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คำ�นำ�

เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายกันแล้ว กับชื่อภาคว่า ‘ตะวันใหม่ในเส้ียวกาล’ 

อันที่จริงก็ได้เริ่มต้นไปแล้วล่ะตั้งแต่เล่มก่อนหน้า เมื่อเฮ่าเทียนกลับขึ้นฟ้า  

(รึเปล่านะ?) แล้วบันดาลสายฝนมหัศจรรย์ทำาให้เกิดสุดยอดผู้ฝึกฌานรุ่นใหม่

ที่มาเสริมกำาลังให้นิกายเต๋าน่ากลัวย่ิงกว่าเดิม

สงครามระหว่างต้าถังกับอาศรมเทพปะทุขึ้นอีกครั้ง น่าเป็นห่วงฝ่ายแรก

เพราะมองยังไงก็หาความหวังไม่เจอเอาเสียเลย ไม่ว่าจะกองทัพทหารม้า 

ที่ไม่มีม้า บรรดาแม่ทัพท่ีตกตาย เหล่าเซียนเซิงสถานศึกษาท่ีร่างกายบอบชำ้า 

หนำาซำา้ตอนนียั้งอยู่กันกระจดักระจาย แต่ความสนุกก็อยู่ตรงนีแ้หละ เชยีร์มวยรอง 

มันเร้าใจกว่าเยอะ!

มาเกาะขอบหนังสือรอชมกันดีกว่าว่าสถานศึกษา หรือระบุให้เจาะจง

หน่อยก็คอืหนิงเชวีย จะสามารถคดิแผนการเหนือชัน้อะไรมารบัมอืวิกฤตกิารณ์

ที่ได้แต่บอกว่าเสียเปรียบทุกประตูจริงๆ

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

เรื่องเล่าเก่ียวกับวันปีใหม่ของข้าพเจ้า เท่าท่ีจำาได้สมัยประถม คุณคร ู

ที่โรงเรียนจะให้นักเรียนทุกคนนำาของขวัญมาจับสลากกับเพ่ือน ส่วน 

สมัยมัธยมไม่แน่ใจ น่าจะจัดจับกันเองในห้องมั้ง ต่อมาสมัย ป.ตรี จำาไม่ได้

จริงๆ ว่าเป็นยังไง น่าจะแค่หยุดไปเที่ยวหรือไม่ก็แค่เล่นเกมอยู่บ้าน แต่ก็มี 

บางคนท่ีนัดเอาของขวัญมาจับสลากกัน

ต่อมาตอนทำางานเป็นครู ตอนคำ่าทางวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยง ตอนนั้น

เพราะยังไม่ป่วย บางคราวจึงขึ้นไปร้องเกะบนเวทีได้ และแน่นอนครูบางท่าน

บอกว่าร้องดี บางท่านบอกว่าร้องห่วยแตกมาก ฮะฮา ตอนท้ายงานก็มีการ 

จับรางวัลของขวัญปีใหม่ นับเป็นความทรงจำาที่คู่ควรให้คิดถึง ส่วนปัจจุบัน 

ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำางานในโรงเรียน ช่วงปีใหม่ก็กินเลี้ยงกับญาติพ่ีน้องท่ีบ้าน 

บางปีก็ไปฉลองกับเพ่ือนๆ แลสิ่งน่าประทับใจในช่วงการเป็นนักแปลน้ีคือ 

ของขวัญจากทางสำานักพิมพ์และจากนักอ่านบางท่านด้วย ขอบคุณจริงๆ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่ครับ

ซือเสียนทรงพล
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  ลึกลำ้าเกินหย่ัง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ปกป้องท่ีแข็งแกร่ง 
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Mao Ni 11

บทที่ 1

เสียงถอนใจครั้งแรก

นี่คือการหยามหมิ่น หยามหมิ่นอย่างเปิดเผย

การหยามหมิ่นมีหลายรูปแบบ การหยามหมิ่นด้วยวาจาพบเห็น

ได้บ่อยที่สุดและมีพลังน้อยท่ีสุดด้วย ส�าหรับเหล่าผู้เข้มแข็งที่ผ่านโลก

มาอย่างโชกโชน การหยามหมิ่นรูปแบบนี้ไม่มีความหมายอะไรเลย  

แต่ส�าหรับเหิงมู่ลี่เหรินกลับไม่ใช่เช่นนั้น...มันมีพลังอย่างผู้เข้มแข็ง  

แต่สภาพจิตใจมันยังไม่ใช่

สภาพจิตใจคือจิตวิญญาณที่จ�าเป็นต้องใช้เวลาอันยาวนานและ

การต่อสูม้ากมายหล่อหลอมขึน้ ท่ีเรยีกว่ามรรคจติผ่องใสก็สือ่ความหมาย 

ในด้านนี้ ทว่าโชคชะตาของมันเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันน่าอัศจรรย์ 

เพราะสายฝนในยามวสันต์ระลอกเดียวมันก็เปล่ียนจากคนงานของ

เทียนอว้ีย่วนเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งท่ีสุดของอาศรมเทพ ในขั้นตอน

การฝึกฌานของมันเห็นได้ชัดว่ามีจุดบอด ด้วยเหตุน้ีเมื่อได้ฟังค�าพูด

ของหลิ่วอี้ชิงมันจึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ โกรธจนมือที่กุมด้ามดาบเริ่มส่ัน

ผ้าขาวท่ีปิดตาหลิ่วอี้ชิงอยู่สั่นไหวเบาๆ กลางสายลมยามค�่าคืน 
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12 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 36

ราวกับสัมผัสได้ว่ามือของเหิงมู่ลี่เหรินก�าลังสั่น มุมปากจึงยกขึ้นแสดง

ถึงความเห็นใจ

เหิงมู่ลี่เหรินเอ่ยเสียงเย็นชาว่า

"เจ้าก�าลังเห็นใจข้า?"

หลิ่วอ้ีชิงส่ายหน้า

"ข้าก�าลังสงสารเจ้า"

"เจ้ามีสิทธ์ิอะไรมาสงสารข้า"

"คนที่ไม่อาจสมปรารถนาย่อมเป็นท่ีน่าสงสารแก่ผู้คน"

"เจ้ารู้หรือว่าข้าปรารถนาสิ่งใด"

"ไม่ว่าคืนน้ีเจ้าปรารถนาสิ่งใด เจ้าล้วนไม่อาจได้รับ"

เหิงมู่ลี่เหรินนิ่งเงียบไปครู่แล้วพลันเยือกเย็นลง มันรู้ดีว่าเดิมที 

การต่อสู้ในคืนนี้คือการทดสอบหรืออาจเรียกว่าการฝึกฝนที่อาศรมเทพ

เตรยีมไว้ให้มนั เนือ่งจากมนัจ�าเป็นต้องเรยีนรูก้ารเป็นยอดฝีมอืท่ีแท้จรงิ 

จากการต่อสู้

ภายนอกเปลี่ยนแปลงได้อย่างพลิกฟ้าคว�่าดิน ภายในสงบน่ิง 

ผ่อนคลาย แม้เขาเถาซานพังถล่มสีหน้าก็ไม่แปรเปลี่ยน น่ีจึงนับได้ว่า

เป็นยอดฝีมือที่แท้จริง และมีแต่ต้องท�าอย่างน้ีให้ได้เท่านั้นจึงสามารถ

ก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิม

หลิว่อีช้งิต้องการให้มนัโกรธ เช่นน้ันมนัก็ต้องไม่โกรธ เพราะความโกรธ 

ส่งผลต่อการตัดสินใจ และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการต่อสู้ แต่คืนน้ี

หลิว่อีช้งิใช้กระบีแ่รกไปแล้ว ยามน้ีโลหิตโซมกายและแขนขาขาด ไม่อาจ 

พลิกสถานการณ์ เช่นนั้นหลิ่วอ้ีชิงท�าให้มันโกรธมีประโยชน์อันใด

เหิงมู่ลี่เหรินพอใจมาก พอใจที่ตนไม่โกรธแล้ว พอใจที่ตนยัง

พิจารณาปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสุขุมระหว่างการต่อสู้ มันมองใบหน้า
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ขาวซีดของหลิ่วอี้ชิงใต้คมดาบพลางคิดอย่างหยามหยันว่า...หรือเจ้า 

ยังมเีคลด็วิชาอืน่ซ่อนไว้ หรอืก�าลงัเรยีกร้องความตาย แต่ไม่ว่าแบบไหน 

ล้วนเสียแรงเปล่า

การโต้ตอบของหลิว่อีช้งิต้ังแต่ต้นดูเหมอืนก�าลงัเรยีกร้องความตาย  

นบัแต่เข้าด่านรูช้ะตาเป็นต้นมาเหิงมูล่ีเ่หรนิก็มมีมุมองเก่ียวกับความเป็น 

ความตายทีต่่างไปจากเดมิโดยสิน้เชงิ มนัรูว่้าส�าหรับผู้ฝึกฌานจ�านวนมาก 

ความตายไม่ได้น่ากลัวนัก การมีชีวิตอยู่ต่างหากท่ีน่ากลัวย่ิงกว่า ดังนั้น

มันจึงไม่ให้หลิ่วอ้ีชิงตาย

แต่ก็อาจเป็นเพราะที่จริงแล้วมันยังโกรธอยู่มากก็ได้

ส่วนเรื่องท่ีหลิ่วอี้ชิงอาจยังมีแรงสู ้ต่อหรืออาจยังมีเคล็ดวิชา 

ซ่อนไว้...เหิงมู่ลี่เหรินไม่ได้สนใจ มันก�าลังเรียนรู้การเป็นยอดฝีมือ แต่

ด่านฌานรวมถึงความมัน่ใจของมนัอยู่เหนอืขดีขัน้นีไ้ปแล้ว มนัไม่เคยเชือ่ 

ว่าในโลกของเฮ่าเทียนมีคนที่ชนะมันได้ บางครั้งบนลานหน้าผาขณะ

ยืนมองชายชราผูพิ้การทีน่ัง่รถเข็น มนัยังอยากล้มรถเข็นให้คว�า่เสียด้วยซ�า้  

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงหลิ่วอี้ชิง

มาเถอะ ให้ข้าดูสักหน่อยว่าเจ้าจะท�าอย่างไรต่อไป

เหิงมู่ลี่เหรินหน้าซีดลง แสงเจิดจรัสแห่งเฮ่าเทียนที่ผิวกายลุกไหม้

ไม่หยุด ดาบในมอืไม่สัน่แล้ว คมดาบก็ไม่เย็นเฉยีบแล้ว แต่แผ่ความอบอุน่ 

หรืออาจเรียกว่าร้อนลวกจากการเผาไหม้ของแสงออกมา ฉีกสายลม

รวมถึงระยะห่างที่ยังเหลืออยู่แทงเข้าหาหว่างคิ้วของหลิ่วอี้ชิง

หลิ่วอี้ชิงนั่งขัดสมาธิอยู่ในเก้ียวไม่ได้หลบหลีกเพราะสองขามัน

ขาดแล้ว เบื้องล่างมีเลือดพุ่งทะลักราวน�้าพุ และเพราะเดิมทีมันก็ไม่ได้

คิดจะหลบ มันเลือกแทงกระบี่ไปตรงๆ

กระบี่และมือท่ีขาดตกอยู่ในเก้ียว แล้วมันแทงกระบี่อย่างไร

Page ��������������� 36.indd   13 12/5/2563 BE   10:14



14 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 36

มันใช้มือซ้ายจับมือขวาท่ีขาดไปแล้ว จากนั้นก็...แทง

ภาพน้ีค่อนข้างประหลาด ทว่าในสายตาของผู้คนรอบวังหลวง

กลับรู้สึกว่าดูคุ้นตาอยู่บ้าง

หน้าหุบเขาชิงสยาเมื่อหลายปีก่อนมีคนผู้หน่ึงท่ีท�าเช่นนี้

คนผู้นั้นชื่อจวินโม่ ตอนนั้นคนที่ถูกกระบี่ของมันแทงคือเทพกระบี่

หลิ่วไป๋

ตอนน้ันหลิ่วอ้ีชิงอยู่ท่ีนั่นด้วย มันเห็นกระบี่นั้นและจดจ�าไว้

กระบีข่องศาลากระบีเ่ดิมทก็ีเรว็ทีส่ดุในโลกอยู่แล้ว เวลาน้ีเลยีนแบบ 

กระบวนท่าของเซียนเซิงรองแห่งสถานศึกษา เมื่อรวมกับเจตนารมณ์

กระบี่ของศาลากระบี่ก็เร็วเกินกว่าจะจินตนาการได้

ในความมืดคล้ายเกิดสายฟ้าแลบ กระบี่ของหลิ่วอี้ชิงแทงทีหลัง

แต่ถึงก่อน

คมดาบของเหิงมู่ลี่เหรินหน้าหว่างคิ้วมันเดินหน้าได้เพียงระยะ

ความหนาของหน่ึงเส้นผม กระบี่ในมือขวาท่ีมือซ้ายมันจับอยู่ก็ไปถึง

หน้าอกของเหิงมู่ลี่เหรินแล้ว

เกิดเสียงฉึกเบาๆ คมกระบี่แทงเข้าหน้าอกเหิงมู่ลี่เหริน

คมกระบี่เข้าเนื้อไปเล็กน้อย เห็นได้ร�าไรว่าเลือดก�าลังจะไหล 

ออกมาจากบาดแผล

ผู้คนท่ีชมการต่อสู้อยู่โดยรอบไม่ทันได้ส่งเสียงตกตะลึง

เสียงฉึกเบาๆ น้ันยังหยุดอยู่ระหว่างคนทั้งสอง ไม่ได้ถ่ายทอด 

ออกไป

เลือดตรงบาดแผลยังไม่ไหลลงมา

เพราะทั้งหมดนี้เกิดข้ึนเร็วมาก

กระบี่แรกของหลิ่วอี้ชิงดุดันเด็ดขาดอย่างสุดขีด กระบี่เดียว 
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ฟันก�าแพงวังพังทลาย ส่วนกระบี่ที่สองของมันรวดเร็วสุดขีด เร็วจน 

ไม่มีผู้ใดตอบสนองทัน

ความเจ็บปวดดูเหมือนเดินทางได้เร็วกว่าเสียง เหิงมู ่ล่ีเหริน 

หน้าซีดกว่าเดิม มันรู้สึกได้ชัดเจนถึงความเย็นเฉียบของคมกระบี่จาก

บาดแผลที่หน้าอก รวมถึงความเจ็บปวดท่ีแฝงกล่ินคาวเลือดจางๆ... 

ถูกแล้ว ความเจ็บปวดน้ีมีรสชาติ

แต่มันไม่ลนลานและไม่หวาดกลัว ตรงกันข้ามมันกลับรู้สึกยินดี 

เพราะกระบี่นี้ของหลิ่วอี้ชิงดูเหมือนแข็งแกร่งกว่ากระบี่แรก มันคิดว่าน่ี

คือการให้ความส�าคัญท่ีตัวมันปรารถนา

มันฮึกเหิมมากขึ้น ดวงตามันสว่างวาวประหน่ึงว่ากลายเป็น

ดวงดาวท่ีใกล้ผืนดินเข้ามาทุกที จนแทบจะเผาไหม้ต้นหญ้ามากมาย

บนที่ราบให้วอดวาย

กระบี่ของหลิ่วอ้ีชิงไม่อาจเดินหน้าต่อ

เพราะกระบีส่มัผสัโลหติของเหงิมูล่ีเ่หรนิแล้ว โลหติเหล่านัน้ก�าลงั

เผาไหม้ และสิ่งท่ีเผาไหม้คือแสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียน

ซี่ๆ...

ควันสายเล็กๆ ลอยขึ้น

กระบี่แทงเข้ากายเทพ เปื้อนโลหิตแห่งเทพแล้วถูกเผาไหม้ไป 

ทีละชุ่นๆ จนกลายเป็นฝุ่นควันสลายไป

ดาบในมือเหิงมู่ลี่เหรินแทงผ่านประกายแสงสีทองที่ผนึกขึ้นจาก

แสงเจิดจรัสออกมา ขณะเดียวกันดาบสิบสองเล่มข้างหลังมันก็แผ่ออก

ดุจดอกไม้ทองค�าเบ่งบาน

แสงเจิดจรัสที่ลุกไหม้คือดอกไม้ที่สวยงาม มันยืนอยู่ในดอกไม้ 

สภาวะดาบใกล้หลิ่วอ้ีชิงเข้าไปอีก
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เจตนารมณ์อันแข็งแกร่งเหนือจินตนาการและไม่อาจบรรยาย

ด้วยค�าพูดปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเก้ียว

นีค่อืเจตนารมณ์ของเฮ่าเทยีนใช่หรอืไม่...หลิว่อีช้งิคดิ มมุปากเผย

รอยย้ิม

ภายใต้แสงเจดิจรสัของเฮ่าเทียนรอยย้ิมน้ีดซูบัซ้อน ไม่รูว่้าเยาะเย้ย 

ตัวเองหรือหยามหยันผู้อ่ืน

มือซ้ายมันจับมือขวาอยู่ มือขวามันจับกระบี่ที่ถูกเผาไหม้อยู่

กระบี่ถูกแสงเจิดจรัสเผาไหม้ดูไม่ผิดกับเทียนไขท่ีไร้เรี่ยวแรงจน

สลายไป

มือขวาที่ขาดก็ถูกแสงเจิดจรัสกัดกินจนเห็นกระดูกนิ้วมือ จากน้ัน

กระดูกน้ิวมือก็เริ่มด�า ส่วนปลายก็เริ่มแหลม

หลิ่วอ้ีชิงสะบัดมือ กระดูกน้ิวมือที่ด�าเกรียมลอยแหวกอากาศไป

ดุจกระบี่จนถึงเบื้องหน้าเหิงมู่ลี่เหริน

การลอยโดยท่ัวไปแล้วใช้กับสิง่ของทีน่�า้หนกัเบา น้อยครัง้ทีใ่ช้กับ

กระบี่ แม้เป็นกระบี่บินที่เบาท่ีสุดก็ตาม แต่กระบี่สุดท้ายของหลิ่วอี้ชิง

ลอยไปจริงๆ

ขณะเดียวกับท่ีมันสะบัดกระบี่ ต้นหลิวริมคูน�้ารอบวังหลวงก็ 

พลิ้วไสวตามสายลม

ก่ิงหลิวแตะผวิน�า้เบาๆ ท�าให้เกิดระลอกคลืน่เล็กๆ ผ้าขาวบนใบหน้า 

หลิ่วอี้ชิงลอยขึ้นปัดแสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียนท่ีคมดาบปล่อยออกมา

แววตาเหิงมู่ลี่เหรินพลันเคร่งขรึมเป็นครั้งแรก

กระบี่น้ีของหลิ่วอี้ชิงเหมือนสายลมที่ไม่อาจจับต้อง มันไม่เสียที 

ที่เป็นสุดยอดฝีมือของศาลากระบี่

สีหน้าเหิงมู่ลี่เหรินเคร่งขรึม จากน้ันก็ฮึกเหิม
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หลิว่อีช้งิบาดเจบ็สาหสัเกินเยียวยา คนืนีแ้น่นอนว่าไม่อาจชนะมนั  

แต่กระบี่นี้ส�าหรับมันแล้วคือการทดสอบอย่างแท้จริง มันคิดท�าลาย

กระบี่นี้ให้ได้โดยสมบูรณ์เพ่ือให้คนผู้นี้ได้รับความเจ็บปวดและอัปยศ

เหิงมู ่ลี่เหรินตวาดเสียงห้วน ล�าแสงสีขาวมากมายมหาศาล 

แผ่ออกจากสองมือมัน คมดาบตอบรับเจตนารมณ์ท่ีย่ิงใหญ่ เดินหน้า

ไปอย่างดุดัน

สภาวะกระบี่ที่เหมือนสายลมกระนั้นหรือ เช่นนั้นข้าก็จะท�าลาย

สายลมให้แหลกลาญ

หน่ึงดาบปะทะลม!

เงียบสงบไปท่ัวบริเวณ

สายลมถูกท�าลายย่อมไร้เสียง

ต้นหลิวมากมายริมคูน�้าหักโค่นโดยไร้เสียง ร่วงลงคูน�้าแล้ว 

ลอยไปอย่างไร้เรี่ยวแรงราวจอกแหน

ผ้าขาวที่ปิดตาหลิ่วอ้ีชิงถูกฟันขาด ลอยลงมาหยุดท่ีใบหน้ามัน

หน้าอกมันมีกระบี่ซึ่งก็คือมือขวาของมันปักอยู่ เลือดไหลออกมา

ไม่หยุด

ร่างมันเต็มไปด้วยบาดแผล ส่วนใหญ่คือบาดแผลจากสภาวะ

ดาบของเหงิมูล่ีเ่หรนิ แต่บาดแผลทีท่�าให้ถึงฆาตจริงๆ คอืแผลจากกระบี่

ของมันเอง

"เพราะเหตุใด"

เหิงมู่ลี่เหรินถามมันด้วยใบหน้าขาวซีด

"เพราะเหตุใดกระบี่สุดท้ายนี้จึงไม่แทงข้า"

"ข้าบอกแล้วว่าเจ้าไม่คู่ควร"

มันพูดพลางไอเป็นเลือด ใบหน้าประดับรอยย้ิม
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ย้ิมอย่างดูแคลน

ย้ิมอย่างสงสาร

เหิงมู่ลี่เหรินแผดเสียงอย่างขุ่นเคือง

"เหตุใดข้าไม่คู่ควร!"

"ค�าพูดเดิมข้าคงไม่เอ่ยซ�้า"

เหิงมู่ลี่เหรินเงียบไป

หลิ่วอ้ีชิงเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่า

"เจ้าทุกข์ใจมากใช่ไหมท่ีไม่อาจฆ่าข้า"

คืนน้ียอดฝีมือของอาศรมเทพมากันมากมาย มันคนเดียวมา 

ร่วมงาน รู้ว่าไม่มีทางรอด แต่มันยังคงมา เพราะหนานจิ้นที่ยิ่งใหญ ่

ถึงอย่างไรก็ต้องมีคนแสดงจุดยืน

มันรู้ดีถึงเจตนาของอาศรมเทพที่จัดเตรียมการต่อสู้ครั้งนี้ นี่คือ

งานสังสรรค์ครั้งใหญ่ หน้าวังหลวงของหนานจิ้นคือเวทีให้นิกายเต๋า

แสดงพลังให้คนทั้งโลกเห็น

มันเดินข้ึนเวทีแห่งน้ี ไม่ได้เตรียมท่ีจะมาเป็นตัวประกอบ

มันสังหารจักรพรรดิหนานจิ้นเป็นอันดับแรก จากนั้นฆ่าตัวตาย 

เช่นนี้ย่อมไม่มีใครฆ่ามันได้อีก

บนเวทนีีเ้หิงมูล่ีเ่หรนิท�าสิง่ใดไม่ส�าเรจ็เลย เช่นนีย่้อมไม่มคีณุสมบตั ิ

เป็นตัวเอก

มนัคอืหลิว่อีช้งิผูท่ี้ถูกก�าหนดไว้แล้วว่าจะถูกจารึกชือ่ในประวัติศาสตร์  

เช่นนัน้ในวาระสดุท้ายของชวิีตมนัก็ต้องเฉดิฉายบนเวที นีค่อืกระบีสุ่ดท้าย 

ที่มันแทงอาศรมเทพ

เงาร่างเหิงมู่ลี่เหรินดูโดดเดี่ยว

เดิมทีคืนนี้ควรเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของการเป็นยอดฝีมือของมัน 
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ทว่ามันไหนเลยคาดคิดว่าที่แท้บทสรุปได้ถูกเขียนไว้เรียบร้อยแต่แรก

แล้ว อีกท้ังไม่เก่ียวข้องกับมันแต่อย่างใด

บดันีม้นัพลนัเข้าใจว่าตอนทีอ่อกจากเขาเถาซานเหตใุดเจ้าอาราม

จึงพูดแบบนั้น และเข้าใจด้วยว่าเหตุใดเจ้าอารามจึงให้เจ้าคนท่ีอยู่ใน

ความมืดตามติดตนอยู่ตลอด

เส้นทางของการเป็นยอดฝีมือท่ีแท้ยากล�าบากเช่นนี้เอง

มันคับแค้นใจจริงๆ

เหิงมู่ลี่เหรินก้มหน้า ดอกไม้สีทองไม่รู ้หายไปที่ใดแล้ว มันยืน 

โดดเดี่ยวอยู่ในความมืดเหมือนเด็กท่ีถูกทอดท้ิง อารมณ์ในน�้าเสียง 

ยังคงดื้อดึงไม่ยอมแพ้

"ไม่ว่ากระบี่แรกหรือกระบี่สุดท้ายน้ีเจ้าล้วนท�าอะไรข้าไม่ได้! เจ้า

ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าจึงไม่กล้าแทงกระบี่ใส่ข้า! จงอย่าได้หวังว่าค�าพูด

พรรค์นี้จะก่อกวนมรรคจิตของข้าได้!"

หลิ่วอ้ีชิงไอเป็นเลือดไม่หยุด หน้าซีดราวหิมะแต่ยังฉายแวว

สงสารท่ีความมืดกลบไม่มิด

"ข้าจะตายอยู่แล้ว ตอนแรกข้าไม่แทงกระบี่ใส่เจ้า ต่อมาก็ไม่แทง

กระบีใ่ส่เจ้าอกี ดงัน้ันจากนีไ้ปย่อมไม่มใีครรูค้�าตอบ เจ้าก็ไม่รูว่้าแท้จรงิแล้ว 

เจ้ารับกระบี่ของข้าได้หรือไม่ บนเส้นทางแห่งการฝึกฌานต่อจากน้ีเจ้า

อาจผงาดขึ้นเป็นสุดยอดฝีมือในโลกมนุษย์ แต่เรื่องน่าเสียดายในคืนน้ี

จะติดตามเจ้าไปตลอด"

ก�าแพงวังหลวงพังทลายแล้ว ทัว่บรเิวณเตม็ไปด้วยเศษอฐิเศษหนิ  

น�้าในคูน�้าสงบนิ่งแล้ว ก่ิงหลิวท่ีถูกตัดขาดร่วงหล่นจมลงไปใต้น�้าช้าๆ 

ท่ามกลางความเงียบสงัดจู่ๆ ก็มีดอกไม้บาน

ดอกไม้ดอกนี้ราวกับว่าผสานเป็นหนึ่งเดียวกับความมืด ไม่ม ี
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สีอ่อนจางและไม่มีขอบสีทองอันงามระยับ มีเพียงสีด�าสนิท กลีบดอก

หนาแน่นจนไม่อาจนับได้ถ้วนท่ัว แต่พอแยกได้ว่ามันคือดอกท้อ

ดอกท้อสีด�าปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืด คนผู้นั้นก็เดินออกมา

จากความมดืเช่นกัน หน้ากากสเีงินบนใบหน้าผ่านลมผ่านฝนมาหลายปี 

จึงไม่วาววับแล้ว เหมือนของเก่าท่ีปิดบังใบหน้าอันเลอะเลือน

ดจุเดยีวกับดอกท้อสดี�า คนผูน้ีก้เ็คยมสีทีองค�าทีโ่ดดเด่นสะดดุตา 

เพียงแต่บัดนี้มันให้สีทองแก่คนอื่นไปแล้ว และเก็บสีด�าสนิทไว้กับตน 

เสื้อผ้ามัน แววตามัน รวมถึงกระแสปราณของมันล้วนเย็นชาและ 

หนักแน่น คล้ายน�้าหมึกใกล้แห้งในจานฝนหมึก

พอหลิ่วอ้ีชิงเห็นคนผู้นี้สีหน้าพลันซับซ้อนและเคร่งขรึม แตกต่าง

จากตอนเผชิญหน้ากับเหิงมู่ลี่เหรินโดยสิ้นเชิง เพราะมันสัมผัสได้ว่า 

คนผูน้ี้มรรคจติบรสิทุธ์ิกว่าเมือ่ก่อนจงึแขง็แกร่งย่ิงกว่าเดมิ มนัอดเป็นห่วง 

บรรดาชาวถังในสถานศึกษามิได้

หลงชิ่งเดินออกจากความมืดมาท่ีหน้าวังหลวง

เหิงมู่ลี่เหรินไม่มีการตอบสนองใด ยังคงจ้องหลิ่วอี้ชิง

หลงชิ่งมองแผ่นหลังมันท่ีค่อนข้างโดดเดี่ยวรวมถึงชุดเขียวที่เพ่ิง

เปื้อนเลือด น่ิงเงียบอยู่ครู ่ก่อนมองไปท่ีดวงจันทร์ ใบหน้าฉายแวว

เสียดาย

คืนน้ีอาศรมเทพส่งบุคคลส�าคัญอย่างเหิงมู ่ลี่ เหริน รวมถึง 

ยอดฝีมือด่านรู้ชะตาห้าคนซึ่งรวมเจ้าซือโส่ว และทหารม้าชุดเกราะ 

สองพันมาเมอืงหลนิคัง รอบวังหลวงวางค่ายกลทีท่รงอานภุาพไว้ล่วงหน้า  

ทั้งยังมี...มันที่ยืนอยู่ในความมืดมาตลอด

กองก�าลังระดับนี้นอกจากต้องการให้หนานจิ้นกลับสู่อ้อมกอด

ของเฮ่าเทียนและสังหารหลิ่วอ้ีชิงคนทรยศแล้วย่อมมีเป้าหมายอื่นด้วย 
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เช่นสังหารพวกยอดฝีมือท่ีจะมาช่วยศาลากระบี่

คนที่กล้าย่ืนมือเข้าช่วยเหลือศาลากระบี่ต่อหน้าอ�านาจของ

อาศรมเทพมีน้อยนัก กล่าวให้ถูกกว่าน้ันคือมีแต่คนของสถานศึกษา

เท่านั้นที่เป็นไปได้ และจากการวิเคราะห์ของหลงชิ่ง คนท่ีเป็นไปได ้

มากท่ีสุดที่จะปรากฏตัวท่ีน่ีคือหนิงเชวีย

สถานศึกษายังคงต้องพิจารณาถึงกฎเกณฑ์และเหตผุล อาศรมเทพ 

จัดเตรียมเหตุผลมากมายไว้ให้สถานศึกษา ตอนนี้สถานศึกษาไม่อาจ

คลี่คลายเหตุผลเหล่าน้ีได้ ดังนั้นจึงได้แต่นิ่งเฉยมองดูอาศรมเทพ

กวาดล้างนิกายใหม่ และมองดูอาศรมเทพยกทัพเข้าหนานจิ้นโดยท่ี 

ท�าอะไรไม่ได้เลย

มเีพียงหนิงเชวียเท่านัน้ท่ีแต่ไหนแต่ไรไม่สนใจกฎเกณฑ์และไม่ฟัง 

เหตุผล ดังน้ันตามความเห็นของหลงชิ่ง มันจึงเป็นผู้มีความเป็นไปได้ 

มากที่สุดที่จะปรากฏตัวในคืนน้ี เรื่องนี้ท�าให ้หลงชิ่งพอใจมาก  

ขณะเดียวกันก็เฝ้ารอ ทว่าดุจเดียวกับที่เหิงมู่ลี่เหรินผิดหวังต่อกระบี่

สุดท้ายของหลิ่วอ้ีชิงท่ีไม่ได้แทงมาท่ีตน เวลาน้ีมันก็ค่อนข้างผิดหวัง 

เพราะหนิงเชวียไม่ปรากฏตัว

"สถานศึกษาคงไม่ส่งใครมา อาศรมเทพวางแนวรบใหญ่โต 

ขนาดน้ีสิ้นเปลืองจริงๆ"

มุมปากหลิ่วอ้ีชิงเลือดไหล แต่เสียงพูดจากลับยังชัดเจน

หลงชิ่งมองมันพลางเอ่ยเสียงเรียบว่า

"ข้าไม่คิดว่าน่ีเป็นการสิ้นเปลือง เพราะข้าไม่อาจประมาทคู่ต่อสู้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง...เจ้าที่ถูกคนมากมายประเมินความสามารถไว้ต�่า"

หลิ่วอ้ีชิงคือน้องชายของหลิ่วไป๋ ตอนยังหนุ่มไร้ชื่อเสียง ในการ

ประลองครั้งแรกท่ีออกสู ่โลกภายนอกก็ถูกหนิงเชวียฟันดาบเดียว 

Page ��������������� 36.indd   21 12/5/2563 BE   10:14



22 สยบฟ้าพิชิตปฐพี 36

จนตาบอด และจริงดังท่ีหลงชิ่งพูดเมื่อครู่ ต่อมามันคนเดียวบุกเข้าวัง

สังหารจักรพรรดิหนานจิ้น เปิดม่านแห่งยุคใหม่ แต่ชื่อเสียงของมัน 

ยังคงไม่โด่งดังพอ ในสายตาของผู้ฝึกฌานจ�านวนมากมันด้อยกว่า

หนิงเชวียและหลงชิ่งมาก ยิ่งไม่มีคุณสมบัติพอให้แทนที่ต�าแหน่งของ

หลิ่วไป๋

แต่หลงชิ่งไม่คิดเช่นนั้นเพราะมันมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับ

หลิ่วอี้ชิง มันก็เคยพ่ายแพ้ให้กับหนิงเชวียและต้องทุ่มเทสิ่งต่างๆ อย่าง

มหาศาลจึงกลับขึ้นมาผงาดได้อีกครั้ง ส่วนหลิ่วอี้ชิงตาบอดแล้วแต่ยัง

ถือกระบีก้่าวเข้าด่านรูช้ะตาได้ มนัรูว่้าการมโีชคในมรรคากระบีเ่ป็นเรือ่ง

ที่ยากล�าบากขนาดไหน และรู้ว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ ์

อันแรงกล้ามากเพียงใด

"เจ้าคอืเจ้าส�านักศาลากระบี ่กระบีข่องเจ้าเป็นตวัแทนเจตนารมณ์

ของเจ้า การไม่แทงเหิงมู่ลี่เหรินย่อมไม่ใช่เจตนาท่ีแท้จริง แต่เพราะเจ้า

ต้องการสังหารจักรพรรดิและราชนิกุลพวกน้ัน"

หลงชิ่งเอ่ยกับหลิ่วอ้ีชิง

"พวกคนบนก�าแพงวังตายหมดแล้ว หนานจิ้นต้องโกลาหล 

เป็นแน่ ในเวลาอนัสัน้ไม่อาจกลบัสูค่วามสงบได้ อาศรมเทพคดิใช้ทหาร

และสรรพก�าลงัของหนานจิน้จงึย่อมไม่สะดวก น่ีคงเป็นเจตนารมณ์ของ

ศาลากระบี่...ท�าร้ายตัวเองเพ่ือท�าร้ายศัตรู"

ผ้าขาวบนใบหน้าหลิ่วอ้ีชิงขาดแล้ว และมีเลือดหยด

"ค�าสรุปท่อนสุดท้ายช่างหลักแหลม แต่สิ่งที่ข้าพูดกับเหิงมู่ลี่เหริน

ก็เป็นความจริง หลายปีก่อนอาศรมเทพต้องการประกาศศักดาว่าเจ้า

เป็นคนส�าคัญ ยอดฝีมอืไม่น้อยจงึต้องตายด้วยน�า้มอืเจ้า บดัน้ีอาศรมเทพ 

จะส่งเสริมมัน ดังน้ีแล้วเหตุใดข้าต้องส่งเสริมพวกเจ้า"
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หลงชิ่งเอ่ยว่า

"นี่...คือเรื่องที่ข้าไม่เข้าใจอยู่พอดี ประตูแคว้นหนานจิ้นก็เปิดแล้ว 

ในเมื่อไม่มีปัญญาพลิกสถานการณ์ เหตุใดเจ้าจึงไม่หนีไป เหตุใด 

ยังต้องมาตายเพ่ือชาวถัง"

"หลายปีก่อนพ่ีข้าให้ข้าไปลับคมกระบี่ที่สถานศึกษา ผลคือข้าถูก

หนิงเชวียท�าร้ายจนตาบอด นับแต่นั้นแม้ข้าเข้าใจจิตวิญญาณแห่ง

กระบี่ แต่ที่จริงแล้วข้ายังไม่เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง"

"แต่เจ้าก็ยังเลือกยืนข้างสถานศึกษา"

"ไม่ใช่การเลือกของข้า เป็นการเลือกของพ่ีข้า"

หลิ่วอ้ีชิงส่ายหน้าอย่างอ่อนล้า

"ข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่ีข้าต้องช่วยสถานศึกษา แต่ในเมื่อมันจะ

ท�าเช่นน้ี ดังน้ันข้าจึงท�าเช่นน้ี"

"ชาวถังไร้สัจจะ เจ้ายืนกรานเช่นนี้มีประโยชน์ตรงไหน"

"ประโยชน์อยู่ที่ตัวข้าเอง"

หลิ่วอ้ีชิงท่ีสีหน้าเหน่ือยล้าเอ่ยด้วยเสียงเย็นชา

"ข้าไม่ชอบชาวถัง ไม่ชอบสถานศึกษา ไม่ชอบอาศรมเทพ และ 

ไม่ชอบพวกเจ้าที่หลอกผู้คนให้หลงงมงาย ข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่ีข้า

ต้องการช่วยสถานศึกษา ไม่เข้าใจว่าเหตุใดชาวหนานจิ้นต้องการช่วย

อาศรมเทพ 

พ่ีข้าตายแล้ว ชาวหนานจิ้นเห็นศาลากระบี่เป็นสุสาน ข้ามองไป

ข้างหน้าไม่เหน็ใคร มองไปข้างหลงัไม่เห็นใคร มองไปข้างๆ ไม่เห็นสหาย  

ข้ากลายเป็นวิญญาณท่ีเร่ร่อนเดียวดาย...

แต่แม้ว่าต้องเร่ร่อนเดยีวดายข้าก็ท�าเรือ่งบางอย่างได้ ถ้ากองก�าลงั 

ของต้าถังบุกมา ศิษย์ศาลากระบี่ต้องต้านทาน ซีหลิงบุกมาก็ต้อง
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ต้านทานเช่นกัน แม้ว่าสู้ไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ต้องสู้ดูก่อน"

"วิถีของการฆ่าตัวตายโง่เขลาเกินกว่าจะชื่นชม"

"ได้ยินว่าเมือ่ครัง้ท่ีเจ้าอารามบกุเข้าฉางอนั ชาวถังนบัล้านดาหน้ากัน 

เข้าหาความตาย บัดน้ีอาศรมเทพบุกเข้าเมืองหลินคัง ชาวหนานจิ้น 

นับล้านน่ิงเฉยดูดาย ข้าคิดว่าควรมีใครสักคนแสดงท่าที...มีใครสักคน

เดินเข้าหาความตาย ถึงอย่างไรก็ยังน่าดูกว่า"

หลิว่อีช้งิรูส้กึว่าปอดก�าลงัลกุไหม้ หัวใจทีแ่ตกร้าวคล้ายเข่ือนก้ันน�า้ 

ที่พังทลาย เจ็บปวดจนหยุดเต้นไปชั่วขณะ มันแข็งใจเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า

"ในเมื่อต้องตายย่อมไม่อาจให้พวกเจ้าสมหวังกันง่ายดายนัก"

หลงชิง่มองรอยเลอืดท่ีเหน็ชดัเจนขึน้เรือ่ยๆ บรเิวณคอของหลิว่อีช้งิ

"คนอย่างเจ้ากับข้าควรมีชีวิตอยู่เพ่ือดูยุคใหม่"

ความหมายในค�าพูดน้ีคือ...ยุคใหม่เปิดม่านแล้ว เจ้าเป็นผูเ้ริม่เปิด  

ข้าจะเป็นคนแสดง พวกเราควรอยู่ดูฉากต่างๆ ไปด้วยกัน เช่นน้ีจึง 

ไม่เสียทีท่ีได้เกิดมา

ค�าพูดของหลงชิง่เป็นการให้คุณค่าแก่หลิว่อีช้งิอย่างสงู แต่หลิว่อีช้งิ 

ได้แต่ย้ิมอย่างอ่อนเพลียไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด จากน้ันมันมอง 

เหิงมู่ลี่เหรินแล้วเอ่ยว่า

"ละครฉากนี้เพ่ิงเริ่มต้น แต่บทของข้าจบลงแล้ว แม้ไม่ยินยอม

อย่างไรเจ้าก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะยอมรับ"

เหิงมู่ลี่เหรินร่างสั่นสะท้าน เงยหน้าขึ้นจ้องตามัน

"ละครฉากน้ียังไม่จบ เจตนารมณ์ของเฮ่าเทียนมีหรือจะยอมให้

คนธรรมดามาเปลี่ยนแปลง"

มนัเสยีงสัน่ แววตาซบัซ้อน มท้ัีงความไม่ยินยอมและความโหดเห้ียม  

เหมือนตัวมันสมัยก่อนที่ข้ึนเขาไปตัดฟืน พบเห็นจักจั่นฤดูหนาวบน
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ต้นไม้เหี่ยวเฉาแล้วเกิดความเห็นใจ แต่สิ่งที่มีมากกว่าคือความสมเพช

ตัวเองและความโกรธ

พอพูดจบแสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียนที่บริสุทธ์ิก็ปล่อยจากฝ่ามือ

มันไปท่ีหน้าอกหลิ่วอ้ีชิง ใบหน้ามันซูบตอบลงทันตาเห็น ขณะเดียวกัน

อาการบาดเจ็บของหลิ่วอี้ชิงก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วทันตาเห็นเช่นกัน

ผู้คนโดยรอบพลันสีหน้าแปรเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวก 

เสินกวนจากอาศรมเทพ เมื่อพวกมันสัมผัสได้ถึงปราณชีวิตที่แฝงอยู ่

ในแสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียนสายนี้ก็แตกตื่นจนพูดไม่ออก

หลงชิ่งเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่า

"เจ้ารู้ไหมว่าก�าลังท�าอะไร"

เหิงมู่ลี่เหรินยังคงจ้องหน้าหลิ่วอี้ชิงโดยไม่สนใจหลงชิ่ง เค้นแสง

เจิดจรัสของเฮ่าเทียนในร่างออกมาไม่หยุด แก้มมันซูบเซียวลงเรื่อยๆ 

แต่แววตากลับสว่างไสวขึ้น

นี่คือวิชาเทพแห่งซีหลิง

โลกแห่งการฝึกฌานในปัจจุบันไม่มีใครที่มีระดับวิชาเทพสูงกว่า

เหงิมูล่ีเ่หรนิ แม้แต่เย่ียหงอวีก็๋ด้อยกว่ามนั เพราะมนัรบัเจตนารมณ์และ

แสงเจิดจรัสมาจากเฮ่าเทียนโดยตรง

วิชาเทพใช้ฆ่าคนได้ ใช้ช่วยคนก็ได้ แสงเจิดจรัสในร่างมันมี

กระแสปราณของเฮ่าเทียน สามารถรักษาทุกคนท่ียังไม่ตาย หลิ่วอี้ชิง

ใกล้ตายแต่ยังไม่ตาย

เหิงมู่ลี่เหรินไม่ยอมให้หลิ่วอี้ชิงตายไปท้ังอย่างน้ี เพื่อการน้ีมัน 

จึงทุ่มเทอย่างมหาศาล มันต้องสิ้นเปลืองแสงเจิดจรัสของเฮ่าเทียน

จ�านวนมาก ทางหนึ่งเห็นได้จากใบหน้าที่ซูบตอบของมัน แต่ส่วนท่ี

ส�าคัญจริงๆ คือการสูญเสียพลังชีวิตท่ีไม่อาจมองเห็นจากภายนอก 
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หน�าซ�้ามันอาจบาดเจ็บสาหัสในทันทีเพราะการน้ีด้วย

ครัง้นัน้หลงัจากถูกหนิงเชวียฟันจนตาบอด ตาของหลิว่อีช้งิก็สญูเสยี 

ประสาทสัมผัส แต่เวลาน้ีมันรู้สึกว่าดวงตาเกิดความร้อน คันเล็กน้อย 

ถึงขั้นพอจะมองเห็นสีขาวได้รางๆ

นั่นคือสีของผ้าขาวหรือว่าแสงเจิดจรัสอันบริสุทธ์ิ?

หลิ่วอ้ีชิงยังคงสงบน่ิง อารมณ์บนใบหน้าถึงกับดูเย็นชา มันรู้ดีว่า

เหิงมู่ลี่เหรินทุ่มเทมากขนาดนี้เพ่ือให้ตนมีชีวิตอยู่ ต้องไม่ให้ตนได้อยู่

อย่างสบายแน่นอน

"เปล่าประโยชน์" มันเอ่ย

ยอดฝีมือด่านรู้ชะตาผู้หนึ่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ เช่นนั้นก็ไม่มีใคร

เหน่ียวรั้งได้

เหิงมู่ลี่เหรินใบหน้ากระตุกดูน่ากลัวท่ามกลางแสงเจิดจรัส ดูแล้ว

เหมอืนปีศาจร้ายท่ีบาดเจบ็สาหัส เสยีงของมนัคล้ายเสยีงร้องไห้ ระคายห ู

ยิ่งนัก

"พวกเจ้าคนธรรมดาไม่ต่างจากมดปลวก...ไม่รูห้รอกว่าข้ามด่ีานฌาน 

ระดับใด! ข้าอยากให้เจ้ามีชีวิต เจ้าก็ต้องมีชีวิต แม้เจ้าอยากตายก็ตาย

ไม่ได้!"

"มีชีวิตแล้วอย่างไร จะท�าให้เจ้ามีความสุขข้ึนหรือ"

"ต่อให้สดุท้ายเจ้าไม่ยอมสูกั้บข้า ปฏิเสธทีจ่ะให้การพ่ายแพ้พิสจูน์

ว่าเจตนารมณ์ของเฮ่าเทียนไม่อาจฝ่าฝืน แต่ข้าจะให้เจ้าทุกข์ทรมาน

อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดเพ่ือให้คนท้ังโลกได้รู ้ว่าหากทรยศเฮ่าเทียนแล้ว 

จะต้องพบจุดจบเช่นไร

ข้าให้เจ้าอยู่ เจ้าก็ต้องอยู่ เพราะข้าคือตัวแทนเจตนารมณ์ของ 

เฮ่าเทียน!
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ข้าต้องการให้เจ้ามชีวีติ ไม่ใช่เพ่ือให้เจ้าดยุูคใหม่ทีแ่ปลกประหลาด  

แต่ต้องการให้เจ้ามีชีวิตอยู่อย่างอัปยศ ให้เจ้าทุกข์ทรมานเหมือนถูกสับ

เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นทุกวัน ให้เจ้าได้เห็นแคว้นหนานจิ้นแตกแยก 

ล่มสลาย เห็นศิษย์ศาลากระบี่ตกตายต่อเน่ือง เห็นบ้านเกิดกลายเป็น

เถ้าถ่าน และเห็นคนที่เจ้ารู้จักมอดม้วยมรณา ข้าต้องการให้เจ้ามีชีวิต

เพ่ือให้ส�านึกเสียใจที่มีชีวิต!"

เหิงมู่ลี่เหรินมองบาดแผลที่หน้าอกและบริเวณคอของหลิ่วอี้ชิง 

ที่ค่อยๆ เล็กลงพลางเอ่ยปนหัวเราะ

"ถึงเวลานั้นเจ้าจะส�านึกเสียใจหรือไม่ที่คืนนี้ท�าเรื่องเหล่านี้ ถ้า 

ให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเจ้ายังจะไม่นอบน้อมต่อข้าเหมือนอย่างตอนนี ้

หรือไม่"

เดก็หนุ่มผูม้พีรสวรรค์ท่ีสดุของอาศรมเทพเปล่งเสยีงหวัเราะอย่าง

อวดด ีพอใจสดุขีด และคลุม้คลัง่อย่างหนกั อากาศถูกบบีอดัผ่านเส้นเสยีง 

ที่สั่นไม่หยุดของมัน เสียงแหลมเล็กเหมือนเสียงร้องของฝูงนกพิราบท่ี

ระคายหู

ผู้คนเห็นภาพน้ีและได้ยินเสียงหัวเราะแล้วต่างหนาวจับขั้วหัวใจ 

เสินกวนหลายคนรู้สึกว่ามรรคจิตของตนใกล้พังทลาย แม้แต่มุมปาก

ของเจ้าซือโส่วยังเกิดเกล็ดน�้าแข็งชั้นบางๆ

วังหลวงยามราตรีเงียบสนิท มีเพียงเสียงหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่ง

ของเหิงมู่ลี่เหรินที่ดังกังวาน ก่ิงหลิวเหนือคูน�้าสั่นไหวเบาๆ ด้วยความ

หวาดกลัว ใบหลิวท่ีร่วงลงน�้าจมเร็วย่ิงกว่าเดิม หมายลงไปหลบซ่อน

ใต้ดินโคลนท่ีทับถมมานานนับพันปี ไม่อยากได้ยินเสียงหัวเราะน้ี

หลิว่อีช้งิรูส้กึได้ว่ากระแสปราณแห่งชวิีตกลบัเข้ามาในร่างอกีครัง้ 

พอได้ยินค�าพูดและเสียงหัวเราะของเหิงมู ่ล่ีเหรินแล้วสีหน้าก็มิได ้
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แปรเปลี่ยน ไม่ปรากฏความหว่ันเกรงแม้แต่น้อย มีแต่ความสงบน่ิง

มันมองหลงชิ่งพลางเอ่ยว่า

"น่ีคือความหวังของอาศรมเทพ?"

หลงชิ่งนิ่งเงียบ หลิ่วอ้ีชิงจึงถามซ�้าว่า

"เด็กน้อยน่าสงสารท่ีมีปมในวัยเด็ก?"

หลงชิ่งยังคงไม่พูดอะไร น่ีคือการยอมรับโดยดุษณี

หลิ่วอ้ีชิงถอนใจ

"อาศรมเทพตกต�่าลงเรื่อยๆ แล้วจริงๆ"

หลงชิ่งยังคงนิ่งเงียบ ยังคงยอมรับ มันเห็นด้วยกับหลิ่วอี้ชิง  

หลังพิจารณาแล้วมันก็ชูมือขวา หว่างน้ิวมีดอกท้อสีด�าเบ่งบาน ใน 

กลีบดอกแฝงด้วยปราณแห่งการดับสูญ

ในท่ีน้ันมเีพียงดอกท้อสดี�าเท่าน้ันทีห่ยุดย้ังวิชาเทพของเหงิมูล่ีเ่หรนิ 

ได้

"อย่ามาห้ามข้า!"

เหิงมู่ลี่เหรินแผดเสียงร้อง ใบหน้าซูบเซียวซีดขาวราวหิมะ

มันจ้องหน้าหลิ่วอี้ชิง ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดชาวหนานจิ้นผู้น้ี 

จึงยังสงบนิ่งเช่นนี้ได้ท่ามกลางความเป็นความตายและการโจมตีทาง

จิตใจมากมาย มันไม่เข้าใจย่ิงกว่าว่าเพราะเหตุใดในเวลานี้มันยังรับรู้

ได้อย่างชัดเจนถึงความเวทนาที่อีกฝ่ายมีต่อตน คนพวกนี้เวทนาตน

เพราะเหตุใด

หลงชิ่งเอ่ยว่า

"นิกายเต๋าต้องการให้เจ้าแผ่แสงเจิดจรัส ไม่ใช่ให้เป็นบ้า"

เหิงมู่ลี่เหรินหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่ง

"แต่เวลานี้ข้ารู้สึกดี ในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่ามีเพียงคนบ้าอย่าง
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แท้จริงเช่นท่านเท่าน้ันจึงแข็งแกร่งได้อย่างแท้จริง"

ดอกท้อสีด�าที่หว่างนิ้วหลงชิ่งสั่นไหวตามสายลม

"อย่าห้ามข้า"

เหิงมู่ลี่เหรินเอ่ย

"แม้ท่านเป็นผู้อาวุโส แต่ข้าไม่ได้เคารพย�าเกรงอะไรท่านและ 

ไม่จ�าเป็นต้องท�าด้วย ในเมื่อน่ีเป็นเรื่องที่อาศรมเทพจัดเตรียมไว้ให้ข้า 

ท่านก็อย่าได้สอดมือ"

หลงชิ่งมองมันราวกับมองเห็นเด็กด้ือรั้นไร้เดียงสาทว่าโหดเหี้ยม

ก�าลังเดินบนเส้นทางบนภูเขา น�้าค้างเปียกเสื้อเก่าขาดของมัน มันถือ 

มีดตัดฟืนและคิดว่าตนเองคือดวงอาทิตย์

เสียงถอนใจดังข้ึนในใจหลงชิ่ง สุดท้ายมันก็ไม่ท�าอะไร

ทันใดนั้นในความมืดก็มีเสียงถอนใจดังข้ึนจริงๆ

ด้วยเหตุนี้ภูเขาและแม่น�้าของเมืองหลินคังจึงถอนใจตาม

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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