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ค�ำน�ำ

คงไม่มคี�ำไหนท่ีเหมำะจะกล่ำวถึงท้ำลขิติพลกิโชคชะตำในช่วงนีม้ำกไปกว่ำ  

'ไม่มีมิตรแท้และศัตรูท่ีถำวร' อีกแล้ว เพรำะแม้แต่เผ่ำมำรท่ีจับมือกับ 

เผ่ำมนุษย์ต่อกรเผ่ำปีศำจมำนับพันปีเวลำนี้ยังเร่ิมมีใจเป็นอื่น และหำก 

ไม่ต้องกำรสำนสัมพันธ์กับเผ่ำมนุษย์อีกต่อไป จะหันไปหำพันธมิตรจำกท่ีใด

ได้อีกถ้ำไม่ใช่ 'เผ่ำปีศำจ' หำกเมืองไป๋ต้ีหันไปจับมือกับเมืองเสว่ียเหล่ำจริง 

เผ่ำมนุษย์คงถึงครำวตกที่น่ังล�ำบำกเป็นแน่แท้

เฉินฉำงเซิงเป็นสังฆรำชของศำสนำหลวง และยังเป็นอำจำรย์ของล่ัวลั่ว 

องค์หญิงเพียงหน่ึงเดียวของเผ่ำมำร ทว่ำแม้แต่ตัวเขำเองก็ยังไม่แน่ว่ำจะใช้

สถำนะเหล่ำนั้นแก้สถำนกำรณ์ร้ำยแรงน้ีได้ 'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' เล่ม 18 

ด�ำเนินมำถึงจุดที่เข้มข้นขึ้นอีกข้ันแล้ว!

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจำกเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือกำรได้อ่ำนเรื่องรำว เมื่ออ่ำนเรื่องรำวมำมำกเข้ำก็นึกคึกอยำกเล่ำ

เรื่องรำวดูบ้ำง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลำยมำเป็นผู้เล่ำนับแต่นั้น

มำจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องที่แตกต่ำงหลำกหลำยมำมำกมำย ได้รับรำงวัล

มำบ้ำง แต่สิ่งที่อยำกให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�ำว่ำ 'อ่ำนสนุก' น่ีแหละ หวังว่ำจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' เป็นโปรเจ็กต์ควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มำจำกแนวคิดง่ำยๆ 

เพียงแค่ว่ำอยำกให้นักอ่ำนท่ีเป็นสำยหนังสือเล่มได้อ่ำน ได้สะสมนิยำย 

แนวก�ำลังภำยในแฟนตำซีที่กำรันตีควำมสนุก เพรำะเป็นผลงำนของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้ำงควำมประทับใจแบบไม่รู้ลืมมำแล้วกับ 'สยบฟ้ำพิชิตปฐพี'

ผลงำนของ Mao Ni เรื่องนี้มีกำรแปลเป็นภำษำไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่ำงที่ได้กล่ำวไปว่ำเรำในฐำนะส�ำนักพิมพ ์

ที่ท�ำหนังสือก็อยำกให้มิตรรักนักอ่ำนทั้งหลำยได้รับควำมสนุกสนำนในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้ำลิขิตพลิกโชคชะตำ' รูปแบบหนังสือนี้เป็นกำรเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งจำกส�ำนวนเดิมของ 'สมำพันธ์พลิกฟ้ำ' ที่ได้ 

แปลไว้กับทำงอิงค์ สโตน ทีมบรรณำธิกำรของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่ำงย่ิงในกำรรักษำคุณภำพของงำนซึ่งเป็นจุดแข็งของเรำมำตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้รับทั้งสำรและอรรถรสอย่ำงสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่ำทุกท่ำนจะมีควำมสุขกับกำรอ่ำน



“หิมะตกใหม่และสายลมวสันต์สะอาดที่สุด อาจารย์เป็นคนเช่นนั้น”
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ค�ำพูดนี้ของเปี๋ยยั่งหงย่อมกล่ำวกับมู่ฮูหยินและเสื้อคลุมด�ำ

มูฮ่หูยินยืนเอำมอืไพล่หลงัรำวกับก�ำลงัเผชญิกับมหำสมทุรกว้ำงใหญ่  

สีหน้ำเคร่งขรึมอย่ำงมำก ไม่ตอบค�ำถำมเขำ

ต้นไม้ริมหน้ำผำต้นนัน้ถูกเจตนำรมณ์หมดัท�ำลำยจนสลำยหำยไป 

แต่จุดที่เสื้อคลุมด�ำยืนอยู่ยังคงหลงเหลือเงำของต้นไม้

เงำของกลุม่ใบไม้ทีท่อดลงบนร่ำงเขำท�ำให้มองเหน็รปูลกัษณ์ของเขำ 

ไม่ชัดเจน แต่ไม่อำจกลบเสียงเขำได้

เสียงหัวเรำะแปลกประหลำดดังมำจำกเส้ือคลุมด�ำแล้วจำกน้ันก็

สั่นสะเทือนไปทุกทิศทำงรำวกับฟ้ำร้องค�ำรำม เสียงดังอื้ออึงอย่ำงยิ่ง

สีหน้ำเปี๋ยยั่งหงค่อยๆ สงบ ทว่ำอำรมณ์กลับดิ่งลง

วันนีเ้ขำมำเพ่ือล้ำงแค้นให้บตุรชำย แต่ตอนน้ีดเูหมอืนว่ำเขำอำจจะ 

ต้องมำตำยที่นี่

เสยีงดงัเคร้ง แขนเสือ้เขำลอยข้ึน กระบีล่วงตำท่ีก่อข้ึนจำกแสงดำว

บริสุทธ์ิไร้ใดเปรียบถือก�ำเนิดบนพ้ืนดิน ก่อนฉีกกระชำกท้องฟ้ำท่ีอยู่ 

ไกลออกไปหลำยพันจั้ง ฟำดฟันใส่เมฆขำวก้อนนั้น

ตอนที่ 118

ทูตสวรรค์จากผืนพิภพอื่น
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มีเสียงเสียดสีดังขึ้นรำวกับยอดเขำหนักได้ลื่นไถลไปบนพ้ืนดิน 

เมฆขำวส่ำยไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนดอกไม้แดงจะสบโอกำสเปลี่ยนเป็น

ล�ำแสงสีแดงพุ่งกลับไปยังหน้ำผำ ลอยอยู่เหนือศีรษะเปี๋ยย่ังหงอย่ำง 

ระแวดระวังที่สุด

เมฆขำวสลำยตวัไปและแสงสทีองนัน้ก็แผ่ปกคลมุไปทัว่ทัง้ท้องฟ้ำ 

สว่ำงไสวไร้ใดเปรียบ ชวนให้แสบตำอย่ำงที่สุด

หำกเสือ้คลมุด�ำไม่วำงผนกึเอำไว้ก่อน แสงนีค้งจะท�ำให้ทัว่ผนืพภิพ 

แตกตื่นไปแล้ว

ในตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนบนสองฝั่งแม่น�้ำหงเหอที่ได้เห็นแสงนี้

แต่เพรำะมนัสว่ำงเกนิไป พวกเขำจงึไม่สำมำรถมองเหน็ภำพทีแ่ท้จรงิ

ทว่ำเปี๋ยยั่งหงกับอู๋ฉยงปี้มองเห็น สีหน้ำจึงเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด

ผิดปกติ

ถึงกับสำมำรถมองเห็นควำมสับสนและหวำดกลัวในดวงตำของ 

อู๋ฉยงปี้ได้เลือนรำง

ร่ำงสองร่ำงค่อยๆ ปรำกฏขึ้นในแสงสว่ำงไร้ขอบเขต

ปีกสีขำวกว้ำงหลำยสิบจั้งกระพือช้ำๆ อยู่ด้ำนหลังพวกเขำ

ร่ำงท้ังสองเปลอืยเปล่ำ มส่ีวนเว้ำส่วนโค้งสมบรูณ์แบบและบรสุิทธ์ิ

ไร้รอยด่ำงพร้อย ไม่มีอะไรที่มำกเกินควำมจ�ำเป็นบนร่ำงกำยนั้นและ 

ไม่อำจระบุเพศของพวกเขำได้

ล�ำแสงนบัไม่ถ้วนเหล่ำนัน้แผ่ออกมำจำกร่ำงกำยและปีกของพวกเขำ  

ดูศักดิ์สิทธิ์อย่ำงที่สุดแต่ก็เปี่ยมไปด้วยเจตจ�ำนงในกำรท�ำลำยล้ำง

คนทั้งสองเป็นสิ่งใดกัน พวกเขำมำจำกที่ใด

"ทตูสวรรค์แห่งแสงศกัดิส์ทิธ์ิมำถึงแล้ว พวกเจ้ำยังคดิต่อต้ำนอกีหรอื"

เสียงของเสื้อคลุมด�ำมืดมนเยือกเย็นผิดปกติ แต่เทียบกับในอดีต

พันปีก่อนมันกลับมีอำรมณ์อันยำกอธิบำยผสมอยู่ด้วย



Mao Ni 9

ดูเหมือนว่ำคนท้ังสองที่ปรำกฏตัวขึ้นในแสงสว่ำงซึ่งเขำเรียกว่ำ 

'ทตูสวรรค์แห่งแสงศักด์ิสทิธ์ิ' น้ันจะส่งผลกระทบต่ออำรมณ์ของเขำอยู่บ้ำง

ต�ำนำนกลำยเป็นจรงิและยังปรำกฏขึน้ตรงหน้ำ เป๋ียย่ังหงตกตะลึง

อย่ำงมำกจริงๆ

แต่ถึงอย่ำงไรเขำก็เป็นหน่ึงในผู้แข็งแกร่งท่ีสุดของผืนพิภพแห่งนี้ 

ดังนั้นเขำย่อมกลับคืนสู่ควำมสงบยำมปกติได้อย่ำงรวดเร็ว

โดยเฉพำะตอนทีส่ำยตำเขำมองผ่ำนแสงสว่ำงไปยังทูตสวรรค์ทัง้สอง  

สีหน้ำก็เปลี่ยนเป็นเฉยชำ

"ด้วยตัวประหลำดไม่ชำยไม่หญิงสองตัวนี่น่ะหรือ"

ยำกจะรู้ได้ว่ำสองคนท่ีถูกเรียกว่ำ 'ทูตสวรรค์แห่งแสงศักดิ์สิทธ์ิ' 

เข้ำใจค�ำพูดของเขำหรือไม่

กำรต่อสู้เริ่มขึ้นในทันที

ล�ำแสงสองสำยไม่สนระยะห่ำงหลำยพันจั้งระหว่ำงหน้ำผำกับ

ท้องฟ้ำ ดูคล้ำยทะลุผ่ำนช่องว่ำงมำถึงเปี๋ยยั่งหงกับอู๋ฉยงปี้โดยตรง

สิ่งที่ติดตำมมำคือแสงสว่ำงไร้ขอบเขต แรงกดดันอันน่ำพรั่นพรึง 

และกำรโจมตีที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมกลิ่นอำยแห่งกำรท�ำลำยล้ำง

ในแสงสว่ำงบำดตำ เปี๋ยยั่งหงกับอู๋ฉยงปี้ได้เห็นหน้ำตำทูตสวรรค์

อย่ำงชดัเจนในระยะใกล้เป็นครัง้แรก แม้จะเป็นเพียงพรบิตำเดยีวเท่ำนัน้

ก็ตำม

ทตูสวรรค์ท้ังสองมใีบหน้ำสมบรูณ์แบบ สหีน้ำไม่แยแสอย่ำงสิน้เชงิ 

และปรำศจำกอำรมณ์ใดๆ มีเพียงควำมศักดิ์สิทธิ์เท่ำนั้น

หว่ำงคิ้วพวกเขำมีรอยแสงรูปโค้งสำยหนึ่ง ดูงดงำมและศักดิ์สิทธิ์

หำใดเปรียบ

หำกมองด้วยสำยตำของมนุษย์ ทูตสวรรค์ท้ังสองดูคล้ำยกันมำก 

มีเพียงกลิ่นอำยที่แผ่ออกมำเท่ำนั้นที่ต่ำงกัน หน่ึงเย็นชำไร้ควำมรู้สึก
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อย่ำงมำกในขณะท่ีอกีหน่ึงโหดเหีย้มดรุ้ำยอย่ำงย่ิง แต่ทัง้คูต่่ำงก็ไร้อำรมณ์ 

ควำมรูส้กึของมนุษย์โดยสิน้เชงิ คล้ำยคลงึกับสิง่ไร้ชวิีตบำงอย่ำง ยกตวัอย่ำง 

เช่นคลื่นทะเลรุนแรงหรือน�้ำค้ำงแข็งและหิมะอันเย็นเยียบ

แสงกระบี่สำยหนึ่งฉีกผ่ำนคลื่นแสงไปทำงทูตสวรรค์ที่เย็นชำ 

ไร้ควำมรู้สึก แต่กลับถูกปีกคู่นั้นรับเอำไว้

เปี๋ยย่ังหงรู้สึกถึงพลังสำยหน่ึงที่ย่ิงใหญ่มหำศำลประหนึ่งท้องฟ้ำ

ดวงดำว

กระบี่ลวงตำที่ก่อขึ้นจำกแสงดำวสลำยเป็นเศษเสี้ยวนับไม่ถ้วน 

ในทันที

ดอกไม้แดงส่งเสยีงหวีดขึน้ กลบีดอกไม้บำนออก กันเศษแสงดำว

และคลื่นแสงเอำไว้

ตูม!

รอยแตกนับไม่ถ้วนปรำกฏขึ้นบนที่รำบหน้ำผำ เศษหินปลิวว่อน

ในขณะที่หลุมลึกหลำยจั้งปรำกฏขึ้น

เปี๋ยยั่งหงยืนอยู่ที่ก้นหลุม มือทั้งสองยกขึ้น

ทูตสวรรค์ท่ีเย็นชำไร้ควำมรู้สึกลอยอยู่กลำงอำกำศ มือข้ำงหนึ่ง 

กดลงมำ

สถำนกำรณ์อีกฝั่งหนึ่งอันตรำยยิ่งกว่ำ

เมื่อเห็นทูตสวรรค์ลงมำจำกท้องฟ้ำ อู๋ฉยงปี้ก็นึกถึงต�ำนำนท่ีนำง

เคยอ่ำนเมือ่ยังเยำว์วัยในหอว่ันโซ่ว นำงเริม่รูส้กึหวำดกลวัและไม่สบำยใจ  

จิตใจจึงสั่นสะท้ำนยำกจะรักษำเส้นทำงแห่งจิตให้มั่นคงได้ ท�ำให้ทะเล

ดอกบัวส่ำยไหวไม่หยุดนิ่งแม้ไร้ลม กำรป้องกันของนำงปรำกฏช่องโหว่ 

ทูตสวรรค์ผู้นั้นได้เปลี่ยนเป็นล�ำแสงพุ่งเข้ำไปในช่องโหว่ ฟำดฟันลงไป

รำวกับกระบี่

เสียงฉึบแผ่วเบำดังขึ้น แขนซ้ำยของอู๋ฉยงปี้ถูกตัดพร้อมกับเลือด
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สีทองเจิดจ้ำที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ำ

ครัน้ได้ยินเสยีงกรดีร้องของภรรยำ เป๋ียย่ังหงก็ค�ำรำมอย่ำงโกรธเกรีย้ว  

เขำปล่อยสองหมัดที่บรรจุแสงดำวและปรำณแท้ท่ีบ�ำเพ็ญเพียรมำ 

หลำยร้อยปีออกไปขับไล่ทูตสวรรค์ตนนั้น ก่อนจะรุดไปตรงหน้ำอู๋ฉยงปี้

อย่ำงรวดเร็ว มือขวำเขำสร้ำงกระบี่จำกแสงดำวขึ้นอีกครั้งแล้วฟำดฟัน

ไล่ทูตสวรรค์อีกตนให้ถอยไป

ดอกไม้แดงบินกลับมำและโคจรรอบเปี๋ยย่ังหงกับอู๋ฉยงปี้ด้วย

ควำมเรว็สงูรำวกับดำวตก มนัแผ่พลงัปรำณอนัแขง็แกร่งท�ำให้สถำนกำรณ์ 

หยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง

แค่ประมอืเพียงครัง้เดียว เป๋ียย่ังหงก็รูว่้ำทูตสวรรค์ท้ังสองทีม่ำจำก

ผืนพิภพเซิ่งกวงนั้นน่ำกลัวมำก

ทูตสวรรค์ทั้งสองดูเหมือนจะสำมำรถเข้ำใจและใช้กฎของโลกได้

ตำมสัญชำตญำณ หำกเทียบพวกเขำกับระดับกำรบ�ำเพ็ญเพียรของ 

ผนืพิภพแห่งนี ้พวกเขำย่อมต้องเป็นผูแ้ข็งแกร่งขัน้เทพศกัดิส์ทิธ์ิแต่ก�ำเนดิ  

ย่ิงไปกว่ำนัน้ร่ำงกำยของพวกเขำยังคล้ำยสร้ำงขึน้จำกพลังของแสงศกัดิสิ์ทธ์ิ 

อันบริสุทธิ์ที่สุด แข็งแกร่งยำกท�ำลำย แม้แต่เชื้อพระวงศ์ของเผ่ำปีศำจ

ก็ยำกจะเทียบเคียงได้ ที่น่ำกลัวท่ีสุดก็คือพวกเขำมีควำมเร็วและกำร

ตอบสนองระดับเหนือจินตนำกำร รำวกับพวกเขำเป็นล�ำแสงของจริง 

สำมำรถรุกและถอยได้อย่ำงอิสระโดยไม่สนกฎเกณฑ์ทั้งปวง

เมื่อเผชิญหน้ำกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งน่ำหวำดกลัวเช่นนี้ แม้แต่

เปี๋ยย่ังหงที่อยู่ระดับแถวหน้ำของกลุ่มผู้แข็งแกร่งข้ันเทพศักดิ์สิทธ์ิก็ยัง

รูส้กึว่ำกำรรบัมอือีกฝ่ำยนัน้เหน็ดเหนือ่ยอย่ำงมำก ส่วนอูฉ๋ยงป้ีเหน็ได้ชดั 

ว่ำนำงไม่อำจทนรบักำรโจมตีได้แม้แต่ครัง้เดียว หำกไม่ใช่เพรำะเป๋ียย่ังหง 

ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีควำมเร็วเป็นเลิศ เกรงว่ำตอนน้ีนำงคง 

ตำยไปแล้ว
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อูฉ๋ยงป้ีรูว่้ำสถำนกำรณ์อันตรำยอย่ำงย่ิง ดังน้ันต่อให้รูส้กึเจบ็ปวด

บริเวณแขนที่ถูกตัดขำดอย่ำงท่ีสุด และพลังศักดิ์สิทธ์ิยังคงโจมตีอยู่

ภำยในไม่ให้นำงใช้แสงดำวมำฟ้ืนฟูร่ำงกำย นำงก็กัดฟันไม่ยอมส่งเสยีงใดๆ  

แต่กระนั้นใบหน้ำนำงก็ซีดขำวและไม่อำจก�ำจัดประกำยหวำดกลัวใน

ดวงตำได้

เปี๋ยยั่งหงเห็นสภำพน่ำอนำถของภรรยำ ดวงตำก็เย็นเยียบ ควำม

โกรธเกรี้ยวพุ่งขึ้นถึงขีดสุด

ทูตสวรรค์ทั้งสองลอยอยู่กลำงอำกำศ มองลงมำที่อู ๋ฉยงปี้กับ

เปี๋ยยั่งหงอย่ำงเฉยเมย

ทตูสวรรค์ท่ีเย็นชำไร้ควำมรูส้กึมองไปท่ีแขนซึง่ถูกตดัขำดของอูฉ๋ยงป้ี  

เห็นเลือดสีทองที่ก�ำลังหยดลงมำเหล่ำนั้น ทูตสวรรค์ก็พลันเอ่ยขึ้น

เขำพูดด้วยสีหน้ำเฉยชำ แต่น�้ำเสียงน่ำเกรงขำมอย่ำงที่สุด

เขำใช้ภำษำของผนืพิภพเซิง่กวง ท�ำนองเสยีงแปลกประหลำดและ

ซับซ้อน 

กล่ำวตำมเหตผุล คงไม่มผีูใ้ดบนหน้ำผำสำมำรถเข้ำใจค�ำพูดของเขำ

ทีน่่ำประหลำดใจคือหลงัค�ำพูดเขำถูกสำยลมเย็นของภเูขำพัดผ่ำน 

มันก็กลำยเป็นภำษำของผืนพิภพแห่งนี้

"เป็นผู้ขโมยไฟจริงๆ พวกเจ้ำดูหมิ่นเทพเจ้ำ จึงต้องตำย"
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เปี๋ยยั่งหงเข้ำใจสิ่งที่ทูตสวรรค์กล่ำว แต่ไม่เข้ำใจควำมหมำย

เขำไม่รู้ว่ำผู้ขโมยไฟคืออะไร หรือ 'เทพเจ้ำ' องค์ใดที่ผู้แข็งแกร่ง

จำกต่ำงเผ่ำเลื่อมใสศรัทธำ

เขำรูว่้ำตวัเองก�ำลงัเผชญิหน้ำกับสถำนกำรณ์อันตรำยท่ีสดุในชวิีต 

อันตรำยยิ่งกว่ำครั้งเผชิญหน้ำกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิในสุสำนเทียนซู

เสียอีก

ทตูสวรรค์สำมำรถใช้ลมเย็นของภูเขำเปลีย่นค�ำพูดของตนให้เป็น

ภำษำของผืนพิภพแห่งนี้ นี่พิสูจน์ว่ำกำรคำดเดำของเขำนั้นถูกต้อง

ตัวประหลำดจำกผืนพิภพเซิ่งกวงมีควำมสำมำรถเข้ำใจและใช ้

กฎเกณฑ์ของโลกได้อย่ำงอิสระโดยแท้จริง 

ถึงกับเป็นไปได้ว่ำกำรด�ำรงอยู่ของพวกเขำก็มพ้ืีนฐำนมำจำกกฎเกณฑ์ 

เหล่ำนี้

แต่ในตอนนีเ้ป๋ียยัง่หงสงบอย่ำงมำก สหีน้ำถงึกับเปลีย่นเป็นเฉยชำ

กว่ำเดิม

ในฐำนะผูแ้ข็งแกร่งของผนืพิภพ เขำย่อมไม่ตืน่ตระหนกเมือ่เจอกับ 

ตอนที่ 119

ปฐมบทของการต่อสู้ระหว่างผู้ศักดิ์สิทธิ์
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เหตุกำรณ์ใหญ่ ในทำงกลับกันเขำยิ่งสุขุมมำกกว่ำเดิม

หลงัจำกประมอืกันครัง้แรก เขำก็พอจะเข้ำใจรูปแบบกำรต่อสู้และ

วิธีที่อีกฝ่ำยใช้ประโยชน์จำกกฎเกณฑ์ของโลกขึ้นมำบ้ำงแล้ว

หำกเป็นกำรต่อสู้แบบหน่ึงต่อหน่ึง เขำมั่นใจว่ำอย่ำงน้อยตนก็ 

ไม่พ่ำยแพ้ 

ปัญหำก็คือภรรยำเขำบำดเจ็บหนัก แขนขำด และผู้แข็งแกร่งท่ี

ฝีมอืลกึล�ำ้ยำกหย่ังถึงท่ีแท้จรงิอย่ำงมูฮ่หูยินกับเสือ้คลุมด�ำยังยืนอยู่ด้ำนข้ำง 

ตลอดเวลำ

ทตูสวรรค์ทีโ่หดเหีย้มดรุ้ำยพลนัร่อนลงมำ พร้อมฟันกระบีแ่สงในมอื 

ใส่เปี๋ยยั่งหง

แม้ว่ำพวกเขำจะต่ืนขึน้ได้ไม่นำน แต่ควำมเข้ำใจในกำรต่อสูยั้งได้รบั 

กำรรกัษำเอำไว้อย่ำงสมบรูณ์ พวกเขำรูส้กึได้ว่ำผูแ้ขง็แกร่งเผ่ำมนษุย์ผูน้ี้ 

สำมำรถคุกคำมตนเองได้

ดังนั้นจึงตัดสินใจก�ำจัดคนผู้นี้เป็นคนแรก

เป๋ียย่ังหงโบกแขนเสือ้ออกกระบีอ่ย่ำงสง่ำงำม มอืทีกุ่มกระบีล่วงตำ 

จำกแสงดำวกลับทะลวงผ่ำนแขนเสื้อไปอย่ำงเงียบเชียบ!

หมดัปรำกฏข้ึนในอำกำศ ต่อยท�ำลำยกระบีแ่สงในมอืของทตูสวรรค์ 

โดยตรงจนแตกเป็นเสี่ยงๆ

ในเวลำเดียวกันดอกไม้สีแดงท่ีหมุนโคจรด้วยควำมเร็วสูงก็พลัน

พุ่งออกจำกข้ำงกำยเป๋ียย่ังหงและโจมตไีปทีใ่บหน้ำของทตูสวรรค์อีกตน

ดอกไม้แดงพลันแตกออกเป็นกลีบดอกไม้อันแหลมคมจ�ำนวน 

นับไม่ถ้วน

เสียงกรีดร้องโหยหวนกลุ่มหนึ่งดังขึ้น แสงสว่ำงระเบิดออก

จำกนั้นทั้งหมดพลันหยุดชะงัก

ชัว่ขณะต่อมำแสงระเบดิออกอกีครัง้ ส่องสว่ำงไปถึงท้องฟ้ำท่ีอยู่ห่ำง 
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ออกไปสิบกว่ำหลี่

ใบหน้ำของทูตสวรรค์ทั้งสองมีบำดแผลขนำดเล็กมำกมำย เลือด

สีทองเปี่ยมไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์หยดลงมำรำวกับน�้ำค้ำง

พวกเขำมองเป๋ียย่ังหงทีถื่อกระบีล่อยอยู่กลำงอำกำศ ดวงตำยังคง

ปรำศจำกอำรมณ์ ไม่มีควำมโกรธ ไม่มีควำมระแวดระวัง มีเพียงควำม

ไม่แยแส

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งทวีควำมน่ำพรั่นพรึงขึ้นไปอีก

เสยีงฟ้ำค�ำรำมระเบดิขึน้นับครัง้ไม่ถ้วนบนท้องฟ้ำ คลืน่ปรำณพวยพุ่ง  

ท�ำให้เศษสุดท้ำยของเมฆขำวถูกท�ำลำยไปในที่สุด

ผ่ำนไปครู่หนึ่งล�ำแสงนับไม่ถ้วนก็ร่วงลงมำจำกท้องฟ้ำ ท้ำยที่สุด

ก็เปลี่ยนเป็นเส้นสำยเปลวไฟที่มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ดูแล้วคล้ำยกับ

ฝนหินอุกกำบำตก็มิปำน

ผูค้นในเมอืงไป๋ตีต่้ำงพำกันตกตะลงึและอยู่ในควำมโกลำหล พวกที่ 

ขี้ขลำดหน่อยก็เชื่อว่ำนี่เป็นทัณฑ์สวรรค์และคุกเข่ำค�ำนับอย่ำงต่อเนื่อง

เผ่ำขนำดใหญ่และคฤหำสน์ของตระกูลมั่งคั่งเปิดใช้ค่ำยกลทันที 

เตรยีมรบัมอืเปลวไฟและควำมร้อนอนัดเูหมอืนไร้สิน้สดุ ในขณะทีอ่งครกัษ์ 

เผ่ำมำรในวัง ทหำรในเมอืงไป๋ตี ้และผูแ้ขง็แกร่งจ�ำนวนมำกใต้กำรควบคมุ 

ของสภำผู้อำวุโสก็เตรียมพร้อมเพื่อดับเปลวเพลิงที่อำจเกิดขึ้น

ทว่ำสถำนกำรณ์ไม่น่ำกลวัอย่ำงท่ีคดิ เส้นสำยเปลวไฟหำยไปก่อน

ที่จะตกถึงพ้ืน ไฟสวรรค์ท่ีหลงเหลืออยู่เพียงท�ำให้อำกำศของเมืองไป๋ตี้

อุ่นร้อนขึ้นรำวกับฤดูคิมหันต์มำเยือนอย่ำงฉับพลัน มีเปลวไฟส่วนน้อย

ตกลงไปในแม่น�้ำหงเหอ

ท้องฟ้ำเหนือเมอืงไป๋ต้ีในตอนน้ีถกูผนกึและควบคมุเอำไว้ ไม่มเีสยีง 

หรอืเส้นแสงใดสำมำรถทะลวงผ่ำนไปได้ ผูแ้ข็งแกร่งแห่งผนืพิภพทีส่ำมำรถ 
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เข้ำใจควำมหมำยของล�ำแสงนั้นก็ไม่อำจมองเห็นได้ ส่วนชำวบ้ำนและ

เหล่ำขนุนำงเผ่ำมำรทีส่ำมำรถมองเหน็ล�ำแสงเหล่ำน้ันก็ไม่รู้ว่ำมนัคอืส่ิงใด

สิ่งที่ตกลงมำจำกท้องฟ้ำคือเลือด

เส้นสำยเปลวไฟแต่ละเส้นคือเลือดหนึ่งหยด

เลอืดเหล่ำนีม้ำจำกทัง้ผูแ้ขง็แกร่งของผนืพิภพอืน่และจำกผูแ้ขง็แกร่ง 

ของผืนพิภพแห่งนี้

พวกเขำท้ังหมดล้วนเป็นผู้อยู่ในเขตแดนเทพศักดิ์สิทธ์ิ เลือดของ

พวกเขำเปี่ยมไปด้วยพลังงำนศักดิ์สิทธ์ิ บริสุทธ์ิดังทองและร้อนยิ่งกว่ำ

หินหลอมเหลว

ตอนทีห่ยดเลอืดศักด์ิสทิธ์ิตกกระทบแม่น�ำ้หงเหอ สตัว์อสรูขนำดยักษ์ 

เหล่ำนัน้กด็�ำลกึลงไปท่ีก้นแม่น�ำ้อย่ำงเงยีบงนั ส่วนสตัว์อสรูจ�ำนวนมำก

ทีไ่ม่ค่อยมปัีญญำก็ไม่อำจต้ำนทำนควำมกระหำยตำมสญัชำตญำณได้เลย 

แม้แต่น้อย พวกมนัแหวกว่ำยเต็มก�ำลงัไปหำเลอืดน้ัน ก่อนจะแย่งชงิกัน

อย่ำงดุเดือดเพื่อที่จะกินมัน

สุดท้ำยสัตว์อสูรท่ีสำมำรถกินเลือดเหล่ำนั้นได้ก็ถูกสัตว์อสูรท่ี 

โหดเห้ียมย่ิงกว่ำกินไป เหตกุำรณ์เช่นน้ีด�ำเนนิต่อไปอย่ำงโหดเหีย้มและ

ซ�้ำซำกอยู่หลำยรอบ

จนกระทั่งกลำงดึกกว่ำท่ีเลือดเหล่ำน้ีจะได้ผู้เป็นเจ้ำของท่ีแท้จริง 

สุดท้ำยก็ถูกมังกรเพลิงที่มำจำกส่วนลึกของต้นไม้สวรรค์ฉกชิงไป

แต่มงักรเพลงิตวัน้ีโชคไม่ดนีกั มนัทีม่พีลงัในกำรต่อสูใ้กล้เคยีงกับ

ผู้แข็งแกร่งขั้นรวบรวมดวงดำวกลับไม่อำจทนรับพลังงำนศักดิ์สิทธ์ิที่

บรรจุอยู่ในเลือดได้แม้แต่น้อย

มงักรเพลงิดิน้รนอยู่ท่ีก้นแม่น�ำ้อันเชีย่วกรำกและอนัตรำยตลอดคนื  

สุดท้ำยตัวมันก็ลุกไหม้แล้วตำยไป

ในคืนนั้นแม่น�้ำหงเหอเจิดจ้ำรำวกับก�ำลังลุกไหม้
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มชีำวบ้ำนเผ่ำมำรมำกมำยสงัเกตเห็นควำมผดิปกตใินแม่น�ำ้หงเหอ  

พวกเขำคุกเข่ำริมสองฝั่งแม่น�้ำและสวดอธิษฐำนไม่หยุด เฝ้ำภำวนำให้

จักรพรรดิขำวออกจำกกำรกักตนเร็วขึ้น ขอให้เทพเจ้ำลงมำและท�ำตำม

ค�ำอ้อนวอน ภำวนำให้ต้นไม้สวรรค์ทัง้เก้ำทีซ่่อนอยู่ในส่วนลกึของเมฆหมอก 

ช่วยเผ่ำมำรต้ำนทำนภัยพิบัติทั้งปวง

แมว่้ำล�ำแสงเหล่ำนัน้ไมไ่ด้ตกลงสูพ่ืน้ดนิ ไมไ่ด้น�ำมำซึ่งไฟสวรรค์

อนัน่ำหวำดกลวั แต่เมอืงไป๋ต้ีก็ยังอยู่ในควำมโกลำหลท่ีสุด เพรำะคล่ืนปรำณ 

จำกฟำกฟ้ำได้ท�ำลำยสิง่ปลกูสร้ำงมำกมำย โดยเฉพำะร้ัวป้องกันบรเิวณ

อทุยำนเลีย้งสตัว์และทุง่เลีย้งสตัว์ใกล้กับต้นไม้สวรรค์ทำงซ้ำยสดุถูกโค่นล้ม  

ท�ำให้สัตว์มำกมำยนับไม่ถ้วนหนีไป

เพ่ือรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยและควบคมุสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเรว็ 

ท่ีสุด เมืองไป๋ตี้จึงประกำศใช้กฎอัยกำรศึก ไม่มีผู้ใดสนใจชำวบ้ำนที่

หมอบกรำบอยู่รมิแม่น�ำ้หงเหอ แต่พ้ืนทีส่่วนใหญ่ของเมอืงนัน้เงยีบสงบแล้ว  

ทกุท่ีเตม็ไปด้วยทหำรคอยลำดตระเวน พ้ืนทีใ่กล้เขตต้องห้ำมอย่ำงวงัหลวง 

และภูเขำหนิขำวได้รบักำรคุ้มกนัจำกองครกัษ์เผ่ำมำรแห่งแม่น�ำ้หงเหอ

ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมที่สุด

เขตริมแม่น�้ำนอกเมืองถูกควบคุมน้อยกว่ำอยู่บ้ำง แต่ก็เงียบสงัด

กว่ำปกติอยู่หลำยส่วน ไม่มีผู้ใดกล้ำออกจำกบ้ำน หรือหำกออกมำก็จะ

หมอบค�ำนับแม่น�้ำหงเหอท่ีลุกไหม้ ไหนเลยจะมีอำรมณ์ซื้อสุรำ ดังน้ัน

กิจกำรของโรงสุรำเล็กๆ ย่อมไม่ดีนักและปิดร้ำนตั้งแต่หัวค�่ำ

เซวียนหยวนพ่ัวออกจำกโรงสุรำเล็กๆ ไปยังริมแม่น�้ำ มองไปยัง

แสงไฟและเปลวเพลิงที่ลุกขึ้นจำกส่วนลึกของแม่น�้ำ สัมผัสถึงกลิ่นอำย

ศักดิ์สิทธ์ิที่แฝงอยู่ในนั้น ก่อนจะมองขึ้นไปบนฟ้ำอย่ำงไม่รู้ตัวพลำง 

คดิในใจว่ำตอนกลำงวนัเกิดอะไรขึน้กันแน่ หรอืจะเป็นกำรต่อสูร้ะหว่ำง

ผู้แข็งแกร่งขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์จริงๆ
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จำกส�ำนักไจซิงถึงส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง จำกจิงตูถึงเมืองไป๋ตี้ 

เด็กหนุ่มเผ่ำหมีผู้นี้มุมำนะบำกบั่นเสมอมำ ผู้อ่ืนมองว่ำแขนของเขำ

พิกำร แต่เขำยังคงมั่นใจในตัวเองอย่ำงย่ิง เช่นเดียวกับคนกลุ่มนั้นใน

ส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง แต่เขำรู้ดีว่ำตัวเองอยู่ในระดับใด และรู้ว่ำ

เขตแดนเทพศกัดิส์ทิธ์ิยังอยู่ห่ำงไกลจนไม่อำจจนิตนำกำรได้ ต่อให้มอง

อกีนำนกว่ำนีก็้ไม่อำจพบอะไรในเพลงิศักดิส์ทิธ์ิกลำงแม่น�ำ้ เขำจงึรีบไปจำก 

ริมแม่น�้ำและกลับบ้ำนของตน

บ้ำนเขำก็อยู่ในเขตริมแม่น�้ำนอกเมือง เป็นที่ซึ่งมีชื่อว่ำทำงต้นสน 

คนจนมำกมำยในเมอืงไป๋ตีอ้ำศยัอยู่ทีน่ี ่บ้ำนเรอืนส่วนใหญ่ถูกสร้ำงด้วย

ไม้สนทีธ่รรมดำรำคำถูกท่ีสดุ พวกมนัพอจะกันร้อนกันหนำวได้บ้ำง เพียงแต่ 

กำรระบำยน�้ำไม่ค่อยดี เมื่อเดินอยู่ในที่แห่งน้ีก็มักจะได้กลิ่นเหม็นอยู่ 

เป็นระยะ

เซวียนหยวนพ่ัวดูเหมือนจะไม่สนเรื่องพวกน้ีเลยตอนที่เขำเดินไป

ตำมทำงเดินลำดชนัอย่ำงเงยีบงนั ไม่ว่ำเสยีงสบถจำกบ้ำนเรอืนข้ำงทำง 

เสยีงฝีเท้ำม้ำจำกระยะไกล หรอืรถม้ำบนิทีบ่นิผ่ำนอำกำศรำวกับเปลวไฟ 

ก็ไม่อำจท�ำให้เขำเปลี่ยนสีหน้ำได้เลยแม้แต่น้อย
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หลงัจำกเลีย้วขวำในตรอกเลก็ๆ ท่ีชือ่ซำนเหอหล่ีและเดนิไปจนสุดทำง  

เซวยีนหยวนพ่ัวผลกัเปิดประตไูม้ท่ีค่อนข้ำงเก่ำและมำถงึเรอืนหลงัน้อย

ที่เขำอำศัยอยู่ในช่วงหลำยปีมำนี้

ลำนเรอืนแห่งน้ีเลก็มำก แต่ละด้ำนกว้ำงเพียงหนึง่จัง้ ทว่ำก็สะอำด

อย่ำงมำก บนพ้ืนปูด้วยหินสีขำว มีต้นสนท่ียังสูงไม่เท่ำตัวคนปลูกอยู ่

กลำงหินขำว ตัดกับก�ำแพงสีเทำและหลังคำสีด�ำอย่ำงงดงำม

รอบเรือนหลังน้อยคือวัดเทียนซู่ประจ�ำทำงต้นสน บริเวณน้ีจึง 

เงยีบสงบอย่ำงมำก นอกจำกเสยีงระฆงัทีด่งัในยำมรุง่อรณุและพลบค�ำ่

ก็ไม่มีเสียงเอะอะโวยวำยอื่นใดอีก 

กล่ำวได้วำ่เรือนน้อยหลังน้ีเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่ดีที่สุดในทำงต้นสน 

แต่น้อยคนที่จะรู้

เซวียนหยวนพ่ัวเดินผ่ำนหินขำวและนัง่ลงทีพ้ื่นไม้ตรงหน้ำทำงเข้ำ

ตัวเรือน เขำถอดรองเท้ำออก เปลี่ยนมำใส่ถุงเท้ำขำวสะอำดแทน

ก่อนที่จะเข้ำไป เขำมองไปที่กองฟืนข้ำงประตู

กองฟืนไม่ได้สูงนัก แต่ก็จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ หำกพิจำรณำดู

ตอนที่ 120

กระบ่ีเหล็กยังคงอยู่ หน้าตาไม่เคยเปลี่ยน
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ให้ดีจะพบว่ำฟืนแต่ละท่อนมีขนำดและควำมหนำใกล้เคียงกันแทบ 

ทุกประกำร

เซวียนหยวนพ่ัวเงยีบงันอยู่ครูห่น่ึง จำกน้ันก็ย่ืนมอืเข้ำไปในกองฟืน 

และดึงพลองเหล็กเล่มหนึ่งออกมำช้ำๆ

พลองเหล็กนี้ไม่มีขอบและมุม ยิ่งไม่มีควำมแหลมคมแต่อย่ำงใด 

ดูธรรมดำสำมัญไม่มีอะไรโดดเด่น

แต่ควำมจริงแล้วนี่คือกระบี่

ไม่ว่ำท�ำเนียบร้อยศัสตรำวุธจะจัดอันดับอย่ำงไร กระบี่เล่มนี้ล้วน

ต้องอยู่ในสิบอันดับแรก

ผูใ้ดจะคำดคดิว่ำกระบีภู่ผำมหำสมทุรในต�ำนำนจะมำอยู่ในเรือนน้อย 

หลังหนึ่งในเขตคนยำกจนของเมืองไป๋ต้ี ทั้งยังถูกผู้เป็นเจ้ำของซุกไว้ใน

กองฟืนอย่ำงส่งๆ อีกด้วย

ตอนทีอ่ยู่ในส�ำนกัศกึษำศำสนำหลวงมนัก็ถูกปฏิบตัไิม่ต่ำงกัน ทัง้ยัง 

เคยเป้ือนควันและน�ำ้มนัในครวั ถึงกับถูกใช้เป็นไม้เขีย่ฟืนในเตำอกีด้วย

เซวียนหยวนพั่วถือกระบี่เหล็กขณะผลักประตูเข้ำห้องไป

พ้ืนท่ีในห้องนีเ้ลก็มำก มโีต๊ะเตีย้หน่ึงตวัและเบำะกกไม่ก่ีใบเท่ำนัน้ 

ตรงกลำงมีประตูกระดำษกั้นพื้นที่นั้นกับพื้นที่ที่เขำพักอำศัยอยู่

เซวียนหยวนพ่ัวมองไปยังประตกูระดำษ ก�ำกระบีเ่หลก็ในมอืซ้ำย

แน่นขึ้น ลมหำยใจยังคงสงบรำบเรียบทว่ำสีหน้ำกลับเปลี่ยนเป็น

เคร่งขรึม

ประตกูระดำษบำงมำก ไม่ต้องกล่ำวถึงกำรใช้กระบีภู่ผำมหำสมทุร 

เพียงแค่ร่ำงแขง็แรงก�ำย�ำของเขำเป่ำลมออกไปก็เพียงพอให้ประตกูระดำษ 

ล้มลงได้

แล้วเขำหวำดระแวงสิ่งใดกัน ถึงกับดูหวำดกลัวอยู่บ้ำง

ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังมำจำกอีกด้ำนของประตูกระดำษ
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"ข้ำไม่รูว่้ำเจ้ำเป็นใคร แต่เมือ่เจ้ำสำมำรถรบัรูก้ำรมอียู่ของพวกเรำได้ 

ทนัทีทีเ่ข้ำมำในเรอืนน้อยหลงันี ้เจ้ำก็น่ำจะเป็นผูบ้�ำเพ็ญเพียร โปรดเข้ำมำ 

คุยกัน"

เซวียนหยวนพ่ัวไม่มีท่ำทีต่ืนตกใจ เพียงมองประตูกระดำษพลำง

เอ่ยถำมเสียงเคร่งขรึม "พวกเจ้ำเป็นใคร"

อีกฝั่งของประตูกระดำษ

ในห้องมืดมัวอยู่บ้ำง ล�ำแสงจำกรถม้ำบินบนท้องฟ้ำทะลุผ่ำน

หน้ำต่ำงเข้ำมำเป็นระยะๆ ให้แสงสว่ำงเป็นครั้งครำว

บนผนังมีครำบเลือด เลือดบำงส่วนส่องประกำยสีทองจำงๆ แต่

ไม่มีคลื่นพลังปรำณใดๆ

นกัพรตหญิงผูห้น่ึงน่ังพิงผนงั หน้ำตำนำงงดงำมยำกจะบอกอำยุได้  

ใบหน้ำเตม็ไปด้วยกลิน่อำยโหดเหีย้มทว่ำดวงตำกลบัเตม็ไปด้วยควำมกลวั

อำลักษณ์ผู้หนึ่งน่ังอยู่ข้ำงนำง ใบหน้ำซีดขำวเล็กน้อยแต่สีหน้ำ 

ยังสุขุมเหมือนเช่นเคย

เป็นเป๋ียยัง่หงกับอู๋ฉยงป้ี หำกไม่ใช่เพรำะมูฮ่หูยินต้องไปรักษำผนกึ

บนท้องฟ้ำเหนือเมืองไป๋ตี้และเสื้อคลุมด�ำต้องปกปิดควำมลับสวรรค์นี้ 

สำมีภรรยำคู่น้ีคงยำกจะเอำชีวิตรอดมำได้ แต่ถึงอย่ำงนั้นพวกเขำก็ยัง

ได้รบับำดเจบ็สำหสัด้วยน�ำ้มอืทูตสวรรค์ท้ังสองและต้องจ่ำยค่ำตอบแทน 

ไปมำกมำย

อูฉ๋ยงป้ีตกใจและโมโหกับค�ำพูดของเป๋ียย่ังหง "แทนท่ีจะรบีฆ่ำเขำ 

เจ้ำกลับเชิญเขำเข้ำมำอย่ำงนั้นหรือ!"

"เขำเป็นเจ้ำของที่นี่ จะถูกแขกไล่ออกไปได้ท่ีไหนกัน" เปี๋ยย่ังหง

มองไปที่เงำร่ำงตรงหน้ำประตูกระดำษและกล่ำวอย่ำงสุขุม "พวกเรำ 

ไม่อำจเคลื่อนไหว แล้วก็ไม่อำจออกไปต้อนรับเจ้ำ โปรดเข้ำมำเถิด"

เซวยีนหยวนพ่ัวครุน่คดิอยูเ่งยีบๆ ครูห่นึง่หลงัจำกได้ยินประโยคนี้ 
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จำกนั้นเขำก็ถือกระบี่เหล็กและเดินไปผลักเปิดประตูกระดำษ

ในตอนแรกเขำมองเหน็ผลกึแก้วกองหน่ึงบนพ้ืน เจดย์ีเล็กสองหลัง 

และไม้วิญญำณหลำยชิ้น

เห็นได้ชัดว่ำนี่เป็นค่ำยกลรูปแบบหนึ่งท่ีสำมำรถป้องกันไม่ให้ 

คลื่นพลังปรำณภำยในค่ำยกลแผ่ออกไป ท�ำให้ไม่ถูกค้นพบ

จำกนั้นเขำก็เงยหน้ำมองไปยังคนสองคนที่นั่งพิงผนังอยู่

ไม่ใช่ว่ำลูกหมีแห่งส�ำนักศึกษำศำสนำหลวงมีควำมระวังมำกข้ึน

ตำมวัย แต่เป็นเพรำะวันนี้มีเรื่องมำกมำยเกิดขึ้นในเมืองไป๋ตี้ องครักษ์

เผ่ำมำรแห่งแม่น�้ำหงเหอยังคงค้นหำไปทุกท่ี รถม้ำบินยังคงบินอยู่บน

ท้องฟ้ำรำตรี เขำจึงต้องระมัดระวังอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตอนท่ีเขำเห็นนกัพรตหญิงทีใ่บหน้ำซดีขำวและดรูะแวดระวังผู้นัน้ 

เซวียนหยวนพั่วก็นิ่งอึ้งไป

ตอนท่ีเขำเห็นแขนที่ขำดด้วนของนำงและเลือดที่ไหลโซมทั้งร่ำง 

เขำก็อดเหม่อลอยไม่ได้ก่อนคิดในใจว่ำน่ีคือวัฏจักรแห่งกฎสวรรค ์

อย่ำงนั้นหรือ

ค�่ำคืนหน่ึงเมื่อครั้งอดีต นักพรตหญิงผู ้นี้มำเยือนจิงตูและฆ่ำ 

หมำจรจัดตัวหนึ่งอย่ำงโหดเหี้ยม กวนไป๋พยำยำมหยุดนำง นำงจึงตัด

แขนเขำ

ต่อมำนักพรตหญิงผู ้นี้ก็ท�ำลำยก�ำแพงเข้ำมำในส�ำนักศึกษำ

ศำสนำหลวง นำงตั้งใจจะฆ่ำเซวียนหยวนพั่วเพียงเพื่อระบำยอำรมณ์

หำกไม่ใช่เพรำะจดหมำยของซูหลี เขำคงตำยในคืนนั้นและ 

ส�ำนักศึกษำศำสนำหลวงคงถูกท�ำลำยไปแล้ว

ในสำยตำเขำในตอนนั้น นักพรตหญิงผู้นี้แข็งแกร่งและโหดเหี้ยม

ไม่ต่ำงอันใดกับผีร้ำยอย่ำงแท้จริง

ผู้ใดจะคำดคิดว่ำเมื่อพบกันอีกครั้งในหลำยปีต่อมำ นักพรตหญิง
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ผู้นี้จะบำดเจ็บสำหัสซ�้ำยังแขนขำดไปข้ำงหนึ่ง...

เซวียนหยวนพ่ัวไม่พูดอะไร เขำเคลือ่นสำยตำไปทำงบรุษุในชดุอำลกัษณ์ 

ผู้นั้น

ไม่มีบำดแผลบนร่ำงเขำ ไม่มีแม้แต่ฝุ่นผง สีหน้ำสุขุมอย่ำงมำก

แต่เซวียนหยวนพั่วสัมผัสได้ถึงกลิ่นอำยของควำมตำย

เห็นได้ชัดว่ำคนผู้นี้บำดเจ็บสำหัสในส่วนลึกของร่ำงกำย

เมื่อคิดถึงตรงนี้ เซวียนหยวนพั่วก็พลันรู้สึกเศร้ำสลดขึ้นมำ

เมื่อนักพรตหญิงคืออู๋ฉยงปี้ คนผู้นี้ก็ย่อมเป็นเปี๋ยยั่งหง

บนโลกนีผู้ใ้ดกันทีส่ำมำรถท�ำให้เป๋ียย่ังหงกับอูฉ๋ยงป้ีบำดเจบ็เช่นนีไ้ด้

เขำเคยถกค�ำถำมนี้กับถังซำนสือลิ่วระหว่ำงที่คุยเล่นกันในส�ำนัก

ศึกษำศำสนำหลวง

ผูท่ี้สำมำรถเอำชนะสำมภีรรยำในเขตแดนเทพศกัดิสิ์ทธ์ิคูน่ีไ้ด้ก็มแีต่ 

คู่สำมีภรรยำผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือก็คือจักรพรรดิขำวกับจักรพรรดินีขำว

ปัญหำก็คอืจกัรพรรดขิำวก�ำลงักักตน แล้วผู้ช่วยของจกัรพรรดนีิขำว 

คือผู้ใด

ตอนที่เซวียนหยวนพ่ัวคิดเรื่องเหล่ำนี้ สำยตำของเปี๋ยย่ังหงก็ 

มองไปที่กระบี่เหล็กในมือเขำ

กระบี่ภูผำมหำสมุทรนอนอยู่ในสระกระบี่ของสวนโจวมำหลำยปี 

หลังจำกนั้นก็ซ่อนอยู่ในส�ำนักศึกษำศำสนำหลวงมำตลอดโดยไม่เคย

ปรำกฏตัว แม้จะไม่เคยเห็นมันมำก่อน แต่เปี๋ยยั่งหงก็สำมำรถรับรู้ได้ว่ำ

กระบี่เล่มนี้บรรจุไว้ด้วยควำมแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดำ เช่นนั้นผู้ที่ใช้กระบี่

เล่มนี้เล่ำ

คนผู้นี้ต้องเป็นผู้แข็งแกร่งเผ่ำมำรเท่ำนั้น

เป๋ียย่ังหงถอนหำยใจ หำกนีเ่ป็นชะตำของตน ก็ไม่อำจท�ำอะไรได้แล้ว

แต่เซวยีนหยวนพ่ัวไม่ได้ท�ำอะไร ไม่ได้ลงมอืหรอืส่งสญัญำณเตอืน
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ไปข้ำงนอก

เขำนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่ำว "พวกท่ำนต้องกำรยำอะไร"

ได้ยินเช่นนี้เปี๋ยยั่งหงก็ตกตะลึง

ทว่ำอู๋ฉยงปี้กลับกล่ำวอย่ำงเกลียดชัง "เจ้ำคิดจะท�ำอะไร อย่ำได้

คิดท�ำร้ำยพวกเรำ!"

เห็นได้ชัดว่ำนำงจ�ำเซวียนหยวนพั่วได้

ตอนท่ีนำงกับเปี๋ยย่ังหงหนีออกจำกหน้ำผำก็บำดเจ็บสำหัสแล้ว 

ตอนนี้อย่ำว่ำแต่ต่อสู้เลย กระทั่งยืนให้มั่นคงก็ยังท�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำ

สองฝ่ังแม่น�ำ้หงเหอเริม่ถูกปิดผนึก ไม่มทีำงทีจ่ะปกปิดร่องรอยได้ 

พวกเขำจงึเสีย่งเข้ำมำในเมอืงไป๋ต้ี โดยหวังว่ำจะใช้ควำมวุ่นวำยมองหำ

โอกำสรอดชีวิต

ตอนน้ีเมืองไป๋ตี้ก�ำลังอยู่ในควำมโกลำหลอย่ำงแท้จริง แต่ต่อมำ 

ก็มผีูแ้ขง็แกร่งเผ่ำมำรมำกมำยเริม่ปรำกฏตวัขึน้ เห็นได้ชดัว่ำก�ำลังไล่ล่ำ

พวกเขำ

พวกเขำหลบหนีไปทั่วเมืองและมำถึงเขตริมแม่น�้ำนอกเมืองท่ี 

กำรคุ้มกันค่อนข้ำงหละหลวม พวกเขำเดินเข้ำไปในทำงต้นสนก่อนจะ

สมัผสัได้ถึงพลงัวิญญำณบำงอย่ำงในตรอกนี ้จงึตำมมนัมำและลอบเข้ำไป 

ในเรอืนน้อยหลงัหน่ึง ทว่ำพวกเขำยังไม่ทนัได้เสำะหำท่ีมำของพลังวิญญำณ 

นั้น อำกำรบำดเจ็บของพวกเขำก็ก�ำเริบขึ้นมำจึงรีบตั้งค่ำยกล

จำกนั้นเซวียนหยวนพั่วก็กลับมำ
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อู๋ฉยงปี้ไม่เคยคำดคิดว่ำนำงจะพบคนผู้นี้ในเมืองไป๋ตี้

แม้ว่ำเซวียนหยวนพ่ัวจะออกจำกจงิตูไปหลำยปีแล้ว แต่ในสำยตำนำง 

คนผู้นี้ไม่มีทำงลืมควำมแค้นในปีนั้น เช่นเดียวกันกับนำง

เบ้ืองหลังค�ำพูดและกำรกระท�ำที่ดูเหมือนไม่มีเจตนำร้ำยของเขำ

ต้องซอ่นแฝงควำมมุง่ร้ำยอย่ำงทีส่ดุเอำไว้เปน็แน่ เชน่เดยีวกบัทีน่ำงท�ำ

เป็นปกติ

เซวียนหยวนพั่วไม่พูดอะไร

อูฉ๋ยงป้ีพูดค�ำน้ันออกมำด้วยควำมโกรธล�ำ้ลกึ รำวกับนำงต้องกำร

กัดเขำ แต่ดวงตำนำงกลับเต็มไปด้วยควำมหวำดกลัว

เหน็ไดช้ดัว่ำตอนนีน้ำงก�ำลังหวำดกลวั กลวัว่ำเซวยีนหยวนพั่วจะ

ฆ่ำนำงหรอืป่ำวประกำศทีอ่ยู่ของนำงต่อผูแ้ขง็แกร่งเผ่ำมำรในเมอืงไป๋ตี้

เมือ่เห็นภำพเช่นนี ้เซวยีนหยวนพ่ัวไม่ได้รูส้กึยินด ีมเีพยีงควำมรังเกียจ 

และสงสำร

เขำกล่ำวกับเปี๋ยยั่งหง "คลังเก็บยำของเผ่ำกวำงอยู่ไม่ไกลจำกที่นี่ 

ข้ำรู้จักคนดูแลจึงน่ำจะสำมำรถหำยำได้บ้ำง"

ตอนที่ 121

พบเจอ
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เปี๋ยยั่งหงตอบ "หำกเป็นเช่นนี้ก็รบกวนน้องชำยแล้ว"

อู๋ฉยงปี้กล่ำว "แต่ข้ำไม่ไว้ใจเจ้ำ"

เซวียนหยวนพั่วไม่สนใจนำง เขำรับเทียบยำที่เปี๋ยยั่งหงเขียนแล้ว

ออกจำกห้องไป

หลังจำกได้ยินเสียงประตูลำนเรือนปิดลง สีหน้ำของอู๋ฉยงปี้ก็

เปลีย่นไป นำงตะโกนใส่เป๋ียย่ังหงด้วยควำมโกรธและกังวล "เจ้ำลกูหมน่ัีน 

มคีวำมแค้นเก่ำกับข้ำ เจ้ำปล่อยเขำไปตอนนีเ้ขำต้องแจ้งพวกเผ่ำมำรแน่!  

เจ้ำไม่รู้จักเขำด้วยซ�้ำ แล้วเหตุใดถึงไว้ใจเขำมำกกว่ำข้ำ!"

เป๋ียย่ังหงตอบอย่ำงสงบ "แม้ข้ำจะไม่รูจ้กัคนผูน้ี ้แต่ข้ำรูว่้ำเขำเป็น

ศิษย์ส�ำนักศึกษำศำสนำหลวง"

อู๋ฉยงปี้ตกตะลึงเล็กน้อยกับค�ำพูดน้ี นำงไม่พูดอะไรอีก เพียงแต่

มอืขวำนำงสัน่เทำเลก็น้อย บ่งบอกว่ำควำมรูส้กึของนำงในตอนน้ีไม่สงบ

อย่ำงยิ่ง

ไม่รูว่้ำผ่ำนไปนำนเท่ำไร เซวียนหยวนพ่ัวก็กลบัมำท่ีเรอืนหลงัน้อย

ในซำนเหอหลี ่มอืถอืห่อของหนกัอึง้ซึง่ดเูหมอืนจะบรรจสุิง่ของมำกมำย

มำด้วย

เปี๋ยยั่งหงกล่ำวขอบคุณเขำอย่ำงจริงใจ เซวียนหยวนพั่วส่ำยหน้ำ

ก่อนจะแกะเปิดห่อนั้นและน�ำยำข้ำงในออกมำ

ทันใดนั้นในห้องอันเงียบสงบพลันเกิดลมพัดเมื่อเส้นด้ำยของ 

แส้ปัดนับไม่ถ้วนสะบัดขึ้นโจมตีใส่เซวียนหยวนพั่ว

เซวยีนหยวนพ่ัวไม่คิดว่ำจะถูกโจมตจีงึไม่อำจตอบโต้ได้ทนั ยังดท่ีี

กระบี่ภูผำมหำสมุทรลอยขึ้นขวำงเหนือศีรษะเขำได้ทันกำรณ์ ป้องกัน 

แส้ปัดไว้

มีเสียงทุ้มหนักดังขึ้น เรือนหลังน้อยส่ำยไหว ฝุ่นในรอยแตกของ

พื้นกระดำนถูกแรงสั่นสะเทือนท�ำให้ฟุ้งกระจำยขึ้นมำ
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หำกไม่ใช่เพรำะมีค่ำยกลท่ีก่อขึ้นจำกไม้วิญญำณและเจดีย์อยู่ 

ควำมปั่นป่วนคงจะมำกกว่ำนี้ไม่น้อย

เซวียนหยวนพ่ัวคุกเข่ำข้ำงหน่ึงกับพ้ืน มอืถือกระบีเ่หล็กขวำงต้ำนทำน 

ไว้ตรงหน้ำ เขำรู้สึกเหมือนภูเขำทั้งลูกกดทับลงมำ ท�ำให้เหน็ดเหนื่อย 

อย่ำงมำก ลมหำยใจหนักหน่วงขึ้น

เขำเงยหน้ำขึน้ก็เห็นแววตำคล้ำยอยำกจะกินคนของอูฉ๋ยงป้ี จงึตะโกน 

อย่ำงโมโหและสับสน "เจ้ำบ้ำไปแล้วหรือ!"

อู๋ฉยงปี้กรีดร้อง "ตอนนั้นข้ำอยำกฆ่ำเจ้ำ คืนนี้ข้ำจึงไม่อยำกรับ

ควำมเมตตำจำกเจ้ำ เพรำะนั่นไม่เท่ำกับกำรหยำมข้ำหรอกหรือ ดังนั้น

เจ้ำต้องตำย แล้วก็มีเพียงคนตำยที่ไม่อำจแพร่งพรำยควำมลับได้!"

เซวียนหยวนพ่ัวเติบโตขึ้นในเผ่ำซึ่งอำศัยอยู่ในป่ำเขำอันห่ำงไกล 

หลงัจำกไปถึงจงิตก็ูศกึษำและใช้ชวิีตอยู่ในส�ำนักไจซงิและส�ำนกัศกึษำ

ศำสนำหลวงท่ีล้วนเป็นสถำนทีเ่รยีบง่ำยทีส่ดุ ท�ำให้เขำไม่เข้ำใจตรรกะน้ี 

ของอูฉ๋ยงป้ีโดยสิน้เชงิ เขำเอ่ยอย่ำงโมโห "เหตใุดภรรยำท่ำนถึงได้ชัว่ร้ำย

เช่นนี้!"

แม้จะโหดเห้ียมและบ้ำคลัง่ แต่ถึงอย่ำงไรอูฉ๋ยงป้ีก็ยังเป็นผูแ้ขง็แกร่ง 

ข้ันเทพศักดิ์สิทธ์ิ แม้จะแขนขำดและบำดเจ็บสำหัส นำงก็ยังแข็งแกร่ง

กว่ำเซวียนหยวนพั่วหลำยเท่ำ

กระบี่เหล็กค่อยๆ ตกลงเมื่อเซวียนหยวนพ่ัวใกล้จะยืนหยัดต่อไป

ไม่ไหว แต่ทันใดนั้นก็มีสีสันปรำกฏขึ้นในห้อง

สีนั้นเป็นสีแดงเจิดจ้ำ ชุ่มชื้นสดใหม่หำใดเปรียบ ที่แท้แล้วมันคือ

ดอกไม้แดงดอกนั้น

ใบหน้ำของอูฉ๋ยงป้ีเตม็ไปด้วยควำมตกใจและหวำดกลวัเมือ่ได้เห็น 

ดอกไม้แดงดอกนัน้ นำงรบีดึงแส้ปัดกลบัไปป้องกันตวัอย่ำงรวดเรว็ปำน

สำยฟ้ำ
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เป๋ียย่ังหงใช้น้ิวผนกึเส้นลมปรำณสองเส้นของอู๋ฉยงป้ีอย่ำงรวดเร็ว

ปำนสำยลม

อูฉ๋ยงป้ีเดอืดดำลถึงขีดสดุ นำงเคลือ่นปรำณแท้ออกมำท�ำลำยผนึก 

และตอบโต้กลับไป

เป๋ียย่ังหงเก็บนิว้กลบัมำ ไม่เคลือ่นไหวใดๆ ยำมเหน็แส้ปัดฟำดมำ

ตรงหน้ำ

อู๋ฉยงปี้ตื่นตะลึงเล็กน้อย กำรเคลื่อนไหวของนำงพลันเชื่องช้ำลง

เลือดแท้พุ่งออกจำกปำกของเปี๋ยยั่งหงค�ำใหญ่ ใบหน้ำซีดขำวลง

ในทันใด

ดอกไม้แดงลอยกลบัมำอยู่ข้ำงกำยเขำ มนัลอยอยู่เงียบๆ หยดน�ำ้ค้ำง 

ค่อยๆ ปรำกฏข้ึนบนกลบีดอกไม้ทีเ่สยีหำยหนกั ดรูำวกับก�ำลังหล่ังน�ำ้ตำ

หลังหนีออกจำกหน้ำผำ เปี๋ยยั่งหงต้องใช้เวลำหลำยชั่วยำมจึงจะ

รวบรวมปรำณแท้เพียงเล็กน้อยได้อีกครั้ง ทว่ำตอนนี้มันได้สลำยไป

พร้อมกับเลือดแท้ค�ำนั้นแล้ว

เมือ่เหน็ภำพนีอู๋้ฉยงป้ีก็เข้ำใจบำงอย่ำงได้ในท่ีสดุ นำงส่งเสยีงร้อง

ด้วยควำมตกใจ วิ่งไปกอดเขำและร้องไห้คร�่ำครวญ

"เจ้ำบ้ำไปแล้ว! ก็แค่ลูกหมีตัวหนึ่ง!"

เซวียนหยวนพั่วมีสีหน้ำงุนงงมำก

เขำไม่เข้ำใจว่ำแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น

เห็นได้ชดัว่ำเขำต้องกำรช่วยคนท้ังสองด้วยควำมหวงัด ีแต่เหตใุด

อู๋ฉยงปี้กลับอยำกฆ่ำเขำ แล้วเหตุใดเปี๋ยย่ังหงถึงได้ปกป้องเขำ เหตุใด

อู๋ฉยงปี้ที่ดูเหมือนโกรธแค้นจนไม่ต้องกำรสิ่งใดมำกไปกว่ำให้เปี๋ยยั่งหง

ตำยในตอนแรกถึงได้ดูเหมือนไม่ต้องกำรสิ่งใดมำกไปกว่ำตำยแทน

เปี๋ยยั่งหงหลังจำกที่เห็นเขำกระอักเลือดออกมำ

สำมีภรรยำผู้แข็งแกร่งแห่งผืนพิภพคู่นี้เป็นบ้ำไปแล้วหรือ
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เซวียนหยวนพ่ัวเงยีบงนัไปครูห่น่ึงแล้วกล่ำว "ตอนน้ีมคีนมำกมำย

ต้องกำรจบัตวัพวกท่ำน อกีสองวันนีจ้ะมเีหตกุำรณ์ใหญ่เกิดขึน้ในเมอืงไป๋ตี้  

มีผู้แข็งแกร่งมำกมำยทยอยมำที่น่ีอย่ำงต่อเน่ือง พวกท่ำนควรอยู่ที่นี ่

ไม่ออกไปไหน ข้ำมีเรื่องบำงอย่ำงต้องท�ำในช่วงสองวันน้ี ถึงตอนน้ัน 

พวกเรำค่อยมำดูกันว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อไป"

หลังกล่ำวจบเขำก็เก็บกระบี่ภูผำมหำสมุทร วำงยำในห่อ อำหำร 

และน�้ำดื่มลงบนพื้นแล้วลุกขึ้นเดินจำกไป

ตอนที่เขำไปถึงประตูกระดำษก็หยุดและรีบกล่ำว "นำยท่ำน  

คนเช่นท่ำนแต่งงำนกับสตรีผู้นี้ได้อย่ำงไร"

เปี๋ยยั่งหงไม่ตอบค�ำถำมนี้

ประตูไม้ของลำนเรือนปิดลงอีกครั้ง ทุกสิ่งกลับมำเงียบงัน มีแค่

เสียงลมรำตรีพัดผ่ำนต้นสนเตี้ยเบำๆ

ภำยในห้องเงยีบงนัไปเป็นเวลำนำน บรรยำกำศเปลีย่นเป็นกดดนั

มำกขึ้นเรื่อยๆ จนชวนให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ

อู๋ฉยงปี้มองไปท่ีเปี๋ยย่ังหงและกล่ำวเสียงสั่น "ศิษย์พ่ี เจ้ำเสียใจ 

มำตลอดที่ตัดสินใจแต่งงำนกับข้ำใช่หรือไม่"

เปี๋ยยั่งหงมองนำงและยิ้มบำงๆ "เจ้ำคิดไร้สำระอันใด"

"คดิว่ำไม่ใช่ครัง้แรกท่ีท่ำนได้ยินค�ำถำมแบบทีเ่จ้ำลกูหมถีำม" อูฉ๋ยงป้ี 

ย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกโกรธและอับอำย "เจ้ำคิดว่ำข้ำไม่รู้หรือ ตรงหน้ำสุสำน

เทียนซ ูบนยอดเขำเซิง่หน่ีว์ ไม่ว่ำจะเป็นจกัรพรรดนีิศกัดิสิ์ทธ์ิหรอืหวังพ่ัว 

สำยตำท่ีพวกเขำมองมำท่ีเจ้ำกับข้ำไม่ได้บ่งบอกเช่นน้ีหรอื ท่ัวทัง้ใต้หล้ำ

ล้วนคิดว่ำข้ำไม่คู่ควรกับเจ้ำ!"

เปี๋ยย่ังหงทอดถอนใจ "เรื่องของเจำ้กับข้ำจ�ำเป็นต้องสนว่ำคนอื่น

คิดอย่ำงไรด้วยหรือ"

อู๋ฉยงปี้ตะโกน "เจ้ำก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ เจำ้ก็คิดว่ำข้ำมักท�ำให้
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เจ้ำขำยหน้ำต่อผู้คนอยู่บ่อยๆ!"

เปี๋ยยั่งหงมองนำงอย่ำงสงบและกล่ำว "ศิษย์น้อง ข้ำไม่เคยเสียใจ

ที่แต่งกับเจ้ำ ข้ำแค่เสียใจที่ตลอดหลำยปีมำน้ีข้ำรักและเอ็นดูเจ้ำ 

มำกเกินไป"

ยำมที่กล่ำวถ้อยค�ำนี้ สีหน้ำเขำจริงใจอย่ำงมำก

อู๋ฉยงปี้นิ่งอึ้งไป

ไม่รู้ว่ำนำงเข้ำใจควำมหมำยในค�ำพูดนั้นหรือไม่

นำงรู้แค่ว่ำต้องพูดอะไรบำงอย่ำง แต่กลับพบว่ำไม่รู้ว่ำควรจะ 

พูดอะไรดี

นำงรูส้กึไม่ได้รบัควำมเป็นธรรมอย่ำงมำกและเริม่ร้องไห้ คดิในใจ

ว่ำเหตุใดตอนนั้นถึงได้โชคร้ำยมำพบคนผู้นี้เข้ำ
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