
ยี่สิบเจ็ด
สงครามตัดสินแห่งนรก

ภายในต�าหนกั เทยีนจจีื่อจดัวางแผ่นป้ายที่ประกบเป็นแผนที่ลงบนโต๊ะ 

ทุกคนมุงล้อมตรวจสอบ แต่ดูเพียงครู่เดียว ทุกคนต่างก็ส่ายหน้าเพราะ

แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งที่วาดอยู่บนแผนที่เป็นที่ใด

มีเพียงเทียนจีจื่อที่เปลี่ยนมุมมองพินิจพิจารณาสักพัก แล้วก็พลัน 

ย่นยู่หวัคิ้ว เปล่งเสยีงอุทานออกจากปาก

“เอ?”

ทุกคนต่างเงยหน้ามองไปทางเขา

“ท่านนกัพรต...” ปาเสยีนอ๋องเปิดปากคดิสอบถาม

เทยีนจจีื่อโบกมอื เป็นนยัให้ปาเสยีนอ๋องอย่าเพิ่งเอ่ยค�า ประชดิเข้าไป

หมุนต�าแหน่งของแผนที่ แล้วใช้นิ้วลองกางวดัระยะบนแผนที่ จากนั้นกช็ี้ไปที่

มุมหนึ่งบนแผนที่ เคาะนิ้วแผ่วเบาหลายครั้ง น�้าเสยีงออกจะลงัเล

“ที่นี่คล้ายว่าเป็น... วงัปี้โหยว”

ต้งหมงิโน้มตวัไปเบื้องหน้า ค้อมร่างลงเพ่งพนิจิอย่างจรงิจงั จากนั้นก็

พยกัหน้าเชื่องช้า “มผิดิ ดจูากภมูลิกัษณะบนแผนที่ คลบัคล้ายวงัป้ีโหยวมาก”

ตี้หลงิจื่อเอ่ยอย่างตกตะลงึ “ถงึกบัเกบ็ซ่อนไว้ที่วงัปี้โหยวของเรา?”
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เทยีนจจีื่อพยกัหน้า นิ้วมอืเคลื่อนไหวบนแผนที่ เมื่อเลื่อนมาถงึกลาง

แผนที่กห็ยุดชะงกั “เช่นนั้น... ที่นี่สมควรเป็นหุบเขานรก”

ต้งหมงิขมวดคิ้วมุ่น แล้วมองแผนที่อย่างจรงิจงัอกีครั้ง จากนั้นกพ็ยกั

หน้าเหน็ชอบด้วย “หากเป็นหุบเขานรกกย็ากจะจดัการแล้ว”

เขาเงยหน้าขึ้น กพ็บว่าฮ่องเต้ ไทเฮา และปาเสยีนอ๋องต่างไม่เข้าใจ จงึ

อธบิาย “หบุเขานรกเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านเพื่อไปยงัวงัป้ีโหยว ที่นั่นภมูลิกัษณะ

แปลกพสิดาร ฟ้าผ่าตลอดปีไม่หยุด สิ่งมชีวีติยากจะเข้าสู่ด้านใน หาก ‘ภาพ

ผลกัหลงั’ ซ่อนไว้ที่นั่นจรงิ ออกจะด�าเนนิการยากแล้ว”

หลวิไทเฮามองเทยีนจจีื่อก่อนเอ่ยถามอย่างสงสยั “กระทั่งท่านนกัพรต

กไ็ม่ทราบวธิเีข้าออกหรอื”

เทยีนจจีื่อส่ายหน้า เผยให้เหน็สหีน้าจนใจ

ตอนนี้เองจ้าวเจินฮ่องเต้พลันเอ่ยอย่างไร้เดียงสา “ที่นั่นกระทั่งท่าน

นกัพรตเทยีนจจีื่อยงัเข้าไปมไิด้ คาดว่าผูอ้ื่นกค็งเข้าไปมไิด้กระมงั ในเมื่อ ‘ภาพ

ผลกัหลงั’ ซ่อนอยู่ที่นั่นปลอดภยัยิ่งนกั กอ็ย่าสนใจมนัเลย”

“ฝ่าบาท มไิด้เดด็ขาด” สหีน้าปาเสยีนอ๋องน่าเกรงขามขึ้นทนัที

จ้าวเจนิเอ่ยอย่างไม่เข้าใจ “เรารู้ดวี่า ‘ภาพผลกัหลงั’ นั่นวเิศษพสิดาร 

แตส่�าหรบัเรา ขอเพยีงมนัไม่ถกูผู้ใดค้นพบแล้วน�ามาก่อกรรมท�าเขญ็ต่อใต้ฟ้า 

เช่นนั้นมนัคอืวตัถทุี่มหีรอืไม่กไ็ด้ ในเมื่อมอีสนบีาตปกป้อง มสิูป้ล่อยมนัทิ้งไว้

ที่นั่นตอ่ไป คดิวา่นี่คงเป็นเจตนารมณ์แต่แรกของสองปรมาจารย์หยวนเทยีน-

กงัและหลี่ฉุนเฟิง”

ปาเสียนอ๋องได้ฟังแล้วก็ส่ายหน้ากล่าว “ฝ่าบาท บัดนี้ไม่เหมือนกาล

ก่อน เมื่อก่อนแม้เล่าลอืว่า ‘ภาพผลกัหลงั’ วเิศษพสิดาร แต่ไม่มผีู้ใดล่วงรู้ว่า

อยู่ที่ใด และไม่มผีู้ใดเสาะหาอย่างจรงิจงั มนัซ่อนอยู่ที่นั่นย่อมปลอดภยั แต่

บดันี้ต่างออกไป ไม่ว่าชี่ตนั ซเีซี่ย หรอืแม้แต่ภายในต้าซ่งเอง ล้วนมคีนเสาะ

หาสิ่งนี้ ยากกล่าวว่าจะไม่ถูกผู้มใีจมาดหมายเสาะหาจนพบแหล่งที่อยู่”

เอ่ยถงึตรงนี้ ปาเสยีนอ๋องกช็ะงกัไปเลก็น้อย ก่อนเอ่ยต่ออย่างปลงตก 
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“แม้ฟ้าผ่าจะแขง็แกร่ง แต่ไม่อาจขวางกั้นความละโมบแห่งใจมนุษย์!”

หลวิเอ๋อร์พยกัหน้าเหน็ด้วย จงึเอ่ยกบัจ้าวเจนิ “ลูกเจนิ ท่านอาของเจ้า

กล่าวมามเีหตุผล ในเมื่อเราตรวจสอบพบที่อยู่ของ ‘ภาพผลกัหลงั’ ผู้อื่นกใ็ช่

ว่าจะท�ามิได้ คนเก่งกาจอัศจรรย์บนโลกนี้มากมีนับไม่ถ้วน หากมีผู้ไม่หวาด

กลวัตอ่ฟ้าผา่ฟ้าร้องขึ้นมาจรงิ ถงึตอนนั้นฉกฉวย ‘ภาพผลกัหลงั’ ไป ไหนเลย

มใิช่ทั่วหล้าระส�่าระสายครั้งใหญ่ ‘ภาพผลกัหลงั’ อยู่ที่นั่น พวกเราต้องคอย

พะวงทุกเวลา นี่ต่างอนัใดกบัพนัวนัเฝ้าระวงัโจร285 เล่า”

บดันี้ต้งหมงิกเ็อ่ยโน้มน้าว “ฝ่าบาท แม้ยามนี้กลางหุบเขานรกบงัเกดิ

ฟ้าผ่าไม่ขาดสาย ทว่าสรรพสิ่งบนโลกไม่แน่นอน หากวนัใดวนัหนึ่งฟ้าผ่าเกดิ

หยุดลงเล่า”

จ้าวเจนิขบคดิอย่างจรงิจงั ด้วยความจนใจจงึพยกัหน้ากล่าว “ในเมื่อ

ทุกท่านต่างกล่าวเช่นนี้ เช่นนั้นก็หาหนทางน�ามันออกมาเถิด ผู้บังคับการ 

ต้งหมิง เรื่องนี้มอบให้หน่วยดาวพิฆาตของท่านด�าเนินการ ผู้ที่จ�าเป็น ท่าน

จดัสรรด้วยตนเอง”

“กระหม่อมน้อมรบัพระบญัชา”

นอกต�าหนกัฉยุก่ง ไท่สุ้ย เหยากวง และเสวยีนเสวยีนจื่อก�าลงัรอข่าว 

เทยีนจจีื่อและตี้หลงิจื่อก้าวฝีเท้าเรว็ออกมา หลายคนนั้นต่างกรูเข้าไปทนัที

เทยีนจจีื่อกวาดตามองทกุคนก่อนพยกัหน้าแผ่วเบา “สิ่งนั้นอยูท่ี่หบุเขา

นรก”

เสวยีนเสวยีนจื่อตกตะลงึ “หุบเขานรก? หุบเขานรกแห่งวงัปี้โหยว?”

สหีน้าต้งหมงิเข้มงวด รบีเอ่ยตดับท “ทกุท่าน เรื่องไม่เหมาะรอช้า เกรง

ว่าจะเกดิความพลกิผนั ฝ่าบาททรงอนญุาตเป็นกรณพีเิศษ พระราชทานม้าเรว็

285 มาจากส�านวนว่า ‘เป็นโจรพนัวนัง่ายกว่าพนัวนัเฝ้าระวงัโจร’ หมายถงึเฝ้าระวงัทุกวนั

เป็นเรื่องยาก อาจมโีอกาสพลั้งพลาด
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ให้พวกเราควบขี่จากในพระราชวัง มีเรื่องอันใด พวกเราสนทนาหารือกัน

ระหว่างทางเถอะ”

ทุกคนพยกัหน้า เร่งฝีเท้าเดนิไปด้านนอก

ออกจากพระราชวงั ทกุคนควบม้าห้อตะบงึอย่างเรว็รี่ ในที่สดุกเ็ร่งรดุ

มาถงึเบื้องหน้าหุบเขานรกในช่วงเยน็

กลางหุบเขานรกฟ้าผ่าครืนครั่น ด้านบนปรากฏเมฆครึ้มด�าปกคลุม 

เป็นระยะ ไม่รอให้ถงึระยะใกล้ อาชาที่ทุกคนควบต่างตื่นตกใจชะงกัฝีเท้ากกึ 

ไม่ยอมวิ่งขึ้นหน้าอกี

เมื่อเหน็สภาพการณ์เช่นนี้ ทกุคนกไ็ม่ฝืนบงัคบั ต่างลงจากหลงัม้า คอย

ปลอบขวญัอาชา

ไท่สุย้ลบูปลอบม้าตวัหนึ่งไปพลางส่ายหน้าพมึพ�าไปพลาง “เฮ้อ อ้อมวน

เสยีรอบใหญ่ ที่แท้สิ่งของซุกซ่อนอยู่หน้าประตูบ้าน”

ตี้หลงิจื่อมองเขาแวบหนึ่งแต่ไม่เอ่ยค�า คอยลูบปลอบม้าอย่างแผ่วเบา 

แล้วหนัไปมองหุบเขานรก

เมื่อทกุคนปลอบขวญัม้าแล้วเสรจ็ กป็รกึษาหารอืกนัสกัพกั ก่อนผกูม้า

ไว้ริมทาง ทุกคนเดินหน้าไปอีกระยะ เมื่อเข้าใกล้ก็ส�ารวจตรวจสอบสภาพ

หุบเขานรกอย่างละเอยีด

หลิ่วสุยเฟิงพนิจิพจิารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนย่างเท้าไปเบื้องหน้าสองก้าว

เปรี้ยง!

สายฟ้าฟาดจากกลางฟ้าทันที สีหน้าหลิ่วสุยเฟิงแปรผันรุนแรง รีบ 

ตีลังกากลับหลัง เพ่งมองอีกครั้ง บริเวณที่ยืนเมื่อครู่ถูกฟ้าผ่าจนเห็นควัน 

ลอยกรุ่น

ทุกคนต่างตกตะลงึ อดถอยกรูดไปหลายก้าวมไิด้

มีเพียงไท่สุ้ยไม่เชื่อในปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติ ลองสาวเท้าเดินไป

สองก้าว แต่แล้วกร้็องโหวกเหวกโวยวายกลิ้งตวักลบัมา สายอสนบีาตด้านหลงั
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แลบแปลบปลาบอย่างต่อเนื่อง ผ่าบนพื้นไล่หลังคล้ายก�าลังตามรอยเท้าของ

เขากระนั้น

คราวนี้ต้งหมิงลองย่างเท้าขึ้นหน้า เพิ่งย�่าไปได้เพียงหนึ่งก้าว สายฟ้า

เบื้องหน้ากก็ระหน�่าฟาดลงมาอย่างรุนแรง เขาได้แต่ถอยหลงั

เปาเจิ่งขมวดคิ้วครุ่นคิด ล้วงเงินเหรียญทองแดงจากอกเสื้อแล้วโยน

ออกไป เงนิยงัไม่ทนัตกพื้น สายฟ้ากฟ็าดกระหน�่า หลงัเหรยีญทองแดงตกถงึ

พื้นแล้ว กย็ิ่งล่อสายฟ้าไม่หยุด

คนอื่นเหน็รูปการณ์นี้แล้วกไ็ม่คดิทดลองอกี ต่างขมวดคิ้วครุ่นคดิ

ผ่านไปสักพักใหญ่ ต้งหมิงก็มองทางเทียนจีจื่อพลางสอบถาม “ท่าน

นกัพรต ท่านเหน็ว่าอย่างไร”

เทียนจีจื่อมองประเมินสายฟ้าผ่ากลางหุบเขานรกอย่างจริงจัง ก่อน 

ส่ายหน้าไม่กล่าววาจา

ต้งหมงิท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด มองหบุเขานรกพลางตรกึตรอง พลนับงัเกดิ

ความคดิ จงึกวกัมอืเรยีกไท่สุ้ยและเหยากวง

ไท่สุ้ยกบัเหยากวงต่างสบตากนัแวบหนึ่งแล้วเดนิเข้าไปหาต้งหมงิ

ต้งหมิงกล่าว “ไท่สุ้ย เหยากวง พวกเจ้ากลับไปหน่วยดาวพิฆาตสัก

เที่ยว เล่าสภาพการณ์ที่นี่ให้ไคหยางฟังอย่างละเอยีด ดูว่านางมวีธิหีรอืไม่”

เหยากวงตบหน้าผากอย่างเข้าใจฉบัพลนั “จรงิด้วย พี่ไคหยางควบคุม

หุ่นกลไกได้ ถงึตอนนั้นกไ็ม่จ�าเป็นต้องให้พวกเราเข้าไปเองแล้ว”

ไท่สุ้ยพยกัหน้า หมุนตวัเดนิกลบัไปพร้อมเหยากวง เดนิไปพลางถอน

หายใจไปพลาง “เฮ้อ เหตุใดข้าจงึนกึไม่ถงึ”

เหยากวงยิ้มร่า “กเ็จ้าโง่อย่างไรล่ะ”

ไท่สุ้ยเสตามองนางแวบหนึ่ง แล้วท�าปากเบ้ “เฮอะ เจ้าฉลาดร ึเช่นนั้น

เจ้าคดิได้อย่างนั้นหรอื”

“คนัผวิหนงัอกีแล้วใช่หรอืไม่” เหยากวงกางนิ้ว ปรายตามองไท่สุย้พร้อม

กบัยิ้มอย่างมเีลศนยั
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สองคนขึ้นม้า ค่อยๆ เคลื่อนออกไปไกล เสยีงเหยากวงดงัมาแว่วๆ

“ไท่สุ้ย เป็นบุรุษเจ้ากอ็ย่าหน”ี

“เป็นสตรเีจ้ากอ็ย่าตาม”

ต้งหมงิเสมองหลิ่วสุยเฟิงด้วยสหีน้าเรยีบเฉย หลิ่วสุยเฟิงยิ้มปะเหลาะ 

“วางใจเถอะผู้อาวุโส พวกเขาทั้งคู่ทะเลาะกส็่วนทะเลาะ ไม่เสยีถงึเรื่องการงาน

อย่างแน่นอน”

ตอนนี้ตี้หลงิจื่อพลนัก้าวขึ้นหน้าคกุเข่าค�านบัตรงหน้าเทยีนจจีื่อ น�้าเสยีง

โศกศลัย์รนัทด “อาจารย์อา ศษิย์อกตญัญู ท�าให้อาจารย์ต้องประสบเคราะห์

กรรมครั้งนี้ ศษิย์... โทษสมควรตาย”

ตี้หลงิจื่อโขกศรีษะ ฟุบกบัพื้นไม่ยอมลุกขึ้น

เทยีนจจีื่อมองวงัปี้โหยวที่อยู่ไกลๆ เหน็ภาพกพ็ลนัเกดิความคดิค�านงึ 

ถอนหายใจเฮอืกหนึ่ง ปรี่เข้าไปประคองตี้หลงิจื่อ น�้าตาคลอเบ้าขณะกล่าว “ลกุ

ขึ้นเถอะ ศษิย์หลาน เจ้าไม่มคีวามผดิ ยิ่งไร้โทษทณัฑ์ ที่มโีทษทณัฑ์คอืคนร้าย

ผู้นั้น”

ตี้หลิงจื่อยืดตัวลุกขึ้น เทียนจีจื่อตบบ่าของเขา ถอนหายใจแล้วกล่าว 

“เฮ้อ... ต้องโทษที่พวกเรามุ่งใจมั่นเพียงหลุดพ้นทางโลกบ�าเพ็ญพรต ดูเบา

ความน่าหวาดกลวัและอนัตรายแห่งจติใจมนษุย์ ยิ่งลมืเลอืนหลกัเหตผุลเรื่อง

ทุกขลาภเพราะครอบครองหยกงาม ศษิย์หลาน เจ้าไม่ต้องโทษตวัเอง รกัษา

สุขภาพให้ด ีภายภาคหน้ายงัต้องอาศยัเจ้าแก้แค้นให้ศษิย์พี่”

สองตาตี้หลงิจื่อแดงก�่า น�้าตาไหลพราก ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเอ่ย “อาจารย์

อาวางใจ ความแค้นความชิงชังครั้งนี้ไม่อาจอยู่ร่วมโลก ขอเพียงศิษย์ยังม ี

ลมหายใจ ย่อมสังหารคนร้ายอย่างแน่นอน เพื่อให้อาจารย์นอนตายตาหลับ 

ในปรโลก”

เทยีนจจีื่อพยกัหน้าเงยีบเชยีบ

ผ่านไปครู่หนึ่ง ตี้หลงิจื่อกค็่อยๆ กลั้นน�้าตา ใช้ชายแขนเสื้อเชด็ปาด

คราบน�้าตาตรงหางตา สูดลมหายใจเข้าลกึๆ เงยหน้ามองเทยีนจจีื่อ “อาจารย์
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อา บัดนี้ศพอาจารย์ยังไม่ทันเย็น ศิษย์ขอเข้าไปในหมู่บ้านหาซื้อธูปเทียนขึ้น

เขาไปกราบไหว้อาจารย์ ขออาจารย์อาอนุญาตด้วย”

เทยีนจจีื่อพยกัหน้า ตบบ่าตี้หลงิจื่อ ทอดถอนใจกล่าว “นี่สมควรแล้ว 

เจ้าไปเถอะ”

ตี้หลงิจื่อค้อมตวัค�านบั เอ่ยอ�าลาก่อนจากไป

เหยากวงกบัไท่สุ้ยควบม้าเรว็กลบัมาถงึเมอืงหลวงอย่างรวดเรว็

หลงัจากเข้าที่ท�าการหน่วยดาวพฆิาตแล้ว เหยากวงกแ็ย้มยิ้มเตม็หน้า 

สาวเท้ายาวเดินน�า ไท่สุ้ยจมูกเขียวหน้าบวมปูดติดตามอยู่ด้านหลังอย่างมีใจ

แต่ไร้เรี่ยวแรง พลางถอนหายใจเป็นระยะ

เดนิไปได้สกัพกั เหยากวงกร็�าคาญที่ไท่สุ้ยเดนิชกัช้า จงึหนัขวบัมาเอ่ย

เร่งเขา “เดนิเรว็หน่อย กระบดิกระบวนราวกบัสตร”ี

ไท่สุ้ยเงยหน้าขึ้นอย่างสิ้นเรี่ยวหมดแรง อ้าปากคิดเอ่ยวาจา แต่เห็น 

เหยากวงก�าลงัถลงึตาใส่ เขาจงึรบีหุบปากลงทนัควนั ฝืนฉกียิ้มประจบเอาใจ 

พยกัหน้าค้อมเอวเร่งฝีเท้า

“เมิ่งตง...”

ไคหยางพมึพ�าเสยีงเบา น�้าตาหลั่งรนิจากหางตาลงมาช้าๆ

“พี่ไคหยาง พี่ไคหยาง”

ตอนนี้เอง เสยีงดอีกดใีจของเหยากวงแว่วมาจากด้านนอก ไคหยางรบี

สูดหายใจลกึๆ มอืไม้พนักนัล้วงหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาปาดเชด็น�้าตา แล้วรบี

ม้วนเกบ็แบบร่างในมอือย่างระมดัระวงั ก่อนเงยหน้ามองออกไปภายนอก

เหยากวงเปิดประตู กระโดดโลดเต้นวิ่งเข้ามา ใบหน้าพกพารอยยิ้ม 

เบกิบานใจ

“เป็นเหยากวงนี่เอง” ไคหยางยิ้มบางก่อนลกุขึ้น จากนั้นกม็องเหน็ไท่สุย้

ซึ่งอยู่ข้างหลงัเหยากวงเดนิเข้ามาด้วยท่าทางหมดอาลยัตายอยาก
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“พี่ไคหยาง...” เมื่อเหน็ไคหยาง ไท่สุ้ยกพ็ยายามท�าท่ากระฉบักระเฉง 

ยดือกพลางสาวเท้ายาวเข้าไป จะเอ่ยกล่าววาจา

แต่เหยากวงไม่รอให้ไท่สุ้ยพูดจนจบก็เอ่ยปากตัดบท “พี่ไคหยาง ผู้

อาวุโสต้งหมงิให้ข้ามาหาท่าน ให้ท่านช่วยคดิหาวธิเีข้าไปในหุบเขานรก”

ไคหยางตกตะลงึ ถามอย่างไม่แน่ใจ “หุบเขานรก?”

“กค็อืหุบเขาที่มฟี้าผ่าไม่ขาดสาย ซึ่งอยู่เบื้องหน้าวงัปี้โหยวแห่งนั้น ฟัง

ผู้อาวุโสต้งหมงิกล่าวว่าสิ่งของที่ต้องการเสาะหาอยู่ที่นั่น” เหยากวงอธบิาย

ไคหยางยงัคงสงสยั “ฟ้าผ่าไม่ขาดสาย?”

ไท่สุ้ยแย่งเดินขึ้นหน้าไปเล่า “พี่ไคหยาง เป็นเช่นนี้... หุบเขานรกนั้น

แปลกพสิดารนกั ฟ้าผ่าไม่หยดุทั้งวนั ทนัททีี่มสีิ่งมชีวีติหลดุรอดเข้าไป สายฟ้า

ก็ฟาดกระหน�่าไม่หยุด ดังนั้นพวกเราต่างเข้าไปมิได้ ผู้อาวุโสต้งหมิงคิดว่า 

บางทอีาจใช้ศาสตร์กลไกของท่านให้เกดิประโยชน์...”

ฟังถงึตรงนี้ ไคหยางกพ็ยกัหน้าอย่างเข้าใจโดยพลนั “ที่แท้เป็นแบบนี้ 

ได้ พวกเราไปคลงัอาวุธก่อน”

ว่าพลางลกุขึ้นเดนิน�าออกไปด้านนอก ไท่สุย้และเหยากวงที่อยู่ด้านหลงั

จงึรบีตดิตาม

ไม่นานนัก ไท่สุ้ยหิ้วกล่องเหล็กขนาดสูงกว่าครึ่งตัวคนเดินหอบแฮก 

ออกมา ส่วนไคหยางและเหยากวงกลบัเดนิกุมมอื สนทนายิ้มหวัอยู่ด้านหน้า

หนึ่งชั่วยามต่อมา ทั้งสามคนเร่งรุดมาถึงบริเวณพื้นที่ราบระหว่าง

หุบเขานรก ทั้งไท่สุ้ยและเหยากวงต่างควบม้า ส่วนไคหยางกลับบังคับหุ่น

แมงมุมขนาดใหญ่ โผล่ให้เหน็เพยีงช่วงศรีษะอยู่บรเิวณด้านหลงัหุ่นแมงมุม

“ด้านหน้าก็คือหุบเขานรก” ทั้งสามคนต่างหยุดหายใจหายคอ เหยา- 

กวงกล่าว “ม้าฝ่าขึ้นไปมไิด้ หนทางที่เหลอืพวกเราต้องเดนิเท้า”

ไท่สุ้ยมองเหยากวงด้วยสีหน้ามิได้รับความเป็นธรรม “ที่แท้แมงมุมนี้

บงัคบัควบคมุได้ จคุนได้ เช่นนั้นเมื่อครูข่ณะอยูใ่นเมอืง ไยให้ข้าหิ้วกล่องเหลก็
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อยู่นั่น”

ไคหยางยิ้มอ่อนหวาน “ถามเหยากวงส!ิ”

พอได้ยนิ ไท่สุ้ยกเ็ข้าใจความเป็นมาเป็นไปว่าตนถกูป่ันหวั จงึอดถลงึตา

ใส่เหยากวงมไิด้ แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงฮดึฮดั “เจ้าอกีแล้ว!”

เหยากวงตหีน้าผทีะเล้นใส่ หวัเราะร่าก่อนกล่าว “ถูกต้องแล้ว!”

ไคหยางที่อยู่ด้านข้างเห็นทั้งคู่ต่อล้อต่อเถียงกัน ก็อดปิดปากแย้มยิ้ม

มไิด้

รอจนไท่สุ้ยกบัเหยากวงผูกม้าแล้วเสรจ็ ทั้งสามต่างกไ็ม่ชกัช้ารรีอ มา

ถงึหุบเขานรกอย่างรวดเรว็

หุ่นแมงมุมของไคหยางเพิ่งหยุดชะงกักถ็ูกทุกคนกรูล้อม ต่างอุทานว่า

อศัจรรย์

เทียนจีจื่อมองประเมินขึ้นลงอย่างสงสัยใคร่รู้ แล้วยื่นมือออกไปลูบ

สมัผสั พยกัหน้าชื่นชม “ความคดิวจิติรมหศัจรรย์ เปิดโลกทศัน์ครั้งใหญ่”

วงัปี้โหยวสบืทอดมายาวนาน ไม่ว่าวรยุทธ์ ศาสตร์ลวงตา หรอืศาสตร์

การแพทย์ ล้วนเชี่ยวชาญปรุโปร่ง ส�าหรบัศาสตร์หุ่นกลไกกลบัไม่ช�านาญโดย

แท้ บัดนี้ได้พบเห็นหุ่นกลไกที่บรรทุกมนุษย์ได้เป็นครั้งแรก ต่างก็อดอุทาน

อย่างประหลาดอศัจรรย์ใจมไิด้

ตี้หลงิจื่อที่ไปเซ่นไหว้อาจารย์กลบัมาแล้ว เมื่อเหน็หุน่กลไกของไคหยาง

กอ็ทุานอย่างอศัจรรย์ใจไม่หยดุเช่นกนั มองประเมนิขึ้นลงอยูส่กัพกักเ็อ่ยปาก

ชื่นชม “เล่าลอืกนัว่าโบราณกาลมบีนัทกึใน โม่จื่อกงซ ู286 ถงึความวจิติรประณตี

เลศิล�้าแดนสรวง นกัพรตต�่าต้อยแต่แรกยงัไม่เชื่อ บดันี้ดูท่ากลบัเป็นนกัพรต

ต�่าต้อยดั่งกบอยู่ในกะลาครอบแล้ว!”

286 คมัภรี์สมยัชุนชวิจั้นกั๋วที่บรรดาลูกศษิย์ของโม่จื่อบนัทกึไว้ กงซูปานหรอืเรยีกอกีชื่อ

ว่าหลูป่าน เนื่องจากเป็นชาวแคว้นหลู ่กงซปูานเป็นยอดนายช่างนกัประดษิฐ์ คดิสร้างบนัได

เมฆาให้แคว้นฉู่รุกรานแคว้นซ่ง โม่จื่อจงึเดนิทางไปเจรจาให้ล้มเลกิความคดิ
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เสวยีนเสวียนจื่ออุทานอย่างชื่นชม “ที่ศษิย์พี่ว่ามาล้วนถูกต้อง จากที่

ศิษย์น้องมอง ความวิจิตรพิสดารของวัตถุนี้ไม่เป็นรองโคไม้ม้าจรที่ขงเบ้ง

ประดษิฐ์ขึ้น”

หลายคนนั้นต่างรั้งไคหยางเพื่อสอบถามหลายประโยค จากนั้นต่างคน

ต่างแยกย้าย

จวบจนบดันี้ ต้งหมงิถงึเอ่ยปากสอบถาม “ไคหยาง ภายในหุบเขานรก

บงัเกดิฟ้าผ่าไม่หยุด หุ่นกลไกของเจ้านี้ไม่มปีัญหากระมงั”

“วางใจเถอะผู้อาวุโส ข้าได้ฟังสภาพการณ์ของที่นี่จากเหยากวง จงึเลอืก

หุ่นกลไกนี้เป็นพเิศษ” ไคหยางเคาะหุ่นกลไกครู่หนึ่ง กบ็งัเกดิเสยีงไม้กระทบ

กนัดงัก๊อกๆ

“อะไหล่ทั้งตวัหุ่นท�าจากไม้ ไม่กลวัฟ้าผ่า”

ต้งหมงิพยกัหน้าอย่างพงึพอใจ ถอยหลงัไปสองก้าว ทุกคนเหน็ดงันั้น

ก็เข้าใจความนัย จึงแยกย้ายไปด้านข้างทันที มอบพื้นที่ว่างให้หุ ่นกลไก

เคลื่อนไหว

ไคหยางไม่ชักช้า พยักหน้าไปทางต้งหมิงและคนอื่นๆ ยื่นมือกดปุ่ม

หลายปุ่ม จากนั้นกถ็อยหลงัหนึ่งก้าว บงัคบัหุ่นกลไกให้เดนิเข้าสู่หุบเขานรก

แต่คราวนี้นางมิได้ขึ้นไปบังคับควบคุมตัวหุ่นด้วยตนเองเหมือนขณะ

เร่งรุดเดนิทางมา แต่ยนือยู่กบัที่บงัคบัหุ่นกลไกให้เดนิไปข้างหน้า

ทา่มกลางสายตาทกุคูท่ี่จบัจ้อง หุน่แมงมุมสาวเท้าย่างไปเบื้องหน้าทลีะ

ก้าว ถงึบรเิวณเส้นเขตแดนที่ทุกคนลองทดสอบเมื่อครู่อย่างรวดเรว็ ที่ท�าให้

ทุกคนทั้งประหลาดใจระคนยินดีก็คือเป็นดังที่คาดการณ์ก่อนหน้า อสนีบาต

มไิด้ผ่ากระหน�่าใส่หุ่นกลไก

หุ่นแมงมุมเดินวนอยู่ในหุบเขานรกหนึ่งเที่ยว แล้วถอยกลับมาอย่าง

ปลอดภยั

เหยากวงลงิโลด ดงึรั้งแขนของไคหยางพลางร้องโหวกเหวก “พี่ไคหยาง

ยอดเยี่ยมเหลอืเกนิ!”
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จนกระทั่งหุ่นกลไกมาถึงระยะใกล้ ต้งหมิงจึงเดินขึ้นหน้าไปสอบถาม 

“หุ่นแมงมุมนี้ท�าอนัใดได้บ้าง”

ไคหยางยิ้มตอบ “ผ่านการแก้ไขปรับปรุงไม่หยุดของข้า บัดนี้มัน

สามารถสญัจร ป่ายปีน จู่โจม ขุดเจาะ ล�าเลยีง...”

เปาเจิ่งที่อยู่ด้านข้างพลนัเอ่ย “หุ่นแมงมุมที่สร้างจากศาสตร์กลไก แม้

แปลกพิสดารน่าอัศจรรย์ แต่ถึงอย่างไรก็เป็นวัตถุไม่มีชีวิต ไม่อาจวิเคราะห์

แยกแยะเหมอืนมนษุย์อย่างเราๆ พวกเรารู้เพยีงว่า ‘ภาพผลกัหลงั’ อยูใ่นหบุเขา

นรก แตห่บุเขานี้ไม่เลก็เลย กลบัมริูว่้าแท้จรงิแล้วซ่อนอยูท่ี่ใดแน่ หรอืต้องขดุ

หุบเขานี้จนทั่ว แล้วล�าเลยีงสิ่งของที่ขุดออกมาเพื่อตรวจสอบ”

ไคหยางตะลึงงัน ส่ายหน้ากล่าว “บัดนี้หุ่นแมงมุมตัวนี้แม้ผ่านการ

ปรบัปรุงไม่ขาดสาย แต่ท�าได้เพยีงสญัจรได้เอง จะให้มนัปีนป่าย จู่โจม ขุด

เจาะ บรรทุกคน ยงัคงต้องให้คนเข้าไปบงัคบัอยู่ภายใน”

เทยีนจจีื่อตบเคาะช่วงขาของหุน่แมงมมุ พลางสอบถาม “หากคนนั่งอยู่

ภายในตวัหุ่น จะกนัฟ้าผ่าได้หรอืไม่”

“เรื่องนี้... ข้าเองกไ็ม่เคยทดสอบ” ไคหยางลงัเลไปครูห่นึ่งก่อนส่ายหน้า

พอได้ฟัง ไท่สุ้ยกค็นัไม้คนัมอือยากทดลอง อาสาอย่างกล้าหาญ “เช่น

นั้นข้ามาทดสอบ”

ไคหยางรบีห้ามปราม “ไม่ได้! หุ่นแมงมุมนี้เกรงว่าชั่วครึ่งค่อนขณะเจ้า

คงไม่อาจบงัคบัควบคุมได้ อกีประการ ความเคลื่อนไหวของมนัไม่คล่องแคล่ว

เหมอืนเกราะกลไก หากไม่สามารถกนัฟ้าผ่าได้ เจ้าคดิหนอีอกมานั้นยากนกั”

ไท่สุ้ยคดิแล้วกเ็สนอ “เช่นนั้น... ข้าลองสวมเกราะกลไกดู”

ทุกคนต่างส่ายหน้า รู้สกึว่าไม่เหมาะสม มเีพยีงหลิ่วสุยเฟิงมองไท่สุ้ย

แล้วยิ้มเลก็น้อย เอ่ยไปทางต้งหมงิ “ผู้อาวุโส ในหมู่พวกเรากม็เีพยีงไท่สุ้ยที่

เหมาะสมที่สุดแล้ว”

ต้งหมิงพอได้ฟังก็เข้าใจทันที ที่หลิ่วสุยเฟิงกล่าวเป็นนัยว่าไท่สุ้ยมี 

ความสามารถเป็นอมตะ หลงัจากตรกึตรองแล้วกย็ิ้มไปทางไท่สุย้ก่อนพยกัหน้า 
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“ได้ เจ้ามาลองดู!”

เหยากวงที่อยู่ด้านข้างพอได้ยินก็อดมองไปทางไท่สุ้ยมิได้ แม้ในใจ 

เป็นห่วงไม่เสื่อมคลาย แต่ปากกลับไร้วาจาดี “นี่ เจ้าอย่าได้ถูกฟ้าผ่าจน 

เลอะเลอืนอกีครั้งล่ะ”

“ปากอกีา!” ไท่สุ้ยโมโหจนมองค้อนนางวงหนึ่ง ก่อนหนัไปทางไคหยาง 

“พี่ไคหยาง เกราะกลไกเล่า”

เห็นทุกคนตัดสินใจแล้ว ผนวกกับนางรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของไท่สุ้ย 

ไคหยางจงึไม่ปฏเิสธอกี

นางเดนิไปยงัด้านหลงัหุ่นแมงมุม ตบปุ่มกลไก พลนัได้ยนิเสยีงแกรก 

แผ่นฝาช่วงล�าตวัด้านหลงัของหุน่แมงมมุกก็ระเด้งออก เผยให้เหน็ช่องส�าหรบั

เก็บสิ่งของกว้างขนาดจั้งกว่า เพียงยื่นมือเข้าไป ไคหยางก็หิ้วกล่องใบหนึ่ง 

ออกมา

“มา ข้าสอนเจ้าก่อนว่าใช้งานอย่างไร”

ไคหยางเปิดกล่อง ล้วงหยิบเกราะกลไกที่แยกชิ้นส่วนชุดหนึ่งมาจาก

ด้านใน ทางหนึ่งช่วยไท่สุ้ยสวม อกีทางคอยชี้แนะว่าควบคุมใช้งานอย่างไร

การควบคุมบงัคบัเกราะกลไกนั้นง่ายดายมาก คลบัคล้ายชุดเกราะอกี

หนึ่งชั้นหุ้มร่างกายอย่างไรอย่างนั้น ขอเพยีงรกัษาสมดุลและท�าความคุ้นเคย

กบัส่วนควบคุมจุดส�าคญับรเิวณข้อต่อ กไ็ม่มรีะดบัความยากแต่อย่างใดอกี

ไม่นานนกัไท่สุ้ยกฝ็ึกจนบงัคบัได้แล้ว

ภายนอกเกราะกลไกทาทบัด้วยหมกึด�า ไท่สุ้ยสวมไว้บนร่าง ดูสง่างาม

น่าเกรงขามเป็นพเิศษ รูปร่างลกัษณะเด่นชดัว่าสูงใหญ่ขึ้นไม่น้อย

“เอาละ!” ไท่สุ้ยท�าความคุ้นเคยอีกสักพักก่อนพยักหน้าอย่างพออก

พอใจ

ทุกคนต่างมองไปทางต้งหมงิ

ต้งหมงิให้ไท่สุ้ยลองเคลื่อนไหวหลายครั้ง สอบถามหลายค�าก่อนพยกั

หน้ากล่าว “เอาละ ระวงัหน่อย”
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พูดจบเขากโ็บกมอื ทุกคนต่างถอยหลบไปด้านหลงั

ไท่สุย้พยกัหน้าให้ทกุคน ลองเดนิไปเบื้องหน้าหลายก้าว จากนั้นกท็�าท่า

เตรยีมออกวิ่ง สหีน้าเครยีดขรมึขึ้นมา

ทุกคนต่างมองเขาอย่างกระวนกระวาย โดยเฉพาะเหยากวงที่หายใจ

หอบกระชั้น

ทันใดนั้น ไท่สุ้ยก็ออกแรงแตะพื้นอย่างรุนแรง ทั้งร่างราวกับกระสุน

ปืนใหญ่ยงิพรวดออกไป ชั่วพรบิตากพ็ุ่งไปอยู่กลางหุบเขานรก

แต่วินาทีถัดไปเสียงครืนครั่นก็ดังก้องขึ้น ไท่สุ้ยกลิ้งตัวกลับมาเพราะ

ถูกฟ้าผ่า

เขานอนแผ่อยู่บนพื้น สองแขนที่ห่อหุ้มด้วยเกราะกลไกกระตุกเกร็ง 

ไม่หยุด กระแสไฟวิ่งพล่านไปทั่วร่าง

ทุกคนรบีรุดขึ้นหน้า ไคหยางกดปุ่มเบื้องหน้าตวัไท่สุ้ย เกราะที่หุ้มบน

ศรีษะและใบหน้าหลดุออก เหน็เพยีงผมเผ้าไท่สุย้ลกุตั้ง ใบหน้าล้วนด�าเกรยีม 

ควันกรุ่นลอยออกจากศีรษะตลอดเวลา บนร่างเห็นกระแสไฟไหลเวียนโคจร 

ไท่สุ้ยในชุดเกราะยงัคงชกักระตุกไม่หยุด

เหยากวงโถมเข้าไปอุทานอย่างตระหนกตกใจ “ไท่สุ้ย! เจ้าไม่เป็นไร

กระมงั”

ไท่สุย้อ้าปากพะงาบๆ คดิเปล่งเสยีง แต่เมื่อเอ่ยปากกลบักระอกัควนัด�า

สายหนึ่งออกมา

หลิ่วสุยเฟิงปราดเข้าไป มองประเมนิไท่สุ้ยขึ้นๆ ลงๆ จากนั้นกห็นัไป

ส่ายหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยให้ทุกคนที่ก�าลังตื่นตกใจ “ไม่เป็นอันใด ยังม ี

ลมหายใจ”

ทุกคนบ้างนั่งบ้างยืนตรงหน้าหุบเขา ในชั่วขณะก็จมเข้าสู่ความอึดอัด 

ต่างอบัจนหนทาง

ผ่านไปครู่ใหญ่ เห็นว่าทุกคนต่างนิ่งงันไร้วาจา ตี้หลิงจื่อก็มองซ้าย 

มองขวา เดนิไปค�านบัตรงหน้าเทยีนจจีื่อ “อาจารย์อา ศษิย์กลบัมคีวามคดิหนึ่ง”
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ทุกคนต่างมองตี้หลงิจื่ออย่างตกตะลงึ

เทยีนจจีื่อยิ่งประหลาดใจนกั ถามอย่างฉงนสงสยั “หอื? ลองว่ามา”

ตี้หลงิจื่อเอ่ยอย่างนบนอบ “ที่กล่าวว่าหนึ่งคนอบัจนความคดิ สองคน

มากวธิกีาร ในเมื่อพวกเราจนหนทางเข้าไป เสยีเวลาอยูต่รงนี้กม็ใิช่วธิ ีมสิูก้ลบั

ไปก่อน ต่างคนต่างลองเสาะหาวธิทีี่ใช้การได้”

นี่เรยีกว่าข้อเสนออนัใดกนั

เหยากวงอดท�าปากเบ้อย่างดูแคลนมไิด้ แต่เหน็ว่าอกีฝ่ายเป็นอาจารย์

ลุงของไท่สุ้ย ค�าพูดประชดประชนัที่เอ่อท้นมาถงึรมิฝีปากจงึถูกกลนืลงไป

ต้งหมงิได้ยนิว่าตี้หลงิจื่อคดิหาคนมาช่วยเหลอืกร็บีส่ายหน้ากล่าว “มไิด้

เดด็ขาด! เรื่องส�าคญัใหญ่หลวง ไหนเลยจะแพร่งพรายความลบัได้ หากถูกผู้

มีใจทะเยอทะยานเสาะหา ‘ภาพผลักหลัง’ พบ ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวาย

มหนัต์”

ตี้หลิงจื่อโต้แย้ง “สถานที่นี้ไร้ผู้ใดเข้าไปได้ ต่อให้แพร่งพรายออกไป 

กม็เิป็นอนัใดกระมงั หรอืมฉิะนั้นกท็ิ้งหลายคนไว้คอยเฝ้าระวงัที่นี่”

“มไิด้! มไิด้!” ต้งหมงิยงัคงส่ายหน้า ในสายตาเขา ต่อให้ทุกคนไม่อาจ

เข้าไปได้กย็งัดกีว่าความลบัแพร่งพรายมากนกั

บัดนี้ไท่สุ ้ยตบต้นขาก่อนลุกขึ้นยืน ใบหน้าฉายความตื่นเต้นและ

กระฉบักระเฉง

ทุกคนต่างตื่นตระหนก หนัไปมองเขาอย่างพร้อมเพรยีง

“เจ้ามวีธิ?ี” เหยากวงถามอย่างประหลาดใจระคนยนิดี

“วธิกีารฉลาดนั้นไม่ม ีวธิกีารโง่เขลากลบัมอีย่างหนึ่ง” สองตาไท่สุย้สาด

ประกายวาบ มองไปทางทุกคน

หลิ่วสุยเฟิงพอได้ฟังก็นึกสนใจขึ้นมาทันที มองไท่สุ้ยอย่างให้ก�าลังใจ 

“บางครั้งวธิกีารโง่เขลากลบัใช้ได้ดกีว่าวธิกีารฉลาด เจ้าลองว่ามา”

ไท่สุ้ยโบกมือวูบ กล่าวด้วยน�้าเสียงฮึกเหิมห้าวหาญ “พวกเราไปขอ

ราชโองการ ให้ส่งกองทพัมา!”
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“หา!?” ทุกคนต่างอึ้งงนั

ไท่สุย้เอ่ยเสยีงดงั “ให้กองทหารขดุอโุมงค์ใต้ดนิ แล้วพวกเรามุดเข้าไป!”

เหยากวงกะพรบิตาปรบิๆ “จากนั้นล่ะ เจ้าจะโผล่ขึ้นไปหรอืไม่”

ไท่สุ้ยนิ่งงนั “เอ่อ... อา...” นั่นส ิต่อให้มอีุโมงค์ใต้ดนิ ตนกต็้องโผล่

ศรีษะขึ้นไปอยู่ด ีว่ามาเช่นนี้ ข้อเสนอของตนเองเช่นนี้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชงิ 

ไท่สุย้หน้าม่อยคอตก นั่งแหมะกบัพื้นอย่างมใีจแต่ไร้เรี่ยวแรง ไม่เอ่ยอนัใดอกี

ตอนนี้เอง ไคหยางประหนึ่งว่าบังเกิดความคิดเฉียบแหลมขึ้นจากข้อ

เสนอของไท่สุ้ย พลนัยิ้มชื่นบาน “จรงิด้วยส!ิ วธิกีารนี้ไม่เลว!”

ไท่สุ้ยเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ “พี่ไคหยาง ท่านกล็้อเลยีนข้า?”

ไคหยางยิ้มแย้มด้วยความปีต ิโบกมอืเอ่ย “ข้ามไิด้ล้อเลยีนเจ้า เมื่อได้

ฟังเจ้าเสนอ ข้ากพ็ลนันกึถงึวธิหีลบเลี่ยงฟ้าผ่าได้”

หนึ่งเค่อหลงัจากนั้น ไคหยาง เหยากวง ไท่สุ้ย และหลิ่วสุยเฟิง ต่างก็

เข้าไปในหมู่บ้านหมังหลิน หุ่นแมงมุมแบกกล่องใบใหญ่เดินตามอยู่ด้านหลัง 

หลายคนเดนิไปพลางสนทนาหารอืกนัไปพลาง

เหยากวงมองไคหยางอย่างสงสัยใคร่รู้ “พี่ไคหยาง วิธีการนี้ใช้ได้จรงิ

หรอื”

ไคหยางพยกัหน้า ยิ้มแล้วกล่าว “ข้าอ่านพบเรื่องนี้ในต�าราสมยัราชวงศ์

ถงัเล่มหนึ่ง เล่าว่าสมยัราชวงศ์ฮั่น มวีนัหนึ่งต�าหนกัป๋อเหลยีงในพระราชวงัถูก

ฟ้าผ่าจนเกดิเพลงิไหม้ นกัพรตท่านหนึ่งจงึหาวธิหีลบเลี่ยงสายฟ้า เขาประดษิฐ์

กระเบื้องทองแดงรูปหางปลาตดิตั้งไว้เหนอืหลงัคา แล้วเชื่อมต่อสายทองแดง

ลากลงไปฝังไว้ใต้ดนิ ผลคอืนบัจากนั้นมาเมื่อใดที่เกดิฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าจะ

ถูกชกัน�าลงสู่พื้นดนิ ไม่บงัเกดิฟ้าผ่าท�าลายต�าหนกัจนเกดิเพลงิไหม้อกี”

เหยากวงกระจ่างโดยพลัน เอ่ยอย่างตื่นเต้นระคนยินดี “จริงด้วย!  

โลหะทองแดงชกัน�าสายฟ้าดกีว่ามนุษย์ ตอนแรกเปาหน้าด�ากท็ดลองด้วยเงนิ

เหรียญทองแดง โยนเข้าไปเพียงเหรียญเดียวก็ถูกสายฟ้าฟาดจนแหลกเป็น

ผุยผง”
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ไคหยางเอ่ยยิ้มๆ “หากบนัทกึนี้เป็นความจรงิ พวกเรากม็วีธิแีล้ว พวก

เรามุดใต้ดนิไปแน่นอนว่าไร้ประโยชน์ แต่ถ้าเราชกัน�าสายฟ้าลงไปได้เล่า”

หลิ่วสุยเฟิงกบัไท่สุ้ยต่างสบตากนั พลนักระจ่างแจ้ง

หลายคนนั้นเดนิเข้าสู่ตวัหมูบ้่าน เพราะสวมชดุขนุนางบนร่าง ด้านหลงั

ยังตามติดด้วยหุ่นแมงมุมไม้รูปร่างแปลกประหลาดพิสดาร ชาวบ้านต่างยืน 

ชี้มอืชี้ไม้กนัอยู่ไกลๆ จนเรื่องไปถงึผู้ใหญ่บ้านอย่างรวดเรว็

ไม่นานนกัผูใ้หญ่บ้านกว็ิ่งเหยาะๆ เข้ามา มองหุน่แมงมุมอย่างประหลาด

ใจแวบหนึ่ง แล้วปรี่เข้าไปประสานมอืค�านบัหลิ่วสุยเฟิง “ใต้เท้าหลิ่ว พวกท่าน

นี่คอื...”

เอ่ยถึงตรงนี้ ผู้ใหญ่บ้านก็เหลือบมองไปทางไท่สุ้ย กะพริบตาปริบๆ 

อย่างตกตะลงึ

หลังจากไท่สุ้ยฟื้นความทรงจ�าแล้วย่อมประหวัดถึงประสบการณ์ขณะ

ตนใช้ชวีติที่นี่ แต่นอกจากพอจะจดจ�าลงุหนวิได้บ้าง กจ็�าได้เพยีงเล่นกบับรรดา

เดก็น้อยในหมู่บ้าน ดงันั้นแม้เหน็ผู้ใหญ่บ้านกไ็ม่ได้เข้าไปทกัทาย

ก่อนหน้านี้ขณะสบืสวนเรื่องฟ้าผ่า หลายคนเคยมาที่นี่ หลิ่วสยุเฟิงและ

เหยากวงต่างรู้จกัผู้ใหญ่บ้าน จงึไม่มพีธิรีตีอง เอ่ยขอร้องโดยตรง “พวกเรามา

ที่นี่เพื่อท�าคด ีตอนนี้ต้องการให้ชาวบ้านในหมูบ้่านช่วยเหลอืพวกเราเลก็น้อย”

ผู้ใหญ่บ้านพอได้ฟังก็รีบเบนสายตาจากร่างไท่สุ้ย พยักหน้าค้อมเอว

กล่าว “ขอรบัๆ ใต้เท้าก�าชบัได้เตม็ที่”

หลิ่วสุยเฟิงกวาดตามองโดยรอบแล้วเอ่ยก�าชับ “เช่นนี้ท่านช่วยจัด

เตรยีมลานบ้านให้ข้าก่อน จากนั้นให้ชาวบ้านมาช่วยสกัสองสามคน”

“ขอรับๆ เช่นนั้นไปบ้านข้าเถิด” เมื่อได้ฟังว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านี้ 

ผู้ใหญ่บ้านกร็บีตกปากรบัค�า น�าทางทุกคนไปยงับ้านของตนเอง เดนิไปพลาง

กวกัมอืเรยีกชาวบ้านที่ยนืห้อมล้อมไปพลาง แล้วเรยีกบรุษุหลายคนให้ตดิตาม

มา

มาถงึบ้านของผู้ใหญ่บ้าน หลิ่วสุยเฟิง เหยากวง และไท่สุ้ยต่างมองไป
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ทางไคหยาง

ไคหยางไม่ชกัช้ารรีอ สั่งการโดยตรง หยบิแบบร่างออกมาก่อนให้ช่างไม้

ในหมู่บ้านไปไสไม้ ประกอบเป็นโครงรถเริ่มแรก จากนั้นกส็ั่งการไท่สุ้ยให้รื้อ

เกราะกลไกและหุ่นแมงมุมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ให้ช่างเหล็กในหมู่บ้านสร้าง

อะไหล่...

หลงัจากไคหยางแบ่งงานเสรจ็สิ้น หลิ่วสยุเฟิงกด็งึตวันางมาที่มุมก�าแพง 

สหีน้าท่าทางเอาจรงิเอาจงั เอ่ยกระซบิเสยีงต�่าหลายประโยค

ไคหยางฟังแล้วแสดงสีหน้าประหลาดใจ จากนั้นก็พยักหน้าเหมือน

ครุ่นคดิบางอย่าง

เหยากวงยกน�้ามาถึงลานบ้าน เห็นไท่สุ้ยก�าลังรื้ออะไหล่กลไก ยุ่งจน

เหงื่อไหลชุ่มโชกเตม็หลงั กอ็ดสงสารมไิด้ จงึตกัน�้ากระบวยหนึ่ง เดนิเข้าไป

อย่างรวดเรว็

ไท่สุย้ในตอนนี้ก�าลงัก้มหน้าก้มตารื้อชิ้นส่วน ทนัใดนั้นกระบวยอนัหนึ่ง

กถ็ูกยื่นมาข้างรมิฝีปาก

ไท่สุย้เงยหน้ามองไป กเ็หน็เหยากวงก�าลงัยิ้มพลางค้อมเอวยื่นกระบวย

มาให้ตนเอง แสงตะวันสาดส่องต้องหน้าผากกลมมนของเหยากวง เส้นผม 

ตกระพดัปลวิตามแรงลมแผ่วเบา งดงามราวกบันางเซยีนเยื้องย่างออกมาจาก

ภาพวาด ท�าให้หวัใจวูบวาบหวั่นไหว

ไท่สุย้ตะลงึงนัในชั่วขณะ โลกทั้งใบในสายตาเขาบดันี้เหลอืเพยีงใบหน้า

งามตรงหน้า

เหยากวงถูกแววตาตะลึงงันของไท่สุ้ยมองเสียจนใจเต้นรัวไม่เป็นส�่า 

ใบหน้าแดงซ่านขึ้นมาฉับพลัน แต่นางตั้งสติได้ทันที คล้ายรู้สึกว่าน่าอับอาย 

จงึถลงึตากลมโตใส่ไท่สุ้ย เอ่ยแผ่วเบาด้วยความขุ่นเคอืง “มองอนัใดกนั หาก

ไม่ดื่ม ข้าเอาไปแล้ว”

ไท่สุ้ยพลนัได้สต ิยิ้มแหยๆ อ้าปากดื่มน�้าจากกระบวยในมอืเหยากวง

ตอนนี้เองไคหยางกบัหลิ่วสุยเฟิงเพิ่งสนทนาแล้วเสรจ็ หนัหน้ามาเหน็
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ภาพหวานชื่นตอนเหยากวงป้อนน�้าให้ไท่สุ้ยพอด ีนางกอ็ดวูบไหวมไิด้ ละม้าย

เหน็ภาพเหตุการณ์เมิ่งตงละเลยีดชาสนทนายิ้มหวักบันางในตอนนั้น

ความอบอุ่นหวานชื่นท�าให้จติใจอบอุ่นและสงบสุข

หลิ่วสุยเฟิงที่อยู่ด้านข้างพบว่าไคหยางเดินไปสองก้าวพลันหยุดชะงัก 

ยนืนิ่งงนัอยู่กบัที่ กอ็ดมองไล่ตามสายตานางไปมไิด้ เหน็ท่าทางของไท่สุ้ยกบั

เหยากวง แล้วมองไคหยางอีกครั้ง หลิ่วสุยเฟิงก็กระจ่างฉับพลัน ในดวงตา

เผยความสงสารเวทนา ทอดถอนใจแผ่วเบาเฮอืกหนึ่ง ไม่เดนิเข้าไปรบกวน

ทกุคนร่วมแรง ไม่นานกส็ร้างรถล่อฟ้าออกมาหนึ่งคนั ตวัรถใหญ่โต 

หลงัคาคล้ายร่มสร้างจากแผ่นโลหะ กางออกครอบคลุมบรเิวณกว้าง ด้านล่าง

ใต้ตวัร่มสามารถจคุนยนืรอบตวัรถได้ถงึเจด็แปดคน ด้านบนมเีหลก็แหลมสงู

ตั้งอยู่ ก้านร่มหล่อจากทองเหลืองขนาดหนาเท่านิ้วมือ สูงหนึ่งจั้งกว่า เงิน

เหรียญทองแดงร้อยเรียงเป็นสายไต่ตามก้านร่มไปเชื่อมต่อกับฟันเฟืองล้อที่

อยูบ่นตวัรถ โครงล้อรดัพนัด้วยสายทองแดงเช่นกนั ปมขมวดเข้ากบัสายร้อย

เหรยีญทองแดง

รูปลกัษณ์ของตวัรถนั้นแปลกชอบกลนกั ด้านบนกางออกเป็นร่มโลหะ 

ด้านล่างกลับไร้แผ่นพื้นรถ อีกทั้งยังมีเพียงช่วงคานส�าหรับเทียมแอกที่สร้าง

จากไม้ บรเิวณด้านหน้ายงัมมีอืจบั เด่นชดัว่าออกแบบเพื่อให้คนเขน็ได้สะดวก

หากคดิเขน็รถให้เคลื่อนไหว มใิช่ผลกัหรอืดนัจากด้านหลงั แต่ต้องยนื

กลางรถใต้ร่มโลหะเพื่อเขน็รถให้เคลื่อนที่

หลงัสร้างรถแล้วเสรจ็ ไคหยางกต็รวจสอบอย่างละเอยีดอกีครั้ง พร้อม

ทั้งชี้บรเิวณที่ไม่เหมาะสมหลายแห่ง มคีนเข้ามาแก้ไขทนัท ีหนึ่งชั่วยามให้หลงั

นางถงึได้พยกัหน้าอย่างพงึพอใจ

รถล่อฟ้าสร้างส�าเรจ็ หลายคนนั้นรบีออกเดนิทางทนัท ีขอแรงชาวบ้าน

ช่วยเขน็ไปจนถงึปากทางภูเขา

หลังมองเห็นสายฟ้าฟาดครืนครั่นภายในหุบเขานรกแต่ไกลๆ เหล่า 
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ชาวบ้านต่างกช็ะงกักกึทนัท ีสุมหวัซุบซบิ ต่างไม่กล้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

หลิ่วสุยเฟิง ไท่สุ้ย เหยากวง และไคหยางเดนิอยู่ด้านหน้า พบว่าผู้คน

ที่เดนิตามหลงัพลนัหยุดชะงกั กอ็ดแปลกใจมไิด้

ไท่สุย้กบัหลิ่วสยุเฟิงสบตากนัแวบหนึ่ง หมนุตวัหนักลบัมาถาม “เหตใุด

ถงึหยุด รถเกดิปัญหาหรอื”

เมื่อได้ยินหลิ่วสุยเฟิงสอบถาม ผู้ใหญ่บ้านก็ก้าวออกมาหนึ่งก้าว ดึง

แขนหลิ่วสุยเฟิง ยกแขนชี้ไปทางหุบเขานรก สอบถามด้วยน�้าเสียงเร่งร้อน 

“ใต้เท้า พวกท่านจะไปที่นั่นหรอื”

หลิ่วสุยเฟิงพยักหน้า ไท่สุ้ยที่อยู่ข้างๆ ประชิดเข้ามา สอบถามด้วย

สหีน้างุนงง “ใช่แล้ว มปีัญหาหรอื”

ผู้ใหญ่บ้านมองๆ ไท่สุ้ยแล้วเหลือบมองหลิ่วสุยเฟิง ซอยเท้าอย่าง 

ร้อนใจเอ่ย “ใต้เท้าขอรบั ที่นั่นไปมไิด้!”

“ล่วงเกนิเทพเจ้าจะถูกสวรรค์ลงทณัฑ์!”

ตอนนี้ไคหยางและเหยากวงเดินมาถึงพอดี ก็ได้ยินเสียงวิพากษ์ของ

ชาวบ้าน เหยากวงรบีถลงึตาใส่พวกเขาแล้วกล่าว “เทพเจ้าอนัใดกนั เพยีงแค่

ฟ้าผ่าเท่านั้น มอีนัใดน่ากลวัเล่า”

“แม่นางน้อย ท่านไม่รู้อันใด ที่นั่นเป็นสถานที่ต้องห้าม มีแต่ไปไม่มี

กลับ!” บุรุษหนุ่มผู้หนึ่งหน้านิ่วคิ้วขมวดเอ่ยเตือน “ที่นั่นไม่อาจไปได้จริงๆ 

หลายปีก่อนท่านอาสี่ของบ้านข้ากไ็ม่เชื่อ จะเข้าไปลองดูให้ได้ ผลคอืมไิด้กลบั

ออกมาอกี”

เหยากวงท�าปากเบ้ “สถานที่ต้องห้ามอันใดกัน! ข้าไม่มีทางเชื่อหรอก 

ข้าว่าพวกท่านกลวัฟ้าผ่ากระมงั ช่างเป็นผขีี้ขลาดตาขาวเสยีจรงิ”

ได้ยนิเหยากวงกระทบกระเทยีบว่าตนขี้ขลาด บรุษุหนุ่มผู้นั้นกห็น้าแดง 

คดิเอ่ยปากโต้แย้ง แต่รบีหุบปากทนัท ีแค่นเสยีงเฮอะอย่างโมโหก่อนหนัขวบั

ไปไม่เอ่ยวาจา

ในใจเขาลอบคิดแค้น หมุนตัวได้ก็เดินจากไป ขณะเดียวกันก็หันไป 
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เอ่ยกบัเหยากวง “ผขีี้ขลาดตาขาวยงัดกีว่ากลายเป็นผ ีไม่ว่าอย่างไรข้ากไ็ม่ไป 

ข้าไม่อยากไปตายที่นั่นหรอก!”

ชาวบ้านคนอื่นได้ยินแล้วก็ส่งเสียงฮือฮาพร้อมกัน ต่างเอ่ยว่าไม่ไป 

แต่ละคนหมุนตวัจะเดนิจากไป

ผู้ใหญ่บ้านมองหลิ่วสุยเฟิงอย่างจนใจ ยิ้มปะเหลาะก่อนเอ่ยเสียงต�่า 

“ใต้เท้า ท่านกอ็ย่าได้ถอืสาหาความพวกเขา สบิลี้แปดหมู่บ้านแถบนี้ ผู้ใดไม่รู้

ว่าที่นั่นเป็นสถานที่ต้องห้าม หลายปีก่อนมคีนใจกล้าบ้าบิ่นบุกฝ่าเข้าไปในนั้น 

แต่ผลน่ะหรอื ไม่มสีกัคนกลบัออกมาได้”

ไคหยางสบตากบัหลิ่วสยุเฟิงแวบหนึ่ง ก่อนหนัไปมองหบุเขานรก พยกั

หน้ากล่าวกบัผู้ใหญ่บ้าน “เช่นนั้นกช็่างเถอะ ถงึอย่างไรกอ็ยู่ไม่ไกลแล้ว พวก

เราเขน็กนัเองได้”

พูดแล้วไคหยางกข็ยบิตาให้หลิ่วสุยเฟิง หลิ่วสุยเฟิงยิ้มๆ ล้วงเศษเงนิ

จากอกเสื้อส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน “เงนิเลก็น้อยนี้ท่านน�าไปเลี้ยงน�้าชาทุกคน ไม่อาจ

ให้ทุกคนช่วยเหลอืโดยเปล่า”

ผู้ใหญ่บ้านรบีเอ่ยปฏเิสธ “โธ่เอ๊ย เช่นนี้จะได้อย่างไร! ไม่ต้อง ไม่ต้อง

จรงิๆ!”

“รับไว้เถิด” หลิ่วสุยเฟิงมีสีหน้าเข้มขรึม ดึงมือผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา วาง

เงนิลงบนมอืเขา “ถอืเสยีว่าพวกเราจ้างท�างาน”

พอเห็นสีหน้าอึมครึม ผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจไม่กล้าปฏิเสธ ได้แต่รับเงิน

อย่างเก้ๆ กงัๆ พลางกล่าวขอบคุณ

หลิ่วสุยเฟิงออกจะหมดความอดทน จงึโบกมอืแล้วเอ่ย “เอาละ พวก

ท่านกลบัไปเถอะ จ�าไว้ว่าเรื่องนี้ห้ามแพร่งพรายสู่ภายนอก กลบัไปบอกพวก

เขา ห้ามซุบซบิวจิารณ์กนั”

“ขอรบัๆ” ผูใ้หญ่บ้านพยกัหน้าต่อเนื่อง เหน็พวกหลิ่วสยุเฟิงเริ่มมสีหีน้า

เหลอือด จงึไม่กล้ากวนใจอกี ประคองเงนิแล้วหมุนตวัเดนิกลบัไปหาชาวบ้าน

คนอื่น
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รอจนกระทั่งชาวบ้านจากไปแล้ว ไท่สุ้ยและคนอื่นก็เริ่มเข็นรถล่อฟ้า 

เร่งรุดเดนิทาง

ไม่นานกม็าถงึปากทางหบุเขานรก เทยีนจจีื่อ เปาเจิ่ง ตี้หลงิจื่อ เสวยีน-

เสวยีนจื่อ และต้งหมงิต่างมงุล้อมเข้ามา มองประเมนิรถล่อฟ้าตั้งแต่บนลงล่าง

ไคหยางดึงสายทองแดงที่พันกับฟันเฟืองออกมา ปลายสายผูกด้วย

แผ่นโลหะขนาดใหญ่ อธบิายถงึหลกัการท�างานสกัพกั ก่อนฝังแผ่นโลหะลงใน

ดนิ เหนอืพื้นดนิมเีพยีงสายเหรยีญทองแดงที่เชื่อมต่อกบัโครงล้อโผล่ให้เหน็

ไคหยางชี้ร่มโลหะบนหลงัคารถให้ทุกคนดู “ทุกคนจงระวงั หลงัเข้าไป

ในหุบเขานรกแล้ว อย่าออกนอกเขตร่มโลหะนี้ เหล็กแหลมด้านบนเชื่อมต่อ

กับสายทองแดง มันจะดูดสายฟ้า จากนั้นกระแสไฟจะถูกชักน�าไปตามสาย

ทองแดงลงสู่ใต้ดนิ พวกเราอยู่ใต้ร่มกจ็ะปลอดภยั แต่ถ้าออกนอกร่มกพ็ูดได้

ยากแล้ว”

เทยีนจจีื่อได้ฟังแล้วกพ็ยกัหน้าไม่หยุด ใบหน้าแสดงความชื่นชม

ใบหน้าต้งหมงิฉายความระแวดระวงั คดิแล้วกเ็อ่ย “ยงัคงทดลองสกั

ครั้งเถอะ”

ทุกคนต่างมองมาที่ไท่สุ้ย ไท่สุ้ยท�าหน้าเลิ่กลั่ก ชี้ปลายจมูกตนเอง “ข้า

อกีแล้วหรอื”

ทุกคนต่างพยักหน้า ต่างตีสีหน้าเป็นท�านองว่ามิใช่เจ้าแล้วจะเป็นผู้ใด

เล่า

ไท่สุ้ยมทิราบว่าจะดใีจหรอืเสยีใจด ีแม้ไม่กลวัความตาย แต่ถูกฟ้าผ่า

นั้นเจบ็ปวดรวดร้าวยิ่งนกั!

ใบหน้าเขากระตกุเกรง็ครั้งหนึ่ง มองซ้ายแลขวา สดุท้ายกพ็บวา่ภารกจิ

นี้ยงัคงเป็นเขาต้องปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ จงึถลกแขนเสื้อขึ้น เขน็รถล่อฟ้าเข้าไป

ในหุบเขานรกตามล�าพงั

คราวนี้แตกต่างไปตามคาด ฟ้าร้องครนืครั่นก่อนผ่าเปรี้ยง แต่สายฟ้า

ล้วนถกูเหลก็แหลมเหนอืหลงัคาดดูไว้ กระแสไฟไหลไปตามสายทองแดงลงสู่
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พื้น ไท่สุ้ยยนืใต้ร่มอย่างปลอดภยัเป็นพเิศษ อดหมุนตวัไปโบกมอืให้คนอื่นๆ 

มไิด้

ทุกคนยนือยู่ที่ไกล เหน็ว่าไท่สุ้ยปลอดภยัด ีแต่ละคนต่างกย็นิดี

ไทสุ่ย้ทดลองไปสกัพกักเ็ขน็รถล่อฟ้ากลบัมาด้วยความรวดเรว็ คราวนี้

ทุกคนต่างไร้ความเหน็แตกต่าง เข้ามายนืใต้ร่มโลหะ จบัที่จบัเขน็รถเข้าไปใน

หุบเขานรกพร้อมกนั

หลงัรถล่อฟ้าเข้าไปในหบุเขานรกแล้วกป็ลอดภยัมาก สายฟ้าผ่าไม่ฟาด

เปรี้ยงลงมาบ่อยครั้งอีก ฟ้าผ่าลงมาบ้างแต่ล้วนถูกร่มโลหะดูดไว้ เริ่มแรก 

ทุกคนยงัคงเคร่งเครยีด แต่แล้วกค็ลายใจได้อย่างรวดเรว็

พอเข็นรถล่อฟ้าไปด้านหน้าอีกสักพัก สภาพแวดล้อมภายในหุบเขาก็

เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ

หากเอ่ยว่าบรเิวณปากทางหบุเขาเป็นทะเลทรายแห้งแล้งเวิ้งว้าง แต่เมื่อ

มาถงึด้านในกลบักลายเป็นสยองขวญัน่าสะพรงึกลวั พบเหน็โครงกระดูกของ

มนุษย์และสตัว์เป็นระยะ

ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆครึ้ม เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเลือนลั่น เส้นสายตา 

มดืวูบลงอย่างรวดเรว็

เคลื่อนที่ไปพร้อมรถล่อฟ้า บางครั้งกบ็ดเบยีดกองกระดูก บงัเกดิเสยีง

แครกๆ ของกระดูกแตกเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย สหีน้าของทุกคนอดผนัแปรมไิด้ 

ยกขาก้าวย่างยิ่งเพิ่มความระแวดระวงัมากขึ้น

ทันใดนั้นเหยากวงคล้ายเหยียบบางอย่าง ร่างลื่นพรวดเกือบหกล้ม 

เคราะหด์ทีี่ไทสุ่ย้ซึ่งอยูด้่านข้างตาคมมอืไวคว้าจบันางไวท้นั นางถงึมไิด้หกลม้

ไปกบัพื้น แต่เหยากวงยงัไม่ทนัได้ยนืมั่น กพ็ลนักรดีร้องเสยีงแหลม ที่แท้บน

ต�าแหน่งที่นางเกอืบล้มลง มโีครงกระดูกแตกหกัซากหนึ่งกึ่งตั้งกึ่งหลบเร้นอยู่

บนพื้น เบ้าตาด�ามดืกลวงโบ๋ห่างจากนางไปไม่ถงึครึ่งฝ่ามอื

“เป็นอย่างไร” ไท่สุ้ยร้อนใจ รบีดงึนางให้ลุกขึ้น

ใบหน้าเหยากวงเผอืดซดี เกาะกมุแขนไท่สุย้ไว้แน่นไม่ยอมคลาย เอาแต่
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ส่ายหน้าไม่หยุด ทั้งยงัไม่เอ่ยค�า

ไท่สุย้มองนางอย่างนกึแปลกใจ แล้วก้มหน้าลงมองที่ใต้ฝ่าเท้า ให้สะดุ้ง

โหยงเช่นกนั

ทุกคนต่างเคลื่อนไปเบื้องหน้า ในมอืเทยีนจจีื่อก�าป้ายทองแดง เดนิไป

พลางชี้บอกทางไปพลาง

ไม่นานนกั ทุกคนกม็าถงึหน้าศลิาขนาดใหญ่

เทยีนจจีื่อยกมอืขึ้นเป็นสญัญาณให้หยุดรถ

ไคหยางรีบยกมือส่งสัญญาณ ให้รถล่อฟ้าหยุดลง ในขณะเดียวกัน 

ทกุคนกช็กัมอืออกจากมอืจบั ไม่เขน็รถให้เคลื่อนที่อกี ต่างเงยหน้ามองไปทาง

ศลิาขนาดมหมึา

ศลิานี้สูงขนาดห้าหกตวัคน กว้างขนาดหนึ่งตวัคน สภาพโดยรวมเป็น

เสารปูสี่เหลี่ยมผนืผ้า แต่บรเิวณขอบมมุมใิช่มมุคม คล้ายผ่านการขดัถมูาแล้ว 

กระนั้น เด่นชดัว่าลื่นเป็นมนัปลาบ

ศิลาขนาดยักษ์ด�ามะเมื่อม จากรูปลักษณ์ภายนอกมองไม่ออกว่าเป็น

วัสดุใด แต่มองจากรูปร่างลักษณะ มากน้อยล้วนมีร่องรอยแรงงานคนหลง

เหลอือยู่บ้าง

ทว่าเพราะเหตุนี้ ทุกคนกลบัมคีวามเชื่อมั่น

เทียนจีจื่อกวาดตามองสี่ทิศรอบด้าน เปรียบเทียบกับแผนที่ในป้าย

ทองแดงไม่หยุด ใบหน้าค่อยๆ เผยความยนิดใีห้เหน็

“มผิดิแล้ว เป็นที่นี่!”

ต้งหมงิรู้สกึตื่นเต้น สอบถามด้วยน�้าเสยีงเร่งร้อนไปทางเทยีนจจีื่อ “ท่าน

นกัพรต มั่นใจได้หรอื”

เทยีนจจีื่อพยกัหน้าอย่างมั่นใจ เอาแผนที่บนป้ายทองแดงให้ต้งหมงิดู 

ขณะเดยีวกนักช็ี้นิ้วแตะลงบนแผนที่

“ท่านดู ที่นี่... ที่นี่...”

บางครั้งเทียนจีจื่อก็เปรียบเทียบกับแผนที่ บางครั้งก็ชี้ไปยังสภาพ



28
หน่วยดาวพิฆาตแห่งต้าซ่ง เล่ม 4

แวดล้อมในหุบเขาเพื่อพิสูจน์ยืนยัน ต้งหมิงไล่มองไปตามนิ้วชี้ของเขาพลาง

พยกัหน้าไปด้วย มั่นใจอย่างรวดเรว็ว่าแผนที่บนป้ายทองแดงเป็นสถานที่นี้

ทกุคนมองต้งหมงิและเทยีนจจีื่อ สดุท้ายสายตาต่างรวมศูนย์ที่เสาศลิา

ขนาดมโหฬาร รูปลกัษณ์ของศลิาพสิดารมหศัจรรย์ หนึ่งเสาค�้าฟ้า เผยความ

แปลกประหลาดชดัแจ้ง

ตี้หลงิจื่อแหงนมองศลิายกัษ์ เอ่ยพมึพ�า “หรอืว่า... ที่ซ่อนของ ‘ภาพ

ผลกัหลงั’ จะอยู่บนศลิายกัษ์นี้”

เมื่อได้ยนิทกุคนต่างกต็ั้งสตไิด้ ที่นี่ไม่มวีตัถอุื่นใด หากกล่าวว่าซกุซ่อน

ความลบับางอย่าง ซ้ายขวากไ็ม่อาจออกห่างจากศลิายกัษ์นี้แล้วกระมงั

คิดถึงตรงนี้ ทุกคนต่างก็เพ่งสายตาไปที่ศิลายักษ์อีกครั้ง คิดว่าจะ 

ค้นพบบางอย่างจากเสาศลิา

ในตอนนี้เอง สหีน้าของเทยีนจจีื่อและต้งหมงิต่างแปรเปลี่ยนไปพร้อม

กนั ก่อนตะโกนลั่นเป็นเสยีงเดยีว

“ระวงั!”

ขณะที่เสยีงเตอืนของทั้งคู่ดงัขึ้น เปลวเพลงิสายหนึ่งกพ็ุ่งวาบจากด้าน

หลงัศลิาออกมา บบีทุกคนให้หนอีอกนอกเขตร่มโลหะ

ในบรรดาทกุคนมเีพยีงเปาเจิ่งที่ไม่มวีรยทุธ์ ชั่วขณะจงึรบัมอืไม่ทนักาล 

เหน็กบัตาว่าเปลวเพลงิจะพวยพุ่งใส่ร่างแล้ว เคราะห์ดทีี่ไท่สุ้ยตาคมมอืไว ทั้ง

ยงัยนือยู่ใกล้ๆ จงึรบีคว้าดงึแขนเขาไปยงัด้านหลงั ตนเองคอยกนัไว้ด้านหน้า 

แล้วเหนิทะยานไปด้านนอก

“ฟู.่..” เปลวเพลงิร้อนระอไุล่ลามตามหลงัไท่สุย้ เขาหลบรอดมาได้อย่าง

หวุดหวดิ

หลงัทุกคนยนืมั่นแล้ว กม็องยงัต�าแหน่งรถล่อฟ้าอย่างตื่นตระหนก

เปลวเพลงิมลายหายไปแล้ว คนปิดคลุมหน้าผู้หนึ่งปรากฏตวัอยู่ใต้ร่ม

โลหะ แหงนหน้าหวัเราะบ้าคลั่ง “ช่างย�่ารองเท้าเหลก็จนสกึไม่อาจพบ สบช่อง

ได้มาโดยไม่เปลอืงแรง287 โดยแท้ ฮ่าๆๆ!”
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เมื่อเห็นอีกฝ่าย ตี้หลิงจื่อก็จดจ�าได้ทันทีว่าคนผู้นี้คือคนร้ายเผาวัง 

ปี้โหยว เขากู่ร้องอย่างเคยีดแค้นทนัท ี“โจรชั่ว ตายเสยีเถอะ!”

ว่าแล้วตี้หลงิจื่อกช็กัดาบออกมาดงัชิ้ง ถลาเข้าใส่อกีฝ่าย

ส่วนคนอื่นๆ นอกจากเปาเจิ่งซึ่งไม่มีวรยุทธ์และไคหยาง ต่างโถมตัว

เข้าใส่คนปิดคลุมใบหน้า

เผชิญหน้ากับการล้อมโจมตีของทุกคน คนปิดคลุมหน้ากลับไม่

หวาดหวั่นพรั่นพรงึสกันดิ

พอเห็นชายแขนเสื้อขนาดใหญ่ม้วนขึ้น เปลวเพลิงสองสายก็พวยพุ่ง

ออกมาจากชายแขนเสื้อของคนปิดคลุมหน้า ด้วยความจนใจ ทุกคนได้แต ่

หลบเลี่ยงกระโดดกลบัมาอกีครั้ง

คนปิดคลุมหน้าหวัเราะลั่นอย่างได้ใจ “ฮ่าๆๆ โชคดทีี่พวกเจ้าคดิหาวธิี

อนัดงีามนี้ออกมาได้! หากมใิช่พวกเจ้าสร้างรถล่อฟ้าชกัน�าสายฟ้าไป ข้าเองก็

คงไม่กล้าเข้ามา”

“เจ้าเป็นผู้ใดกนัแน่” ต้งหมงิสอบถามเสยีงเยน็ชา

อาศยัช่วงจงัหวะที่ต้งหมงิเอ่ยถาม หลิ่วสุยเฟิงแฉลบร่างไปยงัที่ไม่ไกล

ด้านหลงัคนปิดคลุมหน้า เตรยีมลงมอืลอบโจมตี

ส�าหรับคนในหน่วยดาวพิฆาต สิ่งที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ทางยุทธภพไม่มี

ผลต่อพวกเขาแม้แต่น้อย พวกเขาตระหนกัดถีงึฐานะของตนเอง ยิ่งกระจ่าง

ชัดแจ้งถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ขอเพียงท�าคดีได้อย่างราบรื่น ใน

สภาวการณ์ที่ไม่ท�าให้ผู้บรสิุทธิ์เดอืดร้อน ไม่ขดัต่อกฎหมาย กส็ามารถกระท�า

ได้ทุกวถิทีาง มไิด้ด้วยเล่ห์กเ็อาด้วยกล

ในบรรดาทกุคนมเีพยีงเสวยีนเสวยีนจื่อและตี้หลงิจื่อซึ่งรบัมค่ิอยได้กบั

พฤตกิรรมของหลิ่วสุยเฟิง แต่ถงึอย่างไรทุกคนกเ็ป็นฝ่ายเดยีวกนั จงึไม่อาจ

เปล่งเสยีงให้ความแตก

287 หมายถงึพยายามตามหาเท่าไรกไ็ม่พบ จู่ๆ กไ็ด้มาโดยไม่คาดคดิอย่างง่ายดาย
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ส่วนเทยีนจจีื่อนั้น ด้วยอายุและประสบการณ์ของเขา เรื่องราวเหล่านี้

ล้วนมองอย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว กฎเกณฑ์ ศลีธรรม สจัธรรมอนัใดในยุทธภพ 

ส�าหรบัเขาแล้วล้วนไร้ประโยชน์ ในสายตาเขา ขอเพยีงบรรลุเป้าหมายนั่นคอื

วธิกีารดี

แต่ที่ท�าให้ทกุคนคาดไม่ถงึกค็อื คนปิดคลมุหน้าตื่นตวัระมดัระวงัอย่าง

ยิ่ง แม้หลิ่วสยุเฟิงเข้าไปใกล้โดยไร้สุม้เสยีง แต่เหมอืนเขาเตรยีมพร้อมมาแล้ว 

กระนั้น เพยีงหมนุตวักพ่็นเปลวเพลงิใส่สายหนึ่ง ท�าเอาหลิ่วสยุเฟิงตื่นตระหนก

ไม่ทนัคดิมาก กระโดดถอยกรูดห่างออกไปหลายจั้ง เมื่อยนืมั่นแล้วเหงื่อกาฬ

กแ็ตกพลั่กเตม็ศรีษะ มองไปทางคนปิดคลุมหน้าอย่างนกึประหวั่น ในดวงตา

ฉายความหวาดผวาเสยีขวญั

ส�าหรับหน่วยดาวพิฆาตที่ผ่านคดีแปลกพิสดารบ่อยครั้งอย่างหลิ่ว-

สยุเฟิง มกัต้องต่อกรรบัมอืกบับคุคลที่มวีธิกีารแปลกประหลาดหลายต่อหลาย

ครั้ง แต่โดยทั่วไปแล้ว วรยุทธ์ของบุคคลประเภทนี้ล้วนไม่สูงส่งเลศิล�้า อย่าง

ไท่สุ้ยในช่วงแรก แม้ศาสตร์ลวงตาของไท่สุ้ยลี้ลบัพสิดาร แต่ทนัททีี่ถูกทลาย 

วรยุทธ์ของไท่สุ้ยกไ็ม่อาจส�าแดงออกหน้าออกตาได้

และอย่างเต๋อเมี่ยว วรยุทธ์ของนางถูกท�าลายในตอนแรก ใช้ศาสตร์

ลวงตารดีเงนิทองอย่างก�าเรบิเสบิสาน ตวันางไม่มวีรยุทธ์ป้องกนัตนเอง ด้วย

เหตุสุดวสิยั ถงึต้องเสาะหาสหายที่มวีรยุทธ์สูงส่งมาคุ้มครองตนเอง

ส่วนคนปิดคลุมหน้าในตอนนี้กลับแตกต่าง เขาไม่เพียงมากวิธีการ

แปลกประหลาด มคีวามสามารถควบคุมเปลวเพลงิ อกีทั้งจากการประมอืใน

ระยะสั้นๆ เมื่อครู่กพ็อมองออกว่า วรยุทธ์ของบุคคลผู้นี้สูงส่งแกร่งกล้านกั

บุคคลประเภทนี้กล่าวว่ายากรบัมอื มสิู้กล่าวว่าน่ากลวั

หลังบีบให้หลิ่วสุยเฟิงล่าถอย คนปิดคลุมหน้าก็กวาดตามองทุกคน 

หวัเราะเสยีงเยยีบเยน็ก่อนกล่าว “คดิหน่วงเหนี่ยวเวลาร ึฮ!ึ”

ทุกคนต่างเงียบงันไร้วจี ส่วนคนปิดคลุมหน้าคล้ายไม่รีบร้อนกระนั้น 

ยนืนิ่งอยู่กบัที่อย่างสุขุม กวาดตามองบรเิวณโดยรอบอย่างไม่รบีร้อน ไม่ว่าที่
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ใดบงัเกดิความเคลื่อนไหวเพยีงเลก็น้อย เขากห็นัขวบัไปมองอย่างรวดเรว็

หลิ่วสยุเฟิงทดลองหลายครั้งจนถกูเขาจบัทางได้ ในที่สดุกไ็ม่ผลผีลาม

วู่วามอกี

ทุกคนต่างแลกเปลี่ยนสายตาอย่างไร้สุ้มเสยีง แต่หลายคนเพิ่งร่วมมอื

กนัเป็นครั้งแรก พร่องความรู้ใจกนัไปมาก ในชั่วขณะมริูว่้าจะท�าอย่างไรกบัเขา

ดี

แม้สองฝ่ายขาดความรูใ้จกนั แต่ภายในหน่วยดาวพฆิาตและภายในวงั

ปี้โหยวต่างกม็วีธิกีารของตนเอง

เทยีนจจีื่อ เสวยีนเสวยีนจื่อ และตี้หลงิจื่อต่างส่งสญัญาณทางสายตา

กนัไม่หยุด บงัเกดิแผนการขึ้นอย่างรวดเรว็

ก่อนอื่นเป็นตี้หลงิจื่อลงมอื เขาเลยีนแบบท่าทางของหลิ่วสยุเฟิง ส�าแดง

วชิาตวัเบาอ้อมไปทางด้านหลงัของคนปิดคลุมหน้า แต่ไม่เป็นฝ่ายจู่โจม เพยีง

แต่เบี่ยงเบนความสนใจของอกีฝ่าย

อาศยัช่วงจงัหวะที่คนปิดคลุมหน้าหมุนตวั เสวยีนเสวยีนจื่อที่อยู่ด้าน

ข้างพลันยกขาเตะหินออกไปก้อนหนึ่ง ขณะเดียวกันเทียนจีจื่อซึ่งยืนบริเวณ

ด้านซ้ายของคนปิดคลุมหน้ากระโจนเข้าใส่อย่างรุนแรง

สามทิศทางเคลื่อนไหวพร้อมเพรียง ชั่วพริบตาท�าลายความสงัดเงียบ 

คนอื่นๆ ต่างสะท้านไหว กล้ามเนื้อทั้งร่างเครยีดขมงึ อยู่ในท่าเตรยีมพร้อม

ลงมอื

แต่คนปิดคลุมหน้ากลับสุขุมเยือกเย็นเป็นพิเศษ หรืออาจกล่าวได้ว่า 

เจ้าเล่ห์นกั

ชั่วพริบตาที่เทียนจีจื่อลงมือ เขาก็หันขวับกลับมาทันที เพียงเบี่ยงตัว

คลบัคล้ายเคลื่อนไหวอย่างปกตธิรรมดา กห็ลบเลี่ยงก้อนหนิที่เสวยีนเสวยีนจื่อ

เตะมาได้พ้น

ในชั่วแวบที่หนักลบัมา ยิ่งเหน็ความเคลื่อนไหวของเทยีนจจีื่อได้อย่าง

กระจ่างชดัแจ้ง จงึรบัมอืทนักาลแม่นย�า ยกแขนพ่นเปลวเพลงิออกมาสายหนึ่ง
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ปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้ทุกคนต่างคาดเดาไว้แต่เนิ่นแล้ว แต่ต่อให้ 

ล่วงรู้กอ็บัจนหนทาง ได้แต่ถอยหลงัหลบเลี่ยง

ทกุคนตา่งสิ้นหวงัในชั่วขณะ ต่างคดิว่านี่เป็นการลองที่ลม้เหลวอกีครั้ง 

แต่คาดไม่ถึงว่าหลังปล่อยเปลวเพลิงออกมาสายหนึ่งแล้ว คนปิดคลุมหน้าก็

ถลาอย่างกระชั้นขึ้นหน้าไล่ตามเทยีนจจีื่อที่ก�าลงัถอยกรดู คล้ายจะพชิติสงัหาร

เทยีนจจีื่อในระยะเวลาอนัสั้น

นี่เพราะเหตุใดกนั

ในใจทุกคนต่างบงัเกดิความสงสยั

หรอืว่าเขามคีวามแค้นกบันกัพรตเทยีนจจีื่อ

หรือเขาล่วงรู้ว่าในบรรดากลุ่มคนเหล่านี้ เทียนจีจื่อมีวรยุทธ์สูงสุด  

ดงันั้นจะจบัโจรกต็้องจบัหวัหน้าโจรก่อน

หรอืว่า...

ความคิดวาบผ่านสมองของทุกคนไม่รู ้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในเวลาเพียง 

พรบิตา แต่ไม่รอให้พวกเขาคดิกระจ่าง กพ็บว่าคนปิดคลุมหน้าไปจากใต้ร่ม

โลหะรถล่อฟ้าเสยีแล้ว

เทียนจีจื่อหมดหนทางต่อต้านโดยสิ้นเชิง ได้แต่ถอยกรูดห่างออกไป 

ล่อให้คนปิดคลุมหน้าไล่กวด

นี่มใิช่ครั้งแรกที่ประมอืกบัคนปิดคลมุหน้า แม้วรยทุธ์ของอกีฝ่ายสงูส่ง

แกร่งกล้า แต่ต่อให้แขง็แกร่งอย่างไร หรอืต่อให้มคีวามสามารถควบคุมเปลว

เพลิง เทียนจีจื่อก็มีความมั่นใจว่าอย่างน้อยภายในหลายสิบกระบวนท่า ตน

ย่อมไม่ตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้า

ประมอืหลายสบิกระบวนท่าเป็นเวลานานเท่าใด

และแย่งชงิรถล่อฟ้ากลบัมาจ�าเป็นต้องใช้เวลานานเท่าใด

เทยีนจจีื่อไม่คดิมากแม้แต่น้อย แทบจะตดัสนิใจในทนัท ีใช้ตนเองเป็น

เหยื่อชกัน�าให้อกีฝ่ายออกห่างจากรถล่อฟ้า แล้วรวบรวมพละก�าลงัของทุกคน

โจมตสีงัหารเขาเสยี
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ถึงขนาดว่าคิดหลอกล่อคนปิดคลุมหน้าให้ไกลออกไปยิ่งขึ้น ชักน�า

สายฟ้าผ่ากระหน�่าสงัหารคนปิดคลุมหน้าทิ้งเสยี

‘มาเถดิ มาเถดิ ยงัขาดเพยีงนดิเดยีว!’

ครั้นเหน็ว่าตนออกห่างจากรถล่อฟ้าเข้าสู่เขตฟ้าผ่า เทยีนจจีื่อกเ็ตรยีม

ตวัเตรยีมใจพร้อมพลชีพี แต่ทนัใดนั้นเอง คนปิดคลุมหน้ากร็้องเฮอะเยน็ชา

เสยีงหนึ่ง หมุนตวัขวบั แตะพื้นทะยานร่างตกบนหลงัคารถล่อฟ้า

ไม่รอให้ทุกคนประหลาดใจ เขาก็โบกมือสะบั้นเหล็กแหลมบนหลังคา

ทิ้ง จากนั้นสองแขนยกขึ้นปล่อยเปลวเพลงิไปโดยรอบ

เมื่อเขาบบีทกุคนให้ถอยร่นแล้ว กก็ระโดดลงจากหลงัคารถล่อฟ้า ผลบุ

หลบเข้าไปใต้ร่มโลหะ

ทุกคนไม่ทันได้คิด ก็เห็นเหล็กแหลมล่อฟ้าร่วงตกลงบนพื้นเสียงดัง

สนั่น

เปรี้ยง!

“ทุกคนระวงั!” หลิ่วสุยเฟิงตะโกนลั่น รบีกระโดดหลบไปด้านข้าง

เมื่อเหล็กแหลมเหนือหลังคาหักสะบั้นลง ความสามารถในการดึงดูด

สายฟ้ากป็ระหนึ่งมลายหายไปสิ้น อสนบีาตเริ่มดเุดอืดรนุแรงขึ้นมาอกีครา ผ่า

กระหน�่าใส่ทุกคนทนัที

ด้วยความจนใจ ทุกคนได้แต่หลบซ่อนอย่างโกลาหล ชั่วขณะทุกคน 

ตกอยู่ในสภาพน่าอนาถย�่าแย่

คนปิดคลมุหน้าที่ยนืใต้ร่มโลหะจ้องมองสภาพการณ์ทกุสิ่งทกุอย่าง อด

หัวเราะลั่นอย่างคลุ้มคลั่งมิได้ แต่เขาก็ระแวดระวังยิ่งนัก เพียงเห็นคน

เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้กร็บีปล่อยเปลวเพลงิบบีให้คนผู้นั้นถอยร่น ไม่คดิเหลอื

ทางรอดให้ทุกคนเลยแม้แต่น้อย

ทุกคนถูกสายฟ้าฟาดกระหน�่าไม่ยั้ง ได้แต่หลบซ้ายเบี่ยงขวา ผู้ที่มี 

วรยทุธ์นั้นค่อยยงัชั่ว แม้ความเคลื่อนไหวไม่ว่องไวปราดเปรยีวเท่าความเรว็ของ

สายฟ้า แต่หลงัจากฝึกฝนวรยุทธ์จนถงึระดบัขั้นหนึ่งแล้ว ความคล่องแคล่ว
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ฉับไวก็เพิ่มสูงขึ้นโดยปริยาย ก่อนที่สายฟ้าจะผ่าลงก็จับสัมผัสได้ถึงความ

อนัตราย หลบหลกีได้ทนัท่วงที

แต่ผู้ที่ไม่มีวรยุทธ์นับว่าอันตราย เหยากวงรีบคุ้มกันไคหยางให้หลบ

เข้าไปในแอ่งเว้าบนพื้น เป็นแอ่งน�้าตื้นๆ ที่ถูกน�้าฝนกดัเซาะมานานปี ด้านบน

มหีนิผาปิดคลุม หากหลบอยู่ด้านในไม่ขยบัเขยื้อน ไม่ต้องกงัวลว่าสายฟ้าจะ

กระหน�่าใส่

ไท่สุ้ยลากเปาเจิ่งห้อตะบึงซ้ายขวา สายฟ้าไล่กวดตามหลัง สองคน 

น่าอนาถไม่น้อย

“รบีหลบเข้าไปในแอ่งน�้า หลบที่แอ่งน�้าตรงเชงิเขา!” หลงัไคหยางหลบ

ซ่อนอย่างดแีล้วกร็บีตะโกนบอกทุกคน

ไท่สุ้ยมองตามเสียง สองตาสว่างวาบ รีบกวาดตามองสี่ทิศรอบด้าน  

ก็พบว่าในบริเวณไม่ไกลมีแอ่งเป็นหลุมลึกครึ่งตัวคน คลับคล้ายกับแอ่งที่ 

ไคหยางและเหยากวงหลบซ่อนตวัอยู่ ไท่สุ้ยจงึรบีลากเปาเจิ่งให้ทิ้งตวัลงไป

“ฟู่ๆๆ...” สองคนถอนหายใจเฮอืก แต่หลงัจากนั้นกร็บีมองออกไปด้าน

นอก พบว่าทกุคนต่างเสาะหาที่หลบได้แล้ว ไท่สุย้กบัเปาเจิ่งถงึได้โล่งใจ สบตา

กนัพลางยิ้มขมขื่น

เมื่อทุกคนปลอดภยัดแีล้ว ต่างกม็องออกไปด้านนอก จ้องมองคนปิด

คลุมหน้าอย่างเคยีดแค้น

สองฝ่ายคุมเชงิกนั คนปิดคลุมหน้าไม่อาจออกมา หากทุกคนออกไป 

กอ็นัตรายเกนิ ในชั่วขณะไม่ยอมอ่อนข้อให้กนั

ทนัใดนั้นต้งหมงิกเ็อ่ยปากสอบถาม “เจ้าตดิตามพวกเรามาโดยตลอดร”ึ

คนปิดคลุมหน้าหัวเราะลั่น “แน่นอน หากมิใช่พวกเจ้าสร้างรถล่อฟ้า 

คนันี้ ข้ายงัคงเข้ามามไิด้หรอก”

เขาพลนัม้วนชายแขนเสื้อขึ้น เผยให้เหน็อาวุธเพลงิที่มดัไว้ที่ท่อนแขน

ทั้งสองข้าง เป็นกระบอกสเีหมอืนโลหะ แต่ดูจากลกัษณะแล้วช่างเรยีบง่าย

ทกุคนต่างรูด้ว่ีานี่เป็นเพยีงส่วนที่โผล่ออกมาให้เหน็ รายละเอยีดที่มาก 
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กว่านั้นย่อมซุกซ่อนอยู่ในอาภรณ์ของคนปิดคลุมหน้า ไม่เปิดเผยให้เหน็

‘‘ ‘ภาพผลกัหลงั’ ของหยวนเทยีนกงักบัหลี่ฉุนเฟิงเล่าขานว่า พยากรณ์

เรื่องราวในอนาคตไว้สิ้น กลับไม่ทราบว่าพวกเขาได้พยากรณ์เรื่องในวันนี้ไว้

หรอืไม่ ฮ่าๆๆ” คนปิดคลุมหน้าหวัเราะลั่นไม่ยอมหยุด

บัดนี้ทุกคนไม่มีเวลาต่อปากต่อค�ากับเขา ต่างคนต่างขบคิดเร็วรี่ในใจ 

คดิหาวธิพีลกิแพ้เป็นชนะ

ในบรรดาคนเหล่านี้เทียนจีจื่อและต้งหมิงไม่ว่าวรยุทธ์หรือศักดิ์ฐานะ

ต�าแหน่งล้วนสูงสุด ไม่อาจให้ผู้ด้อยอาวุโสเสี่ยงภัย ดังนั้นผู้ชิงลงมือก่อนจึง

เป็นพวกเขาทั้งสองคน

เหน็ทั้งสองคนสลบักนัทะยานร่างขึ้น จูโ่จมใส่คนปิดคลมุหน้าเป็นระยะ 

เพยีงแตะสมัผสักล่็าถอย กลบัมาคอยหลบซ่อนสายฟ้าผ่าในแอ่งหลมุ จากนั้น

จงึเริ่มโจมตอีกีครั้ง เมื่อแล้วเสรจ็กถ็อยกลบัมา บ่อยครั้งที่พวกเขาเพิ่งกลบัมา

ถงึแอ่งหลุม บรเิวณที่ยนือยู่เมื่อครู่กถ็ูกสายฟ้าฟาดกระหน�่า

คนปิดคลุมหน้าบ้างกใ็ช้เปลวเพลงิบบีให้พวกเขาล่าถอย บ้างกใ็ช้พลงั

หมดัขาต้านรบั ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าสู่ใต้ร่มโลหะ

มเีทยีนจจีื่อและต้งหมงิกระท�าเป็นตวัอย่าง คนอื่นๆ จงึเริ่มลงมอื อาศยั

จงัหวะลงมอื ทุกคนเริ่มแลกเปลี่ยนสื่อสารกนั

ไม่นานนักหลิ่วสุยเฟิงและไท่สุ้ยเข้าประชิดใกล้ สองคนสบตากันแวบ

หนึ่ง หลิ่วสยุเฟิงกระท�าสญัญาณมอืเรว็รี่ ไท่สุย้พยกัหน้าจรงิจงัเป็นนยัว่าเข้าใจ

วรยทุธ์ของเทยีนจจีื่อสูงสดุ ยามหลบเลี่ยงฟ้าผ่ากส็ะดวกงา่ยดายที่สดุ 

ขณะเดียวกันเขาก็เคียดแค้นชิงชังคนปิดคลุมหน้านัก จึงโจมตีอีกฝ่ายอย่าง 

ดุเดือดเลือดพล่าน แม้ถูกคนปิดคลุมหน้าใช้เปลวเพลิงบีบให้ถอยร่นทุกครั้ง 

แต่กลบัเบี่ยงเบนสมาธขิองคนปิดคลุมหน้าได้อย่างมาก

เมื่อเขาเข้าไปใกล้และถกูเปลวเพลงิพวยพุง่ใส่อกีครั้ง หลิ่วสยุเฟิงกพ็ลนั

ส�าแดงพลงัค�ารามวเิศษจากทางด้านซ้าย ได้ยนิเสยีงสนั่นหวั่นไหวคล้ายราชสห์ี

ค�ารามก้องพงไพร และละม้ายพายุโหมพัดสะเทือนฟ้าสะท้านแผ่นดิน คลื่น
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เสยีงรุนแรงกระเพื่อมแผ่ซ่าน ร่างของคนปิดคลุมหน้าวูบไหว พลนัลอยหวอื

กระเดน็ไปด้านหลงั ชั่วขณะนั้นหนวดเคราสะบดัปลวิ ยิ่งไปกว่านั้นผ้าปิดคลมุ

หน้ากร็่วงจากใบหน้า เผยให้เหน็โฉมหน้าที่แท้จรงิ

“ฮาฟั่น เป็นเจ้า?” ต้งหมงิกู่ร้องเสยีงดงั

ที่แท้คนผู้นี้มใิช่อื่นไกล ถงึกบัเป็นฮาฟั่นราชครูแห่งชี่ตนั

ร่างฮาฟั่นลอยคว้างกลางฟ้าแต่ยงัไม่ยอมจ�านน ยกแขนพ่นเปลวเพลงิ

ออกมาอกีสาย ขดัขวางการไล่ล่าอย่างกระชั้นของหลิ่วสยุเฟิง ไท่สุย้ฉวยโอกาส

นี้กระโดดทะยานร่างขึ้นจากอกีด้าน หนึ่งฝ่ามอืซดัใส่แผ่นหลงับรเิวณหวัใจของ

ฮาฟั่น

พลั่ก!

เสียงทึบก้องแว่วดัง ฮาฟั่นถูกฝ่ามือซัดใส่อย่างจัง กระอักโลหิตเหิน

ลอยไปเบื้องหน้า

ทว่าวรยุทธ์ของเขาน่าตื่นตระหนก ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ยังคงไม่

สะทกสะท้าน อาศัยแรงฝ่ามือของไท่สุ้ยตีลังกาม้วนหน้ากลางอากาศ ขณะ

เดยีวกนัขาขวากจ็ดัวางอย่างคล่องแคล่วปราดเปรยีวไปด้านหลงั

เสียงดังพลั่กหนึ่ง ไท่สุ้ยซึ่งไม่ทันหลบเลี่ยงพลันกระอักโลหิตลอย

กระเดน็

ส�าหรบัฮาฟ่ันแล้ว วรยทุธ์ของไท่สุย้อ่อนด้อยยิ่งนกั แม้ซดัฝ่ามอืถกูเขา

อย่างจงั แต่หลงัจากกระอกัโลหติแล้ว ขบัปราณแท้ที่ซดัพุ่งเข้าร่าง ยงัเหลอื

อาการบาดเจบ็เลก็น้อย มใิช่ปัญหาใหญ่โต นั่งขดัสมาธสิกัพกักฟ็ื้นคนืสภาพ

แต่ส�าหรับสภาพร่างกายอันแปลกพิสดารของไท่สุ้ย อย่าว่าแต่กระอัก

โลหิตหนึ่งค�า ต่อให้อวัยวะตันภายในทั้งห้าและอวัยวะกลวงภายในทั้งหก

กระอกัออกมาจนสิ้นกไ็ม่เป็นอนัใด

นับว่าไท่สุ้ยโชคร้าย ถูกเตะลอยกระเด็น ขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศ 

สายฟ้ากลบัฟาดผ่าต่อเนื่องลงมาหลายครั้ง โดนร่างของเขาอย่างจงั

ไท่สุ้ยกระอักโลหิตหนึ่งค�า จากนั้นก็ตกลงไปกองบนพื้นอย่างสิ้นแรง 
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ชั่วขณะเป็นตายไม่อาจคาดการณ์

“ไท่สุ้ย!” เหยากวงและเปาเจิ่งร้องลั่น รบีปรี่เข้าไปใกล้อย่างร้อนใจ

ตอนนี้เองทกุคนมองเหน็โฉมหน้าของฮาฟ่ัน ต่างตระหนกตะลงึงนั จาก

นั้นต่างกท็�าหน้านิ่วคิ้วขมวด

เป็นพวกชี่ตนัตามคาดอย่างนั้นหรอื

เปน็พวกเขาอยูเ่บื้องหลงัคอยก่อความวุ่นวายด้วยประสงค์ครอบครอง 

‘ภาพผลกัหลงั’ อย่างนั้นหรอื

ไม่ว่าอย่างไร ไม่อาจให้พวกเขากระท�าการส�าเรจ็ได้

หลิ่วสยุเฟิงกบัต้งหมงิสบตากนัแวบหนึ่ง ต่างเข้าใจความนยัจากแววตา

ของอกีฝ่าย

“เป็นเจ้าจรงิเสยีด้วย ราชครูแห่งชี่ตนั” บดันี้ตี้หลงิจื่อกู่ก้องอย่างโมโห

ฮาฟั่นลูบคล�าใบหน้าคราหนึ่ง พบว่าผ้าคลุมหน้าหายไปแล้วแต่ก็ไม่

ลนลาน กลบัแสยะยิ้มเยน็ชา

“ฮึ! ต่อให้พวกเจ้ารู้ว่าเป็นข้าแล้วอย่างไรเล่า ถึงอย่างไรวันนี้พวกเจ้า 

ล้วนต้องตาย!”

ตอนนี้เหยากวงและเปาเจิ่งกรูมาถึงข้างกายไท่สุ้ย ประจักษ์แก่สายตา

ว่าใบหน้าไท่สุ้ยเกรยีมด�า สลบไสลไม่ฟื้น ร่างกายยงัคงกรุ่นไอควนั เหยากวง

โกรธแค้นขึ้นมาทนัท ีรูส้กึเพยีงเพลงิโทสะในร่างพุง่ปรี่ท่วมท้น เพยีงชั่วพรบิตา

สองตาของนางกซ็่านโลหติ ดวงตาพร่ามวั

ส่วนอกีด้านหนึ่ง เทยีนจจีื่อ ต้งหมงิ หลิ่วสยุเฟิง เสวยีนเสวยีนจื่อ และ

ตี้หลงิจื่อ ตา่งผลดักนัเข้าโจมตฮีาฟ่ัน คนหนึ่งลงมอืหนึ่งกระบวนท่า อกีคนรบี

โจมตอีกีหนึ่งกระบวนท่าจากอกีฟาก

ทุกคนต่างจู่โจมแล้วล่าถอยทันที ประการแรกด้วยเกรงว่าจะถูกเปลว

เพลงิของฮาฟ่ันเผาผลาญ อกีประการกเ็พื่อหลบเลี่ยงสายฟ้าผ่า ส�าแดงไปหนึ่ง

กระบวนท่าแล้วกร็บีถอยไปตั้งหลกัที่แอ่งหลุมก่อนปรากฏกายอกีครั้ง

เพยีงแต่ฮาฟ่ันมเีปลวเพลงิและสายฟ้าคอยช่วยเหลอื ผนวกกบัวรยุทธ์
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ก็สูงส่งแกร่งกล้า ยืนใต้ร่มโลหะใช้เปลวเพลิงหรือวรยุทธ์ แม้ทุกคนเปิดศึก

สลบัหมุนเวยีนโจมตกีไ็ม่อาจท�าอนัใดเขาได้

ในตอนนี้เองเหยากวงที่อยู่ห่างออกไปพลันหมุนตัวขวับ จ้องฮาฟั่น

ดวงตาถลน กระแสโหดเหี้ยมอ�ามหติราวกบัสตัว์ป่าดุร้ายดกึด�าบรรพ์พุง่ทะยาน

ฟ้า

บดันี้เหยากวงบ้าระห�่าโดยสิ้นเชงิแล้ว ไร้ซึ่งสตสิมัปชญัญะ มเีพยีงความ

คดิสงัหารตามสญัชาตญาณขบัเคลื่อนให้นางสาวเท้ายาวไปทางฮาฟั่น

“แย่แล้ว! เหยากวงบ้าระห�่าแล้ว!” หลิ่วสุยเฟิงและต้งหมงิต่างตะลงึงนั 

แต่จนปัญญาจะเข้าห้ามปราม

แต่เปาเจิ่งไม่เข้าใจความเป็นมาเป็นไป ไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่าเกิดอันใดขึ้น 

เหน็เหยากวงลุกขึ้นเดนิเข้าไปหาฮาฟั่น เขาไม่เข้าใจเป็นล�าดบัแรก ต่อมากค็ดิ

ว่าเหยากวงคดิแก้แค้นแทนไท่สุย้  จงึโอบประคองไท่สุย้ไว้ด้านหลงัแล้วตะโกน

เรยีกเสยีงดงั

“เหยากวง ท่านระวงัตวัด้วย! เหยากวง...”

อกีฟากหนึ่ง ไคหยางที่หลบซ่อนอยู่ในแอ่งหลุมได้ยนิเสยีงตะโกนของ

เปาเจิ่งจงึมองไป ก่อนอทุานอย่างตื่นตระหนก “เหยากวงส�าแดงพลงัระห�่าแล้ว!”

สายฟ้าดรุ้ายราวกบัอสรพษิฟาดกระหน�่าไล่ตามรอยย�่าของเหยากวงไม่

หยุดยั้ง แต่เหยากวงในบัดนี้ประดุจฟันแทงไม่เข้า ฟ้าผ่าเปลวเพลิงไม่อาจ

กล�้ากราย ถูกสายฟ้าฟาดจ�านวนนับไม่ถ้วนก็เพียงแต่ชะงักไปครู่หนึ่ง แล้ว 

สาวเท้าเดนิสบืเนื่องต่อไป

กระแสพลังไร้รูปสายหนึ่งโหมซัดร่างเหยากวง เสื้อผ้าอาภรณ์คล้าย

ขยายพองขึ้น

กล้ามเนื้อ กระดูก โลหติ... เหยากวงในบดันี้ราวกบัก�าลงัเดอืดพล่าน

ลุกโชน ประดุจปีศาจมารร้ายย�่าเหยยีบออกมาจากนรก รงัสฆี่าฟันและความ

อ�ามหติไร้รูปห้อมล้อมรอบตวันาง ผู้ได้พบเหน็ต่างบงัเกดิความกริ่งเกรง

เทียนจีจื่อและคนของวังปี้โหยวล้วนสังเกตเห็นความผิดปกติของนาง 
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ต่างเผยสหีน้าสะท้านผวา ไม่ทราบว่าเหตุใดนางถงึเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

มีเพียงเทียนจีจื่อที่อายุยืนนานเพียงพอ เชี่ยวชาญรู้ซึ้งในต�าราคัมภีร์

โบราณ รู้สึกร�าไรว่าสภาพของเหยากวงตอนนี้คลับคล้ายเผ่าแม่มดที่เล่าลือ 

ในโบราณกาล

ที่เรยีกขานว่าเผ่าแม่มด เป็นเผ่าดั้งเดมิของเผ่าจิ่วหล ีเล่าขานกนัว่าเป็น

ผู้ครอบครองแผ่นฟ้าปฐพใีนยุคบุพกาล ก่อนเผ่ามนุษย์ถอืก�าเนดิถงึหนึ่งล้าน

ล้านปี ต่อมาเกดิสงครามกบัเผ่าภูต ราพณาสูรไปพร้อมกนั นบัแต่นั้นมาเผ่า

แม่มดและเผ่าภูตในแดนโลกากล็่มสลาย เผ่ามนุษย์ครอบครองฟ้า

แน่นอนว่าเหล่านี้ล้วนเป็นเทพปกรณมั ไม่ว่าผู้ใดต่างไม่รู้จรงิเทจ็

ทว่าเห็นเหยากวงไม่เกรงกลัวสายฟ้า ท่าทางดุร้ายโหดเหี้ยมท่วมท้น 

กลบัคลบัคล้ายเผ่าแม่มดในต�านานเทพเจ้าโบราณอยู่บ้าง

สตแิละจติใจของเทยีนจจีื่อสะท้านไหว หรอืว่าต�านานเทพเจ้าเหล่านั้น

เป็นเรื่องจรงิ หรอืกล่าวได้ว่ามบีางส่วนเป็นความจรงิ

ขณะที่เขาคิดฟุ้งซ่านอยู่นั่นเอง เหยากวงก็ฝ่าอสนีบาตเข้าโจมตีฮาฟั่น

แล้ว

การโจมตขีองเหยากวงตรงไปตรงมาและหยาบกระด้างยิ่งนกั เอ่ยอย่าง

ง่ายดายกค็อืโถมใส่ต่อยหมดัรุนแรง

เปรี้ยง!

หนึ่งหมดัชกออก มิรู้ว่าเป็นความบงัเอิญหรือไร อสนบีาตฟาดเปรี้ยง

ลงบนหมดัของนางพอด ีพนิจิแล้วกลบัคล้ายเหยากวงออกหนึ่งหมดั สายฟ้า

ฟาดกระหน�่าประสมโรงกระนั้น น่าครั่นคร้ามย�าเกรง ยิ่งใหญ่อหังการถึงขีด

สุด

ฮาฟ่ันมองเหยากวงอย่างตื่นตะลงึ อึ้งงนัไปครูใ่หญ่ จนกระทั่งหมดัของ

เหยากวงประชดิใกล้ เขาถงึตั้งสตไิด้ พลาดโอกาสพ่นเปลวเพลงิ ได้แต่ต้านรบั

ด้วยหมดัขา

ทว่าเหยากวงที่อยูใ่นสภาวะบ้าระห�่านั้นพละก�าลงัมหาศาลไร้สิ้นสดุ พลงั



40
หน่วยดาวพิฆาตแห่งต้าซ่ง เล่ม 4

ป้องกนักเ็พิ่มขึ้นมาก กอปรกบัสายฟ้าฟาดกระหน�่าบนหมดั ฮาฟ่ันไม่กล้าปะทะ

โดยตรง ได้แต่เพยีงต่อสู้ด้วยวชิายุทธ์อนัประณตีปลกีย่อย

วรยุทธ์ของฮาฟ่ันสงูส่งเลศิล�้าเป็นพเิศษ แต่วชิายุทธ์ของเขานั้นโดยมาก

ใช้ส�าหรบัไล่ล่าสงัหารในสนามรบ หากไม่จะแจ้งผ่าเผยกอ็�ามหติโหดเหี้ยม แต่

ถ้าเอ่ยถงึวชิายุทธ์อนัประณตีปลกีย่อย เขายงัห่างชั้นไกลลบิลบั

ผนวกกบัก่อนหน้าสะท้านย�าเกรงต่อท่าทขีองเหยากวง แทบจะชั่วพรบิ

ตาที่ประมือ ฮาฟั่นก็ตกเป็นรองทันที จ�าเป็นต้องประมือไปพลางถอยร่นไป

พลาง แม้ไม่ห่างจากบริเวณรถล่อฟ้า แต่ก็ไม่ได้เปรียบเหมือนก่อนหน้าอีก 

ต่อไป

ต้งหมิงเห็นโอกาสไม่อาจคลาด รีบร้องเรียกทุกคน “ทุกคนลุยเข้าไป

พร้อมกนั!”

พอได้ยิน ทุกคนต่างก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ทะยานร่างเข้าโจมตี 

ฮาฟั่นทนัที

ฮาฟั่นแค้นเคืองจนกัดฟันกรอด คิดพ่นเปลวเพลิง แต่ถูกเหยากวง

พันธนาการ ชักมือไม่ออกเลยแม้แต่น้อย พละก�าลังและสภาวการณ์ของ 

เหยากวงในบดันี้ช่างน่าหวาดหวั่นขวญัผวายิ่งนกั ฮาฟ่ันไม่กล้ารบัหมดัของนาง

อย่างจะแจ้ง เกรงว่าจะอดัเขาจนหกัสะบั้นเป็นชิ้น ความคดิล่าถอยบงัเกดิขึ้น

ด้วยความจนใจ ลอบตดัสนิใจว่าหากไม่มโีอกาสพลกิผนั ตนคงได้แต่ถอยร่น

หนไีปก่อน

เสยีงดงัเปรี้ยงพลนัก้องสนั่นกลางอากาศ สายฟ้าขนาดใหญ่เท่าล�าแขน

เดก็น้อยฟาดกระหน�่าลงมา ถูกกระหม่อมของเหยากวงเข้าอย่างจงั

ร่างของเหยากวงชะงักงัน สีแดงภายในดวงตาค่อยๆ จางลง สติเริ่ม

กลบัมาบ้าง

ฮาฟั่นนกึยนิด ีทางหนึ่งหลบเลี่ยงการล้อมโจมตขีองคนอื่นๆ อกีทางก็

ฉวยโอกาสลงมือ หนึ่งหมัดชกใส่ทรวงอกเหยากวงจนนางถอยกรูดไปหลาย

ก้าว จากนั้นเขากห็วัเราะบ้าคลั่ง กางสองแขนออก หมุนตวัติ้วอยู่กบัที่ราวกบั
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ลูกข่าง พร้อมกันนั้นเปลวเพลิงขาวโพลนก็พุ่งปราดออกมาประดุจวงแหวน

เพลงิ บบีให้ทุกคนถอยร่นหลบหนี

“ให้พวกเจ้าได้ลิ้มลองเปลวเพลิงขาวโพลนที่ทรงพลังกว่าเปลวเพลิง 

สแีดงถงึสบิเท่า ฮ่าๆๆ” ฮาฟั่นหวัเราะอย่างวกิลจรติไม่ยอมหยุด

เทียนจีจื่อกู่ร้องเตือนทุกคนเสียงดังลั่น “รีบถอย! เพลิงนี้ไม่อาจต้าน

รบั!”

ทุกคนถอยกรูดเร็วรี่ แต่เทียนจีจื่อยังคงคิดฝืนจู่โจม ผู้ที่มีความคิด

เดยีวกนักค็อืต้งหมงิ

ส่วนคนอื่นๆ ต่างล่าถอยในสภาพน่าอนาถ แขนเสื้อหลิ่วสุยเฟิงตดิไฟ 

รบีฉกีกระชากแขนเสื้อออก

ฮาฟั่นหวัเราะสะใจคล้ายปีศาจมารร้ายตนหนึ่ง กราดพ่นเปลวเพลงิใส่

สี่ทศิรอบด้านไม่หยุด เปลวเพลงิสายหนึ่งถูกเสาศลิาขนาดยกัษ์โดยไม่รู้ตวั

เปลวเพลงิขาวโพลนนี้แปลกพกิลนกั ดั่งแผลเน่าพุพองตดิกระดูก แม้

เผาไหม้บนศลิายงัคงลุกโชนโชตชิ่วง ไม่มทีที่าว่าจะดบัมอด

เปลวเพลงิขาวโพลนลุกลามอย่างรวดเรว็ เสาศลิาถูกเปลวอคัคหี่อหุ้ม 

คล้ายคบเพลงิขนาดยกัษ์

ตอนนี้เองเหยากวงคืนสติกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่นางยังคงไม่

เข้าใจว่าเกดิอนัใดขึ้นในชั่วขณะ ทนัใดนั้นอสนบีาตฟาดลงมาอกีสายจากฟากฟ้า 

ไคหยางทะยานร่างขึ้นฉบัพลนั โอบกอดเหยากวง ทั้งสองกลิ้งตวับนพื้นหลาย

รอบ หลบเลี่ยงมาถงึอกีฟาก

เปลวเพลิงขาวโพลนเผาไหม้เสาศิลาอย่างร้อนแรงโชติช่วง เด่นชัดว่า

แปลกพสิดารยิ่ง

ฮาฟั่นยืนอยู่ใต้ร่มโลหะ หัวเราะเสียสติน่าเกรงขามไปรอบด้าน “ข้ามี

เปลวเพลงิร้อนแรงและสายฟ้าคอยช่วยเหลอื ต่อให้พวกเจ้าเป็นผู้กล้าเก่งกาจ 

กไ็ม่มผีู้ใดท�าอนัใดข้าได้! ฮ่าๆๆ”

เขาแหงนหน้าหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง แม้ทุกคนเคียดแค้นสุดแสน แต่
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สถานการณ์เป็นเช่นนี้กไ็ด้แต่หลบซ่อนในแอ่งหลุม จนปัญญาแก้ไข

เพราะเปลวเพลิงขาวโพลนเผาผลาญ เสาศิลาขนาดยักษ์พลันส่งเสียง

ปริแตกลั่นเปรี๊ยะ จากนั้นแผ่นหินเป็นชิ้นก็กะเทาะหลุดล่อน เผยให้เห็น

แสงทองอร่ามส่วนหนึ่ง ส่องสะท้อนดวงตาของทุกคน

ทกุคนต่างตะลงึงนักบัความเปลี่ยนแปลงของเสาศลิานี้ ฮาฟ่ันกห็บุปาก

อย่างตกตะลงึ หมุนตวัหนัไปมองเสาศลิา

ภายใต้สายตาของทุกคน แผ่นศลิาหลุดล่อนมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลาง

เปลวเพลงิลามเลยี สุดท้ายเผยให้เหน็ป้ายทองแดงขนาดมหมึา

ความสงูของป้ายทองแดงแม้ไม่อาจเทยีบศลิาขนาดยกัษแ์ต่เดมิ แต่ยงั

สูงกว่ายอดเหลก็แหลมบนหลงัคารถล่อฟ้ามากนกั ทนัททีี่เผยให้เหน็กด็งึดูด

สายฟ้าทันที ชั่วพริบตาทั้งแผ่นป้ายทองแดงปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงขาว

โพลนและอสนบีาตแดงเหลอืงจ้า สภาพสสีนัของมนัราวกบัภาพฝันมายา ท�าให้

ดวงตาของผู้คนพร่ามวั

ตี้หลงิจื่อแผดเสยีงอย่างตื่นตะลงึ “ ‘ภาพผลกัหลงั’ ปรากฏต่อโลกหล้า

แล้ว!”

เทยีนจจีื่อยนืนิ่งงนัมองป้ายทองแดง เอ่ยพมึพ�า “ที่แท้ ‘ภาพผลกัหลงั’ 

ซุกซ่อนอยู่ที่นี่!”

ฮาฟ่ันตื่นเต้นยนิดแีทบคลั่ง เขายนืตรงหน้าป้ายทองแดง มองเหน็อกัษร

โบราณที่ปรากฏบนป้ายทองแดง “เงาขาดหนึ่งนิ้ว คลาดเคลื่อนพันลี้ พิกัด 

ขั้วเหนอื สูงต�่าแตกต่าง...”

ต้งหมงิตวาดอย่างเร่งร้อนขึ้นทนัท ี “ป้ายทองแดงดงึดูดสายฟ้า รบีชงิ 

‘ภาพผลกัหลงั’ ”

ทุกคนตระหนกัได้ ต่างกระโดดพรวดขึ้นดั่งพยคัฆ์ กระโจนใส่ฮาฟั่น

ฮาฟั่นไร้ซึ่งสายฟ้าคอยช่วยเหลือ ได้แต่เพียงพึ่งพาวรยุทธ์และอาวุธ

เพลงิต่อสู้กบัทุกคนที่จู่โจมเข้ามาจากทุกสารทศิ มอืไม้เป็นพลัวนัในชั่วขณะ

ยิ่งกว่านั้นสมาธขิองเขาอยู่ที่ตวัอกัษรบนป้ายทองแดง เหลอืก�าลงัวงัชา
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เพยีงห้าส่วนต่อกรกบัศตัรู อกีไม่นานคงตกเป็นรอง

ตอนนี้เองสายฟ้าพลันฟาดเปรี้ยงลงกะทันหัน ต้งหมิงซึ่งก�าลังโจมต ี

ฮาฟั่นถูกผ่าเข้าอย่างจังร่วงตกจากอากาศ หลิ่วสุยเฟิงตกตะลึง ไม่ทันใส่ใจ

โจมตฮีาฟั่น พุ่งแฉลบมารวบตวัต้งหมงิหลบหลกีออกไป

ทุกคนต่างหยุดมอือย่างตกตะลงึ เหลยีวซ้ายแลขวา

เทียนจีจื่อมองสายฟ้าอย่างประหลาดใจ “ยังมีฟ้าผ่าท�าร้ายคนได้อีก

หรอื”

“ฮ่าๆๆ”

เพิ่งสิ้นเสยีงเทยีนจจีื่อ เสยีงหวัเราะประหลาดลี้ลบักส็ะท้อนก้องกลาง

หุบเขา

“ผู้ใด!”

ทุกคนตื่นตระหนก ต่างอยู่ในท่าเตรยีมพร้อม มองสี่ทศิรอบด้านอย่าง

ตื่นตวัระแวดระวงั ไม่สนใจโจมตฮีาฟั่นอกีต่อไป

ส่วนฮาฟั่นกลับฉวยโอกาสหมุนตัว กวาดตามองตัวอักษรบนป้าย

ทองแดงอย่างรวดเรว็ จดจ�าไว้ในใจ

เสียงหัวเราะแปลกพิกลก้องสะท้อนในหุบเขา ทันใดนั้นบุคคลผู้หนึ่ง

สวมหน้ากากพสิดารลี้ลบั ในมอืถอืไม้เท้ารูปร่างประหลาดแปลกตา เหนิลอย

จากกลางอากาศเข้ามาตกใต้ร่มโลหะ

คนผู้นี้สวมชุดกระชับร่าง ใบหน้าสวมหน้ากาก ไม้เท้าในมือคล้ายไม้

คล้ายโลหะ สดี�าเมี่ยมไม่อาจแยกแยะว่าท�าจากวสัดุใด ยอดไม้เท้าเลี่ยมดวง

แก้วขนาดใหญ่เท่าก�าปั้นเจียระไนตัดเหลี่ยมชัดเจน เหนือดวงแก้วเป็นรังสี 

เรื่อเรอืง บางครั้งเป็นสชีมพู บางครั้งเป็นสมี่วงคราม ประดุจมชีวีติทั้งคล้าย

สายธารหลั่งไหล แปรผนัไม่หยุดในหนึ่งเค่อ

เมื่อเหน็ผู้มา ฮาฟั่นทั้งประหลาดใจระคนยนิด ี“ในที่สุดท่านกม็าแล้ว!”

“ ‘ภาพผลกัหลงั’ ปรากฏต่อโลกหล้า ข้าไหนเลยจะไม่มา” บคุคลลกึลบั

เอ่ยเสียงเรียบ หลังยืนมั่นแล้วก็กวาดตามองทุกคน ความเยียบเย็นฉายชัด 
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ในดวงตา

ต้งหมงิถูกหลิ่วสุยเฟิงประคองไว้ ค่อยๆ ยนืมั่น กวาดตามองโดยรอบ

หนึ่งเที่ยว พบว่าพวกเขายงัคงยนือยู่ แต่ไม่มสีายฟ้าผ่าใส่ร่างของพวกเขาแล้ว 

สายฟ้าที่ผ่าลงมาเป็นระยะยังคงตกลงที่ป้ายทองแดง ในชั่วขณะเหตุการณ์ 

สงบนิ่ง

“เจ้าเป็นผู้ใดกนั!” ต้งหมงิตวาดถามเสยีงทุ้ม

บุคคลลกึลบัไม่ตอบ เพยีงเงยหน้ามองอกัษรบนป้ายทองแดง

เปลวไฟลามเลียบนแผ่นป้าย อักษรบางตัวไม่สมบูรณ์ บุคคลลึกลับ

โบกมอืวูบ ปัดเปลวเพลงิออกไป

ตอนนี้ต้งหมงิกดัฟันตวาดลั่น “ลงมอืพร้อมกนั! จดัการพวกมนั!”

บคุคลลกึลบัแค่นเสยีงเยน็ชาคราหนึ่ง ยกแขนขวาขึ้น ดวงแก้วบนยอด

ไม้เท้าพลนัยงิสายฟ้าคล้ายอสรพษิพุ่งวาบใส่ต้งหมงิ

ต้งหมงิตระหนกตกใจ รบีเบี่ยงหลบไปด้านข้าง สายฟ้าผ่าใส่พื้นดนิ

“เจ้าถงึกบัยงิสายฟ้าได้?” เทยีนจจีื่อตระหนกยิ่ง

บุคคลลึกลับครานี้หันมามองเทียนจีจื่อแวบหนึ่ง แววตาวูบไหวก่อน

แปรเปลี่ยนเป็นเฉยเมย แล้วหนัไปมองป้ายทองแดง

เปาเจิ่งยงัคงคุกเข่าอยู่ข้างไท่สุ้ย เหน็สภาพการณ์นี้กล็ุกพรวดขึ้นอย่าง

ตกตะลงึ ชี้ไปทางบุคคลลกึลบั

“เป็นเจ้า! เจ้ามพีลงัอสนบีาต! คนสงัหารนกัพรตชงเสวยีนแห่งอาราม

คงซางกค็อืเจ้า!”

บุคคลลกึลบัค่อยๆ หมุนตวักลบัมา มองไปทางเปาเจิ่ง พยกัหน้าอย่าง

ไม่สะทกสะท้าน “มผิดิ! ผู้สงัหารชงเสวยีนกค็อืข้า! หึๆ  หรอืกล่าวได้ว่าเป็น 

ไม้เท้าเทพอสนขีองข้า!”

เขาค่อยๆ ชูไม้เท้าในมอืขวาขึ้น เอ่ยเสยีงราบเรยีบ “ข้ามไีม้เท้านี้กค็อื

เทพอสน ีพวกเจ้าท�าอนัใดข้ามไิด้กแ็ยกย้ายไปเสยีเถอะ”

พูดจบเขากห็นัไปมองป้ายทองแดง
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เปลวเพลงิลกุโชนพลกิม้วนเป็นเกลยีว สายฟ้าแลบแปลบปลาบกระหวดั

พนัเกี่ยวเป็นระยะ ตวัอกัษรโบราณปรากฏวาบให้เหน็เป็นครั้งคราว

บคุคลลกึลบัพลนัเบกิตาโพลง เส้นเลอืดที่ปดูโปนบนฝ่ามอืซึ่งก�าไม้เท้า

อยู่เต้นตบุๆ น�้าเสยีงเยยีบเยน็แต่ไรมาพลนัเอ่ยขึ้นอย่างเดอืดดาล “นี่มใิช่ ‘ภาพ

ผลกัหลงั!’ ”

ทุกคนต่างอึ้งงัน ฮาฟั่นที่เตรียมป้องกันทุกคนโจมตีก็รีบหมุนตัวกลับ

ไปเพ่งมอง

บุคคลลึกลับจ้องป้ายทองแดงอย่างโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ ตะโกนลั่น  

“นี่มิใช่ ‘ภาพผลักหลัง!’ นี่เป็นค�าปริศนาบอกใบ้ที่ซ่อนของ ‘ภาพผลักหลัง’ 

หยวนเทยีนกงั หลี่ฉุนเฟิง สองเฒ่าเจ้าเล่ห์ มกัแสร้งท�าลกึลบัซบัซ้อนตบตา

คน! ข้าพยายามทุกวถิทีาง พวกเขาถงึกบัทิ้งเพยีงค�าปรศินาหนึ่งบทให้ข้า!”

ทกุคนต่างตะลงึงนั ชั่วขณะต่างมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก ไม่ทราบวา่จะกลา่ว

อย่างไร

ขณะที่ทุกคนชะงกังนันั่นเอง ไท่สุ้ยซึ่งอยูใ่นแอ่งหลมุฟ้ืนตวัขึ้นมาอย่าง

ช้าๆ

เขาโงนเงนพลกิตวัขึ้นนั่ง ทว่าสหีน้ายงัคงมนึงง

เหยากวงที่ก�าลังเฝ้าเขาอย่างเป็นห่วงเป็นคนแรกที่เห็น ตื่นเต้นยินดี 

ไม่คลาย “เจ้าฟื้นแล้วหรอื ท�าข้าตกใจแทบตายแล้ว”

เหยากวงตบทรวงอกอย่างโล่งใจ ตีสีหน้าหวาดหวั่นขึ้นมาในภายหลัง  

พลนันกึบางอย่างได้จงึดดีนิ้วใส่ศรีษะของไท่สุ้ยอย่างเคอืงโกรธ “เจ้าไม่ท�าให้

ข้าตกใจสกัวนัจะไม่สบายใจ ใช่หรอืไม่”

ไท่สุ้ยมองเหยากวง แววตายงัคงเลื่อนลอย

ไคหยางที่อยู่ด้านข้างมองไท่สุ้ยอย่างดีอกดีใจ เหยากวงจับจ้องไท่สุ้ย 

เห็นท่าทางเขาเป็นเช่นนั้นพลันนึกเอะใจ นางยื่นมือไปโบกๆ ตรงหน้าไท่สุ้ย

พลางสอบถาม “นี่ เจ้าคงมใิช่โง่เขลาเลอะเลอืนขึ้นมาอกีกระมงั”

ไท่สุ้ยกะพรบิตาปรบิๆ ในที่สุดกค็นืสตกิลบัมาเตม็ที่ ยกมอืขึ้นปัดมอื
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ของเหยากวง ค้อนนางวงหนึ่ง “เจ้าชอบให้ข้ากลายเป็นโง่เขลาเลอะเลอืน ใช่

หรอืไม่” พดูพลางหมุนตวัไปมองกลางหบุเขา เหน็ทกุคนต่างล้อมรถล่อฟ้า หน้า

รถล่อฟ้านอกจากฮาฟั่นแล้ว ยงัมคีนสวมหน้ากากเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งคน

“เอ? มาเพิ่มอกีหนึ่งคนแล้ว?”

ไคหยางหนัไปมอง ค่อยๆ ยนัตวัลุกขึ้น ใบหน้าผุดรอยยิ้มลกึลบั

“มผิดิ! ผู้บงการเบื้องหลงั ในที่สุดกป็รากฏตวัแล้ว!”

อกีด้านหนึ่งหลิ่วสุยเฟิงเดนิขึ้นหน้าหนึ่งก้าว จ้องบุคคลลกึลบัแล้วเอ่ย 

“พวกเราเจอเจ้าจนได้!”

บคุคลลกึลบัหนัไปมองหลิ่วสยุเฟิง ในดวงตาผดุแววฉงนสงสยั ทกุคน

กม็องไปทางหลิ่วสุยเฟิง ออกจะไม่เข้าใจ

เปาเจิ่งพลนัยิ้มเลก็น้อย มองไปทางบุคคลลกึลบัแล้วกล่าว “เจ้าคดิว่า

ก�าชัยชนะอยู่ในเงื้อมมือ กลับคิดไม่ถึงว่าพวกเรากางแหรอเจ้าเข้ามาติดกับ 

แต่เนิ่นๆ แล้วกระมงั”

“เจ้าว่าอนัใดนะ” บุคคลลกึลบัฉงนงงงนั

ไท่สุ้ยลุกขึ้นยืน สะบัดศีรษะก่อนถามเหยากวงที่อยู่ด้านข้างอย่างนึก

สงสยั “นี่มนัเรื่องอนัใดกนั”

เหยากวงเองกจ็บัต้นชนปลายไม่ถูก ค้อนเขาวงหนึ่งแล้วตอบ “ข้าจะรู้

ได้อย่างไร”

ทั้งสองคนต่างไม่เข้าใจว่าเกิดอันใดขึ้น จึงมองไปกลางหุบเขา ได้ยิน

หลิ่วสุยเฟิงกล่าว

“นบัแต่ข้าเข้าร่วมหน่วยดาวพฆิาต แม้ประสบเรื่องแปลกพสิดารต่างๆ 

นานามามากมาย แต่ข้าไม่เคยเชื่อเรื่องภูตผสีงัหารมนุษย์อนัใดเทอืกนี้”

เปาเจิ่งเอ่ยสบืต่อ “นกัพรตชงเสวยีนถูกฟ้าผ่าจนเสยีชวีติ คนร้ายที่เจ้า

อาวาสวดัม้าขาวแห่งลั่วหยางประสบพบเจอเชี่ยวชาญการใช้เพลงิ!”

ไคหยางเดนิออกมาจากด้านหลงั มองบุคคลลกึลบัแล้วเอ่ยเสยีงทุ้มต�่า 

“โจรลึกลับที่ลักพาตัวคนที่กู่ชุยไถและโจรสังหารผู้อาวุโสตี้จั้งล้วนใช้เปลว
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เพลงิ!”

หลิ่วสยุเฟิงเอ่ยเสรมิ “ดงันั้นเมื่อได้รบัค�าเตอืนจากตลุาการเปา พวกเรา

วนิจิฉยัว่าคนร้ายที่อยูเ่บื้องหลงัสมควรมสีองคน คนหนึ่งเชี่ยวชาญการใช้เปลว

เพลงิ อกีคนช�านาญการใช้สายฟ้า”

เปาเจิ่งกล่าว “ผู้ที่ใช้สายฟ้าดั่งมงักรวเิศษปรากฏกาย หลงัจากสงัหาร

คนที่อารามคงซางแล้วก็มิได้ปรากฏตัวอีก คนที่ปรากฏตัวบ่อยครั้งคือผู้ที่ใช้

เปลวเพลงิ”

ไคหยางกล่าว “ดังนั้นพวกเราสงสัยว่าคนที่ใช้เปลวเพลิงก็คือฮาฟั่น

ราชครูแห่งชี่ตนั เช่นนั้นคนใช้สายฟ้าจะเป็นผู้ใดเล่า”

หลิ่วสุยเฟิงยิ้มเล็กน้อย วางมาดคล้ายมีแผนการในใจอยู่แล้ว “ไม่ว่า

เขาเป็นผูใ้ด เบื้องหลงัของคนใช้เปลวเพลงิย่อมมอีกีผู้หนึ่งอยู่ คนผู้นี้เป็นคนใช้

สายฟ้า จุดนี้ไม่ต้องสงสยั”

“ดงันั้นพวกเราจงึเตรยีมการบางอย่างมาเลก็น้อย” ไคหยางกล่าวจบก็

เหลอืบมองหลิ่วสุยเฟิง แล้วตวาดลั่น “ลงมอื!”

ฟิ้ว!

หลิ่วสุยเฟิงงอนิ้วดีดเศษหินชิ้นเล็กไปกระทบจุดกลมกึ่งกลางเพลารถ 

เหน็รถล่อฟ้าพลนับงัเกดิเสยีงดงัแกรกแยกแตกเป็นสี่ส่วนในชั่วพรบิตา แต่ละ

ส่วนมีล้อค�้าอยู่ด้านล่าง แต่ละล้อต่างกลิ้งหมุนแยกไปสี่ทิศถึงบนที่สูง ดอก

สว่านพลนัโผล่จากใต้ช่วงล่างรถล่อฟ้า เจาะสว่านใส่พื้นก่อนตั้งมั่น ส่วนบนสดุ

ปรากฏเสาอากาศเป็นข้อๆ ท�าจากโลหะยดืสูงขึ้นกลายเป็นเสาล่อฟ้าสี่ต้น

บดันี้สายฟ้าฟาดจากกลางฟ้าถูกเสาล่อฟ้าสี่ต้นนั้นดงึดูด ทุกคนหนัไป

มองเสาล่อฟ้าทั้งสี่ทศิ

ต้งหมงิเหน็ดงันั้นกก็ล่าวอย่างยนิดยีิ่ง “ฮ่าๆๆ พวกเจ้าถงึกบัมวีธิกีาร

เช่นนี้!” พูดจบกถ็ลงึตาใส่หลิ่วสุยเฟิง “กลบัปล่อยให้ข้างมโข่ง”

หลิ่วสุยเฟิงค�านับพลางยิ้มปะเหลาะไปทางต้งหมิง “ใต้เท้าโปรดอภัย 

พวกเราเองก็เพิ่งคิดแผนส�ารองนี้ได้ ตอนตุลาการเปาเล่าถึงข้อสงสัยนี้ หลัง
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จากพวกเราสร้างรถล่อฟ้าภายนอกหุบเขาแล้ว ไม่ทนัได้รายงานใต้เท้า”

เหยากวงกบัไท่สุ้ยเบกิตาโพลงมองไปทางหลิ่วสุยเฟิง ร้องอุทธรณ์เป็น

เสยีงเดยีวกนั “ข้าเองกอ็ยู่พร้อมท่าน เหตุใดข้าไม่ล่วงรู้”

หลิ่วสยุเฟิงมองพวกเขาแล้วลบูปลายจมกู “พวกเจ้าสองคนปากโป้ง ใน

ท้องเกบ็ง�าความลบัไว้ไม่ได้ ยงัคงไม่รู้เป็นการด!ี”

เทยีนจจีื่อค�ารามลั่นอย่างสะเทอืนอารมณ์ “จบักุมมนัสองคนไว้ ข้าจะ

แก้แค้นให้ศษิย์พี่!”

ทกุคนกรูล้อมขึ้นหน้าด้วยท่าทดีดุนั ไม้เท้าในมอืบคุคลลกึลบัพลนัชขูึ้น 

เสยีงดงัเปรี้ยงคราหนึ่ง อสนบีาตฟาดใส่เทยีนจจีื่อ

เทยีนจจีื่อตกตะลงึ รบีเบี่ยงตวัหลบไปด้านข้าง

บคุคลลกึลบัชไูม้เท้าอย่างล�าพองผยองตน “ฮ่าๆๆ ต่อให้พวกเจ้ามแีผน

ส�ารอง กเ็พยีงแค่ป้องกนัฟ้าผ่าจากท้องฟ้าได้เท่านั้น ป้องกนัสายฟ้าผ่าของข้า

ได้หรอื”

บุคคลลกึลบักวาดตามองโดยรอบอย่างหยิ่งทะนงแล้วเอ่ย “สบิปีก่อน

ข้าพบหินอุกกาบาตเข้าโดยบังเอิญ คาดไม่ถึงว่าหินอุกกาบาตนี้ถึงกับสั่งสม 

พลงัฟ้าผ่าไว้”

สายฟ้าฟาดกระหน�่าจากท้องฟ้าไม่หยุด จากนั้นก็ถูกสายล่อฟ้าใน

บรเิวณโดยรอบดงึดูดไป เกดิปรากฏการณ์ประหลาดน่าอศัจรรย์

บุคคลลกึลบัมองไม้เท้า ลูบสมัผสัเพยีงแผ่วเบาพลางเอ่ยพมึพ�า “ข้าใช้

เวลาหลายปีศกึษาวเิคราะห์และเจยีระไนมนั ในที่สุดกก็ระจ่างชดัแจ้งว่าสั่งสม

พลงัฟ้าผ่าและควบคุมใช้การอย่างไร”

เขาชไูม้เท้าขึ้นสงู แหงนหน้าหวัเราะบ้าคลั่ง “ฮ่าๆๆ นี่คอืพลงัฟ้าผ่า เป็น

พลงัวเิศษของเทพอสนใีนต�านาน ต่อหน้าพลงัชนดินี้ล�าพงัร่างกายเยี่ยงมนษุย์

ธรรมดาสามญัอย่างพวกเจ้า ไหนเลยจะเป็นคู่ต่อกรข้า มไีม้เท้านี้ในมอื ข้าก็

คอืเทพเจ้า!”

บุคคลลกึลบัชูไม้เท้าขึ้นสูง ดวงแก้วบนปลายยอดส่องแสงขาวกระจ่าง



เยี่ยกวน
49

จ้า เสยีงดงัเปรี้ยงหนึ่ง สายฟ้าขนาดมหมึากส็าดยงิขึ้นไปบนท้องฟ้า เมฆด�า

ครึ้มบนนภาหมุนวนเป็นเกลยีว พลงัไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเริ่มก่อตวั ป้อนกลบัเข้าสู่

ไม้เท้าวเิศษของเขา สั่งสมพลงัไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ทุกคนต่างตื่นตะลงึมคิลาย แต่ไคหยาง หลิ่วสุยเฟิง และเปาเจิ่งกลบั

ไม่สะทกสะท้าน

ไคหยางยิ้มหยนั มองไปทางบุคคลลกึลบัแล้วเอ่ย “วธิกีารของข้ากลบั

มใิช่เพยีงเท่านี้!” ว่าแล้วนางกป็รายตามองหลิ่วสุยเฟิง “เหวนิฉวี่”

“ได้!” หลิ่วสุยเฟิงยิ้มรบั แบมอืขวาออก ในมอืยงัมลีูกหนิอกีสี่ลูก เขา

ดดีนิ้วมอืซ้ายต่อเนื่องใส่เสาล่อฟ้าที่ปักหลกัอยู่สี่มุมของหุบเขานรก

แกรก! แกรก! แกรก! แกรก!

เสยีงเบาดงัแว่วขึ้นสี่ครั้ง กลไกของเสาล่อฟ้าถูกกระตุ้นให้ท�างาน เส้น

โลหะหลายสายพุ่งยงิออกจากตวัรถล้อเดยีวซึ่งเป็นฐานเสาล่อฟ้า เกี่ยวพนักบั

เส้นโลหะที่พุ่งยิงออกจากตัวรถฝั่งตรงกันข้าม ถักทอเป็นตาข่ายโลหะอย่าง

รวดเรว็

บุคคลลึกลับตระหนกยิ่ง ลองสาดกระแสฟ้าผ่าสายหนึ่งใส่ไคหยาง 

สายฟ้าเพิ่งสาดยิงออกไปกลับหักงอขึ้นด้านบน ถูกตาข่ายโลหะดึงดูดไปสิ้น

แล้ว

ไท่สุ้ยชกก�าปั้นใส่ฝ่ามอือย่างตื่นเต้นยนิด ีสาวเท้ายาวขึ้นหน้า “ทุกท่าน 

ยงัรออนัใดเล่า ตสีุนขัตกน�้าให้สาแก่ใจเถอะ!”

ทุกคนพอได้ยนิกล็ุกฮอืเข้าใส่

ทุกคนในตอนนี้ เว้นไคหยางและเปาเจิ่ง ต่างมกีลวธิขีองตนเอง หลงั

ประมือไปครู่หนึ่ง บุคคลลึกลับและฮาฟั่นก็ต้านทานไม่อยู่ ตกเป็นรองอย่าง

รวดเรว็

ทุกคนเพิ่งร่วมมอืร่วมใจเป็นครั้งแรก จงึขาดความรู้ใจกนัไม่น้อย ยิ่ง

กว่านั้นที่น่าตกใจก็คือ พินิจจากวรยุทธ์ของบุคคลลึกลับคล้ายว่าสูงส่งกว่า

เทยีนจจีื่ออยูบ่า้ง ทนัททีี่ไม่ระวงั เหยากวงกถ็กูซดัเข้าหนึ่งฝ่ามอื กระอกัโลหติ
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จนต้องล่าถอย

ไท่สุ้ยเหน็ดงันั้นให้ตระหนกตกใจนกั ไม่แยแสความปลอดภยัของตน 

งอตวัถาโถมเข้าใส่

บุคคลลึกลับยิ้มเย็นชา ไม่ไว้ไมตรีแม้แต่น้อย หนึ่งฝ่ามือซัดออกไป

รวดเรว็ปานสายฟ้าแลบ ไท่สุ้ยไม่ทนัหลบเลี่ยงโดยสิ้นเชงิ ถูกซดัเข้าอย่างจงั 

ได้รบับาดเจบ็จนกระอกัโลหติ

แต่ไม่อาจไม่กล่าวถงึ ไท่สุ้ยเปี่ยมเรี่ยวแรงพละก�าลงัไม่กลวัตายมาแต่

ก�าเนดิ แม้กระอกัโลหติไม่หยุด แต่เป็นตายร้ายดกีไ็ม่ยอมถอยร่น กระโจน

เข้าใส่สุดก�าลงั กอดรดัพนัเกี่ยวบุคคลลกึลบัไว้มั่น

บุคคลลึกลับโกรธถึงขีดสุด ทางหนึ่งหลบหลีกการโจมตีของคนอื่นๆ 

อีกทางส�าแดงวิชาตัวเบา เหินทะยานโดยมีไท่สุ้ยเกาะติดไปทั่วสนามประลอง 

ขณะเดยีวกนักย็กฝ่ามอืฟาดแผ่นหลงัไท่สุ้ยไม่ยั้ง

“แอ้ก!” ไท่สุ้ยกระอกัโลหติไม่หยุด ดวงตาพร่ามวัสลวัราง กลบักอด

เขาไว้มั่นไม่คลายมอื

หลิ่วสุยเฟิงและเหยากวงพอเหน็กค็ดิปรี่เข้าไปช่วยเหลอื

บุคคลลกึลบัตะโกนบอกฮาฟั่น “ท�าลายป้ายทองแดง เรว็!”

พอได้ยิน ฮาฟั่นก็รีบปลีกตัวจากการจู่โจมของเทียนจีจื่อและต้งหมิง 

ยกแขนพลางหัวเราะคลุ้มคลั่งไปทางป้ายทองแดง พ่นเปลวเพลิงสีด�าแปลก

ประหลาดออกมาสายหนึ่ง “ดูเพลิงนิลกาฬเผาผลาญโลกาของข้า!” ฮาฟั่น

หวัเราะอย่างเสยีสติ

เพลงินลิกาฬนี้น่าประหวั่นพรั่นพรงึกว่าเพลงิขาวก่อนหน้า ประจกัษ์แก่

สายตาว่าเพิ่งสมัผสัถูกป้ายทองแดง แผ่นป้ายกเ็ริ่มหลอมละลาย

ต้งหมงิตระหนกยิ่ง แต่บดันี้อบัจนหนทาง ได้แต่โจมตพีร้อมเทยีนจจีื่อ 

อย่างรุนแรงขึ้น

ตอนนี้เองบคุคลลกึลบัถกูหลิ่วสยุเฟิงและเหยากวงก่อกวนจนต้องปลกี

ตัว เคืองแค้นใหญ่โตในใจ ชูไม้เท้าในมือ จ่อดวงแก้วบนปลายยอดใส่ร่าง 
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ไท่สุ้ยโดยตรง

เปรี้ยง!

กระแสไฟเอ่อล้นท้นท่วมร่างไท่สุ้ย เขาชกักระตุกไปทั้งตวั บนผมเผ้า

อาภรณ์เริ่มมคีวนัด�าเข้มลอยวนเป็นสาย จากนั้นกลิ่นเหมน็ไหม้เกรยีมกอ็วล

ตลบออกมา

แต่บคุคลลกึลบัดเูหมอืนจะลมืเลอืนไปว่าร่างกายมนษุย์เป็นสื่อน�าไฟฟ้า 

ซึ่งกห็มายความว่าขณะที่เขาใช้พลงัไฟฟ้าจากฟ้าผ่าท�าร้ายไท่สุย้ ตนกถู็กฟ้าผ่า

ไปด้วย

ชั่วขณะกระแสไฟกโ็คจรไหลเวยีนบนร่างทั้งคู่ไม่ขาดสาย

หากเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่น ไม่แน่ว่าครานี้ทั้งคู่คงตกตายไปพร้อมกัน 

คราวนี้กลับต่างกัน อย่างน้อยบัดนี้แตกต่างกันลิบลับ เพราะเขาลืมเลือนว่า

เหนอืศรีษะยงัมตีาข่ายโลหะดงึดูดกระแสไฟ

ไม่อาจไม่กล่าวว่าเพราะตาข่ายโลหะนี้ บคุคลลกึลบัถงึได้รอดชวีติ แทบ

จะในชั่วพรบิตา กระแสไฟบนร่างของทั้งคู่ถูกกระชากวูบขึ้นฉบัพลนั จากนั้น

กพ็ุ่งเป็นสายตรงขึ้นที่สูง กลนืหายเข้าสู่ตาข่ายโลหะ

บุคคลลกึลบัไม่ทนัได้นกึเสยีใจ กฉ็วยโอกาสขณะไท่สุ้ยชกักระตุกจน

คลายสองแขนออก ยกขาขึ้นเตะไท่สุ้ยลอยกระเดน็ไปทนัที

หนึ่งขาพละก�าลงัมหาศาลหนกัหน่วง เตะไท่สุ้ยเหนิไกลไปหลายจั้ง

“ไท่สุย้!” เหยากวงกรดีร้องลั่น เหน็ไท่สุย้หล่นตุบ้ลงบนพื้นอย่างรนุแรง 

อาการบาดเจบ็สาหสั สองตานางพลนัซ่านแดงไปด้วยโลหติ เข้าสู่สภาวะระห�่า

อกีครั้ง

หลิ่วสุยเฟิงเมื่อเหน็เข้ากร็บีหลบให้ห่าง ไม่กล้าเข้าใกล้

ทว่ามเีหยากวงที่ส�าแดงพลงัระห�่าเข้าร่วมด้วย บุคคลลกึลบัและฮาฟั่น

กต็กเป็นรองทนัที

หลงัการต่อสู้อย่างดุเดอืดเลอืดพล่านค�ารบหนึ่งแล้ว ฮาฟั่นและบุคคล

ลกึลบัเริ่มทุลกัทุเล ต้านทานไม่อยู่
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บดันี้ตี้หลงิจื่อค�ารามเสยีงดงัพลางกระโจนเข้าใส่ “ชดใช้ชวีติอาจารย์ข้า

มา!”

เขายกมอืขึ้นจู่โจมใส่ฮาฟั่น ขวางหน้าเหยากวงพอดี

เหยากวงหลังส�าแดงพลังระห�่าแล้วสติสัมปชัญญะไม่กระจ่าง ไม่แบ่ง

แยกศตัรูหรอืมติร หนึ่งก�าปั้นอดักระแทกตี้หลงิจื่อ

เทียนจีจื่อซึ่งก�าลังจะโจมตีบุคคลลึกลับเห็นดังนั้นแล้วให้ตระหนกยิ่ง 

พลนัร้องลั่น “ศษิย์หลานระวงั!”

ว่าแล้วกท็ะยานเข้าไปผลกัเหยากวงออก

ส่วนเหยากวงไม่แยกแยะศตัรหูรอืฝ่ายเดยีวกนั เหน็คนขดัขวางตนเอง

กป็ะทะกบัเทยีนจจีื่อ

เทยีนจจีื่อไม่อาจท�าร้ายเหยากวง วรยุทธ์ของเหยากวงซึ่งอยู่ในสภาวะ

ระห�่าก็ร้ายกาจเกินไป ไม่เพียงเท่านี้ ร่างกายของนางยังแข็งแกร่งขึ้น เดิมที

เทยีนจจีื่อคดิสกดัจุดลมปราณของนาง แต่ทดลองหลายครั้ง ไม่เพยีงไม่อาจ

สกัดจุด แต่กลับถูกนางอัดตอบโต้หลายหมัด กระอักโลหิตล้มลงไปกองกับ

พื้นทนัที

ต้งหมิงเห็นดังนั้นจึงรีบแหวกอากาศฝ่าเข้ามา นิ้วชี้สกัดจุดไป่ฮุ่ยบน

กระหม่อมของเหยากวงอย่างแรง

ไป่ฮุย่... ไป่หมายถงึร้อยหรอืมากมาย ฮุย่หมายถงึศูนย์รวมหรอืจดุรวม

นี่คอืจุดปราณส�าคญับนร่างกายมนุษย์ ปราณของจุดซานหยางอู่ฮุ่ย288 

คนปกตทิั่วไปเมื่อถกูสกดัจดุนี้  อย่างเบากส็ลบล้มลงไปกองกบัพื้น อย่างหนกั

กส็ูญสิ้นสตกิลายเป็นคนวกิลจรติ

ทว่าพลังป้องกันของเหยากวงหลังบ้าระห�่าแล้วเพิ่มสูงมาก ต่อให้ถูก

สกัดจุดไป่ฮุ่ยก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แม้ไม่ได้บาดเจ็บ แต่ก็ท�าให้นาง

288 ซานหยางคือเส้นปราณหยางของมือและเท้า อู่ฮุ่ยคือจุดปราณทั้งห้า ได้แก่ ไป่ฮุ่ย  

ซยงฮุ่ย ทงิฮุ่ย ชี่ฮุ่ย และน่าวฮุ่ย
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ชะงกังนั เลอืดลมที่พลุ่งพล่านพลนัลดน้อยถอยลง ถงึกบัค่อยๆ ได้สติ

กล่าวได้ว่านี่เป็นวธิกีารที่ผ่านการศกึษาวเิคราะห์มาเนิ่นนานของต้งหมงิ

และอิ่นกวง จุดประสงค์นั้นไม่ต้องเอ่ยถงึ กเ็พื่อป้องกนัและหยุดยั้งเหยากวง

ยามเกดิสภาวะระห�่าโดยไม่อาจควบคุมในวนัใดวนัหนึ่ง

เหยากวงค่อยๆ ได้สต ิอกีฟากนั้นบคุคลลกึลบัและฮาฟ่ันกฉ็วยโอกาส

ขณะเทยีนจจีื่อและต้งหมงิสองยอดฝีมอืถูกเหยากวงก่อกวน จบัตวัตี้หลงิจื่อ

ไว้ ซดัหนึ่งฝ่ามอืใส่ร่างตี้หลงิจื่อให้ลอยไปทางหลิ่วสุยเฟิง

ด้วยความจนใจ หลิ่วสุยเฟิงถูกบบีให้หยุดมอื รบัตวัตี้หลงิจื่อที่ได้รบั

บาดเจบ็และกระอกัโลหติ เหนิลอยถอยกลบัมา

ส่วนบคุคลลกึลบัและฮาฟ่ันเหน็ท่าไม่ด ีเหลอืบมองไปเหน็ป้ายทองแดง

ถูกเผาไปกว่าครึ่ง จงึสบตากนั ฉวยโอกาสทะยานร่างเหาะเหนิเรว็รี่หลบหนไีป

ภายนอก

เมื่อทั้งสองคนหลบหน ีทุกคนต่างกถ็อนหายใจอย่างโล่งอก

เทยีนจจีื่อและตี้หลงิจื่อนั่งขดัสมาธบินพื้น เริ่มเดนิลมปราณรกัษาอาการ

บาดเจบ็ ส่วนเหยากวง เสวยีนเสวยีนจื่อ เปาเจิ่ง และไคหยางเฝ้าอยู่ข้างกาย

ไท่สุ้ย แล้วมองไปทางต�าแหน่งของป้ายทองแดง

ต้งหมงิและหลิ่วสุยเฟิงเดนิขึ้นหน้าไปหลายก้าว ก่อนหยุดยนืหน้าป้าย

ทองแดง มองซากเกรยีมไหม้จากการเผาท�าลายของเพลงินลิกาฬ ป้ายทองแดง

บดันี้คล้ายแท่งเทยีนหลอมละลายไปกว่าครึ่ง น�้าทองแดงไหลนองบนพื้น

เปลวเพลิงนิลกาฬบดบังส่วนที่ยังไม่ถูกหลอมไหม้จนมองตัวอักษร 

ไม่ชดัเจน

หลิ่วสยุเฟิงมองป้ายทองแดงที่ก�าลงัลกุตดิไฟ ขมวดคิ้วเอ่ย “คราวนี้แย่

แล้ว บนป้ายนั่นเขยีนว่าอย่างไร มเีพยีงพวกเขาล่วงรู้!”

สหีน้าต้งหมงิแปลกไปจากเดมิ ร้องสั่ง “พวกเขายงัหนไีปได้ไม่ไกล รบี

ตาม!” พูดจบเขากช็งิทะยานร่างออกไปภายนอก ไล่กวดตามไปก่อน 

หลิ่วสุยเฟิงไม่ทนัคดิมากกก็ระโจนตามไปด้วย
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เหยากวงกดัรมิฝีปาก มองตามทศิทางที่ทั้งสองจากไป คดิไล่ตามแต่ก็

เป็นกงัวลด้วยห่วงไท่สุ้ย ชั่วขณะลงัเลไม่อาจตดัสนิใจ

ไคหยางเหน็ดงันั้นจงึยื่นแขนมากดไหล่เหยากวง

เหยากวงหนัมามอง เอ่ยด้วยน�้าเสยีงฝาดเฝื่อน “พี่ไคหยาง”

ไคหยางยิ้มเลก็น้อย “เจ้าไปเถอะ ไท่สุ้ยมอบให้ข้ากบัตุลาการเปา”

เหยากวงลงัเลครู่หนึ่ง ไคหยางไม่มทีางเลี่ยง ประชดิขึ้นหน้าไปกระซบิ

ข้างหูนาง “เจ้ายงักลวัเขาตายอกีหรอื อย่าลมืส ิเขาคอืไท่สุ้ย!”

“อา!” เหยากวงนกึขึ้นได้ถงึความสามารถพเิศษไม่อาสญัของไท่สุย้ สอง

ตากส็าดประกายวาบฉบัพลนั พยกัหน้าหนกัแน่นยามกล่าว “ด ีข้าไปแล้ว”

พูดจบกไ็ม่รอให้ไคหยางตอบค�า นางกระโดดเหนิทะยานไล่กวดไปยงั

ทศิทางที่ทุกคนจากไป

บดันี้เทยีนจจีื่อพลนัลมืตาขึ้น ก�าชบัเสวยีนเสวยีนจื่อที่ก�าลงัคดิไล่ตาม

ออกไป “เสวยีนเสวยีน เจ้าอย่าไป มอบให้หน่วยดาวพฆิาตเถอะ”

เสวยีนเสวยีนจื่อลงัเลครูห่นึ่ง ชะงกัฝีเท้ายนืนิ่ง ก่อนเดนิมาช่วยคุม้กนั

ข้างกายเทยีนจจีื่อ


