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ค�ำน�ำ

และแล้ว 'ท้าลขิติพลกิโชคชะตา' ก็เดนิทางมาจนถึงเล่มสดุท้าย ระยะเวลา 

เดนิทางของเฉนิฉางเซงินบัตัง้แต่เป็นนกัพรตน้อยจากวดัซหีนงิน้ันนับรวมได้ถึง

สิบกว่าปีแล้ว ผ่านเรื่องราวมากมายจนกระท่ังพลิกโชคชะตาของตนได้ส�าเร็จ 

สามารถมอีายุเกินย่ีสบิปี และยังได้เป็นสงัฆราชแห่งศาสนาหลวงของเผ่ามนุษย์ 

มีผู้ศรัทธานับล้านล้าน จนกระทั่งตอนนี้เขาก็เป็นคนที่ส�าคัญอย่างย่ิงคนหน่ึง 

ในการท�าสงครามกับเผ่าปีศาจเพื่อสันติสุขและความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์

ชัยชนะจะตกเป็นของฝ่ายใด ยังมีโชคชะตาใดอีกที่รอคอยให้เฉินฉางเซิง

ไปท้าทาย ฉากสุดท้ายอันยิ่งใหญ่สมการรอคอยอยู่ในมือทุกท่านแล้วขณะนี้!

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



"การจากไปในเวลาอันเหมาะสมเป็นเรื่องที่งดงามยิ่ง"
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สวีโหย่วหรงมองดูขวดกระเบื้องใบเล็กในมือโดยไม่เอ่ยค�า

ขวดกระเบือ้งใบเลก็เช่นน้ีนางยังมอียู่บ้าง ไม่ได้อยู่ในแขนเสือ้ทว่า

อยู่ในคันธนูถงเด็ดเดี่ยว

สายตานับไม่ถ้วนทอดตกลงบนมือนาง สายตาเหล่านั้นบ้าง 

ก็กระตือรือร้น บ้างตึงเครียด บ้างกระวนกระวาย

พวกเขาคาดเดาถูกแล้ว สิ่งท่ีบรรจุอยู่ในขวดกระเบื้องใบเล็กนี้ 

คือยาลูกกลอนจูซาในต�านาน

และยังเป็นสาเหตุส�าคัญที่สุดที่ขุนพลท้ังหมดต่างขอร้องอย่าง 

น่าเวทนาให้สวีโหย่วหรงเร่งกลับจิงตู

"ยาลกูกลอนเหล่านีเ้ป็นของเฉนิฉางเซงิ ของของเขากค็อืของของข้า"  

สวโีหย่วหรงมองทหารม้าทีค่กุเข่าเหล่านัน้พลางกล่าว "ข้ารูว่้าในหมูพ่วกเจ้า 

หลายคนไม่ยินยอม แต่อย่าให้ข้ารู้ เพราะนั่นจะท�าให้ข้าไม่พอใจ"

ร่างกายทหารม้าเหล่านัน้เปลีย่นเป็นแข็งทือ่หาใดเปรยีบเพราะฟัง

ความหมายในน�้าเสียงสงบสุขุมของนางออก

นัยส�าคัญของค�าพูดที่ไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมาแต่กลับสามารถ

ตอนที่ 98

นกภูเขาส่องแสงสว่าง
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ได้ยิน

นางก�าลังตอบคนทั้งโลก

หากนางไม่พอใจ โลกนี้อาจไม่มียาลูกกลอนจูซาอีก

เหล่าทหารม้าท�าความเคารพนางด้วยท่าทางนอบน้อมถึงที่สุด 

และจากไปอย่างรวดเรว็ทีส่ดุเช่นกนัเพ่ือน�าค�าสัง่ของนางเผยแพร่ไปท่ัว

ทั้งทุ่งหญ้า

หญิงสาวจากส�านักศึกษาหนานซีผู้น้ันมองนางราวกับต้องการ 

พูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้เอ่ยออกไป

กลับไปไม่ดีกว่าหรือ

ร่างกายและจิตใจของสวีโหย่วหรงแข็งแกร่งทรงพลังย่ิงนัก ทว่า

ต่อให้เป็นเช่นนี้ นางก็ยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง

แต่นางจะไม่จากไป

มีเพียงอยู่ท่ีนี่ นางถึงจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในสนามรบ

และสถานการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุดได้ในทันที

ขณะเดียวกันพวกคนในจิงตูก็จะสามารถมองเห็นสถานการณ์ที่

เป็นจริงมากที่สุดได้เช่นกัน

สถานการณ์ในตอนน้ีซบัซ้อนมาก ดูจากผูท่ี้ถูกก�าหนดเป็นตวัเลือก

ในการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทัพครั้งนี้ก็เพียงพอจะมองเห็นเค้าลาง 

บางอย่าง

สวีซื่อจี้ถูกคนมากมายผลักดันให้ด�ารงต�าแหน่ง ทว่าหลังจาก 

ได้รับจดหมายของนางก็ปิดจวนไม่ออกมาอีก และปฏิเสธอย่างแน่วแน่

โดยอ้างว่าป่วย

ขุนพลเทพอย่างเผิงสือไห่และผู้มีเชื้อสายเดียวกับเฉินกวนซง

ปกครองกองทพัต้าโจวครึง่หนึง่ในปัจจบุนั แต่หากคดิจะเลอืกผูบ้ญัชาการทัพ 

จากในกลุม่พวกเขาย่อมต้องพบเจอการต่อต้านอย่างรนุแรงจากกองทัพ
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ทางตะวันตกท่ีมเีซวยีเหอเป็นตวัแทนอย่างแน่นอน อกีท้ังนีก็่ยากจะได้รบั 

ความยินยอมจากฝั่งต�าหนักหลีกง

ส่วนตวัเลือกทีใ่กล้ชดิกับศาสนาหลวงก็ไม่มทีางได้รบัการสนบัสนุน 

จากขุนนางใหญ่ในราชส�านักและเหล่าอ๋องสกุลเฉิน

ผู้คนคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วก็ทอดสายตาไปยังสถานท่ีซึ่งผู้คน

จ�านวนมากลืมเลือนไปนานแล้ว จวนขุนพลเทพตงอวี้

ตอนน้ีเห็นทีสวีซื่อจี้จะเป็นตัวเลือกที่กองก�าลังหลายฝ่ายยอมรับ

ได้มากที่สุด

ทว่าจวนสกุลสวีก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากยอดเขาเซิ่งหนี่ว์

อย่างรวดเรว็ ตัง้แต่น้ันเป็นต้นมาประตใูหญ่ของจวนก็ปิดสนทิ ส่วนสวีซือ่จี ้

อ้างว่าป่วยและปฏิเสธอย่างแน่วแน่

ผู้คนเข้าใจว่านี่คือเจตนาของธิดาเทพ ย่อมไม่อาจบังคับฝืนใจ

ผู้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการทัพในตอนสุดท้ายกลับเหนือ

ความคาดหมายอย่างยิ่ง

ยามราชส�านักส่งราชโองการไปยังทุกเขตถึงกับมีคนมากมาย 

ไม่เคยได้ยินชื่อนี้

ขุนพลเทพเฮ่อหมิง เคยเป็นผู้บัญชาการทหารม้าเกราะด�า จัดการ

เรื่องต่างๆ อย่างสงบเสงี่ยม กระทั่งพูดได้ว่าไร้ชื่อเสียงอันใด

แต่เขามอีาวุโสมากพอ เป็นศิษย์ของเฉนิกวนซง ทว่ากลบัไม่สนทิสนม 

กับเผงิสอืไห่และขนุพลจากส�านกัไจซงินัก อีกท้ังในการต่อสูท้ีส่�านกัศกึษา 

ศาสนาหลวงเมื่อสิบปีก่อน ทหารม้าเกราะหนักที่เขาน�าทัพมาก็หยุดอยู่

บรเิวณรอบนอกภูเขาโม่ซานทีถ่ล่มลงมา การแสดงออกของเขามวียัวุฒิ

และหนักแน่นอย่างย่ิง ขณะเดียวกันก็ได้รับความชื่นชมจากจักรพรรดิ

กับสังฆราช

กล่าวอีกอย่างได้ว่าเหตุผลส�าคัญท่ีสุดที่ท�าให้เขาได้รับต�าแหน่ง
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เป็นผู้บัญชาการทัพก็คือทุกฝ่ายสามารถยอมรับเขาได้ และเขามิใช ่

คนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ปัญหาคอืน่ีก็หมายความว่าเขาไม่ใช่คนของเฉนิฉางเซงิและไม่ใช่

คนของจักรพรรดิ

ต่อให้เป็นคนท่ีมวัียวุฒแิละหนกัแน่นเพียงใด ยามทีม่อืกุมอ�านาจ

ยิ่งใหญ่ก็อาจมีความคิดเป็นอื่น

ในสนามรบอันโหดร้ายซึ่งความกระหายเลือดถูกกระตุ้นขึ้นมา  

สิ่งที่เกิดตามมามักเป็นความทะเยอทะยาน

ดังนั้นสวีโหย่วหรงจะไม่ไปจากที่นี่

ในที่สุดเงามืดของความตายก็ไปจากทุ่งหญ้าผืนนี้

ไม่รู ้ว่ายาที่ใช้ลบล้างสติปัญญาและกระตุ้นพลังแฝงชนิดนั้น 

หมดฤทธ์ิแล้ว หรือเพราะมีทหารเผ่าปีศาจระดับต�่าล้มตายมากเกินไป

จนทางเมืองเสว่ียเหล่ารับไม่ได้อยู่บ้าง ดังน้ันวันหน่ึงในต้นฤดูคิมหันต์

กองทัพเผ่ามนุษย์จึงไม่เห็นทหารเผ่าปีศาจท่ีมีดวงตาแดงก�่าราวกับ 

สัตว์ป่าเหล่านั้นบุกเข้ามาอีก

ระหว่างการล่าถอยของกองทัพเผ่าปีศาจนัน้บางครัง้ก็ยังมกีารต่อสู ้

เล็กๆ อยู่บ้าง เห็นได้ชัดว่าทหารเผ่าปีศาจเหล่านั้นไม่ได้กินยาชนิดนั้น

แล้ว แม้จะยังดูโง่งมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกล้าพุ่งเข้าใส่ค่ายกลธนู 

เหมือนเช่นหลายวันก่อน และไม่มีท่าทางไม่กลัวตายอย่างท่ีเคย

แสดงออกมา

โลหิตทั่วทั้งทุ่งหญ้ามีสีแตกต่างกัน หลังโลหิตเหล่านั้นแห้งกรัง 

จะเปลี่ยนเป็นก้อนสีก้อนใหญ่ เมื่อมองจากไกลๆ จะดูเหมือนภาพวาด

ภาพหนึ่ง

เฮ่อหมงิมองดแูผนท่ีทุ่งหญ้า จากน้ันก็นึกถึงค�าพูดนัน้ของหัวหน้า
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ปกครองท่ีเชิญมาจากต�าหนักหลีกงในตอนท่ีเขากับเฉินกวนซงเรียน

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเผ่าปีศาจในส�านักไจซิงเมื่อหลายปีก่อน

'เผ่าปีศาจเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเช่นนี้ เผ่าปีศาจระดับต�่า

กับสตัว์ป่าไม่มอีะไรแตกต่างกัน ส่วนเผ่าปีศาจระดบัสงูกลบัมคีวามชืน่ชอบ 

ในศิลปะที่ยากจินตนาการ อีกทั้งระหว่างสองระดับน้ีก็ใช่ว่าจะแยกกัน

โดยสิน้เชงิ ยงัมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ิดและมอีิทธพิลต่อกนัและกนั ดงันัน้

ในภาพวาดของเมืองเสว่ียเหล่าจึงมักปรากฏภาพก้อนสีหลากหลาย 

ซึ่งดูหยาบกระด้าง...'

หากเหล่าชนชั้นสูงในเมืองเสว่ียเหล่าสามารถใช้งานเผ่าปีศาจ

ระดับต�่าให้เป็นเช่นสัตว์อสูร สงครามครั้งน้ีก็อาจเปลี่ยนเป็นโหดเห้ียม

อ�ามหิตยิ่งขึ้น หากตอนนี้เผ่ามารยังเป็นทาสรับใช้ของเผ่าปีศาจ เช่นนั้น

สงครามครั้งนี้ก็ไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะเลย

นีต้่องขอบคณุจกัรพรรดไิท่จงทีต่ดัสนิใจวางแผนอย่างชาญฉลาด

ในปีนั้น

เมือ่มองไปทางทิศท่ีตัง้ของจงิต ูขุนพลเทพเฮ่อหมงิก็เกิดความรูสึ้ก

ที่คล้ายคลึงกันนี้ต่อสังฆราช 

ขั้นตอนในการเริ่มสงครามครั้งนี้ด�าเนินไปอย่างโหดร้ายย่ิง ไกล

เกินกว่าการค�านวณวางแผนก่อนเริ่มสงคราม

กล่าวในบางความหมายแล้วน่ีเป็นการปะทะกันของทรัพยากร 

ความตั้งใจและปณิธานของเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจตลอดหนึ่งพันปี 

ที่ผ่านมา

การปะทะชนิดนี้มุ่งเน้นไปที่ยาสองชนิด

ด้านเผ่าปีศาจ ยาพิษทีพ่รรคฉางเซงิค้นคว้าและสร้างข้ึนเมือ่ดจูาก

ปริมาณแล้วเห็นได้ว่าที่จริงเมืองเสว่ียเหล่าได้เตรียมการเพ่ือสงคราม 

ครั้งนี้มาหลายปี
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ด้านเผ่ามนุษย์ ยาลกูกลอนจซูาทีส่งัฆราชเฉนิฉางเซงิคิดหาวิธีการ

ทุกอย่างเพ่ือสะสมทีละน้อยมาสบิปี กล่าวได้ว่าใช้หมดสิน้แล้วในเบือ้งต้น

ตอนนี้สงครามได้ด�าเนินมาถึงช่วงที่สอง

กองทพัเผ่ามนุษย์บกุขึน้เหนือไม่หยุด ฝ่าไปตามเส้นทางทีก่องทพั

เผ่าปีศาจถูกตีพ่าย ท�าลายแนวป้องกันสองสายติดต่อกัน ยึดทุ่งหญ้า

กลับคืนมาได้

อุณหภูมิค่อยๆ สูงขึ้น กลิ่นอายฤดูคิมหันต์ค่อยๆ มาถึง จากนั้น 

ก็มาถึงช่วงกลางฤดูคิมหันต์จริงๆ แต่ทุ่งหญ้านั้นกว้างขวาง ระหว่าง 

แนวเทือกเขาทอดยาวหลายพันหลีท่ี่อยู่ด้านหน้ามช่ีองมากมาย สายลม

พัดผ่านช่องเหล่าน้ัน ท�าให้กองทัพใหญ่ท่ีตั้งมั่นอยู่ท่ีนี่ไม่รู้สึกร้อนจน 

ทนไม่ไหว ถึงกับเย็นสบายอยู่บ้างยามเช้าตรู่

และในเช้าตรู่วันหนึ่ง ในท้องฟ้าสีเทาหม่นพลันปรากฏจุดแดง 

จุดหนึ่งเคลื่อนท่ีอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นเส้นสีแดงหนึ่งสาย น่าจะเป็น

เหยี่ยวแดงตัวหนึ่ง

ชั่วขณะที่เหยี่ยวแดงบินผ่านยอดเขา ทหารยามที่เฝ้าระแวดระวัง

สองนายก็ค้นพบบางอย่างและเป่าแตรเขาสัตว์ส่งสัญญาณเตือน

ทหารม้ากลุ่มหนึ่งพุ่งออกจากค่ายอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ว่าเพื่อรับรอง

ความปลอดภัยของข่าวสาร หรือต้องการเตรียมการสนับสนุนสิ่งใด

เหย่ียวแดงตัวน้ันน่าจะเห็นสถานการณ์ของศัตรูบนภูเขาทางนั้น 

แม้หากกล่าวตามเหตุผลแล้ว ภูเขาสงูตระหง่านท่ีห่างออกไปหลายสบิหลี่ 

ลกูน้ันจะได้รบัการตรวจตราหลายครัง้นานแล้ว น่าจะไม่มอีะไรซุม่โจมตี 

แต่ถึงอย่างไรที่น่ีก็เป็นอาณาเขตของเผ่าปีศาจ ผู้ใดจะรู้ว่าอีกฝ่ายจะมี

วิธีการแปลกประหลาดอันใดอีก

เหย่ียวแดงตัวน้ันรวดเรว็ย่ิง ไม่เผยความรูส้กึอ่อนล้าให้เหน็ แต่เมือ่

บินผ่านหน้าผาสูงชันไปไม่ไกล กลับพลันตกลงสู่พื้น
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หน้าผาแห่งนั้นมีอะไรกันแน่

ในกองหินแห่งหน่ึงพลันปรากฏเงาร่างสายหนึ่งวาบเข้ามาใน 

ทุ่งหญ้าราวกับสายฟ้าและพุ่งมาทางค่ายทหารเผ่ามนุษย์

น่ันคือศิษย์หอว่ันโซ่วผู้เลื่องชื่อด้านวิชาท่าร่างอันรวดเร็วผู้หน่ึง  

ท�าหน้าที่ในด่านหน้าซึ่งอันตรายที่สุด

ขณะทีศ่ษิย์หอว่ันโซ่วผูน้ั้นอยู่ห่างจากค่ายทหารอกีหลายหลีก็่พลนั

มีเสียงทุ้มหนักดังขึ้น เขาล้มลงบนพื้นดินอย่างแรง

"ยิงธนู!"

เสยีงตะโกนโกรธเกรีย้วดังขึน้ในค่ายทหาร ตามด้วยเสยีงขึน้สายธนู  

ลกูธนูหลายร้อยดอกพร้อมด้วยแสงศกัดิส์ทิธ์ิฉกีกระชากแสงยามเช้าตรู่

อันมืดสลัว ตกลงที่ด้านหลังศิษย์หอวั่นโซ่วผู้นั้น ปกคลุมพื้นดินเป็นรัศมี

หลายสิบจั้ง ทิ้งรูไว้อย่างหนาแน่น มีควันลอยขึ้นจากด้านในรางๆ

กองทัพเผ่ามนุษย์ผ่านประสบการณ์มามากแล้ว ทหารเผ่าปีศาจ

ที่ช�านาญการไล่ล่าและโจมตีมักโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน

เพียงไม่นานทหารม้ากลุ่มนั้นก็มาถึงตรงหน้าศิษย์หอวั่นโซ่ว

ขาของศิษย์หอวั่นโซ่วเต็มไปด้วยโลหิต เห็นได้ชัดว่าขาดแล้ว

แต่เขากลับไม่สนใจแม้แต่น้อย เอาแต่ร้องตะโกนว่า "ในภูเขามี 

เผ่าปีศาจ! มองไม่ออกว่าชนเผ่าใด แต่มีมากมายยิ่งนัก!"

เหล่าทหารม้าดึงเขาขึ้นบนหลังม้าก่อนมุ่งหน้ากลับค่ายทหาร

ไม่มผีูใ้ดสงัเกตเหน็ว่ามทีหารม้าสามนายห้อตะบงึไปยังภูเขาใหญ่

ที่อยู่ไกลออกไปลูกนั้น ไม่รู้ว่าต้องการไปท�าอะไร

ยอดเขาในยามรุ่งอรุณยังไม่ตื่นขึ้น หน้าผาที่หันเข้าหากองทัพ 

เผ่ามนุษย์มืดครึ้มอย่างมาก

ในหน้าผาพลนัมเีสยีงร้องของทหารปีศาจดงัข้ึน แต่กลับมองไม่ชดั
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ว่ามาจากที่ใด

ท้ังๆ ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วหลายครั้ง เหตุใดถึงไม่สามารถ 

ค้นพบร่องรอยของเผ่าปีศาจเหล่านี้ได้

ช่วงกลางของหน้าผาท่ีสงูหลายร้อยจัง้มถี�า้เลก็ๆ สบิกว่าแห่ง ไม่ต้อง 

พูดถึงทหารเผ่าปีศาจ ต่อให้เป็นทหารเผ่ามนุษย์ที่มีรูปร่างผอมบางก็ 

ไม่มีทางลอดเข้าไปได้

ตอนแรกสดุท่ีเริม่ตรวจสอบ พวกเขาคดิว่าถ�า้เหล่านีเ้ป็นถ�า้ของนก

จึงไม่ได้ใส่ใจ

ไม่มีผู้ใดคิดว่าศัตรูจะซ่อนตัวอยู่ในถ�้านกเหล่านี้

เพราะศัตรูมิใช่ทหารเผ่าปีศาจ แต่เป็นนก

พวกมันเป็นแร้งสีด�าเทาชนิดหนึ่ง

แร้งหลายพันตัวพุ่งออกมาจากถ�า้เลก็ๆ เหล่านี ้จากนัน้ก็กระพือปีก 

บินไปกลางอากาศ

เห็นได้ชัดว่าแร้งเหล่านี้ได้รับการฝึกฝน กระทั่งอาจถูกควบคุม

โดยตรง ดูแล้วเป็นระเบียบย่ิงนัก แม้บินอยู่กลางอากาศก็ไม่แตกกลุ่ม

ออกจากกัน

ทหารม้าสามนายนัน้อยู่ห่างจากภเูขาใหญ่อยูร่ะยะหนึง่ เมือ่มองเหน็ 

ความเคลือ่นไหวบนท้องฟ้าก็ไม่เข้าใจอยู่บ้าง คดิในใจว่าต่อให้แร้งเหล่านี้ 

ได้รับการฝึกฝนจนสามารถเปิดฉากโจมตีเป้าหมายบนพื้นดิน แต่คิดจะ

อาศัยเพียงกรงเล็บแหลมคมมาสร้างความเสียหายต่อค่ายทหาร 

เผ่ามนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องเพ้อฝันเกินไป

และในตอนนี้เอง แสงแรกของรุ่งอรุณได้ลอดผ่านรอยแตกบนหิน

ระหว่างภูเขา สาดส่องลงบนทุ่งหญ้าทางนี้

เส้นแสงท่ีมาอย่างฉบัพลนัท�าให้แร้งตัวหน่ึงตืน่ตกใจขึน้มา มนักาง

กรงเล็บออก จากนั้นวัตถุสีด�าชิ้นหนึ่งก็ร่วงหล่นลงมา
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เสียงตูมดังสนั่น บนพ้ืนหญ้าด้านหน้าของหน้าผาเกิดเปลวไฟ 

กองใหญ่ลุกไหม้

เมื่อเห็นภาพนี้ ทหารม้าสามนายน้ันก็สบตาและมองเห็นความ 

ตืน่ตระหนกในดวงตาของกันและกัน พวกเขาไม่ได้ลดความเรว็ลง กลบั

ควบม้าไปยังภูเขาใหญ่ด้วยความเร็วยิ่งขึ้น
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แสงสว่างของเปลวเพลิงหน้าภูเขาลูกใหญ่ท�าให้ค่ายทหารใหญ ่

ระแวดระวังขึ้นมาเช่นเดียวกัน

เหล่าทหารหาญต่ืนจากนิทรา หยิบอาวุธแล้วว่ิงไปยังต�าแหน่ง 

ของตน

เหล่านักวางค่ายกลใช้ความเร็วสูงสุดในการเตรียมความพร้อม

อย่างสมบูรณ์ก่อนเปิดใช้ค่ายกล และค่ายกลธนูจากการรวมตัวกันของ

พลธนูแปดร้อยนายก็เคลื่อนไปอยู่ด้านหน้าสุดของค่ายทั้งหมด

ที่นี่คือค่ายเป่ยซาน มีขุนพลเทพเผิงสือไห่เป็นผู้บังคับบัญชา

เขาเห็นแร้งหลายพันตัวบินมาอย่างมืดฟ้ามัวดิน แต่ยังคงมีท่าที

เฉยเมย น�า้เสยีงไม่สัน่แม้แต่น้อยยามออกค�าสัง่ทางการทหารสิบกว่าค�า

สั่งออกไปอย่างเป็นระเบียบ

มีเพียงองครักษ์ประจ�าตัวข้างกายเขาเท่านั้นถึงจะสังเกตเห็นว่า 

ผู้บัญชาการของตนก�าหมัดแน่นอยู่ตลอดจนข้อนิ้วค่อนข้างซีดขาว

นั่นมิใช่ความหวาดกลัว แต่เป็นความโกรธแค้นและกังวล

ถ้าแร้งทกุตวัล้วนพกอาวุธชนิดน้ันทีค่ล้ายกับดินปืน วนัน้ีค่ายเป่ยซาน 

ตอนที่ 99

กระบ่ีบังฟ้า
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ต้องเผชิญบททดสอบอย่างไร

ค่ายกลที่นักวางค่ายกลวางไว้สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีครึ่งค่าย  

แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเปลวเพลิงเช่นนี้ก็ไม่อาจยืนหยัดได้นานนัก

ส่วนค่ายกลธนูน่าจะยิงให้แร้งตกลงมาได้จ�านวนหนึ่ง แต่เมื่อ

ค�านวณความเร็วในการบินของแร้งเหล่านั้น ยามที่ลูกธนูสามารถยิง 

ถูกพวกมนัก็เป็นเวลาเดียวกับท่ีพวกมนับนิอยู่เหนอืค่ายทหารแล้ว เช่นนัน้ 

ไม่ว่าพวกมันปล่อยดินปืนเองหรอืว่าถูกยิงให้ตกลงมา จะแตกต่างอนัใดเล่า

"หากอาจารย์อยู่ก็คงดี!" ทหารม้านายหน่ึงท่ีก�าลังปีนขึ้นไปบน

หน้าผาตะโกนขึ้น

ทหารม้าอีกนายส่ายศีรษะกล่าว "ต่อให้อาจารย์ผู้อาวุโสอยู่ที่นี่  

ก็ไม่แน่ว่าจะฆ่านกเหล่านี้ให้หมดเกลี้ยงได้"

ทหารม้านายทีส่ามไม่กล่าวค�าใด ท่ัวท้ังร่างเขาแผ่ลมปราณเยือกเย็น 

ออกมา จิตสังหารพุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า

ในความคิดของเขา วันนี้ค่ายเป่ยซานต้องกลายเป็นทะเลเพลิง

อย่างแน่นอน ต่อให้ค่ายกลสามารถต้านทานได้ระยะหนึ่งแต่ก็ต้อง

ประสบความเสียหายยับเยินเช่นกัน อีกทั้งพลหมาป่าท่ีมีความเร็ว 

มากทีส่ดุของเผ่าปีศาจก็อาจก�าลงัรอโจมตีอยู่ทางเหนือของภเูขา กล่าวได้ 

อกีอย่างว่าไม่มวิีธีการใดจะกอบกู้สถานการณ์จากความพ่ายแพ้ครัง้น้ีได้

อย่างน้อยเขาต้องสังหารผู้ท่ีบัญชาการแร้งเหล่าน้ัน เพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้ความพ่ายแพ้เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภายหลัง

การที่สามารถปีนหน้าผาสูงชันและคิดเรื่องเช่นนี้ได้น้ัน เขากับ

ทหารม้าอีกสองนายย่อมไม่ใช่ทหารธรรมดา

แต่ต่อให้พวกเขาเป็นผูบ้�าเพ็ญเพียรท่ีแขง็แกร่ง เมือ่อยู่ในสนามรบ

ก็ยังคงมีเรื่องมากมายที่ไม่สามารถแก้ไขได้
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ทันใดนั้นบนท้องฟ้าก็มีเสียงร้องแหลมของนกดังขึ้น

ทหารม้าทั้งสามหยุดเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัว ก่อนหันมองทิศทางที่

ค่ายทหารเผ่ามนุษย์ต้ังอยูแ่ละมองเหน็ภาพฉากทีไ่ม่เคยคาดคดิมาก่อน

ทุ่งหญ้าที่ถูกแสงรุ่งอรุณสาดส่องแผ่กระจายแสงสีเขียวออกมา 

สดุท้ายกลายเป็นค่ายกลทีป่กคลมุค่ายทหารครึง่ส่วนหน้าเอาไว้ด้านใน

ระยะห่างท่ีมากถึงเพียงนียั้งคงมองเหน็แสงระยิบระยับบนธนูแสง

ศักดิ์สิทธิ์ได้

กองทัพเผ่ามนุษย์เตรียมรับมืออย่างพร้อมพรัก

แต่แร้งเหล่านั้นไม่ทันได้บินไปถึงท้องฟ้าเหนือค่ายทหารก็พากัน

ทยอยตกสู่พื้นดิน!

ระหว่างฟ้าดนิคล้ายมพีลงัไร้รปูและลกึลบัสายหนึง่ปรากฏข้ึนตรงหน้า 

เหล่าแร้ง ท�าให้พวกมนัหวาดกลวัและกระวนกระวายใจ ไม่มแีรงกระพือปีก

แร้งหลายพันตัวตกลงบนพื้นดินราวกับเม็ดฝนก็มิปาน เมื่อตกลง

บนทุ่งหญ้าก็กลายเป็นเปลวเพลิงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นภาพที่ย่ิงใหญ่

อลังการอย่างยิ่ง

"นี่มันเรื่องอะไรกัน!" ทหารม้านายหน่ึงตะโกนอย่างประหลาดใจ

ระคนดีใจ

ทหารม้าผู้ที่แผ่ลมปราณเยือกเย็นตะโกน "เร่งความเร็วเข้า!"

เมื่อเห็นว่าค่ายทหารใหญ่ไม่เป็นไร ทหารม้าทั้งสามก็ฮึกเหิม  

ปีนข้ึนไปยังถ�้าเหล่าน้ันบริเวณกลางหน้าผาด้วยความรวดเร็วราวกับ 

ห่านบิน! 

ก่อนจะมาถึงถ�า้เหล่านัน้ทัง้สามต่างสมัผสัได้ถึงลมปราณหนาวเย็น 

ท่ีไหลออกมาจากด้านใน และรู้ว่าคนประหลาดเผ่าปีศาจผู้นั้นน่าจะ 

ยังอยู่ในนัน้ จงึไม่รอช้า รบีชกักระบีย่าวออกจากฝักซึง่ส่งเสยีงใสกังวาน 

ก่อนพุ่งเข้าไปในปากถ�้าราวกับแสงเย็นเยียบ และลอดผ่านเข้าไปด้วย
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ความเร็วยากจะจินตนาการ

แรกเริ่มในหน้าผาไม่มีสุ้มเสียงใดๆ แต่พลันมีเสียงทุ้มหนักดังข้ึน 

จากนั้นก็มีเสียงตัดหั่นดังขึ้นถ่ียิบและต่อเนื่อง ในเสียงน้ันยังมีเสียงร้อง

อย่างเจบ็ปวดและเสยีงก่นด่าภาษาเผ่าปีศาจแทรกอยู่ สดุท้ายคนประหลาด 

เผ่าปีศาจผูน้ัน้ได้พูดประโยคหน่ึงซ�า้ไปซ�า้มาไม่หยุด เหน็ได้ชดัว่าตืน่ตระหนก 

และหวาดกลัวยิ่ง

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไร ในที่สุดเสียงในหน้าผาก็เงียบงันไป

กระบี่เย็นเยียบสามเล่มบินออกมาจากปากถ�้า กลับเข้าสู่ฝัก

ดวงอาทิตย์ยามเช้าสูงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อย แสงยามเช้า 

ส่องยอดเขาลกูข้างๆ แล้วสะท้อนกลบัมายงัหน้าผาแห่งนี ้ส่องให้ใบหน้า

ของทหารม้าทั้งสามสว่างไสว

ใบหน้าหนึง่สขุมุสงบนิง่ ใบหน้าหนึง่หนักแน่นหย่ิงยโส ใบหน้าหน่ึง

อ่อนเยาว์เฉลียวฉลาด นั่นก็คือเหลียงปั้นหู กวนเฟยไป๋ และไป๋ไช ่

ตามล�าดับ

ไป๋ไช่ถามอย่างสงสัยใคร่รู้ "เมื่อครู่ก่อนที่คนประหลาดเผ่าปีศาจ 

ผู้นั้นจะตายตะโกนว่าอะไรอยู่ตลอดหรือ"

เหลียงปั้นหูกับกวนเฟยไป๋สบตากันแล้วยิ้มออกมา

กวนเฟยไป๋เก็บรอยย้ิม พูดด้วยสีหน้าจริงจัง "ศิษย์พ่ีใหญ่ให้เจ้า

เรียนภาษาเผ่าปีศาจให้ดี เหตุใดเจ้าไม่เชื่อฟัง"

ไป๋ไช่กล่าวอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรม "เผ่าปีศาจมีภาษาย่อย

เป็นร้อยภาษา ข้าจะเรียนรู้ทั้งหมดได้อย่างไร"

บนทุ่งหญ้าเต็มไปด้วยเสียงร้องอย่างตกตะลึง

เพราะสถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในค่ายทหารทุกแห่ง

เผ่าปีศาจมิได้ใช้กองก�าลังจ�านวนมากบุกเข้าโจมตี แต่ลอบโจมตี
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นับครั้งไม่ถ้วนในเวลาเดียวกัน

การลอบโจมตีเช่นนี้ควรใช้ค�าว่าโจมตีอย่างฉับพลันมาบรรยาย

มากกว่า วิธีการแปลกประหลาดทกุอย่างของเผ่าปีศาจล้วนถูกใช้ท้ังหมด 

อีกทั้งยังส่งผู้แข็งแกร่งออกมาจ�านวนมาก

นี่เป็นครั้งแรกที่เผ่าปีศาจส่งผู ้แข็งแกร่งเข้ามาต่อสู ้นับตั้งแต ่

เริ่มสงคราม

แต่ก็เหมอืนช่วงแรกของการสูร้บ เมือ่เคลือ่นพลก็จูโ่จมอย่างเตม็ท่ี  

ไม่เหลือทางหนีทีไล่ใดๆ

เผ่าปีศาจมีอยู่สามพันกว่าเผ่า ในจ�านวนนี้เผ่าที่มีพลังการต่อสู้

แข็งแกร่งมีไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเผ่า

วันนี้หัวหน้าเผ่าเหล่าน้ีพร้อมด้วยนักรบท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของ 

พวกเขาบ้างก็พุ่งขึ้นมาจากใต้ผืนดินของทุ่งหญ้า บ้างก็ร่อนมาจาก

หน้าผา ทั้งหมดล้วนมีใบหน้าดุร้าย

ผู้ควบคุมสัตว์อสูรจากทะเลสาบหิมะอันห่างไกลสั่งให้สัตว์อสูร 

พลีชีพโจมตี

นักรบพเนจรที่ไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิตจากเขตยากจน 

เมืองเสวี่ยเหล่าสลัดหนังสัตว์ที่คลุมร่างกายทิ้งไป แล้วหยิบขวานปีศาจ

อันหนักอึ้งขึ้นมาก่อนกระโดดขึ้นในฝูงสัตว์อสูร

จดุประสงค์ของผูแ้ขง็แกร่งเหล่าน้ีชดัเจนอย่างมาก อกีท้ังแผนการ

ก่อนเริ่มโจมตีก็ก�าหนดเป้าหมายไว้แน่นอนแล้ว ได้แก่ เสบียงของ 

กองทัพเผ่ามนุษย์ นักวางค่ายกล และผู้บัญชาการ

การต่อสูใ้นรปูแบบเลก็ๆ นบัร้อยเริม่ขึน้พร้อมกันบนทุ่งหญ้า แม้จะ 

ไม่เหน็ว่าเกิดผลกระทบมากมายต่อสถานการณ์การรบทัง้หมด แต่กลบั

ประสบความส�าเร็จในการสร้างความโกลาหลอย่างยิ่ง

เบื้องหลังความโกลาหลมักมีความตั้งใจชัดเจนและโหดเหี้ยม
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เมื่อดวงอาทิตย์ยามเช้าโผล่พ้นขอบฟ้า แสงสว่างก็ถูกแนวภูเขา

และทุง่หญ้าหกัเห ท�าให้ฟ้าดนิมดืลงย่ิงกว่าเดมิ ความตัง้ใจท่ีแท้จริงของ

เผ่าปีศาจดูเหมือนจะชัดเจนแล้วในที่สุด

ผู้แข็งแกร่งในกองทัพเผ่าปีศาจหลายร้อยตนได้มาถึงบริเวณที ่

ห่างจากกองบญัชาการกลางเผ่ามนษุย์ไม่ถึงย่ีสบิหลีพ่ร้อมกบัลมปราณ

โหดเหี้ยมรุนแรงอันเด่นชัด ภายใต้การอ�าพรางของเจตนารมณ์ค่ายกล

สายหนึ่งที่ก่อกวนความลับสวรรค์

ความต้องการต่อสู ้ ท่ีก่อกวนความลับสวรรค์นั้นท�าให้เมฆท่ี 

เคลื่อนคล้อยอยู่บนท้องฟ้ารวมตัวกันอีกครั้ง จากน้ันฝนก็ตกลงมาใส ่

ใบหน้าและริมฝีปากของเหล่าทหาร ท�าให้รู้สึกอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรง

อยู่บ้าง

น่ีคืออ�านาจของกฎเกณฑ์ มีผู้แข็งแกร่งขั้นเทพศักดิ์สิทธ์ิมาถึง 

แล้วหรือ

ผู้บัญชาการทัพขุนพลเทพเฮ่อหมิงเป็นผู้สงบเสงี่ยมหนักแน่น 

ผู้หน่ึง แต่ในบางด้านกลับเป็นคนชอบเสี่ยงอันตรายอย่างย่ิงจนถึงกับ 

พูดได้ว่าเป็นคนหัวรุนแรง

กองบญัชาการกลางถูกเขาน�าไปอยู่แนวหน้าสดุ ห่างจากยอดเขา

ที่ชื่อนั่วรื่อหล่างเพียงร้อยกว่าหลี่

ในช่วงเวลาคับขันเช่นนี้ ไม่มีสิ่งใดที่จ�าเป็นต้องรักษาไว้อีก

ผู้แข็งแกร่งเผ่ามนุษย์ลงมือในที่สุด

แสงศักดิ์สิทธ์ิสีขาวบริสุทธ์ิและเจิดจ้าส่องสว่างฟ้าดินที่มืดมน  

ฉีกก้อนเมฆที่ติดกันอย่างหนาแน่นราวกับปุยฝ้ายเหล่าน้ันออกจากกัน 

เผยให้เห็นมุมหนึ่งของท้องฟ้าคราม

เหมาชิวอว่ีกับนักพรตหญิงไหวเหรินเดินออกมาจากกอง

บัญชาการกลาง ระหว่างโบกแขนเสื้อก็สังหารยอดฝีมือเผ่าปีศาจไป 
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สิบกว่าตน

ไม่มีผู้ใดแปลกใจกับเหตุการณ์นี้

แม้กระท่ังผู้แข็งแกร่งเผ่าปีศาจที่ถูกส่งมาตายเหล่านั้นก็คาดเดา

จุดจบของตนได้นานแล้ว

ในกองบัญชาการกลางท่ีส�าคญัท่ีสดุจะไม่มผีูแ้ขง็แกร่งข้ันเทพศกัดิส์ทิธ์ิ 

เฝ้าระวังได้อย่างไร

ในเมื่อเผ่าปีศาจคาดการณ์ได้ตั้งแต่แรกย่อมมีการเตรียมการที่

เหมาะสม

ท้องฟ้าพลันเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่น

สคีรามราวกับถกูชะล้างจนมองไม่เหน็ ในเมฆหมอกมกีระดานหมาก 

สีด�าผุพังแผ่นหนึ่งเดี๋ยวปรากฏเดี๋ยวเลือนหาย

ด้านล่างของยอดเขานั่วรื่อหล่าง บนทุ่งหญ้าว่างเปล่าไร้สรรพส่ิง

พลันปรากฏเส้นทางมืดสนิทสายหนึ่ง

สองข้างทางของเส้นทางนี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนัก คล้าย

กระดาษที่ถูกฉีกด้วยมือ

การบรรยายเช่นนีค้วามจรงิแล้วถูกต้องเหมาะสมอย่างมาก เพราะ

เดิมทีนั่นก็คือเส้นทางสายหนึ่งท่ีถูกค่ายกลใหญ่น่าหวาดกลัวของ 

เผ่าปีศาจฉีกออกในอากาศ

ขนุพลปีศาจหลายนายน�าพลหมาป่าหลายพันพรัง่พรอูอกมาจาก

หุบเขาที่ห่างออกไปหลายร้อยหลี่ พุ่งไปยังกองบัญชาการกลาง

เมฆหมอกค่อยๆ หนาขึ้นจนบดบังแสงอาทิตย์ ราวกับรัตติกาล 

มาถึงก่อนเวลา ในนั้นปรากฏเงาร่างสูงใหญ่เป็นพิเศษหลายสาย

เชื่อว่าน่าจะเป็นสมาชิกของสภาอาวุโสเผ่าปีศาจ หรือไม่ก็เป็น

ชนชั้นสูงในเมืองเสวี่ยเหล่า

สหีน้าของเหมาชวิอว่ีกับไหวเหรนิไม่เปลีย่นแปลง สงบนิง่อย่างมาก
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ในเมื่อเผ่าปีศาจสามารถคาดเดาได้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ พวกเขา 

ก็ย่อมคิดได้ว่าเผ่าปีศาจจะต้องมีการเตรียมการรับมืออย่างเหมาะสม

กลางดึกเมื่อคืนพวกเขามองเห็นความเป็นไปได้ที่เส้นทางน้ัน 

จะปรากฏขึ้นบนกระดานดวงดาวโชคชะตาแล้ว

จนถึงตอนนียั้งไม่มเีรือ่งแปลกใหม่หรอืเหนอืไปจากการคดิค�านวณ

ล่วงหน้าเกิดขึ้น

ทันใดนั้นสายตาของนักพรตหญิงไหวเหรินก็เปล่ียนเป็นเคร่งขรึม

ขึ้นมา

แขนเสื้อทั้งสองข้างของเหมาชิวอวี่ขยับโดยไม่มีลม

ยอดเขาน่ัวรือ่หล่างพลนัปรากฏเงาร่างสดี�าสงูใหญ่อย่างย่ิงเงาหนึง่

แตกต่างจากขุนพลปีศาจและพลหมาป่าเหล่านั้น เงาด�าน้ันมิได้

ปรากฏขึ้นที่เส้นทางในหุบเขา ทว่าปรากฏขึ้นที่ยอดเขาอย่างกะทันหัน

สีท้องฟ้ามืดมนย่ิงขึ้น เมฆหมอกตรงหน้ายอดเขาถูกลมพัด

กระจายออกไปไม่น้อย เผยให้เห็นโฉมหน้าแท้จริงของเงาด�ามหึมานั้น

นั่นคือยักษ์ล้มภูเขาตัวหนึ่งจากบรรพกาลท่ีหาได้ยากย่ิงนัก  

ปากยื่นยาว เขาโค้ง ดุร้ายหาใดเปรียบ สูงสี่สิบกว่าจั้ง

ระหว่างเขาโค้งของยกัษ์ล้มภเูขามเีผ่าปีศาจรปูร่างผอมเลก็ตนหนึง่

น่ังอยู่ เขาตัวเล็กและผอมมาก กระท่ังเทียบไม่ได้กับรูปร่างของเด็ก 

เผ่ามนุษย์ สวมชุดเกราะท่ัวทั้งร่าง บนชุดเกราะสลักลวดลายสีทอง 

ซบัซ้อน ในนัน้ยังแทรกด้วยสิง่ของสเีขียวมากมาย บ้างเป็นอญัมณีสเีขยีว 

บ้างเป็นทองแดงสนิมเขียว

ลมปราณน่าหวาดกลวัยากจนิตนาการสายหน่ึงทะลกัออกมาจาก

ในรอยแยกของชุดเกราะ แต่ยังไม่เท่าสายตาเย็นชาและชั่วร้ายของ 

เผ่าปีศาจตนนี้

หลงัจากเผ่าปีศาจตนนีป้รากฏตวัขึน้ทีย่อดเขา โลกในรศัมร้ีอยหลี่
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โดยรอบคล้ายเงียบสงบไปชั่วขณะ

เพราะนั่นคือผู้บัญชาทัพปีศาจ

หลังจากเงียบสงบไปชั่วขณะ ก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนและเสียง

ตะโกนฆ่าหวีดแหลมดังมากขึ้นเรื่อยๆ

พลหมาป่าหลายพันบุกสังหารไปทางกองบัญชาการกลางราวกับ

บ้าคลั่งก็มิปาน

เพราะผู้บัญชาทัพปีศาจมาถึงแล้ว

ชัดเจนแล้วว่าวันนี้หากเผ่ามนุษย์คิดรักษากองบัญชาการกลาง 

เงือ่นไขข้อแรกคอืต้องรบชนะ อย่างน้อยก็ต้องต้านทานผูบ้ญัชาทัพปีศาจ

ให้ได้

ในปีที่ราชาปีศาจเฒ่ายังมีชีวิตอยู่ เขาก็คือผู้แข็งแกร่งอันดับสอง

ในทุ่งหิมะอาณาเขตเผ่าปีศาจอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง

ตอนน้ีราชาปีศาจเฒ่าตายแล้ว สามารถพูดได้หรือไม่ว่าเขาคือ 

ผู้แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าปีศาจ

ไม่มีผู้ใดรู้ค�าตอบน้ี เพราะคนเขาเยียนจือเร้นกายจากโลกใบนี้ 

ไปแล้ว อีกทั้งจนถึงวันนี้เสื้อคลุมด�าก็ยังไม่ได้ลงมืออย่างเต็มที่

แต่อย่างน้อยมีข้อเท็จจริงหนึ่งที่ยืนยันได้

ผู้บัญชาทัพปีศาจมิใช่ผู้แข็งแกร่งขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ธรรมดา

หากเฉนิฉางเซงิอยู่ทีน่ี ่อาจนกึถึงยามทีซ่หูลเีอ่ยถึงผูบ้ญัชาทพัปีศาจ 

ด้วยค�าว่า 'วิปริต' ข้างน�้าพุร้อนในปีนั้น

แม้กระทัง่ซหูลยัีงรูส้กึว่าวิปรติ สามารถจนิตนาการได้ว่าผู้บญัชาทัพ 

ปีศาจผู้นี้โหดเหี้ยมมากเพียงใด แข็งแกร่งมากขนาดไหน

เหมาชิวอว่ีชัดเจนดีว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้บัญชาทัพปีศาจ ส่วน

นักพรตหญิงไหวเหรินนั้นก็เข้าสู ่อาณาเขตเทพศักดิ์สิทธ์ิมาไม่นาน  

เช่นนั้นผู้ใดจะมาต้านทานเขากัน
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แสงกระบี่สายหนึ่งพุ่งมาจากทางใต้

แสงกระบี่สายนั้นเย็นฉ�่า กระจ่างใสและสงบเหมือนสายน�้าจริงๆ

แสงกระบี่สายน้ันชะล้างหมอกควันบนท้องฟ้าจนสะอาด ปิดบัง

เสียงร้องตะโกนบนทุ่งหญ้า ดูเหมือนเอ้อระเหย ทว่าความจริงแล้ว 

ซ่อนเร้นจิตสังหารซึ่งฟาดฟันไปยังยอดเขา

ในหมูพ่ลหมาป่าทีห้่อตะบงึเข้ามาพลนัมคีวันสดี�าพุ่งข้ึน ขุนพลปีศาจ 

ล�าดบัทีแ่ปดทะยานขึน้ไปบนฟ้า ขว้างสมบติัล�า้ค่าในมอืไปปะทะแสงกระบี ่

สายนั้น

แสงกระบีส่ายน้ันราวกับเป็นเงาสะท้อนบนผวิน�า้ใต้ระเบยีงทางเดนิ  

มันสั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะหมุนวนไปรอบๆ

เสียงชี่เบาๆ ดังข้ึน บนเกราะของขุนพลปีศาจอันดับแปดปรากฏ

รอยกระบีช่ดัเจนหน่ึงรอย ด้านในยังมเีส้นสายเปลวไฟคล้ายหินหลอมเหลว 

รินไหล

ความเจ็บปวดยากจะทานทนท�าให้ขุนพลปีศาจที่ขึ้นชื่อเรื่องการ

ยืนหยัดอดทนผู้นี้ส่งเสียงค�ารามอย่างโกรธเกรี้ยวออกมา

ท่ามกลางเสียงค�ารามอย่างโกรธเกรี้ยว ควันสีด�าอีกสายหน่ึงก็ 

พุ่งขึ้นจากในหมู่พลหมาป่า ทว่าพลังท่ีแผ่ออกมากลับเทียบไม่ได้กับ 

ก่อนหน้านี้ ไอปีศาจพุ่งขึ้นฟ้า ฝืนฉุดรั้งแสงกระบี่ทั้งๆ อย่างนั้น

แสงกระบีก่ะพรบิอยู่ตลอดเวลา ส่องให้ควนัด�าสว่างไสว เสยีงโลหะ 

แตกหักดังขึ้นเป็นครั้งคราว

ในท่ีสดุขนุพลปีศาจอนัดับสามก็ต้านแสงกระบีส่ายน้ีได้ บนหมวกเกราะ 

ของเขาเต็มไปด้วยรอยกระบี่ เขาปีศาจหักไปหนึ่งท่อนเล็กๆ โลหิตไหล

ออกมาไม่หยุด

เพียงแค่แสงกระบีส่ายหน่ึง ถึงกับต้องใช้ขุนพลปีศาจระดบัสงูสองตน 

ลงมือต่อเนื่องกันถึงสามารถยับยั้งไว้ได้ อีกทั้งมีสภาพล�าบากถึงเพียงนี้ 
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และถึงกับได้รับบาดเจ็บ

นี่แตกต่างกับความเฉียบคมและเป็นอิสระของซูหลี ไม่เหมือนกับ

ความตรงไปตรงมาและหนักแน่นของเฉินฉางเซิง

กระบี่นี้สงบนิ่งกว่า อ่อนโยนกว่า แต่กลับไม่สูญเสียความคมกริบ 

ไม่ทิ้งร่องรอย ไม่อาจคาดเดา เลิศล�้าอย่างที่สุด

ด้านข้างค่ายใหญ่มีกระโจมหลังหนึ่ง ด้านในใช้วางของเบ็ดเตล็ด

นักพรตชราผู้หนึ่งเดินออกมาจากด้านใน

มือขวาของเขาถอืกระบีเ่ล่มหนึง่ มอืซา้ยกมุฝักกระบี ่ไมว่่าท่วงท่า

การเดินหรือวิธีจับกระบี่ล้วนยังไม่ถึงขั้นดูดี ยิ่งไม่ข้องเก่ียวกับค�าว่า 

โดดเด่น แต่ผูม้สีายตาเฉยีบแหลมล้วนดอูอกว่ากระบีเ่ล่มน้ันไม่ธรรมดา

อย่างแน่นอน มันราวกับผ่านการชะล้างของน�้าในฤดูสารทมาสามพันปี 

สว่างถึงท่ีสดุจนไม่อาจเพ่งมองใกล้ๆ ได้ มนัปรารถนาจะบดบงัโลกทีอ่ยู่

ตรงหน้าทุกคนรวมทั้งฟ้าดิน

หรือนี่ก็คือกระบี่บังฟ้าในต�านาน

นักพรตชราธรรมดาๆ ผู้นี้ก็คือเจ้าส�านักหอกระบี่เขาหลีซานหรือ

แม่ทัพและทหารในค่ายใหญ่ตกตะลึงจนไร้ซึ่งค�าพูด ต่างพากัน

เปิดทางให้เขา

เหมาชิวอวี่กับไหวเหรินโค้งกายเล็กน้อยเพื่อท�าความเคารพ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3RidZ2r

https://bit.ly/3RidZ2r

