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หลังจากอ่าน 'กระบ่ีคู่หานซาน' ท้ังสองเล่มจบไปแล้ว คงไม่มีประโยคใดท่ีจะ 

นำามาใช้บรรยายการแสดงออกซึ่งความรักของอริยกระบี่กับเพียงพอนน้อยได้ดีเท่า 

'การกระทำาสำาคัญกว่าคำาพูด' จริงๆ ค่ะ ขนาดอีกฝ่ายมีพ้ืนท่ีในใจเพียงหน่ึงในพัน 

นะคะเน่ีย และถึงแม้จี้เซียวจะพูดไม่ค่อยเก่ง ทว่าประโยคบอกรักที่ไม่มีคำาว่ารัก 

ของเขาก็ทำาเอาเราใจบางกันไม่น้อยเลยใช่มั้ยคะ

การต่อสู้ในแดนสนธยาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทำาให้พวกเขารู้ใจตัวเอง เพราะ 

ยังมเีรือ่งราวทีเ่กิดข้ึนในแดนอสรูและแดนมนุษย์หลังจากน้ันท่ีพวกเขาต้องเผชญิและ

ร่วมฝ่าฟัน พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งสองมีความรักความเข้าใจในกันและกันมากเพียงใด

บทสรุปสุดท้ายแห่งมรรคาวิถีนี้มาถึงแล้ว เรามาติดตามและส่งกำาลังใจร่วมลุ้น

ไปกับคู่ร่วมบำาเพ็ญทั้งสองจนถึงปลายทางกันดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

เมืองเฟิงเยวี่ย

คืนค�่ำยำวนำน ต�ำหนักใหญ่กว้ำงขวำงเงียบสงัด

จิตรกรก้มหน้ำก�ำลังผสมสีอยู่หน้ำโต๊ะยำว แสงจำกเชิงเทียนอำบไล้

ใบหน้ำด้ำนข้ำงของเขำ แลดูอบอุ่น ขณะเดียวกันก็คล้ำยทุกข์ระทม

อสูรวิหคหลวนลอบเข้ำมำในต�ำหนัก นำงน่ังลงชื่นชมภำพวำดงดงำม

ทรงพลังบนผนังพลำงคอยสนทนำพำทีอยู่ข้ำงเขำมิได้ขำด

"ข้ำทำยว่ำร่ำงอสูรเดิมของท่ำนคือกิ้งก่ำเปลี่ยนสี"

อีกฝ่ำยมิได้เงยหน้ำ หำกยังคงตั้งอกตั้งใจผสมสี "ข้ำเป็นงู"

"งูหรือ จอมอสูรเขำหลิงซำนก็เป็นงูเช่นกัน ท่ำนเผ่ำพันธุ์เดียวกันกับ 

จอมอสูร!" วิหคหลวนตกใจ แต่กระน้ันนำงก็ยังคงขยับเข้ำใกล้อีกฝ่ำยด้วย 

ควำมอยำกรู้อยำกเห็น "อืม ท่ำนเคยพบจอมอสูรหรือไม่ เขำเป็นอสูรแบบใด"

"ก็เป็นเช่นข้ำ"

วิหคหลวนหัวเรำะคิกคัก "ข้ำไม่เชื่อ ท่ำนโกหก!"

จิตรกรหนุ่มมิได้ตอบ

"ท่ำนเป็นสหำยคนแรกของข้ำทีน่ี"่ วิหคหลวนเจือ้ยแจ้วขึน้อกี "ในชมุนมุ

หมื่นอสูร ข้ำต้องร้องเพลง ท่ำนมำได้หรือไม่ หำกท่ำนมำ ข้ำต้องร้องได้ดีมำก

แน่ๆ"

จิตรกรหนุ่มพยักหน้ำ ไม่นึกสนใจอันใดนัก

บทที่ 127 
ขึ้นสวรรค์เด็ดดวงดำว
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กระบี่คู่หานซาน 36

วิหคหลวนเบิกบำนใจ "พวกเรำตกลงกันแล้วนะ!"

ในเมืองเฟิงเยวี่ยรุ่งเรืองวิจิตร มีอสูรไปมำขวักไขว่ ตอนเพิ่งเข้ำเมืองมำ

นำงได้เปิดหูเปิดตำ รู ้สึกต่ืนเต้นอย่ำงย่ิงยวด ยำมค�่ำมักฝันเห็นตนเอง 

ใช้บทเพลงผูกสัมพันธ์ที่นำงประพันธ์ขับขำนไปทั่วแดนอสูร

แต่ไม่รูเ้หตใุด ยิง่เวลำผ่ำนไปนำน ทัง้ๆ ท่ีอยู่ท่ำมกลำงเหล่ำอสูร แต่นำง

กลับรู้สึกเงียบเหงำยิ่งกว่ำตอนอยู่ท่ำมกลำงป่ำเขำ

เหล่ำอสูรชั้นต�่ำท่ีมำแสดงในงำนเลี้ยงล้วนพักอยู่ในเรือนพ�ำนักของ

ต�ำหนัก พวกมันหำได้สนใจวิธีกำรร้องกำรควบคุมลมหำยใจอันใดไม่ สนใจ 

ก็แต่ตนเองจะได้เป็นท่ีโปรดปรำนของอสูรชั้นสูงหรือไม่ก็เท่ำน้ัน ด้วยเหตุน้ี

ระหว่ำงพวกมันจึงมักเต็มไปด้วยกำรชิงดีชิงเด ่น เปรียบเทียบกันว่ำ 

ใครเหนือกว่ำใคร ไมตรีจิตเจือจำง

วิหคหลวนแต่งบทเพลงรนัทดงดงำมไว้บทหนึง่ ทว่ำพ่อบ้ำนประจ�ำต�ำหนกั 

ไม่ยอมให้นำงขับขำน ตรงกันข้ำมกลับต้องกำรให้นำงร้องบทเพลงยกย่อง

สรรเสริญคุณูปกำรของจอมอสูรเขำหลิงซำน

ไม่มอีสรูตนใดเข้ำใจบทเพลงของนำง ก็เหมอืนกับจติรกรผูน้ี้ เหน็อยู่ชดัๆ 

ว่ำเขำวำดเพียงพอนหิมะได้งดงำมยิ่งยวด เส้นสำยแต่ละเส้นล้วนเต็มไปด้วย

ใจจริง ทว่ำภำพวำดบนผนังกลับไม่มีเพียงพอนหิมะ

บำงทอีำจเพรำะร่ำงเดมิของจอมอสรูเขำเสว่ียซำนเป็นเพียงพอน ดงัน้ัน

จอมอสูรเขำหลิงซำนจึงไม่ยอมให้เขำวำด 'ทักษะวำดเพียงพอน' ของเขำ 

จึงเป็นได้เพียงมุกกระจ่ำงฝุ่นธุลีปกคลุม*

พอคิดถึงตรงนี้วิหคหลวนก็รู ้สึกว่ำตนกับจิตรกรหนุ่มหัวอกเดียวกัน  

ต่ำงรูใ้จผูต้กอบั นำงแอบเข้ำมำในต�ำหนกัดภูำพวำด จติรกรไม่เพียงไม่ปรปิำก 

ฟ้อง หำกยังช่วยนำงปิดบัง ช่ำงเป็นอสูรแสนดีอบอุ่นมีเมตตำยิ่งนัก

"ข้ำยังอยำกดูภำพวำดเพียงพอนภำพนั้น"

จิตรกรหยิบม้วนภำพออกมำ ภำพค�่ำคืนดวงดำวภูเขำหิมะปรำกฏขึ้น 

ทีละน้อย

* มุกกระจ่ำงฝุ่นธุลีปกคลุม เป็นส�ำนวน อุปมำถึงของล�้ำค่ำที่ถูกเก็บซ่อน ปกปิดไว้
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7ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

วิหคหลวนถูกภำพดงักล่ำวดงึดดู นำงตะลงึพูด "ทีท่ี่ปรำรถนำจะไปให้ถึง 

สกัครัง้ในชวีติ คอืรำตรซีึง่มดีวงดำวดำรดำษใต้ภูเขำหมิะ...เพียงพอนตวันีม้ชีือ่

หรือไม่"

หัวคิ้วของจิตรกรหนุ่มขมวดเข้ำหำกันน้อยๆ เขำพูดเสียงแผ่ว "เขำเป็น

สหำยของข้ำ"

"เช่นนั้นท่ำนพอจะเล่ำเรื่องของสหำยท่ำนให้ข้ำฟังสักหน่อยได้หรือไม่"

จติรกรหนุม่เผยสหีน้ำคดิค�ำนงึ "แต่ก่อน...ข้ำมสีหำยอยู่สองคน พวกเรำ

ออกเดินทำงท่องเที่ยวไปด้วยกัน เล่นมำยำกลให้เด็กๆ ชำวมนุษย์ชำวอสูรดู"

วิหคหลวนประหลำดใจ "ท่ำนเล่นกลเป็นด้วยหรือ"

"ข้ำเล่นกลไม่เป็น เป็นเพียงตัวประกอบเท่ำน้ัน กลพวกน้ีก็แค่เรื่อง 

หลอกลวง ข้ำแปลงกำยเป็นก�ำไลข้อมือ เพียงพอนกลำยร่ำงเป็นผ้ำพันคอ  

ให้สหำยอีกคนแสดง 'ขึ้นสวรรค์เด็ดดวงดำว' "

กำรแสดง 'ขึ้นสวรรค์เด็ดดวงดำว' น้ีเป็นกลที่เชว่ียเซียนหมิงคิดขึ้น  

เอำไว้ใช้เล่นสนุกกับพวกเด็กๆ

ภำยใต้ท้องฟ้ำยำมรำตรดีำรดำษไปด้วยดวงดำว กองไฟลกุโชน นยัน์ตำ

ของพวกเด็กๆ ที่ห้อมล้อมอยู่รอบๆ เปล่งประกำยวับวำว

เชว่ียเซยีนหมงิปลดผ้ำพันคอสขีำวออก เอ่ยข้ึนมำค�ำหนึง่ว่ำ 'เปลีย่น' จู่ๆ  

ผ้ำพันคอก็พลันมีชีวิต กลำยกลับเป็นเพียงพอนน้อยตัวหนึ่ง

เขำปลดก�ำไลข้อมอืออกแล้วโยนรบักระแสลม จู่ๆ  ก�ำไลข้อมอืก็คลำยออก  

กลำยเป็นงูลำยตัวหนึ่ง งูลำยยกล�ำตัวขึ้น ดูไม่ต่ำงอันใดกับเชือกยำว  

เพียงพอนน้อยปีนไต่ข้ึนไปตำม 'เชอืก' ท่ียืดยำวมำกขึน้เรือ่ยๆ ก่อนจะหำยลบัไป 

ท่ำมกลำงฟำกฟ้ำรัตติกำล

เชว่ียเซียนหมิงกล่ำว 'ขอเสียงปรบมือหน่อย ขอเชิญผ้ำพันคอของข้ำ 

เด็ดดวงดำวเพื่อทุกคน'

เพียงไม่นำนศิลำศักดิ์สิทธ์ิและมุกวิเศษชั้นต�่ำท่ีส่องประกำยวับวำว 

ก็หล่นร่วงลงมำจำกฟำกฟ้ำรำวกับดำวดวงน้อยดวงแล้วดวงเล่ำ พวกเด็กๆ ต่ำง

พำกันยื่นมือออกไปรับ กระโดดโลดเต้นแย่งชิงกับพรรคพวกคนอื่นๆ

Page_��������������� 3.indd   7 20/11/2563 BE   10:22



กระบี่คู่หานซาน 38

ท่ำมกลำงเสยีงร้องตืน่เต้นยินด ีเพียงพอนน้อยทีปี่นขึน้ไปเดด็ดวงดำวนัน้ 

ก็ไต่ 'เชือก' กลับลงมำอีกครั้ง

จิตรกรกล่ำวต่อว่ำ "พวกเรำแสดงหลำยต่อหลำยครั้ง เพียงพอนน้อย 

ตวันัน้ปีนไปปีนมำอยู่บนตวัข้ำ บ่อยครัง้ทีข้่ำคดิอยำกพันรดัตวัเขำเอำไว้ให้แน่น 

นี่เป็นสัญชำตญำณของงู ทว่ำข้ำเล่นเป็นเชือกเส้นหนึ่ง เชือกไหนเลยจะ 

ขยับได้..."

เขำพูดไปเรื่อยๆ อย่ำงจริงจังจริงใจ วิหคหลวนฟังอย่ำงเคลิบเคลิ้ม  

"ต่อมำเล่ำ ท่ำนรัดร่ำงเขำหรือไม่"

จติรกรหนุม่ส่ำยหน้ำ "ชวิีตอสรู...เรือ่งทีอ้่ำงว้ำงทีส่ดุมใิช่ไร้สหำย หำกแต่ 

เคยมีสหำย"

วิหคหลวนนกึสงสำรอกีฝ่ำยขึน้มำทนัที "ข้ำยินดเีป็นสหำยใหม่ของท่ำน!"

จติรกรหนุม่ช้อนตำข้ึนมอง วิหคหลวนสบตำกับอกีฝ่ำย ใจเต้นระส�ำ่อย่ำง

ไร้สำเหตุ แผ่นหลังเย็นยะเยือกหวำดหวั่น

ทันใดน้ันจิตรกรหนุ่มก็คลี่ย้ิม ควำมรู้สึกเย็นยะเยือกเมื่อครู่หำยลับไป

อย่ำงรวดเร็ว

"เจ้ำควรกลับไปได้แล้ว" จิตรกรหนุ่มบอก

ครัน้วหิคหลวนได้ยินเสยีงฝีเท้ำนอกต�ำหนกัดงัขึน้ นำงก็รบีพูด "ดกึป่ำนนี ้

แล้วยังมีทหำรอสูรลำดตระเวนต�ำหนักอีกหรือ ข้ำไปก่อนล่ะ!" พูดจบนำงก็ 

บินผ่ำนหน้ำต่ำงฉลุลำยออกไป อำศัยเงำชำยคำปิดบังร่องรอย

"จอมอสรู มรีำยงำนด่วนจำกเจดย์ีเจิน้เยำ!" แม่ทัพอสรูเข้ำมำในต�ำหนกั 

หมอบร่ำงลงกับพื้น

จอมอสูรเขำหลิงซำนพูดด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ "ว่ำมำ"

"เจดย์ีเจิน้เยำถล่ม นกัโทษอสรูสองตนหลบหนีออกไปได้ แม่ทัพเหย่ียวด�ำ 

ไม่รู้อยู่ที่ใด จอมอสูรเขำเฮยซำน จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอ กับแม่ทัพพยัคฆ์ต่อสู้

ชุลมุนอยู่ที่ด้ำนนอกเจดีย์ ต่ำงบอกว่ำอีกฝ่ำยเป็นพวกของอสูรนักโทษ"

โดยรอบพลันเงียบงัน

แม่ทัพอสูรไม่กล้ำเงยหน้ำ รู ้สึกหนำวสะท้ำนไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ  
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ข่ำวร้ำยเหลวไหลเช่นนีต้้องท�ำจอมอสรูโมโหแน่ๆ อสรูตนอืน่ไม่กล้ำมำรำยงำน 

เพรำะกลัวอีกฝ่ำยจะพำนโกรธตนเองไปด้วย หลังจำกโยนกันไปโยนกันมำ 

สุดท้ำยภำรกิจนี้ก็มำหล่นอยู่บนหัวตนเอง

ทว่ำเขำกลับได้ยินจอมอสูรตอบด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง "ถ่ำยทอดค�ำสั่ง 

เรยีกตวัแม่ทัพพยัคฆ์กลบัมำรบัโทษท่ีเมอืงเฟิงเยว่ีย ปิดพ้ืนทีแ่ถบเขำเฮยซำนไว้  

น�ำก�ำลังทหำรไปตำมจับนักโทษหลบหนีกับแม่ทัพเหยี่ยวด�ำ บอกให้อสูร

พฤกษำไปป่ำหงหลนิ เจรจำกับอสรูเฒ่ำป่ำหงหลนิให้ช่วยค้นหำอกีแรง ไปได้"

แม่ทัพอสูรถอนหำยใจ เหงื่อเย็นผุดพรำยเต็มหน้ำผำก ก่อนจะลุกข้ึน

ถอยออกไปจำกต�ำหนัก

จอมอสูรเขำหลิงซำนพูดกับม้วนภำพ "ในท่ีสุดเจ้ำก็มำจนได้ ยังไม่ทัน 

ได้โผล่หน้ำออกมำก็ท�ำลำยทหำรท�ำลำยแม่ทัพของข้ำแล้ว ควำมสำมำรถมไิด้

ด้อยไปกว่ำกำลก่อนเลยจริงๆ"
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เมิ่งเสวี่ยหลี่กลับมำแล้ว

ท่ำมกลำงท้องฟ้ำยำมรำตรีเหย่ียวด�ำสยำยปีก ดวงตำท้ังสองข้ำง 

เบิกกว้ำงอย่ำงโกรธขึง้ กรงเลบ็คมกรบิไม่ต่ำงอนัใดกับตะขอเหลก็ จะงอยปำกแหลม 

เฉกกระบี่เหล็กกล้ำ

เมือ่ร่ำงอสรูใหญ่โตของเหย่ียวด�ำปรำกฏก็ท�ำให้เงำร่ำงของเมิง่เสว่ียหลี่

ย่ิงดูเล็กกระจ้อยร่อย เทียบไม่ได้แม้เพียงกรงเล็บของมัน ทว่ำเขำกลับไม่นึก

หวำดหว่ัน ทะยำนร่ำงออกจำกกระบี่เหินเวหำ ท�ำเหมือนคิดปะทะกับมัน 

ซึ่งๆ หน้ำ แทงกระบี่ใส่ตำของเหยี่ยวด�ำ

เหยี่ยวด�ำพุ่งลงมำอย่ำงรวดเร็ว จะงอยปำกแหลมคมอ้ำกว้ำง!

ในตอนนั้นเองปี้โหยวที่ถูกฟำดสลบตอนบุกเจดีย์เจิ้นเยำและถูกพำตัว

กลับเข้ำแขนเสื้อของเมิ่งเสว่ียหลี่ก็ตื่นข้ึน มันย่ืนหัวน้อยๆ ออกมำอย่ำงไม่รู้ 

อีโหน่อีเหน่ พอเห็นปำกใหญ่รำวกับชำมเลือด กลิ่นคำวพุ่งปะทะใบหน้ำ มันก็ 

'เอิ้ก' สลบไปอีกครำว

ในขณะเดียวกันเหย่ียวด�ำก็เข้ำใจว่ำอีกฝ่ำยก�ำลังจะปล่อยอำวุธลับ 

ในแขนเสื้อ มันเบี่ยงหัวหลบ ทันใดนั้นภำพตรงหน้ำก็วูบไหว แผ่นหลังของมัน

หนักอึ้ง

เมิ่งเสว่ียหลี่พลิกกำยข้ึนไปอยู่บนหลังเหย่ียวด�ำ มือทั้งสองข้ำงรำวกับ

ปลอกเหล็ก พลังปรำณล้นทะลัก รัดล�ำคอตรงจุดอ่อนของอีกฝ่ำยพอดี

บทที่ 128 
ขุดรำกถอนโคน
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ล�ำคอถูกรดัแน่น เพรำะหันหัวไม่ได้เหย่ียวด�ำจงึย่ิงโมโหหนัก มนัสะบดัปีก 

เป็นพัลวัน ประเดีย๋วก็หมนุตวับนิสงู ประเดีย๋วก็ท้ิงดิง่พุ่งชนต้นไม้ ใช้ทกุหนทำง

ที่มีหมำยสลัดเมิ่งเสวี่ยหลี่ให้หลุด

แขนเสื้อเมิ่งเสว่ียหลี่สะบัดไหว มวยผมถูกสำยลมโถมกระหน�่ำจน

ยุ่งเหยิงไปหมด เส้นผมสีด�ำขลับไหวพลิ้วรำวกับน�้ำตก ขยับร่ำงแคล่วคล่อง

ว่องไวไปตำมแรงเหว่ียงของอีกฝ่ำย ไม่ยอมห่ำงจำกหลังของเหย่ียวด�ำ 

แม้เพียงน้อย

สมัยก่อนตอนนกยูงพำเพียงพอนบินขึ้นท้องนภำ มันจงใจโอ้อวด 

ทกัษะเหนิเวหำของตน ประเดีย๋วหยุดกะทนัหัน ประเดีย๋วเลีย้วฉบัพลนั บ้ำงเรว็

บ้ำงช้ำ ทรมำนเมิ่งเสวี่ยหลี่จนอำเจียนหน้ำมืดตำลำย บ่อยครั้งเข้ำเพียงพอน 

ก็ค่อยๆ คุ้นชินจนไม่นึกหวำดกลัวอีก

แม้เหย่ียวยักษ์จะแข็งแกร่ง แต่กลบัสะบดัสมัภำระบนหลงัไม่หลดุ ได้แต่ 

คลุ้มคลั่งอยู่กลำงอำกำศ เงำคนดูเล็กจนคล้ำยเรือน้อยกลำงสมุทรคลั่งท่ี

กระเพื่อมขึ้นลงตำมกระแสคลื่น เหมือนจะพลิกคว�่ำในบัดดล แต่กลับรอดพ้น

อันตรำย หยัดยืนอยู่เหนือคลื่นลูกแล้วลูกเล่ำ

จิ้งจอกม่วงกับกระสำขำวยืนอยู่บนกระบี่เหินเวหำ สำยตำมองตำม 

แทบไม่ทัน ได้แต่ส่งเสียงอุทำนไม่ขำดปำก

กระสำขำวคิด "ไม่เสียทีท่ีเป็นถึงจอมอสูรเขำเสวี่ยซำน ทักษะจับยึด

ร้ำยกำจ! หำกข้ำเป็นเหยี่ยวด�ำก็ไม่รู้จะสลัดเขำหลุดได้เช่นไร"

จิง้จอกม่วงครุน่คดิละเอยีดกว่ำกระสำขำว "สูกั้บอสรู เหตใุดถึงไม่กลำยร่ำง 

เป็นอสูร ดูแล้วกระบี่เหินเวหำนี้ก็เป็นเวทศัสตรำแดนมนุษย์ สำมปีท่ีผ่ำนมำ

ไม่มข่ีำวครำวอนัใดของเขำเลย คำดว่ำคงไปซ่อนตัวอยู่แดนมนุษย์กระมงั พรรคพวก 

ใช้กระบี่ของเขำ ไม่สิ สหำยของเขำผู้น้ีทักษะควำมสำมำรถสูงส่ง หน�ำซ�้ำ 

บนกำยยังไม่มีกลิ่นอำยของอสูรเลยแม้แต่น้อย ไม่รู้ว่ำมีที่มำที่ไปเช่นไร..."

เหย่ียวด�ำถูกรัดคอท�ำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มันหน้ำมืดตำลำย 

พำเมิ่งเสว่ียหลี่พุ่งกระแทกไปท่ัว ปีกยำวเฉกมีดตัดต้นไม้เก่ำแก่สะบั้นไปไม่รู ้

กี่ต้น ป่ำเขำหักโค่นเป็นวงกว้ำงรำวกับถูกพำยุพัดผ่ำน
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มันเอียงปีก เปลี่ยนทิศทำงกะทันหัน พุ่งไปยังหน้ำผำสูงชัน

กระสำขำวร้องออกมำครำหนึ่ง สำยตำวิตกกังวล "แย่แล้ว เหย่ียวด�ำ 

ถูกสถำนกำรณ์บีบบังคับ เกรงว่ำมันอำจคิดใช้วิธีตำยตกไปพร้อมกัน!"

จิ้งจอกม่วงบอก "พวกเรำรีบไปรับจอมอสูรเขำเสวี่ยซำนกันเถอะ"

กระบีเ่หนิเวหำไม่ต่ำงอนัใดกับล�ำแสงไล่ตำมตดิอยู่ทำงด้ำนหลงั ก่อนจะ 

หยุดนิ่งอยู่ห่ำงจำกหน้ำผำหนึ่งจ้ังสองฉื่อ จี้เซียวยืนน่ิงอยู่บนกระบี่ ไม่มีทีท่ำ

ว่ำจะขยับเข้ำไปใกล้อีกแม้เพียงก้ำว

หำกเป็นผำหินธรรมดำ มันย่อมไม่อำจสร้ำงภัยอันตรำยใดๆ แก ่

เมิ่งเสว่ียหลี่ได้ ทว่ำยำมนี้พวกเขำอยู่ในเขตของจอมอสูรเขำเฮยซำน ผนังผำ 

ด�ำทะมึนปรำกฏให้เห็นอย่ำงชัดเจน

ก้อนหนิทีใ่ช้สร้ำงเจดีย์เจิน้เยำคอืหนิด�ำอันเป็นผลติผลพิเศษจำกเขำเฮยซำน 

ซึ่งขึ้นชื่อว่ำแข็งแกร่งท่ีสุดชนิดนี้ หำกเหย่ียวด�ำใช้ควำมเร็วสูงสุดพุ่งเข้ำชน 

ผำหินด�ำ สิง่ทีเ่กิดตำมมำย่อมไม่แคล้วเป็นแรงปะทะมหำศำล ถึงตอนนัน้ไม่ว่ำจะ 

ปรำณคุ้มกำยของเมิ่งเสว่ียหลี่หรือกระดูกอสูรแข็งแกร่งของเหย่ียวด�ำล้วน 

ไม่อำจทนรับไหว

เหย่ียวด�ำหมำยใช้จังหวะที่ตนพุ่งเข้ำใส่หน้ำผำ บังคับให้มนุษย์ชั่ว 

บนหลังกระโดดออกไปเอง หลังจำกน้ันมันก็จะใช้ทักษะกำรบินท่ีสูงส่ง  

ฉวยโอกำสตอนก�ำลังจะชนหน้ำผำหันกลับไปเล่นงำนพวกอสูรทรยศ

สำมจัง้ หนึง่จัง้ สำมฉือ่ ภำพของผำหินสงูชนัชะโงกง�ำ้คล้ำยขยำยใหญ่ขึน้ 

ต่อสำยตำ ลมแรงพัดโถมเข้ำใส่จนเมิ่งเสวี่ยหลี่ไม่วำยต้องหรี่ตำ

ในตอนนัน้เองหร่วนฮยุทีอ่ยู่ในแขนเสือ้ก็สะลมึสะลอืตืน่ มนังุนงงย่ืนหวั

เล็กๆ เต็มไปด้วยขนฟูๆ ออกมำ ทว่ำสิ่งท่ีมันเจอกลับเป็นพำยุพัดกระพือ  

ผำหินใกล้พุ่งชนเข้ำมำ มันสองตำเหลือกค้ำงเป็นลมหมดสติกลับเข้ำไปใน 

แขนเสื้อ ทุกสิ่งเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วพริบตำ

หนึ่งฉื่อ เมิ่งเสวี่ยหลี่ยังคงรัดคอเหยี่ยวด�ำแน่น ไม่คลำยมือ

ผำหินใกล้แค่ปลำยขนตำ เสียง 'ตึง' ดังขึ้นครำหนึ่ง เมิ่งเสวี่ยหลี่ย�่ำเท้ำ

ใส่หลังของเหยี่ยวด�ำ ถ่ำยพลังปรำณสู่เท้ำ ส่งร่ำงของเหยี่ยวด�ำขึ้นหน้ำ 
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โครม!...

ผำหินพังทลำย แผ่นฟ้ำผืนพสุธำสะเทือนเลื่อนลั่น ฝุ่นควันม้วนตลบ

เหยี่ยวด�ำผ่อนแรงไม่ทัน กระแทกเข้ำกับหน้ำผำ หัวแตกเลือดอำบร่ำง

หล่นร่วง เลือดขนปลิวว่อนทั่วฟ้ำ

ผำหินพังถล่มไปกว่ำครึ่ง จิ้งจอกม่วงกับกระสำขำวเห็นเศษกรวดหิน 

ปลิวว่อนมำทำงตนเอง ขณะก�ำลังคิดจะหลบ พวกมันกลับพบว่ำต�ำแหน่งท่ี

หยุดยืนอยู่ในเวลำนี้นั้นรอดพ้นจำกผลพวงกำรต่อสู้ได้พอดิบพอดี จะมีก็แต ่

ขนเหยี่ยวสองสำมอันที่ลอยตำมสำยลมยำมค�่ำตลบม้วนผ่ำนชำยเสื้อไป

อสรูท้ังสองหันมองไปทำงจีเ้ซียว ใจคดิ หรอืคนผูน้ี้จะรูอ้ยู่ก่อนแล้ว น่ีคอื

ทักษะล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของพวกมนุษย์กระนั้นหรือ

เมิ่งเสว่ียหลี่อำศัยแรงย�่ำเท้ำ พำร่ำงกระโดดขึ้นไปเหนือยอดผำ ชูแขน

ท้ังสองข้ำงข้ึน โบกไม้โบกมอืมำทำงกระบีเ่หินเวหำเตม็แรง รำวกับเป็นนักแสดง

กำยกรรมท่ีเพ่ิงท�ำกำรแสดงเสร็จสิ้น รอผู้ชมให้คะแนนเตรียมแสดงควำม

ขอบคุณ

จี้เซียวยิ้ม ส่วนกระสำขำวและจิ้งจอกม่วงก็อดตะโกนชื่นชมไม่ได้

หลังจำกน้ันเพียงครู่ เสียงวัตถุหนักๆ ตกกระทบพ้ืนก็ดังลอยมำจำก 

ก้นผำ

กระสำขำวตะลึง "นี่...เหยี่ยวด�ำตำยแล้วหรือ"

จี้เซียวตอบ "ตำยแล้ว"

จี้เซียวควบคุมกระบี่เหินเวหำ มุ่งตรงไปยังยอดสุดของหน้ำผำ

กระสำขำวได้สติ "ช้ำก่อน พวกเรำไปหำศพของเหย่ียวด�ำที่ใต้หน้ำผำ

ก่อน ให้มั่นใจก่อนว่ำมันตำยแล้วจริงๆ หำกยังไม่ตำยพวกเรำจะได้ลงมือซ�้ำ

อีกรอบ ถึงตอนนั้นค่อยไปรับจอมอสูรเขำเสวี่ยซำนก็ยังไม่สำย"

กระบี่เหินเวหำยังคงมุ่งไปตำมทำงเดิม

จิง้จอกม่วงสหีน้ำเคร่งขรมึ "สหำยท่ำนน้ี ท่ำนย่อมต้องรูจ้กัค�ำว่ำ 'ขดุรำก

ถอนโคน แม้นทิ้งไว้จะเป็นภัยภำยหลัง'! เกิดเหย่ียวด�ำยังไม่ตำย เกรงว่ำ 

วันหน้ำเขำจะตำมมำล้ำงแค้น!"
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กระสำขำวนิสัยใจร้อน มันกำงปีกเตรียมบินไปใต้หน้ำผำ แต่เพรำะ 

ปีกท้ังสองข้ำงของมันเต็มไปด้วยบำดแผลเหวอะหวะ จึงไม่อำจดึงพลังอสูร 

ออกมำใช้ กระพือปีกแค่เพียงสองทีก็เสียสมดุลร่วงตกจำกกระบี่

จี้เซียวไม่แม้แต่จะมอง เขำยื่นมือคว้ำดึงตัวมันกลับขึ้นมำบนกระบี่ใหม่

อกีครัง้พลำงขมวดคิว้น้อยๆ ด้วยไม่ค่อยเข้ำใจเหตผุลจ�ำพวกนี ้"เช่นนัน้ก็ให้มนั

มำเถิด มีอันใดต้องกลัว"

ถึงจะกลับมำเกิดใหม่อีกครั้ง ทว่ำวิธีจัดกำรเรื่องรำวต่ำงๆ ของเขำ 

กลับยังคงมีหลักกำร มิได้เปลี่ยนไปเหมือนคนที่ลอบท�ำร้ำยเขำ

อำจพูดว่ำจี้เซียวรู้สึกว่ำคนพวกนั้นไม่คู่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเขำ และ

ไม่มีค่ำให้ต้องเปลืองสมองอันใด

กระสำขำวกับจิ้งจอกม่วงต่ำงตะลึงงัน

หำกอสรูคูอ่รลิอบเตรยีมกำรอยู่ลบัๆ ตัง้ปณิธำนมุง่มัน่ล้ำงแค้น ไม่น่ำกลวั 

อย่ำงนั้นหรือ

นึกถึงสำมสิบปีฝั่งน�้ำตะวันตก สำมสิบปีฝั่งน�้ำตะวันออก* ยำมนี้ปล่อย

อสูรคู่อริไป ไม่รู้ว่ำเมื่อไรมันจะย้อนหวนกลับมำอีก หำกเป็นเช่นน้ัน คืนค�่ำ 

จะหลับตำนอนได้เช่นไร

เพียงวำจำเบำโหวงอย่ำง 'มอีนัใดต้องกลวั' ก็ไม่ต้องกลวัแล้วกระนัน้หรอื

อสูรทั้งสองนึกสงสัยในใจ ตกลงสหายของจอมอสูรเขาเสว่ียซานผู้นี้ 

มีที่มาที่ไปเช่นไรกันแน่

กระสำขำวทอดถอนใจ "น่ำเสียดำยปีกข้ำมันไม่รักดี ข้ำยำมนี้ไม่ต่ำง 

อันใดกับนกพิกำร!"

จี้เซียวบอก "พวกเจ้ำยังมีเรื่องอื่นที่ท�ำได้"

จิ้งจอกม่วงถำม "อันใด"

จี้เซียวเชิดคำงขึ้นน้อยๆ เป็นสัญญำณบอกให้พวกมันมองไปที่ริมผำ

เมิ่งเสว่ียหลี่กระโดดร่ำเริงอยู่ท่ีเดิม โบกมือรับสำยลมยำมค�่ำ เสื้อผ้ำ

* เนื่องจำกในสมัยโบรำณแม่น�้ำหวงเหอ (ฮวงโห) มักจะเปลี่ยนเส้นทำงน�้ำอยู่เสมอ มีหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตั้งอยู่
ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น�้ำหวงเหอ แต่อีกสำมสิบปีต่อมำกลับกลำยเป็นอยู่ฝั่งทิศตะวันออก หมำยถึงวันเวลำ
เปลี่ยน สถำนกำรณ์ย่อมเปลี่ยน ไม่มีอะไรแน่นอน
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อำภรณ์สะบัดไหว เส้นผมด�ำขลับปลิวไสว

จี้เซียวยิ้มน้อยๆ กล่ำว "จ�ำไว้ว่ำต้องชมเขำ"

กระสำขำวจิ้งจอกม่วงรู้สึกอับจนค�ำพูดเล็กน้อย

เมิ่งเสวี่ยหลี่กระโดดขึ้นบนกระบี่เหินเวหำ "ไปกันเถอะ!"

จิ้งจอกม่วงกัดฟันพูด "จอมอสูร ท่ำนร้ำยกำจย่ิงนัก...ไม่รู ้ว่ำเหย่ียว 

ตัวนั้นลมหำยใจขำดสะบั้นแล้วหรือยัง พวกเรำมิสู้ลงไปดูสักหน่อย"

เมิ่งเสวี่ยหลี่รู้สึกประหลำดใจ เขำย้อนถำม "ยังต้องดูอันใด มันไม่ส่งผล

อันใดต่อกำรเดินทำงพวกเรำอีกแล้ว!"

กระสำขำวกับจิ้งจอกม่วงสบตำกันอีกครำว ใจคิด พวกเขาสองคนคง

ตกลงกันก่อนล่วงหน้าแล้วกระมัง
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ในเมื่อเป็นเช่นนี้สองอสูรก็ไม่คัดค้ำนทักท้วงอะไร กลับเอ่ยปำกยกย่อง

ขึ้นมำทันที

"จอมอสูรเขำเสว่ียซำนองอำจห้ำวหำญเป็นหนึ่งไม่มีสอง ผู้ใดกล้ำเป็น

ปรปักษ์ วันนี้อัดเหย่ียวด�ำ พรุ่งนี้เตะหมีด�ำ วันต่อไปบุกตะลุยสังหำรถึงเมือง

เฟิงเยว่ีย จดักำรจนหมำในหมำป่ำเสอืเสอืดำวค้อมหวั กุ้งปปูลำตะพำบหดหวั!"

"จอมอสรูเขำเฮยซำนค่อนข้ำงเบำปัญญำ จอมอสรูแม่น�ำ้ไป๋เหอพลงักำย

อ่อนด้อย จอมอสูรเขำหลิงซำนผู้มีพรสวรรค์รู้จักเพียงวำดวิหคบุปผำอยู่ใน 

เมืองเฟิงเยวี่ย ท่ำนวีรบุรุษแห่งแดนอสูรในอดีต ดูทุกวันนี้สิ!"

เมิง่เสว่ียหลีฟั่งจนหน้ำแดงหูแดง ใจคดิ นีม่นัออกจะยกย่องกันเกินไปแล้ว  

พลำงเอ่ยปำกชืน่ชมอสรูท้ังสองเฉกเดยีวกัน "หำกไม่ได้พวกเจ้ำท้ังสองท่ีพูดจำ

โน้มน้ำวจิตใจ ด่ำจนแม่ทัพเหยี่ยวตนนั้นเละเทะ ล่อมันมำถึงที่นี่ มันไหนเลย

จะคลุ้มคลั่งโมโหเสียสติ ช่วยข้ำประหยัดแรงไปได้มำกเช่นน้ี ดังน้ันควำมดีน้ี

ข้ำครึ่งหนึ่ง พวกเจ้ำครึ่งหนึ่ง ทุกคนทุกอสูรล้วนส�ำคัญ!"

"ที่ไหนกันๆ แค่ท�ำควำมดีเล็กน้อยไม่มีค่ำให้พูดถึง ไหนเลยจะเทียบกับ

จอมอสูรได้"

เมิ่งเสว่ียหลี่กับจิ้งจอกม่วงกระสำขำวต่ำงคุยโวยกย่องกันไปมำ 

บรรยำกำศกลมกลืนเข้ำกันได้อย่ำงน่ำประหลำด

จีเ้ซยีวย้ิม หยบิเอำหวีไม้เบือ่พิรณุออกมำ "มำน่ี ผมเจ้ำยุ่งเหยิงหมดแล้ว 

บทที่ 129 
เหนืออสูรยังมีอสูร
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เจ้ำจอมป่วน"

เม่ิงเสว่ียหลี่ที่ลิงโลดดีอกดีใจลูบเส้นผมยำวสยำยบนหัว เลิกกระโดด

โลดเต้น เขำเอียงคอถูหัวเข้ำกับจี้เซียว ยอมให้คู่ร่วมบ�ำเพ็ญช่วยเขำมัดผม

สำยลมเย็นสบำยคนืฤดรู้อนพัดไหว ยำมกระบีเ่หนิเวหำพุ่งขึน้หน้ำโต้ลม 

จี้เซียวยืนอยู่ทำงด้ำนหลังของเมิ่งเสว่ียหลี่ มือถือหวีจันทร์เสี้ยวสำงผมให ้

อีกฝ่ำย

กระสำขำวกับจิง้จอกม่วงพิศดพูวกเขำสองคน รูส้กึเหมอืนอะไรบำงอย่ำง 

ไม่ถูกต้อง

จอมอสูรเขำเสวี่ยซำนกับสหำยของเขำสนิทสนมชิดใกล้กันเกินไป หลัง

ตืน่รู ้ชำวอสรูก็ไม่ผลดักันเลยีขนอกี นอกเสยีจำกว่ำสำยสมัพันธ์จะสนิทสนมกัน 

เป็นพิเศษ บำงทีกำรที่มนุษย์สำงผมอำจไม่ต่ำงอันใดนักกับชำวอสูรเลียขน

มีคู่ร่วมบ�ำเพ็ญช่วยสำงผมให้ เมิ่งเสว่ียหล่ีหลับตำอิ่มเอมมีควำมสุข

พลำงถำมจิ้งจอกม่วง "เจ้ำกับจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอเคยตกลงสัญญำลับอะไร

กันบ้ำงหรือไม่"

แม้ก่อนหน้ำนี้ตกลงกันแล้วว่ำหำกจิ้งจอกม่วงออกจำกคุกส�ำเร็จก็ 

ไม่จ�ำเป็นต้องพบหน้ำกันอีก ทว่ำจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอทุ่มเทก�ำลังสติปัญญำ

เพ่ือเรือ่งนีไ้ปตัง้มำกมำย อย่ำงน้อยก็น่ำจะได้เห็นกับตำสกัครัง้ แก้ปัญหำในใจ 

ตกไปเรื่องหนึ่ง

จิ้งจอกม่วงคิด "ผ่ำนล�ำธำรเล็กๆ ในเขำเฮยซำนที่แยกย่อยออกมำจำก

แม่น�้ำไป๋เหอ ขอเพียงเดินลัดเลำะตำมกระแสน�้ำไป นำงก็จะรู้ได้เอง หำกยินดี

พบหน้ำข้ำ นำงก็จะไปถือโคมมังกรมัจฉำรออยู่ที่ริมฝั่งน�้ำ"

เจดีย์เจิ้นเยำถล่มแล้ว

ศึกสำมฝ่ำยด้ำนนอกเจดีย์ยุติลง จอมอสูรเขำเฮยซำนกับแม่ทัพพยัคฆ์

ต่อสูบ้ำดเจบ็ล้มตำยกันทัง้สองฝ่ำย หลงัเข้ำใจสถำนกำรณ์กระจ่ำงชดั พวกมนั

ก็ไม่มีใครยินดีปล่อยให้จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอเก็บเก่ียวผลประโยชน์ไปแต ่

ฝ่ำยเดียว
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จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอมำช้ำที่สุด นำงไม่เพียงตักตวงผลประโยชน์จำก

ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น หำกยังปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด

จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอเอ่ยวำจำห้ำวหำญ "พวกเจ้ำไม่ใช่พรรคพวก 

ของอสูรทรยศ แล้วเหตุใดไม่รีบบอก ค�่ำมืดเช่นนี้สู้ไปสู้มำล้วนเพรำะเข้ำใจผิด 

ทุกคนเป็นพี่น้องคนกันเอง เลิกแล้วต่อกันเถิด"

หมีด�ำกับพยัคฆ์เหลืองล้วนได้รับบำดเจ็บ ต่ำงคิดพักรักษำตัวฟื้นฟู

ลมปรำณ แต่พอได้ยินนำงพูดเช่นนั้น พวกมันก็โมโหจนกระอักเลือด เสียเวลำ

วุ่นวำยกันไปเปล่ำๆ เช่นนี้ เจ้ำบอกแยกย้ำยก็แยกย้ำยกันง่ำยๆ ได้หรือไร

จอมอสรูแม่น�ำ้ไป๋เหอปลอบทหำรเฝ้ำเจดีย์เจิน้เยำ "ข้ำจะน�ำก�ำลงัทหำร

เดินทำงไปยังเขตพ้ืนที่เช่ือมต่อระหว่ำงเขำเฮยซำนกับแม่น�้ำไป๋เหอเพ่ือค้นหำ

นักโทษอสูรเดี๋ยวนี้"

ทหำรอสรูของทัง้สองฝ่ำยมใีจแต่ไร้ก�ำลงั มเีพียงชำวน�ำ้ในแม่น�ำ้ไป๋เหอ

เท่ำน้ันท่ียังคงอยู่ในสภำพคึกคักฮึกเหิม ภำรกิจนี้หำกไม่ใช่นำงแล้วยังจะม ี

ผู้ใดรับหน้ำที่นี้ได้อีก

จอมอสูรเขำเฮยซำนขึ้นเสียงโมโห "เจ้ำคิดน�ำทหำรบุกเข้ำดินแดน 

เขำเฮยซำนของข้ำ? อย่ำได้หวัง!"

จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอยิ้มกล่ำว "สถำนกำรณ์ในคืนน้ีไม่ธรรมดำ ข้ำขอ

สำบำนต่อเทพอสูร ทหำรของข้ำจะไม่ย่ำงกรำยเข้ำดินแดนเขำเฮยซำนแม้แต่

ก้ำวเดียว ในหมู่บ้ำนเขำเฮยซำนหนึ่งก้ำวมีหน่ึงจุดรักษำกำรณ์ สิบก้ำวม ี

หนึ่งจุดยืนยำม เช่นนี้แล้วเจ้ำยังกลัวข้ำยึดรังเจ้ำในครำเดียวอีกหรือ"

แม้จะได้ยินจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอพูดอย่ำงใจกว้ำงเช่นนั้น ทว่ำหมีด�ำ

กลับรู้สึกว่ำค�ำพูดของอีกฝ่ำยก�ำลังบอกว่ำตนเองมีฐำนะเป็นถึงผู้น�ำแท้ๆ แต่

ใจคอกลับคับแคบย่ิง จึงได้แต่ส่งเสียงประชดออกมำครำหน่ึง "เจ้ำมีหรือ 

จะกล้ำ"

ตำมค�ำสั่งของปลำไนพ่อบ้ำนใหญ่ ทหำรกุ้งแม่ทัพปูแยกกันออกเป็น 

หกกลุ่ม กระจัดกระจำยแยกย้ำยหำยเข้ำไปในป่ำเขำ เริ่มแสร้งลงมือค้นหำ
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หลังผ่ำนไปครู่หนึ่งครั้นพบรอยเท้ำกระต่ำยชุดหน่ึง พวกเขำก็ตะโกน

โวยวำยดังลัน่ "น่ีมนัรอยเท้ำของพวกอสรูทรยศ รกัษำสถำนท่ีเกิดเหตุ ล้อมไว้!"

หลังจำกน้ันอีกไม่นำนพอเจอขนกระสำขำวอันหน่ึง พวกเขำก็ตะโกน

ระดมพรรคพวกอีก "น่ีคือหลักฐำนกำรหลบหนีของอสูรทรยศ เก็บไว้ให้ดี!  

เป็นไปได้มำกว่ำอสูรทรยศมุ่งหน้ำไปทำงตะวันออก แต่จะตัดควำมเป็นไปได้ 

ที่พวกมันจะหลบหนีไปทำงใต้ไม่ได้!" 

"อำ ตะวันตกพบขนจิ้งจอกสีม่วง อืม เป็นไปได้ว่ำอำจถูกลมพัดมำ..."

ท่ำทำงของพวกเขำล้วนจริงจังย่ิงยวด ทว่ำประสิทธิผลกลับต�่ำเตี้ย 

ติดดิน

จอมอสูรเขำเฮยซำนกับแม่ทัพพยัคฆ์เรียกหำทหำรอสูรท่ีไว้ใจได้และ

บำดเจ็บเพียงเล็กน้อยมำคอยจับตำดูกำรเคล่ือนไหวของพวกชำวน�้ำ ทว่ำ 

หลังจำกมองดูอยู่พักใหญ่ทหำรอสูรพวกน้ันก็ต่ำงหมดควำมอดทน กลับไป

รำยงำนสถำนกำรณ์ตำมที่เห็น

หมดี�ำฟังจบก็แอบนึกด่ำ "ลกูน้องของจอมอสรูแม่น�ำ้ไป๋เหอล้วนไม่เอำไหน  

มีแต่พวกชำวน�้ำโง่เง่ำ!"

ระลอกคลื่นเล็กๆ น�ำพำร่ำงแบบบำงสูงโปร่งของจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอ 

มุง่หน้ำเข้ำไปยังดนิแดนเขำเฮยซำน ในใจคดิว่ำข้าบอกว่าทหารแม่ทพัไม่เข้าไป 

ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะไม่เข้าไป เช่นนี้จะเรียกว่าผิดค�าพูดหรือไม่นะ

เขำเฮยซำนกว้ำงไกลสดุลกูหลูกูตำ เทอืกเขำสลบัทบัซ้อน ไม้ใหญ่บดบงั

ท้องนภำ

หลังประมำณต�ำแหน่งได้คร่ำวๆ จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอก็หยุดน่ังลงบน

หินเรียบลื่นเป็นประกำยข้ำงล�ำธำร จุดโคมงำมวิจิตร

แสงโคมรำงเลือนประเดี๋ยวสว่ำงประเด๋ียวมืดอยู่ท่ำมกลำงสำยลม 

ยำมรำตร ีต้องผวิน�ำ้เกิดเป็นประกำยระยิบระยับ ชีท้ำงให้กับพรรคพวกของนำง 

ที่เดินทำงอยู่กลำงค�่ำคืน

เท้ำเปลอืยเปล่ำของนำงแกว่งไกวอยูใ่นน�ำ้ ปำกครวญเพลง 'โฉมสะครำญ 
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แม่น�้ำไป๋เหอ' เสียงเพี้ยน เสียงเพลงถูกเสียงลมเสียงน�้ำกลบจนแทบไม่ได้ยิน

"ด่ืมสุรำจอกนี้ มิเมำมำยมิย้อนหวน ตะวันตกโฉมสะครำญของข้ำ  

ตะวันออกแม่น�้ำไป๋เหอไหลริน..."

ขณะที่เทียนน้อยในโคมไฟใกล้จะดับ เสียงฝีเท้ำของใครบำงคนก็ดังขึ้น

จำกทำงด้ำนหลัง

จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอหันหน้ำมองกลับไป คล้ำยใจลอยเคลิบเคลิ้ม  

ชื่อชูยังคงเป็นหนุ่มน้อยท่ำทำงเริงร่ำฮึกเหิมในอำภรณ์ผ้ำด้ินสีแดง รำวกับ

หลำยปีมำนี้ไม่เคยตกอยู่ในภำวะอับจนหรือถูกจองจ�ำอยู่ในคุก

เขำเอ่ยปำกอย่ำงเบิกบำน "ข้ำรู้ว่ำเจ้ำต้องมำรอข้ำ!"

"จิ้งจอกช่ัวช้ำ นับว่ำดวงเจ้ำยังแข็ง" จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอไม่สนใจเขำ 

หำกกลับมีท่ำทีอ่อนโยนต่อกระสำขำว "เฟยอวี่ เจ้ำเองก็ออกมำแล้ว"

เฟยอวี่ยิ้มตอบ "ก็ด้วยบำรมีของจอมอสูร"

หลังทักทำยอสูรทั้งสองเสร็จ จอมอสูรแม่น�ำ้ไป๋เหอกล็ุกขึน้แสดงคำรวะ

ต่อเมิ่งเสวี่ยหลี่และจี้เซียว ปลดถุงผ้ำปักลำยบนเอวลง "จอมอสูรเขำหลิงซำน

รู้ข่ำวรวดเร็ว เกรงว่ำยำมนี้คงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้ว จำกเฮยซำนถึงหงหลิน เขำ

ต้องวำงแหฟ้ำตำข่ำยดิน* เคลื่อนก�ำลังพลไล่สืบหำท่ีอยู่ของพวกท่ำน ข้ำม ี

สิ่งวิเศษคุ้มกำยปกป้องชีวิตชิ้นหนึ่ง หมำยให้..."

เมิง่เสว่ียหลีพู่ดตดับท "ก่อนหน้ำนีพ้วกเรำตกลงกันแล้วว่ำหลงัช่วยท่ำน

ช่วยอสรู ท่ำนจะมอบร้ำนให้ข้ำร้ำนหนึง่ ว่ำกันตำมภำษำพ่อค้ำแล้ว ข้ำส่งสนิค้ำ

ท่ำนมอบเงิน พวกเรำไม่มอีนัใดตดิค้ำงต่อกัน หำกท่ำนคดิจะมอบอนัใดให้ข้ำอกี  

มสิูแ้บ่งเวลำมำช่วยดแูลลกูน้องครึง่อสรูของข้ำสกัเลก็น้อย" พูดจบเมิง่เสวีย่หลี่

ก็ประสำนมอืกล่ำวลำ ไม่เปิดโอกำสให้จอมอสรูแม่น�ำ้ไป๋เหอได้เอ่ยปำกอนัใด

อีก

เมิ่งเสวี่ยหลี่กับจี้เซียวเดินไปตำมล�ำธำร เปิดโอกำสให้อสูรทั้งสำมได้ 

พูดคุยกัน พวกเขำสองคนเดินเคียงไหล่รับลมคิมหันต์ ฟังเสียงธำรน�้ำไหล

ชือ่ชรูะเบดิเสยีงหวัเรำะ "หอยพัด เจ้ำจะไปกับพวกเรำหรอืไม่ ตำมพ่ีชำย

* แหฟ้ำตำข่ำยดิน เป็นส�ำนวน อุปมำถึงกำรล้อมศัตรูหรือผู้หลบหนีไว้อย่ำงแน่นหนำ
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บุกตะลุยทั่วทุกสำรทิศ"

เขำอยู่ในคุก ร�่ำไห้โศกำอำดูรน�้ำหูน�้ำตำไหลพรำก ครั้นได้รับอิสระใหม่ 

ได้พบสหำยเก่ำ ท่ำทีพลนัเปลีย่นเป็นแล้งน�ำ้ใจดงัเดมิ อำรมณ์ควำมรูส้กึมำไว 

ตอนไปกลับไวยิ่งกว่ำ

จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอส่ำยหน้ำ "ข้ำได้แช่น�้ำ มีคนขัดเปลือกหอยให ้

ทุกวัน ชีวิตนับว่ำสุขสันต์ยิ่ง เทียบกับชีวิตที่วันๆ เอำแต่ต่อสู้ของพวกเจ้ำแล้ว

หำได้สุขสบำยน้อยกว่ำไม่ พวกเจ้ำคิดท�ำกำรใหญ่ แต่ข้ำมิสนใจ"

ชื่อชูกล่ำว "ดีย่อมดีแน่ ทว่ำเช่นนี้หนึ่งวันจะต่ำงอันใดกับร้อยปี"

จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอตอบด้วยน�้ำเสียงสงบน่ิง "แม่น�้ำไป๋เหอเป็น 

ชือ่แม่น�ำ้และเป็นชือ่ของข้ำ ข้ำไม่มทีำงไปจำกท่ีนี ่พวกเจ้ำไปเถอะ และอย่ำได้ 

กลับมำอีก"

พูดถึงตรงน้ีเฟยอว่ีก็ตัดสินใจกล่ำวค�ำลำ ทว่ำชื่อชูกลับบอก "แผนกำร

ของจอมอสรูเขำหลงิซำนไม่ใช่เลก็ๆ ทนัทท่ีีอทิธิพลของเขำแผ่ไพศำล ถึงตอนน้ัน 

เขำย่อมต้องพุ่งเป้ำมำที่เจ้ำแน่ เจ้ำเคยเห็นนกกระจอกเทศที่ยังไม่ตื่นรู้หรือไม่ 

ครั้นพำยุฝุ่นทรำยก�ำลังมำมันจะซุกหัวเข้ำไปในผืนทรำย ฟังไม่ได้ยิน มอง 

ไม่เห็นพำยุ จนตำยมันก็ยังไม่รู้เลยว่ำมันตำยด้วยเหตุใด หอยพัดปิดเปลือก  

ไม่เห็นมหำอุทกภัยภำยนอก..."

จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอกระทืบโคมมังกรมัจฉำจนแบน สะบัดมือขว้ำง 

ของสิ่งหนึ่งออกไป "เจ้ำมีสิทธิ์พูดอันใด! ไสหัวไปได้แล้ว!"

ชื่อชูกลัวถูกหินริมแม่น�้ำเขว้ียงใส่หน้ำจึงรีบย่ืนมือออกไปรับ หนีบหำง

วิ่งหนีอุตลุด "ไปแล้วๆ"

เห็นสองอสูรว่ิงตรงมำเม่ิงเสว่ียหลี่ก็ถำมอย่ำงแปลกใจ "คุยเสร็จเร็ว 

เช่นนี้?"

จอมอสรูแม่น�ำ้ไป๋เหอทอดตำมองดเูจดย์ีเจิน้เยำอยู่ทุกค�ำ่คนื ทัง้ๆ ท่ีรูว่้ำ

สหำยเก่ำตกระก�ำล�ำบำก แต่กลบัมอิำจย่ืนมอืช่วยเหลอื ร้อนรนไม่เป็นสขุ ครัน้

พลิกแพลงสถำนกำรณ์ส�ำเร็จ ได้พบกันใหม่อีกครั้งเช่นนี้ก็น่ำจะมีเรื่องให ้

พูดคุยกันมำกอยู่มิใช่หรือไร
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ชื่อชูหน้ำม่อยคอตก "ถูกนำงด่ำกลับมำ"

เมิง่เสวีย่หลีป่ระหลำดใจ "ยังมอีสรูด่ำชนะพวกเจ้ำด้วยหรอื" นัน่มนัต้อง

ระดับใดกัน

เฟยอวี่บอก "เหนืออสูรยังมีอสูร...เอ๋? นี่มันอะไร"

ชื่อชูก้มหน้ำมอง ในมือตัวเองถือของท่ีจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอขว้ำงมำ  

มันไม่ใช่ก้อนหิน แต่เป็นถุงผ้ำปักลำยใบหนึ่ง

เขำรีบหันหน้ำไป จุดที่จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอยืนอยู่ก่อนหน้ำนี้ว่ำงเปล่ำ 

มีก็แต่ล�ำธำรไหลริน

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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