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ค�ำน�ำ

คนเป็น 'อาจารย์อา' มักจะสุดยอดกันทั้งนั้น (อย่างน้อยๆ ก็ในจักรวาล

ของ Mao Ni) ในเรื่องท้าลิขิตฯ เท่าที่รู้ถึงตอนนี้ก็มีสุดยอดอาจารย์อาออกมา

แล้วสองคน คนแรกก็คอืใต้เท้าสงัฆราชซึง่มสีถานะเป็นอาจารย์อาของพระเอก

ของเรา อีกคนแน่นอนว่าต้องเป็นซูหลี อาจารย์อาเล็กแห่งหอกระบี่เขาหลีซาน

ในต�านาน ส�าหรับคนหลัง เรื่องพลังฝีมือนั้นสุดยอดแบบไม่มีอะไรจะแย้ง  

แต่ท่ีสุดยอดย่ิงกว่ากลับเป็นฝีปากและนิสัยหลงตัวเอง ช่างท�าให้คนรู ้สึก 

เหนอืความคาดหมายจรงิๆ และก็ท�าให้การเดนิทางกลบัแดนใต้ของเฉนิฉางเซงิ 

กับซูหลีมีสีสันขึ้นเยอะเลย

ในเล่มน้ีก็มาตามดูกันต่อว่าสถานการณ์ในเมอืงสวนิหยางจะเป็นอย่างไร

ต่อไป เมื่อเหล่าคนในต�านานแห่กันมาท่ีนี่เต็มไปหมด นอกจากน้ีก็มีคั่นฉาก

เล่าถึงฟากหอกระบี่เขาหลีซานในแดนใต้บ้าง เราจะได้รู้กันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น

ที่น่ัน ท�าไมความช่วยเหลือถึงมาไม่ถึงซูหลีสักที

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�าว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เป็นโปรเจ็กต์ความร่วมมือระหว่างส�านักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มาจากแนวคิดง่ายๆ 

เพียงแค่ว่าอยากให้นักอ่านท่ีเป็นสายหนังสือเล่มได้อ่าน ได้สะสมนิยาย 

แนวก�าลังภายในแฟนตาซีที่การันตีความสนุก เพราะเป็นผลงานของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาแล้วกับ 'สยบฟ้าพิชิตปฐพี'

ผลงานของ Mao Ni เรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราในฐานะส�านักพิมพ ์

ที่ท�าหนังสือก็อยากให้มิตรรักนักอ่านทั้งหลายได้รับความสนุกสนานในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' รูปแบบหนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากส�านวนเดิมของ 'สมาพันธ์พลิกฟ้า' ที่ได้ 

แปลไว้กับทางอิงค์ สโตน ทีมบรรณาธิการของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่างย่ิงในการรักษาคุณภาพของงานซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทั้งสารและอรรถรสอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่าน



ฟา้ดิน หลังจากนั้นคือบิดาบุตร

นี่เป็นสัจธรรมของธรรมชาติ นี่เป็นสัจธรรมของมนุษย์

ไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านได้
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จูลั่วมีฐานะเป็นถึงหน่ึงในลมฝนแปดทิศ น้อยมากจะปรากฏตัว

ต่อใต้หล้า แต่ในวันนีเ้ขาจ�าเป็นจะต้องมา และถ้าให้พูดกันตามจรงิแล้ว 

การปรากฏตัวของเขาไม่ได้ท�าให้คนรู้สึกประหลาดใจ ไม่ว่าจะเป็น 

หวังพ่ัวหรือเหล่าผู้บ�าเพ็ญเพียรในเมืองสวินหยางน้ี ซูหลีเป็นบุคคล

ระดับไหน เพ่ือที่จะฆ่าเขา กุนซือเสื้อคลุมด�าไม่เสียดายท่ีจะใช้สวนโจว

เป็นกับดัก เผ่าปีศาจใช้ทุ่งหิมะหน้าเมืองเสว่ียเหล่าวางก�าลังรบท่ี 

ใหญ่โตถึงขนาดนี้ ตอนน้ีโลกของเผ่ามนุษย์ก็อยากจะฆ่าเขาให้ตาย  

อาศัยเพียงแค่พวกนักฆ่าระหว่างทางกับเซวียเหอ เหลียงหงจวง และ

ยอดฝีมือระดับน้ีไหนเลยจะเพียงพอ 

ถึงจะมีผู้บ�าเพ็ญเพียรนับร้อยในเมืองสวินหยาง ต่อให้มีหวังพ่ัว 

เซียวจาง เหลียงหวังซุนซึ่งเป็นสามคนที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยของ

พวกเขาเพ่ิมเข้ามาก็ยังคงไม่เพียงพออยู่ด ีความเป็นความตายของซหูลี

คือช่วงเวลาส�าคัญในประวัติศาสตร์ แม้จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิหรือ

สังฆราชไม่อาจปรากฏตัวได้ แต่ลมฝนแปดทิศไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมา

ตอนท่ี 113

ต้นสนสามต้น (ตอนต้น)
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จูลั่วท่ีในสายตาของผู้คนราวกับเป็นเทพก็มิปาน ลงจากสวรรค์

ชั้นฟ้ามายังโลกมนุษย์ท่ีสับสนวุ่นวาย มาปรากฏตัวในเมืองสวินหยาง 

ปรากฏตัวขึ้นที่หัวถนนสายนั้น เป็นเพราะสาเหตุที่ว่า...เขามาฆ่าซูหลี...

คิดถึงป่านอกเมืองฮั่นชิว กระท่อมหลังน้ันที่อยู่นอกป่า ที่หน้ากระท่อม

มเีงาร่างของผูส้งูส่งท่ีละทางโลกซึง่มผีมยาวประบ่า เฉนิฉางเซงิก็รูส้กึไม่ดี 

กับอกีฝ่ายเอามากๆ หลงัจากท่ีคลกุคลกัีบซหูลถึีงได้เข้าใจขึน้มา ในเมือ่

ล้วนเป็นคนท่ีใช้ชีวิตอยู่บนโลก ไหนเลยจะไปมีผู้สูงส่งที่ละทางโลก  

กินสายลมดื่มน�้าค้างอยู่จริงๆ

ในเมื่อเป็นโลกมนุษย์ก็ยากท่ีจะเลี่ยงการท�าเรื่องต�่าช้าได้ ไม่ว่า

จะเป็นเพราะยินยอมหรือว่าถูกบีบบังคับก็ตาม เฉินฉางเซิงมองใบหน้า

ที่เฉยเมยของจูลั่วแล้วน่ิงเงียบไม่เอ่ยค�าใด เขานึกถึงค�าพูดหนึ่งท่ี 

ถังซานสือลิ่วเคยพูดที่ใต้ต ้นไทรใหญ่ท่ีส�านักศึกษาศาสนาหลวง  

ไม่มีใครที่จะยกระดับคุณธรรมไปตามอายุที่มากขึ้น ส่วนมากแล้ว 

ล้วนเป็นเช่นตอนหนุ่ม เคยเป็นไอ้โง่อย่างไร พอแก่ก็แค่เปลี่ยนเป็น 

ตาแก่โง่ ตาแก่สารเลว...เหล่าน้ีล้วนเป็นค�าหยาบ เฉินฉางเซิงไม่พูด 

ค�าหยาบ แต่เมื่อมองจูลั่วที่อยู ่ถนนฝั่งตรงข้ามก็กลับอดไม่ได้ที่จะ 

นึกถึงค�าพวกน้ี ความรู้สึกของเขาไม่ผิดจริงๆ จูลั่วในตอนน้ีไม่ใช่ผู้สูงส่ง

ที่ละทางโลกซึ่งน่ังอยู่หน้ากระท่อมนอกเมืองฮั่นชิวอย่างเงียบเหงา 

เลือนรางผู ้น้ันอีกแล้ว และก็ไม่ใช่ผู ้หาญกล้าของเผ่ามนุษย์ที่เมื่อ 

หลายร้อยปีก่อนได้สังหารขุนพลปีศาจอันดับสองในดาบเดียวภายใต้

แสงจนัทร์สาดส่องทุ่งหิมะ จลูัว่ในตอนนีเ้ป็นผูน้�าตระกลูทีม่อี�านาจมาก

ในต้าโจว เป็นผู้แข็งแกร่งของผืนพิภพ เป็นมนุษย์ เป็นคนธรรมดาผู้หนึ่ง

คนธรรมดาผู้หนึ่งที่สามารถฆ่าคนเพ่ือผลประโยชน์ได้

หลังจากท่ีหวังพ่ัวค�านับเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้าซูหลีและ 
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เฉินฉางเซิงอย่างสงบ ไม่ได้พูดและก็ไม่ได้เคลื่อนไหว แน่นอนว่า 

ไม่ได้มเีจตนาท่ีจะหลกีทางให้ แม้แต่ดาบในมอืก็ไม่ได้เกบ็กลบัเข้าฝัก...

เผชิญหน้ากับลมฝนแปดทิศท่ีไม่ว ่าล�าดับอาวุโส สถานะ หรือ 

ความแข็งแกร่งล้วนเหนือล�้าไปกว่าเขา ความน่ิงเงียบไม่เคลื่อนไหวนี้

ถือเป็นการไม่ให้ความเคารพอย่างมาก

จูลั่วมองเขาแล้วพูดขึ้น "ข้าไม่อยากปรากฏตัว แต่เจ้าท�าให้ข้า

ต้องปรากฏตัวออกมา"

ที่พูดนี้หมายถึงดาบน่ันของหวังพ่ัวท่ีดูเหมือนจะสุขุม แต่แท้จริง

แล้วบ้าคลัง่ เขาใช้ความเสยีหายอย่างมากในอนาคตเป็นสิง่แลกเปลีย่น

เพ่ือท�าให้เซียวจางกับเหลียงหวังซุนบาดเจ็บสาหัส และยังจัดการกับ

ฝูงชนในสวินหยางต่ออีก เห็นอยู่ว่าก�าลังจะพาซูหลีออกจากเมือง 

ได้อยู่แล้ว หากจูลั่วไม่ปรากฏตัวขึ้นมาในเวลานี้ ไม่แน่ว่าหวังพ่ัว 

จะสามารถท้าทายทั้งใต้หล้า ช่วยให้ซูหลีมีชีวิตต่อไปได้ส�าเร็จ

ด้วยสถานะของจูลั่วในโลกเผ่ามนุษย์ ค�าพูดนี้ของเขาเป็น 

การชมเชยหวังพั่วอย่างมาก ถึงแม้ตอนที่เขาพูดประโยคนี้บนใบหน้า

จะไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆ แน่นอนว่าการชมเชยไม่จ�าเป็นต้องหมายถึง

การชื่นชมและยิ่งไม่ได้แสดงถึงความปลาบปลื้ม กล่าวคือจูลั่วพูดอย่าง

ชดัเจนกระทัง่ว่าเป็นการแสดงออกอย่างไม่ค่อยพอใจถึงค�าชมเชยของตน 

ที่มีต่อหวังพ่ัว

จากน้ันจูลั่วก็มองไปท่ีเฉินฉางเซิง กล่าวเสียงแหบแห้ง "ใต้เท้า

สังฆราชก�าลังร้อนใจระทมทุกข์อยูท่ี่ต�าหนักหลีกง เหล่าอาจารย ์

มิตรสหายล้วนก�าลังเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้า คนนับพันนับหมื่น

ในจงิตลู้วนสวดภาวนาให้เจ้า หวังให้เจ้ามชีวิีตรอด ผลคอืเจ้ามชีวีติรอด 

แต่กลับโอ้เอ้ในระหว่างการเดินทางเสียจนเน่ินนานถึงเพียงนี้ เจ้าคิด 
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จะท�าอะไร หรือเจ้าไม่คิดจะกลับไปแล้ว!"

เทียบกับน�้าเสียงในยามที่พูดกับหวังพ่ัวแล้ว น�้าเสียงที่เขาพูดกับ

เฉินฉางเซิงย่ิงไม่มีความเกรงใจ ถึงแม้เฉินฉางเซิงในตอนนี้จะมีสถานะ

เป็นเจ้าส�านักของส�านักศึกษาศาสนาหลวง แต่อย่างไรเสียอายุของเขา

ก็ยังเยาว์นัก อีกท้ังเมื่อมองในมุมเดียวกับที่เหมยหลี่ซามอง เขาคิดว่า

ตนเป็นผู้อาวุโสของเฉินฉางเซิงอย่างแท้จริง แน่นอนว่าจึงเลี่ยงไม่ได้ 

ที่จะแสดงถึงความเข้มงวด โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายน้ันย่ิงใกล้เป็น 

การสั่งสอนและด่าว่า

เฉินฉางเซิงไม่ได้เอ่ยตอบ ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีหน้าจะเผชิญกับ 

ผู้อาวุโสจากจิงตู หรือไม่ละอายใจกับค�าสั่งสอนของอีกฝ่าย แต่เขา 

ในตอนน้ียังคงโมโหอย่างมาก จึงกังวลว่าถ้าตนเอ่ยปากโต้แย้งจะเป็น 

การไม่เคารพผู้อาวุโส หวังพ่ัวเองก็ไม่ได้พูด เพราะเขารู้สึกว่าไม่จ�าเป็น

ต้องพูด เขาไม่ต้องการการชื่นชมจากผู้อื่น ต่อให้คนผู้นั้นจะเป็นจูลั่ว 

ก็ตาม

ถนนทั้งสายมีแต่ความเงียบ ไม่มีผู้ใดส่งเสียงขึ้นมาสักคน

หลังจากท่ีจูลั่วปรากฏตัว นอกจากเสียงท่ีสบายๆ ของซูหลีแล้ว

ทั่วท้ังเมืองสวินหยางก็ได้ยินเพียงแค่เสียงของเขา ลมฝนแปดทิศเป็น 

ผู้ท่ีแข็งแกร่งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเมืองสวินหยางนี้หรือจะเป็นท่ัวท้ัง 

ผนืพิภพ ดงันัน้ต่อให้เสยีงพูดของเขาจะราบเรยีบอย่างมาก แต่ก็ดงัสนัน่

ราวกับสายฟ้าฟาดในฤดูวสันต์ ท่ัวทั้งโลกล้วนต้องฟังอย่างตั้งใจ  

ย่ิงไปกว่าน้ันในครั้งน้ีเขามาปรากฏตัวที่หัวถนนในเมืองสวินหยาง 

โดยเป็นตัวแทนเจตจ�านงของราชส�านักต้าโจว ตัวเขามีความใกล้ชิดกับ

ตระกูลเชื้อพระวงศ์เฉิน รวมไปถึงจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิและส�านักศึกษา

ศาสนาหลวง ชัดเจนว่าได้บรรลุถึงข้อตกลงบางอย่างนานแล้ว
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จักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิ ต�าหนักหลีกง จูล่ัว น่ีคือภูเขาสูงท้ังสาม 

ของราชวงศ์ต้าโจว เดิมทีเฉินฉางเซิงก็เป็นแค่ต้นสนอ่อนใบเขียวที่

เติบโตอยู่บนหน่ึงในภูเขาเหล่านี้ เพราะว่าต�าแหน่งท่ีอยู่สูง จึงได้รับ

ความเคารพอย่างมาก สถานะเองก็สูงส่งอย่างมาก แต่ในตอนน้ี 

เขาต้องการต่อต้านเจตนารมณ์ของภูเขาสูงที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าน้ี อีกทั้ง 

ยังมีเงามืดของภูเขาสูงอีกลูกอยู่ตรงหน้า เขาจะสามารถท�าอะไรได้กัน

เขามองไปที่หวังพ่ัว ร่างกายผอมสูงของหวังพ่ัวโอนเอนเบาๆ 

ท่ามกลางสายลมเหน็บหนาว เหมือนกับต้นสนต้นหนึ่งท่ีแข็งแกร่ง  

แม้ไม่ได้ใหญ่โตขนาดท่ีฟ้าผ่าลงมาแล้วไม่ล้ม แต่อย่างน้อยก็ไม่ถูก

สายลมจากสี่ทิศพัดจนเปลี่ยนรูปร่างไปง่ายๆ จูลั่วมาแล้ว หวังพ่ัว 

ไม่ได้คุกเข่าค�านับ ไม่ได้หลีกทางให้ ไม่ได้ถอยหนี เพียงถูกลมพัด 

จนก้มหัวน้อยๆ น่ิงเงียบไม่เอ่ยวาจา ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่

แต่ไม่ว่าอย่างไร สิ่งเหล่าน้ีล้วนไร้ความหมายท้ังสิ้น

เขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งท่ีสุดในกลุ่มผู้บ�าเพ็ญเพียรรุ่นกลางที่เป็น

อันดับหน่ึงของท�าเนียบเซียวเหยา แต่ไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของจูลั่ว 

จูลั่วเป็นหนึ่งในลมฝนแปดทิศ เป็นบุคคลที่ได้ก้าวเข้าไปใน 

เขตแดนเทพศักดิ์สิทธ์ิแล้ว

ในเมืองสวินหยางตอนน้ีและทั่วท้ังผืนพิภพ มีคนเพียงคนเดียว 

ที่กล้าเมินเฉยห้าผู้ศักดิ์สิทธ์ิกับลมฝนแปดทิศ

ซูหลีไม่ได้ปกปิดความเหยียดหยามและยียวนของตนแม้แต่น้อย 

พูดข้ึน "พวกตาแก่อย่างเจ้าในตอนน้ีท�าได้เพียงข่มขู่เด็กๆ หรือ"

ทีพู่ดน้ีหมายถึงถ้อยค�าเหล่าน้ันท่ีจลูัว่พูดกับหวังพ่ัวและเฉนิฉางเซงิ  

ไม่รอค�าตอบของจูลั่ว ค้ิวกระบี่ของซูหลีก็เลิกขึ้นน้อยๆ พูดขึ้นมาอีก  

"ข้ารูว่้าพวกเจ้าอยากให้ข้าตายอย่างมาก...ตัง้แต่เมือ่หลายปีก่อนพวกเจ้า 
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ก็อยากให้ข้าตาย ไม่ว่าจะเป็นตาเฒ่าแห่งหอเทียนจีหรือว่าเจ้า เพราะ

ตอนที่ข้ายังหนุ่มพวกเจ้าฆ่าข้าไม่ได้ พวกเจ้าจึงย่ิงอยากให้ข้าตาย  

และก็เพราะเหตุผลเดียวกันน้ี ข้าคิดว่าแท้จริงแล้วพวกเจ้าคงอยากให ้

หวังพ่ัวลงมืออย่างมากเพ่ือที่เจ้าจะได้หาข้ออ้างฆ่าเขาทิ้งเสีย อย่างน้ัน

สินะ"

ค�าพูดน้ีแทงใจด�าอย่างมาก ดังน้ันบนถนนจึงเงียบอย่างมาก

ผู้คนท�าได้เพียงแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยินค�าพูดน้ี รวมไปถึงตัวของ

หวังพ่ัวเองก็ไม่ได้มีการตอบสนองอะไร

ใบหน้าของจูลั่วไร้ความรู้สึก และไม่ได้พูดอะไร

"ย่ิงข้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ พวกเจ้าก็ย่ิงอยากให้ข้าตาย" ซูหลี 

ทอดถอนใจ "เทียนไห่ ไป๋สิงเย่ียสามีภรรยาคู่น้ัน พวกเจ้าสวะทั้งแปด  

ในตอนน้ีแม้แต่ตาแก่อ๋ินก็ยังอยากให้ข้าตาย..."

ห้าผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ลมฝนแปดทิศ นอกจากตัวซูหลีเองแล้วผืนพิภพน้ี

มีผู้ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดอยู่สิบสามคน

เขาในตอนน้ีได้เอ่ยถึงขึ้นมาสิบสองคน ประณามว่าผู้ที่ด�ารงอยู่

ราวกับเทพเหล่าน้ีล้วนเป็นฆาตกรที่วางแผนสังหารตน

"ข้าไม่ได้มีอะไรไม่พอใจ เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยสนใจ 

จะอยู่ในแดนเทพกับพวกเจ้าทั้งหลาย" เขาเบ้ปาก "ข้าเพียงแค่เสียใจ

ในภายหลังอยู่บ้าง ตอนนั้นข้าน่าจะฆ่าสวะอย่างพวกเจ้าท้ังแปด 

ให้หมดแล้วค่อยมาว่ากันอีกที"
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ในฐานะลมฝนแปดทิศท่ีถูกคนบนโลกมองว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม

และบารมีสูงส่ง เป็นดังเทพก็มิปาน แต่ส�าหรับซูหลีกลับเป็นสวะ 

แปดคน อย่าลืมว่าตอนแรกสุดเขาก็พูดว่าอีกฝ่ายเป็นตาแก่โง่เง่า  

ฟังจากน�้าเสียงของเขาท่ีพูดว่าจะฆ่าก็ราวกับสามารถฆ่าผู้ที่แข็งแกร่ง

ที่สุดในผืนพิภพเหล่านี้ได้ ช่างหลงระเริงหย่ิงยโสเสียจริง ถึงเขาจะเป็น

อาจารย์อาเล็กในต�านานของเขาหลีซาน ทว่าคนที่ได้ยินค�าพูดนี้  

ณ ที่น้ีก็ยังคงรู้สึกว่าช่างก�าเริบเสิบสานย่ิงนัก ถึงขนาดไม่รู้จักท่ีต�่าท่ีสูง

เลยทีเดียว

บนใบหน้าของจูลั่วไม่ได้เผยให้เห็นถึงความไม่พอใจท่ีถูกยียวน

ด้วยความก�าเริบเสิบสานและไม่ได้โกรธแค้น ยังเฉยเมยอยู่เช่นน้ัน  

ในฐานะประมุขพรรคเจว๋ียซื่อ การฝึกบ�าเพ็ญเพียรของเขาได้ตัดขาด

อารมณ์ความรู ้สึก น่ีไม่ได ้มีความหมายท่ีเย็นชาโหดร้าย แต่มี 

ความหมายเหมือนดวงจันทร์ซึ่งส่องแสงลงบนทุ่งหิมะ โดดเดี่ยว 

เย็นยะเยือกและไม่ถูกสิ่งของนอกกายท�าให้สับสน

ตอนท่ี 114

ต้นสนสามต้น (ตอนปลาย)
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เขามองไปท่ีซูหลีแล้วพูดขึ้น "เจ้าไม่มีโอกาสแล้ว"

ใช่ ซหูลกี�าลงัจะตายอยูแ่ล้ว ต่อให้ตอนทีเ่ขาร่างกายสมบรูณ์พร้อม  

สามารถฆ่าลมฝนแปดทิศหรือกระทั่งคุกคามห้าผู้ศักด์ิสิทธ์ิได้ก็ตาม  

แต่ตอนนี้เขาก�าลังจะลาจากโลกน้ีไปแล้ว เรื่องท่ีไม่เคยเกิดข้ึนก็เป็นได้ 

เพียงปริศนาท่ีสูญหายไปกับประวัติศาสตร์อันแสนยาวนาน

แต่ซูหลีไม่คิดเช่นน้ัน เขามองจูลั่วแล้วพูดข้ึน "รอข้าหายดี  

อันดับแรกเลย ข้าจะไปที่เมืองฮั่นชิวเพ่ือฆ่าเจ้า"

เขาพูดอย่างเรียบเฉยไม่ใส่ใจอย่างมาก ราวกับไม่รู้เลยสักนิดว่า

จูลั่วมาเพ่ือฆ่าตนเอง ราวกับไม่รู ้ว่าเมืองสวินหยางก็คือหลุมฝังศพ 

ของเขา ราวกับว่าเค่อถัดไปเขาก็จะกลับไปยังเขาหลีซาน

ผมทีย่าวประบ่าของจลูัว่ถูกสายลมพัดพลิว้ ค้ิวทัง้สองข้างขมวดข้ึน 

น้อยๆ ในที่สุดก็เผยให้เห็นความดูแคลนบางๆ 

"ไม่ถูก ไม่ควรจะไปเมืองฮั่นชิวเพ่ือฆ่าเจ้า...แต่ไปเมืองฮั่นชิว 

เพ่ือฆ่าล้างตระกูลเจ้า" ซูหลีพูดแก้ขึ้นมา หลังจากนั้นเขาก็มองไปยัง 

เหลียงหวังซุนท่ีอยู่หน้าฝูงชน "ข้าต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

จะได้ไม่ท�าเรื่องผิดพลาดเช่นน้ีอีก"

"ผู้อาวุโส ท่านท�าเช่นนี้ไม่ถูก"

เฉินฉางเซิงท่ีจูงเชือกบังเหียนม้าหันหน้าไปพูดกับเขา ใช่ เรื่อง

อย่างการฆ่าล้างตระกูลเช่นนี้จะอย่างไรก็ไม่ถูกต้อง แม้ว่าตัดหญ้า 

ไม่ถอนรากจะสามารถก่อให้เกิดไฟป่าไหม้ลามในภายหลังได้* ก็ตาม

ตลอดทางที่ลงใต้ซูหลีคิดว่าตนเข้าใจเด็กหนุ่มอย่างเฉินฉางเซิง 

แต่มาถึงตอนน้ีเขาถึงได้พบว่าตนไม่ได้เข้าใจอีกฝ่ายท้ังหมด หลังจาก

* มทีีม่าจากค�าพังเพย 'ตดัหญ้าไม่ถอนราก เมือ่ลมฤดวูสนัต์พัดมาจะแตกใบใหม่' หมายถึงเมือ่ท�าส่ิงใด 

ควรจะท�าไปพร้อมๆ กับแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ไม่เช่นน้ันความพยายามทั้งหมดอาจสูญเปล่า
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ท่ีน่ิงเงียบไปครู่หน่ึงก็กล่าวข้ึนอย่างย้ิมแย้ม "เช่นนั้นก็ไม่ฆ่าล้างตระกูล 

แต่จะฆ่าเพียงแค่เขา"

ค�าพูดเหล่านี้ฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องน่าข�า แต่ในความเป็นจริง 

ก็คือเรื่องน่าข�าอยู่ดี

ซูหลีท่ีก�าลังจะตายพูดว่าต่อไปจะฆ่าล้างตระกูลของจูลั่ว ตัวเขา

ไหนเลยจะยังมีค�าว่าต่อไปได้

จูลั่วมองเขาพลางพูดข้ึนอย่างเคร่งขรึม "จะจากโลกนี้ไปอยู่แล้ว 

หรือว่าเจ้าจะจริงจังสักครั้งมิได้เลย?"

ก่อนหน้านี้หัวหน้าปกครองเมืองสวินหยางหวาเจี้ยฟูก็เคยพูด

ประโยคท่ีมีความหมายคล้ายกันน้ีกับเฉินฉางเซิง

"รอรบัความตายอย่างสงบก็คือจรงิจงัหรอื เช่นนัน้ข้าก็ไม่มทีางชอบ 

ความจริงจังนี้ ตายบนสนามรบในหมื่นขุนเขา หรือตายบนเตียงนุ่มๆ  

ในอ้อมกอดของสาวงาม แน่นอนว่าข้าเลือกอย่างหลัง" ซูหลีพูดข้ึน  

"พูดไปแล้วข้าก็ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าตาเฒ่าอย่างพวกเจ้าสรุปแล้วอยู่ไป 

เพ่ืออะไรกัน หากพูดว่าเพ่ือผลประโยชน์ ข้าก็มองไม่ออกว่าเจ้าสามารถ

ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้สักก่ีมากน้อย ดูไปเจ้าก็น่าอนาถพอดู 

อย่างไรเสยีทีน่ี่ก็อยู่ในเขตเทยีนเหลยีง ตาเฒ่าพวกนัน้สามารถหลบซ่อน 

อยู่ในรูที่จวนของตน แต่เจ้ากลับไม่อาจหลบซ่อนได้"

หลังจากท่ีจูลั่วนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงพูดข้ึน "เรื่องบางเร่ืองก็ต้อง

แก้ไขเสีย"

ตั้งแต่แรกบุคคลผู้ย่ิงใหญ่แห่งเขตเทียนเหลียงท่ีมีคุณธรรมและ

บารมีสูงส่งผู้น้ีไม่ได้มีเจตนาจะปรากฏตัวข้ึนในเมืองสวินหยาง เพราะ

ต่อให้เป็นเขาเองก็ไม่อยากฆ่าซหูลกัีบมอื อย่างน้อยมอืคูน่ีก็้ไม่สามารถ

เปื้อนเลือดของซูหลี
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จนกระทั่งหวังพ่ัวมาถึง ใช้ดาบแหวกหิมะกระดาษ ท�าให้ฝูงชน 

ล่าถอย เขาจึงจ�าเป็นต้องปรากฏตัว

ซหูลมีองเขาแล้วพูดขึน้อย่างเย้ยหยัน "เช่นนัน้เจ้าเคยคดิหรอืไม่ว่า 

หลังจบเรื่องน้ีจะจัดการอย่างไร ถึงแม้จะพูดว่าทางใต้มีคนมากมายท่ี

อยากให้ข้าตายมาโดยตลอด แต่จะอย่างไรข้าก็เป็นบุคคลต้นแบบ 

ของแดนใต้ หากมือทั้งสองข้างของเจ้าอาบไปด้วยเลือดของข้า เช่นนั้น 

ความโกรธแค้นของคนแดนใต้ก็จะต้องให้ตระกูลของเจ้ากับพรรคเจว๋ียซือ่ 

รับเอาไว้แล้ว เจ้าได้เตรียมใจเอาไว้หรือยัง"

จลูัว่ไม่ได้ตอบกลบั คนเช่นเขา ใจแห่งการฝึกบ�าเพ็ญเพียรแน่วแน่ 

ไม่ไหวติง กระจ่างชัดในทางโลก ไหนเลยจะมองเหตุผลไม่ออก แต่ก็

เป็นอย่างท่ีเขาพูด ในเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นในเขตเทียนเหลียง เช่นนั้น 

ก็ท�าได้เพียงให้เขามาจัดการ

"อยู่มาหลายร้อยปี สรุปแล้วก็ยังถูกคนใช้เป็นอาวุธ" ซูหลีมองเขา

อย่างเห็นใจและพูดข้ึน "เหตุใดมารดาเจ้าถึงได้คลอดเจ้าออกมา

ปัญญาอ่อนอย่างนี้ บิดาเจ้าที่อยู่ในปรภพหากได้รู้ว่าสกุลจูจะตกต�่า

เพราะการตัดสินใจของเจ้าในวันน้ีจะเสียใจในภายหลังหรือไม่ท่ี 

ให้ก�าเนิดคนปัญญาอ่อนเช่นเจ้าออกมา"

แหลมคมบาดหู แต่ละค�าล้วนแทงใจ ไม่ใช่แค่เพราะค�าพูด 

เหล่าน้ีเป็นค�าหยาบคาย แต่เพราะไม่มีค�าไหนที่พูดผิดไป ค�าพูด 

ที่เป็นความจริงก็คือกระบี่ ด้วยความสามารถของซูหลี ต่อให้จิตใจ 

ของจูลั่วแข็งแกร่งดังหินผาก็ยังถูกกรีดเป็นร่องรอย

จูลั่วมองไปยังคนท่ีอยู่บนหลังม้าซึ่งอ่อนแรงแล้ว ขนาดที่ว่า 

แม้แต่แขนก็ยังยกไม่ขึ้น "แม่น�้าใหญ่ไหลเชี่ยวแบ่งเป็นสองฟากฝั่ง  

ต่อให้เพียงแค่มองดู ไม่เอ่ยวาจา ก็ยังต้องเลือกสักฝั่ง"
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ท่ีพูดนี้คือเรื่องของซูหลี คือเหตุผลว่าท�าไมท่ัวทั้งผืนพิภพถึงได้

ต้องการฆ่าซูหลี

สิบกว่าปีก ่อน หลังจากเหตุการณ์นองเลือดท่ีส�านักศึกษา 

ศาสนาหลวง ท่ามกลางความวุ่นวายภายในต้าโจว พรรคฉางเซิงกับ 

วังเหลียงอ๋องร่วมมือกัน หวังจะบุกขึ้นเหนือ ซูหลีกลับไม่ยินยอม  

ขนาดท่ีว่าใช้กระบี่ในมือท�าลายผลงานชิ้นใหญ่นี้ ร้อยปีมานี้ไม่ว่า 

จะเป็นจักรพรรดินีศักด์ิสิทธ์ิหรือใต้เท้าสังฆราชก็ล้วนอยากให้เหนือใต้

บรรจบกัน แต่ซูหลีกลับไม่ปรารถนาเช่นน้ัน เขาอาศัยกระบี่หน่ึงเล่ม 

ในมือ ยืนอยู่แดนใต้ ขัดขวางขุมอ�านาจในใต้หล้าให้ไม่อาจก้าวไป 

ข้างหน้าได้

ความจริงไม่ว่าซูหลีจะเลือกอย่างไร เขาล้วนปลอดภัยไร้อันตราย 

แต่เขากลับไม่เลือกอะไรเลย ท่าทีของเขาหย่ิงยโสและชัดเจน 

อย่างมาก "หากข้าเป็นโขดหินก็ควรจะอยู่กลางแม่น�้าใหญ่ หากข้า 

เป็นจอกแหนก็ควรจะไหลไปตามน�้า แต่ข้าคือซูหลี ท�าไมข้าจะต้อง 

ยืนอยู่ท่ีริมฝั่งใดฝั่งหน่ึงด้วย"

จูลั่วเลิกต่อความ พลันเอ่ยข้ึน "เขาหลีซานจะด�ารงอยู่ต่อไป  

เพียงแต่ไม่มีเจ้าอีกแล้ว"

นี่คือความเคารพ และคือการประกาศ

หัวถนนของเมืองสวินหยางเงียบสงัดไร้เสียง เมฆด�ามากข้ึน  

และมีละอองฝนโปรยปรายลงมาอีกครั้ง

"เขาหลีซานท่ีไม่มีข้ายังเป็นเขาหลีซานอยู่อีกหรือ"

ซูหลีมองไปทางทิศใต้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ คิดถึงเร่ืองที่อาจจะ

ก�าลังเกิดขึ้นบนเขาหลีซานในตอนน้ี จิตใจพลันหนักอึ้งขึ้นมา

นี่ไม่ใช่ค�าประกาศที่หย่ิงยโส แต่เป็นความกังวล
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ทั่วทั้งผืนพิภพล้วนคิดว่าซูหลีก็คือเขาหลีซาน แต่ที่จริงแล้วตัวเขา

ไม่ได้คิดเช่นน้ี เขากราบอาจารย์เข้าหอกระบี่เขาหลีซานตั้งแต่เด็ก  

รู ้ว่าเขาหลีซานมีจิตวิญญาณกระบี่ของมันเอง แต่หลายร้อยปีมาน้ี 

เขาก็คือต้นไม้เขียวที่อยู่บนยอดของเขาหลีซานต้นนั้น ทอดร่มเงา 

ลงมาปกป้องศิษย์หอกระบี่เขาหลีซาน หากเขาไม่อยู่แล้วหอกระบี่ 

เขาหลซีานจะเป็นเช่นไร ตอนน้ีท่ีน่ันจะต้องมปัีญหาแน่ เป็นเรือ่งอะไรกัน  

เหล่าศิษย์หอกระบี่เขาหลีซานสามารถแบกรับไว้ได้ไหม น่ีคือเรื่องที่เขา

สนใจเพียงเรื่องเดียวในตอนนี้

"สุดท้ายข้าก็ยังเทียบไม่ได้กับเจ้าคนชุดด�าในด้านนี้ " ซูหลี 

ถอนสายตากลับมา มองไปท่ีจูลั่วและพูดขึ้น "คนที่เขาฆ่าถึงแม้จะ 

ไม่ได้มากมายเท่าท่ีข้าฆ่า แต่ความรอบรู้ในด้านมืดของมนุษย์กลับอยู ่

เหนอืกว่าข้าจรงิๆ ในเขตแดนเทพศกัดิส์ทิธ์ิยังคงมโีลกียวิสัยอยู่มากมาย 

เขารู้ถึงความปรารถนาของพวกเจ้าที่ถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์โลกมนุษย์ 

อย่างชัดเจน แต่สรุปแล้วพวกเจ้าชัดเจนดีหรือไม่ว่าตนก�าลังท�าอะไร"

"มีบางครั้ง การไหลเคลื่อนของประวัติศาสตร์จ�าเป็นต้องถอยหลัง

ก่อนถึงจะย่ิงมีก�าลังท่ีจะไปข้างหน้า"

"ก่อนจะต้านศึกนอกต้องท�าให้ศึกในสงบก่อนอย่างนั้นหรือ"  

ซูหลีมองเขา พูดขึ้นอย่างเย้ยหยัน "เช่นนั้นเจ้าไปเตือนพวกคนสกุลเฉิน 

เหล่าน้ันไม่ให้อยากขึ้นเป็นจักรพรรดิดีกว่าไหม เจ้าไปเตือนให้เทียนไห่ 

สละบัลลังก์ดีกว่าไหม"

จูลั่วน่ิงเงียบไปครู่หน่ึง ความหมายที่ซ่อนเอาไว้ในค�าพูดนี้มีนัย

ลึกซึ้ง

"ท่ีข้าไม่ชอบท่ีสุดก็คือท่าทีของพวกเจ้าที่ดูสูงส่งเสียเต็มประดา" 

ซูหลีกลับไม่คิดจะสนใจความหมายที่ซ ่อนอยู่ว ่ามีนัยลึกซึ้งเท่าไร 
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เลยสักนิด "ไม่สนุกเลย"

"ไม่สนุกจริงๆ"

เซียวจางที่ไม่ได้พูดอะไรมาโดยตลอดส่ายหัวข้ึนมาอย่างแรง  

กระดาษขาวท่ีอยู่บนใบหน้าแผ่นน้ันถูกสายฝนพรมจนเปียก หลงัจากนัน้ 

เขาก็หันกาย พาดหอกเหล็กเล่มนั้นกับไหล่ และเดินไปทางหัวถนน

เขามาเมืองสวินหยางเพ่ือฆ่าซูหลี ในตอนนี้มีคนอื่นมาฆ่า  

อีกท้ังจะต้องฆ่าซูหลีได้อย่างแน่นอน เขายังจะอยู่ท�าอะไรอีก บุคคล 

เช่นซูหลีต่อให้บาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถตอบโต้ การฆ่าเขาก็ยัง 

มีความหมาย แต่การเห็นเขาตายด้วยน�้ามือคนอื่นกลับไม่สนุกเอา 

เสียเลย

เหลียงหวังซุนไม่ได้จากไป ผู้บ�าเพ็ญเพียรนับร้อยคนในเมือง 

สวินหยางก็ยังไม่ได้จากไป พวกเขายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนทีต่กหนกัข้ึน 

เรื่อยๆ นิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจาพลางมองดูคนกลุ่มน้ันที่อยู่กลางถนน  

พวกเขาก�าลังรอดูว่าซูหลีจะตายอย่างไร

ซูหลีลูบเส้นขนท่ีเปียกน�้าของม้าท่ีขี่อยู่พลางพูดข้ึน "พวกเจ้า

สามารถไปได้แล้ว"

แน่นอนว่าเป็นการพูดกับเฉินฉางเซิงและหวังพ่ัว ถึงแม้เขา 

จะเกลียดการรอรับความตายอย่างสงบหรืออาจพูดว่าการหวนคืนสู่

มหาสมุทรแห่งดวงดาว แต่สุดท้ายก็ยังต้องจัดการให้เรียบร้อย  

อย่างไรเสียเขาก็เป็นอาจารย์อาเล็กแห่งเขาหลีซาน

ชีวิตหนึ่งของคนเราจะผ่านไปเช่นไร ซูหลีเคยคิดอยู่หลายครั้ง 

สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีบทสรุป เวลาส่วนใหญ่อาศัยความชอบของตน 

ในการกระท�าเรื่องราว แต่ชีวิตหน่ึงของคนเราจะจบลงเช่นไร เขาได ้

บทสรุปมาตั้งนานแล้ว
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การตายภายใต้เงือ้มมอืของลมฝนแปดทิศ ถึงแม้จะห่างจากทีเ่ขา

คิดเอาไว้มาก แต่ก็ถือว่าพอจะฝืนรับได้

เฉินฉางเซิงถือเชือกบังเหียนอยู่ ก�าลังก้มหน้ามองดูหยาดฝนที่

หน้ารองเท้า น่ิงเงียบไม่เอ่ยวาจา

เรื่องมาถึงขั้นน้ีแล้ว ดันทุรังต่อไปก็ไม่มีความหมาย เป็นโลกน้ี 

ที่ต้องการจะฆ่าซูหลี ในตอนนี้ผู้ที่อยู่ตรงหัวถนนกลางสายฝนนั่นก็คือ

ผูท้ีแ่ขง็แกร่งท่ีสดุในโลก กระบีข่องเขาทัง้เรว็ทัง้แข็งแกร่งจนไม่สามารถ

ขวางอีกฝ่ายเอาไว้ได้

หวังพ่ัวเองก็ไม่ได้เอ่ยวาจา

แต่เขาเริ่มพับแขนเสื้อ

การเคลื่อนไหวของเขาช้าอย่างมาก มีสมาธิอย่างมาก และ

ละเอียดลอออย่างมาก

เขาพับแขนเสื้อที่แขนข้างขวามาถึงบริเวณข้อศอก

ท�าเช่นน้ีแล้วเมื่อตวัดดาบก็จะเร็วขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง

สีหน้าของซูหลีเคร่งขรึมขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดโปงว่าพวกลมฝนแปดทิศอย่างจูลั่วคิด 

หาโอกาสฆ่าหวังพ่ัวท่ีเป็นคนรุ่นหลังก็เพราะอยากจะปกป้องชีวิตของ

หวังพ่ัว มือซูหลีเปื ้อนเลือดมากเกินไป จูลั่วสามารถหาข้ออ้างได้

มากมายเพ่ือฆ่าเขา แต่การจะฆ่าหวังพ่ัวน้ันไม่เหมือนกัน ก่อนที ่

จะมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ ทุกการกระท�าที่มีต่อหวังพ่ัวสามารถ 

ถูกเข้าใจว่าเป็นความอิจฉาริษยาได้...เช่นเพราะไม่อยากถูกคนรุ่นหลัง

ที่มีพรสวรรค์โดดเด่นขึ้นมาแทนที่ จึงลงมือฆ่าโดยไม่สนใจประโยชน์

ของเผ่ามนุษย์ทั้งมวล

ขอเพียงแค่หวงัพ่ัวไม่เริม่ลงมอืก่อน ภายใต้สายตาของคนนบัร้อย 
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จูลั่วก็ไม่อาจท�าอะไรหวังพ่ัวได้ ถึงขนาดที่หลังจากนี้เขากับลมฝน 

แปดทิศที่เหลือยังต้องใส่ใจกับความปลอดภัยของหวังพ่ัวเป็นพิเศษ 

ไปช่วงหนึ่ง

แต่หวังพ่ัวไม่มีเจตนาที่จะหลีกทางให้

เขาพับแขนเสื้อขึ้นมา เผยให้เห็นท่อนแขน และเตรียมท่ีจะลงมือ

ทั้งถนนได้ตกสู่ความเงียบ

ซูหลีมองหวังพ่ัวอย่างสงบน่ิง

จูลั่วมองหวังพ่ัวอย่างสงบนิ่ง

หวังพ่ัวราวกับไม่รับรู้อะไรท้ังสิ้น เขาเช็ดดาบเหล็กกับแขนเสื้อ 

สีหน้าเรียบเฉยมีสมาธิ การเคลื่อนไหวเชื่องช้าตั้งอกตั้งใจ 

อยู่ๆ จูลั่วก็ย้ิมขึ้นมา เพราะในที่สุดเขาก็โมโหข้ึนมาจริงๆ แล้ว

จากรอยย้ิมของเขาไม่รู้สึกถึงความโกรธ แต่เมืองสวินหยางรู้สึก

ได้ชัดเจนอย่างมาก

เมฆด�าบนฟ้ากดต�่าลงมายิ่งกว่าเดิม สายฝนก็เปล่ียนเป็น 

โหมกระหน�่าในพริบตา

นี่ก็คืออานุภาพของอาณาเขตเทพศักด์ิสิทธ์ิ ราวกับเป็นอานุภาพ

แห่งสวรรค์

หลังจากนั้นเขาก็เก็บรอยย้ิมพลางมองไปที่ใบหน้าของหวังพ่ัวท่ี

ไม่ได้แสดงอารมณ์อะไร แล้วพูดขึ้นมาประโยคหนึ่ง

"เจ้าเตรียมจะลงมือกับข้าหรือ"
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ค�าพูดประโยคนี้ของจูลั่วดูเหมือนเป็นการพูดธรรมดา ท่ีจริงแล้ว 

กลับแข็งกร ้าวและวางอ�านาจอย่างมาก ทุกคนล้วนชัดเจนดีว ่า 

ที่จริงแล้วประโยคน้ีควรจะเป็น 'เจ้าถึงกับกล้าลงมือกับข้าเชียวหรือ'

เท้าทั้งสองข้างของหวังพ่ัวไม่ได้ขยับ แขนเสื้อได้พับขึ้นมา และ

เริ่มเช็ดไปที่ดาบเหล็ก น่ีเป็นเพียงการเตรียมตัวสู้ ยังไม่ได้ลงมือ แต่ก็

ท�าให้จูลั่วโมโหอย่างถึงที่สุดแล้ว เพราะเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้ว

ที่ไม่มีคนกล้าลงมือกับเขา

ลมฝนแปดทิศมีความใกล้เคียงกับทวยเทพ การกระท�าใดๆ ที่ 

มุง่หมายจะโจมตีทวยเทพล้วนเป็นการย่ัวยุ สบประมาท และรนหาทีต่าย  

ต่อให้เป็นเพียงแค่ท่าทีก็ล้วนไม่อาจรับได้ ต่อให้คนผู้นั้นจะเป็นหวังพ่ัว

แห่งเทียนเหลียงก็ตาม

ผูค้นบนถนนท่ามกลางสายฝนต่างพากันตกตะลงึและไม่เข้าใจว่า 

ท�าไมหวังพ่ัวถึงได้ท�าเช่นน้ี เขาไม่มีโอกาสที่จะชนะเลย

ระดับของจูล่ัวได้ก้าวข้ามโลกิยะไปนานแล้ว เข้าไปในเขตแดน

ตอนท่ี 115

ดาบเหล็กสะท้านมรสุม (ตอนต้น)
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เทพศักดิ์สิทธ์ิแล้ว 

หากไม่นับคู่สามีภรรยาไป๋ตี้ ในโลกมนุษย์มีผู้ที่แข็งแกร่งท่ีสุด 

อยู่สิบเอ็ดคน เขาก็คือหน่ึงในน้ัน

หวังพ่ัวเป็นอันดับหน่ึงของท�าเนียบเซียวเหยา เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง

ที่สุดในผู้บ�าเพ็ญเพียรรุ่นกลางที่ไม่อาจโต้แย้งได้ เขาอายุสี่สิบก็บรรลุ

ขั้นรวบรวมดวงดาวจนสะเทือนเลื่อนลั่นทั่วหล้า ทว่าก็ยังอยู่ห่างจาก 

ขั้นเทพศักดิ์สิทธ์ิราวระยะทางระหว่างท้องฟ้าดวงดาวกับหลุมโคลน

คนมากมายเชือ่ว่าอนาคตข้างหน้าหวังพ่ัวจะสามารถเข้าสูเ่ขตแดน 

เทพศักดิ์สิทธ์ิได้และกลายมาเป็นลมฝนแปดทิศยุคใหม่ ขนาดท่ีว่า

สามารถมีผลส�าเร็จที่สูงย่ิงกว่า แต่นั่นก็เป็นเร่ืองในอีกนับสิบจนถึง 

นับร้อยปีให้หลัง

หวังพ่ัวในตอนนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าจูลั่วก็เป็นเพียงแค่ชนรุ่นหลังท่ี

ท�าได้เพียงก้มศีรษะรับการสั่งสอนเท่าน้ัน

ทว่าเขากลับต้องการจะลงมือกับจูลั่ว

"ผู้เยาว์ไม่กล้า"

หวังพ่ัวเงยหน้าขึ้นมาและมองจูลั่วอย่างสงบจนถึงข้ันซังกะตาย

เล็กน้อย

คิ้วของจูลั่วคลายออก บรรยากาศบนถนนกลางสายฝนได ้

ผ่อนคลายลงไปบ้าง

หวังพ่ัวยกดาบข้ึนมา แหวกม่านฝนชี้ไปที่ ผู ้แข็งแกร่งท่ีสุด 

ในผืนพิภพท่ีไม่อาจสั่นคลอนได้ "เชิญผู้อาวุโสลงมือก่อน" 

บนถนนพลันเกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาทั้งแถบ แม้แต่เสียงฝนท่ี 

ดังข้ึนเรื่อยๆ ก็ยังไม่อาจกลบเสียงตกตะลึงและเสียงวิพากษ์วิจารณ ์

ของผู้คนไปได้
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คิว้ของจลูัว่เลกิสงูขึน้ ไอพลงัปราณอนัน่าเกรงขามล้นทะลกัออกมา  

สะเทือนจนสายฝนกระจายออกไป

หลังจากนั้นเขาก็หัวเราะขึ้นมา เป็นเสียงหัวเราะที่เย็นชาและ 

แผ่วเบา แต่สะท้อนกึกก้องไปท่ัวทั้งเมืองสวินหยาง

"น่าเสียดายแล้ว"

จูลั่วพูดข้ึนอย่างเฉยเมย น�้าเสียงแสดงถึงความเสียดายอยู่บ้าง 

เพราะกลุม่คนทีม่โีอกาสเข้าสูเ่ขตแดนเทพศกัดิส์ทิธิม์ากทีสุ่ดในโลกมนุษย์ 

หลังจากวันนี้ก็จะมีคนหน่ึงท่ีตายไป ไม่มีโอกาสใดอีก 

"น่าเสียดายจริงๆ" ซูหลีกล่าวพลางทอดถอนใจ

เขาไม่อยากให้หวังพ่ัวตาย เพ่ือเรื่องนี้จึงท�าอะไรบางอย่างลงไป 

แต่หวังพ่ัวกลับไม่รับ เพราะว่ามรรคาดาบของหวังพ่ัวกับมรรคากระบี่

ของเขาไม่เหมอืนกัน เทียบกบัมรรคาดาบของผูค้รองภพโจวก็ไม่เหมอืน 

ดาบของเขามีเพียงแค่ค�าว่า 'ตรง' เท่านั้น

ในตอนท่ีหวังพ่ัวพับแขนเสื้อแล้วเช็ดดาบนั้น อยู่ๆ ซูหลีก็รู้สึกว่า

ในอนาคตดาบของคนผูน้ี้อาจจะพัฒนาต่างไปจากตนและผูค้รองภพโจว  

เป็นไปได้ว่าจะย่ิงส่องประกายและน่าสนใจกว่า

ดังน้ันเขาถึงรู้สึกเสียดาย

เสยีดายทีโ่ลกน้ีจะไม่มโีอกาสได้เห็นดาบในอนาคตนัน่ของหวังพ่ัว  

เขาคิดว่าโลกนี้เองก็ต้องรู้สึกเสียใจเหมือนกัน

เหลียงหวังซุนมองหวังพ่ัวท่ีอยู่กลางสายฝน ไม่ได้พูดสักค�า  

หากแต่ในใจมีความรู้สึกซับซ้อน เพ่ือที่จะท�าให้เรื่องบางเรื่องเรียบร้อย  

ท�าให ้ประสบการณ์ชี วิตของตนสมบูรณ์ การสละชีวิตเพ่ือสิ่ง น้ี  

การเข้าสู้กับสิ่งที่ไม่อาจสู้ได้ ส�าหรับเขาที่ถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะแล้ว 

ก็ไม่ได้ยากท่ีจะเข้าใจหรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้น 
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ต่อให้เขาต้องแลกด้วยชีวิตก็อยากจะฆ่าซูหลีให้ตาย นั่นเพียงเพราะ 

ในโลกแห่งจิตวิญญาณของเขาน้ันมีมหาสมุทรโลหิตที่คาวคลุ้งอยู่  

ขณะท่ีหวังพ่ัวน้ันท�าไปเพ่ืออะไรกัน หรอืว่าอาศยัเพียงแค่ความเชือ่ในใจ 

เท่าน้ันจริงๆ?

เมื่อคิดถึงตรงน้ีอยู ่ๆ เขาก็เกิดความนับถือขึ้นมาอย่างมาก  

มิน่าเล่า ตลอดสามสิบกว่าปีมาน้ี ตั้งแต่เริ่มจนจบตนถึงไม่อาจไล่ตาม 

คนผู้น้ีได้ทัน มิน่าเล่า สามสิบกว่าปีมานี้ เซียวจางจะฝึกบ�าเพ็ญเพียร 

อย่างไรก็ไม่อาจเทียบคนผู้นี้ได้ มิน่าเล่า สามสิบกว่าปีมาน้ีสวินเหมย

จึงท�าได้เพียงแค่ขังตัวเองไว้ในสุสานเทียนซู จนกระทั่งก่อนตายถึงได้

อาศัยการก้าวข้ามความเป็นความตายข้ึนมาเทียบเคียงกับคนผู้น้ีได้

คนท่ีมองหวังพ่ัวเช่นน้ียังมีเฉินฉางเซิงอีกคน เขาไม่ได้พูดและ 

ก็ไม่ได้คิดมากนัก เพียงแต่เกิดความชื่นชมอย่างไร้ขอบเขตข้ึนใน 

จิตใต้ส�านึก เขารู้สึกว่าหวังพ่ัวน่าชื่นชมมาก และก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร... 

ถึงท�าให้เขารู้สึกใกล้ชิดอยู่บ้าง

หลังจากนั้นเขาก็เข้าใจ หวังพ่ัวเหมือนกับหลายคนที่อยู่ข้างกาย

เขา...ไม่สิ ควรจะพูดว่าคนมากมายท่ีเขารู ้จักล้วนคล้ายกับหวังพ่ัว 

ในบางด้าน ยกตัวอย่างเช่น เจ๋อซิ่ว ถังซานสือล่ิว โก่วหานสือ...และ 

ตัวเขา

จุดที่ เหมือนกันพวกนั้นก็มักจะเป็นจุดที่ส่องประกายที่สุด  

ยกตัวอย่างเช่น ยึดมั่น อ่อนโยน แน่วแน่ เด็ดเดี่ยว หย่ิงยโส และ 

น่ิงเงียบ เฉินฉางเซิงมองเห็นทุกสิ่งที่เขากับมิตรสหายมีจากบนร่าง 

ของหวังพ่ัว ร่างท่ีสวมชุดเก่าแต่กลับมีประกายแสงนับไม่ถ้วน บนร่าง

ของหวังพ่ัวเขายังมองเห็นความงดงามของแม่นางชูเจี้ยน กระทั่ง 

ยังเห็นไปถึงหนานเค่อ
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รู ้อยู่แก่ใจว่าสู ้ไม่ได้ข ้าก็ยังจะสู ้  สู ้จนกว่าจะสังหารเจ้าได้  

คนเช่นน้ีช่างยอดเย่ียมจริงๆ นอกจากศิษย์พ่ีอว๋ีเหริน เฉินฉางเซิง 

ก็รู ้สึกว่าเส้นทางการฝึกบ�าเพ็ญเพียรของตนมีต้นแบบท่ีน่าเรียนรู ้

เพ่ิมข้ึนมาอีกคน

ดังน้ันเขาจึงเริ่มเรียนรู้

เขาพับแขนเสื้อขึ้น จากนั้นก็ล้วงเอากระบี่มังกรค�ารนออกมา 

จากฝัก

ในเวลานี้เอง หวังพ่ัวได้เสียบด้ามดาบลงไปที่ฝัก เกิดเป็นเสียง 

ดังข้ึน ดาบและฝักรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เปลี่ยนมาเป็นดาบขนาดใหญ่

เล่มหน่ึง หลังจากน้ันเขาก็ใช้มือทั้งสองข้างจับอยู่ที่ด้ามดาบแน่น  

และมองตรงไปที่จูลั่วท่ีอยู่เบื้องหน้า

ในใจของเฉินฉางเซิงคิดว ่าช ่างเฉียบแหลมเสียจริง จึงน�า 

ด้ามกระบี่เสียบเข้าไปที่ฝัก ดังนั้นกระบี่สั้นจึงกลายมาเป็นกระบี่ท่ี 

มีความยาวอย่างมาก เขาใช้มือท้ังสองข้างจับด้ามกระบี่เอาไว้แน่น 

เช่นกัน จ้องไปที่จูลั่วท่ีอยู่ตรงหัวถนนน่ัน

พวกเขายืนอยู่ห่างกันราวสบิจัง้ หนึง่หน้าหนึง่หลงัยืนอยู่ท่ามกลาง 

สายฝน

ซหูลน่ัีงอยู่บนหลงัม้า หยาดฝนไหลผ่านใบหน้าของเขาทีค่่อนข้าง

ซีดขาวอยู่บ้าง ดวงตากลับย่ิงส่องประกายขึ้นเรื่อยๆ

จลูัว่เดนิเข้ามา สายฝนไม่ได้ตกหนัก แต่สายลมกลับเยน็ยะเยือกข้ึน  

รอบด้านมืดมิดหาใดเปรียบ มีคนเงยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นเพียงสีของ

เมฆด�าที่อยู่บนท้องฟ้ามืดลงกว่าเดิม

ผู ้ร�่าสุราเดียวดายใต้จันทรา เส้นทางของเขาคือตัดอารมณ์ 

ความรู้สึก โดดเดี่ยวเป็นนิรันดร์
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ตามฝีเท้าท่ียกขึ้นและย�่าลง ใบไม้ร่วงที่อยู่กลางสายฝนพลัน 

สั่นไหวขึ้นมา หยาดน�้าถูกสายลมหนาวเหน็บพัดราวกับร่ายร�าไป  

ตามมาด้วยเหล่าใบไม้เปียกลอยละล่องเริงระบ�า ความรู้สึกอ้างว้าง

ปกคลุมไปทั่วถนนสายยาว

ฝงูชนต่างส่งเสยีงร้องอย่างเจบ็ปวดขึน้นบัไม่ถ้วน เหล่าใบไม้เปียก 

ท่ีถูกเสริมด้วยเจตจ�านงราวกับลูกธนู พุ่งเข้าท�าร้ายผู้บ�าเพ็ญเพียร 

จนบาดเจ็บไปหลายคน ผู ้คนเหล่านี้ถึงได้สติข้ึนมา และเข้าใจว่า 

การต่อสู้ต่อจากนี้จะน่ากลัวมากมายขนาดไหน จึงพากันหลบหลีก 

ไปยังบริเวณที่ไกลออกไปจากถนน เพียงแค่พริบตาเดียวบนถนน 

สายยาวก็ย่ิงเงียบสงบและว่างเปล่าเข้าไปใหญ่ 

ค�าว่าว่างเปล่านีไ้ม่ถูกต้องเสยีทเีดยีว เพราะว่ายังมฝีนตกหนกัอยู่

ท่ามกลางสายฝนท่ีตกหนักมีลมฝนที่ผืนพิภพไม่อาจต้านทานได้

ก�าลังเดินเย้ืองย่างเข้ามา

หวังพ่ัวยกดาบขึ้น เฉินฉางเซิงยืนอยู่ข้างม้า ซูหลีน่ังอยู่บนหลังม้า 

เผชิญหน้ากับลมฝน

ในบรรดาพวกเขา ที่ยืนอยู่หน้าสุดก็คือหวังพ่ัว

เสียงขวับดังขึ้นแผ่วเบา ดาบเหล็กปะทะสายฝน ตั้งขวางเอาไว ้

ที่ด้านหน้า

หวังพ่ัวไม่ได้ลงมือ เพราะว่าเขาเป็นอนุชนรุ่นหลัง จูล่ัวเป็น 

ผู้อาวุโส

แน่นอนว่าจูลั่วก็ไม่มีทางเอาเปรียบเขา ยกมือขึ้นมาโบกเบาๆ 

ท่ามกลางสายฝนท่ีตกหนัก เพียงแค่น้ีก็เท่ากับเป็นการลงมือแล้ว

เสียงฟ้าผ่าดังขึ้น ดังอยู่ตรงหน้าหวังพ่ัว สายลมพัดขึ้นอย่าง 

บ้าคลั่ง หยาดฝนโปรยปราย ราวกับท่ีนั่นมีน�้าตกไหลอยู่
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ใบไม้ร่วงที่เปียกโชกยังคงร่ายร�าอยู่ท่ามกลางสายฝน

จูลั่วค่อยๆ เดินเข้ามา เสื้อคลุมสีด�าตัวใหญ่ก็ก�าลังร่ายร�าอยู่ 

กลางสายฝน

ใบหน้าของหวังพ่ัวซีดขาวขึ้นหลายส่วน

อาณาเขตดาบของเขารบัความกดดนัจากพลงัทีไ่ม่อาจจนิตนาการ  

ตรงพ้ืนที่ว่างด้านหน้าเขา สายฝนยุ่งเหยิง ร่องรอยนับร้อยสายปรากฏ

ไม่หยุด หลังจากนั้นก็หายไป ร่องรอยพวกนั้นก็คือการปะทะกันระหว่าง

ไอพลังปราณของจูลั่วกับอาณาเขตดาบของเขา

จลูัว่ไม่ได้ตัง้ใจจะเพ่ิมไอพลงัปราณ เพราะเพียงแค่เย้ืองย่างเข้ามา 

เช่นนี้ก็ราวกับเป็นกองทัพใหญ่ท้ังกองทัพแล้ว

ระหว่างหวังพ่ัวกับจลูัว่ ระยะห่างของระดบัความแขง็แกร่งเผยให้เหน็ 

อย่างชัดเจนเกินไป

จิตกระบี่ของจูลั่วยังไม่ได้ปล่อยออกมาท้ังหมดก็ท�าให้ถนน 

ทั้งสายว่างเปล่าไปแล้ว แม้แต่ก�าแพงท้ังสองด้านของถนนทั้งสาย 

ก็ล้วนถูกใบไม้เปียกท่ีร่ายร�ากลางสายฝนกรีดผ่านเป็นรอยลึกจ�านวน 

นับไม่ถ้วน

มือของหวังพ่ัวท่ีจับด้ามดาบก�าลังสั่นเทา ข้อน้ิวเริ่มซีดขาว

สายฝนที่ตกหนักได้ท�าให้เขาเปียกไปทั่วร่าง หยาดฝนจ�านวน 

นับไม่ถ้วนท่ีโปรยปรายลงมา ไม่รู้ว่าในนั้นมีเหงื่อปนอยู่มากน้อยเท่าไร

การพบกันในวันน้ีท�าให ้รู ้ว ่าสายลมแรงบางทีก็ไม่อาจพัด 

หยาดน�้าค้างปลิวได้ เขาไม่อาจเป็นคู ่ต่อสู ้ของจูลั่ว แต่เขายังคง 

ไม่ปรารถนาจะหันกายจากไป และไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว ดาบเหล็ก 

ยังคงขวางอยู่เบื้องหน้า ราวกับเขื่อน ราวกับขุนเขา

ต่อให้สายฝนเทกระหน�่าเพียงใด เข่ือนน้ันก็ยังคงไม่ทลายลง 
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ขุนเขาลูกนั้นยังคงอยู่ท่ีตรงหน้า ยืนหยัดอย่างไม่มีอะไรเทียบเคียง

มองดูดาบท่ีถูกสายฝนช�าระล้างจนแผ่ความหนาวเหน็บออกมา 

รู้สึกได้ว่าในดาบนี้แผ่พลังท่ีเหนือกว่าความคาดหมายและแผ่พลังที ่

ไม่ยอมศิโรราบออกมา จูลั่วเลิกคิ้วขึ้น รู้สึกคาดไม่ถึงอยู่บ้าง ขณะที่ 

เซวียเหอท่ีอยู่ไกลออกไปกลับตกตะลึงจนพูดไม่ออก

ดาบของหวังพ่ัวถึงกับแข็งแกร่งย่ิงกว่าท่ีทุกคนคิดเอาไว้

ดาบของเขาถึง กับสามารถรับแรงกดดันจากอาณาเขต 

เทพศักดิ์สิทธ์ิได้

เขาท�าได้อย่างไร

เซวียเหอใช้ดาบ ในตอนน้ีทีไ่ด้เหน็ชายร่างผอมสงูผูน้ัน้อยู่บนถนน

กลางสายฝน ในท่ีสุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าค�าพูดนั้นท่ีซูหลีพูดกับตน 

มีความหมายว่าอย่างไร

'หวังพ่ัวใช้ดาบเล่มเดียว'

ใช้เพียงแค่ดาบเดียว มีมรรคาดาบเพียงสายเดียว เช่นน้ีแล้วถึง

จะบริสุทธ์ิพอ ถึงจะแข็งแกร่งพอ!

ก่อนหน้าหวังพั่ว ผู้ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในด้านเพลงดาบในผืนพิภพนี้

คือผู้ครองภพโจว ผู้ครองภพโจวเองก็ฝึกมรรคาดาบเพียงสายเดียว  

นั่นคือวิถีแห่งการฆ่าสังหาร เขาใช้ความเป็นความตายสยบความเป็น

ความตาย หวังพ่ัวไม่สามารถเรียนเพลงดาบของผู้ครองภพโจวได้  

ดังน้ันเขาจึงเดินอยู่บนเส้นทางของตนเอง

เขาเดินอยู่บนเส้นทางตรง

มรรคาดาบของหวังพ่ัวอธิบายด้วยค�าว่าตรงเพียงค�าเดียว  

ค�าว่าตรงนี้ก็คือตรงจากโดยตรง เขาเดินทางตรง ตัวอักษรที่เขียน 

ตอนท�าบัญชีก็ตรงอย่างมาก การนับจ�านวนก็ไม่มีทางค�านวณผิด
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เขามองหรือท�าเรื่องอะไรปกติก็อาศัยความชอบของตนเป็น 

ตัวก�าหนด ดูเหมือนว่าลักษณะนิสัยของเขาก็ตรงด้วย ดังน้ันต่อให้ 

ตวัเขาล�าบากยากจะเอ่ย แต่ดาบของเขาท่ีออกจากฝักจะต้องแหลมคม

หนาวเหน็บ ตรงราวกับหน้าผาขาดท่ีอยู่ระหว่างช่องเขา

ต่อให้ฝนตกหนักมากกว่านีแ้ล้วจะท�าลายหน้าผาภายในเวลาสัน้ๆ  

ได้อย่างไร

จูลั่วลงมือแล้ว

ต่อจากนี้ก็ควรถึงคราวท่ีหวังพ่ัวลงมือเช่นกัน

เขาลงมือ แน่นอนว่าคือการใช้ดาบ

เขาลงมือ ก็คือดาบเดียว

เขาจับฝักดาบท่ีเปลี่ยนมาเป็นด้ามดาบยาว หน่ึงดาบแหวกผ่าน

ลมฝนอันรุนแรง ฟันตรงไปท่ีจูลั่ว

ไร้ซึ่งความลังเล แน่นอนว่าน่ีเป็นดาบที่แข็งแกร่งท่ีสุดในชีวิต 

ของหวังพ่ัว เพราะจูลั่วคือคู่ต่อสู ้ที่แข็งแกร่งท่ีสุดที่เขาเคยพบมา 

ในชีวิต หากไม่ใช ่เพราะซูหลี พูดกันตามเหตุผลแล้ว ก่อนที่จะ 

เหยียบเข้าไปในเขตแดนของข้ันเทพศักด์ิสิทธ์ิ เขาไม่มีเหตุผลอะไร 

ท่ีจะต่อสู้กับจูลั่ว และจูลั่วเองก็ไม่ควรลงมือกับเขาเมื่อค�านึงถึงเรื่อง

ประโยชน์ของเผ่ามนุษย์ 

พูดอีกอย่างคือการต่อสู้ครั้งนี้ได้เลื่อนมาเร็วข้ึนนับสิบปี กระทั่ง 

ถึงร้อยปี

อานภุาพของดาบมหาศาล ความแหลมคมท�าลายม่านฝนทัง้ปวง 

เข้ามาถึงด้านหน้าของจูลั่ว

จูลั่วยังคงไม่คิดท่ีจะใช้กระบี่ เขาลงมืออีกครั้ง

ในครั้งน้ีเขาย่ืนนิ้วมือออกมาสองนิ้ว
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ดาบของหวังพ่ัวหยุดอยู่ท่ามกลางสายฝน ไม่อาจขยับข้ึนหน้า 

ไปได้อีก

นิ้วท้ังสองของจูลั่วกลายเป็นลมฝน สกัดก้ันดาบที่แข็งแกร่งท่ีสุด

ในชีวิตของหวังพ่ัวนี้เอาไว้ เหมือนกับท่ีก่อนหน้านี้เหลียงหวังซุนใช้ 

สองน้ิวสกัดกระบี่ของเฉินฉางเซิงอย่างไรอย่างนั้น ระยะห่างของ 

ความแข็งแกร่งระหว่างเฉินฉางเซิงกับเหลียงหวังซุนนั้นห่างไกลกัน 

เพียงใด ระหว่างหวังพ่ัวกับจูลั่วก็ห่างไกลกันเท่าน้ัน ขนาดที่ว่าห่างไกล

ย่ิงกว่า!

เดมิทีระหว่างมนษุย์กับทวยเทพก็ห่างไกลจนไม่อาจเทียบเคยีงได้

ลมฝนกับดาบเหล็กได้มาพบเจอกันบนถนนสายยาว ต่างฝ่าย 

ต่างไม่ยอมกัน ใบไม้เปียกปอนยังคงร่ายร�าอยู่

ท่ามกลางเสยีงดังฉบัๆ ชดุของหวังพ่ัวปรากฏรอยขาดขึน้มากมาย

อาณาเขตดาบของเขาอย่างไรเสียก็ไม่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะ

หลังจากท่ีปล่อยดาบออกไป

ผู้แข็งแกร่งในผืนพิภพอย่างจูลั่ว ดวงตาของเขาก็คือเพลงกระบี่

รอบรู้ 

ใบไม้ทีร่่วงหล่นหนึง่ใบเป็นดังตัวแทนของความเป็นจรงิ หลบหลกี

อานุภาพดาบของหวังพ่ัว ร่วงหล่นไปบนตัวดาบ ปราณแท้จ�านวน

มหาศาลที่ไม่อาจจินตนาการอัดแน่นอยู่ในใบไม้ใบนี้ ตอนที่ตกกระทบ

ลงบนตัวดาบก็ราวกับมีภูเขาลูกใหญ่หล่นลงมาใส่ 

ใบหน้าของหวังพ่ัวซีดขาวราวหิมะ เลือดทะลักออกจากปาก

อาณาเขตดาบของเขาถูกท�าลายแล้ว

ท�าเช่นไรดี

เขาก้าวขึ้นไปด้านหน้าหน่ึงก้าวอย่างกะทันหัน
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หลังจากน้ันย่อเอว งอเข่า หมุนข้อมือ

เขา...เก็บดาบ

ดาบเหลก็ได้แหวกสายฝนกลบัมา ได้ยินเพียงเสียงเบาๆ เสยีงหนึง่

ใบไม้ร่วงใบนั้นในพริบตาก็กลายเป็นเศษซากไป

ท่ามกลางสายฝนท่ีเทกระหน�่ามีเสียงร้องด้วยความลิงโลดของ 

ซูหลีดังขึ้น

"ดาบดี!"
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ดาบของหวังพ่ัวที่ฟันไปยังจูลั่วในตอนแรกสุดน้ันเป็นดาบที่

แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเขา ซูหลีมิได้มีการตอบสนองใดๆ กระทั่ง 

ในตอนนี้ท่ีหวังพ่ัวได้เก็บดาบกลับมาแล้ว เสียงตะโกนชื่นชมของเขา 

กลบัแทรกผ่านสายฝนเข้าสูหู่ของทุกคน ในทีน้ี่นอกจากจลูัว่ก็มเีพียงแค่

เขาท่ีเป็นผู้แข็งแกร่งท่ีเดินอยู่ในเขตแดนเทพศักดิ์สิทธ์ิ มีเพียงเขาที ่

เข้าใจว่าการทีห่วงัพ่ัวสามารถเก็บดาบกลบัมาได้เป็นเรือ่งท่ียากล�าบาก 

ขนาดไหน 

และดาบน้ีก็ยังท�าลายใบไม้ทีเ่ปียกชืน้นัน่ น่ีหมายความว่าอย่างไร 

นี่ก็หมายความว่าหวังพ่ัวมองลมฝนทั่วฟ้าของจูล่ัวได้ทะลุปรุโปร่งแล้ว!

ผู้บ�าเพ็ญเพียรคนหน่ึงที่อยู่ในขั้นรวบรวมดวงดาวระดับปลาย

สามารถก้าวข้ามธรณีประตูและมองเห็นกฎของโลกแห่งนั้นได้เดิมท ี

ก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างมากแล้ว แต่นี่เขาถึงขนาดสามารถจู่โจม 

ออกไป ความเข้าใจในมรรคาดาบของหวังพ่ัวช่างลึกล�้าจนไม่เหมือน

กับผูท้ีฝึ่กบ�าเพ็ญเพียรมาแค่ไม่ก่ีสบิปีเลยจรงิๆ ราวกับว่าเขาได้ก้าวผ่าน 

ตอนท่ี 116

ดาบเหล็กสะท้านมรสุม (ตอนปลาย)
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กาลเวลาอันยาวนานมานับร้อยปี

ในชวิีตนีซ้หูลีเคยเหน็อัจฉรยิะในการฝึกบ�าเพ็ญเพียรมานับไม่ถ้วน  

เคยสอนชิวซานจวิน ชีเจียน และเฉินฉางเซิงด้วยตัวเอง แต่ยังคงถูก

ความสามารถอันยอดเย่ียมที่ซ่อนอยู่ในดาบน้ีท�าให้หว่ันไหว 

การปะทะกันระหว่างคมดาบท่ีถูกสายฝนอาบไล้จนเย็นยะเยือก

กับใบไม้ร ่วงที่ เปียกปอน...ไม่ว ่าสิ่งใดหากเปียกน�้าก็จะหนักขึ้น  

ใบไม้ใบน้ียามนี้หนักราวขุนเขา แต่ยังคงไม่อาจต้านการฟาดฟันของ

ดาบเหล็กเอาไว้ได้ ได้ยินเสียงดังสนั่น ใบไม้ใบนั้นกลายเป็นชิ้นๆ  

และกระจายออกไปรอบทิศ สายฝนที่ถ่ียิบบนถนนราวกับมีลูกหนัง

ขนาดใหญ่ปรากฏออกมา

นัน่คอืปราณแท้ทีร่ะเบดิออกมาอย่างบ้าคลัง่ เคยีงคู่มากับใบไม้ร่วง 

จ�านวนนับไม่ถ้วน พ้ืนหินที่แข็งแกร่งถูกเจาะเป็นรูมากมาย ถนนและ

ก�าแพงที่มีรอยดาบต้ังแต่แรกก็ถูกเฉือนตัดจนทลายลงกลายเป็น 

กองทราย

หวังพ่ัวยกดาบขึน้ขวางทีด้่านหน้า อาณาเขตดาบได้ถูกกางข้ึนมา

อีกครั้ง

ร่างกายของเขาไปจนถึงเฉินฉางเซิงและซูหลีที่อยู่บนหลังม้า 

ล้วนถูกปกป้องไว้ด้านหลังดาบเหล็ก บนถนนมีเสียงปะทะดังข้ึน 

อย่างชัดเจน เหมือนกับเข็มนับหมื่นเล่มร่วงลงบนโลหะอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ขาดสาย

สายลมพัดเร็วย่ิงขึ้น พัดใส่ทุกสิ่งทุกอย่าง ในซากโรงเตี๊ยม  

ลูกคิดรางหนึ่ง ท่ีสร ้างข้ึนอย่างประณีตนอนแช่อยู่ในน�้าสกปรก  

ถูกสายลมพัดจนเม็ดลูกคิดขยับ ส่งเสียงกระทบกันดังออกมา  

ช่างเหมือนกับบทเพลงบทหนึ่งเสียจริง
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ลมฝนค่อยๆ หยุดลง ถนนสายยาวค่อยๆ สงบ ลูกคิดบน 

รางลูกคิดก็ค่อยๆ หยุดนิ่ง

หวังพ่ัวยังคงยืนอยู่ที่เดิม ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว ดาบเหล็ก 

ยังคงอยู่ในมือ ไม่ได้มีเจตนาที่จะวางลง แต่ใบหน้าของเขากลับซีดขาว 

อย่างมาก บนชุดท่ีเรียบง่ายล้วนเต็มไปด้วยรอยขาดและรอยเลือด

ท่ามกลางความเงียบ เสียงน�้าหยดลงมาจากซากชายคา 

ดังติ๋ง...ติ๋ง...ต๋ิง...แต่กลับไม่มีคนรู้สึกร�าคาญใจ เพราะไม่มีใครสนใจ 

เรื่องพวกนี้

มือทั้งสองข้างของเฉินฉางเซิงจับอยู่ที่กระบี่ เขามองไปด้านหน้า

อย่างจริงจังและมีสมาธิ มองข้ามไหล่ของหวังพ่ัว มองไปยังผู้แข็งแกร่ง

ท่ีไม่อาจเอาชนะได้ราวกับเป็นทวยเทพก็มิปานผู้นั้น หวังพ่ัวได้รับ 

บาดเจ็บสาหัสอย่างมาก ส่วนจูลั่วจนถึงตอนน้ีก็ยังไม่ได้ลงมืออย่าง

แท้จรงิ มองอย่างไรหวังพ่ัวก็พ่ายแพ้แล้ว แต่เขาก็สกดัจลูัว่ได้อยู่ครูห่นึง่ 

เพียงแค่น้ีก็ยอดเย่ียมอย่างมากแล้ว

ดูท่าว่าจะถึงคราวท่ีเขาต้องออกไปขวางเอาไว้แล้ว

จูลั่วไม่ได้สนใจการเคลื่อนไหวของเฉินฉางเซิง มองไปที่หวังพ่ัว

ด้วยสีหน้าประหลาดใจพลางพูดขึ้น "คิดไม่ถึงเลย...เจ้ายังไม่ได้ 

บ�าเพ็ญเพียรจนถึงระดับสูงสุดของขั้นรวบรวมดวงดาว ยังอยู่ห่างไกล

จากการก้าวเข้าสูข้ั่นเทพศักด์ิสทิธ์ิอย่างมาก แต่กลบัสามารถสงัเกตเหน็

เขตแดนของอาณาเขตเทพศักดิ์สิทธ์ิได้อยู่บ้าง"

หวังพ่ัวพูดขึ้น "สรรพสิ่งล้วนมีหลักการเหมือนกัน มนุษย์กับ 

ทวยเทพก็มีส่วนท่ีเชื่อมโยงถึงกัน"

"พรสวรรค์เช่นน้ี ความเข้าใจเช่นนี้ มิน่าถึงได้กล้าชักดาบใส่ข้า...

เพียงแต่ยังจะมีความหมายอะไรอีก"
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ใช่ ส�าหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ ความสามารถกับความแน่วแน่ของ

หวังพ่ัวมิได้มีความหมายใดๆ

เพราะเขาไม่อาจเอาชนะจูลั่วได้

กระบี่ของจูลั่วยังคงอยู่ในฝักก็สามารถท�าให้ผู้ท่ีแข็งแกร่งที่สุด 

ในท�าเนียบเซียวเหยาได้รับบาดเจ็บสาหัส ถึงกับอาบย้อมไปด้วยเลือด

ทั่วทั้งตัว 

ชือ่เสยีงสะเทือนแปดทิศ พายุฝนบงัฟ้าดงัคนืไร้จนัทร์ ช่างแข็งแกร่ง 

จนยากจะจินตนาการจริงๆ

ความแตกต่างระหว่างท้ังสองอยู่ท่ีเวลา อยู่ที่ระดับพลัง อยู่ท่ี 

ห้วงว่างเปล่าที่แบ่งแยกทวยเทพกับมนุษย์ธรรมดานั่น ไม่ใช่ส่ิงที่

พรสวรรค์กับความมุ่งมั่นจะสามารถชดเชยได้ ไหนเลยหวังพ่ัวยังจะ 

มีเหตุผลที่ไม่พ่ายแพ้

แต่มีคนบางคนที่ไม่ได้มองเช่นน้ี

"เจ้าแพ้แล้ว" ซูหลีเอ่ยกับจูลั่ว

ฝูงชนซึ่งอยู่ไกลออกไปก�าลังชมการต่อสู ้ทางน้ีอยู่ เมื่อได้ยิน 

ค�าพูดน้ีก็ไม่เข้าใจ พากันสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร หวังพ่ัวในยามน้ี

เลือดอาบไปทั่วร่าง เห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส ไหนเลยจะมีโอกาส

ชนะแม้เพียงน้อยนิด

ซูหลีน่ังบนหลังม้า มองจูลั่วแล้วพูดขึ้น "แพ้ให้กับชนรุ ่นหลัง 

เช่นนี้ หรือว่าเจ้าไม่รู้สึกขายหน้า"

จูลั่วปล่อยให้ผมที่ประบ่าถูกลมพัดสยาย ตอนท่ีเขาก�าลังจะพูด

อะไรบางอย่างกลับนิ่งเงียบไป ก้มหน้ามองตัวเอง ตรงน้ันไม่ได้มี

บาดแผลและไม่ได้มีรอยเลือด มีเพียงเศษผ้าชิ้นหนึ่งค่อยๆ ร่วงลงมา

แขนเสื้อข้างซ้ายของเขาถูกฟันขาดออกมาเป็นเศษเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง
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ไม่ว่าจะเป็นจูลั่วหรือผู้บ�าเพ็ญเพียรในระดับใดก็ตาม น่ีไม่ได้ 

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขา แต่เมื่อได้เห็น

เศษผ้าชิน้นัน้ร่วงลงไปในแอ่งน�า้ฝนหน้าฝ่าเท้าของเขา เป็นเวลานานมาก 

ที่จูลั่วไม่ได้พูดขึ้นมา เมื่อได้เห็นภาพน้ีฝูงชนต่างนิ่งเงียบไร้เสียง ในใจ

คิด...หรือว่าจะพ่ายแพ้แล้วจริงๆ แล้วแพ้ท่ีตรงไหนกัน

ไม่มีใครเข้าใจค�าพูดของซูหลีไปจนถึงการนิ่งเงียบของจูล่ัว  

เฉินฉางเซิงเองก็ไม่เข้าใจ ดูเหมือนเหลียงหวังซุนจะเข้าใจอยู่บ้าง  

หวังพ่ัวเองก็เข้าใจ แต่มิได้ยอมรับ 

ค�าว่าปราชัยมีชัยกับค�าว่าแพ้ชนะ มองอย่างไรก็ความหมาย

เหมือนกัน เพียงแต่ในบางเวลา ในบางสถานการณ์ท่ีค่อนข้างพิเศษ  

เจ้าปราชัยก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าพ่ายแพ้ ยกตัวอย่างเช่นนักเลงผู้หนึ่ง 

ท่ีถูกฟาดจนศีรษะจมลงไปในแอ่งโคลนบนพ้ืนแล้ว แต่ขอให้ได้คว้า 

ท่อนไม้ข้ึนมาฟาดใส่คนท่ีตีเขาสักหน่อย แม้จะไม่มีความหมายอะไร 

แต่ก็ถือว่าตนไม่ได้พ่ายแพ้ แน่นอนว่าซูหลีไม่มีทางใช้ตัวอย่างนี้มา

ตัดสินการประมือกันของหวังพ่ัวกับจูลั่ว หวังพ่ัวพ่ายแพ้แล้ว ไม่อาจ 

ที่จะโต้เถียงได้ เป็นการพ่ายแพ้ที่สมเหตุสมผล ถูกต้องตามหลักการ  

แต่เขาก็ยังคิดว่าคนที่พ่ายแพ้คือจูลั่วอยู่ดี

อีกทั้งดูจากปฏิกิริยาของจูลั่วในตอนน้ี แสดงว่าเจ้าตัวยอมรับ 

ในความคิดของซูหลี

ตอนที่ผู ้ครองภพโจวอายุสามปีก็สามารถเอาชนะไปทั่วหล้า  

ไร้คู่ต่อกรได้แล้วหรือ ตอนท่ีจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิเพ่ิงเข้าวังนั้น นาง

สามารถเอาชนะผู ้ใดได้กัน ตอนที่เจ้าอายุเท่ากับหวังพ่ัวในตอนน้ี 

สามารถเอาชนะเขาได้ไหม นี่ก็คือสิ่งที่ซูหลีต้องการจะพูดกับจูล่ัว  

ฟังดูแล้วค่อนข้างไม่มีเหตุผลอยู่บ้าง แต่ท่ีจริงแล้วมีเหตุผลอย่างมาก 
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เพียงแต่เหตุผลนี้ใช้ได้แค่ในขอบเขตความคิดของพวกคนท่ีแข็งแกร่ง

ที่สุดในผืนพิภพเหล่านี้

เฉนิฉางเซงิเข้าใจแล้ว และครุน่คดิด้วยความมนึงงอยู่บ้าง หากเทยีบ 

ตอนอายุเท่ากัน เช่นน้ันตน...ยังมีสวีโหย่วหรง ยังมีแม่นางเฉินชูเจี้ยน 

ไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งท่ีสุดหรอกหรือ ซูหลีไม่รู ้ว่าเฉินฉางเซิงในตอนน้ี 

ก�าลังคิดอะไร ไม่เช่นนั้นจะต้องหัวเราะเยาะเขายกใหญ่เป็นแน่ เขา 

พูดกับจูลั่วต่อ "ยังมีอีกเรื่องหน่ึง นั่นก็คือเจ้าถดถอยไปอย่างมาก 

เลยนะ"

จูลั่วไม่พูด แต่ดูออกว่าไม่พอใจ เพราะสายฝนที่ตกลงมาไม่กล้า

กระทบลงบนเสื้อคลุมของเขา พวกมันพลันหักเหออกไป

"ในปีนั้นเจ้าสามารถใช้กระบี่เดียวสังหารขุนพลปีศาจอันดับสอง

ใต้จันทรา แต่เจ้ายามนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ของไห่ตี๋ได้อย่างไร ชายหนุ่ม 

ผู้สง่างามท่ีเคยเขียนกลอนยามสังหารคนในเวลานี้ได้แก่ตัวลงไปแล้ว 

ไร้ซึ่งความเฉียบคมอย่างสิ้นเชิง ตัวเจ้าที่เคยกระท�าการโดยไม่แม้แต่

จะหอบหายใจ กระทั่งสตรีแซ่เทียนไห่ผู ้นั้นก็ยังเทียบไม่ได้ ทว่า 

หลายร้อยปีมาน้ีกลับไม่กล้าย่างก้าวเข้าจิงตูแม้แต่ก้าวเดียว ย่ิงยามน้ี 

ยังคิดจะฆ่าคนรุ่นหลังที่อาจจะคุกคามต�าแหน่งของตัวเอง จุๆ เจ้านี ่

ช่างแก่แล้วแก่เลยเสียจริง" ซูหลีพูดต่อ "เจ้าแก่แล้ว อายุใกล้จะ 

พันปีแล้ว ควรจะตายตั้งนานแล้ว แต่แก่แล้วไม่ตายคืออะไร น่ันคือ 

พวกสับปลับกลับกลอก เป็นตาแก่เจ้าเล่ห์ มนุษย์น้ันก็เหมือนกับต้นไม้ 

ตอนท่ีงอกงามท่ีสุดก็ควรจะโอ้อวดตนท่ามกลางสายลมฤดูวสันต์ 

อย่างสุดชีวิต ทว่าอยู่มานานเกินไปแล้วยังพยายามมีชีวิตอย่างสุดชีวิต 

ร ่างกายที่โรยราจะกลายเป็นไม้เน่า จนกระท่ังสุดท้ายก็ถูกฟ้าผ่า 

จนกลายเป็นเถ้าถ่าน นี่ยังจะมีความหมายอะไร"
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ในท่ีสุดจูลั่วก็เอ่ยปากขึ้นมา มองไปท่ีอีกฝ่ายแล้วพูดข้ึน "เจ้า 

พูดจบหรือยัง"

"ด่าจบแล้ว"

"ท่ีเจ้าพูดก็มีเหตุผล"

คิ้วกระบี่ของซูหลีเลิกข้ึน มีความคึกคักขึ้นมาบ้าง "ว่าอย่างไร"

"น่ีเป็นกระบี่ที่สองของเจ้า"

แต่ละค�าแทงใจด�า แต่ละค�าราวกระบี่ ซูหลีบาดเจ็บสาหัส 

ยากจะต่อสู ้ แต่หัวใจกระบี่ยังอยู่ วาจาท่ีเปล่งออกมายังสามารถ 

ท�าร้ายคนได้

ซูหลีมองเขาเงียบๆ ยืนยันแล้วว ่าคนผู ้นี้มีคุณสมบัติที่จะ 

หย่ิงทะนง คาดไม่ถึงว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

"ข้ารับกระบี่ท้ังสองของเจ้าแล้ว เช่นน้ันตอนนี้ก็ควรเป็นข้าท่ี 

ชักกระบี่แล้ว"

เมื่อพูดจบมือขวาของจูลั่วก็เป็นดังมังกรแหวกชั้นฟ้า ย้ายมือมา

ช่วงเอวและจับไปท่ีด้ามกระบี่

เมฆด�าคล้อยต�่า ห่าฝนกระหน�่าลงมา แสงสว่างบนฟ้าสลัวลง 

อีกครั้ง ใบไม้ร่วงหล่น ร่ายร�าเต็มท้องฟ้าท่ามกลางหยาดน�้าฝน

จูลั่วชักกระบี่ออกจากฝัก กระบี่ เล ่มนั้นไม่ได ้ส่องประกาย  

มองดูแล้วก็ไม่ได้มีจุดไหนพิเศษ แต่เมฆด�าที่ปกคลุมอยู่บนฟ้าของ 

เมืองสวินหยางพริบตากลับสว่างขึ้นมา ราวกับว่าถูกเคลือบด้วยสีเงิน 

น่ันคือรัศมีแสงหรือ หลังชั้นเมฆคืออะไร ดวงอาทิตย์หรือ ไม่ นั่นคือ 

สิ่งที่ไม่ควรมาปรากฏขึ้นบนโลกของเผ่ามนุษย์ เพราะน่ันคือดวงจันทร์

ของเผ่าปีศาจ

นั่นคืออดีตของจูลั่ว ความรุ่งโรจน์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด
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หลายปีก่อนเขามองเห็นดวงจนัทร์ดวงนัน้ทีทุ่ง่หิมะ ขบัขานบทกลอน 

ที่ไพเราะอย่างมากบทหนึ่ง สังหารคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างมาก เพราะ

เหตุน้ีเขาจึงได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งแห่งยุคของผืนพิภพ และมีฉายาว่า

ผู้ร�่าสุราเดียวดายใต้จันทรา

ในที่สุดผู ้แข็งแกร่งผู ้นี้ ก็จะแสดงพลังท่ีแท้จริงของระดับข้ัน 

เทพศักดิ์สิทธ์ิต่อเมืองสวินหยางแล้ว

ระหว่างห่าฝนกับใบไม้ทีเ่ปียกชืน้นบัหมืน่พัน เฉินฉางเซงิรบัรูไ้ด้ถึง 

พลงัแสงสว่างทีย่ิ่งใหญ่มหาศาลน่ัน รูส้กึว่าร่างกายย่ิงแข็งค้างขึน้เรือ่ยๆ 

ขนาดจิตใต้ส�านึกยังคิดจะหลบหนีออกไป น่ีก็คือขั้นเทพศักดิ์สิทธ์ิหรือ 

ที่แท้อาณาเขตของมันไม่ใช่ในความหมายเดียวกับอาณาเขตดวงดาว

ของขั้นรวบรวมดวงดาว ประกายแสงที่ปกคลุมทุกส่ิงไม่อาจแบ่งเขต 

ได้เลย เช่นน้ันควรจู่โจมอย่างไร เขาอ่านต�าราตั้งแต่เด็ก หากพูดถึง 

เรื่องความรู้แล้วไม่มีทางเป็นรองผู้อ่ืน แต่กลับไม่เข้าใจแสงที่ขอบของ

เมฆด�ากับกระบี่ที่น�าพามาซึ่งประกายแสงเล่มน้ัน เพราะกฎเกณฑ์ของ

อาณาเขตเทพศกัด์ิสทิธ์ินัน้อยู่เหนือความสามารถในการท�าความเข้าใจ

ของเขาไปแล้ว

ห่าฝนสีด�ามืด กระบี่ที่ส่องประกายราวกับจะแผดเผาหมู่เมฆ

ต่อหน้าภาพฉากอันย่ิงใหญ่ตระการตาเช่นนี้ เงาร่างของหวังพ่ัว

ย่ิงดูเล็กกระจ้อยร่อย คล้ายจะถูกกลืนกินได้ตลอดเวลา

"ช่างมันเถิด!" เฉินฉางเซิงตะโกนใส่เขา

หวังพ่ัวไม่ได้หันกลับมา พูดขึ้น "ข้ายังอยากจะลองดูอีกครั้ง 

สามารถมีประสบการณ์เช่นนี้ได้ไม่ง่ายเลย"

สายฝนที่เทกระหน�่าพลันอาบไล้ใบหน้าท่ีไร้ท้ังอารมณ์หวาดกลัว

และยินดีของเขา คล้ายกับน�้าเสียงอันเรียบน่ิงท่ีท�าให้ใจคนเกิด 
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ความหวาดผวาและความเคารพขึ้นมาอย่างไรอย่างน้ัน

นั่นคือความเงียบสงบที่แท้จริง เป็นความเงียบสงบแบบที่เรียกว่า

เช้าสดับมรรคเย็นบรรลุ

เฉินฉางเซิงไม่พูดอะไรมากอีก เขารู้ว่าตนได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง

อีกครั้งแล้ว

กระบี่ของจูลั่วมาถึง

โลกมนุษย์บางทีอาจเป็นแสงสว่าง บางทีอาจเป็นความมืด  

เมื่อกระบี่มา สายฝนที่ด�ามืดก็น�าพาแสงสว่างมาด้วย แม้โลกจะ 

กว้างใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีสถานท่ีใดสามารถหลบพ้น หวังพ่ัวเองก็ 

ไม่อาจหลบได้

เขาใช้ดาบอกีครัง้ เป็นการฟันดาบออกไปตรงๆ โดยไม่มอีะไรใหม่ 

แต่ต�าแหน่งที่ดาบมุ่งไปกลับแปลกใหม่อย่างมาก

ที่เขาฟันไม่ใช่กระบี่แสงสายนั้น ไม่ใช่ใบไม้ร่วงท่ีร่ายร�าเต็มฟ้า  

ไม่ใช่จูลั่วท่ีห่างออกไปนับสิบจั้ง แต่เป็นลมฝน

ลมฝนท่ีเคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศ

ดาบเหล็กของหวังพ่ัวฟันตรงออกไป ตัดผ่านหยาดฝน กรีดผ่าน

สายลม พาดผ่านท้องนภา

เสียงแหวกอากาศดังขึ้น บนถนนปรากฏรอยแยกช่องว่างท่ี 

มืดมิดขึ้นสายหนึ่ง

ขอเพียงอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถหลบกระบี่นี้ของจูลั่วได้

เช่นนั้นก็เปิดเส้นทางใหม่ขึ้นมาและไปสู่โลกใหม่ด้วยกันเถิด!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3Bft8Kp

https://bit.ly/3Bft8Kp

