
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
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ค�ำน�ำ

หากว่าวันหน่ึงต่ืนมาและพบว่ามีมังกรปรากฏตัวต่อหน้า พร้อมท้ัง 

บอกว่า 'ข้าก�าลังตามหาผู้ถูกเลือก' คงมีคนตกใจจนลืมหายใจกันบ้างล่ะ แต่ 

ไม่ใช่กับ 'เล่อเยว่ีย' หนุ่มน้อยผู้เป็นศิษย์พ่ีใหญ่ของส�านักชิงซาน เพราะมังกร 

ที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นแค่มังกรน้อยตัวยาวคืบกว่าๆ อีกท้ังที่มันมาอยู่ตรงนี ้

ก็เพราะว่าหลงทาง!

เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เพราะ 'เจาหยวน' เป็นเพียงมังกรน้อยอ่อนต่อโลก 

ที่จับพลัดจับผลูถูกยัดเยียดภารกิจกอบกู้ชื่อเสียงและเกียรติยศของเผ่าพันธุ์

มาแบบงงๆ ซึ่งภารกิจที่ว่าน้ันก็คือตามหาจักรพรรดิองค์ใหม่

ดูเป็นภารกิจที่ยากโข แต่ด้วยจิตใจอันดีงามปนสมเพชเวทนาเจ้ามังกร  

เล่อเยว่ียอาสาช่วยมนัหาคนทีต้่องการ

แต่ไหงคนผูน้ัน้ถึงเป็น 'ลัว่หลงิจอื' ศษิย์พ่ีใหญ่แห่งส�านกัชงิเสวียน คูป่รบั

ตลอดกาลของเขากันล่ะ!

ด้วยเหตุนี้การเดินทางอันอลวนของหนึ่งคนหนึ่งมังกรจึงได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่ง 

ผลสุดท้ายเล่อเยว่ียจะต้องพบเจออะไรบ้างในอนาคต คงต้องขอให้ทุกท่าน 

ไปตามชมกันในเล่มแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

ต้าเฟิงกวาก้ัว

นักเขียนระดับเทพของวงการนิยายออนไลน์ ท่ีต่อยอดสู่แวดวงนิตยสาร 

และแวดวงสิง่พิมพ์มาตัง้แต่ปี 2010 เคยได้รบัการจดัอันดบัโดย 'China Book 

Business Report' ให้เป็นหน่ึงในสบิสดุยอดนกัเขยีนนยิายออนไลน์

ต้าเฟิงกวากั้วเป็นผู้ที่สามารถสร้างตัวละครในนิยายให้ถูกโชคชะตา 

บีบคั้นเล่นตลกอย่างร้ายกาจ ขนาดนักอ่านยังต้องโอดครวญ จนกลายเป็น 

แบบฉบับเฉพาะตัว

ฝีไม้ลายมือของเธอโดดเด่น ส�านวนภาษามากชั้นเชิง ถ่ายทอดบุคลิก 

และอารมณ์ความรูส้กึละเอยีดลกึซึง้

ในเนื้อเรื่องท่ีตลกขบขันแฝงด้วยรอยน�้าตา พาให้นักอ่านตกหลุมรัก  

เรื่องราวจะย่ิงสะเทือนอารมณ์และสมจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตอนจบ

ผลงานของต้าเฟิงกวาก้ัวได้รบัการแปลเป็นหลายภาษา และขายดทีัง้ใน

และต่างประเทศ



ข้าล่วงรู้ความลับอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์เข้าแล้ว!
หากความลับนี้เป็นเรื่องจริงล่ะก็ 

เช่นนั้นข้าต้องตาย ต้องตายอย่างแท้จริง
สวรรค์ ข้าจะแสร้งท�าเป็นไม่รู้ก็แล้วกัน!
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มันซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าสูง ซุ่มมองไปยังพ้ืนท่ีโล่งซึ่งอยู่ห่างไป 

ไม่ไกล

ยามน้ีคือช่วงต้นเดือนสาม ห้วงเวลาอันงดงามแห่งฤดูใบไม้ผลิ 

ตะวันพรายแสงสาดส่องไปทั่วทั้งชนบทแห่งนี้ ลมพัดโชยเย็นชื่น  

ทอดสายตามองออกไป ระหว่างท้องฟ้าและผนืดนิมเีพียงผืนหญ้าเขียวขจ ี

ท่ีทอดยาวและต้นไม้เก่าแก่สองสามต้น รวมท้ังถนนดินแดงที่ไม่นับว่า 

กว้างขวางสายนัน้

บนถนนสายเล็ก มีเด็กหนุ่มดรุณวัยยืนอยู่สองคน

หน่ึงสวมชุดไม่สั้นไม่ยาว ไม่ใหม่ไม่เก่า อีกหน่ึงเกล้าผมครอบ

เก้ียวหยก สวมเสื้อคลุมตัวยาวงามสง่า

หน่ึงพาดกระบี่แตกบิ่นไว้บนบ่า ฝักกระบี่เขรอะเปรอะสนิม  

หน่ึงห้อยกระบี่วิเศษไว้ข้างเอว บนฝักประดับหยกงาม พู่สีอ่อนห้อยอยู ่

บนด้ามกระบี่แกว่งไหวแผ่วเบาตามสายลม

มันหมอบอยู่ในพงหญ้าคอยซุ่มมองผ่านช่องว่างอย่างระมัดระวัง 

อารัมภบท
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ไม่กล้าขยับเขย้ือน

เล่อเยว่ียยืนอยู่บนถนนดนิสแีดงในเขตชนบทเบือ้งล่างภูเขาเซ่าชงิ 

กระบีคู่ก่ายพาดบ่า ปากคาบหญ้าหางสนัุข หรีต่ามองผูท้ีอ่ยู่เบือ้งหน้า

ดงัค�ากล่าวทีว่่า 'ศตัรบูนทางแคบ'* เมือ่วานน้ีศษิย์น้องเลก็ของเขา

เกิดเรื่องพิพาทกับคนจากส�านักชิงเสวียน และถูกท�าร้ายประหนึ่งเป็น 

ลูกท้อช�้าผลหนึ่งจนต้องหามกลับไปยังส�านัก เขาจึงหมายบุกส�านัก 

ชงิเสวียนเพ่ือทวงคนืความเป็นธรรมให้ศษิย์น้อง ทว่าได้พบกับลัว่หลงิจอื

ที่นี่โดยบังเอิญเสียก่อน

'ลัว่หลงิจอื' ศิษย์คนโปรดของเจ้าส�านกัชงิเสวียน เขาเป็นศษิย์เอก

แห่งส�านักเช่นเดียวกับเล่อเยว่ีย

ยามน้ีลั่วหลิงจือราวกับไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดเร่ืองอันใดข้ึน เขา 

เอ่ยด้วยท่าทีสุภาพเรียบร้อย "พ่ีเล่อ ข้ามีเรื่องส�าคัญจ�าต้องกลับส�านัก 

โดยด่วน หลกีทางให้ข้าไปก่อนได้หรอืไม่" น�า้เสยีงนัน้ช่างสภุาพนอบน้อม

ท่าทีถ่อมตนมไีมตรจีติ

เล่อเยว่ียย้ิมเผยฟันพลางดึงหญ้าออกมาจากปาก "พ่ีลั่ว ในเมื่อ

บังเอิญได้พบท่าน เรื่องบางเรื่องหากมิพูดให้ชัดแจ้งคงมิได้ เมื่อวาน 

ที่คนจากส�านักชิงเสวียนของพวกท่านท�าร้ายศิษย์น้องสิบสองของข้า  

จนบดันียั้งมไิด้สะสาง ท่านเป็นศษิย์พ่ีใหญ่จะให้ค�าอธิบายได้หรอืไม่"

เขาเข้าประเด็นส�าคัญอย่างไม่อ้อมค้อม น�า้เสยีงไร้ซึง่ความย�าเกรง

ลั่วหลิงจือยังคงย้ิมอย่างนอบน้อม "เรื่องพิพาทระหว่างศิษย์น้อง

ส�านกัข้าและศษิย์น้องส�านกัท่านได้รายงานต่ออาจารย์ข้าและอาจารย์ลงุ

แล้ว โปรดรอให้พวกเขาจดัการ อาจเกิดการเข้าใจผดิกันบางอย่าง หวังว่า

* ศตัรบูนทางแคบ เป็นส�านวน หมายถึงการเผชญิกับเรือ่งหรอืสิง่ทีไ่ม่ปรารถนาโดยไม่อาจหลกีเลีย่งได้
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เรือ่งเลก็น้อยน้ีจะไม่เป็นเหตใุห้มติรภาพของทัง้สองฝ่ายต้องพงัทลาย"

ค�าพูดน้ันทั้งนอบน้อม สมเหตุสมผล และแสดงท่าทีได้อย่าง 

เหมาะสม

เล่อเยว่ียแค่นหัวเราะ แกว่งหญ้าหางสุนัขในมือสองครา "พ่ีล่ัว 

ยามน้ีศิษย์น้องของข้านอนอยู่บนเตียงประหน่ึงผลลูกพลับแหลก ท่าน 

คดิว่าหยิบยกค�าพูดเอาตัวรอดไร้แก่นสารมาไม่ก่ีประโยคก็จะท�าให้เรือ่งน้ี

ผ่านพ้นไปได้เช่นนั้นหรือ"

ลัว่หลงิจอืย้ิมอย่างจนใจ "สิง่ทีข้่าเพ่ิงพูดไปมใิช่ข้ออ้าง โปรดรอให้

พวกท่านอาจารย์ไต่สวนเรือ่งนีเ้สยีก่อน จะต้องไขข้อกังขาให้แก่ส�านกัท่าน

และศิษย์น้องอย่างแน่นอน หากยามน้ีพ่ีเล่อคิดอยากระบายความ 

คับแค้นใจ เช่นน้ันข้าก็จะยินยอมให้พ่ีเล่อจัดการส่ังสอนบทเรียน 

โดยไม่ตอบโต้อย่างเด็ดขาด ดีหรือไม่"

เมื่อได้ยินเช่นนี้เล่อเยวี่ยกลับไร้ถ้อยค�าเอื้อนเอ่ย ให้โจมตีผู้ไร้การ

โต้ตอบ เรื่องพรรค์นี้เขาจอมยุทธ์เล่อมิเคยกระท�า ย่ิงไปกว่านั้นยามน้ี 

ยังเป็นการบีบคั้นลั่วหลิงจือ แล้วผลจะออกมาเป็นเช่นไร อย่างไรเสีย 

ลัว่หลงิจอืเป็นเพียงศิษย์ผูห้น่ึง หาใช่ผูอ้าวุโส ท้ังยังหาใช่เจ้าส�านกั ท่าที 

นิม่นวลของอกีฝ่ายในยามน้ีก็ไม่แน่ว่าอาจก�าราบศษิย์น้องของตนเองลงได้

เล่อเยวีย่มุน่คิว้ตรกึตรองก่อนกล่าว "เช่นนัน้วันน้ีกช่็างมนัเถิด หวังว่า

ส�านกัของท่านจะให้ค�าอธิบายในเรว็วัน อกีไม่ก่ีวันก็จะถึงงานประลองยุทธ์

แล้ว ปีน้ีพวกเราส�านักชิงซานจะต้องลบล้างความอัปยศอดสูและชิงธง

ประกาศิตกลับคืนมาได้อย่างแน่นอน ณ ยอดผาเฟิ่งหยา หวังว่าจะได ้

เรยีนรูจ้ากพ่ีลัว่มากย่ิงข้ึน!" เขาลดกระบีล่งจากบ่า หลบทางให้อกีฝ่ายได้

ก้าวเดนิ

"ต้ังตารออย่างย่ิงยวด มิผิดค�าพูดอย่างแน่นอน" ลั่วหลิงจือย้ิม
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พลางประสานมือ "ขอบคุณพ่ีเล่อ ข้าขอตัว" ลั่วหลิงจือเดินจากไป 

อย่างสงบน่ิง แขนเสือ้สคีรามอ่อนโบกสะบดัท่ามกลางสายลม ด้านหลัง

อาภรณ์ สัญลักษณ์ปากว้าจารึกอยู่กลางลายเมฆาคล้อยสองสามกลุ่ม

มันตะลึงงันอยู่ในพงหญ้า

สัญลักษณ์ปากว้า? ลายเมฆาคล้อย? ดูเหมือนว่านี่คือส่ิงท่ีมัน 

ตามหา...

มันย้อนนึกถึงยามก่อนท่ีจะจากแก่งธารมา วาจาของท่านพ่อ 

ที่เคยกล่าวไว้...

'ผูท่ี้เจ้าต้องตามหาอยู่ในส�านักบ�าเพ็ญเซยีนแห่งหนึง่ท่ีชือ่ว่าชงิเสวียน 

คนทั้งหมดในส�านักแห่งนั้นล้วนสวมอาภรณ์ที่มีสัญลักษณ์ปากว้าและ

ลวดลายเมฆาคล้อย เจ้าจงจ�าไว้ให้ด ีแล้วรบีหาผูน้ั้นให้พบในเรว็วัน'

ท่านพ่อทอดถอนใจคราหนึ่ง พลางยกกรงเล็บมังกรด้านหน้า 

วางลงบนกระหม่อมของมัน

'เจาหยวนบุตรชายข้า เผ่าพันธุ์พวกเราขายหน้ามานานหลายปี 

หวังให้เจ้ากอบกู้คืนมา!'

มนัค่อยๆ คบืคลานออกมาเลก็น้อย จบัจ้องไปยังเงาของลัว่หลงิจอื

หลังจากที่ล่ัวหลิงจือเดินจากไป เล่อเยว่ียก็จากไปในทันทีเช่นกัน  

ไม่แม้แต่จะสงัเกตเห็นดวงตาด�าขลบัคู่น้ันในหญ้ารกทีห่่างออกไปไม่ก่ีจัง้*

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ครัง้หนึง่ในอดตี ส�านักชงิซานเคยเป็นส�านักท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดส�านกัหน่ึง 

'เคยเป็น' สองค�าน้ีอธิบายถึงความสิ้นหวังของส�านักในยามนี้ได้อย่าง 

เจบ็ปวดรวดร้าว

ส�านักชิงซานตั้งอยู่บนยอดเขาเซ่าชิงที่สูงที่สุดและเขียวขจีที่สุด 

กล่าวกันว่ายามนั้นขณะที่ส�านักชิงซานรุ่งเรืองที่สุด ลานเรือนแน่นขนัด 

ชายคาซ้อนเป็นทวิแถว เรอืนพักเรยีงต่อไม่ขาดสาย ราวกับแดนสวรรค์ 

บนโลกมนุษย์ สมกับท่ีเป็นส�านักฝึกฝนเต๋าบ�าเพ็ญเซียนอันดับหน่ึง

ทว่าส�านกัชงิซานในยามนีเ้หลอืเพียงต�าหนกัช�ารดุทรดุโทรมไม่ก่ีแห่ง 

ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาอนัรกร้าง ในส�านกัมเีพียงอาจารย์เจ้าส�านกั 

หนึ่งท่าน อาจารย์อาสามท่าน ศิษย์สิบกว่าคน รวมทั้งหมดแล้วไม่ถึง 

ย่ีสบิคน

มีเพียงแผ่นป้ายแกะสลัก 'ส�านักนิกายเต๋าอันดับหนึ่งในใต้หล้า'  

ทีเ่ขรอะไปด้วยฝุน่และหยากไย่ในต�าหนกัหลกั และประตสู�านกัท�าจาก 

หินขาวทีห่กัพังตรงเชงิเขาท่ียังแสดงให้เห็นถึงความรุง่โรจน์ในอดตี

บทที่ 1
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เล่อเยว่ียซือ้ของใช้จ�าเป็นของส�านกัจากตลาดเบือ้งล่างภูเขา และ

หิ้วห่อของซึ่งอัดแน่นไปด้วยโหล รวมทั้งแบกข้าวสารถุงหนึ่ง ย�่าตาม

แสงตะวันสุดท้ายของอาทิตย์อัสดงกลับไปยังส�านัก

ในฐานะศษิย์พ่ีใหญ่ การดแูลเหล่าศษิย์น้องคอืหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 

ทีม่อิาจหลกีเลีย่ง ในฐานะศษิย์เอก การเคารพนับถืออาจารย์เจ้าส�านกั 

และอาจารย์อาทัง้สามก็เป็นหน้าท่ีทีค่วรกระท�าเช่นกัน

เล่อเยว่ียมกัรูส้กึเสมอว่าภายในส�านกั ตนเปรยีบเสมอืนพ่อบญุธรรม

ของทกุคน เรือ่งปลกีย่อยน้อยใหญ่เขาล้วนมส่ีวนเก่ียวข้อง ข้าวสารบะหมี่

น�้ามันเกลือ เขาต้องช่วยอาจารย์อาใหญ่ส�ารองจับจ่าย ในแต่ละวัน 

ขณะที่ศิษย์ทุกคนร�่าเรียนวิชา เขาต้องช่วยอาจารย์อารองควบคุมดูแล 

เรอืนน�า้รัว่ซมึ หน้าต่างเป็นร ู เขาต้องช่วยอาจารย์อาสามซ่อมแซม ยามท่ี

เหล่าศษิย์น้องปะทะกัน เขาต้องใช้ก�าลงัก�าราบไกล่เกล่ีย เหล่าศษิย์น้อง

วิวาทกบัผูอ้ืน่แล้วตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ เขาต้องใช้ก�าป้ันกู้หน้ากลับคนืมา 

กระทัง่อาจารย์เจ้าส�านกัและเหล่าอาจารย์อาร�า่สรุาอย่างหนัก เขาจ�าต้อง 

ยกน�า้ชา ส่งผ้าซบัเหงือ่ รวมทัง้ทบุหลงัให้

เล่อเยว่ียเคยเหนือ่ยล้าย่ิงยวดอยู่บ่อยครัง้ ครัน้แล้วเขาก็ลอบถอนใจ

ผู้ใดให้ข้าก�าเนิดมาก็ถูกลิขิตให้เป็นจอมยุทธ์ผู้ไร้เทียมทานกัน

คนโบราณล้วนกล่าวไว้ ยามสวรรค์ต้องการมอบบทบาทหน้าท่ี

อนัย่ิงใหญ่ให้ผูใ้ดสกัคน จ�าต้องทรมานเขา บัน่ทอนเขา และก่อกวนเขา

อย่างแน่นอน จอมยทุธ์โดยก�าเนิดต้องล�าบากมากกว่าผูอ้ืน่แน่แท้อยู่แล้ว

หลังกลับมายังส�านัก เล่อเยว่ียน�าวัตถุดิบไปเก็บในครัวเพ่ือให้

อาจารย์อาใหญ่ได้จัดเตรียมมื้อค�่า จึงค่อยไปพบอาจารย์เจ้าส�านัก 

รายงานเรื่องท่ีพบเข้ากับลั่วหลิงจือ ฟังอาจารย์เจ้าส�านักราวหูซ้าย 
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ทะลุหูขวาเก่ียวกับเรื่องที่ผู้บ�าเพ็ญเพียรจะต้องสงบจิตสงบใจ เอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ อดทนอดกลั้น มีไมตรีจิต เมตตากรุณา และไม่ควรเกิดความ 

ขัดแย้งกับผู้อื่นโดยง่ายอย่างเด็ดขาด จากนั้นก็ไปยังปีกเรือน เพ่ือ 

เย่ียมศิษย์น้องเล็กที่ยังคงนอนรักษาอาการบาดเจ็บ

ศิษย์น้องเล็กท่ีนอนอยู่บนเตียงมองเขาด้วยน�้าตาคลอเบ้า  

"ศิษย์พ่ีใหญ่ ท่านต้องล้างแค้นให้ข้า"

เล่อเยว่ียก�าหมดัอย่างห้าวหาญ "วางใจ พ่ีใหญ่จะล้างแค้นแทนเจ้า

อย่างแน่นอน"

แววตารื้นน�้าตาของศิษย์น้องเล็กทอประกาย "ศิษย์พ่ีใหญ่  

ได้ยินมาว่าวนันีท่้านบงัเอญิพบกับลัว่หลงิจอื ท่านได้จดัการเขาหรอืไม่"

เล่อเยว่ียเอ่ยด้วยสหีน้าล�าบากใจ "เอ่อ...ดงัค�ากล่าวทีว่่า 'แค้นชงิชงั

ย่อมมอีร ิ เป็นหนีส้นิย่อมมเีจ้าหนี'้* ผูท้ีโ่จมตเีจ้าหาใช่ลัว่หลงิจอื แม้ว่า 

ส�านักชงิเสวียนและพวกเราส�านักชงิซานไม่อาจอยู่ร่วมใต้ฟ้าเดยีวกัน ทว่า

เรือ่งนียั้งต้องหาตวัผูท้ีท่�าร้ายเจ้าใช่หรอืไม่"

ศิษย์น้องเล็กเบ้ปาก แววตาขุ่นเคือง "ศิษย์พ่ีใหญ่อย่าได้กังวล  

ข้ารู้ว่าท่านไม่อาจสู้ลั่วหลิงจือได้"

เล่อเยว่ียเลิกคิ้วขึ้น "ผู้ใดว่าข้าสู้เขาไม่ได้!" พลางถกแขนเสื้อขึ้น

ก�าหมัดอย่างห้าวหาญอีกครั้ง "ศิษย์น้อง เจ้าวางใจ งานประลองยุทธ ์

ในอีกไม่ก่ีวันข้างหน้า ศิษย์พ่ีใหญ่จะต้องท�าให้ลั่วหลิงจือกลายเป็น 

ผลลูกพลับแหลกย่ิงกว่าเจ้าในยามน้ีเพ่ือระบายความคับแค้นให้!"

ในท่ีสุดศิษย์น้องเล็กก็ผล็อยหลับไป

เล่อเยว่ียลูบท้องท่ีว่างเปล่า ก่อนไปยังห้องครัวเพ่ือกินมื้อค�่า เขา 

เพ่ิงหยิบหมัน่โถวกัดได้เพียงหนึง่ค�า ก็มมีอืข้างหน่ึงย่ืนออกมาดึงแขนเสือ้ 

* 'แค้นชงิชงัย่อมมอีร ิเป็นหนีส้นิย่อมมเีจ้าหนี'้ เป็นส�านวน หมายถึงการจะเข้าใจเรือ่งราวได้นัน้ต้องสบืหา

ต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงเสียก่อน
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เอาไว้

เล่อเยว่ียคาบหมั่นโถวหันหลังกลับไปก็พบหน้าน่ิวคิ้วขมวดของ

ศิษย์น้องสามเล่อหาน

"ศิษย์พ่ีใหญ่ ข้ามีเรื่องส�าคัญจะคุยกับท่าน"

เล่อเยวี่ยพูดทั้งท่ีหมั่นโถวยังอยู่ในปาก "หืม เรื่องอันใด"

เล่อหานมปัีญหาอย่างหนึง่ คอืยามพูดจามกัพูดอ้อมค้อม อย่างน้อย

ต้องวนสิบอ้อมแปดจึงจะเข้าใกล้ประเด็นส�าคัญ เล่อเยวี่ยกัดหมั่นโถว 

และไปเอาโจ๊กมาอกีหน่ึงชาม เขานัง่อยูบ่นธรณีประตูห้องครัว เลม็หมัน่โถว

ซดโจ๊กไปพลาง ฟังเล่อหานเล่าความไปพลาง

ใบหน้าหม่นหมองของเล่อหานใต้แสงสเีหลอืงนวลจากตะเกียงน�า้มนั

ในห้องครวันัน้เสรมิให้อีกฝ่ายเคร่งขรมึย่ิงยวด "ศิษย์พ่ีใหญ่ ท่านรู้อยู่แล้วว่า

งานประลองยุทธ์จะเริม่ขึน้ในอกีสามวันข้างหน้าน้ี"

เล่อเยวี่ยเคี้ยวหมั่นโถวพลางตอบ "อืม"

เล่อหานพูดต่ออย่างอ่อนน้อม "ครัง้นีอ้าการบาดเจบ็ของศษิย์น้องเลก็

สาหสัย่ิงนัก ข้าเพ่ิงไปเย่ียมมา เขาได้แต่โอดครวญอยู่บนเตียง"

เล่อเยวี่ยซดโจ๊กค�าหน่ึงพลางผงกศีรษะ "อืม"

เล่อหานมุน่ค้ิวทอดถอนใจ "ข้าว่าอาการบาดเจบ็ของศษิย์น้องเล็ก

ต้องรกัษาอย่างน้อยราวหนึง่เดือน"

เล่อเยวี่ยกัดหมั่นโถวอีกค�า "อืม"

เล่อหานถอนหายใจเอ่ย "ต่อให้เชญิยอดหมอเทวดาในยุทธภพ ข้าว่า

อย่างเร็วที่สุดก็ท�าให้เขาฟื้นตัวได้เพียงครึ่งเดือนให้หลัง ยังดีที่ร่างกาย 

ไม่บาดเจบ็ มเิช่นน้ันเอน็ขาดกระดกูร้าว ได้รกัษาหนึง่ร้อยวันเป็นแน่"

เล่อเยวี่ยซดโจ๊กอีกค�าหนึ่ง "อ่าฮะ"

เล่อหานทอดถอนใจเฮอืกใหญ่ "เฮ้อ ข้าร้อนใจเสยีจรงิ สามวันให้หลงั
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งานประลองยุทธ์ก็จะเริม่ขึน้แล้ว แต่น้องเลก็ยังอาการสาหสั..."

เล่อเยว่ียกัดหมั่นโถวต่อ เล่อหานมองเขาอย่างสิ้นหวัง "เหตุใด

ยามน้ีศิษย์พ่ีใหญ่ถึงยังไม่ร้อนใจ" 

เล่อเยว่ียคิดในใจ เจ้าพูดเสยีครึง่ค่อนวัน จนบดัน้ียังไม่บอกกล่าว

ประเด็นส�าคัญแก่ข้า จะให้ข้าร้อนใจเรื่องใดกัน

เล่อหานเอ่ยอย่างโศกเศร้าอาดูร "ศิษย์พ่ีใหญ่ พวกเราเคยเอ่ย 

ค�าสาบาน ปีน้ีจะต้องท�าให้ส�านักชิงเสวียนปราชัยให้จงได้ และชิง 

ธงประกาศิตกลับคืนมา ทว่ายามนี้ศิษย์น้องเล็กหายไม่ทันในสามวัน

เป็นแน่"

เล่อเยวี่ยวางชามโจ๊กท่ีว่างเปล่าพลางเช็ดมุมปาก "อย่าได้กังวล 

วิทยายุทธ์ของศิษย์น้องเล็กถดถอยเช่นนั้น ต่อให้เข้าร่วมลงสนามก็คง 

พ่ายแพ้เป็นแน่ ไม่มีเขาก็ถือว่าลดการพ่ายแพ้ของเราลงได้อีกหน่อย"

เล่อหานมองเขาอย่างฉงน "อันใดกันศิษย์พ่ีใหญ่ ข้าพูดเสียนาน  

แต่ท่านยังคิดไม่ถึงอีกหรือ อาจารย์เจ้าส�านัก อาจารย์อา ศิษย์พ่ี และ 

ศษิย์น้อง พวกเราทัง้ส�านักล้วนไม่มผีูใ้ดตระหนกัถึงเลยหรอือย่างไร"

เล่อเยวี่ยอดกลั้นที่จะไม่บีบคอของเล่อหานเพ่ือเค้นให้เขารีบพูด

ใจความส�าคัญออกมาพลางมุ่นคิ้วเอ่ย "เรื่องอันใด"

เล่อหานถอนใจเฮอืกใหญ่ยาว ในท่ีสดุก็เอ่ยประโยคท่อนส�าคญัท่ีสดุ

ออกมา "ศษิย์พ่ีใหญ่ ระเบยีบงานประลองยุทธ์ ทุกส�านกัจ�าต้องเข้าร่วม

การประลองรอบท่ีหน่ึงซึง่มทีัง้หมดหกรายการ ทุกการประลองจ�าต้องส่ง

ศิษย์อายุสิบห้าถึงย่ีสิบห้าปีออกมาสองคน และในรอบที่หน่ึงนี้ ศิษย ์

แต่ละส�านักจะเข้าร่วมประลองได้เพียงคนละหน่ึงรายการ พูดได้ว่า 

ทุกส�านักจ�าต้องมีศิษย์เข้าร่วมสิบสองคนขึ้นไป หากคุณสมบัติไม่ครบ  

ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมได้..."
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หมัน่โถวค�าสดุท้ายของเล่อเยว่ียจกุอยู่ในล�าคอ สองตาเบกิกว้าง

เล่อหานเอ่ยอย่างอับจน "ศิษย์พ่ีใหญ่ พวกเราศิษย์พ่ีศิษย์น้อง

ท้ังหมดสิบสองคน ยามน้ีศิษย์น้องเล็กถูกโจมตีจนล้มหมอนนอนเส่ือ 

เหลือเพียงสิบเอ็ดคน จะเข้าร่วมงานประลองยุทธ์ได้อย่างไรกัน"

'งานประลองยุทธ์' ชื่อเต็มคืองานชุมนุมแลกเปล่ียนประลองยุทธ์ 

แห่งใต้หล้า การประลองนีเ้ริม่ขึน้เมือ่หน่ึงร้อยปีก่อน ทกุห้าปีจดัหนึง่คร้ัง 

ส�านักที่ได้รับชัยชนะในงานประลองยุทธ์จะได้ถือครองคทา 'ส�านัก 

อนัดับหน่ึงในใต้หล้า' และได้รบัยกย่องว่าเป็น 'ส�านักอนัดบัหนึง่ในใต้หล้า' 

เป็นเวลาห้าปีด้วย

งานประลองยุทธ์ครั้งท่ีหน่ึงเริ่มขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน และคทา 

'ส�านักอันดับหนึ่งในใต้หล้า' ก็เป็นของส�านักชิงเสวียนมาโดยตลอด

ทว่าก่อนหน้านัน้ยามทียั่งไม่เคยมงีานประลองยุทธ์ คทานีเ้คยเป็น

ของส�านักชิงซาน ส�านักชิงซานในยามน้ันเองก็เรียกว่าส�านักชิงเสวียน 

ความจรงิแล้วส�านักชงิเสวียนเคยเป็นชือ่เดมิของส�านักชงิซาน

ศษิย์ของส�านกัชงิซานสมยัยังเยาว์วัยล้วนเคยฟังอาจารย์เจ้าส�านัก

หรอือาจารย์อาเล่านทิาน เล่าถึงยุครุง่เรอืงของส�านกัชงิซานในอดตีและ

บุญคณุความแค้นท่ีมต่ีอส�านักชงิเสวียนในปัจจบุนั

หน่ึงร้อยสบิปีก่อน จกัรพรรดิเฟ่ิงเสยีงสงัหารพ่ีชายโค่นล้มบลัลงัก์ 

ข้ึนเป็นจกัรพรรดอิงค์ทีแ่ปดแห่งราชวงศ์องิ ผูค้นในใต้หล้าต่างคุน้เคยกับ

การเรยีกขานราชวงศ์ภายใต้บลัลงัก์ของเขาว่าหนานองิ (ราชวงศ์องิใต้) 

จกัรพรรดิเฟ่ิงเสยีงเปลีย่นราชวงศ์เปลีย่นการปกครอง จดัตัง้การเซ่นไหว้ 

ข้ึนใหม่ ด้วยเหตุน้ีธรรมเนียมของส�านักเต๋าเองจึงได้รับอิทธิพลเช่นกัน 

ในปีเดียวกันน้ันเจ้าส�านักชิงเสวียนเต๋อเฉวียนจื่อและศิษย์น้องของเขา
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เต๋อจงจื่อมีแนวคิดบางอย่างขัดแย้งกัน เต๋อจงจื่อได้ชิงคทาส�านัก 

อันดับหนึ่งในใต้หล้าไปและก่อตั้งส�านักของตน กล่าวว่าตนคือ 

ส�านักชิงเสวียนนิกายหลักและกล่าวหาว่าเต๋อเฉวียนจื่อคร�่าครึยึดติด

ในบทข้อบังคับเดิมไม่คิดปรับตน ไม่อาจเป็นเจ้าส�านักอันดับหนึ่ง 

ในใต้หล้าได้

เรือ่งนีย่ิ้งครกึโครมย่ิงใหญ่โต คาดไม่ถึงเลยว่าจะครึกโครมไปถึงหู 

ของจักรพรรดิเฟิ่งเสียง จักรพรรดิเฟิ่งเสียงตรัสว่า 'เร่ืองของโลกมนุษย์  

แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่มีอันใดที่บังควรอันใดท่ีไม่บังควร ในเมื่อพวกเขา 

ล้วนประกาศว่าเป็นส�านักชิงเสวียนด้ังเดิมก็ประลองกันสักหน่อย 

จะเป็นอนัใดไป ผูช้นะถือเป็นเจ้าส�านักชงิเสวียน ด้วยเหตน้ีุก็ถือโอกาส 

เปิดงานประลองยุทธ์ในใต้หล้าเสียเลย ส�านักที่ได้อันดับหนึ่งจะ

พระราชทานคทา 'ส�านักอันดับหน่ึงในใต้หล้า' ให้'

ครั้นแล้วจักรพรรดิเฟิ่งเสียงจึงมีพระราชโองการให้จัดงาน 

ประลองยุทธ์ในใต้หล้าครั้งท่ีหนึ่งและตัดสินชี้ขาดด้วยตัวพระองค์เอง 

ในงานประลองยุทธ์ครั้งน้ีเต๋อเฉวียนจื่อโรคเก่าก�าเริบท�าให้พ่ายแพ้ 

ให้แก่ศษิย์น้องเต๋อจงจือ่ นับแต่นัน้มาส�านักชงิเสวียนเดมิจงึท�าได้เพียง

เปลี่ยนชื่อเป็นส�านักชิงซาน ส�านักท่ีเต๋อจงจื่อก่อตั้งจึงเรียกว่าส�านัก 

ชิงเสวียน ส่วนคทา 'ส�านักอันดับหนึ่งในใต้หล้า' ก็ได้ไปอยู่ในมือของ

เต๋อจงจื่ออย่างแท้จริง

ในครานั้นเฮ่อจีจื่ออาจารย์ของเล่อเยว่ียเล่าถึงบทสรุปในอดีต 

และเอ่ยถามเย่ียงนี้ 'พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าไฉนบูรพาจารย์เต๋อเฉวียนจื่อ

ต้องเปลี่ยนชื่อส�านักชิงเสวียนเป็นส�านักชิงซาน'

ศิษย์น้องเล็กผู้ต้ังใจฟังอย่างเพลิดเพลินได้เอ่ยโพล่งออกมา 'ข้ารู้  
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เป็นเพราะส�านักของพวกเราตั้งอยู่บนเขาเซ่าชิง!'

เฮ่อจีจื่อหัวเราะเบาๆ อย่างมีเลศนัยพลางส่ายศีรษะ 'มิใช่ๆ  

ท่ีบูรพาจารย์ขนานนามน้ีจะต้องมีเหตุผลแฝงความนัยอย่างแน่นอน  

จะตั้งชื่อผิวเผินตามพ้ืนที่เช่นน้ีได้อย่างไร'

บรรดาเหล่าลูกศิษย์สองตาเบิกกว้างอย่างใคร่รู้พร้อมกัน

เฮ่อจีจื่อฟั่นเครายาวพลางมองดูภูเขาอันไกลโพ้นนอกหน้าต่าง 

อย่างสบายอารมณ์ 'ความหมายล�า้ลกึท่ีบรูพาจารย์เต๋อเฉวียนจือ่ตัง้ชือ่

เช่นน้ีก็คอืเขาเขยีวยงัคงอยู่ มต้ิองกลวัไร้ฟืนเผา* อย่างไรล่ะ...'

บรรดาลูกศิษย์ล้วนน่ิงอ้ึง

เฮ่อจีจื่ออมย้ิมพลางหันกลับไปจ้องมองเหล่าศิษย์ 'พวกเจ้า 

ล้วนเข้าใจถึงความเอาใจใส่ของบูรพาจารย์แล้วหรือยัง'

บรรดาเหล่าลูกศิษย์ยังคงนิ่งอึ้ง

ในเวลาน้ันมเีพียงศษิย์น้องเลก็เล่อเว่ยวัยเจด็ขวบทีผ่งกศรีษะเอ่ย 

'เข้าใจแล้ว บูรพาจารย์ต้องก�าลงัสอนพวกเราว่าในห้องครวัมอิาจขาดฟืน

เป็นแน่ มิเช่นนั้นจะท�าอาหารไม่ได้แล้วท้องทุกคนก็จะต้องหิวโหย!'

สรปุความคอืมต้ิองค�านงึว่าเพราะความนัยพิเศษอนัใดจงึเรยีกว่า

ส�านักชิงซาน นับจากเต๋อเฉวียนจื่อกล�้ากลืนความพ่ายแพ้ หน่ึงร้อยปี 

ที่ผ่านมา ส�านักชิงซานไม่เคยชนะเลิศงานประลองยุทธ์สักคร้ัง ในทาง 

กลบักันแน่นอนว่าส�านกัชงิเสวียนได้อนัดบัหน่ึงมาตลอดอย่างไม่ต้องสงสยั 

ส�านักชงิเสวยีนกลายเป็นส�านกัอนัดับหน่ึงในใต้หล้าทีม่ชีือ่เสยีงสมฐานะ 

เจรญิรุง่เรืองข้ึนทุกวัน กระทัง่พระญาตขิองจกัรพรรดแิละขนุนางคนส�าคญั

ในราชส�านักล้วนส่งบตุรบ้านตนเองเข้าส�านักชงิเสวียนเพ่ือฝึกปรอืวรยุทธ์

* ชือ่ส�านักชงิซาน แปลตรงตวัว่าเขาเขยีว และส�านวน 'เขาเขยีวยังคงอยู่ มต้ิองกลวัไร้ฟืนเผา' หมายถึง

ตราบใดยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสและความหวัง
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และเรยีนวิชาเซยีนเต๋า

ในทางตรงกนัข้าม ส�านักชงิซานกลบัเสือ่มโทรมลงเร่ือยๆ ลูกศษิย์

ในส�านกันับวนัย่ิงถดถอย เมือ่ห้าปีก่อนในงานประลองยุทธ์ ส�านกัชงิซาน 

ได้พ่ายแพ้อย่างหมดรปูอกีครัง้ ศษิย์พ่ีสบิคนของเล่อเยว่ียมุง่หน้าไปขอ

พ่ึงพาอาศัยส�านกัชงิเสวียน ด้วยเหตนุีเ้ล่อเยว่ียในวัยสบิสองจงึกลายเป็น

ศิษย์พี่ใหญ่ล�าดับที่หนึ่ง

ตลอดชีวิตของเล่อเยว่ียนั้นรังเกียจผู้ทรยศอย่างย่ิง โดยเฉพาะ 

ผูท้รยศประเภทท่ีหนัมาว่าส�านกัตนเองอ่อนแอและหกัหลังหลบหนไีปยัง

ส�านักคู่อริเฉกเช่นบรรดาศิษย์พ่ี เมื่อห้าปีก่อนเขาจึงให้สัตย์สาบานว่า

ในงานประลองยุทธ์จะต้องธ�ารงคุณธรรมแทนสวรรค์ เล่นงานคนกลุม่น้ี

รวมท้ังส�านกัชงิเสวียนทกุระดับชัน้ให้ประหนึง่ดอกไม้ร่วงโรยสายน�า้ไหลรนิ 

ท�าให้คนเหล่าน้ันส�านึกเสยีใจจนน�า้ตานองหน้าทีก่ล้าหักหลงัส�านกั

คาดไม่ถึงเลยว่าสวรรค์จะสร้างปัญหาให้เขาในช่วงเวลาส�าคัญ

ที่สุดของการแก้แค้นครั้งใหญ่ ท�าให้ศิษย์น้องเล็กถูกศัตรูคู่อาฆาต 

ส�านักชิงเสวียนโจมตีเสียจนล้มหมอนนอนเสื่อ เล่อเยว่ียตระหนักรู ้

ในฉบัพลนัว่าน่ีคอืแผนการ เกรงว่าเพ่ือให้พวกเขาเข้าร่วมงานประลองยุทธ์

ไม่ได้ ส�านักชิงเสวียนจึงใช้แผนการชั่วร้าย!

ต�่าทราม ไร้ยางอายเกินไปแล้ว!

เล่อเยว่ียรีบระดมบรรดาศิษย์น้องให้มายังห้องหนังสือของ 

อาจารย์เจ้าส�านัก ปรกึษาหารอืว่าจะแก้ไขเรือ่งเร่งด่วนนีอ้ย่างไรดี

ศษิย์น้องรองเล่ออูเ๋อ่ย "มเิช่นน้ันให้อาจารย์เจ้าส�านกัหรอือาจารย์อา

ท่านใดท่านหน่ึงโกนหนวดเคราท้ิง แต่งกายเป็นศษิย์เช่นเดยีวกับพวกเรา 

เถิด"

เดิมทีทุกคนรู้สึกว่าเป็นไปได้ ทว่าหลังจากเพ่งพิจารณาใบหน้า
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ของอาจารย์เจ้าส�านักและอาจารย์อาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว ปรากฏว่า 

เป็นไปไม่ได้

หนวดเคราของอาจารย์เจ้าส�านักและเหล่าอาจารย์อานั้นโกนท้ิง 

ได้ เส้นผมย้อมด�าได้ ทว่ารอยเหี่ยวร่องลึกท่ัวทุกสารทิศบนใบหน้านั้น 

ถมให้ราบไม่ได้ อย่างไรก็ไม่เหมือนเด็กหนุ่มอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี

หลงัจากทีอ่อกความเห็นมาห้าหกข้อและล้วนชีข้าดว่าเป็นไปไม่ได้ 

เฮ่อจีจื่อจึงเอ่ย "หมดหนทางจริงๆ คงท�าได้เพียงให้ข้ารับศิษย์ชั่วคราว 

อกีครัง้"

ศษิย์น้องสีเ่ล่อฉนิกล่าว "ทว่าบดันีพ้วกเราส�านักชงิซานไม่เป็นทีน่ยิม

ชมชอบ จะมผีูใ้ดยินยอมเข้าร่วมส�านกัเราในทันทีกัน"

เฮ่อจจีือ่และอาจารย์อาท้ังสามต่างถอนใจสายยาว เหล่าลกูศษิย์ 

ที่เหลือเริ่มท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดอีกครา

เล่อเยว่ียเอ่ย "มิเช่นนั้นเอาอย่างนี้เถิด คว้าเอาผู ้ใดก็ได้จาก 

เชงิเขามาหนึง่คน ให้เขาเข้าร่วมส�านกัเราชัว่คราว ผ่านเรือ่งนีไ้ปได้แล้ว 

ค่อยว่ากันใหม่"

เล่อฉินขบนิ้วพลางเอ่ย "เช่นนั้นจะถูกฟ้องร้องต่อจวนว่าการว่า 

พวกเราบบีบงัคบัคนหรอืไม่"

เล่อเยวีย่กล่าว "เช่นนัน้จะท�าอย่างไรได้ จ่ายเงนิจ้างมาหนึง่คนหรอื 

พวกเรามเีงนิไปจ้างร"ึ

เล่อฉินนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงใด

เล่อเยวีย่ก�าหมดัทบุโต๊ะทหีนึง่ "อย่างไรเสยีก็ไม่มวิีธีทีด่กีว่าน้ีแล้ว 

ตกลงเช่นนี้ไปก่อน บัดนี้กลับไปหลับพักผ่อน พรุ่งน้ีเช้าข้าจะลงเขา จับ

ศิษย์ผู้หนึ่งกลับมาให้อาจารย์!"
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ช่วงกลางดึก จวนใกล้ยามสาม* บรรยากาศในส�านักชิงซาน 

เงยีบสงดั ดวงจนัทร์ดจุเครือ่งเงิน สายลมดัง่ผ้าโปร่ง เงามดืเล็กๆ เงาหนึง่ 

ได้ล่วงล�้าหลังคาทรงจั่วมาอย่างเงียบเชียบ ก่อนลอบเข้าไปในลานของ

ส�านักชิงซาน

มนัเหลยีวซ้ายแลขวาอยู่ในลานอย่างระมดัระวังย่ิง พลางลอบมอง

เรอืนปีกข้างทีละแถว

ส�านักชงิซานเรอืนทรดุโทรมมหิว่ันเกรงขโมย พูดได้ว่าแต่ไหนแต่ไร 

ไม่เคยให้ลูกศิษย์เดินเฝ้ายามตอนกลางคืน บรรดาศิษย์ล้วนกลับเรือน  

ล้มตวัลงนอนหลบัฝันดจีนถึงรุง่สาง

เงามดืนัน้สอดส่องไปมาตรงพุ่มดอกไม้นอกเรอืนปีกข้าง ทนัใดนัน้

ได้เกิดเสยีงดังเอีย๊ดอ๊าด ประตบูานหนึง่เปิดออก เงามดืตวัสัน่ระรกิ ก่อน

มดุเข้าไปในพุ่มดอกไม้

ผู้ท่ีออกจากประตูมาคือเล่อฉีศิษย์น้องเจ็ดของเล่อเยว่ีย มื้อค�่า 

เขาซดโจ๊กไปเสียเยอะ นอนหลับกลางดึกจึงปวดเบาและสะลึมสะลือ 

ลุกขึ้นเดินไปยังห้องส้วม

เล่อฉีออกมาจากห้องส้วมและเดินผ่านทางแคบในลาน หูพลัน 

ได้ยินเสยีงสวบสาบดังมาจากพุ่มดอกไม้ด้านข้าง เล่อฉกี�าลงัสะลมึสะลอื 

สติมิค่อยชัดแจ้ง จึงนึกไปว่าแมวป่าก�าลังกัดกันอยู่ มองก็ไม่มอง เดิน

กลับไปห้องต่อ

สายลมยามค�่าคืนหอบพัดกลิ่นหญ้าโชยมาพักหนึ่ง ทันใดนั้น 

เล่อฉีได้ยินน�้าเสียงอ่อนเยาว์เสียงหนึ่งร้องเรียกดังมาจากด้านหลัง 

"ศิษย์พ่ี"

เขาหันกลับมาอย่างสงสัยขณะสายตายังพร่าเลือน คลับคล้าย 

* ยามสาม หมายถึงยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 00.59 น.
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คลบัคลาว่าเสยีงน้ีเหมอืนเสยีงศษิย์น้องสบิสองบางส่วน แต่ยังไร้เดยีงสากว่า

ศษิย์น้องสบิสอง เขาเห็นเพียงเงาคนเลอืนรางบนทางเดนิข้างพุ่มดอกไม้ 

ใต้แสงจันทร์สลัว

เงาน่ันเอ่ยถาม "ศิษย์พ่ี ข้าหลงทางเสยีแล้ว ท่านบอกได้หรอืไม่ว่า

ห้องนอนศษิย์พ่ีใหญ่อยู่ทีใ่ด"

เล่อฉหีรีต่าท่ียังลมืไม่ค่อยขึน้พลางเอ่ย "กระท่ังห้องของศษิย์พ่ีใหญ่ 

เจ้าก็หาไม่เจอได้อย่างไร ก็ห้องแรกทางด้านซ้ายของเรือนแถวนี้ของ 

พวกเรามิใช่รึ..."

เงาคนเอ่ยข้ึนในทันที "ขอบคุณศิษย์พ่ี"

เล่อฉรีูส้กึว่าตนราวกับเพียงกะพรบิตา ครัน้แล้วเงาคนน่ันก็หายไป

ในทันที

แสงจนัทร์กระจ่าง สายลมโชย ลานอนัเงยีบสงบ เงาบปุผาหนาทบึ 

ทัง้หมดล้วนเหมอืนด่ังความฝันอันเลอืนราง ราวกับว่าไม่เคยมสีิง่ใดเกิดขึน้

เล่อฉีขย้ีตา ก่อนลากฝีเท้ากลับห้องเอนกายนอน

ฝัน เมื่อครู่จะต้องเคลิ้มหลับฝันไปอย่างแน่แท้

เล่อเยว่ียเหยียดกายนอนหนนุแขนหลบัสนิทอยู่บนเตยีง ท่ามกลาง

ความมืดมิด เงามืดหน่ึงก�าลังหมอบอยู่บนขอบหน้าต่างห้องเขาอย่าง

เงยีบเชยีบ

เงามืดเลียแผ่นกระดาษท่ีปิดหน้าต่างให้เปียกอย่างระมัดระวัง  

ก่อนใช้กรงเลบ็หน้ากรดีจนขาดและมดุเข้ามาทางรน้ัูนอย่างไร้สุม้เสยีง

สามฉือ่* สองฉือ่ หนึง่ฉือ่ มนัค่อยๆ ประชดิขอบเตยีงของเล่อเยว่ีย 

หลงัจากวนเวียนข้างเตียงหนึง่รอบแล้ว จงึโดดไปบนมมุผ้าห่มของเล่อเยว่ีย

* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยมาตราวดัของจนี 1 ฉือ่ เท่ากับความยาว 10 ชุน่ หรอืเทยีบความยาวประมาณ  

10 นิ้ว
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เบาๆ และแยกเข้ียวมนัวาวไปทางแขนของเล่อเยว่ียท่ีอยู่นอกผ้าห่ม

เล่อเยวีย่ทีก่�าลงันอนฝันหวานอยู่น้ัน ในฝันเขาแบกกระบีเ่ล่มเข่ือง

ไปกวาดล้างส�านักชงิเสวียน ทุกคนในส�านกัชงิเสวยีนท่ีก�าลังรอการสงัหาร

กุมหัวว่ิงพล่านราวกับหนู เจ้าส�านักชิงเสวียนจ้งหวาจื่อถูกเขาจัดการ 

จนล้มกองอยู่บนพ้ืน ปากยังตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ เล่อเยว่ีย 

หัวเราะลั่นพลางคว้าเคราของผู้เฒ่าจ้งหวาจื่อ 'ตะโกนว่าจอมยุทธ์เล่อ 

โปรดไว้ชวีติสามครัง้ แล้วข้าจะไว้ชวีติเจ้า!'

จ้งหวาจื่อผงกศีรษะไม่หยุดในทันที 'จอมยุทธ์เล่อโปรดไว้ชีวิต  

จอมยุทธ์เล่อโปรดไว้ชวิีต จอมยทุธ์เล่อโปรดไว้ชวิีต...' เล่อเยว่ียปล่อยเครา

ของจ้งหวาจื่อและหัวเราะลั่นอย่างสะใจ ทว่าทันใดน้ันจ้งหวาจื่อพลัน 

ก้มหน้ากัดแขนขวาของเขา

แขนขวาพลันเจ็บร้าว เล่อเยว่ียยกมือซ้ายไปกุมซ�้าๆ...

เกิดเสยีงร้องโหยหวนเสยีงหน่ึง เล่อเยว่ียพลนัสะดุง้โหยงตกใจตืน่

แขนขวาของเขายังคงเจบ็ดังเดิม ในมอืซ้ายมขีองลืน่ๆ เย็นๆ ก�าลงั

ตะเกียกตะกายดิ้นรนอย่างสุดชีวิต

สิ่งใดกัน เล่อเยว่ียพลันพลิกกายอย่างตื่นตกใจ รีบคล�าไปยัง 

กลักจุดไฟท่ีวางอยู่บนตู้ต�่าตรงหัวเตียงด้านซ้ายก่อนจุดตะเกียงน�้ามัน 

ท่ามกลางแสงตะเกียงสลัว เขามองเห็นของท่ีอยู่ในมือแล้ว

สิ่งนั้นยาวเพียงห้าถึงหกชุ ่น* ล�าตัวคล้ายร่างของงูเล็กน้อย  

รปูร่างเรยีวเตม็ไปด้วยเกลด็สเีหลอืงทองทัว่ท้ังตวั ข้างท้องมสีเีหลอืงอ่อน  

ส่วนท้องมีสีเงินยวง ขาเล็กๆ ท้ังสี่มีเล็บงุ้มปลายแหลม บนศีรษะยังม ี

เขาเล็กๆ สองอัน ดูเหมือนว่าจะเป็น...

เล่อเยว่ียขมวดคิ้วเพ่งพิจารณามัน "เจ้าคือมังกรรึ ลอบเข้ามา 

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน 1 ชุ่น เท่ากับความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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ในห้องข้าคิดท�าการอันใด!"

มงักร ส�าหรบัเล่อเยว่ียท่ีเป็นศษิย์ของส�านักฝึกตน ส่ิงมชีวิีตประเภทนี้

ไม่แปลกประหลาดเลยแม้แต่น้อย

ว่ากันว่ามงักรแบ่งเป็นสามล�าดบัขัน้ สงูสดุคอืเทพมงักร รองลงมา 

คอืมงักรเมฆาและมงักรวาร ีต�า่สดุคอืภูตมงักร

เทพมังกรคือเผ่าเทพที่ด�ารงชีพอยู่ในทะเลครามกว้างใหญ่บน 

เก้าสวรรค์ชั้นฟ้า ปุถุชนธรรมดาน้ันไร้วาสนาท่ีจะพบเห็น มังกรเมฆา 

และมังกรวารีพักพิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาลึกและทะเลสาบ เป็นอิสรเสรี 

และพบเห็นได้ยากอย่างย่ิง ทว่าภูตมังกรกลับคล้ายภูตปีศาจและ 

สัตว์อสรูตามขนุเขา เติบโตในแก่งธารท่ามกลางป่าเขา อาจเจอะเจอได้ 

โดยบังเอิญ

ในอดตียามท่ีผูค้นยังสกัการะมงักร กระท่ังภูตมงักรทีร่ะดบัต�า่สดุ

ชาวบ้านก็เกรงกลัวย่ิงยวด ทว่าตั้งแต่หนึ่งร้อยกว่าปีก่อนที่จักรพรรด ิ

เฟ่ิงเสยีงขึน้ครองราชย์ มงักรถูกลดขัน้ให้ลงจากแท่นบชูาและเริม่เส่ือมค่า  

มแีม้กระทัง่ผูท่ี้ใช้วชิาเวทไล่ล่าสงัหารภูตมงักร เลาะเอน็เลือ่ยเขา ถลกหนงั

ถอดเกลด็ ยังชพีด้วยวิธีน้ี ปัจจบุนัในเหล่าขุนนางผูใ้หญ่และผู้มยีศศกัด์ิ  

การผกูเขม็ขดัเอน็มงักร สวมรองเท้าหนังมงักร เกล้าผมปักป่ินเขามงักร

ก�าลงัเป็นท่ีนยิม ภูตมงักรถูกล่าสงัหารเป็นจ�านวนมากจนยากจะซ่อนตวั

ในป่าเขา และมบีางส่วนท่ีไม่อยากตายจงึถือโอกาสในช่วงเดอืนมดืลมแรง 

ลอบเข้ามายังคฤหาสน์ของมนษุย์ธรรมดาเพ่ือดดูกลืนแก่นแท้และเลอืด

ของมนษุย์ ด�าดิง่สูห่นทางปีศาจ

มังกรน้อยที่ดูประหนึ่งแมลงสี่ขาตัวนี้น่าจะเป็นภูตมังกรอายุน้อย

ตวัหน่ึง ความยาวยังไม่ถึงหนึง่ฉือ่ ไม่นึกเลยว่าจะหัดดดูเลือดท�าร้ายคน

เสียแล้ว
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เล่อเยว่ียมองรอยเขี้ยวบนแขนขวา ยังดีท่ีกัดไม่เข้าเนื้อ ครั้นแล้ว 

เขาก็ยกมอืขวาขึน้ดีดศีรษะของภูตมังกรน้อย "บงัอาจมาดดูเลือดของข้า 

ไม่อยากมชีวีติอยู่ต่อแล้วร ึคอยดขู้าจะไม่เลือ่ยเขาของเจ้า แต่จะถลกหนงั 

ดงึเอน็เจ้าออกมาท�าหน้าไม้!"

ภูตมังกรน้อยตัวสั่นเท้ิมอยู่ในมือของเล่อเยว่ีย กรงเล็บหน้า 

ท้ังสองข้างประสานเข้าด้วยกัน มองเล่อเยว่ียด้วยนัยน์ตาด�าขลับ 

ที่คลอไปด้วยน�้าตา "ข้า...ข้ามิใช่ภูตมังกร..."

ไม่นึกเลยว่าจะพูดได้

เล่อเยวี่ยมุ่นคิ้วอีกครา ยามภูตมังกรถือก�าเนิดนั้นปราศจากพลัง  

บางส่วนแม้ว่าจะฝึกฝนหลายร้อยปีก็ยังไม่อาจแปลงกายเป็นมนุษย ์

หรอืพูดภาษามนษุย์ได้

ภูตมังกรน้อยยังคงตัวสั่นเท้ิมมองเขาอย่างน�้าตาคลอหน่วย  

"ข้ามิได้คิดดูดเลือดของเจ้า...ข้าต้องการตามหาลั่วหลิงจือ...ไยเจ้าถึง 

มิใช่ลั่วหลิงจือล่ะ..."

คิ้วของเล่อเยว่ียย่ิงขมวดยุ่ง "ลั่วหลิงจือรึ ลั่วหลิงจืออยู่ส�านัก 

ชิงเสวียน ไฉนเจ้าถึงคล�าทางเข้ามายังส�านักชิงซานของพวกเราได้"

ภูตมังกรน้อยใช้กรงเล็บหน้าข่วนง่ามนิ้วของเล่อเยว่ียเบาๆ  

"ขะ...ขะ...ข้าต้องการตามหาลั่วหลิงจือจริงๆ ท่ีข้ากัดเจ้านั้นเป็นเพราะ 

ข้าเข้าใจว่าเจ้าคือลั่วหลิงจือ ข้ามิได้อยากดูดเลือด ข้าก็แค่..."

เล่อเยวี่ยหรี่ตา "ก็แค่อันใด"

ภูตมังกรน้อยตัวสั่นระริกก่อนก้มหน้าลง 

เล่อเยวี่ยบีบล�าคอของมัน จับเขย่าไปมา

"ตามความหมายของเจ้า เดิมทเีจ้าอยากดูดเลอืดของลัว่หลงิจอื ทว่า

มาผดิที ่เข้าใจว่าส�านักชงิซานคอืส�านักชงิเสวียน จงึท�าร้ายข้าเช่นน้ีหรอื"
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ภูตมังกรน้อยผงกศีรษะสุดชีวิตทันที กรงเล็บเล็กๆ ทั้งส่ีตะกุย 

กลางอากาศสองสามครัง้ เอ่ยอกีว่า "ข้าไม่คดิดดูเลอืด เป็นความจรงิ"

เล่อเยวี่ยลูบคาง "โอ้ เช่นนั้นเจ้าตามหาลั่วหลิงจือเพ่ืออันใด"

ภูตมังกรน้อยคอตก ไม่ปริปากอีก

เล่อเยว่ียเอ่ยขึ้นอย่างเชื่องช้า "รู ้สึกว่าเขาคือศิษย์เอกแห่ง 

ส�านักชิงเสวียนใช่หรือไม่ เลือดย่ิงหายากนัก ด่ืมแล้วย่ิงมีประโยชน ์

ต่อการฝึกฝนของเจ้าใช่หรือไม่"

ภูตมังกรน้อยเงยหน้าตัวสั่นเทิ้ม "ข้าไม่..."

เล่อเยวี่ยบีบมันแน่นและเขย่าไปมา "เจ้ามิใช่ภูตมังกรรึ เจ้า 

มาผิดทางรึ เจ้าท�าให้ข้าจอมยุทธ์เล่อน้อยเป็นคนเขลา น�าเรื่องหลอก 

เดก็สามขวบมาหลอกข้าร ึบอกมา เจ้ามาด้วยเหตใุดกนัแน่! เบือ้งหลงั 

มีปีศาจตนอื่นบงการอยู่หรือไม่! อย่าได้คิดดึงลั่วหลิงจือมาตบตาแล้ว

ผ่านไป! พวกเราส�านักชิงซานและส�านักชิงเสวียนแม้จะอยู่ร่วมโลกกัน 

ไม่ได้ ทว่าพิชติปีศาจสยบมารเป็นกิจส�าคัญอนัดับหน่ึงของส�านกัฝึกตน 

แต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยไว้หน้าผู ้ที่เข้าสู ่หนทางปีศาจ ทางที่ดีเจ้ารีบ 

รบัสารภาพมาเสยีดกีว่า มเิช่นนัน้..." เล่อเยว่ียเผยฟันขาวอนัน่าหวาดหว่ัน

ท่ามกลางแสงไฟสเีหลอืงจากตะเกียงน�า้มนั "ข้าจะเลือ่ยเขาของเจ้าก่อน  

จากนั้นถลกเกล็ดของเจ้า เลาะเส้นเอ็นเจ้าออกมา เอาเจ้าไปตากแห้ง 

แล้วน�ามาท�าเป็นยา!"

ภูตมังกรน้อยสะบัดตัวพัลวัน พยายามดิ้นหนีอย่างสุดชีวิต ก่อน 

ใช้กรงเล็บตะกุยมือของเล่อเยว่ีย แล้วก้มลงกัดหัวแม่มือของเขา

เล่อเยว่ียคว้าเขาของภูตมงักรน้อยแล้วดึงน้ิวออกจากปากมนั ทว่า 

เจ้ามงักรพลนัพองแก้มขึน้เลง็ไปยังใบหน้าของเล่อเยว่ียและพ่นลกูไฟลกูหน่ึง

ออกมา
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เล่อเยวี่ยเอ่ยอย่างประหลาดใจ "โอ้ เจ้าพ่นไฟได้ด้วยรึ"

ลูกไฟน้อยขนาดเพียงเมล็ดถ่ัววานโต้ว* สองสามดวงพุ่งมา 

อย่างสะเปะสะปะ เล่อเยว่ียรั้งรอให้มันลอยมาถึง ก่อนเป่าลมใส่เบาๆ 

ลูกไฟก็ดับเสียแล้ว

ภูตมงักรน้อยกระเสอืกกระสนอยู่หลายครัง้ ปากพึมพ�าท่องค�าอยู่

หลายประโยค ก่อนเกิดสายฟ้าสามเส้นกลางอากาศและผ่าไปยัง

มือขวาของเล่อเยว่ีย!

สายฟ้าเล็กบางราวกับเส้นผม ยามผ่าลงบนหลังมือก็ให้รู้สึกจักจี ้

เลก็น้อยคล้ายมดไต่

เล่อเยว่ียมองไปยังมือขวา ก่อนมองไปยังภูตมังกรน้อยอีกครั้ง  

เขาจึงถือโอกาสไม่ขยับหนีเสียเลย

ภูตมงักรน้อยสดูลมหายใจลกึหนึง่เฮอืก หนงัท้องและแก้มพองข้ึน 

มนัเลง็ไปยังเล่อเยวีย่อกีครัง้แล้วพ่นละอองน�า้ออกมาผนืหน่ึง

เล่อเยวี่ยสัมผัสได้ถึงความเย็นหลายหยดบนใบหน้า ก่อนยก 

แขนเสื้อขึ้นเช็ด "บังอาจพ่นน�้าลายใส่หน้าข้า ข้าจะเราะฟันเจ้าให้แตก 

ก็แล้วกัน!"

ภูตมงักรน้อยชะงกัไปอย่างตกใจ ก่อนหลบัตาท้ังสองข้างลง น�า้ตา

สองสายไหลลงมาจากหางตา "เจ้าฆ่าข้าเสียเถิด เป็นความผิดมหันต ์

ของข้า แต่ไหนแต่ไรชะตาชวิีตข้าควรเป็นเช่นนี ้ทว่าเจ้าฆ่าเทพมงักรตาย 

จะต้องประสบกับบทลงโทษของสวรรค์ หลงัจากข้าตายแล้วจะใช้วญิญาณ

บอกท่านพ่อ ขอให้เขาอภัยให้เจ้า"

เทพมังกร?

เล่อเยว่ียชูมังกรน้อยสีทองแวววาวตัวนี้ขึ้น เพ่งพิจารณาอีกครั้ง 

* วานโต้ว หมายถึงถั่วลันเตา
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ก่อนหัวเราะเยาะ "นี่ พูดเป็นเล่นน่า เจ้าคือเทพมังกรรึ"

มังกรน้อยลืมตาสีด�าเงาท้ังสอง "ประเด๋ียวข้าก็ถูกฆ่าตายแล้ว 

ไยยังต้องโกหกเจ้า ถูกมนุษย์ก�าราบได้ บอกว่าข้าคือเทพมังกรมีแต ่

จะท�าให้ข้าย่ิงอัปยศอดสูข้ึนเท่านั้น"

มังกรน้อยหลับตาทั้งสองลงอีกครา ราวกับนักรบคุณธรรมสูงส่ง 

ที่ก�าลังยืดคอรอความตาย ชั่วพริบตาเดียวเล ่อเยว่ียรู ้ สึกว ่าตน 

กลับกลายเป็นอันธพาลท่ีข่มเหงผู้บริสุทธ์ิรังแกผู้อ่อนแอเสียแล้ว

มังกรน้อย เป็นเจ้าที่ลอบปีนเข้ามาในห้องข้ากลางดึก แทะแขน

ของข้า เพราะพลังเวทต�่าเกินไปจึงถูกข้าจับไว้ได้ ไฉนยามน้ีดูเหมือน

เจ้ากับข้าจะสลับต�าแหน่งกัน แล้วข้าเพียงขู่ขวัญเจ้าสองประโยค เจ้า

ต้องเศร้าสลดใจเช่นน้ีด้วยรึ

เล่อเยวี่ยถอนใจเฮือกหน่ึง ช่างเถิด จอมยุทธ์ไม่ลดตัวไปพิพาท 

กับดักแด้ เขาเอ่ยด้วยน�้าเสียงอบอุ่น "เจ้าลองมองตนเอง ยาวยังไม่ถึง 

หน่ึงฉือ่ ซ�า้พลงัเวทยังอ่อนด้อยเย่ียงน้ี แล้วบอกว่าเจ้าคอืเทพมงักร เจ้า 

จะให้ข้าเชือ่ได้อย่างไรกัน"

มังกรน้อยลืมตาอีกครั้ง เมื่อครู่ที่เล่อเยวี่ยเพ่ิงบอกว่ามันตัวเล็ก  

พลังเวทอ่อนด้อย ได้แทงใจด�าของมัน ท�าร้ายความนับถือตนในฐานะ 

มงักรของมนั

"เจ้าปล่อยข้า ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดู"

เหน็สหีน้าลงัเลของเล่อเยว่ียแล้ว มงักรน้อยจงึเอ่ยต่ออย่างเยอืกเย็น 

"เจ้ากังวลสิง่ใดกัน ข้ามใิช่ปรปักษ์ของเจ้า อกีทัง้การหลบหนนีัน้ข้ารงัเกียจ 

ย่ิงนัก"

แล้วที่เจ้าเจาะกระดาษหน้าต่าง ลอบปีนเข้าห้องนอน ซ�้ายัง 

แอบกัดคนอื่นน่ันไม่รังเกียจรึ เล่อเยว่ียเลือกจะไม่พูดประโยคน้ีออกมา
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อย่างใจกว้างย่ิงนกัก่อนถอนใจเอ่ย "เอาล่ะ ในเมือ่เจ้าพูดเช่นน้ี ข้าก็จะ 

เชื่อเจ้าสักครั้ง"

อย่างไรเสียมังกรน้อยตัวน้ีหากเป็นภูตมังกรก็น่าจะโง่เขลาท่ีสุด

ในบรรดาภูตมังกรเช่นกัน ถึงหลบหนีไปก็ไม่น่าเสียดาย

เล่อเยวี่ยวางมังกรน้อยลงบนผ้าห่ม

มังกรน้อยทะยานจากเตียงลงสู ่พ้ืนแล้วเล้ือยไปยังกลางห้อง  

ก่อนพึมพ�าซ�้ายังท่องประโยคบางอย่าง ทั่วท้ังร่างมันพลันมีควันสีขาว 

พวยพุ่งข้ึนมาสายหนึ่ง ท่ามกลางควันสีขาวยังมีเปลวไฟพุ่งออกมา

พร้อมกับเสียงดังปัง เปลวไฟลุกไหม้และปล่อยควัน เล่อเยว่ียส�าลัก 

เสียจนไอออกมาสองครั้ง ท่ามกลางควันและไฟมีแสงสีทองสายหนึ่ง 

เปล่งออกมาอย่างเชื่องช้า ใจกลางห้องปรากฏเงาคนออกมารางๆ

"นี่คือศาสตร์การแปลงกายเป็นมนุษย์ เนื่องจากข้าเพ่ิงใช้เมื่อ 

ไม่นานมาน้ีครั้งหนึ่ง ดังนั้นครั้งน้ีจึงค่อนข้างสิ้นเปลืองพลังเวท"

ไฟมอดดับลงแล้ว ควันสีขาวค่อยๆ จางหายไป รูปโฉมเงาคน 

ท่ียืนอยู่กลางห้องค่อยๆ ชัดเจน ห้องของเล่อเยว่ียพลันสว่างข้ึนมา 

ในชั่วพริบตา

ผู้ที่ยืนตรงต�าแหน่งของมังกรน้อยเมื่อครู ่ คือเด็กหนุ่มรูปงาม 

ทีด่เูหมอืนว่าจะอายุอ่อนกว่าเล่อเยว่ียประมาณสองสามปีผูห้นึง่ อกีฝ่าย

เกล้าผมครอบเกี้ยวทอง สวมเสื้อคลุมตัวนอกสีทองนวลขลิบขอบเงิน  

เสื้อตัวในสีเงินยวง บนเสื้อคลุมตัวนอกพิมพ์ลายน�้ารูปริ้วใบของพืชน�้า  

ยามเสื้อผ้าขยับเบาๆ ลวดลายนั้นราวกับพลิ้วไหวอยู่กลางน�้าก็ไม่ปาน 

ใบหน้าเกลี้ยงเกลากระจ่างดุจดวงจันทร์บริสุทธ์ิ ไอเซียนแผ่ออกมา  

สูงสง่าน่าย�าเกรง

เล่อเยว่ียอทุานในใจ แต่เดมิสทีองและสเีงนิก็เป็นสีทีแ่ตกต่างจาก 
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สีทั่วๆ ไปอยู่แล้ว เมื่อสวมอยู่บนร่างกายคนก็พลันท�าให้ผู้น้ันดูสูงส่ง 

ล�า้ค่าขึน้ทนัใด

ในมอืของเดก็หนุม่ถือมกุสว่างพร่างพราวเมด็หนึง่ ตวัมกุดเูหมอืนว่า

จะล้อมรอบไปด้วยแสงเจด็สจีางๆ เหน็ลายมงักรสทีองก�าลงัเคลือ่นไหว 

วนเวียนอยู่ในมกุ

เด็กหนุ่มเอ่ย "มุกมังกรรัศมีเซียนเจ็ดสีคือข้อพิสูจน์ของเทพมังกร 

เจ้าคือผู้ฝึกฝนหนทางเซียน คงจะรู้กระมัง"

เล่อเยว่ียน่ังอยู่บนเตียงพลางผงกศีรษะ "อืม เคยได้ยิน เช่นนี้ 

ดูเหมือนว่าเจ้าคือเทพมังกรโดยแท้"

มงักรทีม่มีกุมงักรอย่างน้อยทีส่ดุคอืระดบัมงักรเมฆาหรือมงักรวารี 

อกีทัง้ภตูมงักรเองก็ไม่อาจแปลงกายเป็นมนุษย์อายุน้อยเช่นน้ีได้เช่นกัน  

ดเูหมอืนว่ามงักรน้อยตัวน้ีมใิช่ภูตมงักรอย่างแน่นอน

เด็กหนุ่มย้ิมบางพลางเก็บมุกมังกร

เล่อเยวี่ยเอ่ย "ทว่า...เทพมังกรไม่ควรมายังโลกมนุษย์มิใช่หรือ  

ไยเจ้าต้องตามหาลั่วหลิงจือ"

สีหน้าของเด็กหนุ่มตึงเครียด มิเปล่งวาจา

เล่อเยว่ียเอ่ย "ช่วยไม่ได้ หากความลับของสวรรค์มิอาจเปิดเผย  

ข้าก็จะไม่ถามให้มากความอีก"

เด็กหนุ่มเดินไปยังข้างโต๊ะตรงมุมห้องและลากเก้าอี้ตัวหน่ึง 

ออกมานั่ง "ข้ามายังโลกมนุษย์เพ่ือตามหาคน วันนี้ข้าอยู่ในพงหญ้า 

ตรงเชงิเขาและพบเจ้ากับลัว่หลงิจอื ข้ารูส้กึว่าเขาน่าจะเป็นผูท่ี้ข้าก�าลงั

ตามหา ข้าใช้ศาสตร์แห่งการอ�าพรางกายไม่เป็น ด้วยกลวัว่าจะถูกมนุษย์ 

พบเข้าจึงวางแผนอาศัยยามฟ้ามืดไปยังส�านักชิงเสวียนตามหาเขา 

เพ่ือพิสูจน์ ข้าจ�าได้ชัดว่าเข้าประตูส�านักที่เขียนว่าส�านักชิงเสวียน แต่ 
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ไม่รูว่้าไฉนจงึมาอยู่ทีส่�านักของเจ้าได้ ข้าบอกเจ้าได้เพียงเท่านี ้ เรือ่งอืน่ 

ของสวรรค์น้ันมิอาจบอกได้"

เล่อเยว่ียดงึผ้าห่มออกแล้วมาน่ังบนขอบเตียง "อ้อ ส�านักพวกเรา

ปัจจบุนัเรยีกว่าส�านกัชงิซาน ทว่าหนึง่ร้อยปีก่อนเรยีกว่าส�านกัชงิเสวียน 

ประตูส�านักตรงเชิงเขาถูกสร้างขึ้นในตอนน้ัน ถึงได้แกะสลักค�าว่า 

ส�านักชิงเสวียนไว้ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เจ้ามาผิดทาง ต้องขออภัยด้วย 

จริงๆ"

เดก็หนุม่เงยหน้าขึน้ ก่อนย้ิมอย่างเขนิอาย "เช่นนัน้เป็นข้าท่ีผิดเอง 

หาใช่ความผดิของประตสู�านกัเจ้าไม่ เจ้ามต้ิองขออภัยข้าหรอก"

เล่อเยว่ียเองก็ย้ิมเช่นกัน เขาลกุขึน้เดนิไปยังด้านหน้าโต๊ะทีเ่ดก็หนุม่ 

น่ังอยู่และยกกาน�า้ชาข้ึนรนิน�า้ชาจอกหน่ึงวางไว้ข้างมอืเดก็หนุม่ "เมือ่ครู่

เกิดการเข้าใจผิดเล็กน้อยจึงเอะอะเอ็ดตะโรไม่สบอารมณ์ไปหน่อย ข้า

ต้องขออภัยด้วย น้องมังกรอย่าได้ถือสา"

เขาเรียกเด็กหนุ่มอย่างเป็นกันเองว่าน้องมังกรโดยไม่รู้ตัว ท่าที 

ต่างจากเมื่อครู่มากโข เด็กหนุ่มพลันรู้สึกท�าตัวไม่ถูก "อึก...มิเป็นอันใด 

เดมิท.ี..เดมิทเีป็นข้าทีล่่วงเกินเจ้าก่อน"

เล่อเยว่ียลากเก้าอี้ออกมานั่งลงข้างๆ เอ่ยต่ออย่างสนิทสนม  

"ข้าเหน็ว่ารา่งมนษุย์ของเจา้นัน้เด็กกว่าข้า ยามรา่งมงักรเองก.็..ท่าทาง 

อายุน้อยยิ่งนัก จึงถือวิสาสะเรียกเจ้าว่าน้องชาย ข้านามเล่อเยวี่ย เป็น 

ศิษย์ล�าดับท่ีหนึ่งแห่งส�านักชิงซาน ไม่ทราบว่าน้องมังกรนามว่าอันใด  

อายุเท่าใด"

ตั้งแต่มันเกิดมาก็ประสบความทุกข์ทรมานจากความตาขาว 

ด้วยกันกับท่านพ่อ แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีผู้ใดสนทนากับมันฉันมิตร จู่ๆ  

พลันเจอะเจอไมตรีจิตเช่นนี้ มันจึงตื่นตะลึงเล็กน้อยก่อนแสร้งท�าเป็น 



32 วาสนาจักรพรรดิมังกร 1

สงบเยือกเย็นสุดชีวิตและเอ่ยตอบ "อืม ข้านามว่าเจาหยวน อีกห้าปี 

ก็จะอายุหน่ึงร้อยปีแล้ว"

เล่อเยวี่ยย้ิมเอ่ย "โอ้ ท่ีแท้ไม่ใช่น้องชาย ควรเรียกว่าพ่ีเจา"

มนัเอ่ยอย่างอึกอกั "เจ้า...เรยีกข้าว่าเจาหยวนก็พอ" พ่ีเจา สองค�าน้ี

ท�าให้มนัยากจะต้านทานเลก็น้อย

เล่อเยวี่ยเอ่ยตรงไปตรงมาย่ิงยวด "ดี เช่นนั้นเจ้าก็เรียกข้าว่า 

เล่อเยว่ียเถิด ขานชื่อกันเรียบร้อย เจ้ากับข้าจากนี้ไปก็นับว่าเป็นสหาย 

กันแล้ว ในเมื่อเป็นสหายกันแล้ว มีเรื่องบางอย่างท่ีข้าจ�าต้องบอกเจ้า 

เสยีก่อน"

สหาย สองค�านีท้�าเอาใจของมนัเต้นตบุๆ เรว็รีจ่นคล้ายจะหน้ามดื

นอกจากท่านพ่อแล้ว ตลอดระยะเวลาท่ีผ ่านมามันล ้วน 

ถูกเหยียดหยาม ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ใดยินยอมเป็นสหายกับมัน บัดนี้ 

คาดไม่ถึงเลยว่ามนุษย์ผู้น้ีจะบอกว่าตนเองและเขาเป็นสหายกัน

ท่ีแท้ท่ามกลางมนุษย์นั้นมีผู้คนมากมายโดยแท้ ล้วนเป็นคนดี 

ยิ่งนัก

มันเงยหน้ามองเล่อเยว่ียด้วยสายตาที่เป่ียมไปด้วยความจริงใจ

พลางร้องอืม

ท่าทางของเล่อเยว่ียเปลีย่นไปเคร่งขรมึ "เจาหยวน คนืน้ีเจ้ามาผดิท่ี  

ซ�้ายังล่าช้ามาเป็นเวลานานเช่นน้ัน รีบไปยังส�านักชิงเสวียนเกรงว่า 

จะไม่ทนัการณ์แล้ว ดเูหมอืนว่าเจ้าคดิทีจ่ะไปยังส�านกัชงิเสวยีนอกีครัง้ 

ในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่"

เจาหยวนผงกศีรษะ

เล่อเยว่ียเอ่ย "ข้าต้องปลกุเจ้าต่ืนจากฝันเสยีก่อน ส�านักชงิเสวยีน 

เป็นส�านกัท่ีใหญ่โตมากส�านกัหน่ึง ไม่เหมอืนเช่นส�านักชงิซานของพวกเรา 
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ทีท้ั่งต�า่ต้อยท้ังผพัุง การเฝ้ารกัษาการณ์เข้มงวดกวดขนั ทกุราตรล้ีวนมี 

ผูท้ีวิ่ชาเวทแกร่งกล้ามากมายเฝ้ายามออกตรวจตรา หากเจ้าเร้นกายเข้าไป 

ไม่ต้องพูดถึงห้องนอนของลั่วหลิงจือท่ีเป็นถึงศิษย์เอก เกรงว่ายังไม่ทัน 

พ้นประตทูางเข้าหรอืก�าแพงโดยรอบ เพียงสบิก้าวก็ถูกพบตวัเอาได้ คน

ของส�านักชงิเสวียนล้วนไม่ค่อยฟังเหตุผล ข้าบอกความจรงิประโยคหน่ึง

ให้ นี่อาจท�าให้เจ้าขุ่นเคืองใจ แต่เจาหยวน เจ้าดูไม่เหมือนเทพมังกร 

โดยแท้ อกีท้ังมใิช่คูต่่อสูข้องพวกเขาอย่างแน่นอน หลังจากท่ีเจ้าถูกจบัได้ 

หากคนของส�านักชงิเสวียนไม่เข้าใจเหตุผลไม่ฟังเจ้าชีแ้จงเหมอืนเช่นข้า 

เจ้าน่าจะเคยได้ยินมาบ้าง พวกเราโลกมนุษย์เริม่นบัถือหงส์ลดขัน้มงักร

เนือ่งจากจกัรพรรดเิฟ่ิงเสยีง โดยเฉพาะส�านักสนัุขรบัใช้ทีก่อดขาราชวงศ์

อย่างส�านักชิงเสวียนย่ิงราวกับไม่อาจอยู่ร่วมใต้ฟ้าเดียวกันกับมังกรได้ 

หากคนของส�านักชิงเสวียนจับเจ้าได้ เกรงว่าแม้แต่ประโยคเดียวก็จะ 

ไม่ให้เจ้าพูด ไม่รีรอมือเงื้อแทงมีด ฉัวะ...เฮ้อ..."

เล่อเยว่ียส่ายศีรษะพลางทอดถอนใจ ท่าทางของเจาหยวน 

แข็งท่ือข้ึนอย่างช้าๆ "ทว่าข้า..."

ทว่าข้าจะต้องเข้าไปยังส�านักชงิเสวียนให้ได้ จะต้องพบลัว่หลงิจอื 

ให้ได้ จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาคือคนผู้นั้นหรือไม่ มิเช่นนั้น...

เพียงแต่ หากเป็นจริงดังท่ีเล่อเยวี่ยว่ามาท้ังหมด...

มันก�าหมัดแน่นพลางขย�าสาบเสื้อเสียจนยับยู่ย่ี

เล่อเยว่ียสงัเกตท่าทางของมนัอย่างสงบเยือกเย็น ก่อนทอดถอนใจ

อกีครา "ทว่า...ข้ามวิีธีท่ีจะท�าให้เจ้าได้สมดงัใจปรารถนา"

เจาหยวนเงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจ

เล่อเยว่ียเอ่ย "เจ้าบอกว่าอยากตามหาล่ัวหลิงจือเพ่ือพิสูจน์  

วิธีพิสูจน์นี้คือต้องการเลือดของเขาใช่หรือไม่"
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เจาหยวนผงกศีรษะอย่างเชื่องช้า

เล่อเยว่ียย้ิมเอ่ย "หากเป็นเช่นน้ี นัน่ก็เป็นเรือ่งง่ายแล้ว หลังจากนี้ 

ไม่ก่ีวัน ส�านักชิงเสวียนและพวกเราส�านักชิงซานล้วนต้องเข้าร่วม 

งานประลองยุทธ์ ในเมื่อเจ้าแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ แปลงเส้ือผ้าได้  

ก็ย่อมปะปนอยู่ท่ามกลางลูกศิษย์ของพวกเราส�านักชิงซานไปเข้าร่วม 

ด้วยกันได้ ลัว่หลงิจอืคอืศษิย์เอก จะต้องมายังสนามประลองอย่างแน่นอน 

เขาเก่งกาจพอควร ท่ามกลางลกูศษิย์รุน่เดยีวกันของแต่ละส�านักในใต้หล้า 

มเีพียงข้าทีเ่อาชนะเขาได้ ด้วยเหตน้ีุข้ากับเขาจะต้องสูกั้นอย่างแน่นอน  

ถึงเวลาข้าจะฉวยโอกาสฟันเขาแทนเจ้ากระบีห่นึง่ เอาหยดเลือดมาให้เจ้า 

เท่านี้ก็ได้แล้วมิใช่รึ เจ้าคิดว่าวิธีนี้ดีหรือไม่"

เสียงลูกคิดอันน้อยในใจของเล่อเยว่ียก�าลังดังต๊อกแต๊กข้ึนๆ ลงๆ 

หลงัจากทีบ่กุลยุไปถึงปลายสดุของภูเขาและแม่น�า้ก็พลนัตืน่เต้นทีไ่ด้เหน็

แสงสว่าง

เจ้ามงักรโง่ตวันีค้อืผูท้ีส่วรรค์ส่งมาแทนน้องสิบสองโดยแท้ ใช้งาน

ได้ทันท่วงทีจริงๆ

หลงัจากทีเ่จาหยวนฟังค�าพูดของเล่อเยว่ียแล้วสองตาก็เปล่งประกาย 

สหีน้าเตม็ไปด้วยความซาบซึง้ใจ ก่อนผงกศีรษะ "อือ้ ข้าคดิว่าน่ีคอืวิธีทีด่ี 

เพียงแต่...อาจมบีางอย่างท่ีต้องรบกวนเจ้า"

เล่อเยวี่ยระเบิดความปีติยินดี "มิรบกวน มิรบกวน"

เขารู ้สึกว่าส่ิงท่ีตนพูดกับเจาหยวนเหล่านั้นไม่นับเป็นค�าเท็จ  

ข้อตกลงรายการนี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เจ้ามังกรโง่ตัวน้ีไม่เสียเปรียบ 

แต่อย่างใด เล่อเยว่ียย้ิมระรื่นมองเจาหยวนที่ใบหน้าเต็มไปด้วย 

ความซาบซึง้ใจและพลนัรูส้กึว่าตนน้ันช่างมจีติใจสงูส่ง

เล่อเยว่ียย้ิมเสยีจนดอกไม้ตามภูเขาเบ่งบาน "เพียงแต่...ข้าต้องบอก
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อาจารย์เจ้าส�านักและเหล่าอาจารย์อา เจ้าวางใจ พวกเขาเป็นคนดี  

ข้าจะปิดบังเรื่องที่เจ้าเป็นมังกรไว้ เมื่อฟ้าสางแล้วข้าก็จะพาเจ้าไปพบ 

พวกเขาเอง"

เจาหยวนผงกศีรษะอีกครั้ง "อือ เช่นนั้นก็ท�าตามวิธีที่เจ้าว่าเถิด"

เล่อเยว่ียยกน�า้ชาท่ีเพ่ิงรนิไว้ใส่ในมอืของเจาหยวน "มา เจ้าดืม่ชา

จอกนี้ก่อน แล้วพวกเราค่อยว่ากันต่อ อีกไม่นานฟ้าคงสว่างแล้ว"

เจาหยวนยกจอกด่ืมน�้าชาอึกหนึ่ง น�้าชาของโลกมนุษย์ กลิ่น 

ช่างวิเศษย่ิงนัก

มนัพยายามถือจอกพลางพูดคยุกับเล่อเยว่ีย "ข้าถามเจ้าเร่ืองหนึง่

ได้หรือไม่"

เล่อเยวี่ยพยักหน้าทันที "ถามตามสบายเถิด"

เจาหยวนย้ิมอย่างกระดากอาย เอ่ยถามเสียงเบา "พวกเจ้า 

ส�านักชิงซานและส�านักชิงเสวียนมีความแค้นกันใช่หรือไม่"

ก่อนหน้านี้ที่พบเล่อเยวี่ยและลั่วหลิงจือตรงเชิงเขาก็ดูไม่ค่อย 

เป็นมิตรกัน เมื่อครู่ได้ฟังเล่อเยว่ียพูดถึงส�านักชิงเสวียน ดูเหมือนว่า 

ไม่ค่อยชอบใจเท่าไรนัก

เล่อเยว่ียเอ่ย "อ้อ ใช่แล้วล่ะ พวกเราคือศัตรูคู่อาฆาต ไม่อาจ 

อยู่ร่วมฟ้าเดียวกันได้"

เขาเล่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุของความพยาบาทระหว่าง

ส�านักชิงซานกับส�านักชิงเสวียนและเหตุการณ์บุญคุณความแค้น 

ตลอดหลายปีที่ผ ่านมาอย่างน�้าไหลไฟดับ พูดไปครึ่งชั่วยามเต็ม  

จนจวนจะถึงตอนสุดท้ายแล้ว

เล่อเยว่ียหายใจเฮอืก ก่อนดืม่ชาอกึหน่ึงให้ชุม่คอ "ส�านกัชงิเสวยีน

นบัตัง้แต่สมยัของเต๋อจงจือ่เป็นต้นมา เพ่ือความเจรญิรุง่เรอืงจงึกอดขา
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ราชส�านักไว้แน่นโดยเฉพาะเมื่อลับหลังพวกเรา ครั้งหน่ึงอาจารย์ลุง 

ฝ่ายฆราวาสของอาจารย์ข้ายามสมรสได้ติดกระดาษตัดลายมงคล 

รูปมังกรหงส์อ�านวยพรแผ่นหน่ึง คนของส�านักชิงเสวียนใช้เรื่องนี้ 

กล่าวหาว่าการน�าภาพมังกรมาเทียบคู่พญาหงส์เป็นการลบหลู่ฝ่าบาท 

รายงานต่อราชส�านัก ครอบครวัของอาจารย์ลงุท่านน้ันจงึถูกรบิทรพัย์สนิ 

อีกนิดเดียวแม้แต่ชีวิตก็หาไม่แล้ว"

ทันใดนั้นจอกชาในมือของเจาหยวนบังเกิดเสียงดังแกรก ก่อน 

แตกออกเป็นเสี่ยงๆ

เล่อเยว่ียมองอย่างประหลาดใจ เห็นเพียงเจาหยวนใบหน้า 

เตม็ไปด้วยความเดอืดดาลพลางกัดฟันกรอด "จกัรพรรดขิองโลกมนษุย์

ดูถูกเหยียดหยามเผ่ามังกรจนถึงบัดน้ีโดยแท้ แม้ว่าจักรพรรดิองค์นั้น 

จะได้ราชบัลลังก์มาจากการพ่ึงพาเผ่าหงส์ ทว่าบรรพบุรุษของเขา 

ก็ถูกเลอืกโดยพวกเราเทพมงักรผูพิ้ทกัษ์ถึงสถาปนาราชวงศ์ปัจจบุนัขึน้มา

ได้ เป็นการเนรคุณอย่างแท้จริง!"

เล่อเยวี่ยกะพริบตา 

นั่น...ก�าลังพูดอันใด

เล่อเยว่ียลองถาม "อึก...เจาหยวน เจ้าก�าลังพูดถึง...เทพมังกร 

ผู้พิทักษ์ใช่หรือไม่"

เจาหยวนสีหน้าเปลี่ยนฉับพลัน แววตาต่ืนตะลึง สีหน้าซีดเผือด  

สองมอืสัน่เทาเลก็น้อยอย่างสบัสน ชิน้ส่วนของจอกทีถู่กมนับดขย้ีร่วงกราว

ตกลงบนพื้น

ในใจของเล่อเยว่ียปั่นป่วนอย่างรุนแรง โอ้ ดูเหมือนว่าจะได้ยิน 

เรื่องเหลือเชื่อเข้า

เทพมังกรผู้พิทักษ์...ถ้าหากเจ้ามังกรโง่ตัวนี้คือเทพมังกรผู้พิทักษ์
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ในต�านานนั่นจริง...เช่นนั้นที่เจ้านี่ตามหาลั่วหลิงจือคงมิได้...

จักรพรรดิสวรรค์อว้ีหวงต้าต้ี* เทพเจ้าไท่ซั่งเหล่าจวิน** วันนี ้

ช่างเป็นวันทีไ่ม่ธรรมดาเสยีจรงิ! ข้าล่วงรูค้วามลับอันยิง่ใหญ่ของสวรรค์

เข้าแล้ว! หากความลบันีเ้ป็นเรือ่งจรงิล่ะก็ เช่นน้ันข้าต้องตาย ต้องตาย 

อย่างแท้จริง สวรรค์ ข้าจะแสร้งท�าเป็นไม่รู้ก็แล้วกัน!

* อวี้หวงต้าตี้ หรือจักรพรรดิสวรรค์ (เทียนตี้) หมายถึงเง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค ์

ตามความเชื่อของศาสนาเต๋า ดูแลทั้งแดนสวรรค์ โลกมนุษย์ จรดเมืองบาดาล

** ไท่ซั่งเหล่าจวิน เป็นหนึ่งในสามวิสุทธิเทพ (ซานชิง) หมายถึงสามปฐมเทพสูงสุดตามหลักความเชื่อ 

ของศาสนาเต๋า สถิตในดนิแดนสงูสดุเหนือจากเก้าสวรรค์ชัน้ฟ้า ได้แก่ หยวนสือ่เทยีนจนุแห่งแดนอว้ีชงิ 

(หยกวิสุทธ์ิ) หลิงเป่าเทียนจุนแห่งแดนซั่งชิง (เหนือวิสุทธ์ิ) และเต้าเต๋อเทียนจุนหรือไท่ซั่งเหล่าจวิน 

แห่งแดนไท่ชิง (บรมวิสุทธิ์)
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