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ค�ำน�ำ

มนุษย์น้ันรักตัวกลัวตายเป็นเรื่องปกติ ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากมีชีวิต

ยืนยาวด้วยเหตผุลแตกต่างกัน โลกนีจ้งึปรากฏเรือ่งราวของการตามหายาอายุวัฒนะ 

อยู่บ่อยครั้ง และ 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' ก็กล่าวถึงการแสวงหาชีวิตอมตะ

เช่นกัน 'ไป๋เสีย่วฉนุ' คอืเดก็หนุม่ผูห้น่ึงซึง่หมายมาดว่าจะ 'ต้องเป็นอมตะให้ได้!'  

จึงพยายามท�าทุกทางเพ่ือเข้าสู่ส�านักบ�าเพ็ญเพียร จะได้บรรลุเป็นเซียนและ 

ได้มาซึ่งอายุขัยไม่จ�ากัด ทว่าหลังจากที่เข้าส�านักได้แล้ว เขากลับได้เผชิญ 

เรื่องราวไม่คาดฝันมากมาย แถมบางเรื่องยังเป็นภัยต่อชีวิตน้อยๆ ของเขา 

เสียด้วย แน่นอนว่าส�าหรับคนที่รักชีวิตมากกว่าสิ่งใดแล้ว เป็นเช่นนี้ย่อม 

ไม่ดีแน่

ไป๋เสี่ยวฉุนจะรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต

ของเขาได้อย่างไร เรื่องราวน้ีจะโหด มันส์ ฮา และวุ่นวายขนาดไหน ขอเชิญ

ติดตามได้ตั้งแต่หน้าต่อไป แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ละวิธีการของเขานั้น

ไม่ธรรมดาและจะประทับตราตรึงใจท่านผู้อ่าน (ในหลายๆ แง่) ไปอีกนาน 

อย่างแน่นอน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เอ่อร์เกิน ชื่อจริงหลิวหย่ง เป็นนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ระดับ 

แพลทตินั่มของฉีเตี่ยน และเป็นสมาชิกชุดที่ 9 ของสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศจีน ได้รับรางวัลมากมาย ติดอันดับ '100 นักเขียนผู้ทรงอิทธิพล'  

อีกทั้งผลงานของเขา 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' ยังติดอันดับ '100 ผลงาน 

ทรงอิทธิพล' ในรางวัลวรรณกรรมออนไลน์เฉิงกวาประจ�าปี 2018 อีกด้วย

เอ่อร์เกินชื่นชอบเทพนิยายจีนโบราณ ด้วยเหตุนี้จึงก้าวเข้าสู ่วงการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมออนไลน์ จนได้เป็นนักเขียนนิยายแนวบ�าเพ็ญเพียร 

เป็นเซียนผู้ได้รับความนิยมล้นหลาม

耳根 Er Gen



บ�าเพ็ญเพียรเป็นเซียน...ไม่ใช่เพ่ือเป็นอมตะหรอกหรือ
เหตุใดถึงต้องรบราฆ่าฟนักัน ถ้าต้องเอาชีวิตน้อยๆ นั่นไปทิ้งขึ้นมา

จะท�าอย่างไร
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เขาเม่าเอ๋อร์ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาตงหลิน ตีนเขามีหมู่บ้าน

แห่งหน่ึงซึ่งตั้งตนโดดเด่ียวตัดขาดจากโลกภายนอกอันแสนวุ่นวาย  

ชาวบ้านทีอ่าศยัอยู่ ณ หมูบ้่านแห่งน้ีล้วนมวิีถีเรยีบง่าย เล้ียงชพีด้วยการ 

ท�าไร่ไถนา

ช่วงเวลาเช้าตรู ่คนท้ังหมูบ้่านพากันมายืนอออยู่หน้าประตทูางเข้า 

เพ่ือรอส่งหนุ่มน้อยอายุราวสิบห้าสิบหกปีผู้หน่ึง เด็กหนุ่มผู้นี้แม้จะมี 

รูปร่างผอมบางอ่อนแอ แต่ผิวพรรณกลับขาวสะอาดสะอ้าน มองดูเป็น

เด็กว่านอนสอนง่าย เสื้อผ้าท่ีสวมใส่แม้จะไม่ต่างจากเสื้อผ้าท่ีผู้ก�าลัง

ศกึษาเล่าเรยีนท่ัวไปใส่กัน ทว่ากลบัถูกซกัเสยีจนขาวซดี เมือ่มาอยู่บนตวั 

ของหนุม่น้อยผูน้ี้ ประกอบกับดวงตาใสกระจ่างของเขาแล้วก็ย่ิงขบัให้เขา 

ดูปราดเปรียว

ชื่อของเขาคือไป๋เสี่ยวฉุน

"พ่ีป้าน้าอา ปูย่่าตายายทกุท่าน ข้าต้องไปบ�าเพ็ญเพียรเป็นเซยีนแล้ว  

แต่ใจจรงิข้าไม่อยากจากพวกท่านไปเลย" ใบหน้าของเด็กหนุม่เตม็ไปด้วย 

ความอาลัยอาวรณ์ เดิมทีเขาก็มีท่าทางน่าเอ็นดูอยู่แล้ว ในยามน้ี 

บทที่ 1

ชื่อของเขาคือไป๋เสี่ยวฉุน
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ย่ิงดูใสซื่อเข้าไปใหญ่

คนในหมูบ้่านท่ีรายล้อมอยู่หันมองหน้ากัน แล้วจงึพากันท�าสหีน้า

ห่วงหาอาลัยออกมา

"เสี่ยวฉุน พ่อแม่เจ้าด่วนจากไปเร็วนัก เจ้าเองก็เป็น...เด็กดี! เจ้า

ไม่อยากเป็นอมตะแล้วหรือ พอเจ้าได้เป็นเซียนก็จะอายุยืนยาว อยู่ได้

อีกนานแสนนานเลยนะ ไปเถอะ นกอินทรีเมื่อเติบใหญ่ก็ย่อมมีวันท่ี 

ต้องโบยบินออกจากรัง" ผู ้เฒ่าผมขาวผู ้หนึ่งเดินออกมาจากฝูงชน  

ตอนพูดถึงค�าว่าเด็กดี เขาก็ชะงักไปเล็กน้อย "อยู่ข้างนอกไม่ว่าเจอกับ

เรื่องอะไร เจ้าก็ต้องเข้มแข็งเข้าไว้ เมื่อก้าวออกจากหมู่บ้านไปแล้ว  

จงอย่ากลับมาอีก เพราะหนทางของเจ้ารออยู่เบื้องหน้า!" สายตาของ 

ผู้เฒ่าฉายให้เห็นถึงความเมตตา ขณะที่พูดก็ตบไหล่เด็กหนุ่มไปด้วย

"เป็นอมตะ..." ร่างไป๋เสี่ยวฉุนถึงกับสะท้านไหว นัยน์ตาค่อยๆ 

ปรากฏแววเดด็เดีย่ว เมือ่มองเห็นสายตาให้ก�าลงัใจจากท่านผูเ้ฒ่าและ

เพ่ือนร่วมหมู่บ้าน เขาก็พยักหน้าแรงๆ ตอบรับ จดจ้องใบหน้าของ 

ทุกคนที่อยู่รายล้อม จากน้ันหมุนตัวย่างเท้า ค่อยๆ ก้าวเดินออกไปจาก

หมู่บ้าน

ย่ิงแผ่นหลังของเด็กหนุ่มลับหายออกไปไกลเท่าไร ความตื่นเต้น

ของกลุม่คนทียื่นรวมตวักันก็ย่ิงเพ่ิมระดับขึน้เท่านัน้ สายตาทีเ่ตม็ไปด้วย

ความอาลัยเมื่อครู ่ถูกแทนท่ีด้วยความปีติยินดีในพริบตา ผู้เฒ่าท่ี 

ก่อนหน้าน้ีใบหน้าเป่ียมความเมตตา เวลานีก้ลบัตวัสัน่ไหว หยาดน�า้ตา

ไหลริน

"สวรรค์มตีา ในทีส่ดุเจ้าเพียงพอนขาว* ตวันีม้นัก็...มนัก็ไปได้สกัที  

ผู้ใดท่ีไปบอกมันว่าเห็นเซียนปรากฏตัวใกล้ๆ หมู่บ้านเรา เดี๋ยวข้าจะ 

ตกรางวัลให้อย่างงามเลย!"

* เพียงพอนขาว ภาษาจนีอ่านว่า 'ไป๋สูห่ลาง (白鼠狼)' ในทีนี่ม้คีวามใกล้เคยีงกับชือ่ของตัวละครเอกอย่าง 

'ไป๋เสี่ยวฉุน' โดยความหมายในเชิงเปรียบเปรยสามารถแปลได้ว่าตัวปัญหา
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"ในท่ีสุดเจ้าเพียงพอนขาวก็ยอมไปได้สักที สงสารก็แต่ไก่บ้านข้า 

เพราะเจ้าเพียงพอนขาวนั่นดันกลัวเสียงไก่ขัน ไม่รู้ว่ามันใช้วิธีไหนยุยง

ให้เด็กๆ ในหมู่บ้านพากันกินเนื้อไก่ เล่นเอาไก่ท้ังหมู่บ้านถูกจับกิน 

เสียเกลี้ยง..."

"อย่างนี้พวกเราต้องฉลองกันหน่อยแล้ว!" เสียงโห่ร้องด้วยความ 

ยินดีดังก้องไปท่ัวหมู่บ้านเล็กๆ แห่งน้ัน บางคนถึงขนาดหยิบเอาฆ้อง 

ขึ้นมาตีด้วยความส�าราญใจ

ด้านนอกหมูบ้่าน ไป๋เสีย่วฉนุยังไม่ทนัเดนิไปไกลก็ได้ยินเสยีงตฆ้ีอง 

โห่ร้องเฮฮาดังมาจากหมู่บ้านเบื้องหลัง

เท้าท่ีก�าลังก้าวเดินถึงกับหยุดชะงัก สีหน้าของเขาเหยเกปั้นยาก 

กระแอมกระไอแห้งๆ ออกมาทีหน่ึงแล้วย่างเท้าเดินไปตามเส้นทางขึ้น 

เขาเม่าเอ๋อร์ต่อไป พร้อมกันนั้นหูก็ยังได้ยินเสียงโห่ร้องท่ีดังมาไม่หยุด

เขาเม่าเอ๋อร์ลกูนีถึ้งจะไม่สงูนกัแต่ก็เต็มไปด้วยสมุทุมพุ่มไม้ ท�าให้

เหน็เพียงสดี�าทึบทึมแม้แต่ในยามเช้าตรู ่ทัง้ยังสงดัเงยีบไร้สรรพเสยีงใดๆ

"เอ้อร์โก่วบอกว่าไม่ก่ีวันก่อนตอนโดนหมปู่าวิง่ไล่เห็นเซยีนท่านหน่ึง 

เหาะผ่านท้องฟ้าไป..." ขณะท่ีไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังเดินข้ึนเขาไปด้วยหัวใจ 

ที่เต้นตึกตักก็ได้ยินเสียงสวบสาบดังออกมาจากพุ่มไม้ ฟังแล้วคล้าย

เสยีงของหมปู่า ด้วยความท่ีเสยีงดังขึน้อย่างกะทนัหนั ไป๋เส่ียวฉนุทีต่ืน่เต้น 

เป็นก�าลังอยู่แล้วจึงถึงกับเสียวสันหลังวาบ

"ใคร...ใครอยู่ตรงนั้น!" มือขวาของไป๋เสี่ยวฉุนรีบเอื้อมไปหยิบ

ขวานสี่เล่มและมีดผ่าฟืนอีกหกเล่มออกมาจากห่อผ้าอย่างรวดเร็ว แต่ 

ถึงกระน้ันก็ยังรู้สึกไม่วางใจ จึงหยิบธูปสีด�าอีกหน่ึงดอกออกมาจาก 

สาบเสื้อตรงหน้าอก แล้วก�าเอาไว้ในมือแน่น

"อย่าออกมานะ ห้ามออกมาเด็ดขาด ข้ามีทั้งขวาน ท้ังมีดผ่าฟืน 
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อกีอย่างธูปในมอืข้าดอกนียั้งเรยีกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ เรยีกให้เซยีนปรากฏตวั 

ได้ด้วย ถ้าเจ้ากล้าออกมาจะผ่าเจ้าให้เกรียมเลย!" ไป๋เส่ียวฉุนตะโกนขู่

ปากคอสั่น มือเท้าก็ตะเกียกตะกายปีนขึ้นเขาไปด้วยความรวดเร็ว 

สารพัดอาวุธที่พกติดกายไปด้วยส่งเสียงเคร้งคร้างร่วงกราวไปตามทาง

อาจเพราะตกใจค�าขู่ของเขา เสียงสวบสาบท่ีได้ยินก่อนหน้านี้ 

ถึงได้หายไปในทนัท ีไม่มสีตัว์ป่าโผล่ออกมาอย่างทีค่ดิ ใบหน้าไป๋เสีย่วฉนุ 

ยังคงซีดเผือด เมื่อเช็ดเหงื่อเย็นๆ ออกก็เริ่มอยากล้มเลิกความคิดที่จะ

เดนิทางขึน้เขาต่อ แต่เขาพลนันกึขึน้ได้ ธูปในมอืดอกน้ีเป็นของท่ีบดิามารดา 

ทิ้งไว้ให้ก่อนตาย โดยเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษเคยช่วยเหลือเซียนตกยาก

ท่านหนึ่ง ก่อนท่ีเซียนท่านนั้นจะจากไปก็ได้ทิ้งธูปดอกนี้ไว้ให้เป็น 

ของตอบแทนและเคยรับปากว่าจะรับคนสกุลไป๋หนึ่งคนเป็นศิษย์  

แค่เพียงจุดธูป ท่านเซียนก็จะมาปรากฏตัวให้เห็น

เขาเคยจดุธูปดอกนีม้าสบิกว่าครัง้แล้ว แต่จนถึงบดันีก็้ยังไม่เคยมี 

เซียนตนไหนโผล่มาให้เห็น จนไป๋เสี่ยวฉุนชักสงสัยว่าจะมีเซียนมาหา

จริงหรือ ที่ครั้งน้ีเขาตัดสินใจแน่วแน่ หนึ่งเพราะธูปเหลืออยู่ไม่มากแล้ว 

สองเพราะได้ยินคนในหมู่บ้านบอกว่าเมื่อไม่ก่ีวันก่อนเพ่ิงเห็นเซียน 

เหาะผ่านที่แห่งน้ี

ดังน้ันเขาถึงได้ออกเดินทางมา ใจนึกอยากเข้าใกล้ท่านเซียน 

อีกหน่อย บางทีอาจท�าให้ท่านเซียนสังเกตเห็นเขาก็เป็นได้

หลังจากลังเลใจอยู่พักใหญ่ ไป๋เสี่ยวฉุนก็กัดฟันเดินหน้าต่อไป  

ยังดีท่ีภูเขาลูกนี้ไม่สูงมากนัก ใช้เวลาไม่นานเขาก็ปีนขึ้นมาถึงยอดเขา

ด้วยอาการหอบฮกัๆ ขณะทียื่นอยู่บนนัน้ก็ทอดสายตามองลงไปยังหมูบ้่าน 

ตนีเขาพลางทอดถอนใจด้วยความปลงอนจิจงั จากน้ันจงึหลุบตาลงมอง 

ธูปสีด�าที่ถูกจุดมาแล้วหลายครั้งจนเหลือแค่ขนาดเท่าเล็บมือ

"สามปีแล้ว ท่านพ่อท่านแม่คุ้มครองข้าด้วย ครั้งนี้ต้องส�าเร็จ 
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ให้ได้!" ไป๋เสีย่วฉนุสดูลมหายใจเข้าลกึๆ แล้วจดุธูปด้วยความระมดัระวัง  

ทันใดนั้นลมก็พัดกระโชกขึ้นรอบทิศ ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆทะมึน 

ในชัว่พรบิตา สายฟ้าแลบแปลบปลาบพาดผ่านเส้นแล้วเส้นเล่า พร้อมกับ 

เสียงฟ้าผ่าสะเทือนเลื่อนลั่นระเบิดอยู่ข้างหูของไป๋เสี่ยวฉุน

ทั้งเสียงที่ดังสนั่นหว่ันไหว ท้ังบรรยากาศน่าครั่นคร้าม ท�าให้ 

ไป๋เสี่ยวฉุนสั่นไปทั้งตัว รู ้สึกเหมือนจะถูกฟ้าผ่าตายได้ตลอดเวลา 

จิตส�านึกบอกให้ถ่มน�้าลายดับธูปไปซะ แต่สุดท้ายก็เลือกข่มกล้ัน 

ความหวาดกลัวไว้ต่อไป

"สามปีมานี้ข้าจุดธูปดอกนี้ไปแล้วสิบสองครั้ง นี่เป็นครั้งที่สิบสาม 

คราวนีต้้องอดทนเข้าไว้ เสีย่วฉนุไม่ต้องกลวั อย่างไรก็คงไม่ถูกฟ้าผ่าตาย 

หรอก..." ไป๋เสีย่วฉนุย้อนนึกถึงช่วงเวลาสามปีท่ีผ่านมา หากไม่นบัครัง้นี้  

สิบสองครั้งก่อนที่จุดธูปล้วนเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเช่นในเวลานี้เสมอ แต่ก็

ไม่เคยมีเซียนปรากฏกายออกมา เขาที่เดิมทีกลัวตายอยู่แล้วจึงตกใจ

ถ่มน�้าลายดับธูปไปก่อนทุกที จะว่าไปแล้วก็แปลก ธูปดอกนี้ดูเหมือน 

ไม่ธรรมดา แต่ความจริงกลับใช้น�้าดับได้ไม่ต่างจากธูปท่ัวไป

ขณะท่ีไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังอกสั่นขวัญหาย รอคอยด้วยความทรมาน

ท่ามกลางเสียงฟ้าผ่านั้น บนท้องนภาห่างจากจุดน้ีไปไม่ไกลนักก็มี

ล�าแสงสีรุ้งทอดยาวพุ่งตรงมายังเขาอย่างรวดเร็ว

ในล�าแสงสีรุ ้งน้ันมีชายวัยกลางคนอยู่ผู้หนึ่ง ชายผู้นั้นสวมใส่

อาภรณ์หรูหรางดงาม รัศมีเซียนแผ่กระจาย ทว่าหากสังเกตดูให้ดีจะ

เห็นได้ว่าสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า

"ข้าอยากจะเห็นนักว่าคนประเภทใดกันจุดธูปดอกเดียวได ้

ตั้งสามปี!"

เมือ่นกึถึงระยะเวลาตลอดสามปีทีผ่่านมาของตวัเอง ชายวัยกลางคน 

ก็โกรธจัด สามปีก่อนเขาสัมผัสได้ว่ามีคนจุดธูปหอมที่ตัวเองเคยมอบไว้
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สมัยบ�าเพ็ญเพียร จึงนึกถึงบุญคุณช่วงหนึ่งในโลกมนุษย์ขึ้นมา ถึงได ้

เหาะมาหาตามค�าสัญญา 

เดิมทีเขาคิดว่าใช้เวลาไม่นานคงเสร็จธุระ แต่นึกไม่ถึงว่าเพ่ิงจะ

ตามกลิ่นธูปไปได้ไม่ไกลเท่าไร กลิ่นธูปกลับหายไป ตัดการติดต่อ 

กับเขาไปอย่างสิ้นเชิง หากแค่ครั้งเดียวยังพอว่า แต่สามปีมาน้ีเขา 

ได้กลิ่นธูปมาสิบกว่าครั้งแล้ว

เรยีกหาเขา และหยุดไปกลางคันระหว่างท่ีก�าลังตามหาเสียทกุครัง้  

มาๆ หายๆ อยู่อย่างนี้ ทรมานเขามาตลอดสามปี

ตอนน้ีเขามองเห็นเขาเม่าเอ๋อร์ท่ีอยู่ไกลออกไป มองเห็นไป๋เสีย่วฉนุ 

ที่อยู่บนยอดเขา ความโมโหโกรธาปะทุขึ้นมา ส่งให้เขาเหาะพุ่งออกไป

อย่างว่องไว พริบตาเดียวก็มายืนอยู่บนยอดเขา เขาสะบัดฝ่ามือ ธูปที่

เหลือเพียงน้อยนิดดอกนั้นก็ดับแสงลงไปในทันที

เสียงฟ้าผ่าหายไปอย่างฉับพลัน ไป๋เสี่ยวฉุนตะลึงงัน เมื่อเงยหน้า

ข้ึนมองจึงได้เห็นว่ามีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างกายตัวเอง

"ท่านเซียน?" ไป๋เสี่ยวฉุนเอ่ยออกมาอย่างระแวดระวัง เร่ิมรู้สึก 

ไม่แน่ใจ มือก็แอบเอื้อมไปหยิบขวานที่อยู่ด้านหลัง

"ข้าคือหลี่ชิงโหว เจ้าคือลูกหลานสกุลไป๋รึ" สายตาคมปลาบของ

เซียนวัยกลางคนส�ารวจไป๋เสี่ยวฉุนต้ังแต่หัวจรดเท้า ไม่ได้มองไปยัง 

ขวานท่ีอยู่ด้านหลงัเดก็หนุม่ เขารูส้กึว่าเดก็คนนีห้น้าตางดงามหล่อเหลา  

ดูคล้ายคลึงกับสหายเก่าเมื่อปีน้ันของเขา ท่าทางก็ดูใช้ได้ เห็นอย่างน้ี 

อารมณ์ร้อนระอุท่ีอยู่ในอกก็บรรเทาลงไปเล็กน้อย

"ใช่แล้ว ข้าน้อยคอืคนรุน่หลงัของสกุลไป๋ ไป๋เสีย่วฉุน" ไป๋เสีย่วฉุน 

กะพริบตาปริบๆ ตอบกลับเสียงเบา แม้จะยังหวาดกลัวอยู่ในใจ แต่ก็ 

ยืดอกตอบค�าถาม

"ไหนบอกข้ามาซิ แค่จุดธูปดอกเดียวใช้เวลาอะไรตั้งสามปี!"  
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เซยีนผูบ้�าเพ็ญเพียรเอ่ยปากเนบินาบ ถามค�าถามทีต้่องการได้ยินค�าตอบ 

มากท่ีสุดตลอดสามปีมานี้

ไป๋เสีย่วฉนุพอได้ยินค�าถาม หวัสมองก็แล่นหาค�าตอบเรว็จี ๋จากน้ัน 

จึงเผยสีหน้ากลัดกลุ้ม ทอดสายตามองลงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ตีนเขา

"ข้าน้อยเป็นคนรกัพวกพ้อง จงึท�าใจล�าบากหากต้องจากพวกเขาไป  

ทุกครั้งที่ข้าน้อยจุดธูปพวกเขาก็ท�าใจให้ข้าน้อยจากไปไม่ได้ วันน้ี 

พวกเขาก็พากันเศร้าเสียใจยกใหญ่เพราะข้าน้อยจากมา"

เซียนวัยกลางคนได้ฟังก็อึ้งไป เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าสาเหต ุ

จะมาจากเรื่องน้ี โทสะในดวงตาจึงยิ่งเบาบางลงไปอีก เพียงแค่ฟัง 

ค�าพูดค�าจาก็สัมผัสได้ว่าเด็กคนนี้นิสัยไม่เลว

แต่เมื่อตวัดสายตามองลงไปยังหมู่บ้านตีนเขา พลังจิตของเขาก็

กวาดผ่านไปด้วย หจูงึได้ยินเสยีงตฆ้ีองตะโกนโห่ร้องท่ีว่าเจ้าเพียงพอนขาว 

จากไปแล้วซ�้าไปซ�้ามา เขาถึงกับปั้นหน้าไม่ถูก รู้สึกปวดหัวแปล๊บ  

มองไป๋เสี่ยวฉุนซึ่งภายนอกดูเป็นเด็กดีไร้พิษสงท่ียืนอยู่ตรงหน้า แล้วก็

ให้แน่ใจว่าความจริงคือเจ้าเด็กหนุ่มตรงหน้านี่แหละท่ีโกหกเขา

"บอกความจริงมา!" เซียนวัยกลางคนถลึงตา เสียงดังก้องประดุจ

ฟ้าผ่า ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจจนสั่นไปหมดทั้งตัว

"เรือ่งนีจ้ะโทษข้าน้อยไม่ได้นะ เพราะธูปประหลาดของท่านนัน่แหละ  

จุดทีไรฟ้าก็ผ่าทุกที เกือบจะผ่าข้าน้อยตายตั้งหลายครั้ง แค่ข้าน้อย 

รอดมาได้สบิสามครัง้น่ีก็ถือว่าโชคช่วยต้ังเท่าไรแล้ว" ไป๋เสีย่วฉนุตอบกลบั 

เสียงหงอยน่าสงสาร

เซียนวัยกลางคนมองไป๋เสี่ยวฉุนแล้วถึงกับพูดไม่ออก

"ในเมื่อเจ้ากลัวขนาดน้ี แล้วจะยังดึงดันจุดอีกตั้งสิบกว่าครั้ง 

เพ่ืออันใด" เซียนวัยกลางคนปริปากถามออกมา

"ข้าน้อยกลัวตายน่ะสิ บ�าเพ็ญเพียรเป็นเซียนแล้วจะเป็นอมตะ
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ไม่ใช่หรือ ข้าน้อยอยากเป็นอมตะ" ไป๋เสี่ยวฉุนตอบกลับด้วยความ 

อัดอั้นตันใจ

เป็นอีกครั้งที่เซียนวัยกลางคนไร้ค�าจะกล่าว แต่เขาก็รู้สึกได้ว่า 

เดก็คนน้ีมจีติใจมุง่มัน่น่าชืน่ชม หากเอาไปทิง้ไว้ในส�านกั ฝึกปรอืขดัเกลา 

อีกสักหน่อย บางทีอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

คิดได้ดังนั้น เขาก็สะบัดปลายแขนเสื้อม้วนเอาตัวไป๋เสี่ยวฉุน

เข้าไปอยู่ในล�าแสงสีรุ้งเส้นยาว พุ่งทะยานตรงไปยังเส้นขอบฟ้า

"ไปกับข้า"

"ไปท่ีไหน นี่มันสูงเกินไปแล้ว..." ไป๋เสี่ยวฉุนเห็นตัวเองลอยอยู่บน

ท้องฟ้า ด้านล่างคือพ้ืนดินเว้ิงว้างอันตรายก็หน้าถอดสีทันที ถึงกับ 

โยนขวานทิ้ง เกาะกอดขาท่านเซียนแน่นหนึบ

เซียนวัยกลางคนหลุบตามองขาของตัวเอง เอ่ยปากตอบอย่าง

หน่ายใจ

"ส�านักหลิงซี (ธารวิญญาณ)"



Er Gen 15

ส�านักหลิงซีต้ังอยู่บนเกาะตงหลิน ถือเป็นจุดที่เทือกเขาแยก 

ปลายแม่น�้าทงเทียนเป็นสองฝั่งเหนือใต้ จนถึงทุกวันน้ีมีประวัติศาสตร์

ยาวนานนับหมื่นปี เป็นท่ีเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ

เมฆหมอกลอยวนเป็นเกลียวรอบยอดเขาอันน่าครั่นคร้ามของ

ภูเขาทั้งแปดซึ่งทอดขวางแม่น�้าทงเทียน ทางฝั ่งแม่น�้าทิศเหนือมี 

ยอดเขาสี่ยอด ฝั ่งทิศใต้มีสามยอด ส่วนกลางแม่น�้าทงเทียนน้ันม ี

หน่ึงยอดเขาย่ิงใหญ่น่าเกรงขามท่ีสุดโผล่พ้นออกมา

ภูเขาลูกนี้มีหิมะขาวเป็นเงินยวงปกคลุมตั้งแต่ช่วงกลางข้ึนไป 

มองไม่เห็นปลายยอด เหน็แค่เพียงภเูขาส่วนล่างทีถู่กคว้านเป็นช่องว่าง

ท�าให้ธารน�้าสีทองไหลทะลักผ่าน มองแล้วดุจดั่งสะพานภูเขา

ในเวลาน้ี ด้านนอกฝั่งทิศใต้ของส�านักหลิงซี สายรุ้งยาวเส้นหนึ่ง

ก�าลังพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ข้างในน้ันเซียนวัยกลางคนหลี่ชิงโหวพา 

ไป๋เสี่ยวฉุนจมหายเข้าไปในส่วนงานนักการใต้ยอดเขาที่สาม ได้ยิน 

เสียงร้องน่าเวทนาของไป๋เสี่ยวฉุนดังแว่วๆ ลอดมาจากในสายรุ้ง

ไป๋เสี่ยวฉุนคิดว่าตัวเองจะตกใจจนตายเสียแล้ว ตลอดทางที ่

บทที่ 2

ฝ่ายครัวไฟ
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เดินทางมาเขาเห็นภูเขาลูกใหญ่นับไม่ถ้วน คิดว่าตัวเองกอดขาของ

เซียนผู้นี้เอาไว้ไม่อยู่แล้วตั้งหลายครั้ง

เขาตาลายไปหมด พอมองเห็นชัดเจนอีกทีก็มาอยู่ด้านนอกของ

หอแห่งหนึ่งแล้ว หลังจากร่อนลงพ้ืนดิน ขาทั้งสองของเขาก็สั่นระริก  

เมื่อมองบริเวณรอบๆ ก็เห็นโลกที่แตกต่างไปจากในหมู่บ้านอย่าง 

สิ้นเชิง

ด้านข้างของหอตรงหน้ามหิีนก้อนใหญ่ก้อนหน่ึงวางตัง้อยู่ ด้านบน 

เขียนอักษรตัวใหญ่แลดูมีชีวิตชีวาอยู่สี่ค�าว่า 'ส่วนงานนักการ'

ด้านข้างหินก้อนใหญ่มีหญิงสาวใบหน้าตกกระคนหนึ่งน่ังอยู่  

พอเห็นว่าหลี่ชิงโหวมาก็รีบลุกข้ึนยืนคารวะทันที

"พาเดก็คนน้ีไปส่งท่ีฝ่ายครวัไฟ" หลีช่งิโหวสัง่ความประโยคหนึง่เสรจ็ 

ก็หมุนตัวแปลงกายเป็นสายรุ้งจากไปไกลโดยไม่เหลียวแลไป๋เสี่ยวฉุน

หญิงสาวหน้าตกกระหลังจากได้ยินค�าว่าฝ่ายครัวไฟก็ตกตะลึง 

สายตากวาดมองไป๋เสี่ยวฉุนหนึ่งครั้ง ส่งมอบถุงผ้าของส่วนงานนักการ

ให้ไป๋เสีย่วฉนุหน่ึงใบด้วยสหีน้าไร้อารมณ์ แล้วจงึพาเขาเดนิออกจากหอ  

ตลอดทางมีสวนดอกไม้ หอเรือนจ�านวนนับไม่ถ้วน ทางเดินปูด้วยหิน 

ศลิาด�า ท้ังยังมกีลิน่หอมของดอกไม้ใบหญ้า ดรูาวกับเขตแดนของเซยีน 

ไป๋เสี่ยวฉุนมองแล้วหัวใจก็เต้นกระหน�่า ความตื่นเต้นและกังวลลดหาย

ไปหลายส่วน

"สถานท่ีดีย่ิง ดีกว่าในหมู ่บ้านเยอะเลยนะเน่ีย" แววตาของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนเผยความคาดหวัง ย่ิงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ ทิวทัศน ์

อันงดงามโดยรอบก็ย่ิงเลิศล�้า เขาได้เห็นแม้กระท่ังหญิงสาวงดงาม 

กลุ่มหนึ่งเดินผ่านไป ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนชื่นชอบท่ีนี่ข้ึนมาในทันที

หลังจากผ่านไปชั่วครู่ไป๋เสี่ยวฉุนก็เบิกบานใจมากขึ้นอีกเมื่อเห็น

หอเจ็ดชั้นแห่งหน่ึงท่ีปลายทางด้านหน้า ตัวหอเปล่งแสงสุกใสแวววาว 
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ไปทั้งหอ อีกทั้งบนท้องฟ้ายังมีนกกระสาบินผ่าน

"ศษิย์พ่ีหญิง พวกเรามาถึงแล้วหรอื" ไป๋เสีย่วฉนุพลนัถามขึน้อย่าง

ตื่นเต้น

"อืม อยู่ตรงโน้นอย่างไรเล่า" หญิงสาวหน้าตกกระยังคงมีสีหน้า 

ไร้อารมณ์เช่นเดิม เอ่ยปากพูดเรียบๆ มือชี้ไปที่เส้นทางเล็กๆ ด้านข้าง

ไป๋เสี่ยวฉุนหันไปตามทิศที่อีกฝ่ายชี้ มองไปด้วยความคาดหวัง 

อย่างเตม็เป่ียม แต่แล้วก็ต้องตวัแขง็ท่ือ ขย้ีตามองให้ชดัก็เห็นแค่เพียงว่า 

บนเส้นทางเลก็ๆ สายน้ันมรีอยแตกแยกบนพ้ืนอยูห่ลายแห่ง สภาพโดยรอบ 

ก็ย่ิงกว่าทรุดโทรม กระท่อมสี่ห้าหลังดูเหมือนจะพังลงมาได้ตลอดเวลา 

ทั้งยังมีกลิ่นตุๆ ลอยมาจากที่น่ันด้วย...

ไป๋เสี่ยวฉุนอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออก ถามหญิงหน้าตกกระ

หน่ึงประโยคด้วยความหวังสุดท้าย

"ศิษย์พ่ีหญิง ท่านชี้ผิดหรือไม่..."

"ไม่ผิด" นางตอบเสียงเรียบๆ เดินน�าไปบนทางเส้นเล็กนั่นก่อน  

ไป๋เสีย่วฉนุได้ยินดังนัน้ก็รูส้กึว่าภาพฝันงดงามได้พงัทลายลงในชัว่พรบิตา  

ได้แต่เดนิหน้าม่อยตามไป

ยังเดนิไปได้ไม่เท่าไร เขาก็มองเห็นว่าปลายสุดของเส้นทางทรดุโทรม 

สายนี้มีหม้อสีด�าใบใหญ่หลายใบเดินสวนกันไปมา เมื่อเพ่งมองจึงเห็น

ว่าใต้หม้อสดี�าใบใหญ่ทุกใบล้วนมคีนตวัอ้วนอยู่หนึง่คน ร่างกายพวกเขา 

เต็มไปด้วยไขมัน ไม่ใช่เพียงอ้วนธรรมดา แต่ดูเหมือนถ้าจับมารีดก็จะม ี

น�า้มนัไหลออกมาได้ โดยเฉพาะเจ้าคนทีอ้่วนทีส่ดุคนนัน้ดรูาวกบัภูเขาเนือ้ 

ก็มิปาน ขนาดไป๋เสี่ยวฉุนยังกังวลแทนว่าตัวเขาจะระเบิดออกหรือไม่

รอบกายของคนอ้วนเหล่านีม้หีม้อใหญ่อยู่หลายร้อยใบ ซึง่พวกเขา 

ก�าลังเติมน�้าและเทข้าวลงไป

เมือ่รูส้กึได้ว่ามคีนมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่เห็นหญิงหน้าตกกระ 
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ใบหน้าของเจ้าภูเขาเนือ้ก็ทัง้ตกตะลงึและดีใจในคราวเดียวกัน คว้าทพัพี 

อนัใหญ่แล้วว่ิงเข้ามาหา แม้แต่พ้ืนดินยังสะเทอืน ไขมนับนตวักระเพ่ือมไหว 

เป็นลกูคลืน่จ�านวนนบัไม่ถ้วน ไป๋เสีย่วฉนุเบกิตากว้างอ้าปากค้าง ควานหา 

ขวานข้างหลังอย่างไม่รู้ตัว

"เม่ือเช้านี้ข้าได้ยินเสียงนกกางเขนร้อง ท่ีแท้ก็ศิษย์พ่ีหญิงจะมา

นี่เอง หรือว่าศิษย์พ่ีหญิงเปลี่ยนใจแล้ว คิดว่าข้าเองก็มีความสามารถ 

อยู่บ้าง เลยถือโอกาสฤกษ์ดีในวันนี้มาผูกเป็นคู่บ�าเพ็ญเพียรร่วมกับ 

ข้า" สายตาของเจ้าเน้ือภูเขาเปล่งประกายวิบวับ วิ่งเข้ามาพลางตะโกน

ด้วยความตื่นเต้น

"ข้าส่งเดก็คนนีเ้ข้ามาเพ่ิมในฝ่ายครวัไฟของพวกเจ้า พาคนมาถึงแล้ว  

ขอตัว!" หลังจากท่ีหญิงหน้าตกกระเห็นเจ้าภูเขาเนื้อ สีหน้าก็ไม่น่าดู 

ถึงขีดสุด ทั้งยังแฝงด้วยความโกรธ รีบถอยกลับไปอย่างรวดเร็ว

ไป๋เสี่ยวฉุนทอดถอนใจหนึ่งที ตลอดทางท่ีเดินมากับหญิงสาว 

หน้าตกกระคนนี้เขาก็ได้พิจารณาใบหน้านางแล้ว หน้าตาอย่างกับ 

พญายมป้ันออกมาแบบน้ัน เจ้าอ้วนยักษ์ท่ีอยู่ตรงหน้าคนนีม้คีวามชมชอบ 

เช่นไรกันถึงถูกอกถูกใจนางได้

ยังไม่ทนัทีไ่ป๋เสีย่วฉนุจะคิดเสรจ็ เจ้าภูเขาเน้ือน่ันร้องตะโกนหน่ึงท ี

ก็มาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าเขา บดบงัแสงอาทติย์ไว้มดิ ท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุ 

ถูกปกคลุมอยู่ใต้เงามืด

ไป๋เสีย่วฉนุเงยหน้ามองเจ้าอ้วนตรงหน้าทีร่่างกายใหญ่โตหาใดเปรยีบ  

เนือ้บนร่างกายยังคงสัน่กระเพ่ือม เขาพยายามกลนืน�า้ลาย น่ีเป็นครัง้แรก 

ที่เขาได้เห็นคนอ้วนถึงเพียงน้ี

เจ้าภูเขาเน้ือเผยสีหน้าคับแค้นใจ ดึงสายตาจากทิศที่หญิงสาว

หน้าตกกระเดินจากไปกลับมากวาดมองไป๋เสี่ยวฉุน

"เอ๋ ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาใหม่ เบียดสวี่เป่าไฉท่ีวางตัวไว้แต่เดิม
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ลงไปได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ"

"ศิษย์พ่ี ข้าน้อย...ข้าน้อยไป๋เสี่ยวฉุน..." ไป๋เสี่ยวฉุนรู้สึกว่ารูปร่าง

สงูใหญ่ของอกีฝ่ายท�าให้ตนเองกดดนัอย่างมาก จงึถอยหลงัไปหลายก้าว 

โดยไม่รู้ตัว

"ไป๋เสีย่วฉนุ? อมื...ผวิพรรณขาว ตวัเลก็กะทัดรดั หน้าตาสะอาดสะอ้าน  

ไม่เลวๆ ชื่อของเจ้าตั้งได้เหมาะเจาะกับความชอบของข้าดีมาก" ตาของ

เจ้าภูเขาเนื้อเป็นประกาย ตบไหล่ของไป๋เสี่ยวฉุนจนเขาแทบจะล้มลง

ไปเลยทีเดียว

"ไม่ทราบว่าศษิย์พ่ีมนีามเรยีกขานเช่นไร" ไป๋เส่ียวฉุนสูดลมหายใจ 

พลางกลอกตา เหลือบมองเจ้าภูเขาเนื้อนั่นด้วยความดูแคลน ในใจ 

ก็ลองคาดเดาชื่ออีกฝ่ายดูเล่นๆ

"ข้าชื่อจางต้าพ่ัง คนนั้นหวงเอ้อร์พ่ัง แล้วก็เฮยซานพ่ัง*..."  

เจ้าภูเขาเนื้อหัวเราะคิกคัก

ไป๋เสี่ยวฉุนได้ยินชื่อเหล่านี้ก็รู ้สึกว่านี่ช่างเหมาะสมกับตัวคน 

ย่ิงนัก ความคิดคาดเดาเล่นๆ พลันหายวับไป

"ส่วนเจ้า ต่อไปก็เรยีกว่าไป๋จิว่**...ศิษย์น้องเลก็ เจ้าผอมเกินไปแล้ว!  

ออกไปสภาพแบบน้ีจะขายหน้าฝ่ายครัวไฟของพวกเราได้ แต่ไม่เป็นไร 

วางใจได้เลย อีกเดี๋ยวภายในหน่ึงปีเจ้าก็ต้องอ้วน ต่อไปก็เรียกเจ้าว่า 

ไป๋จิ่วพ่ัง" จางต้าพ่ังตบอกหน่ึงที ชั้นไขมันกระเพ่ือมไหว

ได้ยิน 'ไป๋จิ่วพ่ัง' สามค�านี้ ใบหน้าของไป๋เสี่ยวฉุนก็เหยเก

"ในเมื่อเจ้าเป็นศิษย์น้องเก้า ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันอีก แต่ไหน

แต่ไรมาครัวไฟของเรามีธรรมเนียมแบกหม้อ เห็นหม้อใบน้ีที่ข้าแบกไว้

* จางต้าพั่ง หวงเอ้อร์พั่ง เฮยซานพั่ง อักษรตัวแรกคือแซ่ อักษรตัวที่สองคือล�าดับ ตัวที่สามคือค�าว่า 'พั่ง' 

ซึง่แปลว่าอ้วน ดงัน้ันจางต้าพ่ังจงึแปลว่าจางอ้วนทีส่ดุ หวงเอ้อร์พ่ังคอืหวงอ้วนเป็นอนัดบัสอง เฮยซานพ่ัง  

ก็คือเฮยอ้วนเป็นอันดับสาม 

** ไป๋จิ่ว ไป๋คือแซ่ของไป๋เสี่ยวฉุน จิ่วแปลว่าอันดับที่เก้า
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ข้างหลังใช่หรือไม่ นี่คือราชาแห่งหม้อ ตีขึ้นจากเหล็กชั้นดี สลักค่ายกล 

เพลิงพิภพเอาไว้ ข้าววิเศษท่ีหุงด้วยหม้อใบนี้รสชาติจะล�้าเลิศกว่า 

หม้อท่ัวไปมากมาย เจ้าเองก็ไปเลอืกมาสกัใบ ต่อไปเอามาแบกไว้ข้างหลัง  

จะได้ดนู่าเกรงขามอย่างไรล่ะ" จางต้าพ่ังตบหม้อสดี�าใบใหญ่ทีอ่ยู่ด้านหลัง 

พลางเอ่ยปากคุยโว

"ศิษย์พ่ี เรื่องแบกหม้อข้าไม่ท�าได้หรือไม่..." ไป๋เสี่ยวฉุนหรี่ตามอง

หม้อท่ีอยู่ด้านหลังจางต้าพ่ัง พลันรู้สึกว่าคนของครัวไฟต้องเป็นพวก 

แบกหม้อด�า* ทุกคนแน่ ในสมองคิดภาพที่ตัวเองต้องแบกหม้อใบใหญ ่

สีด�าไว้ข้างหลัง จึงรีบพูดออกมา

"จะท�าแบบน้ันได้อย่างไร การแบกหม้อคือธรรมเนียมของครวัไฟเรา  

ต่อไปเจ้าอยู่ในส�านัก คนอ่ืนแค่เห็นว่าเจ้าแบกหม้อ ก็จะรู้ว่าเจ้าเป็น 

คนของครวัไฟ ไม่กล้ารงัแกเจ้า ครวัไฟของเรามบีารมมีากนะ!" จางต้าพ่ัง 

ขยิบตาใส่ไป๋เสี่ยวฉุน ไม่เปิดช่องให้คัดค้าน แล้วลากไป๋เสี่ยวฉุนมายัง 

ด้านหลงัของกระท่อม ทีน่ั่นมหีม้อใบใหญ่นับพันใบวางซ้อนกันแน่นขนดั  

ส่วนใหญ่ล้วนมฝีุน่จบัเป็นชัน้หนา เหน็ได้ชดัว่าท่ีน่ีไม่มผีูม้าเยือนนานแล้ว

"ศิษย์น้องเก้า เจ้าเลือกมาหนึ่งใบ พวกเราไปหุงข้าวก่อนนะ  

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าวเละขึ้นมา ศิษย์ฝ่ายนอกพวกนั้นจะโวยวายเอาอีก" 

จางต้าพ่ังตะโกนหน่ึงทีก็หมุนตัวจากไป เริ่มเดินสวนขวักไขว่กับ 

เหล่าคนอ้วนที่แบกหม้อนับร้อยพวกนั้นอีกครั้ง

ไป๋เสีย่วฉนุทอดถอนใจด้วยความกลดักลุม้ มองหม้อพวกน้ันทีละใบ  

ขณะก�าลังครุ่นคิดว่าจะเลือกใบไหนดีน้ันสายตาก็พลันเหลือบไปเห็น 

หม้อใบหน่ึงถูกวางทับอยู่ในมุมด้านล่างสุด

หม้อใบนี้ค่อนข้างพิเศษ ไม่เป็นทรงกลมแต่เป็นทรงรี มองดูแล้ว

ไม่เหมอืนหม้อ กลบัเหมอืนกระดองเต่ามากกว่า ท้ังยังเหมอืนจะมองเห็น 

* แบกหม้อด�า (背黑锅) ในความหมายเชิงเปรียบเปรยหมายถึงการเป็นแพะรับบาป
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รอยเส้นสีทึบจางๆ พาดผ่านบางส่วนด้วย

"เอ๊ะ?" ดวงตาของไป๋เสี่ยวฉุนเป็นประกาย รีบก้าวเร็วๆ เข้าไปหา 

หลังจากที่นั่งยองๆ มองดูไปรอบหน่ึงจึงดึงออกมา สายตาก็ปรากฏ

ความพึงพอใจ

เขาชอบเต่ามาต้ังแต่เด็ก เพราะเต่าเป็นตัวแทนของความอายุยืน 

และที่เขามาฝึกบ�าเพ็ญเพียรเป็นเซียนก็เพื่อเป็นอมตะ ตอนนี้พอเห็นว่า

หม้อใบน้ีเหมอืนกระดองเต่าจงึคิดว่าน่ีเป็นเรือ่งมงคลอย่างมาก เป็นลางดี 

ยิ่งนัก

หลังจากย้ายหม้อใบนี้ออกมา จางต้าพ่ังที่มองเห็นจากท่ีไกลๆ  

ก็ถือกระบวยอันใหญ่วิ่งเข้ามาหา

"ศิษย์น้องเก้า ท�าไมเจ้าถึงเลือกใบนี้เล่า หม้อใบนี้ไม่รู้ว่าวางไว้

ตรงนั้นมาก่ีปีแล้ว ไม่เคยมีใครใช้ เพราะว่ามันเหมือนกระดองเต่าจึง 

ไม่เคยมีใครเลือกมาแบกไว้บนหลัง แล้วน่ีศิษย์น้องเก้า...เจ้าแน่ใจ 

แล้วหรือ" จางต้าพ่ังตบท้องของตัวเอง พูดเกลี้ยกล่อมด้วยความหวังดี

"แน่ใจ ข้าเลือกหม้อใบน้ีน่ีแหละ" ไป๋เสี่ยวฉุนย่ิงมองหม้อใบนี ้

ก็ย่ิงชอบ เอ่ยด้วยน�้าเสียงหนักแน่น

จางต้าพ่ังพูดเกลีย้กล่อมอกีครัง้ แต่เมือ่เห็นว่าไป๋เส่ียวฉนุยืนกราน

ถึงเพียงนี้ก็มองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาด ไม่พูดมากอีกต่อไป 

หลงัจากจดัการเรือ่งทีพั่กในฝ่ายครวัไฟให้ไป๋เสีย่วฉนุเรยีบร้อยแล้วก็ไป 

ท�าธุระของตัวเองต่อ

เวลานี้เป็นยามอาทิตย์อัสดงแล้ว ไป๋เส่ียวฉุนอยู่ในกระท่อม 

พิจารณาดหูม้อทรงกระดองเต่าใบนัน้อย่างละเอยีด พบว่าด้านหลงัของ

หม้อใบนี้มีลายเส้นอยู่หลายสิบเส้น เพียงแต่เป็นรอยจางๆ หากไม่ดู 

ให้ถ้วนถ่ีก็ยากจะสังเกตเห็น

ฉับพลันนั้นเขาก็รู ้สึกว่าหม้อใบน้ีพิเศษจึงวางลงบนเตาอย่าง
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ระมัดระวัง ก่อนจะเริ่มส�ารวจห้องของตน ห้องนี้เรียบง่ายอย่างย่ิง  

มีเตียงเล็กๆ หน่ึงหลัง โต๊ะเก้าอ้ีหน่ึงชุด บนผนังแขวนคันฉ่องทองแดง

ส�าหรบัใช้ในชวีติประจ�าวันเอาไว้ ขณะทีเ่ขามองไปรอบๆ ห้อง หม้อเรยีบๆ  

ธรรมดาซึ่งอยู่ด้านหลังเขาใบน้ันพลันมีแสงสีม่วงเปล่งประกายวาบข้ึน

และหายไป!

ส�าหรบัไป๋เสีย่วฉนุแล้ว วันนีม้เีรือ่งราวมากมายเกิดขึน้ ถึงแม้ตอนน้ี 

จะได้มาเยือนดินแดนเซียนที่ตนเองใฝ่ฝันหาแม้ในยามหลับใหลแล้ว

ก็ตาม แต่ในใจของเขาก็ยังคงมีความสับสนอยู่เล็กน้อย

หลงัผ่านไปชัว่ครู ่เขาก็สดูลมหายใจเข้าลกึ นยัน์ตาเผยความคาดหวงั

"ข้าต้องเป็นอมตะให้ได้!" ไป๋เสีย่วฉนุนัง่ลงด้านข้าง หยิบเอาถุงผ้า 

ของส่วนงานนักการที่หญิงสาวใบหน้าตกกระมอบให้ข้ึนมา

ข้างในมียาหน่ึงเม็ด กระบี่ไม้หนึ่งเล่ม ธูปหนึ่งดอก ต่อมาก็คือ

เสือ้ผ้าและป้ายค�าสัง่ของส่วนงานนักการ สดุท้ายคือต�าราไม้ไผ่หนึง่ม้วน  

ด้านบนมีตัวอักษรเล็กๆ อยู่ไม่ก่ีตัว

"พลังลมปราณม่วงควบคุมกระถาง* บทหลอมปราณ"

ยามสนธยาเป็นช่วงเวลาที่พวกจางต้าพั่งในฝ่ายครัวไฟยุ่งวุ่นวาย 

ไป๋เสี่ยวฉุนท่ีอยู่ในกระท่อมก�าลังมองต�าราไม้ไผ่ แววตาปรากฏความ

คาดหวัง เขามาท่ีนี่ก็เพ่ือเป็นอมตะ และประตูสู่ความเป็นอมตะก็มาอยู่

ในมือของเขาแล้วในเวลานี้ หลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกๆ สี่ห้าครั้ง  

ไป๋เสี่ยวฉุนก็เปิดต�าราไม้ไผ่ออกอ่าน

ผ่านไปครูห่น่ึง นยัน์ตาของไป๋เสีย่วฉนุปรากฏความตืน่เต้น ในต�ารา 

ไม้ไผ่ม้วนนี้มีรูปภาพอยู่สามรูป จากค�าอธิบายในนั้น การบ�าเพ็ญเพียร 

แบ่งออกเป็นสองขั้นคือขั้นหลอมปราณและข้ันสร้างฐาน ส่วนพลัง

ลมปราณม่วงควบคุมกระถางนี้แบ่งออกเป็นสิบขั้น ซึ่งเป็นสิบขั้นท่ี 

* กระถาง (鼎) คือกระถางโลหะขนาดใหญ่มีน�้าหนักมาก บ้างหนักได้ถึง 700 ชั่ง (350 กิโลกรัม)
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ถูกแบ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับการหลอมปราณ

และทุกขั้นท่ีฝึกได้ก็จะท�าให้สามารถควบคุมวัตถุนอกกายได้  

หลงัจากฝึกถึงข้ันท่ีสามจะสามารถควบคุมวัตถุทีม่นี�า้หนกัเกอืบคร่ึงหนึง่ 

ของกระถาง ฝึกถึงขัน้ทีห่กจะควบคมุวัตถุน�า้หนักเกินครึง่หน่ึงของกระถาง  

และเมื่อฝึกถึงขั้นที่เก้าจะควบคุมกระถางทั้งใบได้ ส่วนข้ันสุดท้ายซึ่ง

เป็นข้ันสมบูรณ์แบบท่ีสดุจะสามารถควบคุมวัตถุท่ีมนี�า้หนักเท่ากระถาง

สองใบได้

เพียงแต่วิชายุทธ์ท่ีอยู่ในต�าราไม้ไผ่ม้วนนี้มีเพียงแค่สามข้ันแรก 

ขั้นอื่นๆ ท่ีเหลือไม่มีบันทึกเอาไว้ อีกท้ังหากคิดจะฝึกฝนยังจ�าเป็นต้อง

ปฏิบตัติามวิธีการก�าหนดลมหายใจรวมไปถึงการท�าท่าทางท่ีก�าหนดไว้ 

เป็นพิเศษ ถึงจะสามารถฝึกฝนวิชาพลังลมปราณม่วงควบคุมกระถาง 

ได้

ไป๋เสี่ยวฉุนรวบรวมสมาธิขึ้นมา ปรับลมหายใจ หลับตา ท�าท่า

ตามภาพแรกในต�าราไม้ไผ่ ท�าไปได้เพียงสามลมหายใจก็ต้องร้องโหยหวน 

ออกมาเพราะความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั้งกาย ไม่สามารถยืนหยัด 

ท�าต่อไปได้อีก อีกทั้งวิธีหายใจแบบนั้นยังท�าให้เขารู้สึกว่ามีลมหายใจ

ไม่พอใช้อีกด้วย

"ยากชะมัด ในต�าราบอกไว้ว่าหากฝึกฝนตามรูปท่ีหนึ่งจะรู้สึก 

ได้ว่าในร่างกายมีปราณสายบางๆ ไหลเวียนผ่านไป แต่นอกเหนือจาก

ความเจ็บปวดแล้ว ข้าก็ไม่เห็นรู้สึกถึงอะไรเลย" ไป๋เสี่ยวฉุนกลัดกลุ้ม

เลก็น้อย แต่เพ่ือความเป็นอมตะจงึกัดฟันลองท�าดอูกีครัง้ ล�าบากล�าบน 

อยู่เช่นนี้จนกระทั่งมืดค�่า เขาก็ยังคงไม่รู้สึกถึงปราณในร่างกาย

เขาไม่รู้เลยว่าต่อให้เป็นผู้มีสติปัญญาล�้าเลิศ หากคิดจะฝึกฝน

พลังลมปราณม่วงควบคุมกระถางข้ันแรกนี้เพียงอย่างเดียวโดยไม่ม ี

พลงัภายนอกมาช่วยก็จ�าเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึง่เดอืน และเขาเอง 
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ก็เพิง่จะฝึกไปได้เพียงไม่ก่ีชัว่ยาม* จงึไม่มทีางทีจ่ะรูส้กึถึงปราณใดๆ ได้

ในยามน้ีไป๋เสี่ยวฉุนเจ็บปวดไปท้ังร่างกาย เขายืดตัวบิดข้ีเกียจ 

ขณะก�าลังจะไปล้างหน้า เสียงเอะอะโวยวายก็ดังมาจากด้านนอกประตู 

ไป๋เสี่ยวฉุนย่ืนหน้าออกไปนอกหน้าต่าง พลันเห็นชายหนุ่มผิวเหลือง 

ร่างกายผอมแห้งคนหน่ึงยืนท�าตาเขียวปั ้ดอยู่นอกประตูใหญ่ของ 

ลานครัวไฟ

"ใครมันเข้ามาแทนท่ีข้าสว่ีเป่าไฉ โผล่หัวออกมาเด๋ียวน้ี!"

* ชั่วยาม คือหน่วยเวลาโบราณของจีน โดยหนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง
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เมื่อไป๋เสี่ยวฉุนย่ืนหน้าออกไป ชายหนุ่มผิวเหลืองกายผอมแห้ง 

ก็มองเห็นเขาในทันที อีกฝ่ายเลื่อนสายตามาตกลงบนใบหน้าของ 

ไป๋เสี่ยวฉุน ท่าทางโกรธข้ึงดุดัน

"เจ้าเองรึที่มาแทนท่ีข้า!"

"ไม่ใช่ข้านะ!" ไป๋เสี่ยวฉุนจะหดหัวกลับเข้าไปก็ไม่ทันเสียแล้ว  

จึงแสร้งท�าท่าไม่รู้ไม่ชี้

"เหลวไหล! เจ้าผอมขนาดนี้ เห็นชัดๆ ว่าเพ่ิงมาใหม่!" สว่ีเป่าไฉ

ก�าหมัดแน่น มองไป๋เสี่ยวฉุนด้วยความโกรธแค้น

"เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับข้าจริงๆ นะ" ไป๋เสี่ยวฉุนเห็นอีกฝ่ายเดือดดาล

จนคล้ายจะระเบิดออกมาก็รู้สึกล�าบากใจ ตอบออกมาเบาๆ

"ข้าไม่สน สามวันให้หลังที่เนินเขาทิศใต้ของส�านัก เจ้ากับข้ามา

ต่อสู้ตัดสินเป็นตายกัน หากเจ้าชนะ ความแค้นคร้ังนี้ข้าจะทนกล�้ากลืน

ลงไป หากเจ้าแพ้ ต�าแหน่งน้ีต้องเป็นของข้า" สว่ีเป่าไฉเอ่ยเสียงดัง  

ควักจดหมายเลือดแผ่นหนึ่งออกมาจากหน้าอก โยนมาที่หน้าต่าง 

ด้านหน้าไป๋เสี่ยวฉุน ด้านบนน้ันเขียนอักษรอาฆาตสีเลือดนับไม่ถ้วน

บทที่ 3

ความจริงหกประการ
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แน่นขนัด

ไป๋เสี่ยวฉุนมองจดหมายเลือดแผ่นน้ัน เห็นอักษรอาฆาตที่เขียน

ด้วยเลอืดมากมายอยู่บนน้ัน สมัผสัได้เพียงไอสงัหารทีพุ่่งออกมาใส่หน้า 

ในใจหวาดกลัวจนขนลุกขนพอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อได้ยินอีกฝ่าย

พูดว่าต้องการต่อสู้ตัดสินเป็นตายก็ย่ิงหวาดผวากว่าเดิม

"ศิษย์พ่ี น่ีมันเรื่องใหญ่แค่ไหนกันเชียว ถึงกับต้องใช้เลือดของ 

ตัวเองเขียนอักษรมากมายขนาดนี้...ต้องเจ็บมากเป็นแน่"

"เรือ่งใหญ่แค่ไหนอย่างนัน้หรอื หลายปีมานีข้้ากินอยู่จ�ากัดจ�าเขีย่ 

เก็บออมศลิาวิเศษมาเจด็ปีเพ่ือน�าไปมอบให้กับผูค้วบคมุ เจด็ปีเชยีวนะ 

เจด็ปีเตม็! ถึงแลกเอาคณุสมบติัในการเข้าครวัไฟมาได้ แต่กลบัมาถูกเจ้า 

เข้าแทรก เจ้าและข้ามิอาจอยู่ร่วมโลก สามวันหลังจากนี้ ไม่เจ้าก็ข้า 

ที่ต้องตายกันไปข้าง!" สว่ีเป่าไฉโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ กัดฟันกล่าว

"ข้าไม่ไปหรอก" ไป๋เสีย่วฉนุรบีใช้ปลายน้ิวคีบจดหมายเลอืดขึน้มา 

แล้วโยนออกไปนอกขอบหน้าต่าง

"เจ้า!" ขณะท่ีสว่ีเป่าไฉก�าลงัจะสาดอารมณ์ก็รูสึ้กได้ถึงแรงสะเทือน 

ของพ้ืนดินเสียก่อน ข้างกายมีภูเขาเน้ือเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่ึงลูก ไม่รู้ว่า 

จางต้าพ่ังมายืนอยู่ตรงนัน้พลางมองประเมินสว่ีเป่าไฉด้วยสายตาเย็นชา 

ตั้งแต่เมื่อไร

"จิ่วพ่ัง ไปล้างถ้วยกับศิษย์พ่ีสองของเจ้า ส่วนเจ้า อย่ามาเอะอะ

โวยวายที่นี่อีก ไปเล่นท่ีอื่นไป๊!" เพียงจางต้าพ่ังสะบัดมือ เสียงลมก็ 

พัดวืดข้ึนมา

สวี่เป่าไฉหน้าเปลี่ยนสี ถอยหลังหลายก้าวติดๆ กัน เขาคิดจะ 

พูดอะไรบางอย่าง แต่เมื่อเห็นจางต้าพ่ังก็ข่มกล้ันเอาไว้ สุดท้ายจึง 

หันมองไป๋เสี่ยวฉุนอย่างอาฆาตแค้นหนึ่งที ก่อนจะยอมจากไปด้วย

ความคับแค้นใจ
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ไป๋เสี่ยวฉุนมาคิดๆ ดู รู ้สึกว่าสายตาของอีกฝ่ายตอนจากไป 

ช่างอ�ามหิตย่ิงนัก เมื่อครุ ่นคิดดีแล้วก็ตัดสินใจว่าตนเองไม่ออกไป 

นอกครัวไฟตามใจชอบจะดีกว่า อยู่ในน้ีอีกฝ่ายไม่น่าจะกล้าเข้ามา

ไม่นานเวลาก็ผ่านไปหลายวัน ไป๋เสี่ยวฉุนค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับ 

งานของฝ่ายครัวไฟได้ ตอนกลางคืนก็ฝึกฝนวิชาพลังลมปราณม่วง

ควบคมุกระถาง น่าเสยีดายทีค่วามก้าวหน้าเป็นไปอย่างเชือ่งช้า จนแล้ว 

จนรอดก็ไม่สามารถยืนหยัดได้ถึงลมหายใจที่สี่ ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุน

กลัดกลุ้มเป็นอย่างมาก

คืนนี้ขณะที่เขาก�าลังฝึกฝนก็พลันได้ยินเสียงตื่นเต้นดีใจจาก 

ศิษย์พ่ีตัวอ้วนท้ังหลายในฝ่ายครัวไฟลอยมาจากด้านนอก

"ปิดประตู ปิดประตู หวงเอ้อร์พ่ัง รีบไปปิดประตูเร็วเข้า!"

"เฮยซานพ่ัง รีบไปตรวจดูรอบๆ ซิว่ามีใครแอบดูอยู่หรือไม่!"

ไป๋เสี่ยวฉุนอ้ึงไป คราวน้ีเขาฉลาดข้ึนมาแล้ว ไม่มองทางหน้าต่าง 

แต่แอบมองลอดช่องว่างตรงประตู เห็นแค่เพียงว่าเจ้าอ้วนหลายคน 

ท่ีอยู่ด้านนอกเคลื่อนไหวปราดเปรียวเกินจะเปรียบ ก้าวเท้าประหนึ่ง 

จะบินอยู่ในลานกว้าง ท่าทางมีลับลมคมใน วุ่นวายกันไปหมด

ไม่นานประตูใหญ่ของครัวไฟก็ถูกปิดแน่นสนิท รอบทิศก็ย่ิงไม่รู้

ว่าเป็นฝีมือใครที่ใช้วิทยายุทธ์ท�าให้เกิดหมอกควันบางๆ ขึ้นมาหน่ึงชั้น 

พาให้เงาร่างของเหล่าคนอ้วนดูลึกลับย่ิงกว่าเดิม

ไป๋เสี่ยวฉุนมองอยู่นาน จนกระทั่งมองเห็นว่าคนอ้วนเหล่านั้น 

ไม่เดินสวนกันไปมาอีก แต่มายืนล้อมกันอยู่หน้ากระท่อมหลังหนึ่ง 

ด้วยท่าทางมีลับลมคมใน ต่อให้มีหมอกก้ันขวางเอาไว้ เขาก็ยังคง 

มองเห็นร่างกายอันมโหฬารของจางต้าพ่ังได้อย่างชัดเจนว่าเหมือน 

อีกฝ่ายก�าลังพูดอะไรเสียงเบาอยู่ตรงนั้น เขารู้สึกว่าในเมื่อเรื่องนี้เป็น

ความลับ ตนรู้ให้น้อยไว้จะดีกว่า ดังนั้นจึงก้าวถอยออกมา พยายาม 
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ท�าทีว่าไม่เห็นอะไร

แต่เสียงจางต้าพ่ังกลับดังมาในเวลานี้

"จิ่วพ่ัง เจ้าเห็นหมดแล้ว ยังไม่รีบมานี่อีก" เสียงไม่ถือว่าดังนัก 

เหมือนจงใจกดให้เบาลง

ไป๋เสีย่วฉนุกะพรบิตา ใบหน้าเผยความไร้เดียงสาอย่างคนไร้พิษสง 

แล้วเดินออกมาข้างนอก

เพ่ิงจะเดนิเข้าไปใกล้ จางต้าพ่ังก็เอือ้มมอืออกมาคว้าเอาไป๋เส่ียวฉนุ 

ไปยืนอยู่ข้างกาย ไป๋เสี่ยวฉุนที่ยืนล้อมเป็นวงอยู่กับเจ้าอ้วนท้ังหลาย 

ได้กลิน่ไม่ธรรมดาขึน้มาในทนัท ีเมือ่สดูดมเข้าไปในโพรงจมกูก็กลายเป็น 

กระแสอากาศอบอุ่นจ�านวนนับไม่ถ้วน หลอมละลายไปทั่วร่างกาย

พอมองไปรอบๆ ก็เหน็คนอ่ืนๆ ล้วนเผยสหีน้าสดชืน่เบกิบานออกมา  

ใจของไป๋เสีย่วฉนุกระตุก เห็นในมอืของจางต้าพ่ังถือเห็ดหลงิจอืขนาดใหญ่ 

เท่าหัวเด็กทารกไว้หนึ่งชิ้น เห็ดหลิงจือชิ้นน้ีโปร่งใสแวววาว เพียงมอง 

ก็รู้ได้ว่าไม่ใช่เห็ดหลิงจือธรรมดาทั่วไป

"ศิษย์น้องเก้า มานี่ กัดค�าหน่ึงสิ" จางต้าพ่ังมองหน้าไป๋เสี่ยวฉุน 

ย่ืนเห็ดหลิงจือที่อยู่ในมือให้ กล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

"เอ๋?" ไป๋เสี่ยวฉุนมองเห็ดหลิงจือ จากน้ันก็มองศิษย์พ่ีร่างอ้วน

หลายคนที่อยู่ข้างกาย เมื่อเห็นว่าไป๋เสี่ยวฉุนมีท่าทีลังเล จางต้าพ่ังก็

โกรธขึ้นมาอย่างฉับพลัน ท�าท่าทางว่าหากเจ้าไม่กินเป็นเรื่องแน่

ไม่เพียงแต่เขาที่ท�าท่าแบบน้ัน หวงเอ้อร์พ่ัง เฮยซานพ่ังท่ีประกบ

อยู่ข้างกายก็มีท่าทางเช่นเดียวกัน พวกเขาจ้องไป๋เสี่ยวฉุนเขม็ง

ไป๋เสี่ยวฉุนกลืนน�้าลาย เขาเคยเจอเรื่องอย่างการเอาเห็ดหลิงจือ

ล�า้ค่ามอบให้กันง่ายๆ ราวกับเป็นแค่ขาไก่ ทัง้ยังบบีบงัคบัให้ต้องกินให้ได้  

หากไม่กินจะถึงขัน้มเีรือ่งกันอย่างนีม้าก่อนแล้วในความฝัน นีใ่นชวิีตจรงิ 

ยังจะหนีไม่พ้นอีก
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หวัใจของไป๋เสีย่วฉนุเต้นโครมๆ กัดฟันรบัเอาเหด็หลิงจอืมากัดลงไป 

แรงๆ หนึ่งค�าใหญ่ เน้ือเห็ดหลิงจือนั้นพอเข้าปากก็นุ่มละมุน หลังจาก

ละลายไปทัว่ร่างแล้ว ความรูส้กึสดชืน่เย็นสบายอนัสดุประมาณก็เพ่ิมขึน้ 

จากก่อนหน้าอย่างรุนแรง ท�าให้ใบหน้าของไป๋เสี่ยวฉุนแดงเห่อขึ้นมา

"ดี กินหลิงจือร้อยปีท่ีท่านผู้เฒ่าซุนคัดสรรมาส�าหรับใส่ในน�้าแกง

ชิ้นนี้ พวกเราก็กลายเป็นคนกันเองจริงๆ แล้ว" จางต้าพ่ังเผยสีหน้า 

พึงพอใจ กัดกร้วมหนึ่งค�าเล็ก แล้วจึงโยนให้กับเจ้าอ้วนคนต่อไป ทุกคน

กัดกันกร้วมๆ ไม่นานคนทัง้วงก็กินเห็ดหลงิจอืชิน้น้ันจนหมด เมือ่พวกเขา 

มองไปยังไป๋เสี่ยวฉุน ก็เห็นว่าใบหน้าของเด็กหนุ่มเผยรอยย้ิมอย่าง 

พวกเดียวกันออกมา

ไป๋เสี่ยวฉุนหัวเราะคิกคัก เข้าใจในทันทีว่าน่ีคือการคลุกคลีตีโมง

ท�าชั่ว อีกอย่างศิษย์พ่ีเหล่าน้ีกินกันจนอ้วนก็ยังไม่เป็นอะไร คิดดูแล้ว 

วิธีการกินแบบน้ีคงปลอดภัย มิน่าล่ะสว่ีเป่าไฉผู้นั้นถึงได้ส่งสารท้ารบ 

เขียนอักษรอาฆาตแค้นเขามากมายขนาดน้ัน...

"ศิษย์พ่ี เห็ดหลิงจือชิ้นนี้อร่อยจริงๆ ข้ากินแล้วร้อนไปทั้งตัวเลย"  

ไป๋เสี่ยวฉุนเลียริมฝีปาก มองจางต้าพ่ังด้วยสายตาปรารถนา

จางต้าพ่ังได้ยินประโยคนี้ตาก็เป็นประกาย หัวเราะฮ่าๆ ก่อนจะ

ควักเอาหวงจิง* หนึ่งชิ้นออกมาจากอกเสื้อส่งให้กับไป๋เสี่ยวฉุนอย่าง 

คนกล้าได้กล้าเสีย 

"ทีน้ีศิษย์น้องก็รู้แล้วล่ะสิว่าที่นี่น่ะดีแค่ไหน เห็นแล้วใช่หรือไม่ว่า

ก่อนหน้านีศ้ษิย์พีไ่ม่ได้หลอกเจ้า เอ้ากิน! รบัรองว่าต่อไปเจ้าจะไม่มอีดแน่!"

นัยน์ตาของไป๋เสี่ยวฉุนเปล่งประกาย รับมากัดค�าใหญ่ เพ่ิงจะ 

กินเสร็จ จางต้าพ่ังก็หยิบธัญพืชวิเศษออกมาอีกชิ้นหน่ึง ธัญพืชวิเศษ

ชิ้นนี้มีสีทอง ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปท่ัว

* หวงจิง (Polygonatum sibiricum) เป็นพืชในวงศ์ลิลลี่ มีสรรพคุณบ�ารุงเลือดลมและธาตุดิน ท�าให ้

ปอดชุ่มชื้น
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คราวนี้ไม่ต้องให้จางต้าพ่ังบอก ไป๋เสี่ยวฉุนก็รีบกัดกลืนลงไป  

รสเปรีย้วหวานอบอวลเต็มปาก ขณะท่ีความสดชืน่กระจายไปท่ัวร่างเขา 

จางต้าพ่ังก็หยิบผลไม้วิเศษสีแดงออกมาอีกหนึ่งชิ้น ผลไม้วิเศษชิ้นน้ี 

รสหวานเลี่ยน ข้างในยังมีสายปราณบางๆ ไหลเวียนอยู่

ดงัน้ันในเวลาต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเหด็หลงิจอืเอย สมนุไพร ผลไม้วิเศษ  

ธัญพืชวิเศษเอย ไป๋เสี่ยวฉุนล้วนกินหมดทุกอย่าง เจ้าอ้วนคนอ่ืน 

อีกหลายคนก็ล้วนท�าเช่นเดียวกัน ไป๋เสี่ยวฉุนกินไปกินมาจนกระท่ัง

เวียนศีรษะไม่ต่างจากคนเมา ร้อนรุ่มไปท้ังตัว ถึงขนาดท่ีว่าบนศีรษะ 

มคีวันสขีาวลอยออกมา เขารูส้กึว่าร่างกายของตนเองอ้วนขึน้มาอกีเท่าตวั 

เพราะเขากินไม่หยุด สายตาของพวกจางต้าพ่ังที่มองมาจึงย่ิง 

อ่อนโยนมากข้ึน จนสุดท้ายต่างก็พากันตบท้องและหัวเราะขึ้นมา  

ในเสยีงหัวเราะน้ันแฝงไปด้วยความรูส้กึของการได้คลกุคลตีโีมงท�าเรือ่งชัว่ 

ร่วมกัน

ไป๋เสี่ยวฉุนมึนเมา กางแขนขาอ้าซ่า มือข้างหนึ่งตบลงไปบนท้อง

ของจางต้าพ่ัง ชันขาข้างหนึ่งข้ึนมา หัวเราะเสียงดังเหมือนคนอื่นๆ

"ส่วนอื่นของงานนักการน่ะต้องตีกันหัวร้างข้างแตกเพ่ือให้ได ้

เป็นศิษย์ฝ่ายนอกคนหนึ่ง ส่วนพวกเราเพ่ือทิ้งต�าแหน่งศิษย์ฝ่ายนอก

คนหนึ่งก็ต้องตีกันหัวร้างข้างแตกเหมือนกัน ใครก็ไม่ยอมไป ใครจะ

อยากไปเป็นศิษย์ฝ่ายนอกกันเล่า อยู่ที่นี่ดีจะตายไป" จางต้าพ่ังย่ิงมอง

ไป๋เสีย่วฉนุก็ย่ิงรูส้กึถูกใจ กล่าวด้วยความภาคภูมใิจ จากนัน้ก็หยิบโสมคน 

ออกมาอีกหน่ึงชิ้น ส่วนหัวของโสมคนชิ้นน้ีมีข้อต่อจ�านวนนับไม่ถ้วน 

หนวดมากมายเบียดกันแน่น แค่มองก็รู้ได้ว่ามีอายุหลายปี

"ศิษย์น้องเก้า พวกเราทุกคนบ�าเพ็ญเพียรจนสามารถเป็น 

ศิษย์ฝ่ายนอกได้ตั้งนานแล้ว แต่พวกเราต้องซ่อนตัวเอาไว้ ดูนี่สิ นี่คือ

โสมคนอายุร้อยปี ศิษย์ฝ่ายนอกต้องต่อยตีกันแทบตายถึงจะได้กิน 
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สักค�าหนึ่ง แล้วเจ้าดูพวกเราสิ" จางต้าพ่ังหักหนวดเส้นหนึ่งออกมา  

โยนเข้าไปในปาก หลังจากกลืนลงคอดังอึกๆ ไปแล้วก็ส่งโสมคนชิ้นน้ัน

ให้กับไป๋เสี่ยวฉุน

"ศษิย์พ่ี ข้าอิม่แล้ว...คราวน้ีกินไม่ลงแล้วจรงิๆ..." ดวงตาท้ังสองข้าง 

ของไป๋เสีย่วฉนุปรอืปรอย เขากินจนพุงกางแล้วจรงิๆ ขณะท่ีก�าลงัปิดปาก  

จางต้าพ่ังก็ดึงหนวดอีกเส้นยัดเข้าไปในปากของเขา

"ศษิย์น้องเก้าเจ้าผอมเกินไปแล้ว ออกไปแบบนี ้ศษิย์หญิงในส�านัก 

คนใดจะมาชมชอบ คนในส�านักของเราชืน่ชอบแต่คนทีร่่างกายสมบรูณ์

น่าเกรงขามอย่างพวกศิษย์พ่ีทั้งนั้น มา กินเข้า...ฝ่ายครัวไฟของเรา 

มกีลอนคูอ่ยู่ท่อนหน่ึงบอกไว้ว่า ยอมหวิตายอยู่ในครวัไฟ ไม่ไปแก่งแย่ง

เป็นศิษย์ฝ่ายนอก" จางต้าพ่ังเรอออกมาหนึ่งที หยิบถ้วยเปล่าหนึ่งตั้ง 

ออกมาพลางชี้ไปท่ีกระท่อมด้านข้าง ท่ีน่ันแขวนกลอนคู่เอาไว้

"ใช่...ใช่ พวกเราทุกคนอยู่ทีน่ี่หิวกันจะตายอยู่แล้ว...อมื หวิกันจะตาย"  

ขณะมองท่ีกลอนนั้น ไป๋เสี่ยวฉุนก็ตบพุงและเรอออกมาเช่นเดียวกัน

พวกจางต้าพ่ังได้ยินแล้วก็พากนัหัวเราะครืน้เครง รูส้กึว่าไป๋เสีย่วฉนุ 

ผู้นี้ย่ิงน่ารักขึ้นเรื่อยๆ

"วันนี้ข้ามีความสุขย่ิงนัก เลยอยากจะบอกอะไรไว้เป็นความรู้ให้

ศิษย์น้องเก้าสักหน่อย ของท่ีฝ่ายครัวไฟของเรากินเข้าไปล้วนพิถีพิถัน 

มสีตูรอยู่หกประการ ศิษย์น้องเก้าเจ้าต้องจ�าเอาไว้ให้ด ีไม้วิเศษกินรมิขอบ  

ล�าต้นห้ามแตะ หั่นเน้ือลงมีดแรง เราะกระดูกเหลือสามส่วน โจ๊กวิเศษ

ผสมน�้าให้มาก น�้าแกงหยกครึ่งถ้วยเล็ก

ความจริงหกประการนี้คือข้อสรุปหลายปีของผู้อาวุโส ขอแค่เจ้า

กินตามหลักน้ี รับรองว่าไม่เกิดเรื่องแน่นอน เอาล่ะ แยกย้ายกันเถอะ 

อาหารมื้อค�่าวันน้ีจบแล้ว ศิษย์ฝ่ายนอกพวกน้ันยังรอดื่มน�้าแกงอยู่นะ" 

จางต้าพ่ังพูดพลางเทน�้าข้าวใส่แต่ละถ้วย
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ไป๋เสี่ยวฉุนสติเลอะๆ เลือนๆ ในสมองเต็มไปด้วยความจริง 

หกประการน้ัน มองพวกจางต้าพ่ังท่ีก�าลังเทน�้าข้าวหนึ่งที แล้วก็มองไป

ทีถ้่วยแต่ละใบ หลงัจากเรอออกมาหนึง่ครัง้ก็นัง่ยองๆ ลงไปหยิบถ้วยเปล่า 

ใบหนึ่งข้ึนมา เมื่อดูอย่างละเอียดแล้วก็แสยะปากย้ิม

"ศิษย์พ่ี ถ้วยใบน้ีไม่ค่อยดีนะ" เมื่อพวกจางต้าพ่ังได้ยินก็มองไปท่ี

ไป๋เสีย่วฉนุด้วยสหีน้าประหลาดใจ "พวกท่านดูถ้วยน่ีส ิถ้วยใบน้ีมองดแูล้ว 

ไม่ใหญ่แต่ความจริงบรรจุได้เยอะมาก เหตุใดพวกเราไม่ท�าให้มันดู

เหมอืนใหญ่มากแต่ความจรงิบรรจไุด้น้อยมากแทนเล่า ยกตวัอย่างเช่น

ท�าให้ก้นถ้วยนี่...หนาขึ้นมาหน่อยเป็นอย่างไร" ไป๋เสี่ยวฉุนท่าทาง 

ไร้เดียงสา พูดด้วยรอยย้ิมกรุ้มกริ่ม

จางต้าพ่ังอึ้งไป มีความรู้สึกราวกับโดนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมา

แรงๆ ไขมนับนร่างกายค่อยๆ กระเพ่ือมไหวขึน้มา สายตาเป็นประกาย  

เจ้าอ้วนคนอื่นๆ ท่ีเหลือก็มีลมหายใจถ่ีรัว ชั้นเนื้อบนร่างของแต่ละคน

ล้วนสั่นไหว

จางต้าพ่ังตบต้นขาแรงๆ ดังป้าบหน่ึงที เงยหน้าขึ้นฟ้าหัวเราะ

เสียงดัง

"ด!ี ดีๆ ๆ ทน้ีีล่ะชือ่เสยีงของเราจะได้ขจรขจายไปไกล เป็นความคดิด ี

ทีจ่ะน�าพาความผาสกุมาให้กับคนรุน่หลงัของฝ่ายครวัไฟเราอกีนบัไม่ถ้วน  

นึกไม่ถึงเลยว่าในสมองศิษย์น้องเก้าท่ีดูเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทจะมี

ความคิดร้ายกาจแบบนี้ได้ ฮ่าๆ เจ้าเกิดมาเพ่ือท�างานในฝ่ายครัวไฟ 

โดยแท้!"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3xERez3

https://bit.ly/3xERez3

