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ค�ำน�ำ

การเดินทางผจญภัยสู่เกาะเผิงไหลในต�านานก�าลังจะจบลงในอีกไม่ช้า 

ทว่าในยามน้ีเราทุกคนต่างรูแ้ล้วว่าเทพเซยีนท่ีพวกเซยีวเซ่อตามหานัน้ไม่มอียู่จริง  

และซ�า้ร้ายย่ิงกว่าก็คอืผูท่ี้พวกมนัเจอเป็นถึงยอดฝีมอืเขตแดนสงูสดุท่ีตกสูม่าร  

ซึง่มเีพียงไป่หลีต่งจวนิเท่านัน้ทีร่บัมอืได้ ในสถานการณ์คบัขันเช่นน้ีพวกเซยีวเซ่อ 

จะเอาตัวรอดอย่างไร และจะมีทางอื่นที่จะรักษาอาการบาดเจ็บของเซียวเซ่อ 

หรือไม่ ค�าตอบเหล่าน้ีอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้า 

ซึง่อดุมไปด้วยความเขยีวชอุม่และความอบอุน่ในเมอืงเจยีงหนานทางใต้ของจนี

และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักก่ิง เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนในการด�ารงชีวิตและ

ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนักเขยีนประจ�าเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie  

รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เก่ียวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�านักวิชาใหม่ เคยเป็น

โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเร่ืองแรกที่เขา 

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คอืเรือ่ง Shao Nian Ge Xing  

โดยเป็นนิยายทีม่สีไตล์แปลกใหม่ เตม็ไปด้วยเลอืดอันร้อนรุม่และกล่ินอายของ

คนวยัเยาว์



ข้าใช้หนึ่งทวนสู่ไร้พันธนาการ
ช่วยเจ้าหวนคืนบัลลังก์มังกรแห่งเทียนฉี่!
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อะไรคือไร้ประมาณ

รู้จักขาว ธ�ารงด�า คือรูปแบบของใต้หล้า

รูปแบบของใต้หล้านั้นคุณธรรมไม่อาจขาดพร่อง สู่ไร้ประมาณ

คอืไร้พรมแดน ไร้ขอบเขต ไร้ขดีจ�ากัด ไร้ทีส่ิน้สดุ คอืความว่างเปล่า

สรรพสิ่งล้วนบริบูรณ์

สรรพสิ่งล้วนว่างเปล่า

เป็นความว่างเปล่าและอัปมงคล

ไป่หลีต่งจวินหวดพลองออกไปหมายสะบัน้ความปรารถนาในการ

มีชีวิตอยู่ กล่าวกันว่าแม้พลองอู๋จี๋จะยังไม่สัมผัสถูก ผู้คนจ�านวนมาก 

ก็ล้มตายได้

ทว่าอีกฝ่ายคือโม่อี

โม่อีเพียงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง มันก�าลังนึกถึงเรื่องราวในกาลก่อน

ยามน้ันอาจารย์นั่งตัวตรง พลองอู๋จี๋วางอยู่ข้างมือ ก�าลังเผยแผ ่

วิถีพรต เล่าเรื่องเกี่ยวกับความไร้ประมาณให้ตนฟัง

โม่อีท่ียังเป็นเด็กถามอาจารย์ว่า 'ไร้ประมาณคือความว่างเปล่า  

บทที่ 273

แสวงมังกรพันหลี่
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คือความพร่าเลือน หากสุดท้ายต้องคืนสู่ไร้ประมาณ แล้วพวกเรา 

จะมีชีวิตอยู่และตายเพื่ออันใด'

นกัพรตชงิเฟิงคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยคนหนึง่จะถามค�าถามเช่นนีอ้อกมา  

หลังคิดตรึกตรองอยู่ครู ่หน่ึงมันก็กล่าวตอบ 'วิถีสวรรค์เป็นไปตาม 

วิถีสวรรค์ สรรพส่ิงเป็นไปตามธรรมชาติ ด�ารงอยู่ตามลิขิตสวรรค์  

ล่วงลับตามบัญชาสวรรค์'

โม่อีส่ายหน้ากล่าว 'ไม่'

'ไม่อย่างนั้นหรือ'

'มหามรรคสามพันล้วนสดุแต่ตวัเรา ย�าเกรงวิถีสวรรค์แต่ไม่คล้อยตาม 

โชคชะตา'

เมื่อพลองใกล้กระทบถูกอกของโม่อี มันก็ได้สติคืนมาและยิ้มเอ่ย 

"ความไร้ประมาณก่อเกิดความสูงสุด*" มันถอยตัวไปข้างหลังพร้อม 

วาดสองน้ิวออกไปเบาๆ "ความสูงสุดก่อเกิดทวิลักษณ์** ทวิลักษณ ์

ก่อเกิดสี่ส่วน*** สี่ส่วนก่อเกิดแปดลักษณ์****"

แปดลักษณ์ขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของมัน พลองอู๋จี๋

กระทบลงบนแปดลักษณ์ผืนนั้น เกิดเป็นเสียงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น 

สั่นสะท้านแก้วหู

"แปดลักษณ์แปรสรรพสิ่ง" โม่อีดีดนิ้ว

แปดลักษณ์พลันเลือนหาย ขุมพลังมหาศาลจากพลองอู๋จี๋แว้ง 

กลบัมากัดกลนืไป่หลีต่งจวิน พลองหลดุออกจากมอืมนัและลอยกระเดน็ 

* ความสูงสุด หรือไท่จี๋ คือสภาวะดั้งเดิมในขณะท่ีฟ้าดินยังรวมกลุ่มกัน

** ทวิลักษณ์ คือสองลักษณะ ได้แก่ 'หยิน' และ 'หยาง'

*** สี่ส่วน แบ่งเป็น 'ไท่หยาง' (หยางมาก) 'ไท่หยิน' (หยินมาก) 'เซ่าหยิน' (หยินน้อย) 'เซ่าหยาง'  

(หยางน้อย)  

**** แปดลักษณ์ คือแปดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ได้แก่ 'เฉียน' แทนฟ้า 'คุน'  

แทนดิน 'เจิ้น' แทนสายฟ้า 'ซวิ่น' แทนลม 'ข่าน' แทนน�้า 'หลี' แทนไฟ 'เก้ิน' แทนภูเขา และ 'ตุ้ย'  

แทนหนองน�้า
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ไปตกลงข้างกายเซียวเซ่อ

"ไม่ดีแล้ว" เซียวเซ่อมุ่นคิ้วกล่าว

"ไม่ดจีรงิแท้" ไป่หลีต่งจวินเอ่ยอย่างแช่มช้าและร่อนตวัตามพลองอูจ๋ี๋ 

ลงมายังพ้ืนข้างพวกเซยีวเซ่อ ฝุน่ธุลฟุ้ีงกระจายไปทัว่บรเิวณ ถังเหลยีน 

รบีว่ิงไปหาผูเ้ป็นอาจารย์ ก่อนจะพบว่าอกีฝ่ายไม่มแีผลแม้สกัรอยเดยีว 

ไป่หลี่ตงจวินเพียงปัดฝุ่นบนร่างออก

"เป็นอย่างไรบ้าง" ถังเหลียนเอ่ยอย่างเป็นกังวล

ไป่หลี่ตงจวินแย้มยิ้ม "หมดลูกไม้แล้ว"

ถังเหลยีนหนัมองดโูม่อทีีอ่ยู่ไม่ไกลอย่างตกตะลงึ "มนัเก่งถึงเพียงนัน้ 

เลยหรือ"

"ไม่อาจไม่ยอมรับ แม้ข้าจะเข้าเขตแดนเร้นลับจิตพเนจรแล้ว แต่

เมือ่เทียบกับมนัก็ยังด้อยกว่าหน่ึงขัน้ใหญ่" ไป่หลีต่งจวินผายมอืสองข้าง 

"เวลาเช่นนี้จ�าต้องเดิมพันด้วยชีวิตแล้ว"

ถังเหลียนพยักหน้าอย่างฮึกเหิม "ได้ ข้าจะไปกับท่าน"

"ไปกับกบาลเจ้าสิ" ไป่หลี่ตงจวินย่ืนมือมาตบหัวของถังเหลียน  

"เจ้าจะช่วยอันใดได้ เข้าไปก็มีแต่จะถูกอัดจนตาย ข้าจะไปเอง พวกเจ้า 

ไปช่วยเยี่ยรั่วอี! ช่วยได้แล้วก็รีบหนีไปเสีย!"

"แต่ว่าอาจารย์..." ถังเหลียนเอ่ยอย่างลังเล

"มีอันใดอีก ตอนข้ามาเกาะแห่งน้ีก็ไม่คิดจะกลับไปอยู่แล้ว"  

ไป่หลีต่งจวนิตวาดกร้าว "ประเด๋ียวข้าจะเข้าไปสู้อีกคราว พอส่งสายตาให้ 

ก็ลงมือ!"

ถังเหลียนยิ้มฝืดเฝื่อน "อาจารย์ ท่านไปสู้ไกลเกินไป มองไม่เห็น"

"เจ้าโง่ เช่นน้ันตอนทีข้่าบอกให้แย่ง พวกเจ้าก็ไปช่วยเย่ียร่ัวอลีงมา" 

ไป่หลี่ตงจวินกล่าว

"ขอรับๆ" ถังเหลียนพยักหน้าเป็นพัลวัน
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"อาจารย์ลุงไป่หลี่ แต่เซียวเซ่อ..." ซือคงเชียนลั่วพลันเอ่ยขึ้น

ไป่หลีต่งจวินมองดเูซยีวเซ่อทีอ่ยู่อกีทาง บดัน้ีคงคาดหวังในตัวโม่อ ี

ไม่ได้แล้ว แต่หากกลับไปเช่นน้ีเซียวเซ่อคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงพรุ่งน้ี  

มนัถอนหายใจและหยิบขวดหยกสวยประณีตจากสาบเส้ือโยนให้เซยีวเซ่อ  

"ข้างในเป็นเมิ่งผอทัง ยามใกล้ตายจงดื่มมันเสีย เมื่อกลับถึงเป่ยหลี  

ดูว่าซือคงฉางเฟิงจะปลุกเจ้าตื่นได้หรือไม่ ด้วยความสามารถของมัน 

การรักษาให้เจ้าไม่ตายชั่วคราวย่อมมิใช่ปัญหา"

เซยีวเซ่อรบัขวดหยกนัน้มาและพยักหน้า "ขอบคณุเจ้าเมอืงไป่หลี่

ยิ่งนัก"

"ไม่ต้องขอบคุณ ในอดีตข้าบอกน้องชายร่วมสาบานว่าวันหน้า 

จะปกป้องมัน แต่มันกลับตายไปแล้ว เจ้าเป็นรุ่นเยาว์ท่ีมันโปรดปราน

ที่สุด ยามนี้ข้าจะปกป้องเจ้าเอง" ไป่หลี่ตงจวินหันหลังไป "มาเถอะ โม่อี 

ไม่ตายไม่เลิกรา!"

โม่อีพยักหน้า "ประเสริฐ เช่นนั้นข้าจะมอบความตายแก่เจ้าเอง"

มันรอมานานเกินไปแล้ว

แม้ว่าไป่หลีต่งจวินจะปลกุจติเข่นฆ่าของมนั ท�าให้มนัได้สมัผสัถึง

ความเพลิดเพลินในการสู้รบเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี แต่ส�าหรับ

เรื่องนั้น มันไม่อยากรอต่อไปแม้เพียงชั่วขณะเดียวแล้ว

มันซัดฝ่ามือลงไปยังพื้น เป็นหนึ่งฝ่ามือที่โคจรพละก�าลังทั้งหมด

แปดลักษณ์แปรสรรพสิ่ง!

ไป่หลี่ตงจวินโคจรพลังปราณตลอดทั้งร่างและกระโจนเข้าไปหา

โม่อี

ก�าลังภายในระย้านภา

ไป่หลี่ตงจวินวาดมือ คลื่นยักษ์ในขอบเขตมหาสมุทรร้อยหลี่โหม

ม้วนขึ้นมา
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วิชาหมัดเคลื่อนสมุทร

"แย่ง!" ไป่หลี่ตงจวินตวาดเสียงกร้าว

ถังเหลยีนกระโดดไต่ไปยังยอดหลงัคาหอ หมายจะแย่งตวัเย่ียรัว่อี

ทว่าวิชาหมัดของไป่หลี่ตงจวินกลับถูกท�าลายในพริบตาเดียว 

อาภรณ์สีขาวพุ่งผ่านไป่หลี่ตงจวินไปยังยอดหลังคาหออย่างรวดเร็ว

ไป่หลี่ตงจวินคิดไม่ถึงว่าการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของโม่อีจะ

แกร่งกล้าถึงเพียงน้ี ตนไม่มีทางต้านรับได้แม้แต่น้อยจึงรีบหันไปแผด

เสียงลั่น "ถังเหลียน รีบหนี!"

ทว่าสายไปแล้ว

โม่อมีาถึงเบือ้งหน้าของถังเหลยีนแล้ว น่ีเป็นครัง้ท่ีสามทีถั่งเหลยีน

เผชิญหน้ากับโม่อี และเป็นครั้งที่สามที่มันได้กลิ่นอายของความตาย 

ในระยะใกล้

แต่คนที่อาจช่วยมันได้เพียงคนเดียวบนโลก ยามนี้เร่งมาไม่ทัน

ทว่ามันยังไม่คิดจะตาย!

"หมืน่พฤกษ์เหินบปุผา!" ถังเหลยีนวาดสองหมดั พลังปราณแผ่ซ่าน  

อาภรณ์ท่อนบนฉีกขาดเป็นชิ้นๆ ในชั่วพริบตา อาวุธลับที่ซุกซ่อนไว ้

นับไม่ถ้วนพุ่งโจมตีเข้าใส่โม่อี

เข็มเครามังกร เทียบพญายม เกาทัณฑ์ปีกแดงดอกเล็ก อาวุธลับ

ระดบัสดุยอดจ�านวนนบัไม่ถ้วน และวชิาอาวุธลบัอนัดบัหน่ึงของส�านักถัง  

หมื่นพฤกษ์เหินบุปผา

มันจะฆ่าโม่อีได้หรือไม่

แน่นอนว่าไม่ได้ ต่อให้นายท่านผูเ้ฒ่าถังทีต่ายไปแล้วมายืนอยู่ท่ีน่ี 

ก็ไม่อาจท�าร้ายโม่อีแม้แต่เส้นผม

แต่มันท�าให้โม่อีชะงักได้

หลังจากชะงัก ชั่วขณะต่อมาโม่อีก็ท�าลายอาวุธลับทั่วท้องฟ้า 
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จนสิ้นซากและซัดฝ่ามือใส่ถังเหลียน

แต่แล้วกลับมีแส้หางม้าด้ามหนึ่งมาขวางเอาไว้

เป็นแส้หางม้าสีขาว เส้นขนม้าที่อยู่บนแส้นั้นตั้งขึ้นราวกับขนของ

นกทีโ่บยบนิ นกัพรตเฒ่าผมขาวผูห้นึง่พลนัปรากฏกายทีย่อดหอในเวลานี้  

ในมือมันถือแส้หางม้า เมื่อขยับมือวาดปัดแผ่วเบา โม่อีก็ถูกซัดกระเด็น

ออกไป

"นั่นคือผู้ใด! เหตุใดจู่ๆ มีนักพรตโผล่มาได้!" ซือคงเชียนลั่วอุทาน

เหลยอู๋เจี๋ยอึ้งงัน "พวกเราคล้ายว่าเคยพบมัน"

ถังเหลยีนเพิง่เดินผ่านด่านพญายมมาจติใจจงึยังไม่สงบนิง่ พอเหน็ 

นกัพรตเฒ่าทีป่รากฏตัวข้ึนกะทนัหนัก็ย่ิงตกตะลงึพรงึเพรดิ "ระ...ราชคร?ู"

ฉีเทียนเฉินสะบัดแส้หางม้าพลางย้ิมมองถังเหลียน "จอมยุทธ์ถัง 

ไม่พบกันนาน สบายดีหรือไม่"

ถังเหลยีนรบีประสานมอืคารวะ "ขะ...ขอบคุณผู้อาวุโสทีช่่วยเหลือ"

ฉเีทยีนเฉนิแย้มย้ิมและหันไปมองโม่อ ีเอ่ยเสยีงแผ่วเบา "ศษิย์น้อง 

นานแล้วที่ไม่ได้พบ"

โม่อีนิ่งอึ้งไปเนิ่นนาน ก่อนก้มหน้ากล่าว "ศิษย์พี่ฉี"

ปีนั้นยามที่โม่อีนั่งคุกเข่า ประสงค์ขายตัวเพื่อฝังน้องสาว

เป็นฉเีทียนเฉนิมองเหน็มนัก่อน เพราะฉเีทยีนเฉนิมองมนั นักพรต

ชิงเฟิงจึงหันมามองตาม

จึงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ในภายหลัง

บัดนี้ฉีเทียนเฉินผมเผ้าขาวโพลน แต่โม่อียังคงรูปงามเช่นวัยเยาว์

การพานพบกันอีกครั้งหลังพรากจากมานาน แม้เป็นคนเดิม ทว่า

เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
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ถังเหลียนกวาดตามองรอบด้าน ก่อนเอ่ยข้ึนอย่างงุนงง "ราชครู 

ท่านนั่งเรือมาหรือขอรับ"

ฉีเทียนเฉินส่ายศีรษะ

ถังเหลียนครุ่นคิดพลางกล่าว "เช่นนั้นขี่กระเรียนมา?"

ฉีเทียนเฉินก็ยังส่ายศีรษะ

ถังเหลยีนฉงนใจอย่างย่ิง "เช่นนัน้ราชคร ูท่านหายตวัมาอย่างน้ันหรอื"

คราวนี้ฉีเทียนเฉินพยักหน้า

ถังเหลียนยิ้มเจื่อน "ราชครู ท่านอย่าล้อข้าน้อยเล่นเลย"

"ราชครูจิตใจล�้าลึกยากแท้หยั่งถึง ไหนเลยจะมีเวลามาล้อเล่นกับ

เด็กน้อยเช่นเจ้า" ไป่หลี่ตงจวินเร่งเข้ามาหาพวกมัน "เจ้าพูดถูกต้องแล้ว 

ราชครูหายตัวมาจริงๆ"

"เขตแดนเร้นลบัจติพเนจร!" ถังเหลยีนกระจ่างแจ้งโดยพลัน ราชครู

ฝึกตนถึงเขตแดนเร้นลับจิตพเนจรแล้วและเคล่ือนจิตนับหมื่นหล่ีมายัง

ที่แห่งนี้

ฉีเทียนเฉินย้ิมพลางส่ายหน้า "ข้ามิสู ้เจ้าเมืองไป่หลี่ ยังไม่ถึง

บทที่ 274

แปดลักษณ์แปรสรรพสิ่ง
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เขตแดนเร้นลับจิตพเนจร ครั้งนี้ล้วนอาศัยวิถีพรตของศิษย์น้องสี่คน 

หนนุน�าและอานุภาพของข่ายอาคมแสวงมงักรจงึเคล่ือนจติพเนจรมายัง

ที่แห่งนี้ได้"

"ราชครอูยู่ใกล้เขตแดนเร้นลบัจติพเนจรเพียงคร่ึงก้าวมาตัง้นานแล้ว  

เหตุใดต้องถ่อมตัวด้วยเล่า" ไป่หลี่ตงจวินยิ้มกล่าว "มีราชครูอยู่ ตงจวิน

เริ่มมั่นใจขึ้นมาบ้างแล้ว"

ถังเหลียนอึ้งงันไปเล็กน้อย "แต่ตามท่ีราชครูกล่าว ราชครูไม่ได้ 

มาที่แห่งนี้จริงๆ เช่นนั้นท่านจะสู้ได้หรือ"

ฉีเทียนเฉินเอ่ยด้วยรอยยิ้ม "ต้องสู้เท่านั้นหรือ"

ถังเหลียนงุนงง "ยังมีหนทางอื่นหรือ"

ฉีเทียนเฉินชี้ที่ปากของตัวเอง "นักพรตเช่นพวกเราเน้นหนักใน 

ธาตุท้ังห้า บ้างก็บ�าเพ็ญวิชาอัคคีหลบเร้น บ้างก็แตกฉานวิชาลับวาร ี

หลบเร้น ข้าโง่เขลาจึงฝึกบ�าเพ็ญธาตุที่หกเพิ่ม วาจาหลบเร้น"

"หือ?" ถังเหลียนงงงวยยิ่งกว่าเดิม

ไป่หลี่ตงจวินคลี่ยิ้ม "ราชครูยังมีอารมณ์ขันเหมือนเคย แต่ตงจวิน

ขอเตือนท่านสักหน่อย คุณชายโม่ไม่เหมือนคุณชายโม่ที่ข้าเคยเจอ 

ในกาลก่อน"

"ใต้หล้าน่าเบื่อหน่ายถึงเพียงน้ี หากข้าไม่มีอารมณ์ขันสักหน่อย 

จะฝึกบ�าเพ็ญอายุยืนได้อย่างไร" ฉีเทียนเฉินทะยานร่างออกไปยัง 

เบื้องหน้าโม่อี "ศิษย์น้อง เมื่อรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าศิษย์พ่ีดีใจย่ิงนัก 

อาจารย์ท่านอยู่ที่ใดเล่า"

โม่อีกล่าวตอบ "อาจารย์ท่านดับขันธ์ไปตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนแล้ว"

"ท่านได้สัง่เสยีไว้ก่อนตายหรอืไม่" ฉเีทยีนเฉนิคล้ายไม่ประหลาดใจ

"อาจารย์กล่าวว่าหากข้าบ�าเพ็ญเป็นเซียนได้ นั่นเป็นเพราะ 

ความยึดติดในใจของข้า หากข้าบ�าเพ็ญเป็นเซียนไม่ได้ นั่นก็เพราะ 
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ความยึดติดในใจของข้าเช่นกัน" โม่อีกล่าว

ฉีเทียนเฉินพยักหน้า "แล้วเจ้าคิดเช่นไร"

"ข้าคิดว่าวิถีพรตของอาจารย์สูงมิสู้ข้า จะประเมินข้าได้อย่างไร" 

โม่อีกล่าวอย่างอวดดี

"สมกับเป็นศิษย์น้องของข้า ความส�าเร็จของเจ้าในยามนี้นับเป็น

คนแรกในรอบสามร้อยปีของแคว้นเป่ยหลีโดยแท้ ต่อให้เป็นอาจารย ์

ก็ไม่มคีณุสมบติัมาประเมนิเจ้า" ฉเีทยีนเฉนิเอ่ยเสยีงเนบิ "แต่เจ้าจะยอม

ฟังศิษย์พี่พูดหน่อยได้หรือไม่"

"ศิษย์พี่เชิญกล่าว" โม่อีกล่าว

"คนในอดตีล่วงลบัไปแล้วหลายสบิปี เลอืดเนือ้กลายเป็นเถ้ากระดกู  

เถ้ากระดูกสลายเป็นฝุ่นธุลี ต่อให้ฝึกบ�าเพ็ญเป็นเทพเซียนได้จริง  

จะชุบชีวิตสร้างเลือดเนื้อกระดูกได้อย่างไร" ฉีเทียนเฉินเอ่ยถาม

โม่อีส่ายหน้า "ข้าหาร่างใหม่มาให้นางแล้ว"

ฉเีทยีนเฉนิมองรอบด้าน ครัน้สายตาหยุดลงท่ีลวดลายยันต์บนหน้าผา 

ก็ตกตะลงึเลก็น้อย "ค่ายกลลทัธิมาร? เจ้าจะอญัเชญิดวงวิญญาณหรอื"

"ใช่" โม่อีตอบตรงๆ

"เจ้าไม่เคยคิดหรอืว่าวิญญาณของน้องสาวเจ้าอาจไปสูส่คุตติัง้นาน 

แล้ว ท�าเช่นน้ีมีแต่จะรังควานความสงบสุขของผู้ตาย แม้ว่าเจ้าจะท�า

ส�าเร็จ แต่เจ้ารับรองได้จริงหรือว่าผู้ที่ฟื้นคืนกลับมาคือน้องสาวของเจ้า 

จริงๆ" สุ้มเสียงของฉีเทียนเฉินเจือโทสะ "ในฐานะผู้สืบทอดเขาหวงหลง 

เจ้ากลับใช้ค่ายกลลัทธิมาร เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเข้าสู่มรรคามารแล้ว"

โม่อียังคงมีสีหน้าเรียบเฉย "ย่อมต้องลองดูสักครา"

"แต่ไม่ว่าจะส�าเรจ็หรอืไม่ นางต้องไม่ตาย" ฉเีทียนเฉนิใช้แส้หางม้า 

ชี้ไปทางเยี่ยรั่วอี "นางเหมือนน้องสาวของเจ้า เป็นหนึ่งชีวิตเช่นกัน"

โม่อีแค่นยิ้ม "เหตุใดข้าต้องสนใจชีวิตของผู้อื่น"



24 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 5

ฉีเทียนเฉินทอดถอนใจ "เจ้าเปลี่ยนไปแล้ว เจ้าในกาลก่อนเคย 

พูดกับข้าว่าวิญญาณแห่งสรรพสิ่งบนโลกล้วนล�้าค่า"

"ผู้ที่พูดกับท่านคือมนุษย์โม่อี ส่วนข้าในยามน้ีคือเทพเซียนโม่อี"  

โม่อีกล่าว

ฉีเทียนเฉินถอนหายใจหนักหน่วงอีกครั้ง "ต้องท�าอย่างไรจึงจะ 

หยุดยั้งเจ้าได้"

"มเีพียงความเป็นไปได้เดียว" แขนเสือ้ของโม่อปีลวิไสว "แขง็แกร่ง

กว่าข้า แต่เสียดายที่ไม่มีใครท�าได้ ศิษย์พี่ก็ท�าไม่ได้เช่นกัน"

ฉเีทยีนเฉนิสะบดัแส้หางม้าโดยพลนั "เจ้าคดิว่าข้าเคลือ่นจติพเนจร

มาพันหลี่จะไม่มีวิธีหยุดยั้งเจ้าจริงหรือ"

"ศิษย์พี่ ยามที่ข้าไปจากภูเขา ท่านก็สู้ข้าไม่ได้แล้ว บัดนี้เขตแดน

ระหว่างท่านกับข้าแตกต่างกันราวฟ้ากับดนิ ท่านจะใช้สิง่ใดมาขวางข้า" 

โม่อีลั่นวาจาโอหัง

ฉีเทียนเฉินได้รับการขนานนามว่าเป็นโหรหลวงที่แข็งแกร่งที่สุด 

ในรอบสามร้อยปีของส�านักโหรหลวง เป็นราชครูที่ผู้ฝึกพรตทั่วเป่ยหล ี

เคารพย�าเกรงท่ีสุด กระท่ังเจ้าส�านักเขาอู่ตังก็ยังต้องก้มหัวให้อย่าง 

พินอบพิเทา บัดนี้มันอาศัยวิชาของลัทธิพรตเคลื่อนจิตพเนจรมาพันหลี ่

ก็ย่ิงเข้าใกล้ค�าว่าเทพเซียน แต่ในสายตาโม่อี มันกลับเป็นเพียงศิษย์พ่ี 

ผู้ธรรมดาสามัญที่พรสวรรค์ด้อยกว่าตัวเอง

"ศษิย์น้อง อย่าดแูคลนศษิย์พ่ีของเจ้าเกินไปเลย" ฉีเทียนเฉินสะบดั

แส้หางม้าใส่โม่อี "คุกเข่า"

ลูบศีรษะเทพเซียน สะกดเขาเขียวพังทลาย

โม่อีงอขาคุกเข่าลงจริงๆ ทว่าทันทีที่ร่างมันทรุดลง ยอดเขาเขียว 

ก็ทลายหายไปส่วนหนึ่ง

"ข้าต่อให้ศิษย์พ่ีสามกระบวนท่า" โม่อีกล่าวเสียงเรียบ "คุกเข่า 
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ครั้งที่หนึ่งแด่บุญคุณที่พบกัน"

"คุกเข่า!" ฉีเทียนเฉินสะบัดแส้หางม้าอีกครั้ง

โม่อีกระโดดตัวลอยไปข้างหลังและร่อนลงบนผืนมหาสมุทร  

มันคุกเข่าอีกครั้ง เกิดแรงกระแทกเป็นคลื่นทะเลร้อยจั้งโหมซัดสาด

"คุกเข่าครั้งที่สองแด่บุญคุณของอาจารย์ในส�านัก"

"คุกเข่า!" ขนทุกเส้นที่อยู่บนแส้หางม้าของฉีเทียนเฉินต้ังชันข้ึน 

ในพริบตา ราวกับขนของนกที่ก�าลังโบยบินก็มิปาน

ครัง้นีโ้ม่อมีาปรากฏกายอยู่ด้านล่างของหอ มนัค้อมกายคกุเข่าลง

บนพื้นแผ่วเบา

เหลยอู ๋เจี๋ยดึงเซียวเซ่อกับซือคงเชียนลั่วถอยไปข้างหลังด้วย 

ความตกใจ

ทว่าการคุกเข่าครั้งนี้กลับสงบเงียบและโอนอ่อน

คล้ายว่าโลกใบนี้หยุดชะงักไปชั่วขณะจิต

ได้ยินเพียงเสียงเรียบเฉยของโม่อี 

"คุกเข่าครั้งที่สามแด่มิตรภาพร่วมส�านัก"

โม่อีลุกขึ้นยืน

"ข้าคุกเข่าเสร็จแล้ว" โม่อีเงยหน้า "เช่นนั้นศิษย์พี่จงตายเสียเถอะ"

มันกระโดดทะยานขึ้นฟ้าทันใด แขนเส้ือท่ีปลิวไสวฟาดเข้าใส ่

ฉีเทียนเฉินอย่างรุนแรง แส้หางม้านั้นแหลกสลายเป็นผุยผง มันสะบัด

แขนเสื้ออีกครั้งหมายจะซัดฉีเทียนเฉินให้สิ้นซากเช่นเดียวกัน

ฉีเทียนเฉินยื่นสองนิ้วออกไปวาดเร็วไว แปดลักษณ์ขนาดมหึมา

ปรากฏขึ้นต้านรับการโจมตีของโม่อี

ความสงูสดุก่อเกิดทวิลกัษณ์ ทวิลกัษณ์ก่อเกิดส่ีส่วน ส่ีส่วนก่อเกิด

แปดลกัษณ์ เหมอืนกระบวนท่าท่ีโม่อใีช้ทุกประการ เป็นวิชาทีห่ายสาบสญู 

ของเขาหวงหลง ประตูฤทัยสู่แปดลักษณ์



26 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 5

กระนัน้ฉเีทยีนเฉนิก็ยังถูกโจมตจีนถอยกรดู โม่อเีลียนแบบมนับ้าง 

ยื่นสองนิ้วออกไปวาดอย่างรวดเร็ว 

"ความสูงสุดก่อเกิดทวิลักษณ์ ทวิลักษณ์ก่อเกิดสี่ส่วน สี่ส่วน 

ก่อเกิดแปดลักษณ์ ศิษย์พี่ แปดลักษณ์ของท่านเล็กเกินไปแล้ว"

แปดลักษณ์ผืนหน่ึงปรากฏขึ้น ทว่าใหญ่โอฬารกว่าท่ีฉีเทียนเฉิน 

วาดนับสิบเท่า

"แปดลกัษณ์แปรสรรพสิง่" โม่อีเก็บน้ิวทัง้สอง เอ่ยเสียงเห้ียมเกรยีม

ฉเีทยีนเฉนิอทุานอย่างตกตะลงึ "คดิไม่ถึงว่าเขตแดนของเจ้ากับข้า 

จะต่างกันถึงเพียงนี้"



Zhou Munan 27

ร่างของฉีเทียนเฉินพร่าเลือนหลังจากถูกโจมตีด้วยพลังจาก 

ประตูฤทัยสู่แปดลักษณ์จนคล้ายก�าลังจะหายไป ทว่ามีหมัดหนึ่งพุ่งมา

จากทิศประจิม

"ทะลวง!" ไป่หลี่ตงจวินตวาดลั่น พลังประตูฤทัยสู่แปดลักษณ์

สลายไปในพริบตา มันหอบหายใจหนักหน่วง "ราชครูต้องยืนหยัดไว้นะ 

ข้าคนเดียวรับมือสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ไหว"

ร่างกายของฉีเทียนเฉินกลับมาชัดเจนอีกครั้ง มันเอ่ยเสียงเรียบ 

"เห็นทีคงจะต้องรวมพลังกับเจ้าเมืองไป่หลี่เสียแล้ว"

"สู้ได้หรือ" ไป่หลี่ตงจวินเอ่ยถาม

"ยังขาดอีกหนึ่งคน" ฉีเทียนเฉินทอดถอนใจกล่าว

"ผู้ใด" ไป่หลี่ตงจวินงุนงง

"ผู้มีอิทธิฤทธ์ิวชิระแห่งลัทธิพุทธ" ฉีเทียนเฉินทอดตามองโม่อ ี

ที่ลอยอยู่อย่างเลิศล�้า "ลัทธิพุทธ พรต และปราชญ์ ข้าเป็นผู้น�าลัทธิพรต 

สหายไป่หลี่เป็นประมุขฝ่ายปราชญ์ ขาดเพียงผู้มีอิทธิฤทธ์ิวชิระแห่ง 

ลัทธิพุทธ ต้องใช้พลังของสามลัทธิจึงจะสะกดข่มพลังเซียนปีศาจของ 

บทที่ 275

สามลัทธิผนึกก�าลัง
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โม่อีได้"

"ข้าเป็นเพียงผูใ้ช้วรยุทธ์ จะคู่ควรเป็นประมขุฝ่ายปราชญ์ได้อย่างไร  

ต้องเป็นเซีย่เซวียนนกัปราชญ์ท่ึมผูน้ั้นจงึจะถูก" ไป่หลีต่งจวินเกาหวัแกรก

"เจ้าเมืองไป่หลี่เป็นศิษย์หลี่ฉางเซิง ยามนั้นหล่ีฉางเซิงเป็นถึง

หัวหน้าส�านักศึกษา นักปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งยุคก่อน ท่านเจ้าเมือง 

อย่าถ่อมตนเลย" ฉีเทียนเฉินกล่าว

ไป่หลี่ตงจวินทอดถอนใจ "แต่อย่างไรก็ยังขาดอีกหนึ่งคน เช่นนั้น

ก็ต่อสู้ด้วยชีวิตแล้วกัน"

"มีโอกาสเพียงน้อยนิด" ฉีเทียนเฉินส่ายหน้า

"ตอนที่ข้าท้าทายเย่ียติ่งจือเพียงล�าพัง ทั่วทั้งใต้หล้าต่างคิดว่า 

ข้ามีโอกาสเพียงน้อยนิด" ไป่หลี่ตงจวินกล่าวเสียงเรียบ

"ประเสริฐ!" ฉีเทียนเฉินพยักหน้าและย่ืนมือออกไปโดยพลัน มัน

วาดยันต์กลางอากาศอย่างรวดเร็ว ราชสีห์มายาขนาดยักษ์ตัวหนึ่ง 

พลันปรากฏกายขึ้น "ข้าจะเบิกทางให้เจ้าเมืองไป่หลี่เอง!"

วิชาราชสีห์ไท่อี่

ฉีเทียนเฉินกับราชสีห์มายากระโจนพุ่งเข้าใส่โม่อี

ไป่หลี่ตงจวินหลับตาลง

ยามนั้นมันเอาชนะเย่ียติ่งจือครึ่งฝ่ามือด้วยวรยุทธ์ใด ใต้หล้า 

ต่างพากันคาดเดา บ้างก็ว่ามันใช้วิชาหมัดเคลื่อนสมุทรอันเลื่องชื่อ  

บ้างก็ว่ามันใช้สายนทีสู่หุบห้วย อาศัยพลังวารีสลายก�าลังภายในของ 

เย่ียติ่งจือจนสิ้น บ้างก็ว่ามันร�่าเรียนเคล็ดวิชาอาภรณ์สีเลือดของ 

ลัทธิมารฝืนเข้าเขตแดนเร้นลับจิตพเนจรเป็นเวลาครึ่งเค่อแลกกับการ

บั่นอายุขัยของตัวเอง สุดท้ายจึงเอาชนะเยี่ยติ่งจือได้

แต่มีเพียงไป่หลี่ตงจวินที่ทราบว่าตอนนั้นมันใช้วรยุทธ์ใด

มันทะยานร่างติดตามฉีเทียนเฉินไป
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"น่ันเป็นวรยุทธ์อันใด" เหลยอู ๋เจี๋ยรู ้สึกงุนงง ไป่หล่ีตงจวินไป 

มือเปล่า หากไม่ใช่วิชาหมัดก็วิชาฝ่ามือ แต่ไหนเลยจะมีวิชาหมัดกับ 

วิชาฝ่ามือที่ไม่เสียดายชีวิตถึงเพียงนี้

"ไม่เคยเห็นอาจารย์ใช้วิชาหมัดเช่นนี้" ถังเหลียนเองก็ยังฉงน

สนเท่ห์ 

"มิใช่วิชาหมัด นี่เป็นวิชากระบี่" ดวงตาของเซียวเซ่อคล้ายว่า 

มีเปลวเพลิงลุกโหม

ใช้แข้งขาเป็นด้ามกระบี่ ล�าตัวเป็นตัวกระบี่ ก�าปั้นเป็นส่วนปลาย

กระบี่ นิ้วเป็นปลายแหลมของกระบี่

ใช้คนเป็นกระบี่

แม้ว่าไม่มีกระบี่ในมือ ทว่าเป็นวิชากระบี่ที่อันตรายที่สุด!

ภายใต้การล้อมโจมตีของผูแ้ขง็แกร่งระดับเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการ 

และเร้นลับจิตพเนจร ผู้ที่วรยุทธ์สูงล�้าอย่างโม่อีก็ไม่อาจท�าตัวเมินเฉย 

ไม่ยี่หระได้เหมือนตอนแรก มันขมวดคิ้วมุ่น ท�าได้เพียงต้านรับ

"เกลียดเสียจริง ศึกตัดสินที่ตระการตาปานนี้ ข้ากลับท�าได้แค่ 

ยืนดูอยู่ข้างล่าง" เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์

ถังเหลยีนส่ายหน้า "ศกึตดัสนิเช่นนี ้ ถ้าไม่ใช่ผูแ้ขง็แกร่งในเขตแดน 

ฟ้าไร้พันธนาการก็คงไม่อาจเข้าร่วม"

"เขตแดนฟ้าไร้พันธนาการอย่างนั้นหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยลุกขึ้นยืน

"เสยีสตไิปแล้วหรอื" เซยีวเซ่อปรายตามองมนัอย่างเย็นชา "ร่างกาย

ของเจ้ายังไม่แขง็แกร่งพอจะรบัเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการ หากฝืนทะลวง

เขตแดนอีกครั้งเจ้าอาจตายได้"

"ถ้อยค�าเมือ่ครูน้ี่เจ้าก็ได้ยิน" น�า้เสยีงของเหลยอูเ๋จีย๋สงบเยือกเย็น

ชนิดหาฟังได้ยากย่ิง "เจตนาของราชครูคือสามลัทธิ พุทธ พรต และ

ปราชญ์ผนกึก�าลงักันจงึจะเอาชนะโม่อีได้ แต่ยามนีม้แีค่พวกมนัสองคน 
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ยังขาดผู้มีอิทธิฤทธ์ิวชิระแห่งลัทธิพุทธ เจ้าลืมแล้วหรือว่าข้าเคยเรียน 

วิชาหมัด จนถึงวันนี้ข้ายังฝึกทุกวันตามค�าของคนผู้นั้น"

"อิทธิฤทธิ์วชิระไร้เทียมทานอรหันต์สยบมาร" เซียวเซ่อบรรจงท่อง

ชื่อนี้ออกมา แม้ว่าชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อที่อู๋ซินตั้งส่งเดชก็ตาม

ซือคงเชียนลั่วพูดแทรกทั้งสองเสียงเบา "ประเดี๋ยวก่อน เหตุใด 

ข้ารู้สึกว่าชื่อวรยุทธ์นี้ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อถือเล่า"

จริงแท้ เมื่อไรท่ีชื่อวรยุทธ์มีค�าว่าไร้เทียมทาน วรยุทธ์นั้นจะอยู ่

ห่างไกลจากค�าว่าไร้เทียมทาน

เหลยอู๋เจี๋ยลุกข้ึนยืน นัยน์ตาเผาไหม้จนแดงก�่าในพริบตา มัน 

ไม่ได้ชักกระบี่ซิน แต่มุ่งไปข้างหน้าด้วยมือเปล่า

อาภรณ์สแีดงของมนัปลวิไสว พลงัปราณพลุง่พล่านดุจเปลวเพลงิ

ลุกโหม

มันเงยหน้าขึ้นมองเย่ียรั่วอีที่ยังอยู่บนยอดหอพลางพึมพ�ากล่าว 

"ถ้าข้าตาย แต่พวกเราชนะ อย่าลืมบอกเยี่ยรั่วอีว่าข้าช่วยนางไว้"

"มีอีกหรือไม่" เซียวเซ่อถาม

"แสงจันทร์คืนนี้งดงามยิ่งนัก" เหลยอู๋เจี๋ยพุ่งตัวขึ้นไปข้างบน

ขณะเดียวกันบนฟ้า หลังจากต้านรับการโจมตีอันแข็งกร้าวของ 

ฉีเทียนเฉินกับไป่หลี่ตงจวินครู่หนึ่ง โม่อีก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง ถึงจะ

เป็นหน่ึงต่อสอง แต่พลงัของโม่อีคล้ายว่ามหาศาลไม่มทีีส่ิน้สดุ ไม่มท่ีาที

จะเหน็ดเหนื่อยสักนิด ขณะที่ไป่หลี่ตงจวินเริ่มหมดเร่ียวแรง ร่างของ 

ฉีเทียนเฉินซึ่งเคลื่อนจิตพเนจรมาก็เริ่มเลือนรางแล้ว

ทันใดนั้นพลันมีหมัดหนึ่งพุ่งเข้ามา

กระท่ังไป่หลี่ตงจวินกับฉีเทียนเฉินก็ไม่ทันสังเกตเห็นหมัดนี้ ทว่า

พริบตาต่อมาในใจของพวกมันก็บังเกิดความปีติยินดี

เพราะหมัดนั้นเป็นพลังยุทธ์ของลัทธิพุทธอย่างแท้จริง
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หมัดแรกที่ปล่อยออกมาเรียบง่ายยิ่งนัก เป็นหมัดอรหันต์ของ 

วัดเส้าหลินเล่มละสามเหวิน เด็กน้อยอายุเก้าขวบก็ยังใช้เป็น

แต่หมัดสองท่ีปล่อยออกไปกลับกลายเป็นลมหมัดสิบแปดขุม  

บ้างก็นุ่มนวล บ้างก็แข็งกร้าว บ้างก็เลือนราง บ้างก็โหดเหี้ยมอ�ามหิต...

ประดังเข้าใส่โม่อีพร้อมกัน

นี่จึงเป็นอิทธิฤทธิ์วชิระไร้เทียมทานอรหันต์สยบมารอย่างแท้จริง

"วชิระน้อยประเสริฐย่ิงนัก" ฉีเทียนเฉินกล่าวชมพร้อมวาดฝ่ามือ

ออกไป

ไป่หลี่ตงจวินยิ้มบางพลางปล่อยหมัดออกไปเช่นกัน

สามลัทธิผนึกก�าลังอย่างแท้จริง

แขนเสือ้ข้างขวาของโม่อถูีกโจมตีจนขาดว่ิน มนัดดีนิว้ออกไปสกัด

และถอยไปข้างหลัง ก่อนร่อนตัวลงบนยอดหออีกครั้ง

ฉีเทียนเฉิน ไป่หลี่ตงจวิน และเหลยอู๋เจี๋ยก็ร่อนตัวลงพื้น

"ประเสริฐยิ่ง ดูท่าทางใช้ได้!" ถังเหลียนเอ่ยอย่างยินดี

ไป่หลีต่งจวินตบบ่าเหลยอูเ๋จีย๋ "เจ้าหนูมใิช่ชัว่ ไม่เสยีแรงท่ีเคยเลีย้ง

เฟิงฮวาเสว่ียเยวีย่ คดิไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นวรยุทธ์ของลัทธิพุทธอนังามวิจติร 

เช่นนี้ด้วย"

ทว่าเหลยอู๋เจี๋ยไม่ได้ตอบกลับ เพราะในยามน้ีมันฝืนเข้าเขตแดน 

ฟ้าไร้พันธนาการจนตัวสั่นเทา หากลมหายใจรั่วไหลเพียงเฮือกเดียว 

ก็อาจหมดสติไปได้ กล้ามเนื้อทั่วร่างของมันปริแตก ทว่ายังพยายาม 

ยืนหยัดด้วยพลังปราณเฮือกสุดท้าย

ฉีเทียนเฉินทอดสายตามองโม่อีท่ีอยู่บนยอดหอพลางย้ิมกล่าว 

"สหายน้อยผู้น้ีเกรงว่าจะยืนหยัดต่อได้ไม่นานแล้ว แต่อย่างน้อยยามน้ี

ก็ยังมีความหวังเพ่ิมมาหลายส่วน นักพรตเฒ่าอย่างข้ายังอยู่ต่อได้อีก

ครึ่งก้านธูป เจ้าเมืองไป่หลี่เล่า"
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ไป่หลีต่งจวินยักไหล่ "สูอ้กีครึง่ก้านธูปก็คงจะหมดแรงตายกระมงั"

เวลานี้โม่อีซึ่งพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกก�าลังยืนอยู่บนยอดหอ ทว่ามัน

สีหน้าเรียบเฉย เพียงทอดตามองที่ไกล

"มันมองอันใดอยู่" ซือคงเชียนลั่วหันมามองด้วยความงุนงง

เห็นเพียงดวงจันทร์นวลผ่องเหนือผืนมหาสมุทร

"ไม่ดีแล้ว" ฉีเทียนเฉินร�าพึงร�าพันแผ่วเบา

ไป่หลี่ตงจวินก็ส่ายหน้าเช่นกัน "ไม่ดีจริงๆ"
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พลังหยินมากล้น รูปเซียนไม่ชัดเจน นรกภูมิไร้แซ่ สามขุนเขา 

ไร้นาม*

ได้ชื่อว่าเซียน แต่แท้จริงคือปีศาจ

ไม่ใช้อานุภาพแห่งธรรมะ แต่ใช้พลังแห่งอธรรม

ยามท่ีจันทราลอยเด่นพลังหยินจะรุ ่งโรจน์ที่สุด ปราณหยาง 

เสื่อมถอยที่สุด โม่อียืนอยู่บนหลังคาหอ ปรายตามองผู้คน สายตานั้น

เย็นเยือกเสมือนก�าลังมองดูคนตายก็มิปาน

"ราชครู ต้องเสี่ยงชีวิตอีกแล้ว" ไป่หลี่ตงจวินกล่าวเสียงกังวานใส

ฉีเทียนเฉินชูสองน้ิวขึ้น หนวดเคราและเส้นผมล้วนชี้ชันขึ้นฟ้า  

มนัแก่ชราแล้ว แต่น�า้เสยีงยังคงมพีลงัเฉกเช่นหนุม่น้อย "แสวงคุณธรรม

ได้รับคุณธรรมย่อมต้องเป็นสุขในปรโลก ข้าเป็นคนชราใกล้ตายแล้ว  

แต่ยังได้เสี่ยงชีวิตร่วมกับผู้อื่น นับว่าได้ก�าไร"

ไป่หลี่ตงจวินตบบ่าเหลยอู๋เจี๋ยและโคจรพลังปราณขุมสุดท้ายให้ 

บทที่ 276

เทพเซียนโม่อี

* สามขุนเขา คือภูเขาเซียนสามแห่งในเทพปกรณัมของจีน ในที่น้ีเปรียบเปรยว่าเซียนปีศาจไม่มีตัวตน

ทั้งในภพภูมินรกและภพภูมิเทพเซียน
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"เจ้าช่างประเสรฐิย่ิง เหมอืนบดิาและพ่ีสาวของเจ้า แต่น่าเสยีดายทีม่คีน

เหน็ศกึนีไ้ม่มากนัก หาไม่แล้วเจ้าก็จะได้นามกระฉ่อนหล้าเช่นเดยีวกัน"

"ลุย!" เหลยอู๋เจี๋ยอดรนทนไม่ไหว กระโจนขึ้นไปโดยพลัน

ไป่หลี่ตงจวินกับฉีเทียนเฉินก็กระโดดตามมันขึ้นไป

สายตาของพวกมันราวกับมีเปลวเพลิงเผาผลาญ

ขณะที่สายตาของโม่อีกลับเย็นยะเยือกเสมือนน�้าแข็งซึ่งเกาะตัว

มานับร้อยนับพันปี ปราศจากซึ่งความรู้สึกใด ไม่สั่นไหวแม้แต่น้อย

มันยื่นนิ้วออกมาต้านรับการโจมตีของทั้งสาม

เซียวเซ่อที่ยืนอยู่ข้างล่างกระชับคอเสื้อเล็กน้อย กล่าวเสียงเรียบ 

"เชียนลั่ว ยังมีแรงใช่หรือไม่"

ซอืคงเชยีนลัว่พยักหน้า อันทีจ่รงิตอนน้ีผูท้ีม่แีรงเยอะทีส่ดุก็คือนาง 

นอกจากประมือกับโม่อีสองสามกระบวนท่าในตอนแรก นางก็อยู่นอก

การต่อสู้มาโดยตลอด แทบไม่ได้สูญเสียพลังไปสักเท่าไร

"ปาทวนอิ๋นเยวี่ยใส่มัน" เซียวเซ่อกล่าวอย่างชัดเจน

ซือคงเชียนลั่วอ้ึงงัน นางมองดูทวนอิ๋นเยว่ียในมือและเอ่ยอย่าง 

ไม่มั่นใจ "ด้วยก�าลังของข้า มีประโยชน์หรือ"

"จงเชื่อข้า และเชื่อในตัวเอง" เซียวเซ่อส่งย้ิมให้นางพลางกล่าว  

"เราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้"

เมื่อเห็นเซียวเซ่อเผยรอยย้ิม ซือคงเชียนลั่วก็น่ิงอึ้งไปครู ่หน่ึง  

ก่อนจะพยักหน้าอย่างหนักแน่น "ได้" นางหันไปควงทวนยาว

บดิาของนางเคยทะลวงข่ายอาคมกซูวีทีผู่อ้าวุโสพรรคมารสบิกว่าคน 

ร่วมสร้างข้ึนที่ตีนเขาฉีเหลียนในทวนเดียว ช่วยเหลือลูกหลานวีรบุรุษ 

นับพันคนไว้ได้ นางในยามนี้ก็ท�าในสิ่งที่ผู้อื่นท�าไม่ได้เช่นกัน

นางเขว้ียงทวนออกไปโดยพลนั หวัทวนฝ่าสายลมค�ารามล่ันประดจุ 

ร้อยวิหคร่วมร�่าร้อง!
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ทนัใดนัน้เซยีวเซ่อพลนัก้าวออกไปข้างหน้า มอืย่ืนคว้าจบัปลายทวน 

เอาไว้ ทวนอิ๋นเยวี่ยจึงพาตัวมันลอยขึ้นไปหาโม่อีด้วย

เซียวเซ่อก้มหน้าส่งยิ้มบางให้ซือคงเชียนลั่ว

ซือคงเชียนลั่วน�้าตาคลอเบ้า กระทืบเท้าตึงตัง "เจ้าหลอกข้า!"

ทวนอิน๋เยว่ียพุ่งมาถึงเบือ้งหน้าของโม่อี ทว่ามนัไม่สนใจทวนเล่มนี ้

แม้แต่น้อยและโจมตไีป่หลีต่งจวนิ ฉเีทียนเฉนิและเหลยอู๋เจีย๋ลอยกระเดน็ 

ออกไปด้วยฝ่ามือเดียว ไป่หลี่ตงจวินกับฉีเทียนเฉินร่อนตัวลงพ้ืนแล้ว 

ก็ฝืนลุกข้ึนอีกครั้ง ขณะท่ีเหลยอู๋เจี๋ยล้มพับหมดสติไปในท่ีสุด จากนั้น 

โม่อีจึงยื่นนิ้วออกมาดีดทวนอิ๋นเยวี่ยที่ไม่อยู่ในสายตาออกไป เซียวเซ่อ

อาศัยจังหวะนั้นปล่อยมือจากทวนแล้วกระโดดลอยขึ้น มือสองข้างย่ืน

ออกไปวางบนไหล่ของโม่อี

นยัน์ตาของเซยีวเซ่อส่องประกายแสงสม่ีวงวูบไหว ดคูล้ายคลึงกับ

โม่อีอย่างบอกไม่ถูก

ชนวนจิตมาร

โม่อตีะลงึงนั ชัว่ขณะนัน้เซยีวเซ่อได้หายตัวไป ฉเีทยีนเฉนิหายตวัไป  

ไป่หลี่ตงจวินก็หายตัวไป ทุกคนในที่แห่งนี้ล้วนหายตัวไปจนหมด

กระทั่งหอหลังนี้ก็หายไป

เขาไห่ไว่เซียนหายไปแล้ว

มหาสมุทรกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตก็หายไป

ทว่ามอืท่ีจบัไหล่ของมนัอยู่ไม่ได้หายไปด้วย โม่อมีองตามมอืคูง่าม

ที่ขาวผุดผาดประหนึ่งหยกขาวไปยังคนผู้นั้นที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของตน

คนผูน้ั้นสวมอาภรณ์สขีาว สายลมพัดเฉือ่ยฉวิ ใบหน้าแต้มยิม้งามตา  

คล้ายเทพเซียนมาเยือนโลกมนุษย์

"เทพเซียนกล่าวว่าไท่ซ่างลืมสิ้น กล่าวคือลืมสิ้นความรู้สึก มิใช ่

ไร้ความรูส้กึ เจ้าไม่ได้ลมืความยึดตดิในใจ แต่กลบัท�าให้ตวัเองไร้ความรูส้กึ  
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ข้าผดิหวงัในตวัเจ้าย่ิงนกั" คนผูน้ั้นกล่าวอย่างเคร่งขรึม ทว่ายังคงย้ิมละไม 

ดังสายลมวสันต์

"เจ้า...เป็นใคร" โม่อีเอ่ยอย่างสงสัย

"ข้าคือโม่อี" คนชุดขาวผู้นั้นปล่อยมือทั้งสองข้าง แขนเสื้อยาว 

ปลิวไสว เคลื่อนกายร่ายร�า

โม่อีอึ้งมองอีกฝ่ายที่อยู่ๆ ก็ร่ายร�า มันกล่าวทวนอีกครั้ง "โม่อี?"

ใบไม้ร่วงปลดิปลวิ แขนเสือ้ยาวท่ีก�าลงัร่ายร�าลดต�า่ลง เผยให้เหน็

ดวงหน้าอันงามล�้าอีกครั้ง คนชุดขาวยังคงแย้มยิ้ม

รอยย้ิมนั้นผ่อนคลายดุจสายลมวสันต์มาเยือน ดอกท้อแย้มบาน 

งดงามปานห่านป่าโฉบผ่าน หมอกควันเคลื่อนคล้อยลอยวน ดังอาทิตย์

อัสดง ท้องนภามหานทีสะท้อนเงาของกันและกัน คนชุดขาวพยักหน้า 

"เทพเซียนโม่อี"

"ไม่ ข้าต่างหากที่เป็นโม่อี" โม่อีพลันส่ายหน้า

ชั่วพริบตานั้นภาพลวงตาทั้งปวงได้จางหายไป

มอืคูน้ั่นทีว่างอยู่บนไหล่ของมนัซบูเซยีวซดีขาว โม่อกีะพรบิตามอง  

"นี่คือวรยุทธ์ใด"

"นี่ไม่ใช่วรยุทธ์" แสงสีม่วงในดวงตาของเซียวเซ่อเลือนหายไป  

"แค่ท�าให้เจ้ามองเห็นจิตใจตัวเองเท่านั้น"

"จิตใจของข้าหรือ" โม่อีร�าพึงร�าพัน

"เจ้าเมอืงไป่หลี!่" เสยีงตะโกนดังขึน้ ชัว่ขณะท่ีจติใจของโม่อเีลือ่นลอย  

ฉีเทียนเฉินก็มาถึงเบื้องหลังของมันและโอบรั้งพาโม่อีลอยถอยไปที่ไกล

"ประเสริฐ!" ไป่หลี่ตงจวินรีบทะยานร่างไล่ตามไป

เซยีวเซ่อซึง่ไม่มทีียึ่ดจบัร่วงหล่นลงมา ระหว่างนัน้มนัได้หยิบขวดหยก 

อนัประณีตออกมาจากอกเสือ้แล้วเขว้ียงไปให้ไป่หลีต่งจวิน "เจ้าเมอืงไป่หลี่  

รับไว้!"
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ไป่หลี่ตงจวินเข้าใจเจตนาของเซียวเซ่อโดยพลันจึงย่ืนน้ิวออกไป

แตะขวดหยกใบนั้น "ทะลวง!"

ขวดหยกแตกกระจาย สรุาข้างในกระฉอกออกมาหอมฟุ้งไปท่ัวรัศมี 

หนึ่งหลี่

"ศิษย์น้อง กลับใจเสีย" ฉีเทียนเฉินกล่าวเสียงดังลั่น

"ศษิย์พ่ี ท่านถอยไปเถอะ!" โม่ออีอกแรงแขนสองข้างสลดัฉเีทยีนเฉนิ 

ให้พ้นตวั มนัหนัมาสะบดัมอืข้างซ้ายทีแ่ขนเสือ้ยังสมบรูณ์ใส่ฉเีทยีนเฉนิ

ร่างของฉีเทียนเฉินถูกมันฟาดจนแหลกละเอียด เลือนหายไป 

ในชั่วพริบตา 

"ราชครู!" ไป่หลี่ตงจวินตะโกนลั่น

ณ ส�านักโหรหลวง เมืองเทียนฉี่ซึ่งห่างออกไปหลายพันหลี่

เทียนซือสี่คนกระอักเลือดออกมาพร้อมกันและผละตัวออกจาก

ข่ายอาคม

"ข่าย...ข่ายอาคมแสวงมงักรถูกท�าลายแล้วหรอื เป็นไปได้อย่างไร 

ด้วยพลงัของท่านโหรหลวง ข่ายอาคมแสวงมงักรจะถูกท�าลายได้อย่างไร!"  

เทียนซือที่บาดเจ็บน้อยที่สุดอุทานเสียงเบา

"ท่านโหรหลวง เกิดอันใดข้ึนกันแน่" เทียนซืออีกคนหน่ึงมองดู 

ฉีเทียนเฉินที่นั่งตัวตรงอยู่ตรงนั้น

ยามนี้ฉีเทียนเฉินเคลื่อนจิตกลับร่างและค่อยๆ ลืมตาขึ้นในที่สุด

ระยะเวลาตัง้แต่หลบัตากระท่ังลมืตาเพ่ิงผ่านไปเพียงหน่ึงชัว่ยาม

เท่านั้น ทว่าใบหน้าของมันคล้ายว่าแก่ชราลงหลายสิบปี

"ท่านโหรหลวง เป็นอย่างไรขอรับ" เทียนซือผู้หนึ่งปาดรอยเลือด 

ที่มุมปาก ฝืนข่มกลั้นความเจ็บปวดเอ่ยถาม "ส�าเร็จหรือไม่"

ฉีเทียนเฉินใบหน้าซีดขาว นั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่เอ่ยค�าใด
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"ท่านโหรหลวง" เทียนซืออีกคนหนึ่งรบเร้าอย่างกระวนกระวาย

ฉีเทียนเฉินใช้สองน้ิวแตะที่จุดลมปราณส�าคัญเจ็ดจุดบริเวณ

หน้าอก ก่อนจะอ้าปากคายควันด�าออกมา สีหน้าของมันจึงค่อยดีขึ้น 

เล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ได้ตอบค�าถามของเทียนซือคนนั้น เพียงร�าพึงร�าพัน 

"ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเมืองเสวี่ยเยวี่ยแล้ว"
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ไป่หลี่ตงจวินยื่นนิ้วออกมาวาดแผ่วเบา

เมิง่ผอทงัขวดสดุท้ายทีส่าดกระเซน็ออกมารวมตวัเป็นสาย ไหลวน

อยู่รอบปลายนิ้ว

"เป็นสายนทีสู่หุบห้วย" ถังเหลียนเงยหน้า โอกาสทั้งหมดที่มีของ

พวกมนัข้ึนอยู่กับไป่หลีต่งจวินทียั่งพอมแีรงสูร้บอยู่เพียงผูเ้ดยีว เพียงแต่

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ เหตุใดอาจารย์จึงใช้แค่วรยุทธ์ท่ีไม่ถือว่า 

สูงล�้าสักเท่าใด

"ข้าเซียนสุราตัวจริงแห่งโลกมนุษย์ เมามายสู่เวหาเก้าพันจั้ง  

ไม่ขอพบเทพธิดาเก้าชั้นฟ้าร่ายร�ารับลม ขอพบเพียงเทพเซียนเมามาย

สักครา" ไป่หลี่ตงจวินควบคุมสายสุราพุ่งเข้าหาโม่อี

"เทพเซียน? ตกลงว่าเทพเซียนคืออันใด ข้าใช่เทพเซียนหรือไม่"  

โม่อร่ีอนตวัลงพ้ืนอย่างแช่มช้าพลางพึมพ�ากับตวัเอง "แล้วเมือ่ครูค่นผูน้ั้น 

เป็นใคร เหตุใดเรียกตัวเองว่าเทพเซียน เหตุใดเรียกตัวเองว่าโม่อี"

"ขอเรียนถามเทพเซียน กล้าดื่มจอกนี้หรือไม่" ไป่หลี่ตงจวินดีดนิ้ว 

สายสุราพุ่งเข้าหาโม่อี

บทที่ 277

เมามายหลับฝัน
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โม่อีเงยหน้าสูดดม เอ่ยเสียงแผ่วเบา "เมิ่งผอทัง?"

"โลกมนษุย์น่าเบือ่หน่าย ลองเมามายหลบัฝัน ไร้พันธนาการสกัครา"  

ไป่หลี่ตงจวินวาดฝ่ามือสองข้างออกไปอีกครั้ง

"ไม่ดื่ม" โม่อีกล่าวตอบเสียงเรียบแล้ววาดมือปัดสายสุราออกไป

ไป่หลี่ตงจวินยกมือเบาๆ "ขึ้น"

สายสรุาทุกหยาดหยดกลายเป็นละออง ร่างโม่อถูีกละอองสรุาผนืนัน้ 

โอบอุ้ม

กลิน่สรุาทีเ่ข้มข้นสดุเปรยีบปานกระจายตวัออกไป ทุกทีท่ี่ผ่านกระทัง่ 

ต้นไม้ใบหญ้าก็ยังอ่อนยวบลง ซือคงเชียนลั่ว ถังเหลียน และเซียวเซ่อ 

ที่ร่อนตัวกลับมาบนพ้ืน พอได้กลิ่นสุราขุมนี้ก็ยังตัวโงนเงน แทบจะ 

ล้มพับไป

ไป่หลี่ตงจวินที่อยู่ใกล้ที่สุดถอยไปพลาง สูดดมกล่ินสุราอย่าง 

อยากกระหายไปพลาง "หอมยิ่งนัก หอมยิ่งนัก นับจากนี้ใต้หล้าจะไม่มี

กลิ่นหอมเช่นนี้อีกแล้ว"

นี่เป็นเนื้อหาที่ถูกบันทึกอยู่ใน 'คัมภีร์สุรา' สุราชั้นเลิศอันดับหนึ่ง

ของใต้หล้า สุราเมิ่งผอทัง ดื่มหนึ่งจอกหลับใหลสู่ห้วงฝันสิบปี จะนึกถึง

ทุกสิ่งที่ลืมเลือน อาจได้พบคนท่ีล่วงลับจากไปอีกครั้ง เมื่อต่ืนจากฝัน 

ก็จะลืมสิ้นเรื่องราวทุกอย่าง

ละอองสรุารอบกายโม่อค่ีอยๆ จางหายไป คนอ่ืนๆ ต่างมองดอูย่าง

ตึงเครียด สุดท้ายพบเห็นโม่อีน่ังตัวตรงแหน็วอยู่ตรงนั้น ตาหลับสนิท

คล้ายว่าเข้าสู่ห้วงนิทราลึก

"ได้ผลแล้ว" เซียวเซ่อกุมหน้าอก ทรุดตัวลงกับพื้น

ซือคงเชียนลั่วรีบไปประคองมัน "เรารีบไปกันเถอะ"

ไป่หลีต่งจวินถอยมายังข้างกายของพวกมนัพลางเอ่ยอย่างเร่งร้อน 

"ถอืโอกาสนีร้บีหนีไป ข้างล่างมเีรอืจอดอยู่ พวกเจ้าพายไปทางทิศประจมิ
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ก็พอ คาถาตอนกลับเหมือนตอนมา จ�าไว้ อย่าหันหลังกลับ"

"แล้วอาจารย์เล่า" ถังเหลียนเอ่ยถาม

ไป่หลีต่งจวินส่ายศีรษะ "ข้าจะรัง้อยู่ ถ้ามนัตืน่ข้ึนมา ข้ายังถ่วงเวลา

ให้พวกเจ้าได้"

"แต่ว่า..." ซือคงเชียนลั่วประคองเซียวเซ่อพลางเอ่ยถามอย่าง

ร้อนรน "เซียวเซ่อจะไม่ไหวแล้ว"

ไป่หลี่ตงจวินมองดูเซียวเซ่อและทอดถอนใจกล่าว "เมิ่งผอทัง 

เพียงน้อยนิดที่ช่วยชีวิตได้ก็ใช้ไปหมดแล้ว ข้าเองก็จนปัญญา"

"ข้าไม่เป็นไร ข้ายังมียาท่ีหวาจิ่นให้มาอยู่นิดหน่อย" เซียวเซ่อ 

ส่ายหน้าแผ่วเบา "รีบไป...ไปหามู่ชุนเฟิง"

"อาจารย์ ท่านจะไม่ไปจริงหรือ" ถังเหลียนเร่งกล่าว

"วางใจเถิด ถงึจะสูไ้ม่ได้ แต่แค่เอาตัวรอดกยั็งพอท�าได้อยู่ ย่ิงกว่าน้ัน 

ตอนนี้ข้ายังไม่อยากกลับไปเป่ยหลี" ไป่หลี่ตงจวินส่ายหน้ากล่าว

"ขอรบั" ถังเหลยีนพยักหน้าแล้วพุ่งตวัไปบนหลงัคาหอ อุม้เย่ียรัว่อ ี

ทีส่ลบไสลไม่ได้สตลิงมา ก่อนจะหิว้เหลยอูเ๋จีย๋ท่ีหมดสติอยู่บนพ้ืนขึน้อกีคน  

และวิ่งตะบึงไปยังริมฝั่งพร้อมซือคงเชียนลั่วที่แบกเซียวเซ่อไว้บนหลัง

ไป่หลี่ตงจวินหมุนกาย มองดูโม่อีที่จมดิ่งอยู่ในห้วงฝัน

ในวัดที่ซอมซ่อผุพังยิ่งแห่งหนึ่ง

เด็กน้อยสองคนก�าลังกอดกัน พินิจดูแล้วคนที่ตัวใหญ่กว่าหน่อย

น่าจะเป็นพ่ีชาย มนัก�าลงัตบไหล่น้องสาวเบาๆ "ไม่ร้องๆ ท่านพ่อออกไป

หาท่านแม่แล้ว เดี๋ยวก็กลับมาแล้ว"

น้องสาวยงัคงสะอึกสะอ้ืน "ท่านพ่ีหลอกข้า ท่านพ่อไม่กลับมาแล้ว"

"เปล่าสักหน่อย พอท่านพ่อหาท่านแม่เจอก็จะกลับมา"

"ท่านแม่ตายไปแล้ว ท่านพี่"
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ผู้เป็นพ่ีชายปล่อยน้องสาวและมองตาอีกฝ่ายเน่ินนาน ในท่ีสุด 

มันก็พยักหน้า "ใช่แล้ว ท่านพ่อตายแล้ว ท่านแม่ก็ตายแล้ว พวกท่าน 

จะไม่กลับมาแล้ว ต่อจากนี้มีแค่เราสองคน แต่ข้าจะดูแลเจ้าเอง"

พวกมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ในวัดเก่าผุพัง

จวบจนกระทั่งทุพภิกขภัย* มาเยือน ผู้คนมากมายต้องกลายเป็น

คนเร่ร่อนเช่นเดียวกับพวกมัน สูญเสียที่อยู่อาศัยและคนในครอบครัว

"ท่านพ่ี เอาข้าไปขายเถอะ เช่นน้ีเราจะได้อยู่รอด" น้องสาวท่ีหิว 

จนตาลายเอ่ยเสียงแผ่วโหย

"ข้าจะไม่ขายเจ้า ข้าเคยบอกว่าจะดูแลเจ้า" พ่ีชายสายตาเปล่ง

ประกาย

"แต่ท่านจะหิวตายนะ ท่านพี่" น้องสาวเอ่ยเสียงเรียบ

"เราต้องรอดไปให้ได้ รอดไปด้วยกัน" พี่ชายลุกขึ้นยืน "ข้าจะไปหา

ของกินข้างนอก เจ้ารอข้าอยู่ที่นี่"

ผู้เป็นพ่ีว่ิงขอความช่วยเหลืออยู่ข้างนอกตลอดทั้งบ่าย ขอร้อง 

คนที่มันขอร้องได้ แต่บรรดาเพ่ือนบ้านที่กาลก่อนยังเห็นแก่มิตรภาพ 

อันน้อยนิดและยังไม่จากไปกลับปิดประตูแน่นสนิท ไม่ว่ามันจะเคาะ

ประตูอย่างไรก็ไม่ยอมเปิดให้

"ขอหมัน่โถวให้ข้าสกัลกูเถอะ เมือ่ข้าโตข้ึนแล้ว จะตอบแทนบญุคณุ 

ของท่านอย่างสุดก�าลัง"

"ขอข้าวต้มให้ข้าสักหน่อยได้หรือไม่ น้องสาวข้าจะตายแล้ว  

ข้าท�างานให้ท่านได้ หนึ่งเดือนไม่เอาเงิน ตอนน้ีขอแค่ข้าวต้มสักชาม 

ได้หรือไม่"

"ยามน้ันท่านพ่อของข้าช่วยท่านไว้! หากไม่มีท่านพ่อของข้า  

ท่านอาก็คงตายไปแล้ว ตายไปแล้ว! เหตุใดท่านในวันนี้กลับปฏิบัติต่อ

* ทุพภิกขภัย หมายถึงภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือการขาดแคลนอาหารในบ้านเมือง
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พวกข้าอย่างนิ่งดูดาย!"

จากพูดจาจริงจังในตอนแรก อ่อนน้อมถ่อมตนในตอนหลัง จน 

เจ็บปวดทรมานในตอนท้าย แต่มันก็ยังไม่ได้ข้าวสารสักเม็ด สุดท้าย 

ก็จ�าต้องหอบร่างกายที่เหนื่อยล้าเดินกลับวัด

บางทีระหว่างทางอาจเก็บอาหารที่คนท�าหล่นได้บ้างกระมัง

แต่กระทั่งมันเดินเข้าวัด มือทั้งคู่ก็ยังว่างเปล่า

ต้องไปจากที่นี่แล้ว มันคิดในใจ

"ท่านพี่ กลับมาแล้วหรือ" น้องสาวเห็นพี่ชายกลับมาแล้วก็ตะโกน

เรียกด้วยรอยย้ิม ดูไม่อ่อนระโหยโรยแรงเหมือนตอนท่ีมันออกไป นาง 

ในตอนนี้ดูคล้ายว่ามีชีวิตชีวายิ่ง

"เกิดอันใดขึ้นหรือ" พี่ชายถาม

น้องสาวหยิบแผ่นแป้งอุ่นๆ ออกมาจากอกเสื้อ "ท่านพ่ี เมื่อก้ี 

ต้าซือใจดีที่เดินทางผ่านมาให้แป้งข้าสองแผ่น ข้ากินไปแล้วหนึ่งแผ่น 

ยังเหลืออีกหนึ่งแผ่นให้ท่าน"

พ่ีชายนิ่งอึ้งไป ก่อนจะว่ิงเข้าไปปานเสียสติ แย่งแป้งแผ่นนั้นมา 

กัดกินค�าโต แป้งหนึ่งแผ่นถูกมันกินเกลี้ยงในชั่วครู่เดียว น้องสาวนั่งอยู่

ข้างๆ ยิ้มมองมันอยู่ตลอด

ยามดกึพ่ีชายกอดน้องสาวพลางมองดดูวงดาวบนท้องฟ้าผ่านรูร่ัว

บนหลังคาวัด ก่อนเอ่ยเสียงเบา "พรุ่งน้ีเราจะไปจากที่น่ีกัน อยู่ที่น่ีต่อ 

มีแต่จะหิวตาย"

น้องสาวไม่ได้เอ่ยค�า นางเพียงนอนอยู่ในอ้อมกอดของมนั ลมหายใจ 

นั้นรวยรินและแผ่วโหยลงเรื่อยๆ จนไม่ได้ยินแม้เพียงครึ่งเสียง

"เสีย่วลว่ีเอ๋อร์! เสีย่วลว่ีเอ๋อร์!" พ่ีชายพลนัสงัเกตเห็นความผดิปกติ

จึงเขย่าตัวน้องสาวอย่างแรง

ทว่าไม่มีเสียงตอบกลับจากนาง
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โม่อีหลั่งน�้าตานองหน้า ภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ีฉายขึ้น มัน 

วาดมือออกไปแผ่วเบา

ในวดัร้าง เดก็หญิงตวัน้อยท่ีสวมอาภรณ์สเีขยีวค�านบัโขกศรีษะให้ 

บรรพชติแปลกหน้า บรรพชติผูน้ัน้ถอนหายใจพลางวางแป้งให้หนึง่แผ่น

หนึ่งแผ่น มีเพียงหนึ่งแผ่น

"เสี่ยวลว่ีเอ๋อร์! เสี่ยวลว่ีเอ๋อร์!" พ่ีชายร้องเรียกอย่างเจ็บปวด 

เจียนตายพลางฉีกทึ้งภาพที่ฉายตรงหน้า

เด็กหญิงตัวน้อยท่ีแน่น่ิงอยู่ในอ้อมอกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง มือขวาท่ี

ซูบเซียวย่ืนมาลูบหน้าพ่ีชาย "ท่านพ่ี ไม่ต้องคิดถึงข้าแล้ว ข้าตายเพ่ือ

ให้ท่านอยู่ต่ออย่างมีความสุขกว่าเดิม...เสี่ยวลว่ีเอ๋อร์จะอยู่ข้างท่าน

ตลอดไป"
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คนท้ังหลายห้อตะบึงไปริมชายฝั่งด้วยแรงเฮือกสุดท้าย ตรงท่ีนั้น

มีเรือล�าเล็กอยู่จริงดังว่า

"ไป รบีไป" ถังเหลยีนโยนเหลยอู๋เจีย๋ขึน้เรอื แต่ขณะจะวางเย่ียรัว่อ ี

ลงตามไปก็พลันรู้สึกผิดปกติ

คล้ายว่าสายลมหยุดลง

ไม่เพียงสายลมที่หยุด มันรู ้สึกว่าร่างกายของตัวเองก็หยุดลง 

เช่นกัน

สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนหยุดชะงัก

มนัเคลือ่นสายตาอย่างแช่มช้า เหน็เงาร่างสขีาวจากทีไ่กลเคลือ่นไหว 

เล็กน้อย

โม่อีที่อยู่เบื้องหน้าไป่หลี่ตงจวินพลันลืมตาขึ้น

แม้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งอย่างไป่หลี่ตงจวิน หลังดื่มเมิ่งผอทังแล้ว 

ก็ยังเมามายอยู่หลายวัน แต่ส�าหรับโม่อี การจมดิ่งอยู่ในห้วงฝันของ 

เมิ่งผอทังสิบปีกลับเป็นเพียงชั่วพริบตาเดียวในโลกมนุษย์เท่านั้น 

ทว่าสายตาของโม่อคีล้ายเปลีย่นไป แสงสม่ีวงทีช่ัว่ร้ายน้ันเลือนหาย 

บทที่ 278

ก่อร่างข้ึนใหม่
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ไปแล้ว เหลอืไว้เพียงดวงตาทีก่ระจ่างใส สงบนิง่ประหนึง่ราตรยีาวนาน 

อันมืดมิด

ทว่าอาภรณ์สีขาวพลันเคลื่อนไหว

ไป่หลีต่งจวินเคลือ่นกายยืน่มอืขวาออกไปหมายจะหยดุย้ัง ทว่าท�าได้ 

เพียงสัมผัสโดนชายเสื้อของโม่อี โม่อีย่ืนมือขวาออกมา เอ่ยเสียงเบา 

"หยุด"

ยังไม่ทันสิ้นเสียงโม่อีก็ร่อนกายลงริมฝั่งแล้ว มือหนึ่งของมันโอบ

ร่างของเยีย่รัว่อ ีอกีมอืดึงตัวเซยีวเซ่อ ก่อนจะใช้ปลายเท้ากระโดดทะยาน

ขึ้นไปบนฟ้า เพียงไม่นานก็กลับมายังบนยอดหอ ทันทีท่ีมันจากไป 

ถังเหลียนกับซือคงเชียนลั่วจึงกลับมาขยับตัวได้อีกครั้ง ทุกอย่างกลับสู่

สภาวะปกติ ถังเหลียนหิ้วตัวเหลยอู๋เจี๋ยขึ้นมาอีกครั้ง "ตามไป!"

ทัง้สองเร่งมาถึงข้างล่างของหออกีครัง้ เห็นไป่หลีต่งจวนิยืนอยู่ทีเ่ดมิ  

ถังเหลียนรีบกล่าว "อาจารย์ ควรท�าอย่างไรดี"

ไป่หลี่ตงจวินส่ายหน้าแผ่วเบา "รอไปก่อน"

"แต่แม่นางเย่ียอยู่ในมอืมนัแล้ว!" ถังเหลยีนงนุงง "ถ้ามนัใช้วิชามาร 

อัญเชิญวิญญาณอีกจะท�าอย่างไร"

แต่ไป่หลี่ตงจวินไม่ได้ตอบ เพียงมุ่นคิ้วพินิจมองโม่อี

โม่อีมองเซียวเซ่อ เซียวเซ่อก็มองมัน

"เจ้าอยากให้ข้าช่วยเจ้าหรือไม่" โม่อีถามมัน

เซียวเซ่อพยักหน้า "อยาก"

โม่อีแย้มยิ้ม "ข้าช่วยเจ้าได้"

เซียวเซ่อยิ้มเย็น "แต่ข้าจะไม่ช่วยท่าน"

โม่อีวางมือบนไหล่ของมันแผ่วเบา "หยิ่งในศักดิ์ศรีดี"

เซียวเซ่อมองมือของอีกฝ่าย "ท่านคิดจะท�าอันใด"

โม่อีเก็บมือกลับ ก่อนจะซัดฝ่ามือใส่หน้าอกของเซียวเซ่อ!
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"หยุดนะ!" ซือคงเชียนลั่วตวาดเสียงกร้าว แต่ขณะจะพุ่งตัวขึ้นไป

นางกลับถูกไป่หลี่ตงจวินห้ามไว้

ไป่หลี่ตงจวินสีหน้าเคร่งขรึม เอ่ยเสียงเข้ม "ช้าก่อน"

เซียวเซ่อกระอักเลือด

โม่อรีัง้มอืกลบัมาจบัชพีจรของเซยีวเซ่อ มุน่คิว้เลก็น้อย "ปราณหยิน 

พิสดารยิ่งนัก เส้นลมปราณลับของเจ้าซ่อนเร้นพลังหยินขุมนี้อยู่ เมื่อไร

ท่ีเจ้าโคจรพลัง ก�าลังภายในสองขุมก็จะตีกัน ท�าให้บาดเจ็บสาหัส"  

โม่อีกล่าวจบก็ซัดฝ่ามือใส่เซียวเซ่ออีกครั้ง

เซียวเซ่อรู้สึกว่าช่องท้องแปรปรวน พลังปราณภายในร่างกาย

อลหม่าน ก�าลังภายในโหมกระหน�่าออกมา

"หนทางเดียวท่ีจะช่วยเจ้าได้คือสลายก�าลังภายในทั้งหมดรวมถึง

พลังหยินขุมน้ันด้วย นับแต่น้ีไปเจ้าจะกลายเป็นคนไม่มีวรยุทธ์ แต่จะ 

ฝึกวรยุทธ์อีกครั้งได้ สั่งสมก�าลังภายในใหม่ได้ หากเจ้าตั้งใจการกลับสู่

จุดสูงสุดก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น" โม่อีปล่อยฝ่ามืออีกครั้ง

เซียวเซ่อร้องค�ารามขึ้นฟ้า สายลมคลั่งหนึ่งระลอกพัดโหมจาก

หลังคาหอออกไปข้างนอกเป็นวงกว้าง ซือคงเชียนลั่วกับถังเหลียนยัง 

ต้องยกมือขึ้นบังดวงตา ลมคลั่งโหมกระหน�่า ต้นไม้ทั่วขุนเขาสั่นคลอน

"สลายก�าลงัภายในของผูอ่ื้นไม่นับว่าเก่งกาจสักเท่าไร คนมากมาย

ล้วนท�าได้ แต่การสลายก�าลงัภายในของผูอื้น่โดยให้คนผูน้ัน้มชีวิีตอยู่ต่อ  

มีเพียงข้าที่ท�าได้" โม่อีกล่าว

ไป่หลี่ตงจวินยืนอยู่ข้างล่างหอพลางร�าพึงร�าพัน "มันสลายก�าลัง

ภายในของเซียวเซ่อ"

"สลายก�าลังภายในของเซียวเซ่อ?" ถังเหลียนงุนงง "มันคิดจะท�า

อันใด"

"มันจะช่วยเซียวเซ่อ" ไป่หลี่ตงจวินเอ่ยเสียงเนิบ
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"ช่วยเซยีวเซ่อ? แต่ข้าเคยได้ยินว่าการสลายก�าลงัภายในของผูอ้ืน่ 

เส้นลมปราณของคนผู้นั้นจะเหือดแห้งและตายไป" ถังเหลียนรีบกล่าว

"ใช่" ไป่หลี่ตงจวินพยักหน้า "แต่มันคือโม่อี"

"ไป!" โม่อีปล่อยฝ่ามืออีกครั้ง

เซียวเซ่อร้องค�ารามอีกครั้ง ขนทุกเส้นบนร่างลุกชัน 

"มนัจะเจบ็มาก คนจ�านวนมากล้วนทนไม่ไหว แต่เจ้าต้องไม่เป็นไร

แน่" โม่อแีย้มย้ิม จบัตวัเซยีวเซ่อ "น่ีเป็นพลงัภายในของข้า ข้าให้หนึง่สาย 

เพียงหน่ึงสายก็เพียงพอให้เจ้าเข้าสู่เขตแดนยอดฝีมือ มันจะปกป้อง 

ไม่ให้เส้นลมปราณของเจ้าเหือดแห้ง วันหน้าเมื่อเจ้าฝึกก�าลังภายใน 

ของตัวเอง มันจะค่อยๆ หายไปเอง"

พลังภายในสายนั้นเข้าสู่ร่างกายของเซียวเซ่อ ไม่นานสีหน้าของ

เซียวเซ่อก็ผ่อนคลายลงในที่สุดและเอ่ยถาม "เหตุใดท่านจึงช่วยข้า?"

"ข้าคือโม่อี มองคนปราดเดียวก็หยั่งเห็นแก่นแท้ เจ้าเป็นหยกงาม

เลศิล�า้ ส่วนข้าเป็นผูม้วิีชาฆ่ามงักร การเหน็คุณค่าของผูม้คีวามสามารถ

เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้ว" โม่อีเอ่ยเสียงเรียบ

"แต่ท่านเป็นเทพเซียน" เซียวเซ่อเอ่ยเสียงเบา

"บนโลกนี้มเีทพเซียนที่ใด เจ้าและข้าล้วนเป็นมนุษย์" โม่อีแย้มยิ้ม

เซียวเซ่อนิ่งอึ้ง "ท่าน...ดูคล้ายว่าเปลี่ยนไป"

"ชีวิตคือความฝัน การตายคือความตื่นรู้ ผู้คนใต้หล้าต่างทราบว่า

ดื่มเมิ่งผอทังแล้วจะเมามายเข้าสู่ห้วงฝัน เมื่อตื่นมาจะลืมเรื่องราวบน

โลกมนุษย์ ยามนี้เมื่อคิดดูแล้ว ค�าว่าลืมมิใช่ลืมเลือน แต่เป็นการ 

ปล่อยวาง" โม่อีทอดถอนใจ "ข้าพลั้งเข้าสู่มรรคามาร พวกเจ้าช่วยข้าไว้ 

ยามนี้ข้าช่วยพวกเจ้าเป็นการตอบแทนนั้นสมควรแล้ว"

เซียวเซ่อพรูลมหายใจยาว "ขอบคุณยิ่งนัก"

"ข้ายังมีอีกหนึ่งฝ่ามือ เจ้ารับไหวหรือไม่" โม่อีพูดเสียงดัง
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"โปรดชี้แนะ" เซียวเซ่อก้มศีรษะ

"ประเสริฐ" โม่อีย่ืนน้ิวออกไป ปลายนิ้วคล้ายว่ามีสายฟ้าส่งเสียง

ครืนครั่น

เซียวเซ่อหลับตาลง

เรียวนิ้วนั้นแตะหน้าผากของเซียวเซ่อเพียงแผ่วเบา

เซียวเซ่อทรุดฮวบลงไปทั้งร่าง

"นอนเถอะ" โม่อีคลี่ย้ิมและก้มลงไปอุ้มร่างของเซียวเซ่อขึ้นมา  

ก่อนจะโยนลงไปข้างล่าง "แม่นางน้อย รับคนรักของเจ้าให้ดีล่ะ"

ซือคงเชียนลั่วรีบพุ่งเข้าไปรับตัวเซียวเซ่ออย่างมั่นคง

"เจ ้าเมืองใหญ่ ท่านรีบมาดูเซียวเซ่อหน่อยว่าเป็นอย่างไร"  

ซือคงเชียนลั่วเอ่ยขึ้นอย่างร้อนรน

ไป่หลี่ตงจวินเดินตามมาและย่ืนมือไปจับล�าคอของเซียวเซ่อ  

"ไม่เป็นไร แค่หลับไปเท่านั้น"

โม่อีหันมามองเยี่ยรั่วอีที่หลับใหลอยู่บนหลังคาหอ "ถึงตาเจ้าแล้ว 

เสี่ยวลวี่เอ๋อร์"

หลังจากเอ่ยเรียก เย่ียรั่วอีก็ค่อยๆ ต่ืนขึ้นมาและพึมพ�ากล่าว  

"เสี่ยวลวี่เอ๋อร์?"

"ใช่แล้ว เสีย่วลว่ีเอ๋อร์ของข้า" โม่อโีน้มตวัลงและย่ืนมอืลูบแก้มของ

เย่ียรัว่อ ี"ถ้าเสีย่วลว่ีเอ๋อร์ของข้าได้โตเป็นผูใ้หญ่ หน้าตาก็คงจะสะคราญ

เฉิดฉันเช่นเจ้า แต่เสียดายที่นางไม่มีวาสนานี้"

"ท่าน...อยากได้..." เยี่ยรั่วอีน�้าเสียงแผ่วโหย

"ข้าอยากได้น้องสาวสักคน" โม่อีแย้มย้ิม "เส่ียวลว่ีเอ๋อร์ฟื้นคืนมา

ไม่ได้แล้ว ข้าจะให้เจ้าเป็นเสีย่วลว่ีเอ๋อร์แทนแล้วกัน ข้าอยากช่วยเจ้า แต่ 

อาการป่วยของเจ้าข้ารกัษาไม่ได้ เจ้าต่างจากเซยีวเซ่อ มนัเส้นลมปราณลบั 

เสยีหาย สิง่ท่ีเสยีหายย่อมรกัษาได้ แต่เจ้าเส้นลมปราณหัวใจไม่สมบรูณ์
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ครบถ้วนแต่ก�าเนิด ต่อให้เป็นข้าก็ไม่อาจสร้างเส้นลมปราณหัวใจได้  

แต่กาลก่อนข้าช่วยเสี่ยวลวี่เอ๋อร์ไม่ได้ วันนี้ข้าจึงไม่อาจนิ่งดูดาย"
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