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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



'ในชวิีตของคนทุกคนล้วนมสีิง่ท่ีไม่อยากท�าแต่กลบัต้องท�า เคยหวัง 

อยากให้เจ้าใช้ชวิีตเหมอืนคนธรรมดา แต่กลบัจ�าเป็นต้องตอกตะปดูบัวญิญาณ

หกดอกลงบนหวัใจเจ้า ข้าอยากให้เจ้ามชีวีติอยู่ แต่ตวัข้าเกิดมาก็เพ่ือท�าให้ 

เจ้าตายไป'

ประโยคน้ีของหลีซูซูท�าให้หัวใจเจ็บมาก จนแทบจะเผลอคิดไปว่า 

เรือ่งน้ีจะจบลงแบบ 'BE' เช่นในชือ่เรือ่ง แต่อย่าเพ่ิงตกใจไปนะคะทุกคน 

เพราะขอยืนยันว่าจุดจบของเรื่องน้ีเป็นไปในแบบที่หลีซูซู ถานไถจิ้น  

และนักอ่านทุกท่านต้องพึงพอใจแน่นอนค่ะ โดยในเล่มจบนี้นักเขียน  

'เถิงหลวัเหวยจอื' ไม่ได้ท�าให้เราผดิหวังเลยสกันดิ เพราะปมต่างๆ ได้รับ 

การคลีค่ลาย ค�าถามท่ีเกิดข้ึนเพราะความสงสยัได้รบัค�าตอบอย่างครบถ้วน  

ทัง้วิธีเล่าเรือ่งยังเป็นไปในแบบทีเ่ราพลาดไม่ได้อกีด้วย มหิน�าซ�า้ส�านวน 

การแปลต่างๆ ก็อ่านลืน่ไหลสมกับเป็นฝีมอืคุณเม่นน้อยมากๆ เลยค่ะ

ซึ่งในต้นเล่มจะเล่าเรื่องราวที่ถานไถจิ้นและหลีซูซูได้พบเจอกัน 

แบบไร้อปุสรรค 'เซยีนมาร' มาคอยขดัขวางในห้วงฝัน เรือ่งราวดเูป็นไปใน 

แบบท่ีค่อยๆ ดงีามและสมบรูณ์พูนสขุ ทว่าฝันดเีพียงใดก็ต้องตืน่ ท่ีรอคอย 

ทัง้สองคนอยู่คอืความเป็นจรงิเบือ้งหน้าต่างหาก เรามาเอาใจช่วยถานไถจิน้ 

ให้เขาได้มชีวีติท่ีดข้ึีนบ้างไปด้วยกัน ทัง้ขอให้หลซีซูไูด้โปรดเหน็แก่ความรกั 

ของเขา อยากให้นางมใียรกัอกีสกัคราเรว็ๆ และท่ีส�าคัญคือขอให้ถานไถจิน้ 

ของเราไม่พลาดพลัง้กลบัไปเป็นมารอกีด้วยเถดิ อย่าให้เขาเป็นจอมมาร 

อีกเลย หากตอนน้ีทุกท่านอยากร่วมลุ้นตอนจบของ 'จันทราอัสดง' ไป 

พร้อมกันแล้วล่ะก็ เริม่ตรงน้ีก่อนเลยค่ะ...ก้าวเข้าไปยังห้วงฝันอนังดงาม 

ของถานไถจิน้พร้อมกนั

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แสงเทียนสะท้อนเงาของเขา ขอบตาเขาเปียกชื้นทันใด

เพ่ือรอค�าพูดประโยคน้ี เขาอยู่ในคงคาผีครวญอันเยียบเย็น 

อย่างเดียวดาย อดทนกับความเจ็บปวดท่ีเลือดเนื้อถูกกลืนกินและ 

งอกออกมาใหม่อีกครั้งเป็นเวลาหลายร้อยปี เขาเคยเดินไปในแดนปีศาจ 

หว่าง เบือ้งหลงัมเีพียงแสงจนัทร์อ้างว้างท่ีสาดส่อง เขาอยู่ในมรรคาร่วมโศก

หนึ่งพันปี อดทนกับลมสลาตัน ค่อยๆ รวมจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน

แม้แต่มรรคาร่วมโศกยังทอดถอนใจแทนเขา

การรักคนผู้หนึ่ง ไฉนจึงขมฝาดถึงเพียงนี้

เขาคดิว่าชวิีตนีต่้อให้รอนานเพียงใด เขาก็ยังคงเป็นเดก็ชายทีถู่กขัง

อยู่ในห้วงฝันของมารฝัน กลืนกินเศษชิน้ส่วนของรปูป้ันเทพธิดาแก้วหลวิหลี

ลงไป แต่จนแล้วจนรอดกลบัมอิาจเฝ้ารอให้เทพธิดาหนักลับมาเหลียวแล

ทว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใด เทพธิดาของเขาหันกลับมา ในท่ีสุดดวงตา 

ของนางก็มเีงาร่างของเขาเสยีที



 หลีซูซ ู บุตรีของฉวีเสวียนจื่อแห่งส�านักเหิงหยาง เป็น 

  เจ้าของคนใหม่ของพิณคงโหวฉงอว่ี มคีวามเป็นมา 

  ภูมิหลังท่ีไม่สามัญ จดจ�าเรื่องราวในแดนลับ 

  ชังหยวนไม่ได้แม้แต่น้อย รู ้เพียงว่าตนเอง 

  ต้องหยุดยั้งถานไถจิ้น

 ถานไถจิ้น อดตีฮ่องเต้แคว้นโจว อยู่ในคงคาผคีรวญนานถึง 

  ห้าร้อยปี ต่อมาได้เป็นศิษย์คนใหม่ของส�านัก 

  เซียวเหยาในนามชังจิ่วหมิน มีอาวุธประจ�าตัว 

  ที่ไม่เปิดเผยต่อผู ้ใดเป็นหน้าไม้พิฆาตเทวะ  

  ภายหลงัได้รูว่้าสตรทีีต่นต้องการร่างคอืเย่ียซีอู้

 จั้งไห ่ ศิษย์ส�านักเซียวเหยา พลังตบะไมสู่ง รูปร่าง 

  อ้วนท้วนสมบูรณ์ ปรารถนาดีต่ออาจารย์และ 

  คนในส�านัก ดูแลชงัจิว่หมนิด้วยความจริงใจ

 เหยากวง ศษิย์พ่ีหญิงท่ีสนิทสนมกับหลซีซู ู เป็นลกูศิษย์ของ 

  อาจารย์อาชิงเชียน คิ้วตาเป่ียมความสง่างาม  

  ท่วงทีองอาจห้าวหาญแบบสตร ีรกัใคร่กงเหย่ียจีอู้๋

 จ้าวโยวเซียนจวิน เจ้าส�านักเซียวเหยา อาจารย์ของจั้งไห่และ 

  ชังจิ่วหมิน เป็นคนช่วยชังจิ่วหมินขึ้นมาจาก 

  คงคาผคีรวญ ปรารถนาดต่ีอลกูศิษย์ผูน้ี้มากทีส่ดุ  

  ต้องการอบรมให้เขาเป็นคนท่ีดด้ีวยความจริงใจ
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มารฝันเห็นถานไถจิน้ไม่หว่ันไหวสกันิด ก็รู้ว่าตนก�าลงัจะถูกหน้าไม้

พิฆาตเทวะกลนืกินเข้าไป

ขณะทีม่ารฝันก�าลงัจะสิน้หวัง ลกูแก้วลกูหน่ึงลอยมาตรงหน้ามนั

มารฝันยินดีปรีดายิ่ง "ขอบคุณจอม..."

พอเห็นแววตาแข็งทื่อของชายหนุ่มแล้ว มารฝันจึงเปล่ียนค�าพูด  

"ข้าจะสร้างฝันให้พวกท่านทนัท"ี

ลกูกลอนในร่างมนัถกูถานไถจิน้ควักออกไป ห้าร้อยปีมาน้ีได้แต่เป็น 

มารที่เจียมเน้ือเจียมตัว ไม่เหลือความสามารถในการสร้างฝัน แต่บัดนี ้

เมื่อมีลูกแก้วหลิวหลีที่ถูกถ่ายพลังจากไข่มุกแปลงโฉมเข้าไป มันสามารถ 

ชกัน�าห้วงรบัรูข้องพวกเขาเข้าสูไ่ข่มกุแปลงโฉม มอบความฝันอนังดงาม 

ให้พวกเขาเพ่ือรกัษาชวิีตน้อยๆ ของตนไว้

"เข้าสูห้่วงฝันของข้าแล้ว ท่านกับนางล้วนเป็นคนในฝัน ยามอยูใ่นฝัน 

103
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ท่านจะได้พบกับนางในอกีสถานะหนึง่ แต่เรือ่งราวจะพัฒนาไปอย่างไร ข้า 

มอิาจควบคมุ ได้แต่บอกว่า...น่าจะเป็นฝันดกีระมงั" ตอนเอ่ยค�าพูดประโยค

สดุท้าย มารฝันมท่ีาทีร้อนตัวอยู่บ้าง

ถานไถจิ้นแค่นเสียงในล�าคอรับค�า "อืม"

เขาเพียงแต่อยากเห็นว่าหากมิได้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ นางจะ... 

มีใจชอบเขาสักนิดบ้างหรือไม่

เขาจะสมหวัง หรือยอมถอดใจนับแต่นี้ไป

สองคนหลบัตาลง ลกูแก้วหลวิหลสีว่างวาบ กลบีดอกซิง่โปรยปราย 

ดจุสายพิรณุ ปรากฏอยู่ในลกูแก้วหลวิหลี

มารฝันเหลอืบมองถานไถจิน้แวบหน่ึง มนัเคยเข้าไปในฝันร้ายของ 

ถานไถจิ้นในอดีต รู้ว่าเขามีฐานะอย่างไร ย่อมเข้าใจดีว่าการถือก�าเนิด 

อนัย�า่แย่ท�าให้เขามชีวิีตท่ีล�าบากกว่าคนอ่ืนๆ ต้ังแต่เยาว์วัย

หวังว่าหลังจากเปลี่ยนฐานะแล้ว...ครั้งนี้จะเป็นฝันดี

มารฝันรื้อค้นความทรงจ�าของถานไถจิ้น พบว่าอดีตของเขามีแต่ 

ความเศร้าสลด มนัทอดถอนใจอย่างหนักพลางหันไปมองหลีซซู.ู..

เช่นนั้นเริ่มจากอดีตของเจ้า น�ามาถักทอเป็นความฝันก็แล้วกัน

"หลีซูซู ตื่นเถอะ!"

มีคนก�าลังเรียกหลีซูซู นางลืมตาขึ้น

ดอกซิง่ตกลงบนหัวไหล่นาง ปูเป็นชัน้หนาชัน้หนึง่ นางพบว่าตนเอง 

อยู่ในป่าซิ่งแห่งหนึ่ง เซียนจื่อในอาภรณ์สีฟ้าครามก�าลังมองนางอย่าง 

เป็นห่วงเป็นใย

เป็นเหยากวงนั่นเอง
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หลีซูซูผุดลุกขึ้นนั่งในป่าซิ่งทันที นางมาอยู่ที่น่ีได้อย่างไร นางมิใช่

ควร...ควรอย่างไรกันนะ

"ควรย้อนกลับไปเมื่อห้าร้อยปีก่อน ถอนกระดูกมารของพญามาร"  

นางพึมพ�าเบาๆ

เหยากวงจิ้มหน้าผากนาง ทั้งฉุนทั้งขัน "เจ้าน่ีนะ บอกแล้วว่า 

อ่านนิยายในโลกมนุษย์พวกนั้นให้น้อยลงหน่อย สงครามใหญ่ระหว่าง 

เทพกับมารผ่านไปหลายหมื่นปีแล้ว ต�านานท่ีแต่งขึ้นพวกน้ัน ใครจะรู้ว่า 

เป็นเรื่องจริงหรือเท็จ ยังจะว่าตนเองย้อนกลับไปเมื่อห้าร้อยปีก่อน เจ้า 

เข้าไปในเกาะเซยีนเผงิไหลให้ได้ก่อนเถอะ"

เมือ่ถกูเหยากวงขดัจงัหวะ ค�าพูดยุ่งเหยิงในหัวสมองก็พลนัเลอืนราง  

หลซีซูลูกุขึน้ยืนพร้อมปัดกลบีดอกไม้ตามตัว

"เมื่อครู่น้ีคิดอะไรอยู่หรือ" เหยากวงจูงมือนาง มุ่งหน้าไปยัง 

เกาะเซยีนเผงิไหล

ฝูงกระเรียนบินอยู่บนท้องฟ้า ให้ความรู้สึกสงบงดงาม

หลีซูซูกดขมับตนเอง "ไม่มีอะไร" ข้าเป็นอะไรไปนะ

"รู้หรอืไม่ว่าตนเองต้องท�าอะไร" เหยากวงถามอย่างไม่สบอารมณ์นัก 

"ระวังเถอะ กราบอาจารย์ไม่ได้ เจ้าส�านักจะลงโทษเจ้า"

พอเหยากวงพูดเช่นนี้ หลีซูซูก็นึกขึ้นได้ในที่สุด

มองภาพอันคุ้นเคยตรงหน้า นิ้วมือนางไล้ผ่านขนนกกระเรียนเซียน  

รูส้กึหงดุหงดิเลก็น้อย

นางมาเกาะเซยีนเผงิไหลเพ่ือเรยีนรูเ้คลด็กระบีช่งิหงกับท่านเซยีนหรงขุย

ผูเ้ป็นประมขุของเกาะ

หากจะกล่าวถึงพิภพเซียนทั้งหมด เคล็ดกระบี่ชิงหงของเผิงไหล 
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โด่งดงัทีส่ดุ หนึง่กระบีผ่่าขนุเขาได้ หน่ึงกระบีแ่ยกมหาสมทุรได้ ฉวีเสวียนจือ่ 

รักใคร่บุตรสาว แต่กลับพบว่าเพลงกระบี่ของส�านักเหิงหยางไม่เหมาะกับ 

หลซีซู ูดงัน้ันจงึให้นางมาเรยีนรูวิ้ชาท่ีเกาะเซยีนเผงิไหล

รถเซยีนทีล่ากโดยนกหลวนบรรทุกหลซีซู ู ไม่ง่ายเลยกว่าจะเดนิทาง

จากส�านกัเหิงหยางมาถึงเผงิไหล หลซีซูยัูงไม่ทนัได้เข้าประตเูซยีนของเผงิไหล  

ก็เห็นบรุษุในชดุขาวผูห้นึง่ยกมอืขึน้ ท�าท่าจะสงัหารชายหนุ่มอกีคนท่ีหมอบอยู่

บนพ้ืน

คนบนพ้ืนน่าสงสารโดยแท้ ท่ัวร่างมีแต่เลือด ทั้งยังสวมชุดของ 

ศษิย์ส�านกัเผงิไหล ส่วนบรุษุในชดุขาวท่ียืนอยู่สหีน้าไม่สะทกสะท้าน ก�าลงั 

จะลงมอืถอนแก่นวิญญาณของเขาออกมา

หลซีซูเูหน็คนบนพ้ืนมปีราณเซยีนบรสุิทธ์ิ ผู้ลงมอืท่ีสหีน้าไร้อารมณ์ 

กลบัมไีอมารจางๆ วนเวียนอยู่ทัว่ตัว

นางคดิในใจ ช่างเป็นผูบ้�าเพ็ญมารทีข่วัญกล้าย่ิงนกั ถึงข้ันกล้าท�าร้าย 

ศษิย์ส�านักเผงิไหลท่ีหน้าประตูของเกาะเซยีนเผงิไหล

ดวงตาของหลีซูซูเปล่งประกายเล็กน้อย ก่อนจะเผยรอยย้ิมเจ้าเล่ห ์

ออกมา นางดีดน้ิวหนึง่ท ี จงัหวะท่ีบรุษุในชดุขาวถอนแก่นวิญญาณ คน 

บนพ้ืนพลนักลายเป็นวิหคน้อยทีส่่งเสยีงร้องจิบ๊ๆ

บุรุษในชุดขาวชะงัก มองวิหคน้อยบนพ้ืนอย่างไม่พอใจ จากนั้น 

เงยหน้ามองมาท่ีรถเซยีนของหลซีซูอูย่างเย็นชา

"อาวุธลับ!" หลีซูซูเขวี้ยงขนวิหคสีแดงหลายอันออกไป

บุรุษในชุดขาวได้ยนิเสียงนางกต็วัดกระบี่ฟันขนวหิคจนขาดสะบั้น

หลซูีซรูอเวลานีน้ีล่่ะ ขนวิหคถูกฟันจนขาดกระจยุ แปรเปลีย่นเป็น 

ผงคนัยุบยิบ สาดลงบนตัวของชายหนุม่ทัง้หมด
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หลีซูซูคิดในใจ ยาวิเศษชั้นดีของอาจารย์อาชิงหลี่ เจ้าทนไหวรึ

ชายหนุม่ชะงักไป สหีน้าแขง็ท่ือ กัดฟันมองมายังรถเซยีนของหลซีซูู 

อกีครัง้ "คนของส�านกัเหิงหยาง?"

หญิงสาวชะโงกหน้าออกมาจากรถเซยีน แย้มย้ิมพลางท�าหน้าทะเล้นใส่

เขา สแีดงชาดตรงหว่างคิว้นางเฉดิฉนัร้อนแรง นกหลวนเปล่งเสยีงขับขานอยู่ 

ด้านข้างเพ่ิมความน่าเกรงขาม

ชายหนุม่กวาดตามองนาง พลันหัวเราะเสียงเย็น "หลซีซู ูฉายาทางเต๋า 

อวีห้ลงิ วันนีม้าเผงิไหลหมายจะเรยีนรูวิ้ชาจากท่านเซยีนหรงขุย"

"เจ้ารู้ได้อย่างไร" หลีซูซูมองเขาด้วยความฉงน

ยังไม่ทนัขาดค�า ลูกศษิย์หลายคนของเผงิไหลก็ออกมาต้อนรบั พร้อม 

เอ่ยด้วยท่าทีนอบน้อมต้ืนตันใจ "อาจารย์อาจิว่หมนิ ท่านกลับมาแล้ว!"

"จิว่...จิว่หมนิ?" ฟังชือ่ท่ีค่อนข้างคุน้หน้ีูแล้ว หลซีซูรููส้กึย�า่แย่ไปหมด

วัยเยาว์นางมนิีสยัร่าเรงิ คนของส�านักเหงิหยางก็เอาอกเอาใจนาง

ก่อนมาท่ีนีฉ่วเีสวียนจือ่มองบตุรสาวทีง่ดงามน่ารกัพลางก�าชบัด้วย

ความปรารถนาดีว่า "หรงขุยมีลูกศิษย์สายตรงผู้หน่ึงชื่อว่าชังจิ่วหมิน  

มีกระดูกกระบี่แต่ก�าเนิด เป็นผู้มีความสามารถอัศจรรย์แห่งยุค หรงขุย 

บ่มเพาะเขาเสมือนบ่มเพาะประมุขเกาะเซียนเผิงไหลคนต่อไป ได้ยินว่า 

นสิยัเขาแปลกประหลาดทเีดียว หลซีซูไูปท่ีนัน่แล้วต้องท�าตัวว่าง่ายหน่อย 

อยู่ร่วมกับเขาให้ดีล่ะ"

หลีซูซูผงกศีรษะอย่างจริงจัง เอ่ยด้วยท่าทีเคร่งขรึม "ท่านพ่อ 

โปรดวางใจ"

ทุกคนในส�านักเหิงหยางต่างก็ชอบนาง ไม่มีเหตุผลที่นางจะถูก 

ศษิย์ส�านักเผงิไหลผูห้น่ึงรงัเกียจกระมงั
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ใครจะคิดว่านางเพิ่งมาวันแรกก็ล่วงเกินชังจิ่วหมินเสียแล้ว

ชงัจิว่หมนิยกมอืข้ึน วิหคน้อยบนพ้ืนกลายร่างเป็นชายหนุม่หน้าซดีขาว 

อกีครัง้ เขาไม่พูดไม่จาก็ลงมอืสงัหารอกีฝ่ายจนตาย

คราวน้ีเขาโกรธจดัจรงิๆ แม้แต่แก่นวิญญาณก็ไม่ถอนออกมา ปลดิชวิีต

อกีฝ่ายทันที

จนกระท่ังชงัจิว่หมนิพาเหล่าลกูศิษย์กลบัเข้าเกาะเซยีนเผงิไหล ทิง้

หลซีซูกัูบนกหลวนไว้นอกข่ายอาคม นางจงึรูว่้าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประตู 

นางจบเห่เสยีแล้ว

แม้ไม่เข้าใจว่าเหตใุดชงัจิว่หมนิจงึต้องถอนแก่นวญิญาณของลกูศิษย์ 

ผู ้นั้น แต่ลูกศิษย์สายตรงของประมุขเกาะเซียนเผิงไหลไม่มีทางเป็น 

ผูบ้�าเพ็ญมารอย่างแน่นอน ต้องมกีารเข้าใจผดิกันแน่ๆ

"เจ้าฟังข้าอธิบายก่อน ชงัจิว่หมนิ ข้าขออภัย ข้าแก้อาการคันยุบยิบ 

ให้เจ้าดหีรอืไม่" นางตบข่ายอาคม คนผูน้ัน้ไม่มองนางแม้แต่แวบเดยีวก็เดนิ 

จากไปไกล

หลซีซูหู่อเหีย่ว แม้แต่นกหลวนข้างกายทีเ่ดมิทีฮกึเหิมยังก้มหน้าคอตก

หนึง่คนหนึง่รถอยู่ในป่าซิง่ข้างๆ อย่างกระอกักระอ่วนใจเป็นเวลาสองวนั 

จวบจนเหยากวงท่ีน�าโอสถทิพย์มาส่งท่ีเกาะเซียนเผิงไหลตระหนักถึง 

ความผดิปกต ิจงึมารบันางเข้าไปด้วยตนเอง

เหยากวงฟังต้นสายปลายเหตแุล้วเอ่ยอย่างขบขัน "เรือ่งนีม้อิาจโทษเจ้า 

สถานการณ์ตอนน้ันง่ายต่อการเข้าใจผิดจริงๆ นั่นล่ะ ทว่าเจ้าล่วงเกิน 

ชงัจิว่หมนิ เขามนีสิยัเจ้าคิดเจ้าแค้น เจ้าคงต้องล�าบากหน่อยแล้ว"

เหยากวงกระซิบข้างหูนาง อธิบายเรื่องราวให้ฟัง "ทุกคนบน 

เกาะเซียนเผิงไหลต่างรู้ว่าชังจิ่วหมินเป็นบุตรชายของประมุขตงอี้ ตอน
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ประมขุตงอีผ่้านด่านเคราะห์ในโลกมนุษย์ได้พบคนผูห้นึง่เสยีสละตนเอง 

เพ่ือปกป้องเขา คนผูน้ั้นเสยีชวิีตเพราะช่วยเหลอืประมขุตงอี ้ ท้ิงบตุรสาว

อาภัพไว้เพียงล�าพัง ประมขุตงอีจ้งึพานางกลบัพิภพเซยีน ช�าระไขกระดกู

เปลี่ยนเส้นลมปราณให้นาง ประคบประหงมดูแลราวกับของล�า้ค่า ทั่วทั้ง 

เกาะเซียนเผิงไหลต่างรู้ว่าประมุขตงอี้ตั้งใจจะให้ชังจิ่วหมินแต่งนางเป็น 

คู่บ�าเพ็ญในวันข้างหน้า ทว่าหญิงสาวที่เป็นมนุษย์ผู้น้ันกลับถูกเว่ยสวิน 

ลกูศษิย์ของเผงิไหลล่อลวงจนเสยีพรหมจรรย์"

"เว่ยสวิน? ลูกศิษย์ที่ชังจิ่วหมินสังหารเมื่อสองวันก่อนหรือ"

เหยากวงพยักหน้า "ก็ใช่น่ะสิ"

ใบหน้าของหลีซซูฉูายแววล�าบากใจมากกว่าเดมิ สถานการณ์ตอนน้ัน

เหน็คนท่ีมไีอมารท�าท่าจะสังหารศษิย์ส�านักเผิงไหล เป็นใครก็ต้องเข้าใจผดิ 

ได้ง่ายๆ คดิไม่ถึงว่าผูอ้ืน่แค่ระบายโทสะเท่านัน้

เหยากวงมองศิษย์น้องอย่างเหน็ใจ "ประมขุเกาะหรงขยุหมกมุน่กับ

การหลอมอาวุธ ช่วงน้ีก�าลงัหลอมกระบีเ่ซยีนเล่มหนึง่ ตอนน้ีผูท้ีม่อี�านาจ

ตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ภายในเกาะจงึเป็นชงัจิว่หมนิ เขารบัค�าสัง่จากอาจารย์ 

รดุกลบัมาชีแ้นะเคลด็วชิาเบือ้งต้นให้เจ้าชัว่คราว เจ้าล่วงเกินเขาไป วันหน้า 

เกรงว่าคงใช้ชวิีตท่ีน่ีล�าบาก"

หลซีซููมใิช่คนทีก่ล้าท�าไม่กล้ารบั นางกะพริบตาปริบๆ ตดัสนิใจได้ 

ในทันที "ข้าจะไปขอขมา"

แม้จะเกิดความเข้าใจผดิอย่างช่วยไม่ได้ ถึงอย่างไรย่อมดกีว่าให้นาง 

เฝ้ามองผูบ้�าเพ็ญมารผูห้นึง่สงัหารลกูศิษย์ส�านกัเซยีนไปต่อหน้าต่อตาจรงิๆ

เหยากวงถอนหายใจ "คงได้แต่ท�าเช่นนี ้ทว่านิสยัเขาออกจะประหลาด 

เจ้าดสู ิแม้แต่หญิงสาวท่ีเป็นมนุษย์ผู้น้ันยังหวาดกลวัเขา เจ้าต้องเตรยีมใจไว้ 
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ให้ด"ี

หลซีซูพูยักหน้า กุมก�าป้ันย้ิมเอ่ยเสยีงกังวาน "ขอบคณุศษิย์พ่ีหญิง"

เหยากวงมองค้อนนางแวบหน่ึงก็เห็นศิษย์น้องหญิงบังคับกระบี่ 

เหาะไปยังต�าหนักเซยีนทีน่างชีบ้อก

เฮ้อ...ได้ยินมาว่าชงัจิว่หมนิรบัมอืไม่ง่าย ศษิย์น้องหญิงมาเผงิไหล

ครานี ้ไม่หวังให้ชงัจิว่หมนิชอบนาง แค่ไม่กลัน่แกล้งนางจนเกินไปก็พอแล้ว

หลีซูซูเดินเข้าไปในต�าหนักเซียนอย่างเงียบเชียบ

นางถูกชงัจิว่หมนิขังอยู่นอกเกาะเซยีนเผงิไหลสองวันแล้ว เลยีบเคยีง 

สบืดจูนรูว่้าเหตใุดร่างกายเขาจงึมไีอมาร ชงัจิว่หมนิไปก�าจดัมารท่ีโลกมนุษย์มา 

บดัน้ีเขาอยู่ในต�าหนกัเพ่ือช�าระล้างไอมารบนตวั ป้องกันมใิห้เกิดมารในใจ

ทว่าผงคนัยุบยิบออกฤทธ์ิเจด็วัน ตอนนีเ้ขาต้องรู้สึกไม่สบายตวัแน่

หากชงัจิว่หมนิเห็นนางแล้ว เดาว่าคงอยากบบีคอนางให้ตาย ฉะน้ัน 

นางจะเดนิดุม่ๆ เข้าไปเช่นน้ีมไิด้

นางปกปิดกระแสปราณและกวาดตามองรอบๆ ต�าหนกัเซยีน พบ

แมวตัวหน่ึงก�าลังนอนงีบอย่างเกียจคร้าน พอขยับเข้าไปใกล้ จึงพบว่า 

มใิช่แมว แต่เป็นลกูเสอืต่างหาก

นางประกบฝ่ามือเข้าด้วยกัน "ข้าต้องหาวิธีช่วยเจ้านายของเจ้า

ถอนพิษผงคนัยุบยิบ รบกวนเจ้าแล้ว"

เสอืน้อยลมืตาทีชุ่ม่ชืน้ข้ึน มองนางอยู่นาน ก่อนจะหลบัตาลงข้างหน่ึง 

อย่างเกียจคร้าน

...เข้าไปเถอะ ข้าหลับตาข้างลืมตาข้างก็แล้วกัน

หลซีซูหัูวเราะออกมา ตอนนัน้นางเพ่ิงเรยีนวิชาแปลงร่างได้ไม่นาน 
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โชคดทีีม่พีรสวรรค์ นางแปลงร่างให้เหมอืนเสอืน้อย เลยีนแบบท่าทางของมนั 

คาบยาถอนพิษ ก้าวเดินเข้าไปในต�าหนักอย่างผึง่ผาย

"อ๋าวๆๆ" นางวางขวดยาถอนพิษในปาก ใช้ฟันน�้านมงับเส้ือของ 

คนทีน่ั่งสมาธิอยู่บนต่ัง

ชังจิ่วหมินลืมตาขึ้น

หลีซูซูเดาไม่ผิด เขาก�าลังขจัดไอมารในร่างกายอยู่จริงๆ เพราะ 

การลอบโจมตีของหลีซูซูครั้งนั้นท�าให้สถานการณ์ของเขาตอนน้ีเหมือน 

ผซี�า้ด�า้พลอย

จงัหวะท่ีเหน็เสอืน้อย เดิมทีเขาคิดจะเอ่ยค�าว่า 'ไสหัวออกไป' อย่าง

เย็นชา คดิไม่ถึงว่าเมือ่มองไปตรงหว่างค้ิวของมนั สหีน้าเขากลบัแปลกไป

เห็นเพียงบนขนเสอืกระจกุเลก็ๆ ของมนัมสีแีดงดุจชาดงดงามแต้มอยู ่

จดุหนึง่

เขาหรี่ตาลง มองนางด้วยสายตาที่คาดเดาความนัยไม่ออก

หลีซูซูส่งสัญญาณให้เขามองสิ่งท่ีตนเอามา ชังจิ่วหมินยกมือข้ึน  

เดิมทีหลีซูซูคิดว่าเขาจะหยิบขวดยา สุดท้ายเขากลับหิ้วหลังคอนางขึ้นมา 

อย่างเย็นชา

อุ้งเท้านุ่มนิ่มทั้งสี่ของเสือน้อยตะกุยไปมากลางอากาศ

ท�าบ้าอะไรของเขา!

ชายหนุม่มไิด้มองขวดยาถอนพิษทีอ่ยู่บนพ้ืน น�า้เสยีงเจอืแววขบขนั 

น่ากลัว "เตาหลอมโอสถยังขาดตัวน�าโอสถอยู่อย่างหนึ่ง เดิมทีคิดจะ 

เลีย้งเจ้าไว้อกีสองสามวนั ใครจะคิดว่าเจ้ากลบัเอาตวัมาประเคนถึงทีเ่อง"

มอือกีข้างของเขาโบกวูบ ฝาเตาหลอมโอสถในต�าหนกัเปิดออก เขา 

หิว้ตัวหลซีซู ูท�าท่าจะหย่อนลงในอคัคีแท้
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เปลวเพลิงร้อนแรงเกือบจะเผาก้นน้อยๆ ของเจ้าเสือแล้ว นาง 

เกาะเก่ียวตวัอยู่บนนิว้ของเขา มองเขาด้วยแววตาอ้อนวอนน่าสงสาร

ชงัจิว่หมนิเห็นสหีน้าตืน่ตระหนกของนาง ในท่ีสดุความขุ่นข้ึงในใจ 

ก็บรรเทาลงไปไม่น้อย หลังหัวเราะเสร็จ สีหน้าเขาเป่ียมด้วยเจตนาร้าย  

จะปล่อยมอืแล้วจรงิๆ ถึงอย่างไร...ร่างเซยีนก็ไม่ท�าให้นางตายในทันทีทันใด

หรอก

เขาปล่อยมือ ยังถือโอกาสนี้ปิดฝาเตาหลอมโอสถด้วย

ชังจิ่วหมินเดินกลับไปข้างตั่ง นั่งขัดสมาธิเข้าฌานต่อ

หนึ่งเค่อผ่านไป สองเค่อผ่านไป เนิ่นนานผ่านไป...

ในท่ีสดุเขากล็มืตาขึน้อย่างอดมไิด้พลางมุน่คิว้มองไปยังเตาหลอม

โอสถ

แม้กระท่ังเสียงก็ไม่มี มิใช่ว่าตายไปแล้วจริงๆ กระมัง จะอย่างไร 

ก็เป็นบุตรีของเจ้าส�านักเหิงหยาง เขาอบรมนาง สั่งสอนนาง รังเกียจนาง 

ล้วนไม่เป็นไร แต่หากเกิดเรื่องกับนาง เผิงไหลย่อมปัดความรับผิดชอบ 

ไม่ได้แน่

หลงัลงัเลอยู่นาน เขายกนิว้สองนิว้ข้ึนมา ฝาเตาหลอมโอสถลอยข้ึน 

ตวัเตาหลอมโอสถเลือ่นเข้ามาหาเขา

เดมิทเีขาคดิจะหิว้ตัวคนข้างในออกมา แต่เมือ่มองไป ข้างในมเีพียง

เสอืท่ีถูกเผาจนกลายเป็นเถ้าถ่าน

ครานี้แม้จะเป็นชังจิ่วหมินที่นิ่งสงบสุขุม จิตใจลึกล�้ายากคาดเดา 

ก็อดรู้สึกร้อนรนขึ้นมามิได้ เขาหยิบ 'ก้อนถ่านขนาดเล็ก' ออกมาจาก 

กองเพลงิด้วยสหีน้าแข็งทือ่

"ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้!"
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มันไม่ตอบสนองแม้แต่น้อย

โทสะสลายหายไปหมดแล้ว ความตืน่ตระหนกกลบความขุ่นขึง้จนสิน้ 

คิดถึงหญิงสาวในป่าซิ่งของเผิงไหลผู้มีคิ้วตาหมดจดงดงามผู้น้ันแล้ว  

ชงัจิว่หมนิก็เม้มรมิฝีปากแน่น

เขายกมอืข้ึน จิม้ไปตรงหว่างคิว้ของก้อนถ่าน หมายจะถ่ายปราณเซยีน

เข้าไปลองดู

ชั่วเวลาต่อมา เสียงใสกังวานกลับดังขึ้นข้างหูเขา

"ท่านยกโทษให้ข้าแล้วหรือ"

เขาหนัขวับกลบัไปทันใด หญิงสาวผูน้ัน้ปรากฏตวัข้างกายเขาตัง้แต่ 

เมือ่ใดก็สดุรู้ ท้ังยังเอยีงศรีษะ ใบหน้าแย้มย้ิมปานบุปผาขณะจ้องมองเขา

โดยไม่ทันตั้งตัว เขาปะทะกับนัยน์ตาดุจธารสารทงดงามของนาง

หญิงสาวถอยหลังสองก้าว สองมือประสานกัน วางตรงหน้าผาก 

อย่างจรงิใจและโน้มตัวกราบลงไป

"หลีซูซูขอขมาเซียนจวิน เรื่องน้ีเป็นการเข้าใจผิด ถ้าเซียนจวิน 

หายโกรธแล้ว โปรดอภัยให้ข้าด้วยเถอะ"

ชงัจิว่หมนิเบนสายตาออกไป พลนัเข้าใจว่าน่ีเป็นละครทีห่ญิงสาว

ซกุซนนิสยัเสยีผูน้ี้สร้างข้ึนมา เขาคดิว่าตนเองมองนางอย่างทะลปุรโุปร่งแล้ว 

เสยีอกี ไม่คดิว่ารอยแต้มสชีาดจะเป็น 'พิรธุ' ท่ีนางจงใจแสดงออกมา

ความตัง้ใจด้ังเดิมของนางคือท�าให้เขาจดจ�านางได้และแก้แค้นนาง

ให้หน�าใจ

ชงัจิว่หมนิบบีน้ิวมอืเข้าด้วยกันจนเกิดเสยีงดงักร๊อบๆ ก้อนถ่านในฝ่ามอื

แหลกละเอยีด

"หลีซูซู!" เจ้าร้ายกาจยิ่งนัก!
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หลซีซูเูหน็สหีน้าเขาไม่สบอารมณ์จงึรบีเอ่ยว่า "ข้าเข้าไปในเตาหลอม

โอสถแล้วจรงิๆ เพียงแต่ภายหลงักลัวท่านจะลมื แต่ก็มกิล้ารบกวนท่าน จงึได้ 

ออกมาก่อน" นางมีแก่นวิญญาณธาตุไฟ ในเตาหลอมโอสถแม้จะร้อนไป 

หน่อย แต่ส�าหรบันางกลบัมไิด้มอัีนตรายใดๆ

หญิงสาวเกาะอยู่บนตั่งที่เขานั่งฝึกบ�าเพ็ญ สีหน้าจริงใจ

ชังจิ่วหมินเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชา "ลงไปเสีย"

หลซีซูทู�าตามอย่างว่าง่าย อดึใจต่อมาก็ปรากฏกายอกีครัง้ห่างจาก 

ชงัจิว่หมนิไปหลายฉือ่

หลซีซูมูองเขาตาปรบิๆ "ท่านเป็นศษิย์คนโตของเผงิไหล ท่านเป็นผูใ้หญ่

ย่อมไม่ถือสาผูน้้อย อภัยให้ข้าเถอะนะเจ้าคะ"

ชงัจิว่หมนิคลีย่ิม้เยน็ชา อสนหีลายสายฟาดลงตรงหน้านาง นางถูก 

อสนีสนี�า้เงนิไล่ออกจากประตูไป

104
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ประตูต�าหนักปิดลงดังปังตรงหน้านาง

หลซีซูทู้อใจอยู่บ้าง เดมิทีนางอยากจะเกาะประตูพยายามต่อไปอกีนดิ 

ใครจะรู้ว่าพอแตะมือจับประตู ความรู้สึกเจ็บจี๊ดจะแล่นเข้ามา หลีซูซ ู

รบีปล่อยมอืทันที

บนประตเูซยีนมสีายอสนีเลก็ๆ ทีเ่ปล่งประกายแวบวับแผ่กระจายอยู่

คล้ายเส้นผม น�า้เสยีงเย็นเยียบลอยมาจากข้างใน "ถอยออกไปไกลๆ หน่อย"

หลซีซูยูกเท้าข้ึนถีบบานประตตูรงหน้า ไม่รอให้ชงัจิว่หมนิบนัดาลโทสะ 

ก็บงัคบักระบีเ่หาะหนีไปไกลแล้ว

ชงัจิว่หมนิทีอ่ยู่ข้างในได้ยินเสยีงดังโครม คิว้ตาพลนัคมกรบิ ฝ่ามอื 

ส่งอสนอีอกไป แน่นอนว่าย่อมพบเจอแต่ความว่างเปล่า หญิงสาวท่ีเหมอืน

จิง้จอกน้อยเจ้าเล่ห์หนไีปไกลเสยีแล้ว

เดิมทีชังจิ่วหมินคิดว่าคงไม่ได้เห็นหลีซูซูอีกพักใหญ่ ใครจะคิดว่า 

วันต่อมาเมือ่ผลกัประตอูอกไป ดอกซิง่โปรยปรายลงมาดจุสายฝน ขยับเอง 

แม้ไม่มลีม รวมตวัอยู่ข้างกายเขา กลางอากาศปรากฏตัวอกัษรหลายตัว...

'ศิษย์พี่จิ่วหมินจิตใจกว้างขวาง รูปงามเป็นหนึ่งในหกพิภพ'

พอเหน็ค�าว่า 'จติใจกว้างขวาง' เขาเกือบจะคดิว่าคนผูน้ัน้ก�าลงัเสยีดสี

เขา เมือ่ค�าว่า 'รูปงามเป็นหน่ึงในหกพิภพ' ปรากฏออกมา เขาชะงกัเลก็น้อย 

ก่อนจะยกมอืข้ึนโบกวูบ ดอกซิง่ก็โปรยปรายเต็มพ้ืน

ชังจิ่วหมินวิจารณ์เสียงเย็น "ดีแต่ประจบประแจง สอพลอเอาใจ"

หลซีซูคูงรูว่้าเขามนีสิยัเย็นชาเข้มงวด จงึไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าเขา  
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กล้าเพียงใช้วิธีการเช่นนีข้อให้เขายกโทษให้

ชงัจิว่หมนิตัง้ใจจะท�าเป็นมองไม่เหน็นาง อกีเพียงครึง่ปีเป็นอย่างมาก

การหลอมอาวุธของอาจารย์ก็จะเสร็จสิ้น หลีซูซูเป็นเพียงเซียนจ่ือของ 

ส�านกัเหงิหยางท่ีเพ่ิงโตเป็นผูใ้หญ่ จะก่อคลืน่ลมอะไรในเผงิไหลได้ ถึงอย่างไร 

จะไปหรอืจะอยู่ รออาจารย์ออกมาก่อนแล้วค่อยตัดสนิใจ

เขาสงบใจฝึกบ�าเพ็ญ

แดนเผิงไหลอยู่อย่างสงบมาแต่ไหนแต่ไร น้อยคร้ังที่จะเกิดความ 

ขดัแย้ง เว้นแต่จะมเีรือ่ง จงึจะมคีนมาขอค�าชีแ้นะจากเขา

กระนั้นเพิ่งกลับถึงต�าหนัก กลับมีคนวิ่งเข้ามา

"อาจารย์อาจิว่หมนิ เกิดเรือ่งใหญ่แล้ว หลเีซยีนจือ่กับศษิย์น้องหญิง 

ไฉ่ซวงตกลงไปในบ่อโยวปิงด้วยกัน"

"อะไรนะ!" เขาขมวดคิ้ว

บ่อโยวปิงเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นที่สุดในแดนเผิงไหล ใช้เป็น 

สถานที่ลงโทษลูกศิษย์ท่ีกระท�าผิด หากตกลงไป ดีหน่อยคือพลังตบะ 

ได้รบัความเสยีหาย ร้ายหน่อยอาจเป็นอนัตรายถึงชวิีต

เพียงครูเ่ดยีวเงาร่างของชงัจิว่หมนิประหนึง่สายลมรดุไปยังบ่อโยวปิง

ทนัใด

หลีซูซูก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันถึงเพียงนี้

เดมิทนีางตัง้ใจจะแสดงความจรงิใจในการขอขมาของตนเอง จงึถาม

ศษิย์ส�านักเผงิไหลว่าสถานทีใ่ดสามารถแบกก่ิงต้นจงิขอขมา* ได้บ้าง

* ต้นจงิ (Chaste tree) คอืพืชสมนุไพรจนีชนดิหนึง่ ดอกสม่ีวง ก่ิงก้านมหีนามแหลม 'แบกกิง่ต้นจงิขอขมา'  

มีที่มาจากสมัยจั้นก๋ัว เหลียนพัวแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นจ้าวตั้งแง่อิจฉาลิ่นเซี่ยงหรูขุนนางฝ่ายบุ๋น แต่อีกฝ่าย 

คอยแต่หลบฉาก ยอมลงให้อย่างให้เกียรติและเพ่ือความมั่นคงของแผ่นดิน ภายหลังเหลียนพัวรู้ความจริง 

จงึส�านึกผดิถอดเส้ือพันตวัด้วยก่ิงต้นจงิมาขอขมาเพ่ือชดใช้ความผดิ
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ศิษย์ส�านักเผิงไหลมองนางหน้าแดง ชี้นิ้วไปยังบ่อโยวปิง

หลีซูซูนั่งยองๆ มองน�้าในบ่อก็ล้มเลิกความคิดทันที

การขอให้ผูอ้ืน่ยกโทษให้มสีามวิธี ประจบเอาใจ ตามต๊ือไม่เลกิ เรยีก

คะแนนสงสาร เพียงเพ่ือท�าให้ชงัจิว่หมนิใจอ่อน จะได้เรยีนรู้เคลด็กระบีช่งิหง 

อย่างราบรืน่ นางไม่มคีวามจ�าเป็นต้องเอาตวัเข้าไปเสีย่งอนัตราย ท�าเช่นนัน้ 

มแีต่จะเพ่ิมความยุ่งยากให้ผูอ่ื้น

ขณะท่ีหลซีซูกู�าลังจะจากไป สตรผู้ีหนึง่กลบักระโดดลงไปในบ่อโยวปิง 

กะทันหัน

หลซีซูไูม่ทันระวัง จงึถูกนางพาลงไปในบ่อโยวปิงด้วย ไอเย็นขมุหนึง่

เคลือ่นจากฝ่าเท้าขึน้มาและแผ่ลามไปท่ัวร่าง จนถึงกับมชีัว่ขณะหนึง่ทีน่าง 

มอิาจขยับตวัได้

ไอเย็นในบ่อน�า้ประหน่ึงลมแรงท่ีฉีกท้ึงร่างกาย เมือ่ตัง้สตไิด้ หลซีซูู 

รีบว่ายไปที่ฝั่ง ทว่าเพ่ือป้องกันมิให้ลูกศิษย์ท่ีท�าผิดหลบหนี ทุกย่างก้าว 

ในบ่อน�้าจึงกินแรงอย่างย่ิง นางรู้สึกเหมือนตนเองตกลงไปในวังน�้าวน 

ทรมานย่ิงนัก

สตรีผูม้ีใบหน้าขาวซีดเดมิทตีั้งใจแน่วแน่ว่าอยากตาย คดิไมถ่ึงว่า 

เมื่อกระโดดลงไปในบ่อโยวปิง สัมผัสกับน�้าในบ่อที่น่ากลัวแล้ว นางพลัน 

รู้สึกหวาดกลัว รอบด้านไม่มีสิ่งใดให้คว้าจับได้ นางจึงเกาะหลีซูซูแน่น  

แขนขาทัง้สีย่ื่นเข้ามารดัตวัหลีซซูไูว้ คล้ายว่าหากหลซีซูไูม่ช่วยนาง สองคน 

ก็ต้องตายตกไปด้วยกัน

หลีซูซูโมโหแล้วจริงๆ เคราะห์ร้ายมาเยือนโดยบังเอิญก็ช่างเถิด  

คนผู้นี้ไม่รักชีวิตของตนเองก่อน พอถึงเวลาจริงกลับเปลี่ยนใจ ทั้งยังจะ 

คดิท�าร้ายผูอ้ืน่
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ความเดอืดดาลท�าให้บงัเกิดความกล้าไม่สิน้สุด หลซีซูตูบแขนหญิงสาว

พลางถ่ายทอดเสยีงไปถึงนาง "ปล่อยมอื ข้าจะคิดหาวธีิพาเจ้าเข้าฝ่ัง"

ใบหน้าของหญิงสาวฉายแววหวาดหว่ัน ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้าย 

ยังคงกลวัตายอยู่ในบ่อน�า้ ไม่จบัตัวหลซีซูเูอาไว้อีก

หลีซูซูกัดฟัน พานางว่ายไปริมฝั่ง

ทัว่ร่างหลซีซูเูป่ียมด้วยพลงัจากเพลงิศกัดิส์ทิธ์ิ เหมอืนพระอาทิตย์

ดวงน้อยๆ ทีอ่บอุน่ สามารถสกัดความหนาวเย็นในบ่อน�า้ได้ครู่หนึง่

ข้างนอกมีคนส่งเสียงตะโกนอย่างลนลาน...

"แย่แล้ว แย่แล้ว! หลีเซียนจื่อกับศิษย์น้องหญิงไฉ่ซวงตกลงไปใน 

บ่อโยวปิง"

ขณะท่ีออกแรงว่ายไปข้างหน้า หลซีซูคูดิในใจ สตรีผูน้ีม้นีามว่าไฉ่ซวง

กระมงั ประเสรฐิ!

ไม่ง่ายเลยกว่ามือของนางจะสัมผัสริมฝั่ง หลีซูซูปีนขึ้นไป

ไฉ่ซวงตื่นเต้นยินดีเช่นกัน นางร้องว่า "ช่วย..."

ฉับพลันหลีซูซูยกเท้าขึ้น ถีบไปท่ีไหล่นางหน่ึงที ส่งนางลงไปใน 

บ่อน�า้เย็นอกีครัง้

"ลงไปเสียเถอะ!"

ชังจิ่วหมินเข้ามาก็เห็นภาพนี้ ไฉ่ซวงถูกรองเท้าหุ้มข้อสีชมพูของ 

หญงิสาวถีบจนจมลงในบ่อน�า้เย็น

"..."

บรรดาลูกศิษย์ข้างหลังเขาปากอ้าตาค้าง นานครู่ใหญ่จึงเอ่ยว่า  

"เจ้า...เจ้าถึงกับท�าร้ายศิษย์น้องหญิงไฉ่ซวง..."

เซยีนจือ่ในชดุสชีมพูเปียกโชกไปท้ังตวั สภาพอเนจอนาถทเีดยีว นาง 
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ปัดมอืสองที พลงัเซยีนธาตไุฟสแีดงวนรอบตวันาง เพียงพริบตาอาภรณ์ 

บนร่างก็แห้งสนิทอีกครัง้

หลซีซููหนักลบัไป เห็นชงัจิว่หมนิสหีน้าบึง้ตงึเลก็น้อย ก�าลงัมองตน

อย่างเดาอารมณ์ไม่ถูก ยังมลีกูศิษย์ข้างหลงัเขาทีท่�าหน้าตืน่ตระหนก

หลซีซูคูดิในใจ ข้ามเิพียงแค่ถีบ ยังอยากจะต่อยไฉ่ซวงสกัยกด้วย

ไอเย็นในบ่อโยวปิงไม่สอดคล้องกับวิชาที่ตนบ�าเพ็ญ ตอนนี้หลีซูซู 

รูส้กึไม่สบายไปท้ังตัว

นางยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร ชังจิ่วหมินก็เหินตัวลงไปในบ่อโยวปิง  

แหวกน�า้ออกและอุ้มไฉ่ซวงขึน้มา

หลังจากเขาขึ้นมาบนฝั่ง น�้าในบ่อที่ไหวกระเพื่อมก็สงบลง

ชงัจิว่หมนิวางไฉ่ซวงลง ไฉ่ซวงสลบไสลไม่ได้สติไปแล้ว น้ิวมอืเรยีวยาว 

ของเขาวาดออกไป ถ่ายปราณวิเศษไปให้ ไฉ่ซวงลืมตาขึ้น ทันทีที่เห็น 

ชังจิ่วหมิน นางก็น้อยใจจนร้องไห้โฮเสียงดัง ก่อนจะคว้าแขนเสื้อของ 

ชงัจิว่หมนิ

"พี่จิ่วหมิน ไฉ่ซวงเกือบไม่ได้พบท่านอีกแล้ว"

พอได้ยินค�าเรยีกขานน้ี หลซีซูก็ูรูทั้นทีว่าไฉ่ซวงผู้นีเ้ป็นใคร ทีแ่ท้เป็น

มนุษย์สตรีน่าสงสารที่ถูกล่อลวงให้เสียพรหมจรรย์ บุตรสาวบุญธรรม 

ท่ีประมุขตงอี้รับมาเลี้ยงน่ันเอง ก็คงมีเพียงนางเท่านั้นท่ีสามารถเรียก 

ชงัจิว่หมนิว่าพ่ีชายได้

ไฉ่ซวงร้องห่มร้องไห้อย่างน่าสงสาร หลซีซูขูมวดคิว้ ย่ิงมองย่ิงไม่สบ

อารมณ์ ร้องไห้เสียน่าเวทนาเช่นนั้น ราวกับตนเป็นฝ่ายท�าร้ายนางก่อน 

อย่างนัน้ล่ะ

ดงัคาด ศษิย์ส�านกัเผงิไหลด้านข้างเอ่ยด้วยสหีน้าขุ่นขึง้ "อาจารย์อา 
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จิว่หมนิ จะปล่อยให้เรือ่งจบลงเช่นนีไ้ม่ได้นะขอรบั"

หลซีซูพููดทันท ี "ไฉนพวกเจ้าจงึไม่ถามนางว่าใครกันทีท่�าให้ข้าตกลงไป

ในบ่อน�า้ ยังคดิจะดึงข้าให้ตายเป็นเพ่ือน!"

ไฉ่ซวงแววตาไหววูบ ดวงหน้าเลก็ขาวซดีซกุไปหลบข้างกายชงัจิว่หมนิ 

อย่างขลาดกลวั ราวกับหลซีซูเูป็นนางยักษ์

ท่าทางเช่นนี้ของนาง ประกอบกับความเงียบของชังจิ่วหมิน ท�าเอา 

หลซีซูโูมโห "ในเมือ่เจ้าบอกว่าข้าท�าร้ายเจ้า เช่นน้ันข้าขอท�าให้ข้อกล่าวหาน้ี

กลายเป็นจรงิเลยก็แล้วกัน" นางพลนัหวัเราะออกมา ก่อนจะผลกัชงัจิว่หมนิ 

ออกและกดตวัไฉ่ซวงลงไปในบ่อโยวปิง

"รอให้ข้าท�าผิดจรงิๆ แล้วข้าค่อยรบัโทษ" ก่อนหน้านัน้เจ้าลองไปตายด ู

สกัครัง้เถอะ

ไฉ่ซวงเห็นนางเอาจรงิ ขณะท่ีตนเองก�าลังจะกลิง้ตกลงไปในบ่อโยวปิง 

อกีครัง้ นางก็หวีดร้องเสยีงแหลม "ว้าย! ช่วยข้าด้วย..."

มือข้างหนึ่งขวางหลีซูซูไว้และดึงไฉ่ซวงกลับมา

หลซีซูหูนักลบัไป ได้ยินเสยีงเยียบเย็นของคนผูห้นึง่เอ่ยว่า "มาเรยีนรู ้

วิชาทีแ่ดนเผงิไหล ใช่ว่าเจ้าจะเหมิเกรมิได้ ตัง้แต่พรุง่นีเ้ป็นต้นไป ลงโทษให้ 

หลซีซูไูปสระล้างกระบ่ี ล้างกระบ่ีวิเศษให้ครบพันเล่ม"

"ชงัจิว่หมนิ เจ้ามนัคนไม่มตีา อยากล้างเจ้าก็ไปล้างเอง ใครอยาก 

จะเรยีนเคลด็กระบีช่งิหงของเจ้า ข้าไม่เรยีนแล้ว! ข้าจะกลับเดีย๋วน้ี!"

อัคคีก�าเนิดใหม่ของหลีซูซูจู ่โจมไปยังชังจิ่วหมิน เปลวเพลิง 

สลายกลายเป็นความว่างเปล่าในชั่วพริบตาเมื่อเข้าใกล้เขา ชังจิ่วหมิน 

สหีน้าไร้อารมณ์ ยกมอืขึน้เสกอสนสีนิีลให้กลายเป็นโซ่เส้นเท่าแขน มดัตวั 

หลซีซูไูว้
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"เจ้าไม่มีสิทธิ์เลือก!"

ศิษย์ส�านักเผิงไหลประคองไฉ่ซวงที่ยังตกใจไม่หายขึ้นมา

ไฉ่ซวงร้องไห้กระซิกไม่หยุด ตัวสั่นงันงก

ชังจิ่วหมินหดมือกลับมา ก่อนจะพาหลีซูซูไปที่สระล้างกระบี่

ระหว่างทาง หลีซูซูด่าศิษย์ส�านักเผิงไหลในใจจนครบทุกคน  

เจ้าพวกไร้เหตุผล ตาบอดกันไปหมดแล้ว 

ในจินตนาการของนาง ชังจิ่วหมินถูกสับเป็นแปดท่อน

เมือ่ถึงสระล้างกระบี ่ความร้อนระอทุีแ่ตกต่างจากบ่อโยวปิงโดยสิน้เชงิ

ก็ปะทะเข้ามา หลีซูซูเหลือบตาข้ึน เห็นท่ามกลางทะเลเพลิงมีกระบี่วิเศษ 

ชนิดต่างๆ ปักอยู่เตม็ไปหมด บ้างมสีนมิเกาะกระด�ากระด่าง บ้างทอรศัมรีะยับ

จบัตา ส่งเสยีงแผ่วเบาของกระบ่ีวิเศษออกมา

ชังจิ่วหมินปิดสระล้างกระบี่และปล่อยตัวนาง จากนั้นน่ังขัดสมาธิ 

ข้างกายนาง

สุ้มเสียงของชายหนุ่มเยียบเย็น "ใช้หินหลอมเหลวหนืดร้อนพวกนี ้

ล้างกระบี่ เช็ดปราณขุ่นบนตัวกระบี่ออก ล้างครบพันเล่มเมื่อใด ข้าจะ 

ปล่อยเจ้าออกจากสระล้างกระบ่ี"

ชงัจิว่หมนิเดนิไปรมิสระ ช้อนกระบีว่เิศษเล่มหน่ึงขึน้มา น้ิวมอืเรียวยาว 

ของเขาชกัน�าหนิหลอมเหลวแทนน�า้ ลบูผ่านกระบีว่เิศษครัง้แล้วครัง้เล่า 

ค่อยๆ เชด็กระบีอ่ย่างละเอียดพิถีพิถนั

ปราณขุ่นสลายไป กระบีวิ่เศษกลับมาสะอาดเอีย่มอกีครัง้ เขาโบกมอื 

กระบีวิ่เศษลอยกลบัไปในสระล้างกระบ่ีดังเดิม

ก่อนหน้าน้ีหลีซูซูยังเคารพนับถือเขา แต่บัดนี้ความคิดท่ีจะจับมือ 
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เป็นมติรไม่หลงเหลอือยู่แม้แต่น้อย

ดวงตาทีด่�าขาวตดักันชดัเจนจ้องเขาน่ิงเนิน่นาน เหน็เขาไม่สะทกสะท้าน 

นางพลนักะพรบิตาปรบิๆ ตอบอย่างว่าง่าย "ก็ได้ ข้าล้าง ข้าจะล้างเด๋ียวนี"้

ดวงตาด�าเข้มของชังจิ่วหมินจ้องมองนาง ไม่เอ่ยอะไร

หลีซูซูย่อตัวลงริมสระล้างกระบี่ นางโค้งริมฝีปากพลางยกมือข้ึน  

กระบีว่เิศษหลายสบิเล่มลอยข้ึนกลางอากาศ พาให้หนิหลอมเหลวกระเด็น 

ขึน้มาด้วย หญิงสาวสองมอืท�ามทุรา กระบีวิ่เศษท้ังหมดพุ่งเข้าใส่ชงัจิว่หมนิ

เหมอืนปีศาจทีก่างเลบ็แยกเขีย้ว

หลซีซูย้ิูมหนักลับไป "ศษิย์พ่ีระวัง ข้าเผลอไผลไปหน่อยจงึมไิด้ควบคมุ 

พวกมนัให้ด.ี.."

ชงัจิว่หมนิหน้าบึง้ตงึ หลบกระบีวิ่เศษ เพียงพรบิตาก็มาอยู่ข้างหลงั 

หลซีซูู

"ท่านจะท�าอะไร ปล่อยข้านะ!"

หลซีซูดูิน้รน ชายหนุ่มไม่ฟังค�าโต้แย้ง จบัมอืนาง หยิบกระบีส่นิมเขรอะ

เล่มหนึง่ข้ึนมาและสอนนางล้างกระบ่ี

หลีซูซูขยับตัวไม่ได้ หินหลอมเหลวร้อนระอุไหลผ่านปราณวิเศษ 

ในร่าง สร้างความเจบ็แปลบเลก็น้อย ท�าให้นางรูส้กึไม่สบายตัว

มองกระบี่สนิมเขรอะท่ีเปล่งประกายมากขึ้นทุกที ในใจของหลีซูซู 

ทั้งโมโหทั้งคับแค้น โยนกระบี่วิเศษออกไป กระบี่วิเศษตกลงไปใน 

สระล้างกระบี ่หินหลอมเหลวกระเด็นข้ึนมายังใบหน้านาง

ชายหนุ่มข้างหลังไม่เอ่ยอะไร ใช้หลังมือบังหินหลอมเหลวไว้

ได้ยินเสียงดังฉ่า แม้ชังจิ่วหมินจะเจ็บตัวเล็กน้อย แต่เขายังคง 

ไม่ยอมให้นางจากไป
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พอเหน็นางท�าหน้าคบัแค้นใจ ชงัจิว่หมนิเงยีบไปครูห่นึง่ ขมวดคิว้ 

จ้องหินหลอมเหลวทีเ่ดอืดปดุๆ เอ่ยปากอย่างแขง็ทือ่ว่า "ตัง้แต่ข้ายังเลก็ 

อาจารย์กใ็ห้ข้าล้างกระบีว่เิศษพนัเล่ม เมือ่จติใจเชือ่มโยงกบักระบี ่ ย่อม

สามารถฝึกเคลด็กระบ่ีชงิหงได้"

หลีซูซูอึ้งไป เข้าใจทันทีว่าเขาก�าลังสอนเคล็ดกระบี่ชิงหงให้กับตน 

นางหันหน้าไปด้านข้างมองเขา "ถึงจะเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างไร ไฉ่ซวงเป็น 

คนท�าร้ายข้าก่อน พวกเจ้าเผงิไหลกลบัลงโทษข้าเพราะนาง!"

ชังจิ่วหมินพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "ข้ารู้ว่าไม่ใช่เจ้า"

"ท่าน...หืม? ท่านว่าอะไรนะ" หลซีซูมูองเขาอย่างประหลาดใจ นาง 

ไมไ่ด้ฟังผดิไปกระมงั

ชังจิ่วหมินพูด "ประมุขตงอี้รักใคร่ทะนุถนอมนาง ต่อให้ข้าเชื่อ  

ศิษย์ส�านักเผิงไหลเชื่อ ประมุขตงอี้กลับไม่มีทางเชื่อ วันน้ีลงโทษเจ้าแล้ว 

เรือ่งนีย่้อมยุติไป ประมขุตงอ้ีไม่มเีหตุผลท่ีจะสบืสาวราวเร่ืองได้อกี"

ยามเอ่ยถึงบดิาของตนเอง เขาใช้ค�าว่า 'ประมขุตงอี'้ อย่างเย็นชา

หลซีซูพููด "หากท่านพ่อข้ารูว่้าข้าไร้ศกัดิศ์รถึีงเพียงนี ้ เขายินดีเปิดศึก 

กับแดนเซยีนตงซูก็่ไม่ยอมให้ข้าถอยเพราะเรือ่งเช่นนีแ้น่"

ชังจิ่วหมินสีหน้าเคร่งขรึมไร้ความรู้สึก พูดเบาๆ ว่า "เอาชนะชั่วครู่  

ท�าร้ายศตัรหูนึง่พัน ตนเองสญูเสยีแปดร้อย ท้ังท่ีวิธีการทีอ่าวุธไม่เป้ือนเลอืด 

มมีากมายนับไม่ถ้วน สามารถท�าให้นางทนทกุข์ทรมานไม่สิน้สดุ อึดอัดใจ 

แต่พูดอะไรมไิด้ เจ้าอยู่นิง่ๆ รอดูไปเถอะ"

หลซีซูยูากจะเชือ่ได้ว่าค�าพูดที ่ 'ร้ายกาจ' เช่นนีจ้ะออกมาจากปากเขา 

แผ่นหลงันางรูสึ้กเย็นเยือก

หลงัดงึสตกิลบัมาได้ จงึพบว่ามอืของชงัจิว่หมนิยังคงกุมมอืตนอยู่  
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ไม่รู้กลัวนางหนีหรือกลัวว่านางจะบังคับกระบี่หลายสิบเล่มจู่โจมเขาอีก  

ข้อนิ้วของเขาเด่นชัด ชักน�าไอหยางรุนแรงจากสระล้างกระบี่ให้ไหลวน 

รอบตวันาง

หลีซูซูอุทานเสียงค่อย "เอ๋?"

ไอหยางรุนแรงในสระล้างกระบี่ค่อยๆ ขับไอเย็นของบ่อโยวปิง 

ในร่างกายนางออกไป ความเจ็บปวดหายไปแล้ว แทนที่ด้วยความรู้สึก 

เบาสบาย

ท่ีแท้ไอเย็นในบ่อโยวปิงสามารถแก้ได้ด้วยไอหยางรุนแรงในสระ 

ล้างกระบี่ เช่นน้ันบัดน้ีชังจิ่วหมินปิดสระล้างกระบี่ ไฉ่ซวงที่อยู่ข้างนอก 

ซึง่มไีอเย็นเข้าสูร่่างมต้ิองถูกเคีย่วกร�าทรมาน เจบ็ปวดแสนสาหัสอย่างนัน้ 

หรอื

นางกะพริบตาปริบๆ พลางหันหน้าไปมองชายหนุ่มข้างกาย

ชงัจิว่หมนิถูกนางจ้องมองครูห่น่ึง สุดท้ายทนไม่ไหวแล้วจริงๆ จงึหนั 

ดวงหน้าเล็กของนางออกไป ไม่ให้นางมองตนอีก ยังคงเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

เย็นเยียบเฉยีบขาดว่า "มองอะไร ต้ังใจล้างกระบ่ีไป"
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ไม่รูผ่้านไปนานเพียงใด หลีซซูคู่อยๆ ตระหนกัถึงข้อดีของการล้างกระบ่ี

เคล็ดกระบี่ เหิงหยางเด็ดขาดเฉียบคม เน้นความกล้าหาญ  

เคลด็กระบีช่งิหงกลับเน้นท�าความเข้าใจเจตจ�านงของกระบี ่กระบีใ่นมอืนาง 

ทีบ่างดจุปีกจกัจัน่สัน่รวั ความรูส้กึลกึล�า้บางอย่างถูกถ่ายทอดเข้ามา

นี่คือเจตจ�านงกระบี่หรือ

ว่ากันว่าเคล็ดกระบี่ชิงหงหากฝึกฝนจนถึงขั้นสูงสุด เจ้าของกระบี่ 

จะสามารถสื่อสารกับกระบี่ได้ วันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่แน่อาจสามารถ 

บ่มเพาะวิญญาณกระบีข้ึ่นมา

นางเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อตระหนักถึงเคล็ดลับ 

บางอย่าง ก็ไม่ต่อต้านการล้างกระบีอ่กี ไม่ต้องให้ชงัจิว่หมนิคอยชีแ้นะก็เป็น

ฝ่ายตัง้ใจล้างกระบีเ่อง

นางล้างกระบ่ีอยู่รมิสระ ชงัจิว่หมนินัง่ขดัสมาธิมองนางอยู่ใต้ต้นไม้

105
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เดิมทีหลีซูซูคิดว่าตนเองต้องถูกขังอยู่ในสระล้างกระบี่นานมาก  

คดิไม่ถึงว่าเพียงเดอืนกว่าชงัจิว่หมนิก็ปล่อยนางออกจากสระล้างกระบีแ่ล้ว

เมื่อออกไปจึงรู้ว่าไฉ่ซวงเนื่องจากไอเย็นในบ่อโยวปิงเข้าสู่ร่างกาย  

ถูกทรมานแทบตายทั้งเป็นไม่ก่ีวันก่อนถูกประมุขตงอี้พาตัวไปแล้ว  

เปรยีบเทียบกัน หลซีซูกูลบัยังกระโดดโลดเต้นได้ ไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อย

ศิษย์ส�านักเผิงไหลพบหลีซูซูแล้วยังคารวะนางด้วยความเกรงใจ  

หลซีซูถึูงได้รูว่้าเรือ่งทีต่นถีบไฉ่ซวงกลบัลงไปในบ่อโยวปิงอกีคร้ังในวันนัน้

มไิด้แพร่ออกไป

พอพบเจอลกูศิษย์ท่ีเห็นเหตกุารณ์ในวนัน้ันและโมโหนาง สหีน้าของ 

พวกเขากลบัฉายแววหลบเลีย่ง เห็นหลซีซูก็ูประสานมอืคารวะ ท�าเหมอืน 

ไม่มอีะไรเกิดขึน้

หืม? ศิษย์ส�านักเผิงไหลเป็นมิตรถึงเพียงนี้เชียวหรือ

ผ่านไปไม่กีว่นั ตอนอยู่ในป่าซิง่มศีษิย์ชายผู้หน่ึงหน้าแดงเอ่ยปากเชญิ

หลซีซูไูปชมการแลกเปลีย่นวิชาของศิษย์ส�านักเผงิไหล

หลีซูซูคิดในใจ หากกราบอาจารย์ส�าเร็จ คงย่อมต้องอาศัยอยู่ใน 

แดนเผงิไหลอกีนาน การสานสมัพันธ์กับคนในส�านกัไว้ก่อนเป็นเร่ืองจ�าเป็น

นางจึงตอบรับค�าเชิญของเขาด้วยความยินดี

ศิษย์ชายผู้นั้นอ่อนน้อมมีมารยาท ทัง้ยังเขินอายเล็กน้อย ยิ้มแย้ม 

พูดคยุกับหลซีซูตูลอดทาง คดิไม่ถึงว่ายังไม่ทนัออกจากป่าซิง่ หกัเลีย้วแล้ว 

จะพบกับชงัจิว่หมนิทีตี่หน้าเย็นชาเสยีก่อน

ศิษย์ชายเปลี่ยนท่าทีเป็นส�ารวมทันใด รีบเอ่ยอย่างนอบน้อมว่า 

"คารวะอาจารย์อาจิ่วหมิน"
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สายตาของชังจิ่วหมินกวาดผ่านหลีซูซูไปหยุดอยู่ที่ศิษย์ชายผู้นั้น

"เจ๋อตวน ศษิย์คนอืน่ๆ ต่างฝึกกระบีเ่ตรยีมพร้อมส�าหรบัการทดสอบ  

แต่เจ้ากลบัเหน็การทดสอบเป็นเรือ่งเล่นๆ เช่นน้ีหรือ"

เจ๋อตวนได้ยินน�า้เสียงเคร่งขรมึเย็นชาของเขาก็รู้ว่าอาจารย์อาจิว่หมนิ

โมโหแล้ว

การทดสอบในแดนเผิงไหลที่จัดขึ้นทุกสิบปี ลูกศิษย์ทุกคนล้วนต้อง 

เข้าร่วม จากน้ันผู้ชนะจะต้องต่อสู้กับเจ้ากระบี่คนก่อน หากขายหน้า 

ในการทดสอบ มิเพียงเป็นการท�าให้อาจารย์เสียหน้า ยังต้องถูกลงโทษ 

เพราะความเกียจคร้านอกีด้วย

เจ๋อตวนรบีอธิบาย "ขอเรยีนอาจารย์อาจิว่หมนิว่าช่วงนีศ้ษิย์ฝึกฝนกระบี่

อยู่ตลอดเวลาขอรบั"

บนเกาะเซยีนเผิงไหล ทุกคนต่างกลวัอาจารย์อาจิว่หมนิทีเ่อาแน่เอานอน 

ไม่ได้ผูน้ี ้เจ๋อตวนก็ไม่เว้น

หลซีซูเูหน็ดงันัน้จงึรบีพยักหน้า พูดแทนเจ๋อตวนว่า "เขาพูดมผิดิ เขา 

ไมไ่ด้ละเลยการฝึกฝน"

เดิมทีเจ๋อตวนเห็นว่าท่านเซียนหรงขุยยังไม่ออกจากการเก็บตัว  

เกรงว่าตนอยู่ในเผงิไหลจะรูส้กึเบือ่ จงึมาเชือ้เชญิด้วยความหวังด ีตอนนี้ 

เขาหน้าซดีเผอืด ดูแล้วน่าสงสารโดยแท้

พอนางเอ่ยปาก สีหน้าของชังจิ่วหมินก็บึ้งตึงกว่าเดิมหลายส่วน

นัยน์ตาด�าเข้มเลื่อนจากเจ๋อตวนมายังหลีซูซู เอ่ยเสียงเย็นว่า "ข้า

อบรมศษิย์ส�านักเผงิไหล เจ้ามสีทิธ์ิสอดปากต้ังแต่เมือ่ไร"

หลซีซูอูดพูดมไิด้ "ไม่แน่วันหน้าข้าอาจจะเป็นศษิย์ส�านักเผงิไหลก็ได้"

ชงัจิว่หมนิหัวเราะเสียดสี "ปณิธานของหลเีซียนจือ่หาได้อยู่ทีก่ระบ่ีเซยีน
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ไม่ เผิงไหลของข้าก็มิอาจยอมรับบุคคลโง่เขลาเช่นเจ้า ล้างกระบี่พันเล่ม 

เสร็จแล้วยังไม่เข้าใจเจตจ�านงกระบี่ กลับก่อกวนจนศิษย์ส�านักเผิงไหล 

ของข้าไม่คดิแสวงหาความก้าวหน้า มสิูห้ลเีซยีนจือ่กลบัส�านักเหิงหยางไป 

เสยีเถิด"

หลซีซูเูอยีงคอมองเขาอย่างไม่เข้าใจ นางมไิด้โกรธมากนัก ชงัจิว่หมนิ 

เป็นคนโมโหง่าย อารมณ์แปรปรวนเช่นน้ีอยู่แล้ว ก่อนหน้าน้ีตอนอยู่ท่ี 

สระล้างกระบี่ เห็นอยู่ชัดๆ ว่าเขาไม่ได้เป็นคนช่างเสียดสีเหน็บแนมเช่นน้ี  

ตอนท่ีหลีซูซูบอกว่านางเพียงสัมผัสได้ถึงเจตจ�านงกระบ่ีเท่านั้น ยังมิอาจ

ท�าความเข้าใจ เขายังบอกว่าไม่เป็นไร

หลีซูซูคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนดีขึ้นแล้ว ผู้ใด 

จะคิดว่าวันน้ีพบเขาโดยบังเอิญ ชังจิ่วหมินกลับมีท่าทีเย็นชาดังเดิม  

แม้กระทัง่แววตายังเจอืหนามแหลมท่ิมแทงคน

ทั้งสองคนจ้องตากัน

เจ๋อตวนเห็นว่าเรื่องของตนท�าให้หลีเซียนจื่อเดือดร้อน ย่อมรู้สึก 

ไม่สบายใจ จงึรบีเอ่ยว่า "เป็นความผดิของเจ๋อตวน ศษิย์จะกลบัไปเตรยีมตัว

ส�าหรบัการทดสอบเดีย๋วนีข้อรบั" กล่าวจบเขาก็คารวะชงัจิว่หมนิ ไม่กล้า 

หนักลบัมามองหลซีซูอีูกและจากไปอย่างร้อนรน

หลีซูซูเดินตามชังจิ่วหมินไป "ท่านโมโหอะไรของท่าน"

เขามองต้นซิง่เต็มป่า แววตาเฉยชา ยังคงเดนิไปข้างหน้าโดยไม่สนใจ 

นาง

หลีซูซูเอามือไพล่หลัง เดินตามเขา เลียนแบบท่าทางของเขา  

เอ่ยวิจารณ์อย่างเย็นชาว่า "ศิษย์ส�านักเผิงไหลช่างโชคร้ายจริงๆ ม ี

ศิษย์พ่ีใหญ่ที่ดุถึงเพียงนี้ ขอแนะให้ไปเรียนรูจ้ากศิษย์พ่ีใหญ่ของข้าว่า 
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สิง่ใดทีเ่รยีกว่าวิญญูชนเถรตรงสภุาพ ย่อมเป็นท่ีเคารพรักของปวงชน"

ชงัจิว่หมนิหยุดเดิน แค่นหัวเราะพลางหันมามองนาง "เหตใุดข้าจงึ 

โมโหน่ะหรอื"

เขาสืบเท้าออกมาก้าวหนึ่ง หลีซูซูมองสบดวงตาสีด�าที่ก�าลัง 

บ่มเพาะลมพายุแล้วถอยหลงัหน่ึงก้าวโดยไม่รู้ตวั นางรู้สกึประหม่าเลก็น้อย

โดยไม่มสีาเหตุ

ชงัจิว่หมนิเงียบไปครูห่น่ึง ก่อนเอ่ยด้วยสหีน้าเย็นชา "เจ๋อตวนเป็น 

ลูกศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเผิงไหลตลอดร้อยปีมานี้ หลีเซียนจ่ือตนเอง 

ไม่ฝึกฝนวิชา ก็อย่าได้ไปก่อกวนเขาเลย"

"ข้าไม่ได้ก่อกวนเขา" นางแหงนหน้าพูด "ท่านอย่ามาใส่ร้ายข้า"

เขามองดวงหน้างดงามดัง่ผลท้อผลหลีท่ี่สกุงอมของนาง ไม่เอ่ยอะไรอกี 

ก็หันหลงัจากไป

นับจากวันนั้นเป็นต้นมานางก็ไม่เห็นชังจิ่วหมินอีก

หลซีซูคูดิในใจ สารเลวนสิยัเสยี เริม่สอนเคลด็กระบีช่งิหงให้ข้าแล้ว

มใิช่หรอื ไฉนเพ่ิงจะเริม่ต้นก็ไม่สนใจข้าเสยีแล้ว 

หากไม่เพราะก่อนหน้าน้ีตอนอยู่ท่ีสระล้างกระบีช่งัจ่ิวหมนิเคยพูดว่า

จะรบัมอืกับไฉ่ซวงด้วยวิธีทีอ่าวุธมิต้องเป้ือนเลอืด หลซีซูยัูงคดิว่าเขาจงใจ

ละเลยนางเพราะไฉ่ซวงน้องสาวบุญธรรมของเขา

หลายวันนี้ผลครามบนเกาะเซียนเผิงไหลสุกแล้ว ทุกวันตอนเช้า 

ในที่พักของหลีซูซูจะมีผลครามสดใหม่ปรากฏอยู่หลายผล นางคิดว่า 

เป็นของทีเ่ซยีนจือ่น้อยในแดนเผงิไหลเตรยีมไว้ให้นาง จงึมไิด้ใส่ใจมากนัก

วันนี้การทดสอบของเผิงไหลจะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ นางใช้ปาก 
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คาบผลคราม ว่ิงออกไปดูการประลองอย่างเบิกบาน

โลกบ�าเพ็ญเพียรยกย่องผู ้มีความสามารถ เป็นเช่นนี้มาต้ังแต ่

สมัยโบราณ

ได้ยินว่าเจ๋อตวนผ่านการทดสอบอย่างราบรื่นมาโดยตลอด วันน้ี 

เป็นวันสดุท้ายของการทดสอบ หลซีซูจูงึตัดสนิใจไปดูสกัหน่อย

พอนางปรากฏตัว เจ๋อตวนก็เห็นนางท่ามกลางกลุ่มคนทันที

ศิษย์ส�านักเผิงไหลล้วนสวมชุดสีครามพลิ้วไหว เรือนผมสีด�า 

ครอบด้วยเก้ียวหยก ศิษย์หญิงประดับผมด้วยป่ินหยกแกะสลัก หลีซูซ ู

มใิช่ศษิย์ส�านกัเผงิไหล นางสวมชดุสแีดง ประหนึง่ดอกท้อบนก่ิงท่ีผลบิาน 

ในเดอืนสาม เอวห้อยกระพรวนเงินงดงาม ต่างจากการแต่งกายของเผงิไหล 

โดยรวมอย่างสิน้เชงิ

เจ๋อตวนใบหน้าแดงเรื่อ พยักหน้าให้นางจากที่ไกลๆ

เดมิทหีลซีซูไูม่ได้มาดเูขาโดยเฉพาะ แต่พอเหน็เจ๋อตวนมมีารยาท 

เช่นนี ้นางจงึโบกมอืตอบ ท�าท่าให้ก�าลงัใจเขา

สายตาเย็นเยยีบเลือ่นมาทีน่าง หลซีซูเูหลอืบตามอง เห็นชงัจิว่หมนิ 

ทีน่ัง่อยู่ตรงต�าแหน่งประธาน

ไม่นานการประลองก็เริม่ต้นขึน้ เป็นเช่นท่ีชงัจิว่หมนิว่า เจ๋อตวนเป็น

ศิษย์ใหม่ท่ีโดดเด่นที่สุดของเผิงไหลในช่วงร้อยปีมานี้จริงๆ เขาเอาชนะ 

ผูอ้าวุโสได้ไม่น้อย กระบ่ีเซยีนทอประกายวับวาว

ผู้ชนะในตอนสุดท้ายก็คือเจ๋อตวน

ศิษย์ส�านักเผิงไหลด้านข้างท่ีมีท่าทางต่ืนเต้นพูดว่า "อย่างน้ี 

ศิษย์พี่เจ๋อตวนมิใช่ต้องต่อสู้กับอาจารย์อาจิ่วหมินหรือ"

ผูช้นะสามารถท้าทายเจ้ากระบีค่นก่อนได้ ชงัจิว่หมนิเป็นเจ้ากระบี่ 
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มาร้อยปีแล้ว สิง่ท่ีศษิย์ส�านกัเผงิไหลตัง้ตารอมากท่ีสดุในการทดสอบครัง้นี ้

ก็คอืภาพนี้

อาจารย์อาที่ไม่ย้ิมแย้ม นิสัยแปลกประหลาด ปะทะกับเจ๋อตวน  

จะต้องน่าตืน่ตามากแน่ๆ

ก่อนหน้าน้ีท่านเซียนหรงขุยถึงข้ันบอกว่าผู้ใดชนะลูกศิษย์เขา 

ชงัจิว่หมนิได้ แม้ว่าเขาจะไม่รบัศษิย์อกีแล้ว แต่ก็จะถ่ายทอดเคลด็กระบีช่งิหง 

ให้คนผู้น้ันทั้งหมด ทุกคนต่างรู ้ว่าหรงขุยท�าเช่นนี้เพ่ือฝึกฝนลูกศิษย์ 

ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของตน ทว่าต่อให้เป็นเช่นน้ี ร้อยปีทีผ่่านมาใครๆ ต่างก็อยาก

เอาชนะชงัจิว่หมนิ

เคล็ดกระบี่ชิงหงน่าดึงดูดใจเพียงใด มิต้องกราบเขาเป็นอาจารย์  

ก็สามารถเรยีนรูเ้พลงกระบ่ีขัน้สงูสดุของหกพิภพได้อย่างน้ันหรือ

หลีซูซูครุ่นคิดในใจ บนลานประลองชังจิ่วหมินกับเจ๋อตวนประมือ 

กันแล้ว

เจ๋อตวนโค้งคารวะ ชงัจิว่หมนิไม่แสดงท่าทใีดๆ คนข้างล่างชนิกับ 

ท่าทีไม่เห็นใครในสายตาของเขาแล้ว จงึไม่มใีครวพิากษ์วจิารณ์อะไร

ทว่าเจ๋อตวนออกกระบวนท่ากระบี่ไปหลายสิบท่าแล้ว กระบี่ของ 

ชงัจิว่หมนิกลบัเพียงป้องกัน มไิด้ป้อนกระบวนท่าให้เขาเลย

"อาจารย์อาจิว่หมนิยังคงรกัษาธรรมเนยีมเดิม ต่อให้เจ๋อตวนก่อน... 

เอ๋?" ทกุครัง้เมือ่มกีารทดสอบ เขาจะต่อให้ลกูศษิย์ห้าสบิกระบวนท่า วนัน้ี 

กลบัต่อให้เจ๋อตวนถึงแปดสบิกระบวนท่า

กระบี่ของชังจิ่วหมินเหมือนตัวเขา เย็นชาลึกล�้ารับมือยาก ทั้งยัง 

เรยีบง่ายรนุแรง ยุติการต่อสูอ้ย่างรวดเรว็

กระนั้นกระบวนท่ากระบ่ีท่ีเขาใช้ในวันน้ีกลับงดงามปราดเปรียว  
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ตัวกระบ่ีคล้ายก�าลังร่ายกลอน ปราณวิเศษสีขาวไหลวน แทบจะสร้าง 

ความตืน่ตะลงึให้กับทุกคน

"อาจารย์อาจิว่หมนิ..." ศิษย์หญิงมองบรุษุบนลานประลอง อ้าปาก

เอ่ยวาจาตะกุกตะกัก ใบหน้าแดงเรือ่

ไฉนนางจงึไม่เคยสงัเกตมาก่อนว่าบคุคลทีน่่ากลวัและไม่น่าคบหา

อย่างชงัจิว่หมนิรปูงามถึงเพียงน้ี

หลีซูซูตกใจกับเจตจ�านงกระบี่อันย่ิงใหญ่ชั่วขณะหนึ่งเช่นกัน นาง 

พอเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท้ังท่ีเคล็ดกระบีข่องส�านักเหิงหยางก็ไม่ด้อย แต่บดิา 

กลบัยืนกรานอยากให้นางมาเรยีนรูวิ้ชาทีเ่ผงิไหล

ไม่นานกระบี่ของชังจิ่วหมินก็ชี้ไปที่หน้าอกของเจ๋อตวน เจ๋อตวน 

รูส้กึไม่ยินยอมอยูบ้่าง ก่อนจ�าต้องยอมรบัความพ่ายแพ้อย่างหดหู่

ชงัจิว่หมนิเก็บกระบี ่มไิด้มองหลีซซูแูละลูกศษิย์คนอืน่ๆ มุง่หน้ากลบั

ต�าหนักเซยีนของตน

หลีซูซูกลอกตารอบหนึ่ง พลันบังเกิดความคิด

เอาชนะชงัจิว่หมนิได้ ก็จะได้เรยีนรูเ้คลด็กระบีช่งิหงทัง้หมดใช่หรือไม่

ชงัจิว่หมนิเดนิไปได้ไม่ไกลกไ็ด้ยินเสยีงลมเบาๆ ดงัข้างหู ใบไม้ร่วง 

ใต้ฝ่าเท้าถูกพัดออกไปหลายก้าว เขาหรีต่าลงเลก็น้อย มิได้หันกลับไป

เงาคนสายหนึ่งถือกระบี่แทงเข้ามากลางอากาศ

กระบีเ่ซยีนของเขามไิด้ออกจากฝัก เขาใช้ฝักกระบ่ีรับกระบีข่องผูม้า

หญิงสาวในชดุสีแดงถูกแรงปะทะจนถอยหลงัไปหลายก้าว ปลายเท้า 

แตะสะกิดต้นซิง่ ถือกระบ่ีฟาดฟันใส่เขาอีกครัง้

ตอนน้ันนางศึกษาอาคมมามากมาย แต่กลับมไิด้ฝึกกระบี ่ เพลงกระบี ่
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ที่อาศัยเรียนรู้จากการดูผู้อื่นมาไร้ระเบียบแบบแผน มีแต่ความห้าวหาญ 

ขณะพุ่งออกไปอย่างสะเปะสะปะ

"หลีซูซู" ชังจิ่วหมินมุมปากกระตุก "เจ้าท�าอะไรของเจ้า"

หญิงสาวดวงตาเปล่งประกาย "ข้าได้ยินพวกเขาบอกว่าผูใ้ดเอาชนะ 

ท่านได้ ท่านเซยีนหรงขยุจะถ่ายทอดเคลด็กระบีช่งิหงให้คนผูน้ัน้ทัง้หมด 

ระวัง!"

เขาแค่นเสียงหยัน "หน้าอย่างเจ้าน่ะหรือ เช่นนั้นก็ลองดูสิ"

ค�าพูดนีเ้ป็นความจรงิ เขาอายุมากกว่าหลซีซูมูาก ในฐานะบตุรชาย 

ของประมขุตงอีท่ี้มพีลงัตบะแขง็แกร่งและลกูศษิย์สายตรงเพียงคนเดยีว

ของหรงขุย พลงัตบะของชงัจิว่หมนิลกึล�า้ยากคาดเดา

แต่ค�าพูดน้ีกลับกระตุ้นความอยากเอาชนะของหลีซูซู นางมีนิสัย 

ไมย่อมอ่อนให้ใคร

เดิมทีตั้งใจจะประมือกับเขาเท่าน้ัน แม้เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะ  

อย่างมากวันหลงัก็ค่อยลองใหม่ ทว่าพอชงัจิว่หมนิเอ่ยเช่นน้ี เฟ่ิงหวงน้อย 

ก็โมโหจนขนชี้

เขาดูถูกใครกัน!

นางตัดสินใจไม่ใช้กระบี่ แต่ใช้อาคมต่อสู้กับเขา

หลีซูซูมีแก่นวิญญาณฟ้าอยู่แล้ว อัคคีแท้สว่างโรจน์ในมือนาง  

ชัว่เวลานัน้เกาะเซยีนเผิงไหลท้ังเกาะอณุหภูมิสูงขึน้ไม่น้อย อคัคีแท้ลกุลาม 

ไปจนถึงปลายเท้าของชงัจิว่หมนิ

เขายกมือขึ้น สายลมพัดตามนิ้วมือเขา อัคคีแท้มอดดับทั้งหมด

หลีซูซูคิดในใจ หมดกัน วิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลหรือ

ฉับพลันนางเกิดไหวพริบจึงเอ่ยว่า "รับกระบวนท่า!"
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หลีซูซูปาไข่มุกเม็ดหนึ่งออกไป

เขามีบทเรียนจากผงคันยุบยิบครั้งก่อนแล้ว จึงไม่ท�าลายมัน 

จนแตกละเอยีดอกี แต่เบ่ียงตัวหลบ

หลีซูซูค้นหาในถุงฟ้าดินและปาของออกไปอย่างต่อเนื่อง...

ร่มกระดาษเคลือบน�้ามัน ถังหูลู่ ศิลาวิญญาณ

ชังจิ่วหมินหน้าถมึงทึง

จวบจนนางปายาลูกกลอนเม็ดหนึ่งออกมา ยาลูกกลอนระเบิดออก 

หมอกขาวฟุ้งตลบไปทั่ว กลายเป็นกระต่ายฟันเหล็กนับไม่ถ้วนท่ีดูน่ารัก 

ทว่าดรุ้าย กระโจนเข้ามากัดเขา

ไม่รูว่้าของเหล่านีเ้ป็นอาวธุเอาตวัรอดประเภทใดของหลซีซู ูชงัจิว่หมนิ 

อยู่ท่ามกลางหมอกฟุ้ง ชัว่ขณะหน่ึงท่ีมองไม่เห็นอะไรท้ังส้ิน

เขารู ้ว่าหลีซูซูเจ้าเล่ห์แสนกล จึงไม่กล้าบีบของจ�าแลงเหล่านี ้

ให้แหลกสลายจรงิๆ ได้แต่ยืนอยู่กับทีอ่ย่างเย็นชา เขามร่ีางเซยีน เศษสวะ 

เหล่าน้ีกัดเขาไม่ก่ีที ความรูส้กึไม่ต่างจากการถูกจัก๊จี้

เพ่ิงจะคดิเช่นนีก็้มคีนแหวกฝ่าหมอก ยกมอืขึน้จูโ่จมมาท่ีเขา แม้จะ 

มองอะไรไม่เห็นชั่วขณะ แต่ประสาทหูของชังจิ่วหมินกลับไวมาก เขา 

อยากจะยุตกิารต่อสูอ้นัเหลวไหลครัง้น้ี จงึแสร้งท�าเป็นไม่รู ้ รอจนนางมาถึง 

ตรงหน้าค่อยลงมอื

ชงัจิว่หมินสกัดข้อมอืหลซีซูไูว้ นางจงใจก้าวพลาด ร่างกายโงนเงน 

ราวกับจะล้มลงบนพ้ืนในอดึใจต่อไป

มือขาวซีดเย็นเฉียบข้างหนึ่งคว้าตัวนางไว้กะทันหัน

นางอึ้งงันไป

อนัทีจ่รงิน่ีเป็นเพียง...กระบวนท่าทีท่�าให้คนประมาทศัตรเูท่าน้ัน แต่ 
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ในเมื่อชังจิ่วหมินหลงกลแล้ว มิสู้ด�าเนินการไปตามแผน หลีซูซูกระโจน 

เข้าหาเขา จงัหวะท่ีออกแรงกดเขาลงบนพ้ืน ยันต์ตรงึร่างสฟ้ีาในมอืแปะลง 

บนหน้าผากเขา

"ท่านแพ้แล้ว!" นางกดไหล่เขาไว้ หยิบกระบี่ของเขาท่ีอยู่ด้านข้าง 

ขึน้มา ฝักกระบีช่ีไ้ปท่ีล�าคอเขา "ศิษย์พ่ีจิว่หมนิ ท่านยอมแพ้หรือไม่!"

หมอกฟุ้งสลายไป กระต่ายฟันเหล็กรอบด้านกลายเป็นเงามายา

ทิวทัศน์แห้งแล้งตลอดหมื่นปีไม่เคยเปลี่ยนของเผิงไหลปรากฏ 

เบือ้งหน้าเขา หญงิสาวน่ังคร่อมอยู่บนเอว เร่งให้เขายอมแพ้ด้วยน�า้เสยีง

กระหย่ิมใจ

ร่างกายเขาแข็งทื่อ "ลงไป"

หลซีซูย้ิูมร่า "ยอมแพ้เรว็เข้า! ท่านถูกยันต์ตรงึร่าง ถึงอย่างไรก็ขยับตัว 

ไม่ได้ ถ้าวันน้ีไม่ยอมแพ้ เรือ่งน้ีก็ไม่จบ"

ไม่รูเ้ป็นเพราะวิธี 'ต�า่ช้า' ของนางท�าให้เขาโมโหหรอืไม่ หางตาของเขา 

เป็นสแีดงเรือ่ นิง่เงียบไม่พูดไม่จา

นางอดร้อนใจมไิด้ ผลกัเขาหนึง่ทพีลางเอ่ยว่า "นี ่ ท่านเซยีนหรงขยุ 

ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าต้องเอาชนะท่านด้วยวิธีใด ตอนอยู่ที่สระล้างกระบี ่

ท่านเป็นคนบอกเองว่าการศึกไม่หน่ายกลอบุาย"

คนเบื้องล่างที่ 'ขยับไม่ได้' ท�าได้เพียงงอนิ้วมือเข้าด้วยกัน

ตอบด้วยน�้าเสียงคลุมเครือ "อืม"
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หลซีซูรููส้กึว่าภาพตรงหน้าช่างคุน้เคยอย่างบอกไม่ถูก ภาพเหตกุารณ์ 

ท่ีไม่ปะตดิปะต่อวาบผ่านไปในสมอง ใต้แสงจนัทร์ในโลกมนุษย์ ปีศาจจิง้จอก 

ชายหนุ่มท่ีเจ้าเล่ห์ชัว่ร้าย...

มารฝันสะดุง้โหยง รบีร่ายอาคมอกีครัง้ มนัมองลกูแก้วหลวิหลท่ีีรัศม ี

จางลงทุกที

แย่แล้ว ประคองไว้ได้อีกไม่นาน

ช่างประหลาดเหลือเกิน

มารฝันมองลูกแก้วหลิวหลี ในใจของหลีซูซูคล้ายมีบางสิ่งก�าลัง 

ต่อต้านอารมณ์ความรูส้กึทัง้หมดน้ีอยู่

หลีซูซูขมวดคิ้วและสะบัดศีรษะ ภาพเหล่านั้นเลือนรางไป

นางคดิมากไปเองกระมงั นางยังไม่เคยไปแดนมนษุย์ จะมคีวามทรงจ�า 

ในแดนมนษุย์ได้อย่างไร

106
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การทดสอบของศิษย์สิ้นสุดลง ท่านเซียนหรงขุยไม่อยู่ ชังจิ่วหมิน

ยอมรบัอย่างเงยีบๆ ว่านางชนะแล้ว หลายวันน้ีจงึสอนวิชากระบีข่ัน้พ้ืนฐาน 

ให้นาง

นางหารูไ้ม่ว่าชงัจิว่หมนิเข้าใจเคลด็กระบีช่งิหงอย่างทะลปุรโุปร่งแล้ว 

ให้เขาเป็นคนสอนนางก็ยังได้

ไม่จ�าเป็นต้องให้ชงัจิว่หมนิสัง่ ทกุวนัตอนเช้านางจะไปล้างกระบีท่ี ่

สระล้างกระบีอ่ย่างว่าง่าย จนกระทัง่ถงึยามเย็นค่อยให้ชงัจิว่หมนิถ่ายทอด 

เคลด็กระบีใ่ห้นาง

เขาเข้มงวดกับตนเอง ตอนสอนหลีซูซูย่อมไม่ยกเว้นเช่นกัน หาก

กระบวนท่ากระบ่ีของนางผดิ เขาจะตีข้อมอืนางอย่างไม่ปรานี

หลีซูซูกัดฟัน อดทนไว้ทุกครั้ง

กลบัมีวันหน่ึงชงัจิว่หมนิเห็นท่าทางทนเจบ็ของนางโดยบงัเอญิ เขา

มุ่นคิว้เลก็น้อย

ตกกลางคืนในห้องของหลีซูซูมีผลครามมากกว่าเดิม ผลไม้ชนิดน้ี 

กรอบหวานรสชาติอร่อย กินลงไปแล้วจุดหลิงไถจะกระจ่างใส เป็นสิ่งที ่

ส�านกัเหิงหยางไม่มี

หลซีซูอูดดงึตวัเซยีนจือ่น้อยมาถามมไิด้ "ผลไม้น้ีเด็ดมาจากท่ีใดหรือ"

เซยีนจือ่น้อยส่ายหน้า ตอบอย่างประหลาดใจ "ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน"

นางรู ้ว่าแดนเผิงไหลมีผลครามล�้าค่า แต่ผลครามปลูกอยู่ท่ีใด  

เซียนจื่อน้อยที่เกิดในแดนเผิงไหลยังไม่เคยได้ยินมาก่อน

เซยีนจือ่น้อยขอตวัจากไป ท้ิงให้หลซีซูจู้องผลครามอยู่นาน ไม่รูน้าง 

คดิอะไรอยู่

วันต่อมาหลซีซูไูปต�าหนกัเซยีน กลับไม่พบชงัจิว่หมนิ เซยีนรบัใช้ใน
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ต�าหนักเขาบอกว่าประมขุตงอีพ้าไฉ่ซวงกลบัมาท่ีเผงิไหล ชงัจิว่หมนิก�าลงั 

พูดคุยกับประมขุตงอี้

หลีซูซูหลุบตา ก�าผลไม้ในมือพลางรับค�า

เช่นนั้นก็รออีกสองสามวัน รอให้ชังจิ่วหมินมีเวลาก่อน

ทว่าการรอคอยครั้งนี้หลีซูซูกลับได้ข่าวอื่นมาแทน...

หมู่นี้ในแดนเผิงไหลต่างลือกันว่าชังจิ่วหมินก�าลังจะแต่งงานเป็น 

คูบ่�าเพ็ญกับไฉ่ซวงแล้ว เรือ่งท่ีไฉ่ซวงถูกเว่ยสวินล่อลวงให้เสยีพรหมจรรย์ 

ก่อนหน้าน้ี คนในแดนเผิงไหลกว่าครึ่งต่างก็รู้ เพียงแต่ผู้บ�าเพ็ญเพียร 

ให้ความส�าคัญกับการรักเดียวใจเดียว หาได้สนใจเรื่องความบริสุทธ์ิ 

ของสตรไีม่

แม้โลกบ�าเพ็ญเพียรไม่ใส่ใจ แต่ไฉ่ซวงที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อน 

กลบัใส่ใจย่ิง

ได้ยินว่าหลงักลบัแดนเซยีนตงซูแ่ล้ว นางพยายามฆ่าตัวตายหลายหน 

เคราะห์ดีทีป่ระมขุตงอีข้วางไว้ได้

ไฉ่ซวงพูดอกึๆ อกัๆ ว่าเว่ยสวินบบีบงัคบันาง ในใจนางมเีพียงพ่ีชาย 

เท่าน้ัน ประมขุตงอีจ้งึเป็นคนตัดสนิใจ ให้ชงัจิว่หมนิแต่งนางเป็นคู่บ�าเพ็ญ

หลีซูซูไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดในใจจึงอัดอั้นหงุดหงิด

นางเดินออกไปข้างนอก บังเอิญเจอไฉ่ซวง

ไฉ่ซวงใบหน้าซีดเซียวอยู่บ้าง ไม่ขาวกระจ่างอมเลือดฝาดเหมือน 

แต่ก่อน คดิว่าไอเย็นในบ่อโยวปิงยังคงส่งผลกระทบต่อนางมาก

ทั้งที่ไฉ่ซวงเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียรแล้ว แต่กลับยังท�าตัวเหมือนสตรี 

ในโลกมนษุย์ ปักชดุวิวาห์ด้วยตนเองอย่างเขนิอาย

หลีซูซูปรายตามองชุดวิวาห์สีแดงสดในมือนางพลางเม้มปาก
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แน่นอนว่าไฉ่ซวงก็มองเห็นหลีซูซูเช่นกัน ไฉ่ซวงมีสีหน้าเบิกบาน 

ไร้เดยีงสา ราวกับจ�าเรือ่งบาดหมางก่อนหน้าน้ีไม่ได้แล้ว นางเข้ามาจบัมอื

หลซีซูแูละเอ่ยว่า "หลเีซยีนจือ่ เจ้ามาหาพ่ีจิว่หมนิหรือ เขาไม่อยู่"

หลีซูซูดึงมือออก "ข้ารู้แล้ว"

นางไม่ชอบไฉ่ซวง จึงไม่อยากคุยกับอีกฝ่าย

ไฉ่ซวงเห็นนางจากไปโดยไม่พูดอะไรต่อก็รีบเอ่ยว่า "เจ้าจะไม่ถาม

หน่อยหรอืว่าพ่ีจิว่หมนิไปท่ีใด"

หลซีซูหูนักลับมา ย้ิมมองนางพลางส่ายหน้า "ไม่ถาม เจ้าอย่าได้บอก 

เป็นอนัขาด"

ไฉ่ซวงหน้าตึง ท�าเหมือนไม่ได้ยินค�าพูดนาง "เขาไปโลกมนุษย์  

ไปเสาะหาน�้าตามนุษย์เงือก* ให้ข้า ในแดนมนุษย์หากแต่งงานล้วนม ี

ธรรมเนยีมการมอบสินสอด น�า้ตามนุษย์เงือกเก้าสบิเก้าหยดสามารถท�าให้ 

คนอ่อนเยาว์ตลอดกาล ร่างกายแขง็แรงปลอดภัย"

หลซีซูพููด "การคยุกับเจ้าช่างล�าบากแท้ เอาอย่างน้ี เจ้ายังจะพูดอะไร 

อกี รบีพูดมาให้จบ"

ไฉ่ซวงท�าท่าน่าสงสาร มองนางด้วยแววตาต�าหนิ

หลีซูซูเอียงศีรษะเล็กน้อยแล้วพลันเอ่ยว่า "เจ้ากลัวข้า?"

ไฉ่ซวงสีหน้าแข็งทื่อ

หลซีซูย้ิูมอย่างเข้าใจ "เจ้าจะกลวัข้าด้วยเหตุใด กลวัว่าข้าจะถีบเจ้า 

ตกบ่อโยวปิงเหมอืนครัง้ก่อน หรอืกลวัว่า...พ่ีจิว่หมนิของเจ้าจะชอบข้า"

ไฉ่ซวงปากสั่นระริก "เจ้าอย่าพูดเหลวไหล! หากเขาชอบเจ้าจริง  

ย่อมไม่รบัปากประมขุตงอีว่้าจะแต่งงานกับข้า"

* น�้าตามนุษย์เงือก ตามความเชื่อของจีนเมื่อมนุษย์เงือกหลั่งออกมาแล้วจะกลายเป็นไข่มุก
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"ที่แท้เดาไม่ผิด เป็นอย่างหลังนี่เอง" หลีซูซูลูบคาง เลียนแบบ 

ศิษย์พ่ีหญิงผู้หนึ่งในส�านักเหิงหยาง บิดเอวเดินนวยนาด ท�าท่าย่ัวยวน 

เหมอืนสตรทีีช่ัว่ร้าย เดินเข้าไปใกล้ไฉ่ซวง

ไฉ่ซวงตกใจจนถอยหลังก้าวหนึ่ง "เจ้าจะท�าอะไร"

หลซีซูพููด "จะบอกเจ้าว่าหากไร้ความสามารถก็อย่ามาหาเร่ืองผู้อืน่ 

หาไม่แล้วเจ้าจะมชีะตากรรมเช่นน้ี"

นางคลายมือ หินหยกชิ้นหนึ่งสลายเป็นผุยผงในฝ่ามือนาง

ไฉ่ซวงยังมอิาจดงึสตกิลบัมาจากความตืน่ตกใจ หลซีซูก็ูเดนิจากไปไกล

แล้ว

หลังเดินออกมาไกลแล้ว รอยย้ิมมุมปากของหลีซูซูหายไป นาง 

เตะก้อนหนิเลก็ๆ บนทางปหิูนจนกระเด็น

จุดหลิงไถอุ่นเล็กน้อย ในจุดท่ีนางมองไม่เห็น มรรคาไร้รักหมุนวน 

อย่างเงยีบๆ นางไม่เข้าใจว่าเหตใุดตนเองจงึไม่มคีวามสขุ หรอืว่าเป็นเพราะ 

ไฉ่ซวงจงใจหาเรือ่งนาง เช่นน้ันไปแก้แค้นนางเสยีก็จะหายใช่หรือไม่

ดอกซิ่งในแดนเผิงไหลไม่มีวันเหี่ยวเฉา ตกกลางคืนหลีซูซูเปิด 

กระบงุไม้ไผ่ คางคกฝงูหน่ึงเรยีงแถวอย่างเป็นระเบยีบ

"ไปขู่นางสักหน่อย"

คางคกแต่ละตวัหน้าตาดดัุน รบัภารกิจแล้วกระโดดเข้าไปในต�าหนกั 

ของไฉ่ซวง

ไม่นานเสียงกรีดร้องแหลมก็ดังมาจากข้างใน

มองผ่านหน้าต่าง หลีซูซูเห็นไฉ่ซวงตะโกนเสียงดังเหมือนคนบ้า  

ดูน่ากลัวกว่าคางคกบนพ้ืนมาก ไม่เหลือท่าทีอ่อนแอน่าสงสารเหมือน 



45เถิงหลัวเหวยจือ

เมือ่ตอนกลางวันสกันิด ในท่ีสดุหลซีซูก็ูรูส้กึสบายใจข้ึน

นางปัดมือ เตรียมตัวจากไป

เงาคนสายหนึ่งมองนางอย่างเย็นชา

"ชังจิ่วหมิน?"

ผู ้มายกมือขึ้น คางคกที่เสกขึ้นเหล่าน้ันสลายกลายเป็นเถ้าธุลี 

ในพรบิตา เขาพูดข้ึนว่า "เจ้าก็มสีทิธ์ิแตะต้องนางอย่างนัน้รึ"

หลซีซูอูึง้งันไป ยามท่ีนางก�าลังจะเอ่ยค�าพูด เขากลบัลงมอืกะทนัหนั  

หลีซูซูถูกธงสามผืนที่โบกสะบัดล้อมไว้ มันหมุนวนอย่างรวดเร็ว แสงสีฟ้า

พันธนาการนาง วิญญาณเทพของหลซีซูเูจบ็ปวดและล้มลงกับพ้ืน

ธงผืนที่ควบคุมวิญญาณชีวิตเริ่มดูดกลืนจิตวิญญาณนาง

หลีซูซูมองผ่านธงสามผืน เห็นแววตาเย็นชาเจือไอสังหารของ 

ชงัจิว่หมนิ

ถึงอย่างไรนางก็ยังอ่อนเยาว์ หลีซูซูอยากหนีออกไป แต่กลับ 

ไร้เรี่ยวแรงจะโต้ตอบ จวบจนรัศมีสีขาวตรงหว่างค้ิววาบข้ึน ธงสามผืน 

ขาดกระจยุ นางกระอักเลอืดค�าหน่ึงออกมาและหมดสตไิป

ภาพสุดท้ายก่อนสลบไปนางเหมือนจะได้ยินเสียงของเหยากวง  

"หลีซูซู!"

คนท่ีหน้าตาเหมือน 'ชังจิ่วหมิน' เดินจากไปไกล โฉมหน้าค่อยๆ 

เปลีย่นแปลง กลายเป็นประมขุตงอี!้

ประมุขตงอี้สีหน้าย�่าแย่ "ถึงขั้นทิ้งของไว้ปกป้องนาง"

มารฝันมองลกูแก้วหลวิหลตีรงหน้าท่ีเกิดรอยร้าว ท�าหน้าประหนึง่ 

บดิามารดาเสยีก็มปิาน "ไข่มกุแปลงโฉมหมดพลงัแล้ว ความฝันอนังดงาม 
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มิอาจประคองไว้ได้อีกต่อไป นับจากน้ีไปห้วงฝันจะปรุงแต่งด้วยตัวของ 

มนัเอง เขามชีะตาโดดเดีย่วเดยีวดาย ราชนัมารฟ้ืนข้ึนมาแล้วคงไม่ฆ่าข้า 

กระมงั"

อกีทางหน่ึง ชงัจิว่หมนิร่างกายเต็มไปด้วยแผลนับไม่ถ้วน โลกมนษุย์ 

มสีายฝนตกลงมาอย่างหนัก

เขาหลบัตา ข้างกายมนี�า้ตามนษุย์เงือกเก้าสบิเก้าหยด ดจุดังไข่มกุ 

เมด็แล้วเมด็เล่า

ระหว่างทางกลับแดนเผิงไหล ดวงตาเขาเจือรอยยิ้มน้อยๆ

ทว่าตามหาจนท่ัวรอบหนึง่ เซยีนจือ่น้อยกลับบอกเขาว่า "หลายวันก่อน 

หลเีซยีนจือ่ออกไปข้างนอกและไม่ได้กลบัมาอีกเลย"

รอยยิ้มในดวงตาเขาจางไป ลางสังหรณ์ไม่ดีผุดขึ้นในใจ

ประมขุตงอีม้องน�า้ตามนษุย์เงือกกล่องใหญ่ทีเ่ปล่งประกายเจดิจรสั 

หยิบเม็ดหนึ่งขึ้นมา "เจ้าหามาได้จริงๆ น่าเสียดาย ยายหนูผู้น้ันออกจาก 

แดนเผงิไหลไปแล้ว"

ชังจิ่วหมินหน้าบึ้งตึง "ท่านมิใช่รับปากข้าว่า..."

"ใช่ ข้ารับปากเจ้า หากเจ้าเสาะหาน�้าตามนุษย์เงือกจากเผ่าเงือก 

ทีส่ญูพันธ์ุไปแล้วได้ครบเก้าสิบเก้าเมด็ ข้าจะส่งไฉ่ซวงกลบัโลกมนุษย์ ให้ 

นางเป็นมนษุย์ธรรมดาและไม่สนใจนางอีก"

เขาโยนน�า้ตามนุษย์เงือกกลับลงในกล่อง "จากน้ันไปส�านกัเหิงหยาง  

สูข่อบตุรขีองฉวีเสวียนจือ่ให้กับเจ้า น่าเสียดาย หมินเอ๋อร์ นางไม่เชือ่ใจเจ้า  

คดิว่าเจ้าจะแต่งไฉ่ซวง จงึกลบัส�านกัเหิงหยางไปพร้อมกับเหยากวงแล้ว"

ชงัจิว่หมนิแค่นย้ิมหยัน รอยแผลเลก็ๆ บนใบหน้าท�าให้เขาดขูาวซดี
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เย็นชากว่าเดิม

"ค�าพูดของท่านข้าไม่เชื่อแม้แต่ค�าเดียว นางไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร ข้า 

จะไปพูดเอง!" กล่าวจบเขาก็บังคับกระบ่ีเหาะไปส�านกัเหิงหยาง

"หยุดนะ!" ประมุขตงอ้ีที่อยู่ข ้างหลังเอ่ยปากอย่างเดือดดาล  

"เจ้าคนอกตญัญู เจ้าลมืไปแล้วหรอืว่าตอนเจ้าอายุร้อยปีคนในเผ่าท�านาย

ดวงชะตาเจ้าไว้อย่างไร! หากไม่ผ่านด่านเคราะห์ ร่างจะสลายกลายเป็น 

เถ้าธุลี บิดาส่งเจ้ามาแดนเผิงไหลก็หวังให้เจ้าผ่านด่านเคราะห์นี้ไปให้ได้  

แล้วดูสว่ิาเจ้าท�าอะไร!"

ประมุขตงอี้เขวี้ยงหยกชิ้นหนึ่งออกมา

"กิเลสก่อให้เกิดมารในใจ เจ้าในตอนน้ีแม้แต่ไอมารยังมอิาจขจดัได้  

นางจะท�าให้เจ้าตาย!"

เมื่อชังจิ่วหมินเห็นหยกชิ้นนั้น ก็รู้ว่าประมุขตงอี้รู้ทุกอย่างแล้ว

เขาหยิบหยกที่มีไอมารแฝงอยู่ขึ้นมา ดวงตาด�าสนิทมองไปยัง 

ประมุขตงอี้ "มีชีวิตอยู่แล้วอย่างไร สลายกลายเป็นเถ้าธุลีแล้วอย่างไร  

นบัแต่น้ีไปท่านถือว่าข้าตายไปแล้วเถอะ" กล่าวจบ ชงัจิว่หมนิซดัพลงัเซยีน 

ออกไป พลงัขมุน้ันตกลงบนตัวของคนท่ีแอบฟังอยู่นอกต�าหนัก

ไฉ่ซวงกระอกัเลือดค�าหน่ึง พลังท่ีประมขุตงอีถ่้ายให้นางถูกท�าลายสิน้

ด้วยฝ่ามือนี้ รูปโฉมของนางเริ่มแก่ชรา ไฉ่ซวงรู้สึกว่าพลังชีวิตก�าลังไหล 

ออกไป "ท่านพ่อบุญธรรมช่วยข้าด้วย ช่วยข้าด้วย..."

ประมุขตงอี้ที่ในอดีตรักและเอ็นดูนางมีสีหน้าผิดหวังอย่างยิ่ง

"ไฉ่ซวง เจ้าไม่ควรท�าเช่นนี"้ อวดเก่งคดิว่าตนฉลาด พัวพันกับเว่ยสวิน 

ไม่เลิก ทั้งยังชั่วร้ายมากขึ้นทุกที ให้เจ้าบ่มเพาะความรู้สึกกับจิ่วหมิน 

ตั้งแต่เล็ก เจ้ากลับมิอาจครอบครองพ้ืนที่ในใจเขาได้ก่อนที่เขาจะเกิด 
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มารในใจ ก่อนท่ีเขาจะพบด่านเคราะห์แห่งความรกั

หากมีวิธีแม้เพียงเล็กน้อยท่ีจะช่วยชังจิ่วหมินได้ เขาคงไม่ถึงข้ัน 

ต้องลงมอืสร้างกรรมด้วยตนเอง ไปสงัหารบตุรสาวของเจ้าส�านกัเหิงหยาง 

ผูน้ัน้

ประมขุตงอีถ้อนหายใจ โบกมอืรกัษาชวิีตของไฉ่ซวงไว้และส่งนาง

กลบัแดนมนษุย์ สถานท่ีทีน่างควรอยู่

ข้าหวังเพียงเจ้าจะสามารถยอมรับความแตกต่างนี้ได้ จากเซียนจื่อ 

กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาทีแ่ก่ชราใกล้ตาย

เหยากวงเอ่ยถามอย่างร้อนใจ "หลีซูซูเป็นอย่างไรบ้าง"

ฉวีเสวียนจื่อส่ายหน้า สีหน้าหนักอึ้ง

เหยากวงใกล้จะหลัง่น�า้ตาเตม็ท ี "เป็นเพราะข้าไม่ดเีอง ไม่ได้ดแูล 

ศษิย์น้องหญิงให้ด"ี

ฉวเีสวยีนจือ่ตบไหล่นาง "มใิช่ความผดิเจ้า คนทีท่�าร้ายหลซีซูมูอิาจ

ดแูคลนได้"

แม้เป็นฉวีเสวียนจื่อก็ไม่กล้ารับรองว่าพลังตบะของตนจะสูงกว่า 

อีกฝ่าย คนผู้นั้นตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเอาชีวิตของหลีซูซู หลีซูซูรอดมาได ้

นบัว่าโชคดมีาก

ส�านักเหิงหยางใช้อาคมหวนคืน ย้อนดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับหลซีซูู

อกีครัง้

เหยากวงเดือดดาล "ชังจิ่วหมิน! เหตุใดเขาจึงท�าเช่นนี้!"

"ธงสามวิญญาณ มใิช่ชงัจิว่หมนิ" ฉวีเสวียนจือ่เหน็ภาพนีแ้ล้ว ในใจ 

รูว่้าเป็นใคร แม้มใิช่ชงัจิว่หมนิ แต่ก็เป็นผูม้พีลงัแขง็แกร่งของแดนตงซู่
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"เจ้าส�านัก" มีคนเข้ามารายงาน "ศิษย์ส�านักเผิงไหลชังจิ่วหมิน 

มาขอพบอว้ีหลงิเซยีนจือ่ขอรบั"

คนบนเตียงขนตาไหวระรกิ ฉวเีสวยีนจือ่ลอบทอดถอนใจ ประคอง 

หลซีซูขูึน้มา "เอาอย่างไร เจ้าอยากพบเขาหรอืไม่"

หลซีซูลูมืตา รมิฝีปากขาวซดี นางส่ายหน้าเอ่ย "บอกให้เขากลับไป

เถอะ ตอนน้ีข้าไม่อยากพบใครทัง้น้ัน"

ฉวีเสวียนจื่อตอบ "ได้"

หิมะบนบรรพตฉางเจ๋อโปรยปราย

หลซีซูบูางครัง้หลับลกึ บางครัง้ได้สต ิ เช้าวันนีต้ืน่ขึน้มา วิหคศกัดิส์ทิธ์ิ

กระโดดอยู่ตรงหน้าต่าง เหยากวงมาเย่ียมนาง

เหยากวงมีสีหน้าละล้าละลัง เหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่พูดเสียที

"มีอะไรหรือ" หลีซูซูเอ่ยถาม

เหยากวงตอบนาง "ไม่มีอะไร"

"ศิษย์พี่หญิง ท่านเก็บไม่อยู่ก็พูดออกมาเถอะ"

เหยากวงยิ้มเก้อ พูดอย่างอึกอักว่า "วิญญาณชีวิตของเจ้าได้รับ 

ความเสียหาย หากไม่ซ่อมแซมวิญญาณชีวิต อายุขัยจะได้รับผลกระทบ  

พลงัตบะก็ยากจะพัฒนาต่อไปได้"

หลซีซูไูม่แปลกใจ นางรบัค�าเบาๆ ว่า "อมื" มไิด้เศร้าโศกและมไิด้ตกใจ

เหยากวงมองนาง "แต่มีวิธีหนึ่งสามารถช่วยเจ้าได้"

"วิธีใดหรือ"

"ก็คือ...โอ๊ย ก็เรื่องนั้นอย่างไรเล่า!" เหยากวงหน้าแดงเร่ือ "โลกน้ี 

แบ่งเป็นหยินหยาง สอดประสานร่วมบ�าเพ็ญคู่ เรื่องท�านองน้ีน่ะ" นาง 



50 จันทราอัสดง 4

พูดอย่างคลุมเครือ เห็นได้ชัดว่าเรื่องเช่นน้ียังบ้าระห�่ากว่าการบ�าเพ็ญคู่ 

เสยีอกี

หลีซูซูคาดเดาได้รางๆ

สมัยก่อนผู้บ�าเพ็ญวิชานอกรีตของส�านักเหอฮวนมีการเอาหยินไป

เสรมิหยาง ใช้สตรเีป็นกระถางยาเพ่ือบ�ารงุร่างกาย เพ่ิมพลงัตบะของตนเอง  

แต่วิธีทีเ่หยากวงพูดถึง เห็นได้ชดัว่า...คอืการท�าตรงกันข้าม หากระถางยา 

มาให้หลซีซูู

เหยากวงพูดเสียงค่อย "ช่วงน้ีฝูหยาดแูลเจ้าอยู่ตลอด เจ้าส�านกัคดิว่า

ท�าให้เจ้าหายดโีดยเรว็เป็นเรือ่งส�าคัญท่ีสดุ"

นางยังไม่ทันจะพูดต่อ หลีซูซูก็ส่ายหน้า "ข้าไม่เห็นด้วย"

เหยากวงอ้าปากพลางถอนหายใจ

หิมะนอกหน้าต่างท�าให้วิหคศักดิ์สิทธิ์ตกใจบินหนีไป ยังมีอีกเรื่องที่ 

เหยากวงไม่ได้บอกหลซีซู ูนอกส�านักเซยีน ศิษย์ส�านกัเผิงไหลผู้น้ันยังมิได้

จากไปเลย

ทกุคนในส�านกัเหิงหยางต่างรูว่้าพวกเขาแดนตงซูท่�าร้ายหลซีซู ู จงึ 

หาสารพัดวิธีไปกลั่นแกล้งเขาทุกวัน ร่างกายเขาเต็มไปด้วยบาดแผล  

ไม่ตอบโต้และไม่จากไป

ดูไปก็น่าสงสารมากทีเดียว
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หน้าประตูบรรพต อาภรณ์สคีรามของชายหนุ่มย้อมด้วยโลหติ สะพาย

กระบีเ่ซยีนเล่มหน่ึง

ลกูศษิย์ทีล่งมาจากบรรพตเซยีนเหิงหยางกระซบิกระซาบกัน "เขายังอยู่

ตรงนี้อีก ไม่รู้หรือไรว่าทุกคนชิงชังเขามาก ศิษย์พี่ผู้คุมกฎมัวท�าอะไรอยู่  

ยังไม่โยนเขาออกจากประตูบรรพตไปอกี"

อีกคนหนึ่งพูด "ไล่เขาไป ไม่นานเขาก็ปรากฏตัวตรงนี้อีกอยู่ดี"

"เขายังเพ้อฝันอยากพบอวีห้ลงิเซยีนจือ่อยูอ่กีหรอื เขาไม่รูห้รอืไรว่า 

อกีไม่ก่ีวันอว้ีหลงิจะแต่งงานกับศิษย์พ่ีฝหูยาแล้ว"

เพ่ิงจะขาดค�า ชังจิ่วหมินท่ีก่อนหน้านี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่โต้ตอบ  

ไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้นก็ปราดมาข้างกายศิษย์ผู้นั้นและขยุ้มเสื้อ 

ด้านหน้าของเขา "เจ้าว่าอะไรนะ!"

ศษิย์ชายผูน้ัน้ถูกเขาประชดิตวัก็พลันหวาดกลวัไปชัว่ขณะ แต่พอคดิว่า 
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หลซีซูกูลบัจากแดนเผงิไหลในสภาพบาดเจบ็เช่นนัน้ ก็ยากทีจ่ะป้ันหน้าพูดดี

กับเขาได้

"ข้าบอกว่าอวีห้ลงิกับเยว่ียฝหูยาก�าลงัจะแต่งงานกัน หากเจ้ายังรูตั้ว 

อยู่บ้าง ก็ไสหวักลบัแดนเผงิไหลของเจ้าไปเสยี อย่ามาท�าให้ท่ีน่ีแปดเป้ือน"

นิ้วมือของชังจิ่วหมินก�าแน่น มองเขาด้วยสายตาเยียบเย็น

ขณะท่ีศษิย์เหงิหยางคดิว่าก�าลงัจะเผชญิศกึหนกั นกึว่าเขาต้องลงมอื 

แน่ เขาพลนัคลายมอื หนักายจากไปโดยไม่พูดอะไร

ตอนบ่ายเหยากวงมา เห็นเขาไม่อยู่ท่ีหน้าประตูแล้ว จึงถาม 

ศษิย์ข้างกาย "เขาไปท่ีใดแล้ว"

ศษิย์ผูน้ัน้ตอบว่า "เมือ่เช้าตอนรูข่้าวว่าหลซีซูกู�าลงัจะแต่งงาน เขาก็ 

จากไป คงถอดใจแล้วกระมงั"

เหยากวงทอดถอนใจ มองไปยังทิศทางท่ีเขาจากไป "ไปเสียก็ดี 

เหมอืนกัน"

รอให้อาการบาดเจ็บของหลีซูซูดีข้ึน เจ้าส�านักต้องไปเอาความกับ 

แดนตงซูแ่น่ ดไีม่ดีเหิงหยางกับตงซูอ่าจเปิดศกึกัน ชงัจิว่หมนิเป็นบุตรชาย 

ของประมขุตงอี ้เรือ่งระหว่างเขากับหลซีซูเูป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

ระหว่างทางกลับนางได้พบเยวี่ยฝูหยา

เหยากวงมองชุดวิวาห์ในมือเขา "ให้หลีซูซูหรือ"

เยวี่ยฝูหยาตอบ "อืม"

เขาหลบุตา สีหน้าท่ีดแูปลกประหลาดมาโดยตลอด ยามมองชดุววิาห์ 

ฉายแววอ่อนโยนมากขึน้หลายส่วน

เหยากวงพูด "ข้าคิดว่าเจ้าไม่เต็มใจเสียอีก"

เยวี่ยฝูหยาโคนหูแดงเรื่อ ตอบสั้นกระชับว่า "ข้าเปล่า"
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เหยากวงคลี่ยิ้ม "วันหน้าดูแลหลีซูซูให้ดีล่ะ"

บัดน้ีนอกจากหลซีซู ู ทุกคนในเหงิหยางต่างรูว่้าเยว่ียฝหูยาก�าลงัจะ

แต่งงานเป็นคูบ่�าเพ็ญของนาง เรือ่งน้ีฉวีเสวียนจือ่ก็ยอมรบัอย่างเงยีบๆ แล้ว 

ความปลอดภัยของหลซีซูเูป็นเรือ่งทีฉ่วีเสวียนจือ่ให้ความส�าคญัมากท่ีสุด

เพียงแต่ส�าหรบัเยวีย่ฝหูยา ด้วยสภาพร่างกายของหลซีซูเูขาต้องเป็น 

ฝ่ายเสียสละ มอบพลังตบะจ�านวนมากให้นางฟื้นฟูร่างกาย บอกว่าเป็น 

การบ�าเพ็ญคู ่ แท้จรงิแล้วเป็นการซ่อมแซมวิญญาณชวิีตให้นางต่างหาก 

การมอบพลงัตบะให้นางเช่นนีอ้าจท�าให้ตัวเขาเองพัฒนาต่อไปได้ยาก

เดิมทีเหยากวงกลัวว่าเยวี่ยฝูหยาจะตะขิดตะขวงใจเรื่องนี้ ไม่คิดว่า 

เขากลับมองเรื่องนี้อย่างหวานล�้าปานน�้าผึ้ง ในเมื่อเจ้าตัวเองยังไม่รู้สึก 

เป็นทุกข์หรอืล�าบากใจ เหยากวงจงึหัวเราะ

ศิษย์น้องหญิงก็น่าจะมีความสุขมากกระมัง

มารฝันประคองลูกแก้วหลวิหลี หัวใจส้ินหวังด่ังเถ้าธุล ีอตุส่าห์ทุม่เท 

เต็มท่ีสร้างความฝันอันงดงามขึ้นมา ขจัดศัตรูตัวฉกาจอย่างกงเหย่ียจี้อู ๋

ออกไป กลบัลมืไปว่ายังมเียว่ียฝหูยาอยู่อีกคน

ว่าก็ว่าเถอะ ราชันมารหายไปที่ใดแล้วเล่า

ก่อนวันวิวาห์หนึ่งวัน หลีซูซูถึงได้รู้เรื่องนี้

เหยากวงกลัวนางจะร้องไห้อาละวาด ใครจะคิดว่าหญิงสาวกลบันัง่อยู่ 

ข้างหน้าต่างเน่ินนาน มองวิหคศักด์ิสทิธ์ิท่ีส่งเสยีงเจีย๊วจ๊าวข้างนอก

นานครู่ใหญ่จึงถามว่า "ฝูหยาเต็มใจหรือ"

เหยากวงรีบพยักหน้า "แล้ว...เจ้าล่ะ"
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หลีซูซูริมฝีปากขาวซีด นางระบายย้ิม "เขาท�าเพ่ือช่วยข้า ข้าจะ 

ไม่เตม็ใจได้อย่างไร เพียงแต่ล�าบากเขาแล้ว"

เหยากวงกดเสียงเบา "ข้าคิดว่าเจ้ายังคิดถึงชังจ่ิวหมินอยู่เสียอีก"  

พอค�าพูดหลุดจากปาก เหยากวงก็รู้ว่าตนพูดสิ่งท่ีไม่สมควรออกไป จึง 

รบีเอ่ยว่า "ข้ามไิด้หมายความเช่นนัน้..."

หลีซูซูหลุบตาลงพลางส่ายหน้า

เหยากวงอดถามไม่ได้ "เจ้าชอบเยวี่ยฝูหยาหรือไม่"

การแต่งเป็นคูบ่�าเพ็ญไม่เหมอืนการแต่งงานในโลกมนุษย์ ในวันววิาห์ 

จะต้องผสานเลอืดหวัใจหยดหนึง่ของตนเองลงในวิญญาณเซยีนของอีกฝ่าย 

นับแต่นีไ้ปอกีพันปีหมืน่ปี หากเฉดิฉายก็เฉดิฉายไปด้วยกัน หากดบัสญู 

ก็ดบัสญูไปด้วยกัน ใช้ได้ผลย่ิงกว่าสญัญาทกุข้อในโลกมนุษย์

หลีซูซูตอบ "ข้าไม่รู้"

นางกุมหัวใจ ตรงน้ี...ว่างเปล่าไปหมด เหมอืนประตบูานหนึง่ท่ีถูกปิด  

ไม่อาจรบัรูอ้ารมณ์ใดๆ กระท่ังตอนท่ีเหยากวงพูดค�าว่า 'ชอบ' ส�าหรับนาง 

แล้ว น่ันยังเป็นเพียงค�าค�าหน่ึงทีไ่ม่มคีวามหมายใดๆ

อะไรคือความชอบ ความรู้สึกเช่นไรท่ีเรียกว่าชอบ แน่นอนว่านาง 

ชอบเยวีย่ฝหูยา แต่นัน่ใช่ความรูส้กึท่ีเหยากวงหมายถึงจริงๆ หรอืไม่

หลีซูซูคิดถึงใครอีกคน เหตุใดตอนอยู่ในแดนเผิงไหลภายใต ้

ธงสามวิญญาณ ตอนเห็นชงัจิว่หมนิท�าร้ายนาง นางจึงรู้สึกเสยีใจ

วันต่อมาหลีซูซูเปลี่ยนมาสวมชุดวิวาห์ ทั่วท้ังส�านักเหิงหยาง 

ถูกประดบัตกแต่งจนดูชืน่มืน่มงคล

กวางเซียนเก้าตัวมารออยู่ที่บรรพตฉางเจ๋อตั้งแต่เช้า
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ตอนหลีซูซูถูกประคองขึ้นรถเซียน สีหน้านางเหม่อลอยชั่วขณะ

เมฆมงคลลอยผ่านข้างกายไป รถเซยีนเหาะจากท้องฟ้าเหนอืบรรพต 

ฉางเจ๋อไปยังต�าหนักใหญ่ของส�านกัเหิงหยางอย่างช้าๆ

นางเห็นคนผู้หนึ่งยืนรอนางอยู่ตรงนั้น เป็นเยวี่ยฝูหยา

เขาเงยหน้า สายตาจับจ้องนางแน่วนิ่ง

ชัว่ขณะนัน้หลซีซูรููส้กึเหมอืนว่าเขารอนางอยู่ตรงน้ีมานานมากแล้ว

จงัหวะทีเ่ห็นนาง ดวงตาสดี�าของเขามรีอยย้ิมกระเพ่ือม พาให้หลซีซู ู

รูส้กึเร่าร้อนอย่างบอกไม่ถูก

เยว่ียฝหูยาเข้ามารบันาง ชัว่ขณะหนึง่ท่ีนิว้มอืของท้ังสองสมัผสักัน 

หลซีซูบูงัเกิดความรูส้กึแปลกประหลาดในใจ...มอืของชายหนุ่มเย็นเฉียบ

เคล็ดกระบี่ท่ีเยว่ียฝูหยาฝึกฝนแข็งกร้าวและบริสุทธ์ิย่ิง อุณหภูมิ

ร่างกายของเขาจะเย็นถึงเพียงนีเ้ชยีวหรอื

กระนั้นใบหน้าตรงหน้ากลับเป็นเยวี่ยฝูหยาจริงๆ

หลีซูซูบอกตนเองว่าอย่าคิดฟุ้งซ่าน ฉวีเสวียนจื่อก็อยู่ท่ีนี่ พิธีร่วม

บ�าเพ็ญคูจ่ะเกิดข้อผดิพลาดไม่ได้เด็ดขาด

วิญญาณชีวิตของนางได้รับความเสียหายท�าให้ร่างกายอ่อนแอ  

ฝีเท้าหยุดชะงกัเลก็น้อย ท�าให้เขาหยุดตาม เอ่ยเบาๆ ว่า "ระวัง"

เขาจงูมอืนาง พลังวิเศษอ่อนโยนถูกถ่ายมาให้ไม่สิน้สดุ หลซีซูพูลนั 

รูส้กึเบาสบายข้ึน

ตลอดพิธีการ หลีซซูรููส้กึว่าความคดิของตนเองล่องลอย แต่คนข้างกาย

กลบัขึงขงัจรงิจงัมาก

จวบจนน้ิวมอืเขาแตะลงตรงหว่างคิว้ตน เลอืดหวัใจหยดลงมาในห้วง 

รบัรู ้นางจงึเหลอืบตามองเขาอย่างเหม่อลอย เขาลูบพวงแก้มนางแผ่วเบา 
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ก้มศรีษะลง จบัมอืนางมาวางตรงหว่างค้ิวเขา

"หลีซูซู" เขาเอ่ยเสียงแหบ "ตาเจ้าแล้ว"

นางขบรมิฝีปาก เหน็ผูค้นรอบด้านก�าลงัมองตนอยู่ ผ่านไปครูห่น่ึง

นางจงึหยดเลอืดหัวใจของตนเองลงในห้วงรบัรูข้องเขาอย่างเชือ่งช้า

การหลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีวในห้วงรบัรู ้ ส�าหรบัผูบ้�าเพ็ญเพียรแล้ว 

ให้ความรูส้กึใกล้ชดิย่ิงกว่าการสมัผสัทางร่างกายหลายเท่า

ชั่วขณะที่ห้วงรับรู้ของทั้งสองคนเชื่อมโยงกัน ความรู้สึกประหลาด 

เอ่อท้นขึน้มา นางลนลานถอยหลงัก้าวหน่ึง แตะกลางหน้าผากของตนเอง  

พวงแก้มแดงซ่านอย่างห้ามไม่อยู่

ท่าทางเขินอายกระวนกระวายของนาง ท�าให้รอยย้ิมของคนข้างกาย 

เข้มย่ิงขึน้

หลีซูซูไม่รู้ว่าตนเองอดทนจนพิธีการเสร็จสิ้นได้อย่างไร

นับแต่โบราณมา พิธีแต่งงานเป็นคู่บ�าเพ็ญยังถูกเรียกว่าพิธีรวม

วิญญาณด้วย ชั่วขณะท่ีเลือดหัวใจของตนสัมผัสกับห้วงรับรู้ของอีกฝ่าย  

จะสามารถสมัผสัถึงความรกัทีอี่กฝ่ายมต่ีอตนได้

หลซีซูรููส้กึว่าเลอืดหวัใจของตนเหมอืนปลาตวัเลก็จ้อยท่ีกระโจนลงสู่ 

ห้วงสมทุรกว้างใหญ่น่ากลัวในแดนนรกโดยไม่ทันตัง้ตวั ความรกัทีส่มัผสัได้

อย่างเลอืนราง ท�าให้นางตกใจและท�าอะไรไม่ถูก

เยว่ียฝูหยา...ท�าเพ่ือช่วยตนมิใช่หรือ หากบอกว่ามีความชอบ 

อยู่เลก็น้อย หลซีซูเูชือ่ ทว่าตัง้แต่เมือ่ใดท่ีความรกัของเขาแปรเปลีย่นเป็น 

แดนนรกเวิง้ว้างทีต่ามติดพัวพันจนวันตาย

หลีซูซูมิได้สังเกตว่าตอนชายหนุ่มข้างกายหดมือกลับไป แววตา 

เจอืความหม่นหมองอมึครมึเลก็น้อย
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แน่นอนว่าเขาก็สัมผัสถึงความรักของหลีซูซูได้เช่นกัน

ในห้วงรับรู้มีเพียงความว่างเปล่า ขาวโพลน...ไม่มีอะไรเลย

ท่าทางชะงักงนัและความเย็นชาของเขาคงอยู่เพียงชัว่ขณะ ก่อนที่

รอยย้ิมบรสิทุธ์ิจะฉายขึน้บนใบหน้าอีกครัง้

หลซีซูกูลับมาท่ีต�าหนักเซยีน เดมิทีนางควรจะขบคดิว่าต้องอยู่ร่วมกับ 

เยว่ียฝหูยาอย่างไร แต่พอถึงเตียง นางก็หลบัไปทนัท ีบดัน้ีวิญญาณชวิีต 

ไม่สมบรูณ์ นางอดทนมาได้จนถึงตอนน้ีนบัว่าไม่ง่ายแล้ว

นางหลบัไปได้ไม่นาน ชายหนุ่มในชดุวิวาห์สแีดงก็เข้ามา มคีนย่อกาย

คารวะด้วยท่าทางต่ืนลน "เซยีนจวิน เซยีนจือ่หลบัไปแล้วเจ้าค่ะ"

ชายหนุ่มมไิด้แสดงความไม่พอใจ เพียงเอ่ยด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนว่า 

"ข้ารูแ้ล้ว พวกเจ้าออกไปเถอะ ข้าจะดูแลนางเอง"

เขาเดินอ้อมฉากบังลมปักลายกระเรียนเซียน มองดวงหน้าโสภา 

ทีห่ลบัสนิท

สหีน้าอ่อนโยนของเขาหายไป แววตาเย็นเยียบดจุดงัน�า้นิง่ในบ่อลกึ 

ทีม่องไม่เหน็ก้น เขาซกุหน้ากบัซอกคอนาง คล้ายงพิูษท่ีแลบลิน้อย่างเย็นชา

และพัวพันนางไว้

ทว่าสดุท้ายแม้สหีน้าของเขาจะดดุนัน่ากลวั แต่กลบัมเีพียงจมุพิต

แผ่วเบาประทับลงบนพวงแก้มนาง

หลีซูซูนอนหลับครั้งนี้กินเวลาหลายวัน

นางลืมตาลุกข้ึนนั่งบนเตียง ก้มมองเสื้อผ้าของตนเองท่ีถูกเปลี่ยน

เรยีบร้อยแล้ว
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ชุดวิวาห์สีแดงสดกลายเป็นชุดกระโปรงไหมสวรรค์สีม่วงอ่อน  

ชายกระโปรงแผ่ออกไป เจือประกายระยิบระยับ เอวแบบบางของนาง 

มีเชือกถักประณีตห้อยอยู่ การแต่งกายเช่นนี้งดงามพิถีพิถันย่ิงกว่า 

การแต่งกายของตนสมยัก่อน

หลซีซูเูล่นเชอืกถักพลางเดินออกไปข้างนอก นางไม่เห็นเยว่ียฝหูยา 

จงึถามศษิย์ทีก่วาดพ้ืนอยู่ในต�าหนกั "เซยีนจวินเล่า"

ลกูศษิย์ตอบว่า "ท่านต่ืนแล้วหรอืขอรบั! เซยีนจวนิอยู่ท่ีเขาด้านหลัง 

เขาก�าชบัว่าถ้าท่านต่ืนขึน้มาเมือ่ไร ให้ด่ืมของสิง่น้ี"

ในมือหลีซูซูมีขวดที่ท�าจากหยกเพิ่มมาหนึ่งใบ

นางเปิดออก กลิ่นหอมอ่อนจางลอยออกมา เป็นน�้าค้างจุ้ยหยาง  

ของสิ่งน้ีว่ากันว่ามีเฉพาะในเผ่าวาฬกลืนนภาในทะเลทักษิณเท่านั้น  

ช่วยบ�ารงุวิญญาณ แต่เผ่าวาฬกลนืนภาดรุ้ายใจแคบเป็นทีส่ดุ เยว่ียฝหูยา 

ไปเอาของสิง่น้ีมาได้อย่างไร

หลีซูซูมาท่ีเขาด้านหลัง ได้กลิ่นคาวโลหิตจางๆ พอสูดดมอีกท ี

ก็ดเูหมอืนจะหายไปเสยีแล้ว

เยว่ียฝหูยาเดนิออกมาจากในป่า อุม้กระต่ายน้อยตัวหน่ึง เมือ่เห็นนาง

เขาก็ชะงกัไป ก่อนจะย้ิมทักทาย "หลซีซู"ู

หลีซูซูลูบกระต่ายน้อย "สิ่งนี้ให้ข้าหรือ"

"อืม เวลาท่ีข้าไปปราบมาร มันสามารถอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าได้" เขา 

ลบูผมนาง พยายามปรบัน�า้เสยีงแข็งกระด้างในอดตีให้อ่อนโยน "ไฉนจงึ

ออกมาเล่า"

"ข้ามาหาเจ้า" หลซีซูขูย้ีตาอย่างง่วงงุน "ฝหูยา เจ้าไปทะเลทกัษณิ 

ต่อสูกั้บวาฬกลนืนภามาหรอื"
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"มิได้ไป" เขาตอบนาง "ข้าจะไปก่อเรื่องท่ีทะเลทักษิณได้อย่างไร 

น�้าค้างจุ้ยหยางเป็นสิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญตอนฝึกวิชาข้างนอกในอดีต  

ข้างนอกอากาศเย็น ตอนน้ีร่างเซยีนของเจ้ายังไม่แขง็แรงด ีจะท�าให้ไม่สบาย 

ได้ ข้าพาเจ้ากลบัไปดีกว่า"

หลซีซูมูองดูเขาครูห่นึง่ ย่ืนมอืออกไปพลางย้ิมพูด "แบกข้าหน่อย"

เขาโค้งรมิฝีปาก คราวนีด้เูป็นธรรมชาตขิึน้มาก รอยย้ิมแผ่ออกไปใน 

ก้นบึง้ดวงตาชัน้แล้วชัน้เล่า เขาย่อตัวลงตรงหน้าหลีซซูู

หลซีซูเูกาะหลงัเขา เมือ่อยู่ใกล้กันถึงเพียงนี ้นางสดูดมข้างล�าคอเขา

อย่างแนบเนยีน

กลิ่นคาวเลือดเจือกลิ่นหอมสดชื่นของต้นสน...คล้ายมีคล้ายไม่มี

เขาก�าลังโกหก เขามิเพียงไปทะเลทักษิณ ยังฆ่าวาฬกลืนนภาไป 

มใิช่น้อย ถึงรวบรวมน�า้ค้างจุย้หยางขวดน้ันมาได้ ตวัเขาเองก็ได้รบับาดเจบ็  

จงึหลบมาอยู่ท่ีเขาด้านหลงั มไิด้กลบัต�าหนกัเซยีนในทันที

หัวใจของหลีซูซูเกิดระลอกคลื่นประหลาด ท�าให้นางรู้สึกปวดใจ 

เลก็น้อย นางเหม่อมองใบหน้าด้านข้างของชายหนุ่ม ผ่านไปครู่ใหญ่มอืจงึ 

ทาบลงบนใบหน้าเขาเบาๆ

ฝีเท้าของเขาพลันชะงัก หันหน้ามามองนาง

นางยังไม่ทันหดมือกลับไป ก็ประสานสายตากับเขาจังๆ

"เจ้าท�าอะไร" เขาเอ่ยถามเสียงแหบ

หลีซูซูก็ไม่รู้เหมือนกัน นางอยากท�าเช่นน้ี จึงท�าเช่นน้ี ท่าทีของเขา 

ซ้อนทับกับคนทีเ่ดินออกมาจากป่าซิง่บนเกาะเซยีนเผงิไหลอย่างเลือนราง

นางจะตั้งใจมองให้ดี เขากลับก้มหน้าลง น�้าเสียงเจือแววหัวเราะ  

"ต่อให้เจ้าอยาก...กต้็องกลบัต�าหนกัก่อนค่อยว่ากัน"
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หลีซูซูเข้าใจความหมายของเขา จึงโต้แย้งอย่างขัดเขินปนโมโห  

"เหลวไหล!"

จวบจนเขาวางตนลงบนเตียง

หลซีซูกูมุมอืเขา พูดอย่างจรงิจงัว่า "ข้าพูดจรงิๆ นะ เจ้าไม่จ�าเป็นต้อง 

ท�าเช่นน้ีเลย ข้าไม่อยากเป็นตวัถ่วงของเจ้า เจ้าท�าเพ่ือข้าเช่นนี.้..จะท�าลาย 

พลงัตบะของเจ้าได้"

เขาย่อตัวลง จ้องตานาง กุมมือนางและเอ่ย "ข้าเต็มใจ"

หลซีซูสู่ายหน้า นางจ้องมอืตนเองท่ีถูกเขารวบกุมไว้ "ฝหูยา เจ้ายังจ�า

กล่องไม้ท่ีข้ามอบให้เจ้าในปีท่ีเจ้ากราบอาจารย์ได้หรอืไม่ ข้าอยากเหน็มนั"

ชายหนุ่มร่างกายแข็งทือ่เล็กน้อย ก่อนเอ่ยว่า "ก่อนหน้านีต้อนอาจารย์ 

ให้ข้าไปท�าภารกิจ ข้าท�ามนัหล่นหาย ขออภัยด้วย"

หลีซูซูช้อนตาข้ึนมองเขาครู่ใหญ่ ขณะท่ีเขาก�าลังจะรักษาหน้ากาก 

ของความอ่อนโยนไว้ไม่อยู่ นางพลนัเอ่ยปาก "ไม่เป็นไร มใิช่ของส�าคญั 

อนัใด หายไปแล้วก็ช่างเถิด"

"ต่อไปของทุกอย่างท่ีเจ้ามอบให้ ข้าจะไม่มีทางท�าหายอีก" เขา 

พูดเสยีงค่อย

หลซีซูสู่งเสยีงอมื วางคางบนไหล่เขา "ฝหูยา ร่างกายเจ้า...มกีลิน่หอม

อะไรหรอื ข้าไม่เคยได้กลิน่เช่นนีจ้ากตัวเจ้ามาก่อน"

เขาตอบเสียงเรียบ "ไปเขาด้านหลังแล้วไม่ระวังเลยติดมาน่ะ"

หลีซูซูคิดในใจ สุขุมทีเดียวนี่ ชังจิ่วหมิน

โคมวญิญาณของเยว่ียฝหูยายังไม่มอดดับ แสดงให้เห็นว่าเยวีย่ฝหูยา

ตวัจรงิมไิด้เกิดเรือ่ง เขาน่าจะถูกชงัจิว่หมนิกักขังไว้
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เดิมทีหลีซูซูอยากจะรอดูว่าชังจิ่วหมินจะเผยพิรุธเมื่อไร แต่นาง 

คดิไม่ถึงว่าชงัจิว่หมนิจะพยายามเลยีนแบบเยว่ียฝหูยาอยู่จริงๆ ความเคยชนิ 

ในชวีติประจ�าวันของเยว่ียฝหูยา น�า้เสยีงเวลาพูดจา การไปปฏิบตัภิารกิจ

ของส�านัก หรือแม้แต่วิชากระบ่ีของเหิงหยาง เขามองปราดเดียวล้วน 

ลอกเลยีนแบบได้

มคีรัง้หนึง่หลซีซูเูหน็เขาทีห่น้าประตตู�าหนัก ก�าลงัหลบุตาพูดคุยกับ 

ลกูศษิย์ในส�านักอย่างสภุาพ

นางรู้ว่าชังจิ่วหมินดูแคลนการท�าเช่นนี้

แต่บัดนี้เขายินดีเป็นเงาของคนอีกคน เลียนแบบคนอีกคน ทุกวัน 

ตอนเช้าและพลบค�า่เขาจะจดัเตรยีมทกุอย่างไว้ให้นางอย่างเอาใจใส่

นางคดิถึงความรกัร้อนแรงในห้วงรบัรูข้องเขาแล้วเหม่อลอยเล็กน้อย

จนกระท่ังตอนทีเ่ขาหนักลบัมา หลซีซูก็ูไม่รู้ว่าตอนนีต้นคดิอะไรอยู่ จงึ

ฉกีย้ิมให้เขาโดยไม่รูตั้ว

พรบิตาถัดมานางเห็นดวงตาด�ามืดคูน้ั่นเปล่งประกาย คล้ายดวงดาว 

ทีท่อแสง
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การเล่นละครของชงัจิว่หมนิครัง้นี ้ ท่าทางเหมอืนจะเล่นไปจนชัว่ฟ้า 

ดนิสลาย

หลซีซูยัูงมไิด้ร่วมบ�าเพ็ญคูกั่บเขาชัว่คราว ชงัจิว่หมนิคิดอะไรได้ กลบั 

อดมไิด้ท่ีจะโค้งรมิฝีปาก

นางมคีวามตะขิดตะขวงใจ น่ีแสดงให้เห็นว่าในใจนางมไิด้มเียว่ียฝหูยา

อยู่ใช่หรอืไม่

หลีซูซูรออยู่อีกหลายวัน เห็นเขาย่ิงเล่นละครย่ิงสมจริง ตอนนี้ 

ศษิย์ส�านักเหงิหยางเหน็เขาเป็นศิษย์เอกท่ีน่าเคารพนับถือแล้วจรงิๆ

หมาป่าท่ีมีอุบายชั่วร้ายแฝงตัวเข้ามาในฝูงแกะ แต่กลับต้องข่ม

สญัชาตญาณดัง้เดิม แสร้งท�าตัวบรสิทุธ์ิเถรตรง

หลีซูซูมีใจอยากจะกลั่นแกล้งเขา ในเมื่ออยากเล่นละคร เช่นน้ัน 

ก็ได้ ต้องอดทนให้ได้ล่ะ

108
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ตอนกลางวันนางส่ังให้เซยีนรบัใช้ยกกระถางหญ้าเซยีงหลนั* เข้ามา  

ตกกลางคนืชงัจิว่หมนิกลับมา มองปราดเดยีวก็เห็นในห้องมหีญ้าเซยีงหลนั 

เพ่ิมมาสองกระถาง

หลีซูซูยืนอยู่ด้านข้าง รดน�้าให้พวกมัน วันนี้สีหน้านางดูไม่เลว  

ดสูดชืน่กว่าทีผ่่านมาไม่น้อย

เขามองดคูรูห่นึง่ ดวงตาเจอืแววอ่อนโยนหลายส่วน โอบกอดนางจาก 

ข้างหลงั "วันนีไ้ฉนจงึมเีรีย่วแรงมาท�าเรือ่งพวกน้ีเล่า"

นบัตัง้แต่ท้ังสองคนแต่งงานเป็นคูบ่�าเพ็ญ น้อยคร้ังท่ีจะมช่ีวงเวลา 

ทีไ่ด้ใกล้ชดิกันเช่นน้ี

ชงัจิว่หมนิระมดัระวังตวัมาก เยว่ียฝูหยานสิยัค่อนข้างทึม่ทือ่เก็บตวั  

ไม่มีทางเป็นฝ่ายเข้าหานางมากเกินไป ดังนั้นต่อให้เขากอดนาง ก็มิกล้า 

กอดแน่นจนเกินไป

หลีซูซูลอบย้ิม รู้ว่าการที่เขาจะรักษาความเหมาะสมและมารยาท 

เอาไว้เป็นสิง่ทีไ่ม่ง่ายเลย นางพูดข้ึน "ข้าเหน็ว่าในต�าหนักเซยีนไม่มสีสีนัอะไร  

จงึให้เซยีนรบัใช้หาต้นไม้ใบหญ้ามาเพ่ิมสองสามกระถาง"

รมิฝีปากของชงัจิว่หมนิไล้ผ่านล�าคอนางอย่างผวิๆ สุม้เสยีงแหบพร่า  

"หากเจ้ารูส้กึว่าต�าหนกัเซยีนน่าเบ่ือ พรุง่น้ีพวกเรากลับฉางเจ๋อกัน"

"ไม่ต้องหรอก ฉางเจ๋อเงียบเหงาเกินไป ต�าหนักเซียนดีทีเดียว"

"ตอนนีง่้วงหรอืยัง" เขาเอ่ยถาม สายตาจบัอยู่ท่ีล�าคอขาวเนียนของนาง 

กล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบเจือแววหย่ังเชิง "แต่งงานมาหลายวันแล้ว  

วิญญาณชวิีตของเจ้ายังไม่ได้รบัการซ่อมแซมสกัท"ี

การซ่อมแซมวิญญาณชีวิตต้องบ�าเพ็ญคู่ในตอนที่นางมีสติ

* หญ้าเซียงหลัน เป็นพืชที่ใช้ท�าวานิลลา
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เรื่องนี้บอกไม่ถูกว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบ สถานการณ์ของหลีซูซู 

ตอนนี้ท�าได้เพียงให้ชังจิ่วหมินถ่ายพลังให้นางเท่านั้น พลังตบะของเขา 

ไม่มทีางก้าวหน้า มแีต่จะถดถอย

หลีซูซูหมุนตัวในอ้อมกอดเขา เขาเกือบเปลี่ยนสีหน้าแทบไม่ทัน  

สหีน้าชะงกัค้าง ก่อนจะมองนางด้วยท่าทขัีดเขิน แววตากระจ่างใส คล้าย

ไม่มคีวามคดิชัว่ร้ายแม้แต่น้อย

หลีซูซูคิดในใจ เจ้าอยากให้ข้าตอบตกลงหรือว่าปฏิเสธกันนะ

นางกลัน้ย้ิม คดิถึงละครฉากเดด็ทีก่�าลงัจะเกิดขึน้ นางจงึให้ความ

ร่วมมอืกับเขา มองเขาหน้าแดงและพยักหน้าเบาๆ

สหีน้าของชงัจิว่หมนิเย็นชาไปชัว่ขณะ มอืรวบเข้าด้วยกันแน่นทันใด

หลีซูซูเห็นสีหน้าเขาก็เดาได้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ ไม่พ้นคิดว่า 

ตนยินดบี�าเพ็ญคูกั่บเยว่ียฝหูยา

นางพอจะเข้าใจแล้ว หากในหวัของคนผูน้ีม้แีต่เรือ่งต�า่ช้า เขาต้อง 

ไม่โกรธแน่นอน ยังจะแอบดีใจด้วยซ�า้

แต่เมื่อตนพยักหน้า เขากลับโมโห ชั่วขณะหน่ึงท่ีเขาแทบลืมไปว่า 

ตนเองสวมบทเป็นเยว่ียฝหูยาอยู่ เกือบจะฉกีหน้ากากออก มอืบบีแน่นจนนาง

รูส้กึเจบ็เอว

หลีซูซูแสร้งท�าเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราว มองเขาด้วยความฉงน "ฝูหยา?"

โทสะถูกเขากดข่มลงไป เขาพูดว่า "ขออภัย"

หลซีซูสูาบานได้ว่านางได้ยินเสยีงขบเข้ียวเคีย้วฟันจากน�า้เสยีงของเขา 

ทัง้ทีไ่ฟโทสะจะกลบสติสมัปชญัญะอยู่แล้ว ยังต้องแสร้งท�าเป็นสขุุมเยือกเย็น

ภายใต้สายตาของหลซีซูทูีจ้่องมองอยู่ เขาถึงขัน้เค้นรอยย้ิมออกมา 

ทว่านัยน์ตาด�าสนิทกลับไม่มีรอยย้ิมแม้แต่น้อย หลีซูซูจงใจหลุบตาลง  
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จะปลดสายคาดเอวของเขา

เขานิ่งเงียบไม่ขยับ ดวงตาจ้องกระหม่อมนางเขม็ง

"เจ้าชอบเยวี่ย...ข้าหรือไม่" เขาเชยคางของหลีซูซูขึ้นมา "มองข้า"

หลซีซููอยากเตอืนสตเิขาสักค�าว่า 'เจ้าก�าลังเล่นละครเป็นเยว่ียฝหูยาอยู่ 

มใิช่คูแ่ค้นทีค่ดิจะสงัหารข้า' นางพลนัอยากรูเ้หลอืเกินว่าคนผูน้ีจ้ะอดทน 

ได้ถึงเมือ่ไร

ภายใต้สายตาคาดคัน้ของเขา นางขบรมิฝีปากตอบว่า "ก็ต้องชอบ 

อยู่แล้ว ฝหูยา เจ้าเป็นอะไรไป สหีน้าย�า่แย่ถึงเพียงน้ี ข้าชอบเจ้า...เจ้าไม่ดใีจ 

หรอื"

เขาหลับตาลง เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็คลี่ยิ้มให้นาง "ดีใจสิ จะไม่... 

ไม่ดใีจได้อย่างไร"

เขาดงึตัวนางเข้ามา เพียงชัว่พรบิตาเสือ้ตวันอกทีเ่ขาสวมใส่ให้หลซีซูู

อย่างพิถีพิถันในตอนเช้าก็ขาดกระจยุในฝ่ามอืเขา

หลซีซูรููว่้าเขาโมโหแล้ว เดาว่าตอนนีค้งอยากบบีคอนางให้ตาย พอ 

เหน็เขาโมโห หลซีซูก็ูย่ิงอยากหัวเราะ

ตอนที่เขาทาบกายลงมา หลีซูซูรู้ว่าตอนนี้ไม่ได้ ขืนให้เขาท�าจริงๆ 

เวลาเช่นน้ีเขาคงเค่ียวกร�านางปางตายแน่นอน

นิ้วมือนางขยับนิดๆ เซียนรับใช้ผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาจากข้างนอก

"อว้ีหลงิเซยีนจือ่ อวีห้ลงิเซยีนจือ่..." เซยีนรบัใช้วิง่เข้ามาแล้วถึงได้เหน็

สภาพของสองคนในเวลาน้ี นางรบีก้มหน้าลง ใบหน้าแดงก�า่

ชังจิ่วหมินเอ่ยเสียงเย็น "ไสหัวออกไป"

เซียนรับใช้กระดากใจยิ่งนัก รีบร้อนจะเดินออกไป

หลีซูซูถาม "มีเรื่องอะไร"
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ในส�านักเหิงหยางฐานะของหลีซูซูถึงอย่างไรก็สูงกว่าเยว่ียฝูหยา 

เซียนรับใช้จึงรีบพูด "ตอนกลางวันข้าหยิบผิด เดิมทีจะเอาหญ้าป้ีเสีย 

ท่ีใช้ป้องกันสิง่ชัว่ร้ายมาให้ สดุท้ายกลบัหยิบเอาหญ้าเซยีงหลนัมา ทว่า

เซยีนจวินแพ้หญ้าเซยีงหลนั..."

พูดจบนางก็ก้มหน้าลง อุ้มหญ้าเซียงหลันสองกระถางว่ิงออกไป  

ไมก่ล้ามองหลซีซูกัูบชงัจิว่หมนิอีก

ฟังนางพูดจบ หลีซูซูหันกลับมาไถ่ถามอย่างเป็นห่วง "น่ันสิ ข้า 

เกือบลมืไป เจ้าแพ้หญ้าเซยีงหลนัมาโดยตลอด เวลาเข้าใกล้ร่างกายจะเกิด 

ผืน่แดงและตวัร้อน เจ้ารูส้กึไม่สบายตรงทีใ่ดหรอืไม่"

คนบนตวันางชะงกัไปครูห่น่ึง นางยกมอืข้ึน แตะลงบนหน้าผากเขา  

เอ่ยอย่างประหลาดใจ "เหตุใดจงึไม่..."

เขาคว้ามอืนางไว้ทันใด คล่ีย้ิมอย่างสขุุม "รูส้กึไม่สบายเลก็น้อย แต่ 

เมือ่ครูไ่ม่ทนัได้สงัเกต" เขาท�าตวัแนบเนยีน ผ่านไปครูห่นึง่จงึวางมอืของ 

หลซีซูลูงบนหน้าผากตนเอง

หลีซูซูแตะดู หน้าผากท่ีเมื่อครู่อุณหภูมิยังปกติ บัดนี้กลับร้อนผ่าว  

นางแก้ปมท่ีชายแขนเสือ้เขา เลกิแขนเสือ้ขึน้มา ดงัคาด บนแขนก�าย�าของ 

ชายหนุ่มมผีืน่แดงปรากฏประปราย

นางเกือบจะหวัเราะออกมา ทว่าสหีน้ากลบัฉายแววร้อนรน "ฝหูยา 

รอประเดีย๋วนะ ข้าจะไปหยิบยามาให้"

นางผลักเขาออก หยิบขวดสีน�้าเงินใบหนึ่งออกมาจากกล่องใส ่

เครือ่งประดบั มมุปากยกโค้ง กลบัมาข้างกายเขา พูดอย่างกระตอืรอืร้น  

"กินสิง่นีล้งไปก็ไม่ทรมานแล้ว"

ชงัจิว่หมินจ้องขวดยาในมอืนาง แววตาไหววูบพลางยิม้ตอบ "ได้"
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หลซีซููเทยาลกูกลอนออกมาสองเมด็ พูดไปเรือ่ยเป่ือยด้วยท่าทีจรงิจงั  

"ยาลกูกลอนชนิดนีใ้ช้การหัวเราะยับย้ังความคนั ฝหูยา เจ้ากินเข้าไปแล้ว 

อาจจะหัวเราะไม่หยุด แต่ไม่เป็นไร หวัเราะสกัหน่อยก็หายดแีล้ว"

สีหน้าเขาชะงักเล็กน้อย หลีซูซูบีบหน้าเขา

เนือ่งจากมัน่ใจว่าด้วยฐานะของ 'เยว่ียฝหูยา' เขาไม่กล้าขดัขนืแน่นอน 

นางจงึป้อนยาให้เขา

ผ่านไปครู่หนึ่ง มองดูชังจิ่วหมินท่ีสีหน้าไร้อารมณ์ นางเอ่ยด้วย 

ความฉงน "ไฉนเจ้าจงึไม่หวัเราะเล่า ยาน้ีมปีระสทิธิภาพมากเลยนะ"

เส้นเลือดเขียวบนหน้าผากเขาเต้นตุบๆ ตอบว่า "ข้ากลั้นไว้"

นางยงัจะพดูอะไรต่อ เขากลับกดนางลงไปอย่างหมดความอดทน  

ขายาวทบันางไว้ "คนดี นอนเถอะ"

เมื่อรู้สึกได้ว่าชังจิ่วหมินถูกตนปั่นหัวจนจะทนไม่ไหวเต็มที นางจึง 

เอนกายลงอย่างว่าง่าย ตดัสินใจว่าวันน้ีปล่อยเขาไปก่อน พรุ่งนีค่้อยว่ากัน 

ใหม่

คนผู้หนึ่งไม่มีทางท่ีจะแสดงเป็นคนอีกคนได้ตลอดไป หากจะเป็น 

คนอกีคน ย่อมต้องอดทนกับความอดึอดัใจและความยากล�าบากมากมาย

หลีซูซูผล็อยหลับไปโดยไม่รู้ตัว ผ่านไปเน่ินนานหลีซูซูได้สติอีกคร้ัง  

เหงิหยางเข้าสูร่าตรแีล้ว ไข่มกุในต�าหนกัเซยีนทอแสงงดงาม นางรู้สกึสบายตัว

เหลอืเกิน เหมอืนแช่อยู่ในน�า้อุ่นกระน้ัน

พอลืมตาขึ้นมา ถึงได้พบว่าชังจิ่วหมินก�าลังถ่ายพลังให้นางอยู่

นิว้มอืขาวซดีของเขากดตรงหว่างคิว้นาง รศัมสีฟ้ีาไหลเวียนอยู่ระหว่าง

พวกเขา หลซีซูหูลบัสนิททุกคืน วันนีถึ้งรูว่้าท่ีแท้เป็นเพราะอย่างน้ีเอง

มิน่าเล่า แม้สองคนยังไม่ได้บ�าเพ็ญคู่ แต่นางกลับไม่รู้สึกทรมาน
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เพราะวญิญาณชวีติขาดหายไป ท่ีแท้เป็นเพราะชงัจิว่หมนิถ่ายพลงัให้นาง

ทกุวนัน่ีเอง

ทว่าภายใต้วิญญาณชวิีตท่ีไม่สมบรูณ์ พลงัตบะเหล่าน้ีมแีต่จะรัว่ไหล 

ออกไปอย่างรวดเรว็

เขาตระหนักว่านางตืน่ขึน้มา จงึลบูผมนางเบาๆ "เป็นอะไรไป ไม่สบาย 

ตรงท่ีใดหรอื"

ความรู้สึกในใจนางผสมปนเป พลันรู้สึกเสียใจอยู่บ้าง

จดุหลงิไถทีก่ระจ่างใสคล้ายถูกบางสิง่พันธนาการ เป็นอกีคร้ังท่ีนาง

สมัผสัถึงรสชาตเิช่นนัน้ ปวดร้าวฝาดเฝ่ือน ท�าให้คนขอบตาแดงอยากจะ

ร้องไห้

หลซีซูโูอบคอเขา เขาหลบุตามองนาง ในดวงตาเดิมทีมแีต่ความเย็นชา 

ไร้อารมณ์ท่ีติดตัวชังจิ่วหมินมาแต่ก�าเนิด แต่บัดน้ีกลับถูกเขาเปลี่ยนให้ 

กลายเป็นความอ่อนโยนว่าง่ายของเยว่ียฝหูยา

นางไม่เอ่ยอะไร จู่ๆ ก็หยัดกายขึ้น จุมพิตใบหน้าเขา

ชังจิ่วหมินชะงักงัน มองนางอย่างไม่อยากจะเชื่อ ผ่านไปครู่ใหญ ่

เขาจงึได้สต ิกดนางไว้ในอ้อมอก ฝืนข่มอารมณ์เสยีดสแีละขมขืน่ไว้ "นอนเถิด 

หลซีซู"ู

มือของนางจับเสื้อเขาเบาๆ มุมปากยกขึ้น นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต 

ของนางท่ีเกิดความรูส้กึอาลยัอาวรณ์

มิใช่อยากหอมแก้มเยวี่ยฝูหยา แต่เป็นเจ้า ชังจิ่วหมิน

การได้เหน็ชงัจิว่หมนิเล่นละครเป็นเยว่ียฝหูยาทกุวนัช่างท�าให้ชวีติ

เตม็ไปด้วยสสีนั จนหลซีซูเูกือบลมืไปว่ายังมเีรือ่งของประมขุตงอีท้ียั่งมไิด้
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จดัการ

หลงัการหารอืของฉวเีสวียนจือ่กับผูอ้าวุโสหลายท่าน เหิงหยางกับ 

ตงซูแ่ตกหักกันโดยสมบรูณ์ เคล็ดวิชา เพลงกระบี ่อาคมเซยีน ต่อจากนีไ้ป 

จะไม่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์คนใดของตงซู่อีก หากศิษย์ตงซูป่รากฏตัวใน

เขตแดนของเหิงหยาง จดุจบคือดวงจติแตกซ่านวิญญาณสูญสลาย

หลายหมืน่ปีมานีน่ี้เป็นครัง้แรกท่ีเกิดความร้าวฉานระหว่างส�านกัเซยีน

ผลกระทบของเรือ่งน้ีมิอาจดแูคลน อย่างน้อยส�านกัเซยีนทีใ่กล้ชดิกับ 

เหงิหยางก็แสดงจดุยืนของตน ไม่ไปมาหาสูกั่บตงซูอ่กี

สูญเสียเคล็ดวิชา มิอาจเข้าร่วมการประลองใหญ่ทุกๆ ร้อยปีอีก  

ถึงขั้นท่ีว่าหากบรรพตเซียนในเหิงหยางปรากฏแดนลับ ก็ไม่อนุญาตให้ 

ลกูศษิย์ของตงซูเ่ข้ามา ส�าหรบัตงซูแ่ล้ว นีเ่ป็นความสญูเสียอนัใหญ่หลวง

หลซีซูมูองท่าทีของชงัจิว่หมนิ เขาหลุบตาลง สหีน้าไม่แสดงอารมณ์ 

ใดๆ มไิด้ใส่ใจมากนัก ราวกับเรือ่งของตงซูไ่ม่เก่ียวข้องอนัใดกับเขา

อนัท่ีจรงิหลซีซูไูม่หวังว่าประมขุตงอีจ้ะก้มศีรษะขอขมาตน ถงึอย่างไร 

ในฐานะผูอ้าวโุสทีอ่ยู่มาหลายพันปี ท่านเซยีนเช่นน้ีย่อมนิยมการต่อสูแ้ละ 

มทีฐิมิากอยูแ่ล้ว ประมขุตงอียิ้นดเีป็นปรปักษ์กับเหิงหยางก็ไม่มทีางก้มศีรษะ

ให้เดก็น้อยผูห้น่ึง

ทว่าเมือ่นางหมดสตไิปเพราะวิญญาณชวิีตพร่อง ต่ืนมาอกีครัง้กลบั 

อยูใ่นศาลาแห่งหน่ึง ชายวัยกลางคนผมขาวอาภรณ์สคีรามก�าลงัเดนิหมาก 

อยู่ตรงข้าม

นางตระหนก มองเขาอย่างระแวดระวัง "ประมุขตงอ้ี? ท่านคิดจะ 

ท�าอะไร" นางรูว่้าก่อนหน้านีค้นผูน้ี้คิดจะเอาชวิีตนาง

ประมขุตงอีพู้ด "ยายหนู เจ้าไม่ต้องกลวั ข้าเพียงแต่อยากคุยกับเจ้า
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เท่าน้ัน มา น่ังลงเถิด เดินหมากเป็นเพ่ือนข้าสกัตา"

หลซีซูมูองเขา รูว่้าพลงัตบะของตนสูอ้กีฝ่ายไม่ได้ จงึมไิด้ปฏเิสธ น่ังลง

อย่างผ่าเผยและเริม่เดินหมากส่งเดช

ดังคาด ผ่านไปไม่นานสีหน้าของประมุขตงอี้ก็บึ้งตึง มองนาง 

อย่างขุน่เคอืง

ส�าหรับผู้ที่รักการเดินหมาก สามารถทนได้หากผู้อื่นชนะเขา แต่ 

จะทนไม่ได้เลยหากผูอ่ื้นเดินหมากได้น่าเกลยีดเหมอืนถ่ายมลูเช่นนี้

เขาโบกมอืวูบ กระดานหมากหายวับ เขาถอนหายใจและมองนาง  

ครู่หนึง่จงึหวัเราะออกมา

"น่าสนใจทีเดียว"

ท้ังยังเฉลยีวฉลาด มน่ิาเจ้าลกูอกตัญญูผูน้ั้นถึงชอบนางถึงเพียงนี้

"ท่านจะพูดอะไรกันแน่"

"ไม่รูจ้กัเดก็ไม่รูจ้กัผู้ใหญ่" ประมขุตงอีน่ั้งอย่างเคร่งขรึม ผ่านไปเน่ินนาน

เขาจงึหยิบกล่องหยกใบหนึง่ออกมาจากแขนเสือ้ "เปิดออกดูส"ิ

ข้างในเป็นคทาหรูอี้* ผลึกม่วงด้ามหนึ่ง

หลีซูซูเงยหน้า "นี่คือ?"

หากนางเดาไม่ผิด น่ีเป็นวัตถุเซียนของนายแห่งตงซู่มาทุกยุคสมัย 

สามารถดดูซบัปราณวิเศษฟ้าดนิ ถึงข้ันมตี�านานเล่าว่าใช้เวลาเพียงไม่ก่ีปี 

ก็สามารถท�าให้มนุษย์ธรรมดาท่ีไม่มีคุณสมบัติใดๆ แม้แต่น้อยสร้าง 

ลกูกลอนทองค�าขึน้ในร่างกายได้

"ขอขมาต่อเจ้า" ประมขุตงอีค้ล้ายรูว่้านางคดิอะไรอยู่ "อย่าคดิเพ้อฝัน 

* คทาหรอูี ้ เป็นเครือ่งไม้หรอืเครือ่งหยก รปูทรงเป็นแท่งแบนโค้ง ส่วนหวัมลีกัษณะเป็นแป้นกลมและนิยมสลกั

ลายเมฆตลอดอัน โดยค�าว่าหรูอี้มีความหมายว่าสมปรารถนา ชาวจีนจึงใช้เป็นของเสริมสิริมงคลและเป็น 

เครือ่งแสดงฐานะของชนชัน้สงู
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ต�านานอย่างไรก็คอืต�านาน คทาหรอูีผ้ลกึม่วงร้ายกาจก็จรงิ แต่จะใช้ได้ใน 

ขัน้หลอมรวมเท่าน้ัน"

"เหตใุดจงึมอบของสิง่น้ีให้ข้า" ประมขุตงอีดู้ไม่เหมอืนคนทีจ่ะยอม 

ก้มศรีษะให้ใคร มต้ิองพูดถึงว่ายังน�าวัตถุเซยีนระดบันีอ้อกมา น่ีมใิช่แค่เพียง 

การขอขมาแล้ว

ผ่านไปเน่ินนานประมขุตงอีจ้งึเอ่ยว่า "ถือว่าข้าขอร้องเจ้า ดกัีบเขา

หน่อย"

เขาลกุขึน้ พูดอย่างเศร้าสลด "เจ้าเป็นเด็กท่ีเฉลียวฉลาด ต่อให้เขา 

ทุม่หมดตวัก็อยู่กบัเจ้าได้อกีไม่นาน ถือเสียว่าสงสารเขา อย่าให้ชวิีตน้ีของเขา 

ต้องโศกเศร้าเกินไปนักเลย"

เขาจากไปนานแล้ว หลซีซูยัูงน่ังอยู่ในศาลาเพียงล�าพัง มองดูคทาหรูอี้

ผลกึม่วง

หมายความว่าอย่างไร

ประมขุตงอีก็้รูเ้รือ่งทีช่งัจิว่หมนิปลอมตวัเป็นเยวีย่ฝหูยาเหมอืนกันหรอื

ผ่านไปไม่นานชงัจิว่หมนิก็รดุมาถึงอย่างร้อนใจ เขากวาดตามองนาง

ตัง้แต่ศรีษะจรดเท้า หลซีซูจูบักระแสความร้อนรนในน�า้เสียงเขาท่ีพบเหน็

ได้น้อยครัง้ "ไม่เป็นอะไรใช่หรอืไม่ เขาท�าอะไรเจ้าหรือไม่"

หลีซูซูส่ายหน้า

"เขามอบสิ่งนี้ให้ข้า" หลีซูซูประคองคทาหรูอี้ขึ้นมาให้เขาดู

ชังจิ่วหมินนิ่งไป "มอบของสิ่งนี้ให้เจ้าด้วยเหตุใด"

หลซีซูเูงยีบไป ก่อนจะย้ิมพูด "บอกว่าอวยพรให้พวกเราครองคูยื่นยาว 

จวบจนผมขาว ข้าคดิว่าของล�า้ค่าถึงเพียงน้ีไม่เอาก็เสยีเปล่า จงึรับค�าอวยพร 



72 จันทราอัสดง 4

ของเขาไว้"

เขาจับจูงมือนาง คลี่ยิ้มอย่างสงบ "ได้"

ชังจิ่วหมินก้มหน้า ประทับจุมพิตบนหน้าผากนาง

โลกนี้มีการครองคู่ยืนยาวจวบจนผมขาวที่ใดกัน

เขาคิดอย่างเสียดสี

ตราบใดทีข้่ายังมชีวีติอยู่ เจ้าอย่าได้คิดจะสลดัข้าออกไปเลย ต่อให้

ร่างกายเป่ือยเน่าผสุลาย ข้าก็ไม่มวัีนปล่อยเจ้า เจ้ามาพบข้า...ช่างน่าสงสาร 

โดยแท้
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ผ่านไปไม่ถึงสองวันเหยากวงกลับจากฝึกฝนในโลกมนุษย์ เอาเร่ืองสนุก

กลบัมาเล่าให้หลซีซูฟัูงมากมาย

"ตอนอยู่แดนมนุษย์ข้ายังเจอคนรูจ้กัผูห้นึง่ด้วย เจ้าทายสว่ิาเป็นใคร"  

เหยากวงขยิบตาให้หลซีซูู

แดนมนุษย์? จะมีคนรู้จักได้อย่างไร

หลีซูซูส่ายหน้า

เหยากวงเฉลย "เป็นบตุรสาวบญุธรรมของประมขุตงอีก่้อนหน้านี ้หาก 

ข้าจ�าไม่ผดิ ชือ่ไฉ่ซวงกระมงั ก่อนหน้าน้ีตอนอยู่เผงิไหลข้าพบนางหลายครัง้ 

ท่าทางเสแสร้งอ่อนแอของนางน่าหมัน่ไส้ย่ิงนัก ไม่คิดว่าพบกันในแดนมนษุย์ 

ครัง้น้ีร่างเซยีนของนางหายไปแล้ว กลายเป็นหญิงชราใกล้ตายผูห้น่ึง นัง่อยู่ใน

ศาลเจ้าทรดุโทรม แย่งอาหารกับเหล่ายาจก"

หลีซูซูพูดเสียงค่อย "หมายความว่าไฉ่ซวงถูกส่งกลับแดนมนุษย์ 

109
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อย่างนัน้หรอื"

"ใช่ แต่ก่อนประมขุตงอีป้กป้องนางท่ีสดุมใิช่หรือ ไฉนคร้ังน้ีจงึใจด�า 

ถึงเพียงนี"้

หลซีซูพูลนัคดิถึงคทาหรอูีผ้ลกึม่วงในถุงฟ้าดนิ ยังมคี�าพูดของไฉ่ซวง 

ในวันนัน้ นางบอกว่าชงัจิว่หมนิไปเสาะหาน�า้ตามนษุย์เงอืกมาเป็นสนิสอด 

ให้นาง เป็นไปได้หรอืไม่ว่า...น�า้ตามนุษย์เงอืกหาใช่สนิสอดไม่...แต่เป็น 

ข้อแลกเปลี่ยนระหว่างชังจิ่วหมินกับประมุขตงอี้เพ่ือปฏิเสธการแต่งงาน 

กับนาง

ประมุขตงอี้ปลอมตัวเป็นชังจิ่วหมินมาท�าร้ายตน อาจจะจงใจ 

สร้างความร้าวฉานระหว่างตนกับชงัจิว่หมนิ

หลซีซูใูจลอยเล็กน้อย ค�าชีแ้นะของชงัจิว่หมินตอนอยู่ในสระล้างกระบี่ 

ความโมโหของเขาตอนเจอตนกับศษิย์ส�านักเผิงไหลในป่าซิง่ ยังมผีลคราม 

ทีส่่งมาให้ทกุเช้า ล้วนบ่งบอกเรือ่งหน่ึงว่า...เขาไม่เคยคดิท�าร้ายตนมาก่อน

"หลซีซู ู เจ้าเป็นอะไรไป" เหยากวงถามอย่างห่วงใย "เจ้ากับเยว่ียฝหูยา 

อยู่ด้วยกันมานานถึงเพียงน้ี ไฉนจึงไม่เห็นวิญญาณชีวิตของเจ้าได้รับ 

การซ่อมแซมเสยีที"

หลีซูซูตอบว่า "ไม่มีอะไร"

จู่ๆ นางก็ไม่รู้ว่าควรอยู่ร่วมกับชังจิ่วหมินอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่าง

ระหว่างพวกเขา เขามไิด้ติดค้างอะไรนางเลย ประมขุตงอีซ้ึง่เป็นคนเดยีว 

ท่ีติดค้างนางก็ได้น�าคทาหรูอ้ีผลึกม่วงมาขอขมาแล้ว เมื่อไม่มีเรื่องให ้

โกรธแค้นเขา นางรู้สกึท�าตัวไม่ถูกอยู่บ้าง

คนท่ีรวมวิญญาณกับตนหาใช่เยวี่ยฝูหยาไม่ แต่เป็นชังจิ่วหมิน  

ดังนัน้...เขาก็คอืคูบ่�าเพ็ญของนางหรอื วิญญาณชวิีตอ่อนแอ พลงัอ�านาจ
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จากมรรคาไร้รกัจางลงทุกท ีนางกดหัวใจไว้ เกิดความรู้สึกแปลกๆ

ต่อให้ชังจิ่วหมินเป็นคู่บ�าเพ็ญของนางจริงๆ ดูเหมือนก็ไม่ได้แย ่

ถึงเพียงนัน้

หลีซูซูยังไม่ทันคิดได้ว่าควรท�าอย่างไรดี เหวร้างในแดนมนุษย์ก็มี 

ไอมารมหาศาลระเบิดออกมา

เรื่องนี้เกี่ยวพันกับสามพิภพ ส�านักต่างๆ ล้วนให้ความส�าคัญ

ตอนน้ีชังจิ่วหมินอยู่ในส�านักเหิงหยางด้วยฐานะของเยว่ียฝูหยา  

อกีไม่นานย่อมต้องตดิตามฉวเีสวียนจือ่เดนิทางไปเหวร้าง เหวร้างเต็มไปด้วย

อันตราย ด้วยสภาพร่างกายของหลีซูซูในตอนนี้ มิอาจติดตามพวกเขา 

ไปด้วยได้

พอรูข่้าวนีแ้ล้ว หลีซซูฟุูบอยู่บนโต๊ะ จ้องมองวหิคศกัดิส์ทิธ์ินอกหน้าต่าง

ฝงูหน่ึงส่งเสยีงดังจอแจ

ชังจิ่วหมินกลัวนางอยู่แต่ในต�าหนักเซียนจะเบื่อหน่าย จึงขนย้าย 

วิหคศกัดิส์ทิธ์ิบนบรรพตฉางเจ๋อมาไว้นอกต�าหนักทัง้หมด ไม่รูเ้หมอืนกันว่า 

เขาท�าได้อย่างไร วหิคศกัดิส์ทิธ์ิท่ีใช้ชวิีตอยู่ทีฉ่างเจ๋อมาชัว่ชวิีตน่าสงสาร 

ย่ิงนัก

มองดูพวกมันแล้ว นางพลันหัวเราะออกมา

ตกกลางคืนชังจิ่วหมินกลับมา หลีซูซูพูดข้ึนว่า "ข้ามีของสิ่งหนึ่ง 

อยากมอบให้เจ้า เจ้าต้องรอข้ากลบัมานะ"

ชังจิ่วหมินเห็นนางรีบร้อนจะออกไปข้างนอกก็อึ้งงันเล็กน้อย  

"เจ้าจะไปทีใ่ด"

นางส่ายหน้าไม่ตอบ เอ่ยเพียงว่า "ก่อนฟ้าสางข้าจะกลบัมาแน่นอน  
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เจ้าอย่าเพ่ิงไปทีใ่ดนะ" พูดจบนางกว็ิง่ออกจากประต ู มุ่งหน้าไปบรรพตเซยีน 

ฉางเจ๋อ

ตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บกลับมา นางก็ไม่ได้กลับบรรพตเซียนฉางเจ๋อ 

นานแล้ว

หลซีซูบูงัคบักระบี ่ เหาะไปบนต้นอูถ๋งต้นหน่ึง หยิบขนวิหคสแีดงอันหนึง่

ออกมา

น่ีเป็นขนที่ร่วงลงมาจากร่างเดิมของนางตอนเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

ท่านพ่อบอกนางให้เก็บรกัษาไว้ให้ด ีบางทวัีนข้างหน้าอาจจะช่วยชวิีตนางได้

หลีซูซูถือขนวิหค นั่งอยู่ริมสระสวรรค์ ท�าตัวให้กระปร้ีกระเปร่า 

รวบรวมพลงัวเิศษเป็นเส้นใย ถักทอพู่ห้อยกระบี ่ ต้องผสานปราณวิเศษของ

ตนเองลงในขนวิหคเท่าน้ัน ขนวิหคจงึจะสามารถใช้งานได้

บรรพตฉางเจ๋อเข้าสู่รตัตกิาลแล้ว บนท้องฟ้าดารดาษไปด้วยดวงดาว  

ลมราตรโีชยพัดมาเอือ่ยๆ หลีซซูฝืูนต้านความง่วงงุนทีเ่กิดจากวญิญาณชวิีต

พร่องไป บอกตนเองว่าห้ามหลบั

นางไม่เคยท�าอะไรให้ชงัจิว่หมนิเลย แต่ครัง้น้ีไม่เหมอืนกัน จู่ๆ  นางก็

อยากท�าอะไรเพ่ือเขาบ้าง

ของที่ดีที่สุดของนาง ก็คือขนวิหคล�้าค่าอันนี้

หลายปีให้หลังนอกห้วงฝัน หลีซูซูย้อนคิดถึงภาพนี้ เวลานั้นนาง 

ไม่รูเ้ลยว่าแม้ตนเองจะบ�าเพ็ญมรรคาไร้รกัแล้ว ก็ยังคงคิดแต่จะเอาขนวิหค 

ทีล่�า้ค่าท่ีสดุของเฟ่ิงหวงท�าเป็นพู่กระบี ่คุ้มครองให้เขาปลอดภัย

ก่อนฟ้าสาง ร่างกายหลีซูซูโงนเงน

ตอนชงัจิว่หมนิพบตวันาง นางผลอ็ยหลบัไปรมิสระสวรรค์แล้ว มอืก�า 
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พู่กระบี่พวงหนึ่งท่ีใกล้จะทอเสร็จเอาไว้แน่น ขนวิหคสีแดงเปี่ยมด้วย 

ปราณวเิศษท่ีไหลเวียน เขาจ้องพู่กระบีท่ี่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์พวงนัน้ แววตา 

เย็นชาหนักอึง้ มอิาจแยกแยะอารมณ์ ก่อนจะอุ้มนางข้ึนมา

ชังจิ่วหมินแค่นเสียงเบาๆ "ชอบเขาถึงเพียงนั้นจริงๆ หรือ"

เขากุมมือนาง เฝ้าอยู่ข้างเตียง จวบจนแสงแรกของวันสาดส่อง  

คนของส�านกัเหิงหยางต่างรอเขาออกเดินทาง เขาจงึประทบัจมุพิตลงบน 

รมิฝีปากนาง "ข้าไปล่ะ"

เขาท�าตามสญัญา รอนางจนฟ้าสาง แต่เป็นนางทีม่ไิด้ต่ืนข้ึนมาเอง

ก่อนชังจิ่วหมินจะจากไป เขาหันกลับมามองพู่กระบี่ในฝ่ามือนาง 

หวัเราะหยันเลก็น้อย ถึงอย่างไรก็ไม่ได้ให้เขาอยู่ดี

ทัง้ทีต่ดัสนิใจแล้วว่าจะเล่นละครเป็นคนอกีคน แต่พอเหน็นางรกัปักใจ  

ท�าดต่ีอคนผูน้ัน้สารพัด หวัใจเขายังคงถูกไอเย็นเยียบรุนแรงแผ่คลุม

จวบจนยามโพล้เพล้ หลีซูซูจึงตื่นขึ้นมา

นางว่ิงตามออกไป พบว่าคนของส�านักเหิงหยางออกเดินทางแล้ว  

นางมองพู่กระบีใ่นฝ่ามอื ถอนหายใจอย่างหัวเสยี

ขบคดิเลก็น้อย นางรบีหยิบหอยสงัข์ขอนหน่ึงออกมาจากถุงฟ้าดนิ

น่าเสียดาย หอยสังข์ท�าได้เพียงส่งเสียงของนางไปยังอีกฝั่ง นาง 

ไมไ่ด้ยินสิง่ทีพ่วกเขาพูด

"ท่านพ่อ ท่านได้ยินหรือไม่ ชัง...เยวี่ยฝูหยาอยู่ข้างๆ หรือไม่"

อกีทางหนึง่ ฉวีเสวียนจือ่เหลอืบมองชงัจิว่หมนิทีห่ลับตาพักผ่อนอยู่

หลซีซูพููดกับหอยสงัข์ เป็นครัง้แรกท่ีรูสึ้กขัดเขนิเลก็น้อย "ข้ามบีางอย่าง 

ยังไม่ทนัได้บอกเขา ถ้าเขาอยู่ ท่านเอาหอยสงัข์ให้เขาได้หรือไม่"
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ฉวีเสวียนจือ่ฉลาดเฉยีบแหลมเพียงใด ไม่ต้องให้นางบอก เขาก็ย่ืน

หอยสงัข์ใส่มอืชงัจ่ิวหมนิแล้ว

ชังจิ่วหมินไม่เข้าใจ มุ่นคิ้วมองเขา "อาจารย์?"

ฉวีเสวียนจื่อยิ้มไม่พูดจา ก่อนจะโคลงศีรษะเดินจากไปไกล

หอยสงัข์ในมือเปล่งแสงสีขาว ชงัจิว่หมนิได้ยินเสยีงของนาง "มเีร่ือง 

บางอย่าง เดมิทีอยากบอกเจ้าก่อนหน้านี ้ แต่คิดไม่ถงึว่าจะไม่ทันได้บอก  

พู่ห้อยกระบ่ีก็ไม่ทนัได้มอบให้เจ้า เจ้าต้องรกัษาตัวให้ดแีละกลบัมาอย่าง

ปลอดภัยนะ"

เงยีบไปครูห่น่ึง นางถึงพูดต่ออย่างจรงิจงั "รอให้วิญญาณชวิีตของข้า

ซ่อมแซมเสรจ็แล้ว พวกเราออกไปเทีย่วให้ท่ัวดหีรอืไม่ สามพิภพกว้างใหญ่ 

ถึงเพียงน้ัน พวกเราออกไปดขูนุเขาและสายน�า้ ไอหมอกท่ีล่องลอย รุง่อรณุ 

และสนธยาในแดนมนษุย์ ก่อนหน้านีม้เีรือ่งเข้าใจผดิมากมาย การพบกัน 

ก็ไม่ดนีกั ทว่าต่อจากนีไ้ปข้าจะดีต่อเจ้า"

คิ้วตาของชังจิ่วหมินอ่อนโยนลง

นาง...จะดีต่อข้าอย่างนั้นหรือ

เขาพยายามไม่คดิเปรยีบเทียบตนเองกับเยว่ียฝหูยา ถือเสยีว่าค�าพูดน้ี

นางพูดกับเขา

จนกระท่ังตอนสดุท้าย หลซีซูย้ิูมพูด "ข้าเอาหญ้าเซยีงหลนัมาวางใน

ต�าหนักอกีไม่น้อย ข้ารูแ้ต่แรกแล้วว่าเจ้ามไิด้รงัเกียจกลิน่น้ี"

หอยสังข์เปล่งแสงวูบวาบ ก่อนจะคืนสู่ความเงียบงัน

ชงัจิว่หมนิน่ิงงัน ตอนได้ยินค�าว่าหญ้าเซยีงหลนั หวัใจเขาแทบจะเต้น 

ผดิจงัหวะ

หญ้าเซียงหลัน...นี่มันอะไรกัน เยว่ียฝูหยาเข้าใกล้หญ้าเซียงหลัน 



79เถิงหลัวเหวยจือ

ไม่ได้มใิช่หรอื

เว้นแต่...! ชังจิ่วหมินก�าหอยสังข์ในมือแน่น นางรู้ว่าข้าเป็นใคร!

รู ้ว่าเขาเป็นใคร แต่ยังคงเอ่ยค�าพูดเหล่าน้ีออกมา มิใช่พูดกับ 

เยว่ียฝหูยา แต่เป็นการพูดกับเขา

เขามิอาจอธิบายความรู้สึกในชั่วขณะนั้นของตน แม้แต่ตัวเขาเอง 

ยังยอมรบัชะตาแล้ว รอให้ตนเองเป่ือยเน่าไปช้าๆ ท่ามกลางค�าโกหก ทว่า

สถานการณ์กลบัพลกิผนั หลซีซูบูอกเขาว่านางรูต้ัง้แต่แรกแล้วว่าเขาคอื 

ชงัจิว่หมนิ

น่ันแสดงว่าระหว่างนางกับเขา ตอนท่ีนางกอดเขาหอมแก้มเขา  

ล้วนรูว่้าเขาเป็นใคร

มือเขายกขึ้นปิดใบหน้าครึ่งซีก พลันหัวเราะเบาๆ ออกมา

ความขมข่ืนและความริษยาท้ังหมดแปรเปล่ียนเป็นความหวาน 

ปานน�า้ผึง้ในเวลานี้

ความเบิกบานที่มาเยือนกะทันหัน ท�าให้กล่ินอายทึมทึบของเขา 

หายไปสิ้น ศิษย์ส�านักเหิงหยางพากันหันมามองอย่างประหลาดใจ เห็น 

ศิษย์พ่ีที่ตอนออกเดินทางเมื่อเช้าหน้าบ้ึงตึง ยามนี้มุมปากกลับยกข้ึน 

อารมณ์ดย่ิีงกว่าใคร

เดินทางไปสถานท่ีอย่างเหวร้าง เขายังรืน่รมย์ได้เช่นน้ี สมแล้วท่ีเป็น 

ศษิย์สายตรงของเจ้าส�านกั ท�าให้คนเลือ่มใสโดยแท้

ชงัจิว่หมนิก�าหอยสงัข์แน่น รอไว้เขากลบัไป จะถอดเปลอืกจอมปลอมนี้

ออกและปล่อยตัวเยวี่ยฝูหยาที่ถูกขังไว้ เขาจะยอมรับผิด จะไปขอร้อง 

ฉวีเสวียนจือ่กับเยว่ียฝหูยาอย่างจรงิใจให้อภัยให้เขา เขาไม่หวาดกลวัอะไร 

ทัง้นัน้ ไม่กลวัสายตาของคนอืน่ ไม่กลวัค�าซบุซบินินทาของผูค้น
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เขานึกเสียใจภายหลังเล็กน้อย พู่ห้อยกระบี่นั้นเดิมทีหลีซูซูต้ังใจ 

ท�าให้ตน น่าเสียดายเมื่อเช้าไฟริษยาจู่โจมจิตใจ เขาไม่ได้รอจนนางต่ืน  

จะกลบัไปเหงิหยางตอนน้ีก็ไม่ทนัแล้ว

เขาพูดเสียงแผ่วว่า "รอข้ากลับไปนะ"

มารฝันมองห้วงฝันด�าเนินไปอย่างปากอ้าตาค้าง ท่ีแท้เมือ่ให้ฐานะทีด่ี

หน่อยกับราชันมาร แม้เส้นทางจะขรุขระไปบ้าง แต่เขายังคงมีความฝัน 

อนังดงาม

สิง่ท่ีถานไถจิน้ขาดไป ทีแ่ท้ก็แค่เพียงจดุเริม่ต้นอย่างยุติธรรมเท่าน้ัน

เขาเจ้าเล่ห์อ�ามหิต ทว่าก็ยืนหยัดไร้ความหวาดกลัว แม้วิธีการ 

จะต�า่ช้าไปบ้าง แต่สดุท้ายกลบัสามารถพลกิสถานการณ์อนัย�า่แย่ให้ดีข้ึนได้

ยามน้ีลกูแก้วหลิวหลีตรงหน้าร้าวจนใกล้แตกเตม็ที มารฝันรบีโฉบไป 

ข้างกายท้ังสองคน "ราชนัมาร ต่ืนเถอะ หลเีซยีนจือ่ ตืน่เร็วเข้า!"

พลงัจากไข่มกุแปลงโฉมไม่เพียงพอ ประคองฝันมาได้ถึงตอนนีนั้บว่า 

ไม่ง่ายแล้ว ของปลอมอย่างไรก็คือของปลอม ห้วงฝันของเขาก�าลงัจะพังทลาย

ในลูกแก้วหลิวหลี ภาพต่างๆ หยุดนิ่ง

หญิงสาวในชดุขาวน่ังอยู่บนบรรพตเซียนฉางเจ๋อ ใบอูถ๋งเป็นสแีดงเข้ม 

นางทอดสายตามองไปไกลตรงทิศทางของเหวร้าง เฝ้ารอเขากลับมา

ชายหนุม่เดนิออกจากเหวร้างมดืมดิ พูดคยุหวัเราะกับศิษย์พ่ีศิษย์น้อง

ข้างกาย ในมอืถือหอยสงัข์ขอนหนึง่

นางมใีจให้ชงัจิว่หมนิแล้ว แต่สดุท้ายพวกเขากลับไม่ได้พบกันอกี

ค�าว่า 'ชัว่ชวิีต' ของนาง สดุท้ายเป็นได้เพียงน�า้หยดหน่ึงผสานลงใน

ความทรงจ�าของเขา
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หน้าไม้พิฆาตเทวะรบัรูไ้ด้ว่าผูเ้ป็นนายก�าลงัจะต่ืนขึน้มา ส่งเสยีงอ้ืออึง

ข้างกายท้ังสองคน มันดูดซับพลังของปีศาจอื่นๆ ไปหมดแล้ว ยามน้ีจึง 

แขง็แกร่งกว่าเดิม

เสียดายท่ีในพ้ืนท่ีคับแคบแห่งน้ีไม่มีเลือดมนุษย์ให้มันดื่ม มิอาจ 

เข่นฆ่าได้ อดกลัน้จนจะทนไม่ไหวอยูแ่ล้ว รอเพียงให้ถานไถจิน้ฟ้ืนข้ึนมา 

และพามนัออกไปเข่นฆ่าเท่าน้ัน

มารฝันมองทั้งสองคนอย่างประหม่าพลางคิดในใจว่า แม้หนทาง 

แตกต่าง แต่เป้าหมายเดียวกัน ภารกิจของข้านับว่าเสร็จสิ้นแล้วกระมัง  

ราชนัมารคงจะ...คงจะไม่ถือสาหรอก

หลีซูซูลืมตาขึ้น

ห้วงรบัรูข้องนางว่างเปล่าชัว่ขณะ เมือ่สตกิลบัคืนมาจงึพบว่าตนเอง 

อยู่ในพ้ืนทีคั่บแคบแห่งหน่ึง รอบด้านมดืมดิเหมอืนอยู่ใต้พิภพ

ฉงอว่ีหมอบอยู่บนคอนางอย่างสงบนิง่ อ้อมกอดเย็นเฉยีบโอบกอดนาง

ไว้ รอบด้านเตม็ไปด้วยไอมาร

นางผดุลกุขึน้นัง่ทนัใด จ้องมองมารฝันตรงมมุห้อง ตลอดจนหน้าไม้

พิฆาตเทวะข้างกาย ยังม.ี..ชายหนุม่อกีคนทีล่กุข้ึนนัง่ช้าๆ มองนางอย่าง 

เงยีบงนั

ชดุสขีาวของเขาเป้ือนเลอืด นยัน์ตาโลหิตสแีดงเปลีย่นกลบัมาเป็นปกติ

แล้ว

ถานไถจิ้น...ชังจิ่วหมิน...

ลมหายใจของหลซีซูสูบัสน หญิงสาวในห้วงฝัน การจงใจกลัน่แกล้ง 

ความปวดร้าวและความยินดี นางกุมศีรษะตนเองอย่างห้ามไม่อยู่
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ปลอม ล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้น

โลกนี้ไม่มีชังจิ่วหมิน เขาเป็นเพียงถานไถจิ้น คนท่ีมีกระดูกมาร 

แต่ก�าเนดิ กักขงันางและทอดทิง้นาง

ก่อนพวกเขาจะเข้าสู่ความฝัน เขาก็มีหน้าไม้พิฆาตเทวะแล้ว

ทีแ่ท้ไม่ว่าจะเปลีย่นแปลงอดตีหรอืไม่ คนบางคนก็ถูกลขิติให้อยู่กับ 

ความมดืมดิตัง้แต่เกดิ โกวอว้ีเสยีสละตนเองเพ่ือหยุดย้ังมใิห้เขาก้าวเดินมาถึง

จดุน้ี ทว่าบดัน้ีเขายังคงก้าวเดินมาบนทางสายน้ี

ธรรมะกับอธรรมเดิมทีก็อยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่แล้ว

"หลีซูซู"

"เจ้าอย่ามาแตะต้องข้า!" หลซีซูถูอยหลงัทันใด "เจ้าหลอกข้า เจ้าเอา 

ห้วงฝันมาหลอกข้า"

รอยยิ้มบนริมฝีปากของถานไถจิ้นจางลง "เจ้าคิดเช่นนี้หรือ"

ยามท่ีเขาไม่ย้ิม กลิน่อายทัว่ร่างท้ังหนักอึง้และน่ากลวั แตกต่างกับ

ชงัจิว่หมนิในห้วงฝันท่ีเกิดมาเพียบพร้อมโดดเด่นโดยส้ินเชิง

หน้าไม้มารอยู่ตรงหน้าเขา เขาเอียงศีรษะ ท่าทางบริสุทธ์ิจริงใจ 

กลบัคล้ายชงัจิว่หมนิในความฝันอยู่บ้าง "เจ้าฟังข้าพูดก่อน ข้าจดจ�าค�าพูด 

เมื่อห้าร้อยปีก่อนของเจ้าได้ ข้าจะไม่เป็นมาร หากเจ้าไม่ชอบหน้าไม ้

พิฆาตเทวะ ข้าจะผนกึมนัไว้ตลอดกาล แค่ผนกึมนัไว้ตลอดกาลก็ไม่เป็นไร 

แล้ว เจ้าบอกมใิช่หรอืว่ารอข้ากลบัมา ต่อจากน้ีไปจะดต่ีอข้า"

เสยีงเขาเบาหวิวพึมพ�าว่า "ข้าจะตัง้ใจบ�าเพ็ญเซยีน วนัหน้ากลายเป็น

เทพ ข้าไม่โกหกเจ้า อย่างน้อยเจ้าก็อย่าโกหกข้าอีกเลยนะ"

หลีซูซูส่ายหน้าเอ่ยว่า "นั่นล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้น"

"หลอกลวง?" เขาถามเสยีงเย็น ก่อนจะหวัเราะออกมา "หลซีซู ู เจ้า 
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ลองถามใจตนเองดู เจ้าไม่รูค้วามรูส้กึของข้าหรอื"

เขาถึงกับถามว่า 'เจ้าไม่รู้ความรู้สึกของข้าหรือ'

หลซีซูชู้อนตาข้ึน ความโกรธแค้นในใจยามน้ีสลายหายไปหมดแล้ว 

นางเอ่ย "ข้ารู้เพียงว่าข้าเคยอ้อนวอนอย่างยากล�าบาก แต่เจ้ากลับเอา 

บุปผาอมตะไปประจบเอาใจเย่ียปิงฉาง เหมนัต์ในโลกมนษุย์หนาวเหนบ็ 

ถึงเพียงนั้น มืดมนถึงเพียงน้ัน แต่เจ้ายังคงเลือกเย่ียปิงฉาง หากข้ามิใช ่

หลีซูซู ข้าคงจิตวิญญาณแตกซ่านไปนานแล้ว เจ้าเป็นคนบอกข้าเองว่า 

เจ้าชอบนางมากเพียงใด สามารถพลกิคว�า่ปฐพีเพ่ือนาง ไม่สนว่านางจะเป็น

ภรรยาคนอ่ืนแล้ว บดันีเ้จ้ากลบัมาถามข้าว่าไม่รู้หรอื ข้าไม่รู้ ไยข้าต้องรูด้้วย"

"จนถึงตอนน้ี" นางข่มแววสะอื้นในน�้าเสียง "เจ้ายังคงหลอกข้า  

ถานไถจิน้ ทกุคนในโลกน้ีล้วนเป็นเพียงหมากในก�ามอืเจ้าหรือไร"

ตอนเจ้าบอกว่าชอบเย่ียปิงฉาง เจ้าทุ่มเทความคิดความพยายาม

ทัง้หมด แต่ตอนบอกว่าชอบข้า เจ้ากลบัใช้ห้วงฝันมาสร้างสภาพแวดล้อม

จอมปลอมพวกน้ันข้ึนมา

นัยน์ตาด�าขลับของเขาทอประกายน�้า

รมิฝีปากท่ีสัน่ระรกิอยู่นานพยายามเค้นรอยย้ิมและเอ่ยว่า "ข้าส�านึกผดิ

แล้ว หลซีซู ูแต่ว่าข้าไม่มหีนทาง"

เขาท�าทกุอย่างแล้ว นางเคยบอกว่าอยากให้เขาเป็นเทพ ปกปักรักษา 

ใต้หล้า ดงันัน้เขาจงึคลานออกมาจากคงคาผคีรวญ อยู่ในส�านกัเซยีวเหยา 

เรียนรูว่้าจะเดินทางสายธรรมะอย่างไร เขาเกบ็ง�าความต�า่ชา้ของตนเอง  

เลยีนแบบผูอ้ืน่เคารพรกัอาจารย์ ให้เกียรติศิษย์ร่วมส�านัก

หากเขาพอมีหนทาง เกิดมามีใยรัก มีมารดาคอยอบรมสั่งสอน  

ได้กินอิม่นอนอุน่ คงไม่ต้องเดนิมาถึงจดุน้ี หากเขาพอจะมโีอกาสได้อยู่ร่วม 
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กับนางอย่างถูกต้องเปิดเผย เขาไยต้องใช้ห้วงฝันจอมปลอมมาหลอกตนเอง  

ไยต้องยอมลดศกัดิศ์ร ี ยินดเีป็นเงาของผูอ้ืน่ เพ่ือจะได้เป็นกระถางยาให้นาง 

บ�ารงุวิญญาณเล่า
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ตอน 16
ความคิดถึงฝังลึกในกระดูก
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ส�านึกผิดแล้ว?

หลีซูซูมองเขา

ไม่ เขาไม่ได้ท�าอะไรผิด

การอยากมชีวิีตอยู่ต่อไป เรือ่งนีใ้ครจะผดิเล่า เขาเกิดมาเป็นราชนัของ

พิภพมาร แต่กลับต้องเร้นกายหลายหมื่นปี ใต้หล้ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้น 

ทีม่กีระดกูมารแต่ก�าเนดิ

เขาเกิดมาไม่รู้ว่าศักดิ์ศรีและความดีงามคือสิ่งใด ใจคิดแต่อยาก 

มชีวีติรอด ปรารถนาพลงัและอ�านาจ

ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวคือนางเกิดมาเป็นเซียน แต่เขา 

เกิดมาเป็นมาร

แม้ไม่อยากจะยอมรับ แต่ในห้วงฝันนางหวั่นไหว ห้าร้อยปีก่อน 

นางก็เคยหว่ันไหว เพราะหว่ันไหว ในใจถึงได้โกรธแค้น

110
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หลีซูซูรู้สึกโมโหตนเองอยู่บ้าง ทั้งที่บ�าเพ็ญมรรคาไร้รักแล้ว ทั้งที่ 

ผ่านมาห้าร้อยปีแล้ว...

หลซีซูมูองหน้าไม้พิฆาตเทวะทีม่ไีอสงัหารเข้มข้น สายตาเลือ่นกลบัไปยัง

ถานไถจิน้อย่างเชือ่งช้า

แม้ไม่มเีนตรมารแล้ว ไอมารบนตัวเขายังคงเข้มข้นมาก แค่เหน็เขา

ในสภาพนี ้ใครก็ไม่มทีางเห็นเขาเป็นผูบ้�าเพ็ญเซยีนผู้หน่ึงได้

"ฉงอวี่"

ฉงอวี่ปรากฏในมือนาง นางกัดฟันมองเขา

หน้าไม้พิฆาตเทวะรับรู้ถึงไอสังหาร รอบด้านเกิดไอดุดันรุนแรง  

ชายหนุ่มกลบัไม่ขยับเขย้ือน มไิด้หยิบหน้าไม้พิฆาตเทวะข้ึนมา หากมไิด้ 

เหน็เขาเอาชนะกงเหย่ียจีอู้ก่๋อนหน้านี ้ หลซีซูเูหน็สหีน้ายามนีข้องเขาแล้ว  

ถึงข้ันคดิว่าเขาเป็นมนษุย์ธรรมดาผูห้นึง่ทีอ่่อนแอและน่าสงสาร

นางหันหลังทันใด ถือฉงอวี่เดินจากไป

หลซีซูว่ิูงออกไปไกล ก่อนจะน่ังยองๆ ข้างต้นไม้ต้นหนึง่อย่างโมโห

ตนเอง

ฉงอวีแ่ปรเปลีย่นเป็นมอืเรยีวยาวขาวกระจ่างข้างหน่ึง ลบูศีรษะนาง 

พลางปลอบโยน "หลซีซู ูอย่าต�าหนิตนเองเลย ฉงอว่ีรู้ว่าเจ้าไม่ฆ่ามารร้าย

ตนน้ันเพราะเอาชนะเขาไม่ได้ จึงต้องหนีออกมา ไม่เป็นไรหรอก ฉงอว่ี 

สงัเกตดแูล้ว เจ้าเป็นเดก็ท่ีมศีกัยภาพผู้หน่ึง วันใดวันหนึง่ข้างหน้าเจ้าจะต้อง 

สัง่สอนเขาจนเรียกหาบิดาร้องหามารดาได้แน่นอน"

เดมิทหีลซีซูยัูงคงเศร้าใจ ทว่าพอฟังมนัพูดแล้วเกือบจะหวัเราะออกมา 

"พูดเหลวไหลอะไรของเจ้า"

นางคดิว่าตนเองจะมนี�า้ตา เมือ่ยกมอืข้ึนแตะดวงตาโดยไม่รูต้วั กลบั 
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พบว่าไม่มอีะไรท้ังน้ัน หลซีซูลูดมอืลงช้าๆ

เป็นเพราะมรรคาไร้รักอย่างนั้นหรือ

ก่อนทีพ่วกเขาจะหมดสตไิปโลกมนษุย์ยังอยู่ในช่วงฤดรู้อน ทว่าตอนน้ี

เหน็ได้ชดัว่าเข้าสูฤ่ดูใบไม้ร่วงแล้ว

ผ่านมานานถึงเพียงนี้เชียวหรือ

หลีซูซูหัวใจจมดิ่ง ข้างนอกจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆ

ซือ่องิกับกงเหย่ียจีอู้ยั๋งอยู่ เวลาน้ีเป็นไปไม่ได้ท่ีพวกเขาจะไม่เคลือ่นไหว  

กงเหยี่ยจี้อู๋มีกระบี่ผ่าเวหา นี่เป็นข่าวร้ายของพิภพเซียน ตอนนี้ถานไถจิ้น 

ยังมหีน้าไม้พิฆาตเทวะอกี แม้เขายังมไิด้เป็นพวกเดยีวกับซือ่องิ แต่เรือ่ง 

ในอนาคตใครก็บอกไม่ได้

ถือเสยีว่าฉงอว่ีพูดถูก นางมใิช่ไม่ลงมอื แต่ถึงจะลงมอื ตอนนีก็้มอิาจ

เอาชนะถานไถจิน้ท่ีมหีน้าไม้พิฆาตเทวะได้

หลซีซูเูลกิคดิฟุ้งซ่าน มองพิณคงโหวฉงอว่ีทีแ่ปรเปลีย่นเป็นมอืข้างหนึง่ 

"เจ้าเปลีย่นรปูได้หรอื"

เสยีงไร้เดยีงสาเหมอืนเดก็น้อยตอบว่า "เรือ่งน้ันจะยากอนัใด หลซีซู ู

ลมืไปแล้วหรอื ฉงอว่ีเป็นวัตถุเทพนะ"

"ไหนลองเปลี่ยนรูปเป็นกระบี่เล่มหนึ่งซิ"

ฉงอว่ีไม่รอช้า เปลี่ยนตนเองเป็นกระบี่สีฟ้าเล่มหน่ึงทันที มันชอบ

ความหรหูรางดงาม บนตัวกระบ่ีจงึมรีศัมสีฟ้ีาไหลเวียนอยู่ด้วย

"เพียงแต่เมือ่อยู่ในรปูทรงอืน่จะไม่รา้ยกาจเท่าคงโหวท่ีเป็นร่างด้ังเดิม

เท่าน้ัน"

หลซีซูกู�าฉงอวีท่ีเ่ปลีย่นรปูเป็นกระบี ่มคีวามมัน่ใจมากข้ึนหลายส่วน

สถานการณ์ยังไม่นับว่าเลวร้ายจนเกินไป อย่างน้อยโลกน้ียงัเหลอื
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วัตถุเทพชิน้สดุท้ายอย่างพิณคงโหวฉงอว่ี

มันอยู่ในแดนลับชังหยวนหมื่นปี ไม่ค่อยประสีประสา แต่พลัง 

กลับแข็งแกร่งยิ่ง เพียงแต่ตอนนี้นางยังไม่อาจส�าแดงพลังของมันออกมา 

ได้อย่างเตม็ทีเ่ท่านัน้

นางหันไปมองยังทิศทางของถานไถจิน้อกีครัง้ ใจรูด้ว่ีาจะรอช้าอกีไม่ได้ 

จงึบงัคบักระบีเ่หาะกลบัส�านักเหิงหยางทันที

หลีซูซูจากไปแล้ว ถานไถจิ้นกลับยังอยู่ที่เดิม

มารฝันก็ไม่กล้าหนีไป หน้าไม้พิฆาตเทวะยังอยู่ด้านข้างจ้องจะลงมอื

ปีศาจเสอืในถุงฟ้าดนิของถานไถจิน้อดเปิดถุงออกมามไิด้ มนัเคยเหน็ 

อดีตของหลีซูซูกับเขา ไม่รู้จะปลอบใจเขาอย่างไร จึงชะโงกหน้าเอ่ยว่า  

"ฝ่าบาท ท่านเก็บหน้าไม้พิฆาตเทวะน่ันเถอะ น่ากลัวเสียจรงิ"

ไอด�าบนหน้าไม้พิฆาตเทวะเข้มข้ึน ปีศาจเสอืรีบหดตวัเข้าไปในถุง

ครู่ใหญ่ท่ีถานไถจิ้นมิได้ตอบสนอง ผ่านไปเน่ินนานเขาถึงยกมือขึ้น  

หน้าไม้พิฆาตเทวะหลอมรวมเข้าไปในร่าง

เขาหยิบกระบี่ฮุ่นหยวนของท่านเซียนจ้าวโยวข้ึนมา และไปจาก 

สถานท่ีมดืทึบแห่งนี้

เจ้าเสอืดอีกดใีจ ทีแ่ท้มนัมใิช่จะไร้ความหมายเสยีทเีดยีว เลยีแข้ง 

เลยีขาเขามาหลายร้อยปี นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีฝ่าบาทฟังค�าพูดของมนั

เพิ่งจะคิดเช่นนี้มันก็ถูกถานไถจิ้นหิ้วตัวออกมาจากถุงฟ้าดิน

ชายหนุ่มขอบตาแดง ริมฝีปากก็แดง เหมือนถูกคนข้างนอกรังแก

อย่างแสนสาหัส กลบับ้านจงึอยากจะฆ่าคนระบายความแค้น

พอเหน็สายตาทีเ่ขาพิจารณาตนช่างน่ากลวั เจ้าเสอืพูดตัวสัน่ "เน้ือเสอื 
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ไม่อร่อยหรอกนะ"

เขาเอ่ยเสียงต�่าทุ้ม "ข้าจะไม่เป็นมาร"

รู ้แล้ว รู ้แล้ว ไม่เปน็มาร ข้าเชื่อท่าน อย่าท�าสายตาน่าสยอง 

ถึงเพียงนัน้สิ

ถานไถจิน้จ้องปีศาจเสอืเขมง็ อาจเพราะตดิตามเขามานาน ท้ังยัง 

เข้าสู่พิภพเบื้องล่างด้วยกัน ปีศาจเสือจึงมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนเสือ  

กลับดูคล้ายคลึงกับเทาเที่ยบนดวงตราช�าระไขกระดูกในอาณาจักรมาร 

อยู่หลายส่วน

จรงิๆ ด้วย สิง่ท่ีอยู่ข้างกายเขาล้วนค่อยๆ กลายเป็นสัตว์ประหลาด

ถานไถจิน้ยัดปีศาจเสอืกลบัลงไปในถงุฟ้าดนิ ดวงอาทติย์ในโลกมนษุย์ 

ท่ิมแทงดวงตาเขาจนเจ็บแสบ ดวงตะวันร้อนแรงบนท้องฟ้าแผ่ความร้อน 

อบอ้าว อณุหภูมสิงูจนไม่น่าเชือ่ เขามองถนนหนทางว่างเปล่าในโลกมนุษย์  

มารปีศาจเผยโฉมรอบด้าน บ้านเรอืนส่วนใหญ่มไีอปีศาจลอยสูง

ถานไถจิน้ใช้กระบีฮุ่น่หยวนสงัหารปีศาจตนหน่ึงทีก่�าลงัดูดพลงัจากคน

ส�านกัเซยีวเหยาทีเ่คยถ่อมตนและเป็นมติรในวันวานยังจะยอมรับเขา

ได้อกีหรอืไม่

"ส�านักเซียวเหยาไม่ยอมรับเขาอีกต่อไป" ผู้อาวุโสชิงอู๋ตีหน้าเย็นชา  

"เขาเป็นมาร แต่กลบัแฝงตวัเข้ามาอยู่ในส�านกัเซยีวเหยาหลายปี ตอนนี ้

ศษิย์คนโตของส�านักเซยีวเหยาจัง้ไห่ก�าลงัน�าคนตามจบัชงัจ่ิวหมนิ"

"ใช่ พวกเราบอกแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ปกต ิ วันน้ันในแดนลบัชงัหยวน 

เขาท�าร้ายฝหูยากบัหลซีซู ูหากชงัจิว่หมนิไม่ใช่ผูบ้�าเพ็ญมาร จะท�าร้ายคนของ

ส�านกัเซยีนได้อย่างไร!"
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"หลีซูซู เจ้าว่าอย่างไร"

หลีซูซูคิดไม่ถึงเช่นกันว่าเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ี เดือน จะเกิด 

การเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกแผ่นฟ้าคว�่าปฐพีเช่นนี้

ปีศาจฮัน่ป๋าซือ่องิเปิดอาณาจกัรมาร ร่วมมอืกับกงเหย่ียจีอู้ ๋ อาศยั

กระบี่ผ่าเวหาเรียกมารปีศาจท้ังแปดทิศมารวมตัวกัน ปล่อยให้มารปีศาจ 

ทะลกัเข้าไปในแดนมนษุย์ ดดูพลงัและสารอาหารจากมนุษย์ธรรมดาเพ่ือให้

ตนเองแขง็แกร่งข้ึน

ทกุหนแห่งท่ีปีศาจฮัน่ป๋าไปเยือน พืชพรรณเฉาตาย สายธารเหอืดแห้ง 

น�า้ในบ่อระเหยสิน้ โลกมนษุย์เริม่เกิดภัยแล้งและโรคระบาด

ส�านักเซียนรีบให้ความช่วยเหลือ ส่งลูกศิษย์ออกไปนับไม่ถ้วน 

กระจายไปตามสถานท่ีต่างๆ ไล่ล่ามารปีศาจ ขจดัโรคระบาด โดยเฉพาะ

ลกูศษิย์ท่ีมแีก่นวิญญาณธาตุน�า้ยุ่งจนเท้าไม่ติดพ้ืน

เยวี่ยฝูหยาบาดเจ็บเพิ่งหายดี ก็เริ่มวิ่งวุ่นอยู่ข้างนอกทุกวันแล้ว

แม้จะเป็นเช่นน้ี แต่การช่วยคนไหนเลยจะง่ายดายเหมอืนฆ่าคนเล่า  

เสยีงโอดครวญดงัอยู่ท่ัวทุกแห่งหนในแดนมนุษย์ เรือ่งทีถ่านไถจิน้ใช้หน้าไม้

พิฆาตเทวะในวันน้ันแพร่ไปท่ัวหกพิภพแล้ว ส�านักเซยีนและมนุษย์ธรรมดา

เกลยีดแค้นมารปีศาจ มอิาจยอมรบัเขาได้

ทุกคนต่างหันมามองหลีซูซู

หลซีซูเูงยีบงนัครูห่น่ึงและเอ่ยว่า "เขาใช้หน้าไม้พิฆาตเทวะเพ่ือช่วยข้า 

กับศษิย์พ่ีหญิง ยังมศิีษย์พ่ีจัง้ไห่อกีคน"

ทุกคนมองนางอย่างไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะชิงอู๋ เขาตีหน้าเย็นชา 

กระทุ้งไม้เท้าเซยีนในมอื "หลซีซู ู เจ้าเป็นคนของส�านักเหิงหยาง ไฉนจงึพูด 

เข้าข้างมารปีศาจ"
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"แต่ทีข้่าพูดเป็นความจรงิ ข้าไม่รูว่้าวันหน้าเขาจะกลายเป็นมารหรอืไม่ 

แต่ตอนน้ีข้ายังไม่เคยเหน็เขาท�าร้ายมนุษย์"

ชงิอู๋สหีน้าเปลีย่นไป หันไปมองเหยากวง "ต่อให้วันนีม้ใิช่มาร เมือ่ถูก 

หน้าไม้พิฆาตเทวะควบคุมก็ต้องกลายเป็นมารวนัยังค�า่ เหยากวง เจ้าพูดซ"ิ

เหยากวงเหลือบมองหลีซูซูแวบหน่ึง จากน้ันมองชิงอู๋ เอ่ยด้วย 

น�า้เสยีงอ�า้อึง้ว่า "อาจารย์อา ท่ีหลซีซูพููดเป็นความจริง"

"พวกเจ้าสองคน!" ชงิอู๋โมโหจนควันแทบออกเจด็ทวาร "ไปส�านึกผดิ 

ทีห่บุเขาเก้าค�านงึ!"

บดันีค้นในส�านกัเซยีนเมือ่พูดถึงมารปีศาจ ใครบ้างท่ีไม่เคยีดแค้น 

จนอยากจะฆ่า ในจ�านวนน้ันชิงอู๋ซึ่งเป็นผู้อาวุโสคุมกฎชิงชังมารปีศาจ 

เป็นทีส่ดุ แต่ในเวลาเช่นน้ีหลซีซูกัูบเหยากวงยังจะกล้าออกหน้าพูดแทน 

ถานไถจิน้!

หุบเขาเก้าค�านึงมีแต่ลูกศิษย์ที่กระท�าผิดเท่านั้นที่ไป

ฉบัพลนัผูอ้าวโุสชงิเชยีนรบีพูด "เดก็สองคนเพียงแต่แสดงความคดิเห็น

ของตนเองเท่านัน้ หาได้เข้าข้างมารร้ายไม่ บดัน้ีลกูศิษย์ส�านักเซยีนยุ่งจน 

มอิาจปลกีตัว ให้พวกนางไปหบุเขาเก้าค�านึง มสิูส่้งพวกนางไปโลกมนษุย์

สกัครัง้ ดูความทุกข์เข็ญของผูค้นก็ด ี เสกน�า้ไปช่วยเหลอืคนก็ช่าง ถึงอย่างไร 

ก็มคีวามหมายกว่าการไปหุบเขาเก้าค�านงึแน่ๆ เจ้าส�านัก ท่านว่าใช่หรือไม่"

ฉวเีสวยีนจือ่ทีไ่ม่พูดอะไรเลยตัง้แต่ต้นผงกศรีษะ "ชงิเชยีนกล่าวถูกต้อง  

ให้หลซีซูกัูบเหยากวง รวมถึงฝหูยาไปโลกมนุษย์ด้วยกัน"

ฉวีเสวียนจื่อเอ่ยปากแล้ว ชิงอู๋มุ่นคิ้ว โค้งกายแล้วไม่พูดอะไรอีก

แน่นอนว่าหลีซูซูไม่มีทางฝ่าฝืนค�าสั่งของฉวีเสวียนจื่อ

รอจนคนอื่นๆ จากไปเกือบหมดแล้ว ฉวีเสวียนจื่อพูดข้ึน "หลีซูซู  
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ตามข้ามา"

"ตัง้แต่เจ้าออกจากแดนลบัชงัหยวน บดิาก็ยังไม่ได้คยุกับเจ้าดีๆ  เลย"  

ฉวีเสวียนจือ่ว่า "ผูอ้าวุโสชงิอูเ๋กลียดความชัว่ร้ายประหนึง่ชงิชงัศัตรู เจ้าอย่าได้ 

เก็บมาใส่ใจ"

หลซีซูสู่ายหน้า "ข้าทราบเจ้าค่ะ ท่านพ่อ ท่านทะลวงผ่านแล้วหรือ"

ฉวีเสวียนจื่อหยิบศิลาหย่ังพลังก้อนหน่ึงออกมา ศิลาหย่ังพลัง 

เปล่งประกายสฟ้ีา แต่กลบัก�าลงัค่อยๆ อบัแสง

หลีซูซูหันไปมองเขาทันทีพลางถามว่า "ไฉนจึงเป็นเช่นนี้"

ฉวีเสวียนจือ่ย้ิมพูด "หลซีซู ูผูบ้�าเพ็ญเพียรทุกคน หากมอิาจเป็นเทพ  

ย่อมต้องเดนิมาถึงจดุน้ี ข้าตดิอยู่ในข้ันผ่านด่านเคราะห์มาร้อยปีแล้ว แต่กลบั 

มิอาจทะลวงผ่านได้ ข้ารู้มานานแล้วว่าต้องมีวันน้ี ข้าท�าใจได้ เจ้าเองก็ 

ไมต้่องเสยีใจไป"

หากยังทะลวงผ่านไม่ได้ ไม่พ้นร้อยปีเขาย่อมต้องแตกดับ

ข่าวร้ายที่ประดังประเดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้หลีซูซูทุกข์ใจ 

เหลอืเกนิ ฉวเีสวยีนจือ่ลบูผมนาง "ลกูพ่อ พ่อดใีจมากทีวั่นน้ีเจ้ายังคงเป็นเจ้า  

โกวอวีเ้คยสอนเจ้าว่าไม่ว่ามารร้ายหรอืเทพเซยีนล้วนก้าวเดนิมาจากหงฮวง 

ทัง้สิน้ เคยผ่านเคราะห์สวรรค์มาเหมอืนกัน มเีทพเซยีนทีเ่ลว ก็ย่อมต้อง 

มมีารปีศาจท่ีด"ี

"เจ้าบอกว่าถานไถจิน้มไิด้ฆ่าคน บดิาเชือ่เจ้า" ฉวีเสวยีนจือ่ถอนหายใจ 

"ทว่าหลซีซู ู ชงิอู๋มคี�าพูดหน่ึงท่ีกล่าวถูกต้อง คนท่ีเคยใช้หน้าไม้พฆิาตเทวะ 

สดุท้ายก็ต้องก้าวสูวิ่ถีมารอย่างช้าๆ ใจมุง่แต่เข่นฆ่าสงัหาร"

วิถีมารสามารถฉกชงิพลงัจากคนอืน่มาเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ตนเอง 

เรว็กว่าการฝึกบ�าเพ็ญอย่างยากล�าบากของผูบ้�าเพ็ญเพียรมาก เป็นทางลดั 
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ทีห่ลายคนยากจะปฏิเสธ

"ฟังเหยากวงบอกว่าเจ้ามวัีตถุเซยีนชิน้หนึง่ท่ีร้ายกาจมาก" ฉวีเสวียนจือ่ 

มองพิณคงโหวฉงอว่ี เดาได้ว่าใครเป็นคนทิ้งมันไว้ให้หลีซูซู เขาย้ิมเอ่ย  

"ตอนน้ีเจ้าอาจจะยังใช้งานมนัได้ไม่เตม็ท่ี แต่เมือ่เจ้าตัดสนิใจแน่วแน่ ผสาน

มรรคาไร้รกัเข้ากับญาณหย่ังรูโ้ดยสมบรูณ์ เจ้าย่อมสามารถควบคุมมนัได้"

"ข้าต้องท�าอย่างไรจึงจะผสานมรรคาไร้รักเข้ากับญาณหยั่งรู้ได้"

ฉวีเสวียนจือ่โคลงศรีษะ "ใครก็มอิาจสอนเจ้าได้ ความรกัและศรทัธา 

เป็นสิง่ท่ีมอิาจตดัท้ิงได้โดยง่าย รอให้ถงึวันท่ีเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ ย่อม

ตระหนกัได้เอง"

เมื่อเห็นฉวีเสวียนจื่อจะจากไป หลีซูซูพลันร้องเรียกเขา "ท่านพ่อ"

นางเม้มปาก "ประมุขตงอี้...มีบุตรหรือไม่"

ฉวีเสวียนจือ่ดเูหมอืนคดิไม่ถงึว่าจู่ๆ  นางจะถามค�าถามนี ้ เขาเงยีบงัน 

ชั่วครู่ "เคยมี เด็กคนนั้นความสามารถโดดเด่น เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และ 

สตปัิญญา น่าเสยีดายทีภ่ายหลงัตายไป"

มารฝันสร้างฝันโดยมข้ีอมลูอ้างองิจรงิๆ หลซีซูคิูดไม่ถึงเหมอืนกันว่า 

เดิมทีโลกน้ีจะมีบุคคลเช่นน้ันอยู่ด้วย หากถานไถจิ้นมิได้เกิดมาเป็น 

ตวัประหลาดในวังหลวงแคว้นโจว แต่เป็นบตุรชายของประมขุตงอี ้ บางที 

เรือ่งราวอาจเป็นอกีแบบหน่ึง

โลกมนุษย์แห้งแล้ง ผืนแผ่นดินแตกระแหง

หลซีซูปูระคองคนผูห้น่ึงทีร่มิฝีปากแห้งแตกขึน้มาพลางหนักลบัไปเรยีก 

"ฝหูยา"

เยว่ียฝูหยาถือชามมา เขามีแก่นวิญญาณธาตุน�้า เสกน�้าได้อย่าง
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ง่ายดาย

เหยากวงมองโลกมนุษย์ทีเ่ต็มไปด้วยภัยพิบตั ิ "สภาพเช่นนี ้ เมือ่ใด 

จงึจะจบสิน้"

"วันที่สงครามใหญ่ระหว่างเซียนกับมารยุติลง" หลีซูซูพูด

เหยากวงแววตาหม่นหมอง

หลซีซูรููว่้าสภาพจติใจของเหยากวงย�า่แย่ กงเหย่ียจีอู้๋กลายเป็นมาร 

ช่วงเวลานี้สูญเสียสติสัมปชัญญะ สังหารผู้บ�าเพ็ญเพียรไปมากมาย หาก 

ไม่มใีครสามารถช่วยกงเหยีย่จีอู้๋กลับมาได้ มใิช่เขาฆ่าพวกตน กค็อืพวกตน 

เป็นฝ่ายฆ่าเขา

เหยากวงก�าลังจะพูดอะไร พลันมีคนว่ิงเข้ามา "ท่านเซยีนช่วยชวิีตด้วย  

มารปีศาจมาฆ่าคนแล้ว!"

หลายคนรบีมองไป คดิไม่ถึงว่าจะเห็นจัง้ไห่และศษิย์ส�านักเซยีวเหยา

กลุม่หนึง่

จั้งไห่ยิ้มเก้อ "ไม่พบกันนานเลย"

ชายหนุม่หลบอยู่หลังเยว่ียฝูหยา ชีไ้ปท่ีจัง้ไห่พลางพูด "พวกเขาน่ีล่ะ  

พวกเขาเป็นปีศาจ"

หลซีซูเูอ่ยปาก "เจ้าไม่ต้องกลวั พวกเขาเป็นคนของส�านักเซยีนเช่นกัน"

ชายหนุม่มองหลีซซู ู จากน้ันมองจัง้ไห่ เลือกท่ีจะเชือ่ค�าพูดนาง เขา 

พูดอย่างลงัเล... "ท่านเซยีนโปรดอภัยท่ีพวกเราเข้าใจผดิ มใิช่พวกเราจงใจ 

จะเข้าใจผิดท่านเซียน แต่ก่อนหน้าน้ีมีพ่ีชายท่านหน่ึงแต่งกายเหมือน 

พวกท่านทกุประการ บนเสือ้ผ้ากม็ลีวดลายเช่นน้ี" ชายหนุม่ชีไ้ปท่ีลายมจัฉา 

บนชดุของจัง้ไห่ "เขาไม่พูดพร�า่ท�าเพลง เข้ามาในต�าบลและฆ่าคนไปไม่น้อย"

สวมชุดส�านักเซียวเหยา?
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"ใช่แล้ว อาวุธของเขาเป็นหน้าไม้คันหน่ึง รูปร่างสูงมาก หน้าตา 

หล่อเหลา แต่จติใจกลบัโหดเห้ียมอ�ามหติ" ชายหนุ่มกัดฟัน เห็นได้ชดัว่า 

ทัง้เกลยีดทัง้กลวั

หลายคนสบตากัน ต่างเข้าใจว่ามนุษย์ผู้นี้ก�าลังพูดถึงใคร

จั้งไห่กุมก�าปั้น เอ่ยกับพวกหลีซูซู "ท�าให้สหายเซียนขบขันแล้ว  

ลูกศิษย์เนรคุณทรยศส�านักเซียวเหยา สร้างหายนะแก่มวลมนุษย์ เป็น 

ความผดิของส�านกัเซยีวเหยา"

จั้งไห่หัวเราะเสียงขื่น ค�าพูดเช่นน้ีเขามิใช่ได้ยินจากคนในท้องที่นี ้

เพียงแห่งเดยีว ต่อให้เชือ่ใจศิษย์น้องเลก็มากเพียงใด ความเชือ่มัน่ในใจ 

ก็ค่อยๆ สัน่คลอนทลีะนิด

เขาเที่ยวสังหารผู้คนไปทั่ว ดูดพลังจากมนุษย์จริงหรือไม่

หลซีซูพูลนัเอ่ยขึน้ "ศษิย์พ่ีจัง้ไห่ ในเมือ่แต่ก่อนท่านเชือ่ใจเขา ครัง้น้ี 

มสิูล้องหาตวัเขาให้พบแล้วถามเขาดูก่อนค่อยปักใจเช่ือ"

จั้งไห่ตะลึงงัน เหยากวงก็ตะลึงงันเช่นกัน

เหยากวงกระซบิเสยีงค่อย "หลซีซู ูตอนนีเ้วลาพูดถึงเขา เจ้าไม่เหมอืน 

แต่ก่อนเสยีแล้ว"

หลีซูซูหลุบตาตอบว่า "ไม่มีสิ่งใดแตกต่าง"

คดิถึงชงัจิว่หมนิในห้วงฝันท่ีสง่าผ่าเผย เป็นท่ีเคารพเลือ่มใสของผูค้น 

เปรยีบเทียบกับถานไถจิน้ทีไ่ม่รูไ้ปหลบซ่อนอยู่ในซอกมมุใด ถูกหกพิภพไล่ล่า

ประหน่ึงเงามดืท่ีชัว่ร้าย นางก็รูส้กึปวดใจเลก็น้อย

เพียงเพราะเขาไม่มีฐานะที่โดดเด่นเพียบพร้อมเท่านั้น

หรอืว่าชะตาของดาวหายนะเดียวดายถกูลขิติไว้แล้วจรงิๆ ว่าต้องถกู 

ทกุคนทอดท้ิงและรังเกียจ ท้ังท่ีจัง้ไห่เคยปกป้องเขาถึงเพียงน้ันแท้ๆ
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จั้งไห่ได้ยินหลีซูซูพูดเช่นนี้ ในใจรู้สึกละอายเล็กน้อย

วันน้ันตอนถานไถจิน้ต่อสูกั้บกงเหย่ียจีอู้๋เขาก็อยู่ด้วย ไม่ว่าอย่างไร

ศษิย์น้องเลก็ไม่เพียงไม่ได้ท�าร้ายพวกเขา ยังช่วยพวกเขาไว้ เขามอิาจฟังค�า

คนนอกและสงสยัศิษย์น้องเลก็ในทันที

อาจารย์รกัศิษย์น้องเลก็เป็นทีส่ดุ หากรูว่้าตอนนีศ้ษิย์น้องเลก็อยู่ใน

สถานการณ์ทีม่สี�านักแต่มอิาจกลบัไปได้ จะต้องต�าหนตินแน่

จัง้ไห่พูด "ขอบคณุหลีเซยีนจือ่มาก ไว้วันหน้าหาตัวศิษย์น้องเลก็พบ 

และสอบถามจนได้ความกระจ่าง จะมาแจ้งให้ส�านกัเซยีนใหญ่ท้ังหลายทราบ

แน่นอน"

เงียบไปครู่หน่ึง เขาเอ่ยค�าไหว้วานข้ึนว่า "หากเซียนจื่อพบเจอ 

อาจารย์ข้าท่านเซียนจ้าวโยวหรือพบเจอศิษย์น้องเล็กของข้าวานท่านแจ้ง 

ส�านกัเซยีวเหยาด้วย"

111
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หลีซูซูรับค�า

หลังแยกกับถานไถจิ้นแล้ว นางก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใด

จัง้ไห่เอ่ย "พูดไปก็น่าละอาย หลายปีมานีส้�านกัเซยีวเหยาไร้ซึง่ผลงาน

ใดๆ สิง่เดยีวทีพ่อจะน�าออกมาได้กคื็อลกูกลอนเซยีวเหยาของส�านักเรา ตอน 

อยู่ในอาณาจกัรมารพวกเราเหน็ว่าหวัหน้ามารซือ่องิเปลีย่นผูบ้�าเพ็ญเซยีน 

ให้กลายเป็นผูบ้�าเพ็ญมาร หลเีซยีนจือ่ ลกูกลอนเซยีวเหยาพวกนีโ้ปรดรบัไว้ 

เถิด เจอลูกศิษย์ท่ีถูกมารครอบง�าจิตใจ สามารถป้อนให้เขากินหน่ึงเม็ด  

จะช่วยประคบัประคองลกูกลอนทองค�า จากน้ันค่อยส่งเขากลบัส�านักเซยีน 

ถอนลกูกลอนมารออกมา บางทีอาจยังพอช่วยได้"

ค�าพูดเขาสร้างความยินดีให้ทุกคน หลายวันนี้คนของส�านักเซียน 

จ�านวนไม่น้อยถูกจับไปยังอาณาจักรมาร กลายเป็นผู้บ�าเพ็ญมาร กว่า 

พวกหลซีซูจูะตามไปพบและส่งกลบัส�านกัเซยีนก็ไม่ทันการณ์แล้ว

เมื่อมีลูกกลอนเซียวเหยา ส�าหรับลูกศิษย์ส�านักเซียนย่อมเป็น 

การรบัรองอย่างหนึง่

หลซีซูรูบัขวดยามา เอ่ยอย่างจรงิใจว่า "ขอบคณุท่านมาก ศิษย์พ่ีจัง้ไห่"

จั้งไห่จากไปแล้ว เหยากวงถาม "ตอนนี้พวกเราจะไปที่ใด"

"บรเิวณทีปี่ศาจฮัน่ป๋าผ่านไป รอบด้านจะแห้งแล้ง พวกเราช่วยคน 

ไม่เร็วเท่าพวกเขาฆ่าคน" เยว่ียฝูหยาขมวดค้ิว "พวกท่านรู้สึกหรือไม่ว่า 

ปราณวิเศษเบาบางลง"

พอเขาเอ่ยค�าพูดนี้ออกมา สีหน้าของหลีซูซูก็เปลี่ยนไป

ปราณวิเศษเบาบางลงทุกที เมื่อถึงตอนสุดท้าย จะเป็นเหมือน 

ตอนทีห่กพิภพปกคลมุด้วยไอมาร ไม่มพ้ืีนทีส่�าหรบัมนุษย์และผูบ้�าเพ็ญเพียร

อกีหรอืไม่
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"เหตใุดปราณวิเศษจงึลดน้อยลงเรือ่ยๆ" เหยากวงสงสยั "หมืน่ปีก่อน 

ก็ไม่มเีหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึน้"

"ยังจ�าดวงตราช�าระไขกระดกูและข่ายอาคมหวนคืนเก้าโคจรได้หรือไม่" 

หลซีซููพลนัคดิถึงความเป็นไปได้อย่างหน่ึง "มนัสามารถเปลีย่นผูบ้�าเพ็ญเพียร 

ให้เป็นผูบ้�าเพ็ญมาร ก็สามารถเปลีย่นปราณวิเศษให้เป็นไอมารได้เช่นกัน"

สิ่งที่พญามารทิ้งไว้เมื่อหมื่นปีก่อนก�าลังเติบโตอย่างช้าๆ

เหยากวงหน้าซีดเผือด รีบเอ่ยขึ้นว่า "เรื่องนี้ต้องแจ้งให้คนในส�านัก 

ทราบทันที หากปล่อยให้ข่ายอาคมนัน้คงอยู่ต่อไป อีกไม่นานใต้หล้าต้องมแีต่ 

มารปีศาจแน่นอน"

หลซีซูย่ิูงคิดย่ิงรูสึ้กว่าไม่ปกต ิจงึตดัสนิใจอย่างเฉยีบขาดทันท ี "ซือ่องิ

ปล่อยมารปีศาจออกมาสร้างหายนะในโลกมนุษย์ก็เพ่ือย้ือเวลา ท�าให้ 

ส�านกัเซยีนมวัไปช่วยเหลอืมนษุย์จนมอิาจปลกีตวั นางก�าลงัรอให้ข่ายอาคม 

หวนคืนเก้าโคจรเปลี่ยนปราณวิเศษเป็นไอมารจนเพียงพอ กลายเป็น 

ข่ายอาคมที่แข็งแกร่งและน่ากลัว ทว่าพวกเรากลับมิอาจรอได้ ต้อง 

บกุเข้าไปในอาณาจกัรมารและท�าลายข่ายอาคมนัน้ ฝหูยา เจ้ากลบัส�านกั 

ไปแจ้งเจ้าส�านกัและผูอ้าวุโสท้ังหลาย ข้ากับนางจะไปต�าบลหนงิเฮ่ออีกคร้ัง 

เพ่ือเอาตราค�าสัง่เข้าอาณาจกัรมาร"

ตอนนีค้นท่ีสามารถท�าให้ส�านกัเซยีนเข้าใกล้ข่ายอาคมนัน้ได้ มเีพียง

คณุชายน้อยสกุลจางท่ีกลนืไข่มกุแปลงโฉมลงไปเท่าน้ัน

ไม่ว่าจะสู้ได้หรือไม่ ก็ต้องลองดูสักตั้ง!

เยว่ียฝหูยาเองก็รูว่้าเรือ่งนีม้อิาจรัง้รอจงึตอบว่า "ได้ ศิษย์พ่ีหญิงท้ังสอง 

พวกท่านระวังตวัให้มาก"
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เมื่อหลีซูซูกับเหยากวงบังคับกระบี่เหาะไปต�าบลหนิงเฮ่อ พบว่า 

ทัว่ท้ังต�าบลเหลอืเพียงความรกร้างว่างเปล่า

"จวนของคหบดีจางมีไอมารเข้มข้นยิ่งนัก"

สองคนผลักประตูเข้าไป บ่าวรับใช้เฝ้าประตูเมื่อหลายเดือนก่อน 

ไม่อยู่แล้ว จางหยวนไป๋ก็หายตัวไปด้วย

เหยากวงพูด "น่าโมโหนัก จะต้องถูกพวกมารปีศาจชงิตดัหน้าพวกเราไป

ก้าวหน่ึงแน่ๆ พวกเขาก็กลวัว่าเราจะพบตัวจางหยวนไป๋!"

หลซีซูแูตะน้ิวบนรมิฝีปาก เอ่ยเสยีงค่อยว่า "ชูว์่...ลองฟังด ู เหมอืนจะ 

มเีสยีง"

สองคนเสาะหาไปตามเสยีง พบสตรเีน้ือตวัสกปรกมอมแมมผู้หนึง่ใน

ห้องเก็บฟืน

"อย่าฆ่าข้า อย่าฆ่าข้านะ!" นางลนลานหวาดหว่ัน ใบหน้าเหลอืงซดี 

ซบูตอบ ดเูหมอืนจะหิวโหยมานานแล้ว

"ไม่ต้องกลัว พวกเราไม่ใช่คนเลว" เหยากวงปลอบโยน "เจ้าบอก 

พวกเราได้หรอืไม่ว่าเกิดอะไรข้ึนกับจวนสกุลจาง"

หลซีซูย่ืูนของกินให้นางเล็กน้อย นางกัดกินอย่างมมูมามพลางเล่าสิง่ท่ี 

นางเหน็

"ข้าเป็นแม่ครัวของจวนสกุลจาง หลายวันก่อนมารปีศาจฝงูหน่ึงมาท่ีน่ี 

เข้ามาในจวนและฆ่าคน พวกเขาพาตวัคณุชายน้อยไป ข้าหลบมาซ่อนตัว  

จงึไม่ถูกพวกเขาจบัได้"

หลซีซูคูดิทบทวนในใจเงียบๆ คนของเผ่ามารต้องการตวัคณุชายน้อย

สกุลจาง เหตผุลไม่พ้นสองข้อ หน่ึงคอืไม่ต้องการให้พวกเขาได้ตราค�าสัง่ 

เข้าอาณาจกัรมาร สองคือเพ่ือใช้ประโยชน์จากพลงัของไข่มกุแปลงโฉม
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คนที่จางหยวนไป๋ปลอมแปลงข้ึนโดยใช้พลังของไข่มุกแปลงโฉม 

สามารถตบตาผูอ่ื้นได้โดยสมบูรณ์

หลีซูซูเคยถูกมารปีศาจท่ีจ�าแลงกายด้วยพลังของไข่มุกแปลงโฉม

หลอกมาแล้ว มคีนบอกว่าเห็นถานไถจิน้ฆ่าคนในโลกมนษุย์ จะเป็นไปได้ 

หรอืไม่ว่าคนผูน้ั้นมใิช่ถานไถจิน้

ตกกลางคืน อุณหภูมิร้อนระอุยังคงแผดเผาผืนแผ่นดิน

ปีศาจฮั่นป๋าปรากฏกาย ท�าให้อุณหภูมิในฤดูหนาวสูงผิดปกติ

ชายหนุ่มในชดุขาวห้ิวตวัเดก็หญิงผูห้น่ึงมาวางตรงปากทางเข้าต�าบล  

ยัดกระดาษยันต์แผ่นหนึง่ใส่อกเสือ้นางและบอกว่า "กลบัไปหาบดิามารดา 

ของเจ้าเถอะ"

เด็กหญิงตัวน้อยน�้าตาคลอ "ข้ากลัว"

เขาชะงกัไป หิว้ตัวนางเดินไปข้างหน้า "จ�าได้หรือไม่ว่าบ้านอยู่ทีใ่ด"

นางยังเล็กเกินไป ราวสามสี่ขวบเท่าน้ัน ตอนถานไถจิ้นชิงตัวนาง 

มาจากปากของมารปีศาจ นางตกใจจนน�า้มกูน�า้ตาเปรอะเป้ือนเตม็หน้า

เขาเยาะหยันตนเองในใจ บัดน้ีตนเองยังเอาไม่รอด เขายังมีแก่ใจ 

มาห่วงเรือ่งไร้สาระในโลกมนษุย์พวกน้ี

ทว่าถานไถจิน้ก็ไม่รูเ้ช่นกัน ฟ้าดนิกว้างใหญ่ถึงเพียงนี ้ ท่ีใดเล่าคือบ้าน 

นอกจากเตรด็เตร่ไปในแดนมนุษย์ ทีใ่ดยังมพ้ืีนทีส่�าหรับเขาอกี

หน้าไม้พิฆาตเทวะอยู่ในตวัเขา ผูบ้�าเพ็ญทีเ่ข้าใกล้เขาต่างรูส้กึได้ถึง 

ไอมารมหาศาลในตัวเขา

หลังแยกกับหลีซูซู เขาพบซื่ออิง

ปีศาจฮั่นป๋าตนนั้นพามารปีศาจกลุ่มใหญ่มาคุกเข่าเบื้องหน้าเขา  
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น้อมต้อนรบัเขากลบัอาณาจกัรมาร

หากเป็นเมือ่ห้าร้อยปีก่อนตอนถานไถจิน้ยังไม่มใียรัก บางทีเขาอาจจะ

สนใจ อยู่ฝ่ายธรรมะแล้วอย่างไร อยู่ฝ่ายอธรรมแล้วอย่างไร มเีพียงอ�านาจ 

สงูสดุเท่าน้ันทีท่�าให้คนยอมจ�านนได้

ทว่าบัดนี้เขามีใยรักแล้ว จึงได้เข้าใจความแตกต่าง

หากเดนิไปบนวถีิมาร สดุท้ายเขาจะต้องอยู่อย่างเดยีวดายชัว่ชวิีต 

เหมือนมังกรเซียนหมิงเย่ียในอดีต หลับใหลอยู่ที่ก้นแม่น�้าโม่เหอ เขา 

จะต้องทรยศอาจารย์และส�านัก เป็นศัตรูกับนาง เทพเซียนไม่ยอมรับเขา  

มรรคาสวรรค์ก็ไม่ยอมรบัเขา

ซื่ออิงมิได้โกรธ เอ่ยเนิบช้าว่า "สักวันหน่ึงราชันมารจะเข้าใจว่า 

พวกฝ่ายธรรมะภายนอกดดู ี จิตใจกลับชัว่ร้าย เอ่ยวาจาน่าขบขนัท่ีเป่ียมด้วย

คุณธรรมมากที่สุด แต่กลับกระท�าสิ่งที่ไร้ความปรานีมากที่สุด ท่านกับ 

พวกเขามไิด้มจีดุมุง่หมายเดยีวกนั ต่อให้ท่านบ�าเพ็ญมรรคาเทพ พวกเขา 

จะยอมรบัท่านหรอื มเีพียงพวกข้าเท่าน้ันท่ีจงรกัภักดมีากท่ีสุด"

ถานไถจิน้เหลอืบมองกงเหย่ียจีอู้๋ข้างกายซือ่องิทีด่เูหมอืนหุน่กระบอก 

เขาย้ิมหยัน มไิด้สนใจพวกเขาก็หนัหลงัจากไป

ถานไถจิน้ยังหาบ้านของเดก็หญิงไม่พบ บนถนนพลนัมคีบไฟสว่างวาบ

นบัไม่ถ้วน

"มารตนนั้นกลับมาอีกแล้ว ยายหนูอยู่ในมือเขา!"

เพ่ิงจะขาดค�า เลือดสุนัขด�าสาดมาท่ีถานไถจิ้น ชาวบ้านถืออาวุธ  

แผดเสยีงค�ารามพลางฟาดฟันอาวุธมาทีเ่ขา

ถานไถจิ้นมิใช่มะพลับนิ่มอยู่แล้ว จึงถีบคนที่พุ่งเข้ามาจนกระเด็น  

บบีคอผูน้�าท่ีตะโกนแผดเสยีง "รนหาท่ีตาย!"
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เขากางเขตอาคมรอบด้าน พอใช้พลังวิเศษนัยน์ตาสดี�าก็แปรเปลีย่นเป็น 

สแีดงดจุโลหติ ดวงเนตรสีแดงของเขาท�าให้คนอืน่ๆ ตกใจกลวั พวกมนษุย์ 

พากันถอยกรดู เด็กหญิงข้างกายร้องไห้ดังกว่าเดมิ

ครอบครวัหนึง่กระโจนออกมาจากกลุม่คน ถือจอบในมอื ฟาดเขตอาคม

ของเขาอย่างไม่คิดชวิีต

"มารร้าย ปล่อยลูกของข้านะ!"

ถานไถจิน้หันกลบัไป มองหน้าเคยีดแค้นและหวาดหว่ันของพวกเขา 

คบไฟส่องถนนจนสว่างจ้า แววตาของพวกเขาชดัเจนมาก เหมอืนตอนอยู่ใน 

วังหลวงแคว้นโจว สายตาของเหล่านางก�านัลขันทีตอนหลบเลีย่งเขา พูดกัน 

ลบัหลงัว่าเขาเป็นตัวประหลาด

เพียงแต่ในอดตีไม่มใียรกั จติใจของเขาเยียบเย็นเป็นน�า้แขง็ ปราศจาก

ความรูส้กึใดๆ

"สูต้ายกับเขา เขาฆ่าญาตมิติรของพวกเราไปต้ังมากมาย ต่อให้ต้องตาย 

ก็ต้องเอาเขาลงนรกให้จงได้!" ไม่รูใ้ครตะโกนออกมาเป็นคนแรก พวกชาวบ้าน 

พากันชจูอบและคราดในมอื ท่าทางคลุม้คลัง่จะเอาชีวิตเขาให้ได้

ดวงเนตรสีแดงของถานไถจิ้นสะท้อนค�่าคืนในฤดูหนาว เยียบเย็น 

และหม่นหมอง

เป็นเช่นน้ีอีกแล้ว มักเป็นเช่นน้ีอยู่เรื่อย เขาเดินทางผ่านมา 

หลายหมูบ้่าน ผ่านถนนท่ีรุง่เรอืงหลายสาย นักพรตและอาจารย์ปราบปีศาจ 

จะฆ่าเขา ผูบ้�าเพ็ญเพียรก�าลงัประกาศจบัเขา มนุษย์ก็จะเอาชวิีตเขาเช่นกัน

ข้าท�าผิดอะไร

ถานไถจิ้นคลายมือ จู่ๆ ก็เงียบงัน

"เขาหนีไปแล้ว มารร้ายถูกพวกเราขับไล่ไปแล้ว!" ฝูงชนโห่ร้องยินดี 
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ครอบครวัของเดก็หญิงรบีเข้ามากอดเด็กน้อย

เขานั่งอยู่บนหลังคา มองคบไฟค่อยๆ แยกย้ายไป ภายใต้เวิ้งฟ้า 

กว้างใหญ่ โลกมนษุย์คืนสูค่วามเงยีบอีกครัง้

ชายหนุม่กอดตนเอง ดวงเนตรสแีดงเจอืแววเกลยีดแค้นจางๆ เขากัด 

ข้อนิว้ชีข้องตนเองแรงๆ จนเลอืดออก

"อยากฆ่าพวกเขาเหลอืเกิน" เขาพูดเสยีงค่อย "กแ็ค่ปลวกมดท่ีต�า่ต้อย 

ฝงูหน่ึง ฆ่าทิง้ให้หมดก็สิน้เรือ่ง"

หน้าไม้พิฆาตเทวะยุให้เขาลงมือ ปีศาจเสือที่ตอนนี้กลายเป็น 

สีไ่ม่เหมอืน* รบีคาบหยกชิน้หน่ึงออกมาจากถุงฟ้าดนิ วางลงบนฝ่ามอืเขา

"ในอดตีเคยมคีนให้สญัญาว่าโตข้ึนจะปกป้องคุ้มครองท่าน อย่างน้อย 

ท่านต้องเชื่อนาง รอนางมาหา" ปีศาจเสือพูด "ซีอู ้น้อยร้ายกาจมาก  

ห้าร้อยปีก่อนนางเป็นมนุษย์ ข้ายังเอาชนะนางไม่ได้ ให้นางสั่งสอน 

คนพวกน้ีให้หนัก นางไม่มทีางคดิว่าท่านเป็นมารแน่ ไม่แน่ถ้านางหายโกรธ 

แล้ว อาจช่วยท่านคดิหาหนทางขจดัไอมาร สลดัหน้าไม้พิฆาตเทวะออกไป 

ก็เป็นได้"

หยกเรยีบลืน่สมัผสัฝ่ามอืเขา ชัว่ขณะหน่ึงทีเ่ขารูส้กึว่าถูกความร้อน

ของมนัลวกมอื

"นางไม่มวัีนมา" เลอืดหยดติง๋ๆ จากนิว้มอืถานไถจิน้ลงบนหลงัคา 

หลอมละลายกระเบื้องหลังคาจนทะลุ เขามองแดนมนุษย์ใต้ฝ่าเท้า 

อย่างเย็นชาไร้ความรูส้กึ "นางก็เหมอืนพวกเขา ล้วนอยากให้ข้าไปตาย"

ปีศาจเสือส่ายหน้า แม้จะพูดเช่นนี้ แต่จนบัดนี้ท่านก็ยังไม่ยอมไป

* สีไ่ม่เหมอืน (ซือ่ปูเ้ซีย่ง) เป็นสัตว์ประหลาดในยุคบรรพกาล ได้ชือ่ว่าเป็น 'ราชาแห่งสตัว์ท้ังปวง' รปูลกัษณ์ 

ถูกบรรยายว่าคล้ายมงักรมใิช่มงักร คล้ายพยัคฆ์มใิช่พยัคฆ์ คล้ายสนุขัมใิช่สนุขั คล้ายกวางมใิช่กวาง จงึเป็น 

ท่ีมาของชือ่สีไ่ม่เหมอืน
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อาณาจกัรมาร ท่านรอใครอยู่เล่า

ในใจท่านยังคงหวังว่านางจะดีต่อท่านและมาช่วยท่าน

"หลีซูซู เจ้าคิดอะไรอยู่หรือ" เหยากวงเอ่ยถาม

ตั้งแต่หนีออกมาจากอาณาจักรมารคราวก่อน ศิษย์น้องหญิงมักจะ 

เหม่อลอย สงครามใหญ่ระหว่างเซยีนกับมารก�าลงัจะเร่ิมต้นขึน้ เยว่ียฝหูยา

ถ่ายทอดเสยีงมาบอกว่าส�านักรวบรวมลกูศษิย์แล้ว จะต้องสงัหารหวัหน้ามาร 

ซือ่องิให้จงได้ ท�าลายดวงตราช�าระไขกระดกูและข่ายอาคมหวนคืนเก้าโคจร

"ข้าก�าลังคิดว่าบางทีวันนั้นข้าไม่ควรจากมา" หลีซูซูพูดเสียงค่อย

คนอื่นไม่รู้ แต่ในใจหลีซูซูกลับรู้ดีว่าภัยคุกคามท่ีน่ากลัวท่ีสุดของ 

หกพิภพมใิช่ปีศาจฮัน่ป๋าซือ่องิ แต่เป็นถานไถจิน้ทีเ่ป็นพญามารต่างหาก 

กระดกูมารถูกท�าลายไปแล้วก็จรงิ แต่หากถานไถจิน้เข้าสูวิ่ถีมาร เขายังคง 

น่ากลวักว่าซือ่องิมาก

ตอนทีเ่ขามร่ีางเซยีนก็สามารถบงการหน้าไม้พิฆาตเทวะได้ หากเข้าสู ่

วิถีมาร ผลลพัธ์ทีต่ามมามอิาจคาดคิด

เหยากวงรู้ว่านางพูดถึงถานไถจิ้น

"บางครัง้เป็นเทพหรอืเป็นมาร ข้ึนอยู่กับความคิดเพียงชัว่วูบ" เหยากวง

กล่าว "อาจารย์อาทัง้หลายต่างบอกว่าเขาใช้หน้าไม้พิฆาตเทวะแล้ว จะเข่นฆ่า 

ไม่หยุด แต่ข้ากลบัไม่คิดเช่นนัน้"

"เพราะเหตุใด" หลีซูซูถาม

เหยากวงมองนาง "เพราะเขามสีิง่ท่ีตดัใจไม่ลง เหมอืนเช่นวันใดวันหนึง่ 

ต่อให้ข้าถูกฝังลูกกลอนมารในร่างกายและกลายเป็นมาร ข้าก็...ไม่มทีางลงมอื 

กับศษิย์พ่ีกงเหย่ีย"
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เรือ่งบางอย่างเป็นเรือ่งของสญัชาตญาณ ตอนอยู่ในอาณาจกัรมาร 

กงเหย่ียจ้ีอู๋ก็มไิด้สงัหารพวกเขาไม่ใช่หรอื หากมใิช่เพราะกงเหย่ียจีอู้๋กลายเป็น

มาร เหยากวงคดิว่าตนเองคงเป็นเหมอืนอาจารย์อาชงิอู ๋ อยากจะกวาดล้าง 

มารปีศาจในโลกนีใ้ห้สิน้ แต่เมือ่ในใจมคีนรกั ย่อมยินดท่ีีจะขบคิดจากจดุยืน 

ของเขา

ไม่มใีครอยากเดนิไปถึงจดุนัน้ ศษิย์พ่ีกงเหย่ียกลายเป็นมาร ทกุครัง้ 

ท่ีเขาฆ่าคนเพราะควบคมุตนเองไม่ได้ เขาจะต้องเจบ็ปวดกว่าใครแน่นอน

"สิ่งที่ตัดใจไม่ลง" หลีซูซูทวนค�าด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา

ค�าพูดของถานไถจิ้นดังขึ้นข้างหูนางอีกครั้ง

ตอนนั้นดวงตาของชายหนุ่มเจือประกายน�้า 'ข้าจดจ�าค�าพูด 

เมื่อห้าร้อยปีก่อนของเจ้าได้ ข้าจะไม่เป็นมาร หากเจ้าไม่ชอบหน้าไม้ 

พิฆาตเทวะ ข้าจะผนกึมนัไว้ตลอดกาล แค่ผนกึมนัไว้ตลอดกาลก็ไม่เป็นไร 

แล้ว เจ้าบอกมใิช่หรอืว่ารอข้ากลบัมา ต่อจากน้ีไปจะดต่ีอข้า'

หลีซูซูพลันพูดขึ้น "ศิษย์พี่หญิงเหยากวง ข้าอยากไปหาเขา"

เหยากวงตกใจ "พวกเราไม่ไปตามหาจางหยวนไป๋แล้วหรือ"

รอยแต้มสีแดงชาดตรงหว่างคิ้วของหลีซูซูดูร้อนแรงขึ้น ฉงอว่ี 

แปรเปลีย่นเป็นกระบีเ่ล่มหน่ึงในมอืนาง "หาตวัจางหยวนไป๋ไม่พบ ท่านพ่อ 

ย่อมต้องมหีนทางอืน่เข้าไปในอาณาจกัรมารได้ แต่เรือ่งบางอย่าง...พวกเรา 

มอิาจเพ่ิมศตัรทูีแ่ข็งแกร่งข้ึนมาอกีคน หากข้าไม่ฆ่าเขาก็ต้องพาเขากลบัมา  

จะปล่อยให้เรือ่งบางอย่างซ�า้รอยเดิมอกีไม่ได้"

โลกในตอนนี้ ทุกคนต่างเฝ้ารอให้ถานไถจิ้นกลายเป็นมาร

ก่อนหน้าน้ีหลซีซูก็ูคิดเช่นนีเ้หมอืนกัน อคตท่ีินางมต่ีอเขาถูกก�าหนด

แน่ชดัไปแล้ว คดิว่าคนทีเ่ลวมาแต่ก�าเนดิ ช้าเรว็ก็ต้องเข้าสู่วถีิมาร
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ทว่าตลอดทางที่ผ่านมาเห็นใครๆ ต่างต่อว่าประณามเขา บอกว่า 

เขาเป็นมารร้ายกระหายเลือด หลีซซูกูลับรูว่้าเบือ้งหลงัมมีอืข้างหนึง่ก�าลงั 

ผลกัเขาเข้าสูวิ่ถีมาร

นางรู้ว่ามิใช่เช่นน้ี นางลืมไปได้อย่างไรว่าสิ่งที่อยูใ่นร่างกายของ 

ถานไถจิน้มใิช่กระดกูมารท่ีควบคมุการเข่นฆ่าและคาวโลหติอกีต่อไป หากแต่

เป็นไขกระดกูเทพทีแ่ลกกับความตายทีน่างเป็นคนเปลีย่นเข้าไปให้เขาเอง

คนอื่นล้วนไม่เข้าใจ แต่นางควรจะเข้าใจดี

เดิมทีเขาเป็นเทพ หาใช่มารร้าย

มารเกลียดชังผู้คน เทพกลับรักสรรพชีวิต
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"เดนิต่อไปข้างหน้าก็คอืเมอืงเจาเหอ ฝ่าบาท แต่ก่อนข้าเคยมาทีน่ี่ 

สถานทีแ่ห่งน้ีมคีนอาศยัอยู่หลายจ�าพวก มเีซยีนอสิระ มมีนุษย์ธรรมดา  

ตอนน้ีต้องมปีีศาจด้วยแน่ๆ พวกเราซ่อนตวัอยู่ท่ีน่ีน่าจะปลอดภัย" ปีศาจเสอื 

พูด

มนัเดนิไปพลางคยุกับถานไถจิน้ไปพลาง แทนทีจ่ะบอกว่ามนัเป็น

ปีศาจเสอื มสิูบ้อกว่ามนักลายเป็นสีไ่ม่เหมอืนไปแล้ว

ถานไถจิ้นตอบเสียงเย็น "หุบปาก"

ส�าหรบัเขา การอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เป็นความอปัยศย่ิงนัก เขายินดี 

พุ่งออกไปฆ่าคนพวกนัน้ให้หมดเสยีดกีว่า ทว่าปีศาจเสอืตนนีก้ลบัพูดเร่ืองท่ี 

ไม่ควรพูด เอาแต่เตอืนให้เขาหลบเลีย่งจากผูค้นไม่เลิก

ปราณวิเศษกับไอมารท่ัวฟ้าดินขาดสมดุล หน้าไม้มารแข็งแกร่งข้ึน

ทุกที ร่างเซียนของถานไถจิ้นมิอาจกดข่มหน้าไม้พิฆาตเทวะได้อีกต่อไป  

112
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ไอมารท่ัวร่างดนู่ากลวั ก่อนหน้าน้ีเขายังฝืนปกปิดดวงเนตรสแีดงของตนได้  

บดันีก้ลบัมอิาจปิดบงัโดยสิน้เชงิ

คนของส�านักเซียนและมนุษย์ทั่วไปเห็นเขาแล้วเป็นต้องลงมือ  

หลายครัง้ท่ีเขาเกือบฆ่าคนภายใต้การยุแยงของหน้าไม้พิฆาตเทวะ แต่มกัจะ

ได้สตใินตอนสดุท้ายเสมอ

ใต้หล้าไม่มีที่ส�าหรับเขาอีกแล้ว

ปีศาจเสือก้มหน้าคอตก หนวดเสือไหวระริก

ต่อให้ถานไถจิน้จะเดยีวดายเพียงใด ก็ไม่ต้องการให้มนัมาสงสารเขา

"ข้างหน้าไม่ปกติ" ถานไถจิ้นชะงักเท้า

"ตรงที่ใด ตรงที่ใดไม่ปกติ"

ชายหนุ่มในชุดขาวหรี่ตาเล็กน้อย มองหลักเขตแดนเมืองเจาเหอ 

ข้างหน้าและเอ่ยว่า "กลิน่ของเลอืด"

เดิมทีคิดว่าเมืองเจาเหอค่อนข้างปลอดภัยชั่วคราว แต่ดูจาก

สถานการณ์ตอนนี้ กลิ่นคาวโลหิตเข้มข้นถึงเพียงนี้ ผู้คนในเมืองเจาเหอ 

อาจจะตายไปหมดแล้ว

"เช่นน้ันพวกเรารบีหนเีถอะ...เอ๋? ฝ่าบาท ท่านจะไปทีใ่ด รอข้าด้วย!"

จวนว่าการประจ�าเมือง

กระบีผ่่าเวหาตวัดลงไป ขณะท่ีบรุษุในชดุสนี�า้เงนิก�าลงัจะถูกสงัหาร 

จิง้จอกตวัหน่ึงกระโจนออกมากลางอากาศ แผดเสยีงร้องแหลม ชนกระแทก 

มอืทีถื่อกระบี ่กระบ่ีผ่าเวหาเบนออกไป สร้างรอยแยกลึกหลายจัง้บนพ้ืน

"เดรัจฉานขนเหลืองที่ไม่รู้ความ กล้าขวางทางข้ารึ!" กงเหย่ียจี้อู ๋

พลิกฝ่ามือ จิ้งจอกกระเด็นออกไป ตกลงบนพ้ืน ร่างกายเกร็งกระตุก  
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กระอกัเลอืดค�าใหญ่ออกมาหลายครัง้

ชายหนุ่มบนพ้ืนเหลอืบตาขึน้ ใบหน้าละม้ายเย่ียฉูเ่ฟิงในอดตี เขา

คลานเข้าไปอย่างยากล�าบาก "เพียนหราน เพียนหราน..."

นิว้มอืของเขาก�าลงัจะแตะตวัจิง้จอกน้อย กระบีผ่่าเวหากลบัตวัดลงมา

อกีครัง้ ดวงตาจิง้จอกทีฉ่ายแววตระหนกสะท้อนภาพนี้

"จี๊ดๆๆ!"

ระฆังใบหนึ่งครอบลงมากะทันหัน ขังกงเหยี่ยจี้อู๋ไว้

ผู้ชราผมขาวเคราขาวประคองเยี่ยฉู่เฟิงขึ้นมา "รีบหนีไป!"

เย่ียฉูเ่ฟิงตาไวมือเร็ว อุ ้มจิ้งจอกที่บาดเจ็บสาหัสบนพ้ืนขึ้นมา  

สลายกลายเป็นแสงสีขาวพร้อมกับผู้ชรา ก่อนจะหายวับไปในรัตติกาล 

ของเมอืงเจาเหอ

พวกเขาเพ่ิงจากไป ระฆงัวชริะพลนัระเบดิออก กงเหย่ียจีอู้๋เหินกาย

ตามไป

ผูช้รารูว่้าหนเีขาไม่พ้น จงึผลกัเย่ียฉูเ่ฟิงออก "พาจิง้จอกของเจ้าหนีไป  

เจ้ารู้ว่าเขามาเพ่ือสิง่ใด ปกป้องไข่มกุรวมชีวิตให้ด ีอย่าให้ตกไปอยู่ในมอืของ

เผ่ามารเดด็ขาด"

เยี่ยฉู่เฟิงก้มมองจิ้งจอกในอ้อมแขนที่อ่อนแอ กัดฟันตอบว่า "ได้"

ผูช้ราหนักลบัไปเผชิญหน้ากับกงเหย่ียจ้ีอู๋ เขารู้ว่าตนเองมใิช่คูต่่อสูข้อง

กงเหย่ียจีอู้แ๋ละมอิาจรบัมอืกระบ่ีผ่าเวหาได้ แค่สกัดไว้ให้นานท่ีสุดก็พอ

กระบีผ่่าเวหาฟันแส้ปัดในมอืเขาจนขาดเป็นสองท่อน ผูช้ราถูกจูโ่จม 

จนล้มลงกับพ้ืน

"เป็นเจ้า" กงเหยี่ยจี้อู๋พูด "ไข่มุกเบิกตะวันอยู่ที่ใด"

ผูช้ราหวัเราะหึๆ  "แน่นอนว่าย่อมอยูใ่นทีท่ี่มารปีศาจอย่างพวกเจา้
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หาไม่เจอ"

รอยมารบนใบหน้าของกงเหย่ียจี้อู๋ลามมาถึงหน้าผาก มองเขาด้วย 

สหีน้าไร้ความรูส้กึ

กระบี่ผ่าเวหาที่ลากไปบนพ้ืนส่งเสียงบาดหู ท้องฟ้ามีเสียงอสนี 

ครนืครัน่

ผู้ชรารู้ว่าสิ่งที่รอตนอยู่คืออะไร เขาคลี่ย้ิมอย่างผ่อนคลาย "วันนี้ 

มาถึงเร็วเกินไป แต่ยังดีท่ีกระบี่ผ่าเวหาอยู่ในมือเจ้า" หากเป็นพญามาร 

เมือ่หมืน่ปีก่อน ป่านน้ีคงเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแล้ว

กงเหยี่ยจี้อู๋ยกมือขึ้น รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง สีหน้าจึงเปลี่ยนไป

ลกูศรมารสนีลิแหวกฝ่าชัน้เมฆ พุ่งมากลางอากาศพร้อมเสยีงแหลม  

เล็งมายังกงเหย่ียจี้อู๋ เขารีบใช้กระบ่ีผ่าเวหาสกัดไว้ ลูกศรของหน้าไม้ 

พิฆาตเทวะปะทะกับกระบีผ่่าเวหา ส่งผลให้เสียงภตูผคีรวญคร�า่ลอยออกมา

จากตวักระบีอ่ย่างเลอืนราง

กงเหย่ียจีอู้ถ๋อยหลงัก้าวหน่ึง เขาเงยหน้าขึน้ เห็นชายหนุม่ในชดุขาว 

พาเสอืตวัหนึง่เดินเข้ามาภายใต้จนัทร์เส้ียว นัยน์ตาเยียบเย็นของกงเหย่ียจีอู้๋

ฉายแววไม่ยินยอม สัง่ผูบ้�าเพ็ญมารทีเ่ข่นฆ่าผูค้นอยู่รอบด้านว่า "ไป!"

ถานไถจิ้นหยุดยืนห่างออกไป มิได้เข้าไปประคองจ้าวโยวบนพื้น

ชายหนุม่ถือหน้าไม้พิฆาตเทวะ ตลอดทางทีเ่ดนิมาร่างกายเป้ือนเลอืด 

ของมารปีศาจนับไม่ถ้วน เทียบกับกงเหยี่ยจี้อู ๋ เขาผมด�าตาแดง ดูเหมือน 

มารปีศาจมากย่ิงกว่า

พอเห็นแววตืน่ตระหนกในดวงตาของจ้าวโยวแล้ว หัวใจของถานไถจิน้

เย็นเยียบไปหมด

คนผูน้ี้เคยเก็บเขาข้ึนมาจากคงคาผคีรวญ คว้านเน้ือเน่าออกไปให้เขา 



112 จันทราอัสดง 4

ทลีะนิด ดึงผร้ีายท่ีเกาะติดจติวิญญาณของเขาออก

จ้าวโยวถือต�าราสอนเดก็ บอกเขาเหมอืนก�าลงัสอนเด็กน้อยแรกเกิดว่า 

"มนุษย์แต่ดัง้เดิม พ้ืนจติใจน้ันดีงาม"

เขาสอนให้ตนดงึปราณเข้าสู่ร่างกาย สอนตนบังคับกระบ่ี สอนให้ตน 

รกัใคร่ปรองดองกับศิษย์พ่ีศิษย์น้องในส�านักเซยีวเหยา

ถานไถจิ้นก�าหมัดแน่น ดวงตาที่หลุบลงหนักอึ้งหม่นหมอง

เขาหันหลังเตรียมตัวจะจากไป เสียงของจ้าวโยวดังข้ึนข้างหลัง  

"จิ่วหมิน ไฉนเจ้าจึงกลายเป็นเช่นนี้" เสียงของผู้ชราไม่มีความรังเกียจ 

เดยีดฉนัท์ มเีพียงความเจบ็ปวดสงสารอย่างล้นเหลอื



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3rnx6Ng

https://bit.ly/3rnx6Ng

