงคันนั้นมีม่านหมื่นชั้น มีแสงสว่างหมื่นจั้ง ท�าให้เงาร่างหลังม่าน 

ดสูงูใหญ่หาใดเปรยีบ

เสยีงสายธนูดดีดงั ลกูธนูพุ่งออกไปอย่างรนุแรง ลายยันต์บนลกูธนู
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ท�างาน หางธนูปลดปล่อยกระแสลมท่ีน่ากลัวออกมาก่อนหายวับไป

ขณะเดียวกับที่สายธนูดีดดัง ผู้คนรอบแท่นบูชาพลันตะโกนกัน

แตกตื่นวุ่นวาย

"หนิงเชวีย!"

"ปฐมธนูสิบสามดอก!"

ผูค้นรอบแท่นบชูายังเหน็ใบหน้าคนงานชดุเขียวไม่ชดั แต่พวกมนั

เห็นธนูเหล็กแล้วจึงรู้ว่ามันผู้นั้นคือผู้ใด เพราะโลกน้ีมีธนูเหล็กแบบน้ี

เพียงคันเดียว

ธนูเหล็กคันนี้เป็นของหนิงเชวีย

หนิงเชวียแห่งสถานศึกษา

ลานกว้างหน้าเขาเถาซานพลันโกลาหล ทุกคนต่างไม่อยากเชื่อ

สายตาตัวเอง ทุกคนต่างรอการปรากฏตัวของคนสถานศึกษา แต ่

ใครจะคิดว่าคนของสถานศึกษาอยู่ท่ามกลางฝูงชนมาแต่แรกแล้ว

ตอนที่หนิงเชวียง้างธนูเล็งไปยังเงาร่างสูงใหญ่ เสียงฮือฮา 

อย่างตกใจของผู้คนพลันดังกว่าเดิม เพราะทุกคนต่างรู้ว่าธนูของมัน 

น่ากลัวเพียงใด

ครั้งนั้นในทุ่งร้าง หลงชิ่งที่ก�าลังจะฝ่าเข้าด่านรู้ชะตาถูกธนูของ

หนิงเชวียยิงจนพิการ มันในตอนน้ันเพ่ิงเข้าด่านสู่พิสดาร ส่วนมัน 

ในตอนน้ีอยู่ด่านรู้ชะตามานานแล้ว ยามน้ียังชิงพลังเบิกนภาที่เป็น 

พลงัมหาศาลทีส่ดุในประวัตศิาสตร์การฝึกฌานมาได้จนข้ามพ้นธรณปีระตู

ของด่านท้ังห้า ธนูของมันจะทรงอานุภาพขนาดไหน

ที่จริงก่อนเสียงตะโกนอย่างแตกต่ืนของผู้คนจะดังขึ้น เจ้านิกาย

ที่อยู่ในรถลากก็รู ้สึกได้ถึงอันตรายแล้ว เพราะบนลานกว้างมันคือ 

ยอดฝีมอืทีม่ด่ีานฌานสงูสดุ มนัตืน่จากอาการตกตะลงึได้อย่างรวดเรว็
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ก่อนตวาดก้อง สองฝ่ามือโบกสะบัดอย่างฉับไว หน้าเสลี่ยงพลันเกิด

กระแสปราณท่ีมีชีวิตชีวาขึ้นสิบสาย

กระแสปราณเหล่าน้ีมีพลังอ�านาจอันไม่อาจต้านทานดุจเดียวกับ

กฎต่างๆ ที่ชี้น�าเรื่องราวทั้งหลายบนโลก นี่คือ 'กฎแห่งฟ้า' คือกฎแห่ง

ธรรมชาติ 

นานมาแล้วในทุ ่งร ้าง เจ้านิกายถูกหลินอู ้โจมตีที่ท ้องน้อย 

จนมีสภาพไม่ต่างจากกลายเป็นขันที นับแต่น้ันมามันก็ตัดขาดจาก

กามตัณหาจนเข้าถึงมรรคด้วยกฎแห่งฟ้า ซึ่งน่ีต่างหากที่เป็นเคล็ดวิชา

ประจ�าตัวของมัน

มิเสียทีที่ เป ็นประมุขของอาศรมเทพ แม้พลังเทพเบิกนภา 

ถูกหนิงเชวียชิงไป แต่ด่านฌานยังคงลึกล�้าสุดหย่ังคาด ไหนเลย 

จะถูกธนูยิงตายได้ง่ายๆ

แม้ใช้เคล็ดวิชากฎแห่งฟ้า แต่เจ้านิกายก็ยังไม่กล้าเสี่ยงควบคุม

ลูกธนูและธนูเหล็กในมือหนิงเชวีย เพราะตอนนี้ในร่างหนิงเชวีย 

เต็มไปด้วยพลังเทพอันมหาศาลจนข้ามพ้นธรณีประตูของด่านทั้งห้า 

ไปแล้ว ถึงขั้นกล่าวได้ว่าไม่อยู่ในโลก กฎแห่งฟ้าอาจควบคุมสิ่งต่างๆ 

ในโลกได้ แต่จะควบคุมสิ่งท่ีไม่อยู่ในโลกได้อย่างไร

เป้าหมายที่เจ้านิกายเลือกควบคุมคือพวกเสินกวนและผู้ดูแล 

ที่อยู ่เบื้องล่าง พลังของวิชากฎแห่งฟ้าสิบสายพุ่งเข้าไปในฝูงชน  

สีหน้าเจ้านิกายพลันซีดเผือด อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ของ 

เทียนอว้ีย่วน และเสินกวนชุดแดงสิบกว่าคนถูกดึงมาเบื้องหน้าเสลี่ยง 

คันใหญ่

ลูกธนูดีดตัวออกจากสาย

หลังจากลูกธนูพุ่งออกจากสายก็ไร้เสียงจนกระทั่งไปถึงเบื้องหน้า

Page ��������������� 32.indd   15 16/1/2563 BE   09:50



16 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 32

เสลีย่งคนัใหญ่ ตอนท่ีสมัผสัโดนเสนิกวนชดุแดงคนแรกก็เกิดเสยีงระเบดิ

ที่น่ากลัว เสินกวนชุดแดงผู้นั้นร่างระเบิดตายคาท่ี!

ลกูธนูพุ่งต่อไปเสยีบหน้าอกเสนิกวนชดุแดงคนทีส่อง เสินกวนชดุแดง

คนทีส่องก็ร่างระเบดิเป็นจณุดจุเดียวกัน!

กลางอากาศระหว่างเสลีย่งคนัใหญ่กับหนงิเชวียมเีสินกวนชดุแดง

สิบกว่าคนรวมถึงอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ของเทียนอว้ีย่วน

ลอยขวางอยู่ เพียงล�าแสงสดี�าวาบผ่านไป กลางอากาศจะเกิดหมอกโลหติ

เพ่ิมข้ึนมาสิบกว่ากลุ่ม!

ทุกคนที่ขวางอยู่หน้าเสลี่ยงตายหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโม่หลี 

รองอาจารย์ใหญ่ของเทียนอว้ีย่วน หรืออาจารย์ใหญ่ผู้อยู่ด่านรู้ชะตา 

พวกมันไม่ทันได้ตอบโต้อะไรก็ถูกธนูยิงจนระเบิดตายกลายเป็นเถ้าธุลี!

ลูกธนูพุ่งเข้าไปในเสลี่ยงคันใหญ่

ม่านหมื่นชั้นขาดเป็นชิ้นๆ ปลิวว่อน แสงสว่างหมื่นจั้งดับวูบ

ราวกับตะเกียงน�้ามันท่ามกลางลมพายุ ท่ามกลางเสียงฉัวะ! เสลี่ยง 

คนัใหญ่พังเสยีหายกลายเป็นเศษซาก เผยให้เห็นร่างแคระแกรน็ซบูผอม

อัปลักษณ์ของเจ้านิกาย

หลังจากเจ้านิกายใช้เคล็ดวิชากฎแห่งฟ้าก็หมอบลงโดยไม่ลังเล 

ขอเพียงหลบลกูธนูทีน่่ากลวันีไ่ด้ ไม่ว่าต้องท�าอะไรมนัล้วนยินด ี ไหนเลย 

ยังต้องสนใจความสูงส่งสง่าน่าเกรงขามในนิกายเต๋า แต่ลูกธนูมาเร็ว

จรงิๆ หลงัจากยิงเสนิกวนสบิกว่าคนจนกลายเป็นหมอกโลหติ ท้ังท�าลาย

เสลีย่งคันใหญ่แล้ว แม้ความเรว็ลดลง แต่ก็ยังเรว็เหนือจนิตนาการของ 

ทุกผู้คน

ตอนท่ีลูกธนูมาถึงเบื้องหน้ามัน เข่าของมันงอลงไปเพียงไม่ก่ีชุ่น  

ร่างโน้มลงไปเพียงไม่ก่ีส่วน ฝ่ามอืเพ่ิงยกขึน้เบือ้งหน้า ดังน้ันจงึหลบไม่พ้น 
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สีหน้ามันหวาดหว่ันย่ิง นัยน์ตาหดเล็กย่ิง เสียงเผละๆ ดังขึ้นแผ่วเบา 

มอืขวาทีข่วางอยู่เบือ้งหน้ามนักลายเป็นหมอกโลหิต จากนัน้ไหล่ขวามนั 

ก็กลายเป็นหมอกโลหิต ที่ท่ีลูกธนูพุ่งผ่านทุกส่ิงทุกอย่างล้วนกลายเป็น

หมอกโลหิต

ฝ่ามือมันเคยถูกสว่ีซื่อตัดขาดในการต่อสู้ท่ีเหยาซานไปหนึ่งข้าง 

ท่ีภูเขาหลังสถานศึกษาก็ถูกอว๋ีเหลียนตัดอีกข้าง หากเพราะได้รับ 

ความการุณย์จากเฮ่าเทียนจึงงอกใหม่ได้ ทว่าวันนี้มือขวามันหายไป 

อีกแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น ไหล่ขวามันก็ไม่เหลือแล้ว เหลือเพียง 

แผลเหวอะหวะน่ากลวั เจ้านิกายโลหติโซมกาย ร้องโหยหวนครวญคราง

ไม่ต่างจากคนเสียสติ

ลูกธนูยิงเสลี่ยงคันใหญ่พังทลายและไม่หยุดเพียงเท่านั้น แต ่

พุ่งฝุบหายเข้าไปในวิหารเทพแสงสว่าง!

ลูกธนูเหลก็ด�าดูธรรมดาสามญัไม่สวยงาม ทว่าหัวลกูศรเลง็ไปทีใ่ด  

ผู้ขวางทางเป็นต้องถอยห่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกฌานด่านสู่พิสดารหรือ 

ด่านรู้ชะตาล้วนไม่อาจต้านทาน ต้องกลายเป็นหมอกโลหิต แม้แต ่

เจ้านกิายก็ถูกยิงบาดเจบ็สาหสัจนแทบคลุม้คลัง่ อานุภาพของธนหูนึง่ดอก

ร้ายกาจถึงปานนี้!

ทุกคนเพียงตื่นตระหนก แต่ไม่มีใครรู้สึกเหนือความคาดหมาย 

ปฐมธนูสิบสามดอกรวบรวมภูมิปัญญาของสถานศึกษาไว้ และ 

สร้างขึ้นด้วยทรัพยากรที่ยอดเย่ียมของต้าถัง เป็นยอดศัสตราซึ่ง 

สงัหารข้ามด่านฌานได้ ความน่ากลวัของมนัได้รบัการพิสจูน์มานานแล้ว 

ในการต่อสู้ท่ีผ่านๆ มา

หนงิเชวียในตอนน้ีอยู่ด่านเบกินภา ในร่างมพีลงัเทพอนัไร้ขดีจ�ากัด 

ต่อให้เป็นเจ้าอารามในสภาพสมบูรณ์ก็คงไม่กล้ารับลูกธนูของมันตรงๆ 
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ส�ามะหาอะไรกับผูค้นบนลานกว้าง

เมือ่ครูน่ีผู้ค้นบนลานกว้างถงึขัน้เข้าใจว่าถ้าเป้าหมายของหนิงเชวีย

ไม่ใช่เจ้านกิาย แต่เป็นเขาเถาซาน บางทีเถาซานทัง้ลกูอาจถูกธนูดอกเดยีว 

ยิงถล่มลงมาก็เป็นได้!

นี่คือธนูท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในจักรวาล!

ผู้คนถึงขั้นคิดไม่ถึงว่ามันที่อยู่ในสภาพเช่นน้ีแล้วยิงธนูออกไป  

แต่เจ้านิกายยังหลบได้

เจ้านิกายแม้ตอนน้ีบาดเจ็บสาหัส แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ตาย  

ยอดฝีมอืท่ีด่านฌานสงูเช่นน้ีขอเพียงยังมลีมหายใจก็เป็นพลงัแข็งแกร่ง

ที่ไม่อาจมองข้าม

แต่เรือ่งนีไ้ม่เหนอืความคาดหมายของหนิงเชวีย ความคดิของมนั 

ไม่เหมอืนกับความคิดของคนท่ัวไป เพราะปฐมธนแูตกต่างจากธนทัูว่ไป 

ทีย่ิ่งใกล้อานภุาพยิง่มาก ส่วนปฐมธนูนัน้ย่ิงไกลย่ิงน่ากลวั และยิง่ยาก 

ต่อการป้องกัน

ทันทีที่ก�าหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นย�า ธนูเหล็กท่ียิงไกล 

ข้ามน�้าข้ามเขานับพันลี้จึงจะทรงพลังอย่างแท้จริง เพราะไม่มีผู ้ใด 

หลบธนูของมันได้หากคนผู้นั้นไม่มีการเตรียมตัว แต่คู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล ้

อาจสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของมันแล้วตอบสนองล่วงหน้า มันสู ้

เอาเป็นเอาตายกับเย่ียหงอว๋ีหลายรอบ แต่ไม่อาจยิงนางให้ตายได ้

ก็เพราะสาเหตุน้ี แม้บัดนี้มันแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทว่า

หลักการยังคงเหมือนเดิม มันยืนอยู่ใกล้เสลี่ยงคันใหญ่มากเกินไป  

เจ้านิกายเห็นการเคลื่อนไหวของมัน ด้วยพลังฌานที่ลึกล�้าจึงตอบโต้ 

ได้ทันท่วงที

ความจริงถ้าไม่ใช่เพราะในทุ่งร้างมีประสบการณ์ท่ียิงเจ้านิกาย
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ไม่โดน เมือ่ครูจ่งึจงใจยงิส่วนล่างของเงาหลังม่านน้ัน ไม่แน่ว่าธนดูอกน้ี 

อาจท�าอะไรเจ้านิกายไม่ได้เลยก็ได้

มันไม่ได้รู ้สึกเสียดายท่ีไม่อาจยิงเจ้านิกายให้ตายคาที่ เพราะ 

ในแผนของมัน เจ้านิกายจะอยู่หรือตายมิได้ส�าคัญ กระบี่ของหลิ่วไป๋ 

ก็เป็นเพียงแค่การเกริ่นน�า จุดส�าคัญคือพลังเบิกนภาที่มหาศาลและ 

การแย่งพลงัเทพของเฮ่าเทียนมา จากน้ันสร้างการเชือ่มโยงขึน้ใหม่ มนัรูว่้า 

ตนท�าส�าเร็จแล้วจึงพอใจมาก ไม่สนใจเจ้านิกายที่มีสภาพอเนจอนาถ 

อีกต่อไป แต่หันไปทางเหล่ายอดฝีมือหน้าแท่นบูชา หยิบลูกธนูขึ้นมา 

จะยิงอีกดอก

ตราบจนบดัน้ียังไม่มใีครคดิออกว่าหนงิเชวียมาเขาเถาซานตัง้แต่

เมือ่ใด แต่เรือ่งทีง่นุงงย่ิงกว่าคอืเหตใุดเจ้านกิายเป็นผูใ้ช้ด่านเบกินภาชดัๆ 

ทว่าพลังเทพมหาศาลของเฮ่าเทียนกลับเข้าไปในร่างมัน ท้ังหมดน้ี 

เป็นเพราะเหตุใดกันแน่ โลกน้ีมีผู้ฝึกฌานที่อายุน้อยเช่นนี้แต่อยู่เหนือ

ด่านทั้งห้าได้อย่างไร

ทว่าเหล่ายอดผูฝึ้กฌานต่างรูดี้ว่าไม่อาจให้หนิงเชวยีมโีอกาสยิงธนู

อกีครัง้ ถ้ามนัยิงธนูอกีครัง้ ผูค้นหน้าเขาเถาซานคงไม่มใีครรอด

ผูท่ี้ตอบสนองเรว็ทีส่ดุคอืราชครรูาชส�านกัจนิจัง้ เป่าติง่ต้าเสนิกวน 

ประการแรกเพราะด่านฌานของชายชราผู้น้ีลึกล�้าที่สุด อีกประการ

เพราะมนัเป็นปโุรหติซึง่เชีย่วชาญด้านพลงัจติ พวกทีพ่ลงัจติเข้มแขง็ท่ีสดุ 

ในโลกคือปุโรหิต อาวุธที่เร็วท่ีสุดในโลกก็คือพลังจิต พลังจิตเร็วกว่า 

การเคลือ่นไหวใดๆ เรว็กว่าการง้างสายธนูของหนิงเชวีย และถึงขัน้เรว็กว่า

กระบี่ของหลิ่วไป๋

ราชครูเผ่าจินจั้งมองหนิงเชวีย ริ้วรอยบนใบหน้าพลันลึกลง 

พลังจิตของมันกลายเป็นคลื่นทะเลท่ีน่ากลัวถาโถมเข้าโจมตีห้วงแห่ง
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ความนึกคิดของหนิงเชวียดุจเดียวกับการพบกันเมื่อครั้งก่อนในทุ่งร้าง 

หนิงเชวียหน้าซดี รูส้กึเวียนหัว แขนขวาทีก่�าลงัหยบิลกูธนูจากกระบอก

พลันหยุดชะงัก

พลังจิตของหนิงเชวียเข้มแข็งมากในหมู่ผู้ฝึกฌานด้วยกัน ทว่า 

ถึงอย่างไรมันก็มิใช่จอมคาถา ทั้งไม่เคยฝึกเคล็ดวิชาด้านพลังจิต เมื่อ

เผชญิหน้ากับราชครผููฝึ้กพลงัจติมาหลายสบิปีย่อมเสียเปรียบ แต่ยามนี้ 

ทั้งกายใจของมันมีพลังเทพมหาศาลของเฮ่าเทียนอยู่เต็มเปี่ยม มีหรือ

จะแพ้ง่ายเหมอืนคราก่อน เพียงพรบิตาสิง่ทีน่่ากลวัในห้วงแห่งความนึกคดิ

พลันถูกเผามอดไหม้ไปจนสิ้น เหลือเพียงความสะอาดบริสุทธ์ิ

ทันใดนั้นพลังรุนแรงสายหน่ึงตบจากฟ้าลงมายังศีรษะหนิงเชวีย

หนิงเชวียคุ้นเคยกับพลังสายนี้เป็นอย่างดี พอเงยหน้ามองก็เห็น

พระพุทธรูปองค์หนึ่งจีวรพัดพลิ้ว พุทธรัศมีเรืองรอง ในความเมตตา 

มีความสง่าน่าเกรงขาม

ณ ศูนย์กลางของพุทธรัศมี ชีเนี่ยนแห่งวัดเสวียนคงน่ังขัดสมาธิ

สวดบริกรรมอยู่

พระพุทธรูปองค์นี้คือธรรมกายอจลหมิงหวังของชีเน่ียน สิ่งที่มัน

สวดบริกรรมคือสัจจาพระสูตรของนิกายพุทธ

เมื่อสองสิ่งรวมกันก็เป็นสัจจามุทราที่สุดแข็งแกร่ง!

ครัง้ก่อนในวัดลัน่เคอ หนิงเชวียถูกสจัจามทุราของชเีนีย่นเล่นงาน

จนสะบักสะบอม สัจจามุทราของมันแม้มีความส�าเร็จข้ันสูง แต่ไม่เคย

ฝึกธรรมกาย ย่อมสู้ชีเนี่ยนไม่ได้

ทว่าวันนั้นคือวันนั้น วันน้ีคือวันน้ี

มือขวาของหนิงเชวียก�าลังจะหยิบลูกธนู แต่ดูท่าจะไม่ทันท่วงที 

จึงพลิกกลับขึ้นต้านรับ!
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ธรรมกายอจลหมิงหวังใบหน้าโกรธเกร้ียว คิ้วชี้ชันเหมือนกระบี่ 

ในดวงตามีอสนีบาต ฝ่ามือขนาดใหญ่กดลงมายังพ้ืนดิน!

ป่าไม้ริมลานกว้างสั่นสะเทือนเพราะพุทธานุภาพ ใบไม้สีแดง 

อมเหลืองร่วงระนาว!

เมือ่เทยีบกับฝ่ามอือจลหมงิหวังทีเ่หมอืนภูเขาลูกย่อมๆ ฝ่ามอืของ

หนิงเชวียก็เล็กกระจ้อยร่อย

ฝ่ามือทั้งสองปะทะกัน พลังปฐมแห่งฟ้าดินบนลานกว้างพลัน 

กระจายออกไปรอบทิศทาง! ธรรมกายอจลหมงิหวังระเบดิออกเป็นเส่ียงๆ 

ธรรมกายอจลหมิงหวังท่ีแข็งแกร่งไร้เทียมทานถูกหนิงเชวียใช้พลังเทพ

ท�าลายจนย่อยยับ!

แสงเจิดจรัสแห่งเฮ่าเทียนสายหน่ึงพุ่งโจมตีมาจากด้านข้าง

หนงิเชวียมต้ิองหันไปก็รูว่้าต้องเป็นเจ้าหนานไห่แน่นอนทีล่อบโจมตี

มนัไม่สนใจเจ้าหนานไห่แม้แต่น้อย มอืขวาท่ีเพ่ิงท�าลายธรรมกาย

ส�าเร็จท�าท่ากุมด้ามดาบท่ามกลางสายลม ดาบพลันปรากฏขึ้นในมือ 

มันตวัดดาบฟันไปทางชีเนี่ยนที่อยู่ห่างไกล

เสยีงกรดีร้องดงัขึน้คราหนึง่ ดาบพลนัแดงฉาน เปลวเพลงิทีน่่ากลัว

ปรากฏขึ้น

ชีเน่ียนแม้มิได้ฝึกถึงข้ันกายเนื้อคือพุทธะ แต่ร่างกายก็แข็งแกร่ง 

ดังเหล็กกล้า ทว่ากลับต้านดาบท่ีเรียบง่ายของหนิงเชวียนี้ไม่ได้ จีวร 

ขาดกระจุย เบื้องหน้ามันปรากฏรอยดาบอันน่ากลัว

ดาบของหนิงเชวียไม่หยุดแค่นั้น เสียงกรีดร้องบนดาบก็ไม่หยุด

เช่นกัน ท่ามกลางเปลวอัคคีท่ีโชติช่วงปรากฏร่างของจูเชว่ียขึ้นรางๆ 

ดาบฟันแหวกอากาศไปทางราชคร ูราชครหูลับตายกกระถางไม้ท่ีดูสามญั

ใบน้ันข้ึน
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จูเชว่ียกรีดร้องอีกครา กระถางไม้ถูกเผาจนไหม้เกรียมไปแถบ  

เกิดเป็นรอยร้าว เพียงชั่วพริบตาราชครูคล้ายชราลงหลายสิบปีพร้อม

กระอักเลือดออกมาค�าหนึ่ง และตอนนี้แสงเจิดจรัสของเจ้าหนานไห่ 

ก็เข้ามาปะทะร่างของหนิงเชวียแล้ว

หนิงเชวียไม่สะดุ้งสะเทือน หันไปมองแล้วฟันดาบ สภาวะดาบ 

พุ่งออกไปดุจภูเขาลูกหน่ึง เจ้าหนานไห่ถูกฟันปลิวไปไกลหลายสิบจั้ง

"ไร้สมอง"

ร่างของหนิงเชวียตอนน้ีเต็มไปด้วยพลังเทพของเฮ่าเทียน แล้ว 

จะถูกแสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียนท�าอันตรายได้อย่างไร

ลานกว้างหน้าเขาเถาซานเงียบสนิท

ร่างของหนิงเชวียคล้ายก�าลังลุกไหม้ ดาบในมือก็ก�าลังลุกไหม้  

ในเมื่อไม่มีโอกาสยิงธนูมันจึงใช้ดาบ มันฟันสามดาบ สามคนในท่ีน้ัน

พลนับาดเจบ็สาหสั ศษิย์สญัจรนกิายพุทธชเีนีย่น ราชครรูาชส�านกัจนิจัง้ 

เป่าติ่งต้าเสินกวน รวมถึงเจ้าหนานไห่ผู้โง่เขลา

ไม่มีใครอยากเชื่อสิ่งที่ตนเห็น

แต่นี่คือความจริง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625789.html
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