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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



อบัุตเิหตมุหศัจรรย์พิลกึพิกลสามารถบงัเกิดขึน้ได้แต่ก็คงไม่บ่อยนัก อกีท้ัง 

ส่วนใหญ่เราก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง โดยเฉพาะการทะลุมิติ!?

หนังสืออุ่นร้อนสดใหม่มาถึงมือกันแล้วนะคะ ส�าหรับผลงานของคุณ 

ฉางโกวลั่วเยว่ีย และนักแปลคนเก่งคุณพริกหอม ในเรื่อง 'ข้าต้องปกป้อง 

ศิษย์พ่ีผู้หล่อเหลา' เล่มหนึ่ง โดยคราวน้ีทั้งสองจะพาเราไปรู้จักกับ 'เมิ่งถัง'  

ศษิย์หญิงของส�านักฝึกเซยีนแห่งยอดเขาป้ีอวิน๋ทีไ่ส้ในคอืนักศกึษามหาวิทยาลยั 

ธรรมดาๆ ท่ีพบว่าวิญญาณตัวเองทะลุมิติมาอยู่ในร่างตัวประกอบหญิงท่ี 

ชัว่ร้ายในนยิายเรือ่ง 'ต�านานดาวเดอืน' ท่ีนางอ่านเมือ่คนื ทว่าจดุจบส�าคญัของ 

ตวัละครตวันีค้อืการตายด้วยน�า้มอืตวัเอกฝ่ายชาย แน่นอนว่านางไม่อยากตาย  

โชคยังดทีีเ่มิง่ถังคนน้ีเป็นศษิย์น้องเพียงคนเดยีวของ 'มูห่วาฮยุ' ผู้ท่ีมฐีานะสูงล�า้  

โดดเด่นเก่งกาจ และมนิีสยัโอบอ้อมอาร ีเป็นดัง่พระรองของเรือ่ง หากแต่เพราะ

จดุพลกิผนัในชวีติของเขาเพียงเลก็น้อยกลบัท�าให้มจีดุจบท่ีน่าอนาถไม่ต่างกัน 

เพียงเพราะถูกเปิดเผยว่าชาติก�าเนิดที่แท้จริงเป็นมาร ซึ่งน่ันถึงกับท�าให้นาง

น�้าตาไหลเมื่ออ่านถึงตอนนั้นเลยทีเดียว

เมิ่งถังจะท�าอย่างไรดีล่ะทีนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมติดตามและเป็น 

ก�าลังใจให้เมิ่งถังมีชีวิตรอดอย่างราบรื่นในการทะลุมิติของนาง ด้วยการพลิก

หน้ากระดาษถัดไปของ 'ข้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู้หล่อเหลา' เล่มหนึ่ง ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เพียงแต่มอืยังไม่ทันแตะถูกมอืของเมิง่ถังก็ถูกเมิง่ถังพลกิมอืมาคว้า

จับเอาไว้ อีกทั้งแรงยังมากอีกด้วย เขาบิดมืออยู่ครู่หนึ่งถึงกับบิดไม่หลุด

ก�าลังจะออกแรงให้มากข้ึนก็ได้ยินเมิ่งถังเรียกศิษย์พ่ีด้วยน�้าเสียง

อ้อแอ้ออกมาค�าหนึ่ง

"ศิษย์พ่ี เห็นอยู่ว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่ง เพราะเหตุใดคนเหล่านั้น 

จึงต้องท�ากับท่านเช่นนั้นด้วย แต่ศิษย์พี่ท่านไม่ต้องกลัว"

พูดถึงตรงนีเ้มิง่ถังก็ตบหน้าอกตนเองอย่างอาจหาญ ใบหน้าหนักแน่น 

มั่นคงและมุ่งมั่นน่าเกรงขาม จะต้องปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง "มีข้าอยู่  

ข้าจะปกป้องท่านเป็นอย่างดี ไม่ให้ผู้ใดมีโอกาสท�าร้ายท่านได้"



 เมิ่งถัง  ศิษย์ของส�านักหมิงหวาแห่งยอดเขาปี้อว๋ิน และเป็น

ศิษย์น้องของมู่หวาฮุย มีนิสัยขี้อาย ไม่สุงสิงกับใคร  

มจุีดจบทีน่่าเศร้า แต่หลงัจากเมิง่ถังท่ีมาจากโลกปัจจบุนั 

ได้เข้ามาอยู่ในร่างก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไป กลายเป็นไม่

ยอมคน มุ่งมั่นจะช่วยศิษย์พี่ของตนจากอันตราย

 มู่หวาฮุย  พระรองผู ้หล่อเหลาในหนังสือนิยายเรื่อง 'ต�านาน 

ดาวเดือน' เป็นศิษย์พ่ีของเมิ่งถังและเป็นศิษย์พ่ีใหญ่

ของส�านักหมิงหวา เก่งกาจมากความสามารถ อีกทั้ง

ยังสูงศักดิ์ แต่กลับมีชะตากรรมที่โหดร้าย

 อวิ๋นชูเยวี่ย  นางเอกในหนังสือนิยายเรื่อง 'ต�านานดาวเดือน' ที่

พระเอกและพระรองรักใคร่ อ่อนหวาน งดงาม และ

บอบบาง เป็นบตุรสาวเจ้าเมอืงชือ่เซยีว แต่ปกปิดฐานะ

เข้ามาเป็นศิษย์ของส�านักหมิงหวา

 หลิงซิงเหยา  พระเอกในหนังสือนิยายเรื่อง 'ต�านานดาวเดือน'  

หล่อเหลาหากแต่เย็นชา ไม่สนใจผู ้ใดนอกจาก 

อว๋ินชูเยว่ีย เป็นผู ้มีพรสวรรค์ในการบ�าเพ็ญเซียน  

ไม่ค่อยพอใจในตัวมู่หวาฮุยเท่าใดนัก

 โจวอิ้งเสวี่ย  บุตรสาวเจ้าเมืองเหิงหยาง งดงาม เพียบพร้อม มีฝีมือ

การต่อสู้เล็กน้อย ในเน้ือหาเดิมเป็นตัวประกอบหญิง 

ที่หลงรักหลิงซิงเหยาจนยอมท�าทุกอย่างเพ่ือให้เขา 

มีความสุข



ล�ำดับขั้นพลังวัตร

ล�ำดับที่ 1 ขั้นสร้ำงฐำน

ล�ำดับที่ 2 ขั้นสร้ำงตัน :  สร้างแกนลมปราณ หรอืสร้างเมด็พลงั

ทองค�าที่จุดตันเถียน

ล�ำดับที่ 3 ขั้นจินตัน : เม็ดพลังทองค�า

ล�ำดับที่ 4 ขั้นหยวนอิง : ปราณก่อก�าเนิด

ล�ำดับที่ 5 ขั้นฮว่ำเสิน : ปราณกับจิตหลอมรวมเป็นหนึ่ง

ล�ำดับที่ 6 ขั้นเลี่ยนซวี : คืนสู่ความว่างเปล่า

ล�ำดับที่ 7 ขั้นเหอถี่ : ดวงจิตหลอมรวมกับร่างกาย

ล�ำดับที่ 8 ขั้นต้ำเฉิง : คืนสู่มหายาน
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เมิ่งถังนั่งอยู่หน้ากระจกมานานมากแล้ว

ใบหน้ายังคงเป็นใบหน้าเดิมของเธอ ชือ่สกุลก็ยังคงเป็นชือ่สกลุเดมิ 

แต่สถานะกลับไม่ใช่สถานะเดิมอีกต่อไป

ก่อนหน้านี้เธอยังเป็นเพียงนักศึกษาชั้นปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย 

ธรรมดาๆ คนหน่ึง แต่แล้ววันนี้พอลืมตาขึ้นมา วิญญาณก็ได้ทะลุมิต ิ

เข้ามาอยูใ่นร่างตวัประกอบหญิง ในหนงัสอืนิยายแฟนตาซเีรือ่ง 'ต�านาน

ดาวเดือน' ที่เธออ่านเมื่อคืนเล่มนั้น

แม้จะเป็นตัวประกอบหญิงทีช่ัว่ร้าย จดุจบในตอนท้ายยังถูกตวัเอก

ฝ่ายชายแทงด้วยกระบี่เล่มหนึ่ง แต่เมิ่งถังกลับรู้สึกว่านี่มันดีมาก เพราะ

ตัวประกอบหญิงคนนี้เป็นศิษย์น้องเพียงคนเดียวของ 'มู่หวาฮุย'

'มู่หวาฮุย' คือพระรองในหนังสือนิยายเรื่อง 'ต�านานดาวเดือน'  

ช่วงแรกน้ันฐานะสูงศักด์ิ ทั้งเป็นศิษย์พ่ีใหญ่ของส�านักหมิงหวา และ 

1
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เป็นนายน้อยของเมืองเชียนเฮ่อ พูดถึงพรสวรรค์ย่ิงโดดเด่น เมื่อเริ่มฝึก 

พลังวัตรสิบวันบรรลุขั้นสร้างฐาน สามปีสร้างตัน เคยตัดท้องฟ้าและ

สายน�้าได้ในกระบี่เดียว เป็นบุคคลผู้โดดเด่นฝ่ายธรรมะ เป็นผู้ที่สวรรค์

โปรดปรานอย่างแท้จริง

เพียงแต่ช่วงแรกเขาโดดเด่นมีหน้ามีตาสักเพียงใด ช่วงหลังเขาก็ 

น่าเวทนาถึงเพียงนั้น นิยายเขียนไปได้ครึ่งเรื่อง จู่ๆ ก็เปิดเผยออกมาว่า

ความจริงแล้วเขานั้นหาใช่บุตรชายของเจ้าเมืองเชียนเฮ่อ ฐานะที่แท้จริง

ของเขาก็คือบุตรชายของรัชทายาทคนก่อนแห่งเผ่ามาร อีกทั้งยังถูก 

บดิาผูใ้ห้ก�าเนิดผนึกแกนแสงแห่งความมดืท่ีเป็นสมบตัลิ�า้ค่าของเผ่ามาร

ไว้ในร่างกายเขา

เนื่องจากสถานะมารของมู่หวาฮุย เพียงเวลาชั่วข้ามคืนอาจารย์ที่

แต่ก่อนเคยรกัใคร่และศษิย์ร่วมส�านกัท่ีเคารพนับถือเขาต่างหนัดาบหันกระบี ่

เข้าหาเขา และเน่ืองจากในร่างกายของมู่หวาฮุยมีสิ่งล�้าค่าของเผ่ามาร

ผนึกอยู่ จอมมารคนปัจจุบันจึงลงนามประกาศจับเขา ทว่าท้องฟ้ากว้าง

ผืนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงเวลาอันสั้น ธรรมะและมารท้ังสองฝ่ายถึงกับ 

ไม่มีที่ให้เขาได้ยืนอยู่

ในท้ายทีส่ดุมูห่วาฮยุต้องจ�าใจเข้าเผ่ามาร ช่วงชงิต�าแหน่งจอมมาร 

เพียงแต่เขาเพ่ิงอยู่อย่างสงบสุขได้ไม่ถึงครึ่งปี หกส�านักใหญ่ฝ่ายธรรมะ

ก็ได้ยกก�าลังมาล้อมปราบเผ่ามารเป็นการใหญ่

มูห่วาฮยุไม่อาจตดัใจลงมอืกับอาจารย์และศษิย์ร่วมส�านกัในอดตี 

แต่ก็จนใจด้วยอาจารย์และศิษย์ร่วมส�านักกลับมุ่งมั่นจะเล่นงานเขา 

ถึงตาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงนางเอกที่เขาคอยปกป้องคุ้มครองโอนอ่อน 

ผ่อนตามมาโดยตลอดก็เป็นไปด้วยเช่นกัน ด่าว่าเขาเป็นตัวประหลาด 
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ชั่วร้ายไม่ขาดปาก

เมื่อความคิดความหวังพังทลายลง ในพริบตาสุดท้ายมู่หวาฮุยจึง

ไม่หลบหลีก ปล่อยให้กระบี่ในมือนางเอกแทงทะลุหัวใจของเขา

จนถึงตอนน้ีเมิ่งถังยังจดจ�าได้อย่างขึ้นใจถึงค�าบรรยายในหนังสือ

ที่เขียนถึงตอนมู่หวาฮุยตาย

'ในใจของเขาเตม็ไปด้วยความสงบนิง่ แม้แต่ตอนสบสายตาท่ีมอง

มาด้วยความตื่นตระหนกของอว๋ินชูเยว่ีย มุมปากก็ยังยกข้ึนเป็นหยัก 

เล็กน้อยเผยรอยยิ้มอบอุ่นมาให้

รอยย้ิมนีท้�าให้อว๋ินชเูยวีย่รูส้กึว่าคนทีอ่ยู่ตรงหน้ายังคงเป็นศษิย์พ่ีใหญ่ 

ของส�านักหมิงหวาในอดีตผู้นั้น ชุดขาวผมด�าท่ามกลางแสงตะวันยาม

สายัณห์ เหลียวมองไปก็รู้สึกอบอุ่นชุ่มชื่นประดุจต้นไผ่เขียวบนภูเขา

เพียงแต่พริบตาถัดมาไผ่เขียวต้นนี้ก็ล้มลงเสียแล้ว

ขณะล้มลง มุมปากของเขายังคงมีรอยย้ิมเจืออยู่จางๆ มอง 

ปุยเมฆขาวท้องฟ้าสีครามเหนือศีรษะปราดหนึ่งพลันหวนนึกถึงปีน้ัน  

ตอนเขาเข้าสูข้ั่นจนิตนัและออกมาจากการกักตน อากาศก็ดเีช่นเดยีวกับ

วันนี้

เพียงแต่ตอนน้ันเขาจติใจเร่าร้อนฮกึเหมิ ได้รับความเคารพเลือ่มใส

จากทุกคน ไหนเลยจะคาดคิดได้ถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตามมาหลังจากนั้น

หวนนึกถึงชีวิตของตน มิต่างอันใดกับเรื่องขบขันเรื่องหนึ่ง มาบัดนี้

ยุติลงเช่นนี้ก็นับว่าไม่เลว พลันหัวเราะเสียงต�่าออกมาค�าหนึ่ง มู่หวาฮุย

หลับตาทั้งสองข้างลงช้าๆ

พริบตาถัดมาร่างที่สูงใหญ่ของเขาก็สลายกลายเป็นเถ้าธุลี ยาม 
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ลมภูเขาพัดมาก็ค่อยๆ ปลิวหายไปในป่าเขาและสายน�้า ไม่หลงเหลือ

แม้แต่น้อยนิด

ไม่มมีูห่วาฮยุอยู่ในโลกใบน้ีอกีแล้ว และทกุสิง่ในอดตีเก่ียวกับคนผู้นี้ 

ก็เป็นเช่นเถ้าธุลีที่ปลิวปรายเหล่านี้ หายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งหมด'

ตอนเม่ิงถังอ่านมาถึงตรงนีก็้ร้องไห้ออกมาอย่างหนกั แทบอยากจะ

พุ่งเข้าไปในหนังสือฆ่าทุกคนท่ีเคยท�าร้ายมู่หวาฮุยด้วยมือตนเองทันที  

จะได้แก้แค้นแทนเขา

สวรรค์คงได้ยินเสียงกู่ร้องในใจของเธอ ดีเลย คราวนี้เธอทะลุมิต ิ

เข้ามาในหนังสือสมใจปรารถนาแล้ว

ช่วงตอนท่ีเธอทะลมุติมิาก็ไม่เลว ชาตกิ�าเนดิท่ีแท้จรงิของมูห่วาฮยุ

ยงัไม่ได้ถกูเปดิเผยออกมา เวลานีเ้ขายงัคงเปน็ศษิย์พีใ่หญ่ผู้ปราดเปรื่อง

ยอดเย่ียมของส�านกัหมงิหวา นายน้อยผูส้ขุมุอ่อนโยนแห่งเมอืงเชยีนเฮ่อ

เมิ่งถังตัดสินใจแล้ว ในเมื่อสวรรค์ให้เธอทะลุมิติเข้ามา เช่นนั้น 

เธอก็จะต้องปกป้องมู่หวาฮุยให้ดี จะไม่ปล่อยให้เขาต้องโศกเศร้าจน 

น่าเวทนาเช่นในหนังสือนิยายอีก

ส�าหรบัตอนจบของหนงัสอืนยิายเล่มนี ้เมิง่ถังแสดงท่าทว่ีาไม่กังวล

แม้แต่น้อย

เธอก็ไม่ได้คิดจะชอบพระเอกของเรื่อง หรือจะฆ่านางเอกแล้ว 

เข้าแทนที่เช่นเนื้อหาเดิม แล้วจะต้องกลัวอะไร สุดท้ายก็ต้องถูกพระเอก

ใช้กระบี่แทงอยู่ดี

อีกทั้งสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายแทงใครก็ยังไม่แน่
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เมื่อวางเป้าหมายในอนาคตไว้เรียบร้อย เมิ่งถังก็คิดจะไปพบ 

มู่หวาฮุยทันที

ตามความคืบหน้าของเนื้อเรื่องเดิม มู่หวาฮุยน่าจะเดินทางกลับไป

เมืองเชียนเฮ่อตั้งแต่เดือนท่ีแล้ว และวันนี้เป็นวันท่ีเขาจะกลับมาส�านัก 

หมิงหวาพอดี

เพียงแต่เมือ่ครูเ่มิง่ถังนัง่นานไปหน่อย ครัน้แล้วพอนางลกุขึน้มายืน

ก็พบว่าสองขาของตนชาไปหมด ไม่มคีวามรูส้กึแม้แต่น้อย ไม่อาจขยับขา 

ก้าวออกไปข้างหน้าได้แม้แต่ก้าวเดียว

จ�าต้องนั่งกลับลงไปบนเก้าอี้ใหม่อีกครั้ง คิดจะรอให้ขาทั้งสองข้าง

กลับมามีความรู้สึกก่อนค่อยยืนขึ้นมาใหม่ แต่เพิ่งจะนั่งลงไปได้ไม่ทันไร

ก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกตน

"เมิ่งถัง!"

เสียงนั้นดังมาก และเรียกได้ว่ากราดเกรี้ยว อีกทั้งพร้อมๆ กับ 

เสียงร้องเรียกก็มีเสียงดังปัง ประตูไม้สองบานท่ีปิดสนิทอยู่ถูกคนถีบ 

เปิดจากด้านนอกทันที

เมิ่งถังเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย หันหน้ามองไปก็เห็นหญิงคนหน่ึงก�าลัง

เดินเร็วๆ เข้ามาในห้อง

หญิงคนน้ีใบหน้ารูปเมล็ดแตง สวมชุดกระโปรงสีม่วงเข้ม เวลานี ้

ยืนอยู่เบือ้งหน้านาง ในดวงตาทีม่องลงมาหานางเตม็ไปด้วยแววรงัเกียจ

และเหยียดหยาม

เมิง่ถังทะลมุติมิาครัง้น้ีก็ได้รบัความทรงจ�าจากเจ้าของร่างเดมิมาด้วย  

ดังน้ันนางจึงรู้ว่าหญิงผู้น้ีมีชื่อว่าหลิ่วหลิงอว๋ิน เป็นศิษย์ของผู้น�าสังกัด 

ยอดเขาชิงหงเช่นเดียวกับอวิ๋นชูเยวี่ยที่เป็นนางเอก
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ขณะเดียวกันตามเน้ือหาเดิมในหนังสือนิยาย นักเขียนได้สร้างให้

นางเอกเป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ หลิ่วหลิงอว๋ินผู้นี้ขาดก็แค่ไม่ได้เห็น 

อวิ๋นชูเยวี่ยเป็นบุตรสาวของตนและรับมาเลี้ยงดูก็เท่านั้น

แต่ขณะเดียวกันในเนื้อหาเดิมของหนังสือนิยาย ท่าทีของ 

หลิ่วหลิงอว๋ินที่มีต่อเจ้าของร่างเดิมของเมิ่งถังก็เลวร้ายยิ่ง คิดดูแล้วที่ 

หลิ่วหลิงอวิ๋นมาหานางในเวลานี้ต้องไม่ใช่เรื่องดีอะไรแน่

ไม่ผิดจากที่คิด พริบตาถัดมาก็เห็นปลายคางของหล่ิวหลิงอว๋ิน 

เชิดขึ้นเล็กน้อย สายตาที่มองนางเต็มไปด้วยความหยามเหยียด

"เมิ่งถัง เจ ้าช่างหน้าไม่อาย! เจ้าเป็นสตรีผู ้หนึ่ง แอบชอบ 

ศษิย์น้องหลงิก็แล้วไปเถิด แต่น่ีถึงกับไร้ยางอายว่ิงไปสารภาพความในใจ 

กับเขา หรือเจ้าเข้าใจว่าด้วยรูปร่างหน้าตาเช่นนี้ของเจ้า ศิษย์น้องหลิง 

จะต้องชอบเจ้าแน่นอน ก็ไม่โปรยฉี่ส่องดูสารรูปตัวเอง* ว่าคู่ควรจะ 

แย่งชิงบุรุษกับศิษย์น้องอวิ๋นของข้าหรือไม่!"

เมิ่งถังไม่ชอบใจแล้ว

นางน่ังอยู่ในห้องของตนดีๆ  หลิว่หลงิอว๋ินผูน้ี้กระทัง่จะทกัทายก่อน

สกัค�ายังไม่มก็ีถีบประตเูข้ามา หลงัจากเข้ามาแล้วพออ้าปากก็โจมตนีาง

ทันที

อีกอย่างรูปร่างหน้าตาของนางเป็นอย่างไรหรือ ใบหน้านี้ของนาง 

แม้จะไม่ถึงกับงามล่มบ้านล่มเมือง แต่ก็ไม่อัปลักษณ์แน่นอน เหตุใด 

หลิ่วหลิงอว๋ินจึงพูดราวกับนางเทียบไม่ได้แม้กับอึสุนัขกองหน่ึง จะให ้

นางทนได้อย่างไร จึงตอบกลับไปว่า "ไม่ต้องสนใจว่ารูปร่างหน้าตาข้า 

เป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยผิวพรรณข้าก็ยังขาว"

* 'ไม่โปรยฉี่ส่องดูสารรูปตัวเอง' หมายถึงไม่รู้จักประมาณตน ตรงกับค�าพังเพยไทยที่ว่า 'ไม่รู้จักตักน�้าใส่
กะโหลกชะโงกดูเงา'
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พูดพลางเมิ่งถังก็ยกมือข้ึนลูบแก้มตนเองเบาๆ ใบหน้าย้ิมกริ่ม 

"ภาษติว่าไว้ได้ด ีขาวเพียงอย่างเดียวก็ปกปิดความอปัลกัษณ์ได้มากมาย 

ที่กลัวท่ีสุดคือผิวพรรณด�าดุจถ่านไม้ หากเป็นเช่นนั้นต่อให้องคาพยพ 

ทั้งห้างดงามเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ ศิษย์พ่ีหลิ่ว ท่านว่าเหตุผลนี้ถูกต้อง

หรือไม่"

แม้องคาพยพทั้งห้าของหลิ่วหลิงอวิ๋นจะนับว่าหมดจด แต่เสียดาย

ที่สีผิวค่อนข้างเข้ม นี่นับเป็นความเจ็บปวดในใจของนางมาโดยตลอด  

คิดไม่ถึงว่าเวลานี้เมิ่งถังจะถึงกับสะกิดบาดแผลของนางต่อหน้าตรงๆ

"เจ้า!" นางโกรธจนหน้ากลายเป็นสม่ีวง มอืทีช่ีห้น้าเมิง่ถังยังสัน่เทา

"ข้าท�าไมหรือ ศิษย์พี่หลิ่ว"

ใบหน้าของเมิง่ถังยังคงย้ิมกริม่ มอืข้างหนึง่ค�า้แก้ม ย้ิมพลางเอ่ยถาม  

"ศษิย์พ่ีหลิว่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟว่ิงมาถามเรือ่งทีข้่าไปสารภาพความในใจ

กับศิษย์พ่ีหลิง เพราะต้องการจะออกหน้าแทนศิษย์น้องอว๋ินของท่าน  

หรือว่าความจริงแล้วท่านก็แอบชอบศิษย์พ่ีหลิงเช่นกัน พอได้ยินว่าข้า 

ไปสารภาพความในใจกับศิษย์พ่ีหลิงท่านจึงนั่งไม่ติด กลัวว่าข้าจะแย่ง 

ศิษย์พี่หลิงไป"

นางเพ่ิงจะพลกิฟ้ืนความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดมิ และเข้าใจแล้ว

ว่าการสารภาพความในใจที่หลิ่วหลิงอวิ๋นพูดถึงคือเรื่องอันใด

เฮ้อ นี่ไม่ใช่เพราะเจ้าของร่างเดิมแอบหลงรักผู้เป็นพระเอกอย่าง

หลิงซิงเหยามาโดยตลอดหรือ เมื่อวานล�าบากไม่น้อยกว่าจะรวบรวม

ความกล้านัดเขาออกมาแล้วสารภาพความรู้สึก

เดมิทเีรือ่งน้ีไม่มอีะไรเลย หญิงสาวเลือ่มใสชืน่ชอบชายหนุ่มรปูงาม

คนหนึง่เป็นเรือ่งปกติธรรมดาย่ิง รวบรวมความกล้าไปสารภาพความในใจ 
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ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องหนึ่ง นางไม่ได้ท�าให้ใครเดือดร้อน

แต่เจ้าของร่างเดมิของนางเป็นเพียงเดก็ก�าพร้าคนหนึง่ สตปัิญญา

ก็ธรรมดาสามญักลบัได้รบัความโปรดปรานจากท่านเจ้าส�านกั รับเข้าเป็น 

ศิษย์สายตรง ปกติได้กินยาวิเศษยาอายุวัฒนะมากมายดุจสายน�้าไหล  

ลับหลังย่อมมีศิษย์ร่วมส�านักอิจฉาริษยามากมาย

กอปรกับเจ้าของร่างเดมิยังเป็นคนทีม่นิีสยัอ่อนแอรูส้กึว่าตนด้อยกว่า 

ผู้อื่น ปกติไม่ว่าจะถูกข่มเหงระรานมากเพียงใดก็ได้แต่อดทนอยู่เงียบๆ 

คนเดียว ไม่เคยเล่าให้ผู้ใดฟัง ด้วยเหตุนี้คนที่ข่มเหงระรานนางจึงย่ิง 

ก�าเริบเสิบสานมากขึ้น

ก็อย่างเช่นเรื่องที่ไปสารภาพความในใจในคร้ังนี้ ให้บังเอิญถูก 

ศิษย์คนหนึ่งของยอดเขาชิงหงพบเห็นเข้า ศิษย์ผู้น้ันเป็นคนปากสว่าง  

หลงัจากกลบัไปก็เอาเรือ่งน้ีพูดไปทัว่เหน็เป็นเรือ่งตลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เล่าถึงสหีน้าท่าทางและค�าพูดของหลงิซงิเหยาตอนปฏิเสธเจ้าของร่างเดมิ 

เกรงก็แต่เวลานี้คนทั้งส�านักหมิงหวาคงจะรู้เรื่องนี้กันจนทั่วแล้ว

ถ้าแค่รู้ก็แล้วไปเถิด แต่คนเหล่านั้นกลับต�่าช้ายิ่ง ตั้งแต่นั้นทุกครั้ง

ตอนเจอเจ้าของร่างเดิมก็จะเอาเรื่องนี้มายั่วเย้าเหน็บแนมนาง

ใครบ้างไม่มีศักด์ิศรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าของร่างเดิมยังเป็น 

เด็กสาวที่รู้สึกว่าตนด้อยกว่าผู้อื่น กว่าจะไปสารภาพได้ก็ต้องรวบรวม

ความกล้าทั้งชีวิตของตนแล้ว คิดไม่ถึงว่าเรื่องนี้กลับกลายเป็นเรื่อง 

ตลกขบขันของผู้อื่น ทั้งยังเป็นเรื่องตลกขบขันที่ไม่มีวันจบวันสิ้น

นับแต่น้ันจิตมารก็เกิดข้ึน กระท่ังสุดท้ายกลายเป็นมาร ไม่มีทาง 

ให้หันหลังกลับมาได้อีก

พูดได้ว่าที่สุดท้ายเจ้าของร่างเดิมต้องลงเอยด้วยจุดจบเช่นนั้น  
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หลิว่หลงิอว๋ินท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ี ้ยังมคีนอืน่ๆ ในส�านกัหมงิหวาท่ีเคยข่มเหง

ระรานเจ้าของร่างเดิมมากน้อยย่อมสมควรต้องรับผิดชอบ

เมิ่งถังในตอนน้ีมิใช่เจ้าของร่างเดิม นางย่อมไม่เอาเรื่องย่ัวเย้า

เหน็บแนมเหล่านี้มาใส่ใจ และยิ่งไม่ปล่อยให้คนอื่นมาข่มเหงระรานเช่น

เจ้าของร่างเดิมเป็น

ที่นางเชื่อมั่นศรัทธาคือมีแค้นย่อมต้องช�าระในท่ีนั้น ต่อให้ตอนน้ี

ศัตรูแข็งแกร่งตนเองอ่อนแอ ไม่อาจแก้แค้นได้ทันที แต่ผู้กล้าแก้แค้น  

สิบปีก็ยังไม่สาย

หลิ่วหลิงอว๋ินคิดไม่ถึงว่าเวลานี้เมิ่งถังจะฝีปากแหลมคมเช่นนี้  

เห็นอยู่ว่าเมือ่ก่อนนางยังเป็นน�า้เต้าทีถู่กอดุปากใบหน่ึง* ไม่ว่าพวกตนจะ

ย่ัวเย้าเหนบ็แนมพูดฉกีหน้าอย่างไรก็ได้แต่ก้มหน้าไม่พูดไม่จา ย่ิงไม่ต้อง

พูดถึงว่าจะโต้เถียง อดไม่ได้ทีจ่ะตะลงึงนัไปชัว่ขณะ รอจนได้สตกิลบัคืนมา 

ก็ถูกค�าพูดเมื่อครู่ของเมิ่งถังท�าให้โกรธจนพูดจาไม่ปะติดปะต่อ

"เจ้าหน้าไม่อาย! ข้า...ข้าไปแอบชอบศษิย์น้องหลงิตัง้แต่เมือ่ใด คนท่ี 

ศษิย์น้องหลงิชอบคอืศษิย์น้องอวิน๋ ข้ามาก็เพ่ือจะเตือนเจ้า ศษิย์น้องหลงิ 

เป็นของศษิย์น้องอวิน๋ ต่อไปเจ้าอย่าได้คดิจะหมายปองศษิย์น้องหลงิอกี"

เม่ิงถังก็นับว่าเห็นอย่างชัดเจนแล้ว หล่ิวหลิงอว๋ินผู้น้ีอย่างมาก 

ก็เป็นเสือที่สานจากไม้ตอกหุ้มด้วยกระดาษตัวหนึ่ง ภายนอกดูดุดัน 

น่าเกรงขาม ความจริงแล้วไม่อาจต้านทานการโจมตีได้

"ท่านวางใจ เมื่อก่อนท่ีชอบศิษย์พ่ีหลิงเป็นเพราะข้าตาบอด แต ่

เวลานี้ตาข้าดีแล้ว ยังจะชื่นชอบเขาอีกหรือ"

เมิ่งถังคร้านจะใส่ใจนางอีก พลิกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมารินน�้าชาให้

* น�้าเต้าที่ถูกอุดปากใบหนึ่ง เป็นส�านวน หมายถึงพูดไม่เก่ง พูดน้อย
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ตนเองถ้วยหนึ่ง จากน้ันก็ชี้มือไปที่ประตู เอ่ยด้วยน�้าเสียงเหนื่อยหน่าย 

"เดินดีๆ ไม่ส่งล่ะ"

เดิมนางคิดจะบอกท่านไสหัวไปได้แล้ว แต่มาคิดดูแล้วจะอย่างไร

ก็เป็นศิษย์ส�านักเดียวกัน ไม่แน่ต่อไปยังต้องเจอหน้ากันอีกเป็นบางครั้ง

บางคราว ดังนั้นในค�าพูดจึงเหลือไมตรีไว้หลายส่วน

แต่หลิ่วหลิงอวิ๋นไม่ได้จากไป หากแต่สองตาเบิกกว้างจนกลมโต 

มองน�้าชาในถ้วยของนางด้วยสีหน้าตื่นตระหนก

"น่ีเป็นหญ้าซงิเยา เจ้าถงึกับใช้หญ้าซงิเยามาชงชา เมิง่ถัง เจ้าก�าลงั

ท�าลายสิ่งของให้เสียหายตามอ�าเภอใจเจ้ารู้หรือไม่"

หญ้าซิงเยาเป็นสมุนไพรวิเศษขั้นสาม สามารถเพ่ิมพลังวัตร  

ผู้บ�าเพ็ญเซียนท่ัวไปคิดจะได้มาสักต้นต้องทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยล�าบาก

ล�าบน ถ้าโชคดีได้มาสักต้นก็จะต้องทะนุถนอมดุจสิ่งล�้าค่า แต่เมิ่งถัง 

ถึงกับเอาหญ้าซิงเยามาท�าเป็นใบชาชงดื่ม!

ท่ีแท้แล้วเมิ่งถังผู้นี้มีคุณธรรมความดีอันใด ท่านเจ้าส�านักถึงได ้

ชื่นชอบรับเข้าเป็นศิษย์สายตรง ถ้าตอนนั้นคนท่ีท่านเจ้าส�านักชื่นชอบ 

คือนาง เช่นนั้นคนที่ใช้หญ้าซิงเยามาชงชาดื่มในตอนนี้ก็ย่อมจะเป็นนาง

สายตาของหลิ่วหลิงอว๋ินท่ีมองเมิ่งถังเต็มไปด้วยความริษยาและ

เกลียดชัง

"ไม่อาจยอมรับหรือ"

เมิง่ถังช้อนตา มองสบตานางตรงๆ มมุปากหยักโค้งเป็นรอยย้ิมหยัน 

"ต่อให้ท่านไม่อาจยอมรับได้ ทว่าก็รบกวนท่านสะกดกลั้นเอาไว้ด้วย"  

พูดจบนางก็ย้ิมกริ่มยกถ้วยชาขึ้นมาจิบน�้าชาในถ้วยไปค�าหนึ่ง ภายใต ้

สายตาที่มองมาราวจะสังหารคนของหลิ่วหลิงอวิ๋น
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เดิมหลิ่วหลิงอวิ๋นก็เป็นคนใจคอคับแคบอยู่แล้ว ไหนเลยจะทนต่อ

ค�าพูดเสยีดสที�าร้ายจติใจแฝงความหมายนอกในทีท่ยอยส่งมาไม่ขาดสาย 

ของเมิ่งถังได้ นางจึงโกรธจนยกมือขึ้นมาทันที

เมิ่งถังเพ่ิงทะลุมิติมา แม้จะได้รับความทรงจ�าจากเจ้าของร่างเดิม

มาอย่างครบถ้วน แต่ยังไม่คุ้นเคยกับอาคมของเจ้าของร่างเดิม ดังนั้น 

ถึงในใจจะรับรู้ถึงอันตราย แต่ร่างกายยังคงไม่อาจหลบหลีกได้พ้น

เพียงเห็นประกายกระบี่สีขาวสายหนึ่งวาบผ่าน ถ้วยชาท่ีเมิ่งถัง 

ถืออยู่ในมือก็ถูกผ่าออกเป็นสองซีก น�้าชาในถ้วยสาดกระเซ็นลงมาที ่

ตัวเสื้อด้านหน้าของเมิ่งถังทั้งหมด จนเปียกไปทั้งแถบ

ในเวลาเดียวกันประกายกระบี่ก็ไม่ลดทอนพลังลง ตัดแขนเสื้อ 

ของเมิ่งถังออกไปชิ้นใหญ่

โชคดทีีใ่นช่วงเวลาหวัเลีย้วหวัต่อสดุท้ายนางหดแขนไปทางด้านหลงั  

2
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หาไม่แล้วครั้งน้ีที่ถูกตัดขาดคงไม่ใช่เพียงแขนเสื้อของนาง แต่คงเป็น 

แขนขวาของนางด้วย

นี่ต้องเป็นความเกลียดชังความแค้นที่ยิ่งใหญ่เพียงใด พอลงมือ 

ก็มุ่งหมายจะตัดแขนนางแล้ว

เมิ่งถังเป็นคนที่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างเช่นน้ันหรือ นางเลิกคิ้ว ขณะ

ก�าลังคิดหาวิธีโต้ตอบกลับไป พลันได้ยินเสียงดังมาจากนอกหน้าต่าง 

"ศิษย์น้องอยู่หรือไม่"

เสยีงน้ันชดัเจนนุ่มนวลละมนุละไมดจุน�า้แขง็ดจุหยก เสนาะโสตยิง่

เมิ่งถังหันหน้าไปตามเสียงก็เห็นบุรุษผู ้หนึ่งยืนอยู่ท่ีหน้าประตู  

ร่างสูงตระหง่านดุจต้นไผ่เขียว

เห็นอยู่ว่าบนร่างของเขาเพียงสวมเสื้อสีขาวเรียบง่ายตัวหน่ึง แต่

กลับท�าให้คนรู้สึกประหนึ่งหยกงามใสกระจ่างภายใต้ดวงจันทร์ชิ้นหน่ึง 

ท่วงท�านองท่ีอ่อนโยนและน่ิงเฉยท�าให้แม้อยู่ท่ามกลางฝูงชนนบัพันนับหมืน่  

ผู้คนก็สังเกตเห็นเขาได้ในแวบเดียว

เมิ่งถังคล้ายได้ยินเสียงกวางน้อยวิ่งวุ่นวายอยู่ในใจของตน

แย่แล้ว น่ีมนัอาการหวัใจหว่ันไหว! ถึงตอนน้ีนางมหีรอืจะยังไม่รูว่้า

คนผู้นี้คือใคร

"ศิษย์พี่!"

นางรีบลุกขึ้นมายืน ร้องเรียกไปค�าหนึ่ง แล้วรีบวิ่งไปที่หน้าประตู

ส่วนเรื่องที่หลิ่วหลิงอว๋ินเกือบจะตัดแขนขวาของนาง ฮึ เวลานี ้

เทพบุตรของข้าก�าลงัยืนอยู่ตรงหน้า ใครยังจะมเีวลาไปใส่ใจเจ้า ความแค้น 

ในครั้งนี้วันหน้าค่อยแก้แค้นก็ยังไม่สาย

เมือ่ตืน่เต้นเกินไป ทนัใดนัน้ใต้ฝ่าเท้าก็เสยีจงัหวะ เมือ่มาถึงเบือ้งหน้า 
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มูห่วาฮุย ไม่ทันระวังเท้าซ้ายเก่ียวเท้าขวา ร่างของเมิง่ถังก็ถลาไปข้างหน้า

อย่างควบคุมไม่อยู่

ตอนที่หน้าก�าลังจะทิ่มไปกับพื้นอย่างไม่เหลือภาพลักษณ์ใดๆ นั้น

ก็เห็นมูห่วาฮยุสะบดัแขนเสือ้เบาๆ เมิง่ถังพลนัรูสึ้กว่ามพีลงันุม่นวลขุมหนึง่ 

ช่วยประคับประคองนางไว้

นางอาศัยพลังขุมนี้หยดัร่างขึน้มายนืตรง ไมอ่าจซุกซอ่นความดใีจ

ที่อยู่ภายใน เมิ่งถังย่ืนมือไปยุดชายแขนเสื้อของมู่หวาฮุยเอาไว้ "ศิษย์พ่ี 

ท่านกลับมาแล้วหรือ"

มู่หวาฮุยรูปร่างสูงยิ่ง นางสูงเพียงหัวไหล่เขาเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี 

เวลามองเขาย่อมต้องแหงนหน้า

แต่เมิง่ถังไม่ถือสาแม้แต่น้อย ทางหน่ึงนางก็พินิจพิจารณามูห่วาฮยุ 

อย่างละเอียด ทางหนึ่งก็คิดด้วยความสุขใจว่ามู่หวาฮุยที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ 

เหมือนที่นางอ่านหนังสือแล้วคิดภาพไว้ไม่มีผิด

ไม่สิ ควรบอกว่าเขาดูอ่อนโยน หล่อเหลายิ่งกว่าที่นางคิดภาพไว ้

เสียอีก

เปรยีบกบัเมิง่ถังทีด่ใีจอย่างไม่ปิดบงั มูห่วาฮุยกลับรูสึ้กตกใจเลก็น้อย

ศิษย์น้องผู้น้ีของเขา แม้จะเข้าส�านักหมิงหวามาได้หลายปีแล้ว 

ปกติแล้วอาจารย์จะกักตนอยู่บ่อยๆ วรยุทธ์ของศิษย์น้องส่วนใหญ ่

เขาจึงเป็นผู้ถ่ายทอด แต่ศิษย์น้องก็หาได้สนิทสนมกับเขา

ทกุครัง้ยามพบเจอกันนางก็มกัจะก้มหน้าก้มตา ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร 

ก็เพียงขานรับอย่างเอ่ือยเฉื่อยออกมาค�าหน่ึง ไม่มีค�าพูดมากกว่าน้ัน  

เรือ่งนีท้�าให้จนถึงตอนน้ีมูห่วาฮยุก็ยังไม่สามารถจดจ�ารปูลกัษณ์ของนาง

ได้ชัดเจน แต่เวลานี้เมิ่งถังกลับจับชายแขนเสื้อเขาไว้อย่างสนิทสนม  
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ยังแหงนหน้าขึ้นส่งยิ้มสดใสให้เขา

แต่จะอย่างไรมู่หวาฮุยก็ไม่ชอบคลุกคลีใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ใด  

จึงออกแรงเล็กน้อย ดึงแขนเสื้อของตนออกมาจากมือของเม่ิงถังอย่าง 

ไม่เผยร่องรอย ใบหน้ายังคงมีรอยย้ิมอ่อนโยนเช่นปกติท่ีเคยพบเห็น  

"ใช่ ข้ากลับมาแล้ว"

ภายใต้ความตื่นเต้น เมิ่งถังไหนเลยจะยังสังเกตเห็นว่ามู่หวาฮุย 

ได้ดึงแขนเสื้อออกจากมือนางไปแล้ว ทว่าต่อให้สังเกตเห็นก็ไม่เป็นไร  

ฟิลเตอร์มากมายทีน่างใส่ให้กับมูห่วาฮยุท�าให้รูส้กึว่าไม่ว่าเขาจะท�าอะไร

ย่อมถูกต้องแน่นอน

เวลาน้ีเมิ่งถังอยู่ในสภาพแฟนคลับได้พบเทพบุตรท่ีตนเฝ้าคิดถึง 

ทุกวันคืนอย่างสมบูรณ์ ฝีปากแหลมคมที่มีต่อหลิ่วหลิงอวิ๋น ถือว่าตน 

มีเหตุผลก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้เมื่อครู่ก่อน ไม่เหลือร่องรอยให้เห็นอยู่เลย  

ได้แต่มองมู่หวาฮุยแล้วยิ้มอย่างโง่งม

มู่หวาฮุยกลับสังเกตเห็นหลิ่วหลิงอวิ๋น

อันทีจ่รงิถึงไม่อยากเหน็ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะในมอืของหลิว่หลงิอวิน๋ 

ถือกระบี่ยาวอยู่เล่มหน่ึง แสงตะวันจากนอกห้องส่องกระทบคมกระบี ่

สาดประกายแวววับ

นางกับเมิ่งถังเป็นศิษย์ร่วมส�านัก อยู่ด้วยกันในที่ส่วนตัวเหตุใด 

ต้องถือกระบี่

มูห่วาฮยุเกิดความสงสยัขึน้ในใจ ใบหน้ากลบัยังคงนุม่นวลเช่นปกติ

"ที่แท้ศิษย์น้องหลิ่วก็อยู่ที่นี่ด้วย"

เขาผงกศรีษะน้อยๆ ให้หลิว่หลงิอว๋ิน นับเป็นการทกัทาย จากนัน้ก็ 

แสร้งท�าเป็นถามอย่างไม่เข้าใจ "ศษิย์น้องหลิว่ถือกระบ่ีอยู่ในมอืท�าอนัใดหรือ"
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หลิ่วหลิงอวิ๋นไหนเลยจะคาดคิดได้ถึงว่าจู่ๆ มู่หวาฮุยจะมาที่นี่

นางไม่กลัวเมิ่งถัง ประการแรกพลังวัตรของเมิ่งถังสู้นางไม่ได้  

พวกนางสองคนถ้าต่อสู้กันข้ึนมาจริง เมิ่งถังมีแต่ต้องถูกนางกดลงถูไถ 

กับพื้นสถานเดียว ประการที่สองนางก็คาดการณ์ไว้แล้ว ทุกครั้งที่เมิ่งถัง 

ได้รบัความไม่เป็นธรรมก็ได้แต่อดทนอยู่เงียบๆ ไม่มทีางบอกให้เจ้าส�านัก

หรือมู่หวาฮุยรู้

แต่กับมู่หวาฮุย หลิ่วหลิงอวิ๋นยังคงหวาดกลัวมาก

เพราะถึงอย่างไรมู่หวาฮุยก็เป็นศิษย์พี่ใหญ่ของส�านักหมิงหวา แม้ 

เขาจะดเูป็นคนสภุาพอ่อนโยน แต่ในช่วงคบัขนัส�าคญั ความน่าเกรงขาม 

ที่พึงมีในฐานะศิษย์พี่ใหญ่ของส�านักก็ไม่ขาดหายแม้ครึ่งส่วน

และทีส่�าคัญท่ีสดุก็คือพลงัวัตรของมูห่วาฮยุเป็นส่ิงทีน่างเทยีบไม่ติด  

ถ้านางกับเขาต่อสู้กัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลิ่วหลิงอว๋ินต้องถูกมู่หวาฮุย

จัดการในกระบวนท่าเดียว

นางลนลานรีบเก็บกระบี่ในมือ

"เอ้อ ข้า...ข้าไม่ได้ท�าอันใด เมื่อครู่ศิษย์น้องเมิ่งบอกมีเพลงกระบี่

เพลงหนึ่งนางยังใช้ไม่เป็น ขอให้ข้าแสดงให้นางดู ข้าถึงได้หยิบกระบี่ 

ออกมา" พูดพลางถลึงตาใส่เมิ่งถัง

นางยังคงเข้าใจว่าเมิง่ถังยังเป็นเมิง่ถังคนเก่า ไม่ว่านางจะพูดอย่างไร 

ก็ไม่โต้แย้ง กระทั่งยังให้ความร่วมมือคล้อยตามค�าพูดของนาง

แต่เม่ิงถังในยามนีเ้ป็นคนเช่นน้ันหรอื นางเป็นคนทีไ่ม่ยอมเสยีเปรยีบ 

แม้แต่น้อยต่างหาก

ชัดเจนว่าหลิ่วหลิงอวิ๋นกลัวมู่หวาฮุย จึงโกหกหน้าตาเฉย

ครัน้แล้วเมิง่ถังก็ฉกฉวยจงัหวะน้ีด�าเนินการอย่างฉับพลัน ย่ืนมอืไป
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ยุดชายแขนเสื้อของมู่หวาฮุยแล้วฟ้องเขา

"ศิษย์พ่ี ศิษย์พ่ีหลิ่วนางพูดโกหก" เมิ่งถังสบสายตาที่มองมาของ 

มู่หวาฮุย ยังคงฟ้องต่อไปไม่หยุด

"เมือ่ครูข้่าก�าลงัดืม่น�า้ชาอยู่ จู่ๆ  ศษิย์พ่ีหลิว่ก็ชกักระบีม่าฟันถ้วยชา

ของข้า ยังตัดแขนเสื้อข้าขาดไปชิ้นใหญ่ ถ้าไม่ใช่ข้าหลบได้ทัน เกรงว่า

แขนขวาของข้าคงถูกนางฟันขาดไปแล้ว"

ทางหนึง่พูด ทางหน่ึงก็ชีม้อืไปยังถ้วยชาท่ีขาดเป็นสองซกีบนพ้ืนให้

มู่หวาฮุยดู แล้วยกมือข้างขวาของตนขึ้นให้มู่หวาฮุยดูแขนเสื้อที่เหลืออยู่

ครึ่งหนึ่งของนาง

มู ่หวาฮุยย่ิงฟังก็ย่ิงประหลาดใจ แต่กลับไม่ใช่เพราะเร่ืองท่ี 

หลิ่วหลิงอว๋ินท�าเหล่านี้ทั้งหมด หากแต่เป็นเรื่องท่ีเมิ่งถังถึงกับฟ้องเขา

ด้วย

หลิ่วหลิงอวิ๋นยามน้ีกลับตกใจจนขวัญแทบกระเจิง รีบร้องขึ้น  

"ข้าไม่ได้ท�า ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านอย่าฟังนางพูดเหลวไหล!"

เมิ่งถังหรือจะยอมให้นางเล่นลิ้นเอาตัวรอด รีบแย้งขึ้นทันที

"ท่านจะไม่ได้ท�าได้อย่างไร ถ้าท่านไม่ได้ท�าแล้วถ้วยชาของข้า  

ยังมีแขนเสื้อของข้าอีก หรือว่าข้าเป็นคนฟันขาดเองเพ่ือจะใส่ร้ายท่าน 

เช่นนั้นหรือ"

มู่หวาฮุยยิ่งประหลาดใจแล้ว

ที่ผ่านมาเขาเพียงเข้าใจว่าศิษย์น้องผู้นี้ของเขาพูดจาไม่คล่อง  

คิดไม่ถึงว่านางถึงกับมีช่วงที่พูดจาคล่องแคล่วเช่นนี้

สายตากวาดผ่านใบหน้าซีกขวาของเมิ่งถังคล้ายไม่ใส่ใจก็เห็นตรง

บริเวณใกล้ใบหูมีไฝสีด�าขนาดเท่าเมล็ดงาครึ่งเมล็ดอยู่ แต่ก่อนตอนเขา
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สอนเพลงกระบี่ให้เมิ่งถัง เห็นท่ากุมกระบี่ของนางไม่ถูกต้อง ตอนเข้าไป

ช่วยแก้ไขให้บังเอิญสังเกตเห็นเข้า

คนผู้นี้คือเมิ่งถังตัวจริง หาใช่คนอื่นที่รูปร่างหน้าตาคล้ายนาง

ส่วนเรื่องท่ีว่าแท้จริงแล้วหลิ่วหลิงอว๋ินได้ข่มเหงเมิ่งถังหรือไม่  

มู่หวาฮุยยังคงเชื่อเมิ่งถัง

ถ้วยชาท่ีแตกกับแขนเสื้อที่ขาดไม่อาจปลอมแปลงได้ นอกจากน้ี 

ที่ส�าคัญที่สุดคือเขารู ้ถึงพลังวัตรของเมิ่งถังในเวลานี้ดี จะต้องมีแต่ 

หลิ่วหลิงอวิ๋นที่เป็นฝ่ายข่มเหงนางได้

จึงถามหลิ่วหลิงอว๋ิน "ศิษย์น้องหลิ่ว ศิษย์น้องของข้าท�าอะไรผิด  

จึงต้องให้ศิษย์น้องหลิ่วลงมือสั่งสอน"

แม้ทุกคนต่างก็เป็นศิษย์พ่ีศิษย์น้องในส�านักหมิงหวา แต่สุดท้าย

แล้วมีเพียงเมิ่งถังกับมู่หวาฮุยท่ีเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์คนเดียวกัน นั่นก็

เปรียบได้กับพ่ีน้องแท้ๆ กับลูกพ่ีลูกน้อง แม้จะอยู่ร่วมส�านักเดียวกัน  

แต่จะอย่างไรพี่น้องแท้ๆ ย่อมสนิทสนมใกล้ชิดกันมากกว่า

"นาง...นาง..." หลิ่วหลิงอวิ๋นพูดจาอ�้าๆ อึ้งๆ ตอบไม่ได้

ย่อมไม่อาจบอกไปตามตรงว่าเพราะเมิ่งถังไปสารภาพความในใจ

กับหลิงซิงเหยา นางไม่พอใจแทนอว๋ินชูเยว่ีย ดังน้ันจึงต้ังใจมาตักเตือน

เมิ่งถังโดยเฉพาะกระมัง

เมิง่ถังข่มเหงง่าย แต่มูห่วาฮยุข่มเหงไม่ง่าย จะอย่างไรนางก็กระจ่าง

แก่ใจดี เรื่องนี้ความจริงแล้วนางไม่มีเหตุผลแม้แต่น้อย

นางไม่อยากพูด เมิ่งถังกลับไม่พะว้าพะวังอะไร

เพราะเมิ่งถังรู้ ตามความคืบหน้าของเนื้อหาเดิมในหนังสือนิยาย  

มู่หวาฮุยกลับไปเมืองเชียนเฮ่อครั้งนี้ เจ้าเมืองผู้เป็นบิดาของเขาได้บอก
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เรือ่งหมัน้หมายคูค่รองให้เขาทราบ อกีฝ่ายคอืบตุรสาวของเจ้าเมอืงชือ่เซยีว

ใช่แล้ว บุตรสาวเจ้าเมืองชื่อเซียวผู้นี้ก็คืออวิ๋นชูเยว่ียนางเอกของ

เรื่องที่ปกปิดฐานะ เข้ามาเป็นศิษย์สังกัดยอดเขาชิงหง ส�านักหมิงหวา 

เพียงแต่เวลาน้ีมู่หวาฮุยยังไม่รู้ว่านางคือคู่หมั้นของตน เพียงเห็นนาง 

เป็นศิษย์น้องทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้น ภายหลังได้รู้เข้าโดยบังเอิญจึงได้เร่ิม 

ใส่ใจในตัวนางขึ้นมา

นับแต่น้ันก็ดูแลปกป้องอว๋ินชูเยว่ียมาโดยตลอด ช่วยชีวิตนาง 

ให้รอดพ้นจากภัยพิบติัและอันตรายหลายครัง้ แต่ทีเ่หนอืความคาดหมาย 

ก็คอือวิน๋ชเูยวีย่ในเวลานีกั้บพระเอกหลงิซงิเหยาต่างมคีวามรกัต่อกันแล้ว 

ดงันัน้ถึงภายหลงัมูห่วาฮยุจะดีต่ออว๋ินชเูยว่ียเพียงใด อว๋ินชเูยว่ียก็ไม่รูส้กึ

หวั่นไหวต่อเขา

นางเพียงเห็นเขาเป็นตวัส�ารอง รกัษาหลกัการสามไม่คอืไม่แสดงออก  

ไม่ปฏิเสธ ไม่รับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

มูห่วาฮยุก็เพียงได้ชือ่ว่าเป็นคูห่มัน้ของอว๋ินชเูยว่ียเท่าน้ัน แม้ภายหลงั 

ฐานะท่ีแท้จริงของมู่หวาฮุยกับหลิงซิงเหยาจะถูกเปิดเผยออกมา ฐานะ 

คู่หมั้นของอวิ๋นชูเยวี่ยก็ถูกหลิงซิงเหยาแย่งชิงไป

ตั้งแต่ต้นจนจบมู่หวาฮุยไม่ว่าอะไรก็ไม่เคยได้รับ ย่อมไม่ว่าอะไร 

ก็ไม่เคยได้ครอบครองอย่างแท้จริง
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คดิมาถึงตรงนีเ้มิง่ถังก็เริม่สงสารมูห่วาฮยุขึน้มาอกี และย่ิงอยากให้ 

มู่หวาฮุยรู้เรื่องที่อว๋ินชูเยว่ียมีคนในใจอยู่แล้ว เพ่ือภายหน้าเม่ือเขารู้ว่า 

อวิ๋นชูเยวี่ยเป็นคู่หมั้นของตนจะได้ตัดความคิดท่ีมีต่อนางทิ้งไป หยุด 

ความสูญเสียได้ทันท่วงที

"ศิษย์พ่ีหลิ่ว ท่านไม่กล้าพูดถึงสาเหตุท่ีข่มเหงข้าในวันนี้ แต่ข้า 

กล้าพูด" เมิ่งถังหันหน้ามาทางมู่หวาฮุย สีหน้าไม่สะทกสะท้าน แล้ว 

เอาเรื่องที่เมื่อก่อนนางแอบหลงรักหลิงซิงเหยาอย่างไร เมื่อวานยังนัด 

หลงิซงิเหยาออกมาและสารภาพความในใจต่อเขาอย่างไร บอกเล่าออกมา 

ทั้งหมด

"...ตอนนัน้ศษิย์พ่ีหลงิปฏิเสธข้าอย่างชดัแจ้ง ในใจของข้าก็ปล่อยวาง 

เรือ่งเขาไปแล้ว ไม่มคีวามเพ้อฝันใดๆ เก่ียวกับเขา และไม่เคยคดิว่าต่อไป 

จะชอบเขาอีก คิดไม่ถึงว่าจะมีศิษย์พ่ีหญิงคนหนึ่งของยอดเขาชิงหง 

3
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บงัเอญิเห็นเรือ่งท่ีข้าสารภาพความในใจกับศษิย์พ่ีหลงิเข้า หลงัจากกลบัไป 

นางก็ป่าวประกาศเรื่องนี้ไปทั่ว"

แม้เรือ่งเหล่านีเ้จ้าของร่างเดิมจะเป็นคนก่อขึน้มาท้ังหมด แต่เมิง่ถัง

ก็ไม่ถอืสาแม้แต่น้อยทีจ่ะรบัมาเป็นเรือ่งของตน อกีทัง้นางก็ยินดอีย่างย่ิง

ที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ออกมาต่อหน้ามู่หวาฮุยในเวลานี้

ประการแรกเรื่องนี้ได้แพร่กระจายออกไปทั่วส�านักหมิงหวาแล้ว  

ต่อให้เวลานีน้างไม่พูด ช้าเรว็มูห่วาฮยุก็ต้องได้ยินจากคนอืน่ ประการท่ีสอง 

หากไม่ใชเ้รือ่งนีเ้ปน็ข้ออ้างจะเอย่ปากเรือ่งอวิน๋ชูเยวีย่กบัหลิงซิงเหยาให้

มู่หวาฮุยรู้ได้อย่างไร

"ศิษย์พ่ีคงรู้ว่ายอดเขาชิงหงมีศิษย์น้องหญิงผู้หน่ึงชื่ออว๋ินชูเยวี่ย 

กระมัง ศิษย์น้องผู ้น้ี นางกับศิษย์พ่ีหลิงต่างฝ่ายต่างชอบพอกันอยู ่

ก่อนแล้ว ศิษย์พ่ีหลิ่วรักศิษย์น้องของนาง ไม่พอใจท่ีข้าถึงกับกล้าไป

สารภาพความในใจต่อศิษย์พ่ีหลิง ดังนั้นวันน้ีจึงตั้งใจมาสั่งสอนและ 

ตักเตือนข้า"

ความจริงแม้เวลานี้อว๋ินชูเยวี่ยกับหลิงซิงเหยาจะต่างมีอีกฝ่ายอยู่

ในใจจริง ยอดเขาชิงหงมีศิษย์พี่ศิษย์น้องหลายคนมองออก ยังเอาเรื่องนี้

มาหยอกล้ออว๋ินชูเยว่ียอยู่เสมอ แต่ปัจจุบันเจ้าของเรื่องทั้งสองฝ่ายยัง 

ไม่ได้เจาะกระดาษหน้าต่างชั้นน้ี* ภายนอกยังดูคลุมเครือ ด้วยเหตุน้ี 

ในส�านกัหมงิหวาจงึยังมคีนจ�านวนมากทีไ่ม่รูเ้รือ่งน้ี หาไม่เจ้าของร่างเดิม

ก็คงไม่วิ่งไปสารภาพความในใจกับหลิงซิงเหยา

อย่างไรก็ตามในหนังสือนิยาย ความคลุมเครือระหว่างอวิ๋นชูเยวี่ย 

กับหลิงซิงเหยาสองคนนี้กินเนื้อหาไปเกือบครึ่งเล่มเต็มๆ

* เจาะกระดาษหน้าต่างชั้นนี้ เป็นค�าอุปมา หมายถึงแสดงออกอย่างเปิดเผย
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กล่าวอีกนยัหน่ึง ภายใต้สถานการณ์ท่ีเหน็อยู่ว่าอวิน๋ชเูยวีย่มคีนอืน่

อยู่ในใจกลับยังรั้งมู่หวาฮุยไว้เกือบครึ่งเล่ม โดยเฉพาะหลังจากรู้แล้วว่า

มู่หวาฮุยเป็นคู่หมั้นของตน

ดงันัน้บทบาทของมูห่วาฮยุในหนังสอืจงึเป็นเพียงเครือ่งมอืทีท่�าให้

หลงิซงิเหยาหงึหวงและส่งเสรมิความก้าวหน้าของความสมัพันธ์ระหว่าง

เขากับนางเอก เมือ่สองคนน้ีเปิดเผยความรูส้กึทีแ่ท้จริงในใจและตดัสินใจ 

จะอยู่ด้วยกันในท่ีสดุ มูห่วาฮยุบคุคลทีเ่ป็นเครือ่งมอืผู้นีก็้ไม่มคีวามจ�าเป็น

ต้องด�ารงอยู่อีกต่อไป

ครัน้แล้วนกัเขยีนก็มอบชวีติทีเ่ลวร้ายอย่างไม่น่าเชือ่ให้กับมูห่วาฮยุ

เสียเลย จากน้ันก็ให้เขาถูกนางเอกสังหารกับมือ สุดท้ายกระท่ังศพท่ี 

ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไม่เหลือไว้ ปล่อยให้ร่างและวิญญาณของเขาต้อง

แหลกสลาย

ถือสิทธ์ิอะไร ความรักนอกจากตัวเอกกับกลุ่มของตัวเอกแล้ว  

คนอื่นก็ไม่มีใครคู่ควรที่จะมีความสุข กระทั่งมีชีวิตอยู่เลยหรือ ตอนอ่าน

หนังสือเมิ่งถังโกรธมาก ดังนั้นนางจึงรู้สึกว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่ม

ภูมิคุ้มกันให้กับมู่หวาฮุยเสียตั้งแต่ตอนนี้

หลังจากเล่าเรื่องจบ เมิ่งถังก็ลอบมองมู่หวาฮุย เห็นสีหน้าของเขา

ไม่แปรเปลี่ยนแม้แต่น้อย

ดย่ิีงนกั ดูเหมอืนเวลาน้ีเขายังไม่รูว่้าอว๋ินชเูยว่ียคอืคูห่มัน้ของตวัเอง 

และไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวใดๆ ต่ออวิ๋นชูเยวี่ย

แต่ความจริงแล้วมู่หวาฮุยในเวลานี้รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง

เดมิเข้าใจว่าศิษย์น้องท่ีเป็นคนไม่ค่อยพูด ไปไหนมาไหนตามล�าพัง 

ไม่ว่ากับผู้ใดก็ไม่สนิทสนม คิดไม่ถึงว่านางถึงกับมีคนที่ชอบ กระทั่งยัง
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รวบรวมความกล้าไปสารภาพความในใจกับอีกฝ่ายด้วย

มู่หวาฮุยเริ่มทบทวนตนเอง ที่ผ่านมาเขาไม่ใส่ใจศิษย์น้องเกินไป 

ใช่หรือไม่ และหลิงซิงเหยาก็ถึงกับปฏิเสธศิษย์น้องอย่างไม่อ้อมค้อม...

เวลานี้ศิษย์น้องคงจะเสียใจมากกระมัง

มู่หวาฮุยไม่เคยปลอบใจสตรี ย่ิงไม่เคยปลอบใจสตรีท่ีไปสารภาพ

ความในใจแล้วถูกปฏิเสธ ในใจก�าลังคิดหาถ้อยค�าที่เหมาะสมก็ได้ยิน

หลิ่วหลิงอวิ๋นกรีดร้องขึ้นมา

"เมิ่งถัง เจ้าหน้าไม่อาย!"

นางพูดเรื่องที่นางไปสารภาพความในใจกับศิษย์น้องหลิงออกมา

ตรงๆ ต่อหน้าศิษย์พ่ีใหญ่ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสารภาพ 

ของนางยังถูกศิษย์น้องหลิงปฏิเสธอย่างไม่ไว้ไมตรีอีกด้วย

เรื่องเช่นน้ีไม่สมควรเป็นเรื่องอัปยศ ไม่สมควรปกปิดซุกซ่อนไม่ให้

ใครรู้หรอกหรือ

ที่ส�าคัญที่สุดก็คือนางบอกมูลเหตุและผลลัพธ์ของเรื่องน้ีออกมา

อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นน้ี ตนยังจะเล่นลิ้นต่อหน้าศิษย์พ่ีใหญ่

อย่างไรว่าไม่ได้ข่มเหงรังแกเมิ่งถัง

มูห่วาฮุยยังคงเป็นศษิย์พ่ีท่ีมเีหตผุล น่าเคารพยิง่ เห็นหลิว่หลงิอวิน๋ 

กล้าเอ่ยปากด่าประจานเมิ่งถังต่อหน้าเขา รอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้า 

หล่อเหลาก็จางลง

"ศิษย์น้องหลิ่วระวังค�าพูดด้วย! หนุ่มสาวชอบความสวยความงาม

เป็นเรื่องปกติธรรมดา ถึงศิษย์น้องของข้าพึงพอใจศิษย์น้องหลิงก็ไม่ได้

ท�าให้ผู้ใดเดือดร้อน"

ถูกเขาปกป้องเช่นนี้ ในใจของเมิ่งถังมีความสุขยิ่ง
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จงึรบัหวัข้อสนทนา หันไปพูดใส่หลิว่หลงิอวิน๋ "ศษิย์พ่ีของข้ากล่าวได้ 

ถูกต้อง! อกีท้ังเมือ่ครูข้่าก็บอกกับท่านอย่างชดัเจนแล้ว เวลานีข้้าไม่ชอบ

ศษิย์พ่ีหลงิแล้ว กระท่ังต่อไปเมือ่เห็นเขา ข้าก็จะเดนิอ้อมไป ท่านไม่จ�าเป็น

ต้องมาที่นี่เพื่อต�าหนิและตักเตือนข้าแทนศิษย์น้องอวิ๋นอีก"

ฮ ึใครอยากจะสนใจพระเอกนางเอกกัน จากนีไ้ปนางเพียงต้องการ

ปกป้องมู่หวาฮุยให้ดีก็พอแล้ว

หลิว่หลงิอวิน๋รูส้กึว่ายามนีเ้มิง่ถังเป็นจิง้จอกแอบอ้างบารมพียัคฆ์* 

เป็นคนต�่าต้อยที่เจริญรุ่งเรืองข้ึนมาอย่างฉับพลัน แต่มีมู่หวาฮุยอยู่ท่ีน่ี  

ต่อให้นางโมโหเดือดดาลเพียงใดก็ไม่กล้าลงมือกับเมิ่งถังตรงๆ เช่น 

เมื่อครู่ก่อน ได้แต่ลอบกัดฟัน ถลึงตาใส่เมิ่งถังอย่างดุดันทีหนึ่ง จากนั้นก็ 

ยกเท้าจะเดินออกไปนอกห้อง

แต่เมิ่งถังกลับเอ่ยปากเรียกนางไว้

"ศษิย์พ่ีหลิว่ ท่านปฏบิตัต่ิอข้าอย่างไม่เกรงใจก็แล้วไปเถดิ แต่ศษิย์พ่ี 

ของข้าเป็นศิษย์พ่ีใหญ่ของทั้งส�านัก เวลานี้เขายืนอยู่ท่ีน่ี ท่านจะจากไป  

ไม่สมควรต้องบอกกล่าวเขาสักค�าหรือ"

หลิ่วหลิงอว๋ินถูกท�าให้โมโหจนมือไม้สั่น แต่ค�าพูดของเมิ่งถังก็มี

เหตุผลย่ิง นางเป็นศิษย์น้องสมควรนอบน้อมต่อศิษย์พ่ีใหญ่ จ�าต้อง 

หมุนตัวไป สองมือแนบล�าตัวก้มลงค�านับมู่หวาฮุย จากนั้นก็กลั้นหายใจ 

เอ่ยขึ้น "ศิษย์พี่ใหญ่ ข้ากลับก่อนล่ะ"

มู่หวาฮุยผงกศีรษะน้อยๆ ตอบกลับไปว่าได้

มองเงาด้านหลงัของหลิว่หลงิอวิน๋ทีก่�าหมดัแน่นค่อยๆ เดนิจากไปไกล  

เมิ่งถังก็อดเบิกบานใจไม่ได้ เห็นแก่ที่มู่หวาฮุยอยู่ท่ีน่ี หนี้ที่ฟันถ้วยชา 

* จิ้งจอกแอบอ้างบารมีพยัคฆ์ เป็นส�านวน หมายถึงการกดขี่ผู้อื่นด้วยอ�านาจที่ไม่ใช่ของตน
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ตัดแขนเสื้อของนาง วันหน้าค่อยทวงคืนกลับมา หันหน้ากลับมาอย่าง 

ย้ิมแย้มเบกิบาน สบเข้ากับสายตาทีม่องมาอย่างค้นหาของมูห่วาฮยุพอดี

เมิง่ถังเก็บรอยย้ิมบนใบหน้าไปเลก็น้อย เรยีกศิษย์พ่ีออกมาค�าหน่ึง

มู่หวาฮุยอืมค�าหน่ึง สายตากวาดมองใบหน้านางอีกครู่หนึ่ง เขา 

หันหน้าไป พูดเหมือนไม่ใส่ใจ "วันนี้ศิษย์น้องดูร่าเริงยิ่ง"

ในใจเมิ่งถังกระตุกวาบ

แย่แล้ว! จู่ๆ ได้เจอเทพบุตรตื่นเต้นเกินไป ลืมไปเลยว่าเจ้าของ 

ร่างเดมิเป็นคนนิง่เงยีบพูดน้อย ครัน้พอเปลีย่นความคดิก็หาข้ออ้างได้แล้ว

"ตอบศิษย์พ่ี ความจริงแต่ก่อนเป็นเพราะข้าชื่นชอบศิษย์พ่ีหลิง  

กลัวว่าตนเองจะห้ามใจไม่อยู่อยากจะใกล้ชิดเขา ถูกคนมองออกว่า 

ข้าพึงพอใจเขา จึงได้ตั้งใจไปไหนมาไหนตามล�าพัง และพูดจากับคนอื่น

น้อยมาก แต่เมื่อวานข้ารวบรวมความกล้าไปสารภาพความในใจกับ 

ศษิย์พ่ีหลงิกลบัถูกเขาปฏิเสธมาอย่างน่าสงัเวชใจ เมือ่คืนข้าเสยีใจตลอด

ทั้งคืน ในที่สุดก็โน้มน้าวตนเองให้ปล่อยวางศิษย์พี่หลิงลงได้แล้ว

ในเมือ่ข้าตดัใจจะวางศษิย์พ่ีหลงิลงแล้ว ย่อมไม่มคีวามจ�าเป็นต้อง

ควบคุมตนเองเพ่ือเขาอีก คงเพราะเช่นน้ีถึงได้ท�าให้ศิษย์พ่ีรู้สึกว่าวันนี ้

ข้าดรู่าเรงิกว่าทีผ่่านมากระมงั" พูดจบก็เผยรอยย้ิมท่ีแสร้งท�าเป็นเข้มแขง็ 

ให้มู่หวาฮุย

จะอย่างไรนสิยัของนางกับเจ้าของร่างเดิมก็ไม่เหมอืนกันแม้แต่น้อย 

ท้ังนางก็ไม่คิดว่าต่อไปจะใช้ชีวิตเฉกเช่นเจ้าของร่างเดิม ไม่สู้หาข้ออ้าง

พูดออกมาเสียแต่ตอนนี้ ต่อไปก็เป็นตัวเองได้อย่างสบายใจ

นางก็ไม่ห่วงว่ามู่หวาฮุยจะสงสัยในตัวนาง อย่างไรเสียร่างนี้ก็เป็น

ร่างกายของเจ้าของร่างเดิมจริง อีกท้ังความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดิม
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นางก็รู้ทั้งหมด ไม่กลัวมู่หวาฮุยจะสุ่มตรวจเรื่องใดๆ ในอดีต

มู่หวาฮุยฟังแล้วก่ึงเชื่อก่ึงสงสัย นิสัยก่อนหลังของเมิ่งถังต่างกัน 

มากจริง

แต่เขาพลันนึกได้ว่าเมื่อก่อนเคยได้ยินคนพูดว่าหญิงสาวที่ผิดหวัง

เรื่องความรัก นิสัยจะเปลี่ยนแปลงง่าย ศิษย์น้องคงแสร้งท�าเป็นเข้มแข็ง

ต่อหน้าเขากระมงั เช่นนัน้เขาจงึไม่ได้พูดอะไรอกี และหยิบของขวัญทีเ่ขา

เอามาฝากเมิ่งถังจากการเดินทางครั้งนี้ออกมาจากแหวนเก็บทรัพย์

ก่อนหน้าน้ีหลังจากที่อาจารย์พาเมิ่งถังข้ึนเขามาแล้วก็เร่ิมกักตน 

โยนเม่ิงถังมาให้เขา เขามองเมิ่งถังที่อายุยังไม่ถึงสิบขวบแล้วกลัดกลุ้ม 

ยิ่งไม่รู้ควรอบรมสั่งสอนนางเช่นไร

ทัง้เดก็คนนีก็้มนีสิยัน่ิงเงยีบไม่ค่อยพูด ถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายเอ่ยปากถาม  

นางก็ยืนเฉยท้ังวันไม่พูดอะไรสักค�า เพราะเรื่องน้ีมู่หวาฮุยจึงต้ังใจไปขอ

ค�าชีแ้นะจากผูอ้ืน่ว่าควรดแูลเดก็เช่นไร และเพราะเหตนุีเ้องจงึกลายเป็น

ความเคยชินท่ีว่าทุกครั้งท่ีลงจากเขากลับมาจะต้องมีของขวัญของฝาก

มาให้นาง

เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะเอาของขวัญอะไรมาให้เมิ่งถัง นางก็

ล้วนมีสีหน้าเฉื่อยเนือย ไม่มีท่าทางดีใจแม้แต่น้อย อย่างมากก็บอก

ขอบคุณศิษย์พี่อย่างเย็นชาค�าหนึ่งเท่านั้น

ทว่าเวลานี้เขามองสีหน้าที่เต็มไปด้วยความต่ืนเต้นดีใจของ 

แม่นางน้อย เดี๋ยวก็ย่ืนมือมาลูบคล�าสิ่งนี้ เดี๋ยวก็ย่ืนมือไปลูบคล�าสิ่งนั้น 

จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นย้ิมพลางถามเขา "ศิษย์พ่ี ของเหล่าน้ีล้วนมอบให ้

ข้าหรือ"

เมื่อก่อนเหตุใดไม่เคยสังเกตเห็นบนแก้มของนางมีลักย้ิม หัวคิ้ว
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ดวงตาก็ชวนมองย่ิง ยามแย้มย้ิมในดวงตาราวกับมีดวงดาวระยิบระยับ

นับพัน อารมณ์ที่เดิมออกจะมัวหม่นดูเหมือนจะดีขึ้นมาในทันใด

"อืม" เขาพยักหน้าน้อยๆ ยิ้มอย่างอ่อนโยน

เมิง่ถังซาบซึง้ใจจนแทบร้องไห้ออกมา เทพบตุรไม่เพียงปกป้องนาง 

ยังเอาของขวัญมาให้นางมากเพียงนี้!

เจ้าของร่างเดิมช่างโง่เขลา นางจะชอบบุรุษทั้งที มีศิษย์พี่ดีๆ เช่นนี้

ไม่ชอบกลับไปชอบหลิงซิงเหยา

เมิ่งถังอุ้มตุ๊กตาดินเหนียวตัวหนึ่งอยู่ในมือ คลี่ยิ้มให้มู่หวาฮุย

"ขอบคุณศิษย์พี่ ข้าชอบของขวัญเหล่านี้มาก"

ตุ ๊กตาดินเหนียวตัวนี้สูงราวๆ ชุ ่น* กว่า อยู่ในท่าน่ังขัดสมาธิ  

สวมเสื้อผ้าพ้ืนแดงลายดอกสีน�้าเงิน อุ้มปลาหลีอยู่ในอ้อมแขนตัวหนึ่ง 

บนใบหน้าอ้วนขาวยิ้มกริ่ม ดูแล้วมีความสุขยิ่ง

ของสิ่งนี้เขาเพียงซื้อติดมือมาเท่านั้น รวมถึงของขวัญที่วางกอง 

อยู่บนโต๊ะเหล่าน้ี เขาก็แค่ซื้อติดมือมา ไม่ได้ตั้งใจเลือกอย่างจริงจัง  

อย่างไรเสยีไม่ว่าเขาจะซือ้ของขวัญสิง่ใดกลบัมา ศษิย์น้องกล้็วนมสีหีน้า

เช่นนั้น ไม่เคยมีท่าทีว่าชอบ

ส่วนสาเหตุท่ีเขายังคงรักษาความเคยชินน้ีมาตลอดก็เพียงเพราะ

เห็นเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่ง อาจารย์จะได้รู้ว่าเขาที่เป็นศิษย์พ่ีผู้น้ีรักและ

ทะนุถนอมศิษย์น้องไม่น้อย

ทว่ายามน้ีเห็นเมิ่งถังประคองตุ๊กตาดินเหนียวยิ้มแย้มเบิกบาน 

สีหน้าดีอกดีใจ เขาพลันรู ้สึกว่าบางทีคราวหน้าเวลาซ้ือของขวัญให้ 

ศิษย์น้อง เขาควรจะตั้งใจเลือกสักหน่อย

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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เพราะท่าทางของศิษย์น้องยามแย้มย้ิมดูสดใสชวนมองย่ิง ท�าให้

คนเห็นจิตใจเบิกบานตามไปด้วยอย่างแท้จริง
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เช้าวันรุ่งขึ้น เมิ่งถังไปเข้าเรียนที่กระโจมห้องเรียน

ตามเน้ือหาในหนงัสอืนยิายก�าหนดไว้ว่าทุกวันศษิย์ในส�านกัหมิงหวา 

ท่ีพลงัวัตรต�า่กว่าข้ันสร้างฐานลงไปต้องต่ืนเช้าไปทีก่ระโจมห้องเรยีน ซึง่มี 

คนสอนหนังสือให้โดยเฉพาะ

แม้เมิ่งถังจะเข้าส�านักหมิงหวามาหลายปีแล้ว ทั้งยังมีมู่หวาฮุย 

คอยดแูลเป็นพิเศษอยู่เสมอ แต่น่าเสยีดายทีจ่นถึงตอนน้ีนางก็ยังไม่ผ่าน

ขัน้สร้างฐาน เจ้าของร่างเดมิสตปัิญญาธรรมดาๆ กเ็รือ่งหน่ึง อกีด้านหนึง่

คือเจ้าของร่างเดิมก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการฝึกฝน

แต่เมิ่งถังไม่เป็นเช่นนั้น

ในเมื่อนางก�าหนดเป้าหมายให้ตนเองแล้วว่าจะปกป้องมู่หวาฮุย 

ถ้าก�าลังความสามารถของตนไม่แข็งแกร่งพอจะปกป้องเขาได้อย่างไร  

คงท�าได้เพียงพูดอย่างเดียวเท่านั้น

4
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อีกทั้งไม่เพียงเพ่ือมู่หวาฮุย ถ้านางแข็งแกร่งมากพอ เมื่อวานนาง

ยังจะถูกหลิ่วหลิงอว๋ินใช้ไอกระบี่ฟันถ้วยชา ตัดแขนเสื้อขาดหรือ ย่อม

สามารถข่มหลิ่วหลิงอวิ๋นลงกับพื้นถูไถแรงๆ ได้โดยตรง

ด้วยเหตุนี้อยู่ในชั้นเรียนเมิ่งถังจึงฟังค�าสอนอย่างตั้งอกตั้งใจ

กระท่ังยังตั้งใจเอากระดาษพู่กันมาเป็นพิเศษ ตรงใดฟังไม่เข้าใจ 

ก็ลงมือจดไว้ หลังเลิกเรียนไม่รอให้อาจารย์สาวเท้าเดินออกจากห้อง 

ก็รีบวิ่งเข้าไปถาม ท่าทางตั้งอกตั้งใจใฝ่รู้ยิ่ง

อาจารย์ท่านใดบ้างไม่ชอบลูกศิษย์ท่ีต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ด้วย

ความดีใจไม่เพียงอธิบายให้เมิ่งถังฟังในจุดท่ีนางไม่เข้าใจอย่างละเอียด 

ยังถือโอกาสบอกอาคมบางอย่างที่เก่ียวเนื่องกันให้นาง จากนั้นจึง 

เดินจากไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

เมิ่งถังพลันเข้าใจขึ้นมา เดินไปคิดไป ค่อยๆ เดินกลับมาถึงท่ีนั่ง 

ของตนแล้วนั่งลงไป เอาข้อคิดที่ตนได้รับมาเขียนลงบนกระดาษ นาง 

เขียนอย่างเพลิดเพลินไม่ได้สังเกตเห็นสายตาที่คนอื่นๆ มองตน

แต่ก่อนเมิ่งถังผู้นี้ไม่ใช่นั่งอยู่ในที่นั่งท่ีไกลที่สุดคนเดียว ดูไร้ตัวตน

ดุจตะไคร่น�้าในเงามืดหรอกหรือ เหตุใดวันนี้กลับมาน่ังแถวหน้าสุด  

เลิกเรียนยังกล้าเป็นฝ่ายไปหาอาจารย์ซักถามปัญหาอีกด้วย

เวลาน้ีท้ังส�านักหมิงหวาต่างรู้เรื่องที่นางไปสารภาพความในใจ 

กับหลิงซิงเหยาและถูกปฏิเสธแล้ว มีคนหัวเราะพลางเหน็บแนมนาง 

"ศิษย์พี่เมิ่ง นี่ท่านผิดหวังในความรักจึงมุมานะฝึกฝนเช่นนั้นหรือ ไอ้หยา 

หรือท่านไม่รู้ว่าศิษย์พ่ีหลิงชอบหญิงสาวที่บอบบางอ่อนหวานนุ่มนวล 

ลักษณะท่าทางเช่นนี้ของท่าน ศิษย์พี่หลิงยิ่งไม่มีทางชมชอบ" พอพูดจบ

รอบข้างก็มีเสียงหัวเราะครืน
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เมิ่งถังกลอกนัยน์ตาขึ้นบน โต้กลับไปทันที "เรื่องของข้าเกี่ยวอะไร

กับเจ้า เห็นคนกินหัวไช้เท้าเค็มแล้วคนกินจืดเป็นทุกข์แทน* หรือ ยุ่งกับ

เรื่องของตนเองก็พอแล้ว"

ต้องรีบเปลี่ยนแปลงตนเองให้แข็งแกร่งให้จงได้ หาไม่ก็จะเกิด

เหตุการณ์เช่นน้ี หากนางแข็งแกร่งมากพอ ไม่ต้องลงมือ เพียงปล่อย

อานุภาพคุกคามกดข่มก็สามารถบีบบังคับคนให้คุกเข่าลงกับพ้ืนเรียก

ท่านพ่อได้แล้ว

คนผูน้ัน้ได้ยินแล้วชะงกัอึง้ไปชัว่ขณะ เพราะในความทรงจ�าของเขา 

ไม่ว่าพวกเขาจะหัวเราะเยาะเมิ่งถังอย่างไร เมิ่งถังก็จะนิ่งเงียบ จากนั้นก็

จะย่ิงก้มหน้าลงต�า่ แต่เวลานีน้างไม่เพียงกล้าย้อนค�า ค�าพูดท่ีพูดออกมา 

ยังท�าให้เขาไม่อาจโต้แย้งได้...

"เวลานี้ศิษย์พี่เมิ่งมีสง่าน่าย�าเกรงแล้ว" มีเสียงเย็นชาดังขึ้นมาจาก

ด้านหลัง "ศิษย์น้องซุนเพียงเจตนาดีเตือนท่านค�าหนึ่ง ท่านกลับต่อว่า 

เขาเช่นนี้"

คนผู้นี้หูหนวกหรือโง่เขลากันแน่ ค�าพูดเหล่านั้นของศิษย์น้องซุน 

คือการเตือนด้วยเจตนาดี? การเตือนด้วยเจตนาดีเช่นนี้ให้เจ้า เจ้าจะรับ 

หรือไม่

เม่ิงถงัหันหน้าไป จ�าได้ว่าคนพูดเป็นศษิย์หญิงคนหน่ึงของยอดเขา

ชิงหง มีชื่อว่าติงเล่อเซวียน

ข้างกายนางยังมหีญิงสาวคนหน่ึงนัง่อยู่ นางสวมชดุกระโปรงสีชมพู 

ผิวพรรณนวลเนียนเกลี้ยงเกลายิ่งกว่าหิมะ รูปโฉมงดงามละมุนละไม 

* เห็นคนกินหัวไช้เท้าเค็มแล้วคนกินจืดเป็นทุกข์แทน เป็นส�านวน หมายถึงคนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น บ่อยครั้ง
คนที่ไม่รู้ความเป็นมาของเรื่องราวกลับเข้ามายุ่งเกี่ยววุ่นวายท�าให้ยิ่งเสียเรื่อง อย่างเช่นคนชอบกินเค็มได้กิน
ของเค็มก็มีความสุข คนกินจืดไม่เข้าใจกลับเป็นห่วง



37ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ก�าลังดึงชายแขนเสื้อของติงเล่อเซวียน ห้ามปรามด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล 

"ศิษย์พี่ติง ท่านอย่าว่าศิษย์พี่เมิ่งเช่นนี้"

ในใจของเมิง่ถังพลนักระจ่างแจ้ง คนผูน้ีค้งจะเป็นนางเอกอวิน๋ชูเยวีย่ 

แน่ๆ

อวิ๋นชูเยวี่ยผู้นี้ถือป้ายนางเอกคนโปรด เกิดมาก็เป็นดั่งไข่มุกในมือ

ของเจ้าเมอืงชือ่เซยีว คนทัง้จวนเหน็นางเป็นดัง่แก้วตาดวงใจ เฝ้าปกป้อง

คุ้มครองอย่างระมัดระวัง บ่มเพาะให้นางเป็นคนบอบบางไร้เดียงสา  

ไม่รู ้ถึงความทุกข์ยากของโลก อาจเพราะในจวนพะเน้าพะนอเกินไป  

จึงรู้สึกว่าชีวิตจืดชืดน่าเบื่อ เลยเล่นสนุกด้วยการหนีออกจากจวน

ในเมื่อเป็นนางเอกย่อมต้องมีอะไรแตกต่าง เช่นนั้นนักเขียน 

ก็ก�าหนดให้นางมีร่างหยกไขกระดูกหงส์ พูดง่ายๆ ก็คือส�าหรับบุรุษ 

ผู้ฝึกวรยุทธ์แล้ว ร่างกายนี้เป็นสิ่งช่วยเสริมพลังวัตรอันยอดเยี่ยม

นางเอกในหนงัสอืนิยายทีบ่อบบางน่าทะนถุนอมเช่นนี ้จะคาดหวัง

ให้นางเป็นมังกรผยองฟ้า* จู่โจมฟ้าจู่โจมดินกวาดล้างโลกด้วยกระบี ่

เล่มเดียวได้อย่างไร นี่เป็นผู้ท่ีไม่อาจได้รับความทุกข์ยากแม้แต่น้อย  

ดังนั้นแม้นางเอกจะมีสติปัญญาที่ไม่ธรรมดา แต่พลังวัตรก็กลับไม่สูง

การพาร่างกายเช่นนี้ไปโน่นน่ีจนท่ัวก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยถือ

ทองค�าไปเดินตลาดที่ผู้คนคึกคัก ไม่นานก็ต้องถูกคนสังเกตเห็น

ในช่วงคับขันอันตรายพระเอกอย่างหลิงซิงเหยาเป็นวีรบุรุษ 

ช่วยโฉมงาม ท้ังสองคนก็เกิดรักแรกพบต่อกัน จากน้ันอวิ๋นชูเยวี่ยก็ตาม 

หลิงซิงเหยากลับมาส�านักหมิงหวา ผู้อาวุโสแห่งยอดเขาชิงหงจึงรับ 

เป็นศิษย์

* มังกรผยองฟ้า เป็นสแลงออนไลน์ เป็นค�าเรียกก่ึงหยอกล้อก่ึงประชดประชัน หมายถึงผู้เก่งกาจอยู่ยง
คงกระพัน เอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยง่ายดาย
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ได้รบัการดแูลโปรดปรานจากทุกคนต่อไป เพียงแค่ขอบตานางแดง

ขึ้นมาเล็กน้อยก็จะมีคนช่วยออกหน้าแทนนางมากมาย

อย่างเช่นติงเล่อเซวียนผู้นี้เห็นชัดว่าก�าลังออกหน้าแทนนาง เพียง

เพราะเรือ่งเมือ่สองวันก่อนทีเ่มิง่ถังไปสารภาพความในใจกับหลงิซงิเหยา

เมิ่งถังออกจะนึกร�าคาญขึ้นมาจริงๆ แล้ว

ไม่รู้จักจบจักสิ้นเสียที เมื่อวานนางไม่ใช่เพ่ิงแสดงท่าทีของตนกับ

หลิว่หลงิอว๋ินอย่างชดัเจนและจรงิจงัไปแล้วหรอื เหตใุดเวลานีติ้งเล่อเซวียน 

ก็ยังเป็นเช่นนี้อีก

คนในยอดเขาชิงหงเช่นพวกเจ้าไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ได้ก�าหนดกัน 

เป็นการภายในแล้วว่าหลงิซงิเหยาก็คือสามขีองอว๋ินชเูยว่ีย คนอืน่ไม่อาจ 

มองแม้แต่แวบเดียว ในเมื่อเป็นเช่นน้ีเหตุใดพวกเจ้าไม่เอาหลิงซิงเหยา 

กลับไปขังไว้ที่ยอดเขาชิงหง ไม่ให้เขาออกมาเล่า

"ข้ามีสง่าน่าย�าเกรงแล้วอย่างไร"

เมิ่งถังลุกขึ้นมายืน ยกมือชี้ไปที่ติงเล่อเซวียน รวมทั้งศิษย์น้องซุน 

ที่เพิ่งเหน็บแนมนางไปเมื่อครู่ผู้นั้น รวมถึงคนอื่นๆ

"เจ้า...เจ้า ยังมีพวกเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคน เข้าส�านักช้ากว่าข้าทั้งสิ้น 

ล้วนต้องเรยีกข้าว่าศิษย์พ่ี กฎระเบยีบของส�านกัหมงิหวาลมืหมดแล้วหรอื 

เช่นนั้นวันนี้ข้าผู้เป็นศิษย์พี่จะสั่งสอนพวกเจ้าเอง!

เมตตากรุณา คุณธรรม มารยาท ภูมิความรู้ สัจจะ ให้อภัย กตัญญู 

เคารพผู้อาวุโสกว่า ข้ออื่นข้าจะยังไม่พูดถึง เคารพผู้อาวุโสกว่า ค�าน้ี 

รู้ความหมายกันหรือไม่ เคารพรักต่อพ่ีชายพ่ีสาว! ในเมื่อข้าเป็นศิษย์พ่ี

ของพวกเจ้า พวกเจ้าก็สมควรต้องให้ความเคารพข้า ยังจะกล้าพูดจา

แปลกประหลาดเสียดสีประชดประชันข้า! นี่ก็คือผู้น้อยล่วงเกินผู้ใหญ่!
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อ้อ ข้าวางตวัมสีง่าน่าย�าเกรงต่อหน้าพวกเจ้าสกัหน่อยแล้วอย่างไร 

พวกเจ้าไม่อาจยอมรับหรือ ขอบอกกับพวกเจ้าตามตรง ต่อให้วันนี ้

ข้าดุด่าพวกเจ้า ตบหน้าพวกเจ้าฉาดหน่ึงแล้วอย่างไร ต่อให้พวกเจ้าไป

ฟ้องผู้อาวุโสที่หอคุมกฎ ข้าก็ยังคงมีเหตุผลเหนือกว่า!"

ฮ ึวันน้ีนางจะลองใช้สถานะกดข่มคนดู ดวู่าวันหน้าคนเหล่าน้ียังจะ

กล้าพูดจาแปลกประหลาดเสียดสีประชดประชันนางเช่นนี้อีกหรือไม่!

บรรดาศิษย์ที่นั่งอยู่ในที่นี้เหล่านี้ แต่ก่อนไหนเลยจะเคยเห็นเมิ่งถัง

ทีเ่ป็นเช่นนี ้ ชัว่ขณะนัน้ถึงกับถูกกลิน่อายความน่าเกรงขามบนร่างของนาง 

ท�าให้หวาดหวั่น ไม่กล้าบุ่มบ่ามมุทะลุอีก

หากแต่ติงเล่อเซวียนผู้นั้นกลับโกรธจนสั่นไปทั้งตัว

"ท่านหน้าไม่อาย!"

เมิ่งถังคิด หรือว่าพวกเจ้าศิษย์ยอดเขาชิงหงไม่มีค�าใหม่จะด่าคน

แล้วหรืออย่างไร พลิกไปพลิกมาก็มีเพียงหน้าไม่อายสามค�านี้

"ไหนเจ้าว่ามาซิ ข้าหน้าไม่อายอย่างไร" สองมือเมิ่งถังกอดอยู่ท่ี 

อก ร่างเอียงพิงโต๊ะเรียน ท่าทางดูแล้วเหนื่อยหน่ายยิ่ง

เห็นชัดว่าไม่เห็นติงเล่อเซวียนอยู่ในสายตา ติงเล่อเซวียนมีหรือ 

จะมองไม่ออก

ในใจย่ิงโกรธแค้นแล้ว ทว่าในความโกรธแค้นยังเจือไปด้วยความ

เหยียดหยามอยู่หลายส่วน

"พวกเราต้องเรยีกท่านว่าศษิย์พ่ีไม่ผดิ แต่ท่านก็ไม่ดเูสยีบ้าง พวกเรา 

เหล่านี้เข้าส�านักหมิงหวาช้ากว่าท่านก่ีปี เสียแรงท่านยังมีฐานะเป็น 

ศษิย์สายตรงของท่านเจ้าส�านกั ปกติมยีาดียาวิเศษป้อนให้เท่าไร จนบดัน้ี

ล�าดบัขัน้ก็ยังไม่ถึงขัน้สร้างฐาน ศษิย์พ่ีหลงิทีเ่ข้าส�านกัมาพร้อมท่าน เวลาน้ี 
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ก�าลังมุ่งเข้าสู่ขั้นจินตันแล้ว"

พูดมาถึงตรงน้ีติงเล่อเซวียนก็ควบคุมตนเองไม่อยู่ พูดเสริมอย่าง

โกรธแค้นอกีประโยคหน่ึง "ฮ ึขอเพียงแบ่งยาวเิศษเหล่าน้ันให้ข้าสกัครึง่หนึง่  

ข้าคงบรรลุขั้นสร้างฐานอย่างสมบูรณ์ไปนานแล้ว"

เข้าใจแล้ว ดูแล้วสาเหตุที่เจ้าของร่างเดิมตกเป็นเป้าไม่ใช่เพียง

เพราะนสิยัอ่อนแอมองตนต�า่ต้อยข่มเหงได้ง่าย ยังเพราะเจ้าของร่างเดมิ

สตปัิญญาความรูธ้รรมดาๆ แต่กลบัได้รบัความโปรดปรานจากเจ้าส�านกั

รับมาเป็นศิษย์สายตรง เสพสุขจากแหล่งทรัพยากรที่คนเหล่านี้ไม่กล้า

แม้แต่จะนึกถึง

ก็เพราะความริษยาจึงได้ร่วมมือกันกีดกันเจ้าของร่างเดิม

หากพวกเจ้าเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเจ้าของร่างเดิมจึงได้รับความ

โปรดปรานจากเจ้าส�านัก รับมาเป็นศิษย์สายตรง หากพวกเจ้าเข้าใจว่า

เพราะเหตุใดเจ้าส�านักจึงดีต่อเจ้าของร่างเดิมเช่นน้ัน กลัวก็แต่เมื่อรู ้

ความจริงแล้ว ให้พวกเจ้ามาเป็นศิษย์สายตรงของเจ้าส�านัก เจ้าก็ยัง 

ไม่ยอมด้วยซ�้า

เมิง่ถังในใจย้ิมหยันเรือ่งนี ้ทว่าบนใบหน้ากลบัยังคงมท่ีาทเีหนือ่ยหน่าย

"อ้อ ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลอยู่หลายส่วน"

ติงเล่อเซวียนก�าลังคิดว่าเมิ่งถังผู้นี้ดูแล้วยังมีญาณทัสนะที่รู้ตัวเอง

ดีอยู่หลายส่วนก็ได้ยินค�าพูดถัดมา

"ทว่าท�าอย่างไรได้เล่า ถึงสติปัญญาของข้าจะธรรมดาสามัญ  

เข้าส�านักมาหลายปียังตีฝ่าข้ันสร้างฐานไม่ได้ ยังต้องเล่าเรียนอยู่กับ 

พวกเจ้าด้วยกันที่นี่ แต่ข้าก็ยังคงเป็นศิษย์พี่ของพวกเจ้า"

เอนพิงโต๊ะเรียนด้วยร่างอ่อนระทวยราวกับไร้กระดูก เมิ่งถังมอง 
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ติงเล่อเซวียนด้วยสีหน้ายิ้มกริ่ม

"พวกเจ้าพบเจอข้าก็ยังคงต้องเรียกข้าศิษย์พ่ีเมิ่งอย่างนอบน้อม  

ข้าสามารถวางท่าสั่งสอนพวกเจ้าได้ พวกเจ้าก็ได้แต่ต้องรับฟังแต่โดยดี 

ไม่อาจโต้แย้ง หาไม่ล่ะก็ ข้าก็จะบอกกับศิษย์พ่ีหรืออาจารย์ของข้า  

หรือถ้าเหล่าผู้อาวุโสที่หอคุมกฎรู้เข้า พวกเจ้าลองทายดู ถึงตอนนั้น 

ใครจะถูกลงโทษกันเล่า"

เมิง่ถังหาใช่เจ้าของร่างเดิมทีถู่กข่มเหงรงัแกก็ได้แต่อดทนอยู่เงยีบๆ 

ในเมื่อมีคนหนุนหลังอยู่เหตุใดจะไม่ใช้

ประจกัษ์ชดัแจ้งว่าติงเล่อเซวียนถูกความไร้ยางอายของเมิง่ถังท�าให้ 

ตื่นตระหนกตกใจ ชี้หน้านางอยู่เป็นนาน ยังคงอ�้าอ้ึงไม่รู้ว่าควรพูดอะไร

ต่อไปดี

หนังหน้าของคนผู้นี้หนาถึงเพียงน้ีแล้ว ต่อให้นางพูดอะไรก็ไม่มี

ประโยชน์ ไม่อาจท�าให้ผู้อื่นเจ็บปวดแม้แต่น้อยนิด

เมิ่งถังยังคงมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้ายิ้มกริ่ม กระทั่งยังเลิกหางคิ้วขึ้น

เล็กน้อย ท่าทางเหมือนจะบอกว่าแน่จริงเจ้าก็ด่าข้าอีก ดูข้าจะย่ัวยุเจ้า 

ให้โมโหจนตายได้หรือไม่

ตงิเล่อเซวยีนถูกนางท�าให้โมโหจนหน้าเป็นสตีบัหม*ู แต่ฝีปากกลบั

ใช้การไม่ได้ เพลิงโทสะที่แน่นอกไม่รู้ควรแสดงออกมาเช่นไร

อว๋ินชูเยว่ียที่น่ังอยู่ข้างกายนางเห็นศิษย์พ่ีของตนมีท่าทางเช่นนี ้

ก็รีบกล่าวปลอบใจนางเบาๆ สองค�า

จากนั้นก็หันหน้ามา มองเมิ่งถังอย่างหว่ันหวาด น�้าเสียงอ่อนแอ

เปราะบาง

* สีตับหมู คือสีม่วงคล�้า สีเขียวคล�้า
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"ศิษย์...ศิษย์พี่เมิ่ง ศิษย์พี่ติงของข้าไม่ได้มีเจตนาจะยอกย้อนท่าน 

นางก็เป็นคนใจร้อนเช่นนี้เอง ความจริงแล้วนางเป็นคนดีมาก ท่าน... 

ท่านอย่าดุนางเลย" พูดมาถึงช่วงท้ายในดวงตารูปเมล็ดซิ่ง* สุกใสคู่น้ัน

ของนางถึงกับมีม่านน�้าผุดขึ้นมาชั้นหนึ่ง ดูเหมือนจะร้องไห้ไม่ร้องไห ้

อยู่แล้ว

เมิ่งถังคิด

อะไรกัน เพียงค�าพูดที่ว่าติงเล่อเซวียนเป็นคนดีมาก เพียงเป็น 

คนใจร้อนเช่นน้ีประโยคเดียว นางก็สมควรต้องอดทนต่อค�าพูดเย้ยหยัน

และด่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรยเช่นนั้นหรือ

อีกทัง้ขอร้องเถอะ น่ีเป็นเรือ่งระหว่างข้ากบัตงิเล่อเซวียน เจ้าเข้ามา

วุ่นวายอะไรกัน

เข้ามายุ่งเก่ียวก็เข้ามายุ่งเก่ียว แต่เจ้าไยต้องแสดงสีหน้าท่าทาง 

เช่นนี้ ใครไม่รู้ยังเข้าใจว่าข้าข่มเหงรังแกเจ้าแล้ว

ขณะเมิ่งถังคิดจะสั่งสอนหลักการวางตัวให้อว๋ินชูเยวี่ย ไม่ใช ่

คนทั้งใต้หล้าล้วนเป็นบิดามารดาของเจ้า ล้วนต้องยอมอ่อนข้อให้เจ้า  

คุณหนูใหญ่ผู้นี้ ต้องพูดกับเจ้าด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลอ่อนโยน ด้วยกลัว 

จะท�าให้เจ้าตกใจอยู่นั้น ก็พลันได้ยินเสียงศิษย์น้องซุนผู้นั้นร้องขึ้นมา 

"ศิษย์พี่หลิงมาแล้ว!"

* ซิง่ หมายถึงแอปปรคิอต เป็นพืชตระกลูเดยีวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจนีมกัเปรยีบดวงตาทีก่ลมโตว่าเหมอืน
เมล็ดซิ่ง



43ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เมิ่งถังได้ยินเสียงก็หันหน้าไป แล้วจึงเห็นว่าท่ีใต้ต้นสนในลาน 

ด้านนอกประตู ไม่รู้มีคนผู้หนึ่งมายืนอยู่ต้ังแต่เมื่อใด คนผู้น้ันสวมชุด 

เรียบง่ายสีด�าอีกา เอวคาดสายรัดเอวสีเดียวกัน แต่ใบหน้าของเขา 

กลับดูซีดขาว แม้นอกห้องแสงอาทิตย์จะอบอุ่น คนผู้นี้กลับยังคงท�าให้

คนรู้สึกถึงความเย็นเยือก

เมิง่ถังรูไ้ด้ทนัท ีเขาก็คอืหลงิซงิเหยา นางนกึถึงค�าบรรยายเก่ียวกับ

หลิงซิงเหยาในหนังสือนิยาย

'ทั้งร่างดูเฉยเมย ถึงจะอยู่ท่ามกลางโลกมนุษย์ที่คึกคัก รอบตัว 

มีฝูงชนจอแจพลุกพล่าน ก็ไม่เกี่ยวอันใดกับเขาแม้แต่น้อย'

ช่วงท้ายยังบรรยายถึงความในใจของเขา

5
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'ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ นอกจากอว๋ินชูเยว่ียแล้ว เขาล้วน 

ไม่เอามาใส่ใจ'

จะพูดอย่างไรดี ตอนเมิ่งถังอ่านมาถึงตรงนี้ก็แอบร้องขอความ 

เป็นธรรมแทนบิดามารดาบุญธรรมและอาจารย์ของเขา

คิดไม่ถึงว่าบิดามารดาบุญธรรมท่ีล�าบากล�าบนเลี้ยงดูท่านมา 

สุดท้ายทั้งคู่ยังเสียสละชีวิตเพ่ือช่วยชีวิตท่าน อาจารย์ของท่านทุ่มเท 

กายใจอบรมสัง่สอนท่านจนมคีวามสามารถ ภายหลงัก่อนตายยังถ่ายทอด 

พลังวัตรทั้งหมดของตนให้กับท่าน ท่านกลับไม่มีพวกเขาอยู่ในใจ

นี่ไม่ใช่หมาป่าตาขาว* แล้วจะเป็นอะไรได้

ดังน้ันแม้เมิ่งถังจะเป็นคนที่ชื่นชอบคนที่รูปร่างหน้าตาคนหน่ึง  

ครั้งนี้ตอนเห็นหลิงซิงเหยา นางยังคงเบือนหน้าไปด้วยสีหน้าเฉยเมย

พระเอกท่ีจิตใจแห้งแล้งเย็นชา ไม่เคยรู้ว่าการส�านึกในบุญคุณ 

คือสิ่งใด โทษดินโทษฟ้า วันยังค�่าเอาแต่รู้สึกว่าโชคชะตาไม่ยุติธรรม  

คนทั้งโลกล้วนติดค้างเขา อะไรนิดอะไรหน่อยก็จะท�าลายล้างโลกให้

พินาศย่อยยับ นางอยู่ให้ห่างจากเขาจะดีกว่า

ในโลกนี้มีคนมากน้อยเท่าไรท่ีโชคชะตาระหกระเหินต้องผ่าน 

ความทุกข์ยากต่างๆ นานา แต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเปี ่ยมไปด้วย 

ความหวังและมีจิตใจท่ีดีงาม ไม่เคยโทษฟ้าดินโทษผู้อื่น พาลพาโล 

ไปทั่วเพียงเพราะตนมีชีวิตที่ยากล�าบาก

มูห่วาฮยุก็คอืคนทีเ่ป็นเช่นน้ีคนหนึง่ โลกจมุพิตข้าด้วยความเจบ็ปวด  

* หมาป่าตาขาว เป็นส�านวน หมายถึงคนท่ีชั่วร้าย ไร้คุณธรรม ไร้มนุษยธรรม ยังหมายถึงคนที่อกตัญญู  
มีแต่ตาขาวจึงตาบอดมองอะไรไม่เห็น
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ข้าจะตอบแทนด้วยเสียงเพลง* ด้วยเหตุน้ีสุดท้ายเม่ือรู้จุดจบของเขา  

เมิ่งถังจึงได้ปวดใจมากเพียงนั้น

เมิง่ถังหันหน้ากลบัมาก็เหน็ขอบตาทัง้สองของอว๋ินชเูยวีย่ย่ิงแดงขึน้  

อีกท้ังหยดน�้าในดวงตาก็มาเกาะกลุ่มรวมกันราวกับพริบตาถัดมาก็จะ 

หยาดหยดลงมาแล้ว

เมิ่งถังคิด มารดามันเถอะ ช่างเสแสร้งย่ิงนัก เมิ่งถังรู้สึกขนลุกชัน 

ไปทั้งร่าง

หญิงงามมีน�้าตาขังคลอ หลิงซิงเหยาย่อมปวดใจ สายตาที่มอง 

อวิ๋นชูเยวี่ยละมุนละไมขึ้นไม่น้อย

ทว่าตอนสายตาของเขาเบนมาท่ีเมิง่ถังก็ยังคงเฉียบขาดเย็นชาดังเดิม

เมิ่งถังไม่สะทกสะท้าน กระทั่งคร้านจะมองเขา นั่งลงบนเก้าอี้จัด

กระดาษพู่กันของตนไป

แม้หลิงซิงเหยากับเมิ่งถังจะเข้าเป็นศิษย์ส�านักหมิงหวาในเวลา

เดยีวกัน แต่เขาบรรลขัุน้สร้างฐานอย่างสมบรูณ์แล้ว อกีไม่ก่ีวันก็จะเข้าสู่

ขัน้สร้างตนั ไม่ต้องมาเข้าห้องเรยีนใหญ่นานแล้ว ตอนนีท่ี้เขามาทีน่ีเ่พราะ

วิชาถัดไปเป็นวชิาหลอมโอสถ ผูส้อนคอืศษิย์พ่ีท่านหน่ึงแห่งยอดเขาป้ีอวิน๋ 

ของพวกนาง แต่ศิษย์พี่ท่านนี้มีธุระกะทันหันมาไม่ได้ จึงให้หลิงซิงเหยา

มาแจ้งให้ทราบ ให้พวกนางศึกษาด้วยตนเอง

ที่เรียกว่าศึกษาด้วยตนเอง นั่นก็คือตามสบาย

เมิ่งถังใช้ความเร็วสูงสุดเก็บข้าวของของตนไว้ในแหวนเก็บทรัพย์ 

แล้วหมุนตัวเดินออกไปทันที

* 'โลกจุมพิตข้าด้วยความเจ็บปวด ข้าจะตอบแทนด้วยเสียงเพลง' เป็นค�าพูดของรพินทรนาถ ฐากูร นักคิด 
นักปรัชญาชาวอินเดีย หมายความว่าแม้โลกได้น�าพาความเจ็บปวด ความทุกข์มาให้เรา อย่างไรก็ตาม 
เราควรมีทัศนคติในแง่บวก เห็นความล�าบากเหล่านี้เป็นประสบการณ์ ยังคงรักโลก โลกยังคงสวยงาม
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เมื่อคืนนางเรียบเรียงความทรงจ�าของตนเองดูแล้ว พบว่าส�านัก 

หมิงหวาเป็นส�านักใหญ่ ดังนั้นพวกนางที่เป็นศิษย์ในส�านักล้วนต้องฝึก

วิชากระบี่ หลอมโอสถ อาวุธ ค่ายกล ดนตรีเหล่านี้ทั้งหมด

เมิ่งถังรู้สึกว่าเรื่องนี้ออกจะไร้สาระ เพราะในความเห็นของนาง 

จะมีสักกี่คนที่จะมีความสามารถรอบด้าน เชี่ยวชาญในทุกสิ่ง ไม่สู้เลือก 

สกัอย่างสองอย่างทีต่นเชีย่วชาญหรอืมคีวามสนใจ แล้วทุ่มเทก�าลงัศึกษา

จริงจัง เป็นผู้มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งก็นับว่าไม่เลวแล้ว

เม่ิงถังเลือกเป้าหมายของตนได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็คือนางจะเป็น 

ผู้ฝึกวิชากระบี่!

เพราะผูฝึ้กวชิากระบีต่่อสูไ้ด้ร้ายกาจ ซ�า้ยังข้ามข้ันท้ารบได้ มอีานภุาพ 

น่าเกรงขามยิ่ง

ผูฝึ้กวิชาหลอมโอสถไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของนางเลย 

ด้วยเหตุน้ีเมื่อได้ยินว่าอาจารย์วิชาหลอมโอสถมาไม่ได้ นางจึงหมุนตัว 

จะจากไปทันที

นางจะไปหามู่หวาฮุยเพื่อฝึกกระบี่

ช่างบังเอิญยิ่งนัก พอออกจากประตูลานนางก็เห็นมู่หวาฮุย จึงรีบ

วิ่งไปเรียกเขา "ศิษย์พี่"

มู่หวาฮุยได้ยินเสียงก็หันหน้ามา แล้วก็เห็นใบหน้าย้ิมแย้มของ 

เมิง่ถัง

มู่หวาฮุยงงงันเล็กน้อย

หลายปีที่ผ่านมาศิษย์น้องผู้น้ีของเขาใบหน้าเย็นชาอยู่ตลอดเวลา 

ทกุครัง้เวลาเจอเขาก็จะก้มหน้าก้มตา ทว่านับแต่เมือ่วานนี ้เวลาศษิย์น้อง

มองคนกลับเงยหน้า และรู้จักยิ้มแล้ว
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ยามแย้มยิ้มคิ้วของนางจะโค้ง ในดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ท�าให้

คนเห็นแล้วอารมณ์ดีตามไปด้วย

มู่หวาฮุยย้ิมน้อยๆ พยักหน้า เรียกศิษย์น้องออกมาค�าหนึ่ง แล้ว 

ถามนาง "อีกประเดี๋ยวจะเป็นวิชาหลอมโอสถ ศิษย์น้องจะไปที่ใดหรือ"

นี่เขาเข้าใจว่านางจะหนีเรียนหรือ

เมิ่งถังชี้แจงต้นสายปลายเหตุ จากนั้นก็เอ่ยถาม "ศิษย์พ่ีตอนน้ี 

ท่านว่างหรือไม่ ข้าอยากจะฝึกกระบี่กับท่าน"

แม้มู่หวาฮุยจะเป็นศิษย์รุ่นท่ีสองของส�านักหมิงหวาเช่นเดียวกัน 

กับเมิ่งถัง แต่พลังวัตรของเขากลับร้ายกาจท่ีสุดในบรรดาศิษย์รุ่นท่ีสอง 

กระทัง่ยังมฝีีมอืเหนือกว่าผูอ้าวุโสของบางยอดเขา ท่ัวท้ังแดนบ�าเพญ็เซยีน 

เมื่อเอ่ยถึงเขาขึ้นมา ไม่ว่าใครล้วนต้องกล่าวชมเชย

แต่คนท่ีมีพลังวัตรดีเช่นนี้ สุดท้ายเมื่อรู้ถึงความเป็นมาท่ีแท้จริง 

ของตนกลับยินยอมให้ร่างแหลกสลายไป เมิ่งถังคิดแล้วก็รู้สึกเสียใจ 

สายตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความปวดใจและเสียดาย

ตอนแรกที่เมิ่งถังบอกจะฝึกกระบี่กับเขา มู่หวาฮุยก็ประหลาดใจ

แล้ว เวลาน้ีไม่รู้เพราะเขาตาฝาดไปหรือไม่ มักรู้สึกว่าสายตาของเมิ่งถัง 

ที่มองเขาคล้ายมารดาเห็นบุตรที่ได้รับบาดเจ็บของตนเช่นนั้น...

มู่หวาฮุยอดหัวเราะไม่ได้ รู้สึกว่าตนจะต้องคิดมากไปเป็นแน่

"ได้" เขาผงกศีรษะน้อยๆ หางตาเหลือบไปเห็นหลิงซิงเหยาก�าลัง

เดินออกมาจากในห้องเรียน

ในใจกระจ่างขึน้มาทนัที มน่ิาเมือ่ครูศ่ษิย์น้องถึงได้เดนิออกมาจาก

ห้องเรียนอย่างรวดเร็ว ที่แท้ก็เพราะศิษย์น้องหลิงอยู่ที่นี่

ส�านักหมิงหวามีทั้งหมดสิบสองยอดเขา ในส�านักมีศิษย์นับพัน  
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มู่หวาฮุยกับหลิงซิงเหยาไม่ได้อยู่สังกัดยอดเขาเดียวกัน ช่วงเวลาท่ีเข้า

ส�านกัของคนทัง้สองก็ต่างกัน ปกติอยู่ร่วมกันน้อยมาก ดงัน้ันจงึไม่คุน้เคย

แต่เมื่อวานหลังจากได้รู้ว่าศิษย์น้องไม่เพียงชอบหลิงซิงเหยาผู้น้ี 

กระทัง่ยังไปสารภาพความในใจกับเขาและถูกปฏิเสธมา ยามน้ีมูห่วาฮยุ

จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใส่ใจและมองเขาอย่างพินิจพิจารณา

ชายหนุม่คิว้รปูดาบ นยัน์ตาเป็นประกายดจุดวงดาว รปูร่างหน้าตา

พูดได้ว่าหล่อเหลา เพียงแต่บุคลิกเคร่งขรึมเย็นชาไปสักหน่อย หัวคิ้ว

ดวงตามีประกายดุดันอย่างชัดเจน

ที่แท้ศิษย์น้องก็ชอบคนเช่นนี้

แม้เมือ่วานนางจะพูดต่อหน้าเขาว่านางคิดตกแล้ว ต่อไปจะไม่ชอบ

หลิงซิงเหยาอีก แต่เรื่องของความรักไหนเลยบอกตัดก็ตัดได้ คิดว่า 

ตอนนั้นศิษย์น้องเพียงอวดเก่งไปเท่านั้น หาไม่แล้วเมื่อครู่เหตุใดพอเห็น 

หลิงซิงเหยานางจึงหลบออกมา

เหน็ชดัว่ายังวางไม่ลง พอเห็นหลงิซงิเหยาก็จะนึกถึงเร่ืองท่ีสารภาพ

ความในใจแล้วถูกปฏิเสธ ด้านหนึ่งก็เศร้าโศกเสียใจ อีกด้านหนึ่งเกรงว่า

คงจะอับอาย ถึงอย่างไรก็เป็นศิษย์น้องของตน ไม่อาจทนเห็นนางอึดอัด

ล�าบากใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกต่อหน้าหลิงซิงเหยา ครั้นแล้วมู่หวาฮุย

จึงขี่กระบี่พาเมิ่งถังกลับยอดเขาปี้อวิ๋น

หลงิซงิเหยาท่ีอยู่ด้านหลงัมองตามเงาหลงัท่ีค่อยๆ ห่างออกไปของ

พวกเขา ประกายในดวงตาขุ่นมัว

แต่หาใช่เพราะเมิ่งถัง หากแต่เป็นเพราะมู่หวาฮุย

เห็นอยู่ว่าอายุอยู่ในวัยเดียวกันกับเขา อีกทั้งตามที่ท่านอาจารย์

กล่าว มู่หวาฮุยผู้นี้แม้สติปัญญาจะเหนือผู้อื่น แต่กลับเปรียบไม่ได้กับ
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เทียนหลิงเกิน* ของเขา

เวลานีพ้ลังวัตรของมูห่วาฮยุกลบัสงูกว่าเขามาก พอเอ่ยถึงมูห่วาฮยุ

ทั้งแดนบ�าเพ็ญเซียนเป็นต้องสรรเสริญว่าเป็นผู้ปราดเปร่ืองที่เป็นหนึ่ง 

ไม่มสีอง ส่วนเขาแม้ทุกอย่างจะเหนอืผูอ้ืน่เช่นกัน แต่มมีูห่วาฮยุผูโ้ดดเด่น

อยู่ข้างหน้า ยามคนอืน่พูดถึงเขาข้ึนมาก็เพียงบอก 'อ้อ เป็นศษิย์น้องของ 

มู่หวาฮุย'

หลิงซิงเหยาค่อยๆ ก�าหมัดแน่น

เขาจะต้องเหนือกว่ามู่หวาฮุยให้ได้ ต่อไปภายหน้าต้องให้ทุกคน 

พอพูดถึงมู่หวาฮุยก็บอก 'อ้อ ที่แท้ก็เป็นศิษย์พี่ของหลิงซิงเหยา'

แม้เมิง่ถังจะไม่กลวัความสงู แต่ขีก่ระบีอ่ยู่บนท้องฟ้าสงูเป็นครัง้แรก 

ความรู้สึกยังคงน่าหวาดผวา

ตอนแรกนางยังพอแข็งใจยืนอยู่ข้างหลังมู ่หวาฮุย ภายหลังก็ 

ค่อยๆ พัฒนาเป็นจับชายแขนเสื้อเขาไว้ และกอดแขนเขาไว้โดยไม่รู้ตัว 

ซ�้ายังหลับตาแน่น รอจนทั้งสองลงสู่พื้น มู่หวาฮุยเก็บกระบี่ยาวเสร็จแล้ว 

เมิง่ถังก็ยังไม่หายหว่ันหวาด ยังคงหลบัตาทัง้สองข้าง กอดแขนเขาไว้แน่น 

เพียงเห็นก็รู้ว่ากลัวมาก

มู่หวาฮุยอดหัวเราะไม่ได้

หลายปีมานี้ศิษย์น้องเอาแต่เฉยเมยไม่เคยแสดงออกทางสีหน้า 

บางครั้งเขายังเข้าใจว่าศิษย์น้องเป็นคนที่ท�ามาจากก้อนหิน คิดไม่ถึงว่า

เวลานีน้างกลบัรูจ้กักลวัแล้ว ดเูหมอืนเขาลงจากเขาไปและกลบัมาครัง้นี้ 

* หลิงเกิน หมายถึงพื้นฐานพรสวรรค์ในการฝึกฝนบ�าเพ็ญเซียน แบ่งเป็นมู่หลิงเกิน สุ่ยหลิงเกิน หั่วหลิงเกิน  
ถู่หลิงเกิน เฟิงหลิงเกิน เทียนหลิงเกิน แต่กล่าวกันว่าผู้ที่มีเทียนหลิงเกินสมบูรณ์เพียงอย่างเดียวการฝึกฝน 
บ�าเพ็ญเซียนจะก้าวรุดหน้าได้เร็วกว่าผู้ที่มีหลิงเกินอื่นหลายอย่างในตัว
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ศิษย์น้องก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน

สายตากวาดผ่านไฝสีด�าจางๆ ท่ีแก้มขวาบริเวณใกล้หูของเมิ่งถัง

อีกครั้ง มู่หวาฮุยเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน "ศิษย์น้อง ถึงแล้ว"

เมิ่งถังได้ยินก็ลืมตาท้ังสองขึ้นอย่างระมัดระวัง สิ่งแรกท่ีท�าก็คือ 

ก้มหน้า

ดีมากที่ใต้ฝ่าเท้าก็คือพ้ืนดิน ไม่ใช่ความเวิ้งว้างท่ีสูงเกินหมื่นจั้ง* 

อีกต่อไป แต่เหตุใดในใจจึงยังคงรู้สึกไม่มั่นคง ร่างยังโงนเงนอยู่

มองสบดวงตาทีม่รีอยย้ิมแฝงอยู่จางๆ ของมูห่วาฮยุ เมิง่ถังกร็ะบาย

ลมหายใจออกมาช้าๆ ปล่อยมือทั้งสองที่กอดแขนมู่หวาฮุยอยู่ "ขอบคุณ

ศิษย์พี่"

มู่หวาฮุยมองนางยิ้มๆ "กลัวการขี่กระบี่หรือ"

เมิ่งถังพลังวัตรยังไม่พอ ถึงตอนนี้ยังขี่กระบี่ไม่เป็น นางกระทั่ง 

กระบี่คู่กายก็ยังไม่มี ดีท่ีบนยอดเขาทุกแห่งของส�านักหมิงหวาล้วนม ี

ลานเคลื่อนย้าย นางอยากไปท่ีใดก็สามารถใช้ลานเคล่ือนย้ายเหล่านี ้

ได้โดยตรง

มู่หวาฮุยรู้สึกว่าตนสะเพร่าแล้ว ศิษย์น้องไม่เคยข่ีกระบี่ไปมาบน

ท้องฟ้ามาก่อน เมื่อครู่เขาควรใช้ลานเคลื่อนย้าย

"กลัว" เมิ่งถังพยักหน้ายอมรับตามตรง แต่หลังจากนั้นนางก็มี 

สหีน้าแน่วแน่มัน่คง "แต่อกีไม่นานข้าก็ไม่กลวัแล้ว เพราะข้าจะฝึกขีก่ระบี่

ให้เป็นในไม่ช้า"

มองท่าทางเชื่อมั่นในตัวเองเช่นน้ีของนาง รอยย้ิมมุมปากของ 

มู่หวาฮุยก็กว้างขึ้น

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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มีเพียงพลังวัตรผ่านขั้นสร้างฐานแล้วจึงจะข่ีกระบี่ได้ ความหมาย

ในค�าพูดนี้ของศิษย์น้องก็คืออีกไม่นานนางก็จะบรรลุขั้นสร้างฐานแล้ว

แม้มูห่วาฮยุจะรูว่้าสติปัญญาของเมิง่ถังนัน้ธรรมดาสามญั หลายปี 

มานีใ้นด้านการฝึกฝนนางก็ไม่ได้พยายามเตม็ทีน่กั แต่อย่างไรการท่ีนาง

ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าน้ันย่อมเป็นเรื่องดี เขาท่ีเป็นศิษย์พี่ผู้นี ้

ย่อมต้องให้ความร่วมมือ

ก็ไม่รูว่้าน่ีใช่เพราะศิษย์น้องเกิดฉกุคิดขึน้มาได้อย่างฉบัพลนัหรอืไม่  

หรืออาจเพราะนางเพ่ิงเสียใจจากความรัก จึงอยากแข็งแกร่งขึ้นมา  

เพ่ือพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าหลิงซิงเหยา หรือต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ 

ของตน เพื่อจะได้ลืมความเจ็บปวดเสียใจนั่น...

แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดท่ีจู่ๆ  ก็ท�าให้นางเกิดสนใจการฝึกฝน

ขึ้นมา มู่หวาฮุยก็ยังคงสอนนางอย่างสุดความสามารถ

เมิง่ถังฝึกฝนอย่างต้ังอกต้ังใจและขยันหมัน่เพียร บ่อยครัง้ท่ีมูห่วาฮยุ 

บอกวันนี้ฝึกฝนเพียงเท่านี้ กลับไปพักผ่อนได้ เมิ่งถังกลับยังคงฝึกฝน 

ไม่หยุด กระทัง่บางครัง้ตอนกลางคนืมูห่วาฮยุนอนไม่หลบั คลมุเสือ้ออกมา 

เดินเล่นก็ยังเห็นเมิ่งถังร่ายร�ากระบี่อยู่ในป่ากระบี่ท่ามกลางแสงจันทร์

สาเหตุเพราะเมิ่งถังจ�าได้ชัดเจน ตามเนื้อเรื่องเดิมในหนังสือนิยาย 

ศษิย์ส�านกัหมงิหวาทีอ่ยู่ในขัน้สร้างฐานขึน้ไปสามารถเข้าสสุานหมืน่กระบี ่

เลือกกระบี่หนึ่งเล่มและผูกพันธสัญญาต่อกัน ทุกสิบปีสุสานหมื่นกระบี่ 

จะเปิดครั้งหนึ่ง นับเวลาดูแล้ว เดือนสามปีหน้าก็ห่างจากการเปิดสุสาน

ครั้งก่อนสิบปีพอดี

อวิน๋ชเูยว่ียก็ได้กระบีฉ่านเสวีย่ กระบีเ่ซยีนชัน้หนึง่จากสสุานหมืน่กระบี่ 

ในครั้งน้ี ภายหลังนางก็ใช้กระบี่ฉานเสว่ียเล่มน้ีแทงเข้าไปที่ดวงจิตของ 
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มู่หวาฮุย

ดังนั้นเป้าหมายในตอนนี้ของเมิ่งถังก็คือต้องบรรลุข้ันสร้างฐาน 

ให้เร็วท่ีสุด ให้ทันสุสานหมื่นกระบี่เปิดในเดือนสามปีหน้า จึงจะเข้า 

สุสานพร้อมอวิ๋นชูเยวี่ยได้

นางจะต้องเอากระบ่ีฉานเสว่ียมาก่อนอว๋ินชเูยว่ียให้ได้ เช่นนีวั้นหน้า

มู่หวาฮุยจึงจะไม่ตายภายใต้กระบี่ฉานเสวี่ยของอวิ๋นชูเยวี่ย
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บริเวณใกล้เคียงเรือนน้อยอวิ๋นถัง ซึ่งเป็นที่พักของเมิ่งถังนั้นมี 

ป่าต้นไห่ถัง* อยู่ผืนหนึ่ง

มู่หวาฮุยไม่รู้ว่าป่าต้นไห่ถังผืนน้ีใครเป็นผู้ปลูกไว้ รู้เพียงปีนั้นเขา 

เข้ามาเป็นศษิย์ส�านักหมงิหวา ตอนติดตามอาจารย์ข้ึนมาท่ียอดเขาป้ีอว๋ิน  

ป่าต้นไห่ถังผืนน้ีก็มีอยู่แล้ว และดูเหมือนอาจารย์จะชอบดอกไห่ถังมาก 

มู่หวาฮุยเคยเห็นเขายืนเหม่ออยู่ใต้ต้นไห่ถังที่นี่หลายครั้ง

นอกจากน้ีอาจารย์ยังไม่เคยอนญุาตให้ใครเข้าไปในป่าต้นไห่ถังผนืนี้  

รวมถึงเขาด้วย

กระท่ังปีน้ันอาจารย์ลงจากเขาไปท่องเที่ยว ตอนกลับมาได้พา 

แม่หนนู้อยคนหน่ึงกลบัมาด้วย ไม่เพียงให้นางพ�านกัอยู่ทีเ่รือนน้อยอว๋ินถัง  

แม้แต่ป่าต้นไห่ถังผืนนี้ก็ให้นางเข้าออกได้อย่างอิสระ

6

* ต้นไห่ถัง (Chinese Flowering Crabapple) เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกสีขาวหรือสีชมพูอ่อน ผลกลม 
สีเหลืองไปจนถึงสีแดง รสเปรี้ยวอมหวาน
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แต่มู่หวาฮุยยังคงไม่อาจเข้าป่าต้นไห่ถัง เพราะที่แห่งนี้ถูกอาจารย์

วางค่ายกลอาคมไว้ อาจารย์ไม่ได้ให้อ�านาจในการเข้าออกแก่เขา  

ด้วยเหตนุีย้ามน้ีมูห่วาฮยุจงึได้แต่ยืนอยู่ด้านนอก มองเมิง่ถังทีน่ัง่ขดัสมาธิ

หลับตาอยู่ใต้ต้นไห่ถังต้นหนึ่ง

ความจริงเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีหนาวที่สุดของฤดูหนาว เห็นอยู่ว่า 

รอบด้านมีหิมะปลิวปราย แต่เพราะป่าต้นไห่ถังแห่งน้ีมีค่ายกลอาคม

คุ้มครองอยู่ จึงอบอุ่นดุจฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปีสี่ฤดู ดอกไห่ถังผลิบาน

ตลอดเวลา

ฉับพลันนั้นเมิ่งถังที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็ลืมตาขึ้น หยิบกระบี่ยาวที่ข้างตัว 

ยืนขึน้มา เงาร่างอรชรเริม่ฝึกกระบีว่าดกระบีไ่ปถึงทีใ่ด ดอกไห่ถังกร่็วงพรู

ลงมา สายลมพัดผ่าน แลละม้ายคล้ายมีหิมะตกลงมาเป็นดอกไห่ถัง

ร่างอยู่ภายใต้หิมะสีขาว เบื้องหน้ากลับเป็นหิมะไห่ถังสีชมพู แม ้

มูห่วาฮยุจะเคยผ่านดนิแดนลีล้บัมาหลายครัง้ แต่ภาพท่ีเหน็อยู่ในเวลานี้

ยังคงท�าให้เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจและสุนทรีย์

ตอนน้ีเมิ่งถังเองก็เห็นมู่หวาฮุยแล้ว จึงร้องเรียกศิษย์พ่ีออกมา 

ด้วยความดีใจ นางเก็บกระบี่ยาว สาวเท้าเร็วๆ มาที่ด้านหน้า

พอออกจากป่าต้นไห่ถัง ลมหนาวเจือเกล็ดหิมะเย็นเฉียบพัดโหม

เข้าปะทะบนใบหน้า เมิ่งถังอดตัวสั่นสะท้านขึ้นมาไม่ได้ พลันรีบหยิบ 

เสื้อขนสุนัขจิ้งจอกตัวหน่ึงออกมาจากแหวนเก็บทรัพย์ แหงนหน้าขึ้น 

ยิ้มกริ่มพลางเอ่ยถาม "ศิษย์พี่ ท่านตั้งใจมาหาข้าถึงที่ มีเรื่องอันใดหรือ"

โดยปกตินางจะเป็นฝ่ายไปหามู่หวาฮุยยังท่ีพักของเขาเพ่ือขอให้

ช่วยสอนวรยุทธ์ น้อยครั้งย่ิงท่ีมู่หวาฮุยจะเป็นฝ่ายมาเยือนที่พักของนาง 

คิดไม่ถึงว่าวันนี้เขาถึงกับมาที่นี่
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ความดใีจของนางเปล่งประกายแวววบัอยู่บนหัวคิว้ หางตา มมุปาก 

มู่หวาฮุยอดมีรอยยิ้มซ่อนแฝงอยู่จางๆ ไม่ได้

"เมือ่เดอืนทีแ่ล้วเจ้าเคยพูดว่าถ้าเดอืนนีเ้จ้าสามารถตฝ่ีาข้ันสร้างฐาน 

ได้ส�าเรจ็ก็ให้ข้าอนญุาตเจ้าลงจากเขาไปชมโคมไฟในเทศกาลหยวนเซยีว*"

เมิ่งถังพูดเช่นนั้นจริง แต่น่ีเป็นค�าพูดปลุกใจตนเอง หลังจากที่ 

นางมุมานะฝึกฝนมาครึ่งปีกว่า กระท่ังเห็นว่าใกล้ถึงก�าหนดเปิดสุสาน

หมื่นกระบ่ีแล้ว และนางยังไม่อาจตีฝ่าขั้นสร้างฐานได้ ตอนนั้นนางจึง

เพียงพูดไปเรื่อยเปื่อย คิดไม่ถึงว่ามู่หวาฮุยถึงกับยังจ�าได้

เมิ่งถังในใจรู้สึกดีใจ ดวงตาทั้งสองเป็นประกายแวววาว "แล้ว

อย่างไรหรือ"

มองท่าทางราวกับเด็กเล็กๆ ของนาง เสียงของมู ่หวาฮุยพลัน 

เปลี่ยนเป็นละมุนละไมขึ้น

"วันนี้เป็นวันเทศกาลหยวนเซียวพอดี" เขาย่ืนป้ายค�าสั่งป้ายหนึ่ง 

มาให้ "ถือป้ายนี้ไว้ เจ้าก็ผ่านค่ายกลใหญ่คุ้มครองภูเขาได้"

แม้ส�านักหมิงหวาจะเหมือนแดนมนุษย์ที่หนึ่งปีมี ส่ีฤดู แต ่

ผู้บ�าเพ็ญเซียนไม่เพียงบ�าเพ็ญกาย ยังต้องบ�าเพ็ญใจ เหล่าผู้อาวุโส 

ทุกท่านหรือศิษย์พ่ีท้ังหลายที่ฝึกฝนจนพลังวัตรถึงระดับหนึ่งแล้ว ในใจ

มักจะตระหนักรู ้และกักตน ไม่ก็ขอลงจากเขาไปหาประสบการณ์  

ด้วยเหตุนี้แม้ส�านักหมิงหวาจะมีคนนับพัน แต่ปกติแล้วเงียบเหงาย่ิง  

ไม่คึกคักแม้แต่น้อย อย่างเทศกาลต่างๆ ของแดนมนุษย์บนภูเขาก็ 

ไม่เคยฉลอง กระทั่งไม่มีใครเอ่ยถึงด้วยซ�้า

* เทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันที่สิบห้าเดือนหน่ึงตามจันทรคติจีน ซึ่งเป็นคืนแรกของปีที่พระจันทร์เต็มดวง 
คนในครอบครัวจึงมาชมจันทร์กันพร้อมหน้า กินขนมบัวลอยซ่ึงแสดงถึงความกลมเกลียว ภายหลังจัดเป็น 
งานฉลองยิ่งใหญ่ต่อเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน มีประเพณีประดับโคมไฟ จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ
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ระยะหลังมาน้ีเมิ่งถังก็มุ่งมั่นอยู่กับการฝึกฝนวรยุทธ์ ดังนั้นนาง 

จึงไม่รู้เลยว่าวันนี้คือเทศกาลหยวนเซียว

ครั้นพอรู้ดังน้ัน มือจึงย่ืนไปรับป้ายค�าสั่งมาด้วยความลิงโลดทันที 

ท้ังเอ่ยชวนมู่หวาฮุยอย่างต่ืนเต้นดีใจ "ศิษย์พ่ี ท่านลงเขากับข้าไปชม 

โคมไฟด้วยกันเถิด"

"ข้าไม่ชอบคนมาก เสียงดังวุ่นวาย เจ้าไปเถิด"

ยังย่ืนแผ่นหยกมาให้อีกแผ่นหน่ึง "นี่เป็นแผ่นหยกถ่ายทอดเสียง  

ถ้าเจ้ามีเรื่องอันใดก็ส่งค�าพูดถึงข้าได้ตลอดเวลา"

จากน้ันยังมหีนิวเิศษอกีหนึง่ห่อใหญ่ทีเ่ตมิไว้ด้วยปราณวิเศษของเขา  

ยันต์หุ่นกระบอกท่ีสามารถต้านทานการโจมตีถึงชีวิตในช่วงคับขันจาก 

ผู้บ�าเพ็ญเซียนท่ีมีพลังวัตรต้ังแต่ขั้นหยวนอิงลงมาได้ กระบี่พลังเทพ 

เล่มหนึง่ของเขา ยาลกูกลอนหลายขวด รวมถึงของอืน่ๆ มากมายท่ีเมิง่ถัง

เรียกชื่อไม่ถูก สุดท้ายยังสั่งก�าชับนางว่าอย่าห่วงเที่ยวเล่นมากเกินไป  

ต้องรีบไปรีบกลับ

เมิ่งถังเกิดภาพลวงตาอย่างหนึ่ง น่ีมู่หวาฮุยเลี้ยงดูนางด่ังบุตรสาว

ไปเสียแล้ว

เมิ่งถังออกจะสับสนว้าวุ่นเล็กน้อย

หลังจากเอาสิ่งของเหล่านี้เก็บเข้าแหวนเก็บทรัพย์ของตนแล้ว  

เมือ่เงยหน้าข้ึนมากเ็หน็มูห่วาฮยุเดินไปข้างหน้าได้ระยะหน่ึงแล้ว อนัท่ีจรงิ 

ลมและหิมะในเวลานี้ไม่นับว่ารุนแรง แต่มองเงาด้านหลังของมู่หวาฮุย 

เมิ่งถังกลับรู้สึกว่าเขาดูโดดเดี่ยวอ้างว้างยิ่ง

ทั้งคิดไปถึงเรื่องต่างๆ ที่เขาเคยพบเจอมาในวัยเด็กที่เขียนไว้ใน

หนังสือนิยาย เมิ่งถังพลันแสบจมูกขึ้นมา สาวเท้าออกวิ่งไปข้างหน้า
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ผูฝึ้กวรยุทธ์หูตาเฉยีบไว มูห่วาฮยุย่อมได้ยินเสียงฝีเท้าถ่ีกระชัน้จาก

ด้านหลัง จึงหยุดเท้าหันหน้ากลับไป เพียงมองมาก็เห็นเม่ิงถังที่ก�าลัง 

วิ่งตรงมาที่เขา

"ศิษย์พี่"

เมิง่ถังหยุดลงตรงหน้ามูห่วาฮยุ ตอนเอ่ยปากพูดลมหายใจยังตดิขัด

เล็กน้อย แต่ใบหน้ากลับยังเต็มไปด้วยรอยยิ้ม "อย่างไรเสียตอนนี้ท่านก็

ว่างอยู่ ไม่สู้ลงจากเขาไปชมโคมไฟด้วยกันกับข้าเถิด"

ไม่รอให้มู่หวาฮุยเอ่ยปฏิเสธ เมิ่งถังก็รีบกล่าวต่อ "ศิษย์พ่ี ท่านดูสิ 

แม้สองวันก่อนข้าจะตีฝ่าข้ันสร้างฐานได้แล้ว แต่ล�าดับขั้นของข้ายัง 

ไม่มั่นคง วันนี้เป็นเทศกาลหยวนเซียว แดนมนุษย์จะต้องคึกคักย่ิง  

ไม่แน่อาจจะมีภูตมารปีศาจจากที่ต่างๆ ออกมาชมโคมไฟ เกิดข้าไปพบ

เจอพวกมันเข้า ด้วยพลังวัตรของข้าในยามนี้ เกรงว่ายังไม่พอยัดซอกฟัน

ของพวกมนัด้วยซ�า้ อกีทัง้สสุานหมืน่กระบ่ียังไม่เปิด กระทัง่กระบีคู่ก่ายข้า 

ก็ยังไม่มี หรือว่าจะต้องขี่กระบี่ยาวท่ีใช้ในการฝึกฝนเล่มนี้จริง ถ้าเป็น 

เช่นนั้นเกรงว่าข้ายังเหาะไปไม่ถึงตีนเขาฟ้าก็สว่างแล้ว ยังจะชมโคมไฟ 

อันใดได้อีกเล่า"

นางพูดพลางย่ืนมือมายุดชายแขนเสื้อของมู่หวาฮุย เอาน�้าเสียง

ออดอ้อนในอดีตของตนออกมาใช้ "ดังนั้นศิษย์พ่ี ท่านลงไปชมโคมไฟ 

ด้วยกันกับข้า ดีหรือไม่"

เมิ่งถังตั้งแต่เล็กท่ีบ้านก็เลี้ยงดูด้วยความตามใจมาจนเติบใหญ่ 

ตั้งแต่เล็กจนโตขอเพียงนางประจบออดอ้อนเช่นนี้ ไม่มีผู ้ใหญ่คนใด

สามารถปฏิเสธนางได้

ทว่าไม้นี้จะใช้ได้ผลกับมู่หวาฮุยหรือไม่ ความจริงแล้วในใจของ 
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เมิ่งถังก็ไม่มั่นใจนัก ครั้นแล้วในสายตาของนางท่ีมองมู่หวาฮุยจึงเจือไป

ด้วยความตื่นเต้นและกังวลใจจางๆ

มู่หวาฮุยหลุบตาลงมองนาง

ดวงตาทัง้สองของศิษย์น้องงดงามชวนมองย่ิง ประหนึง่สายธารเลก็

ท่ีไหลรนิกลางซอกเขาในฤดูใบไม้ร่วง ใสสะอาดสงบนิง่ ยามแย้มย้ิมท�าให้

คนนึกถึงประกายแวววาวของระลอกคลื่นบนผิวน�้าภายใต้แสงอาทิตย์

ในดวงตางามคู่นี้เวลานี้เพียงสะท้อนภาพของเขา...

มู่หวาฮุยเอียงศีรษะเล็กน้อย สายตาจับนิ่งอยู่ที่น้ิวมือของนางที ่

ยุดชายแขนเสื้อตนไว้

นิ้วมือของศิษย์น้องขาวนวลเนียนเรียวเล็กราวหยกสลัก ข้อมือที่ 

โผล่ออกมาช่วงหนึ่งก็ขาวผ่องดุจหิมะ

ช่วงหลังมาน้ีนิสัยของศิษย์น้องนับวันย่ิงท�าให้เขาคาดเดาไม่ถูก  

เดิมเข้าใจว่าที่นางบอกต่อไปจะตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นเพียงค�าพูด

ด้วยอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น คิดไม่ถึงว่านางถึงกับท�าได้แล้วจริงๆ

เดิมเข้าใจว่าท่ีนางพูดอย่างมั่นเหมาะจริงจังว่าก่อนเดือนสามปีน้ี

จะต้องตฝ่ีาข้ันสร้างฐานให้ได้เป็นเพียงการหลบัหหูลบัตาเชือ่มัน่ของนาง 

คิดไม่ถึงว่านางถึงกับท�าได้จริง

แน่นอนว่ามู่หวาฮุยเองก็รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาเมิ่งถังมุมานะทุ่มเทมาก

เพียงใด หลังมือยังคงละเอียดเกลี้ยงเกลา แต่ฝ่ามือที่อ่อนนุ่มกลับถูก

เสียดสีจนเกิดผิวหนังด้านหนาขึ้นมาหลายจุด

ค�่าคืนขณะคนอื่นก�าลังพักผ่อน นางก็นั่งสมาธิฝึกกระบี่

ตอนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียอย่างย่ิงก็อมหญ้าอว้ีชิงท่ีช่วยท�าให้

สดชืน่ไว้ในปากชิน้หนึง่ แล้วกัดฟันฝึกต่อไป กระท่ังร่างกายนางมบีาดแผล 
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ก็ยังไม่ยอมหยุดพักแม้ชั่วครู่

มีอยู่ครั้งหนึ่งมู่หวาฮุยทนไม่ไหว ถามนางว่าเพราะเหตุใดจู่ๆ จึง

มุมานะบากบั่นฝึกฝน

ยังจ�าได้ดีตอนน้ันเมิ่งถังย้ิม ทางหนึ่งย่ืนมือไปรับใบไม้ใบหนึ่งที ่

ร่วงหล่นลงมา ทางหนึ่งก็ตอบด้วยน�้าเสียงเบิกบานมีชีวิตชีวา 'เพราะข้า 

มีคนที่อยากจะปกป้องน่ะสิ'

คนที่นางอยากจะปกป้องคือผู้ใดกัน

มู่หวาฮุยไม่รู้และไม่ได้ถามต่อ ทว่าในฐานะศิษย์พี่ เขายังคงชื่นชม

ศิษย์น้องท่ีแข็งแกร่งอดทน ยอมหลั่งโลหิตก็ไม่หล่ังน�้าตาอย่างมาก แต่

ศิษย์น้องที่แข็งแกร่งอดทนเช่นนี้ เวลานี้กลับท�าเสียงอ่อนหวานออดอ้อน

เขาอยู่

มู่หวาฮุยนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ในที่สุดภายใต้สายตาที่มองมาอย่าง

เฝ้ารอคอยขึ้นทุกทีของเมิ่งถัง เขาก็พยักหน้า "ได้"

ถึงจะรูอ้ยู่แก่ใจว่านางประจบออดอ้อน แต่เขายังคงไม่อาจปฏิเสธได้

ความต่ืนเต้นและความกระวนกระวายท่ีอยู่ในใจพลันสลายไป  

เมิ่งถังแทบอยากจะโห่ร้องออกมา

มองแสงตะวันเริ่มจะใกล้ค�่าแล้ว นางรีบเร่งรัด "ศิษย์พ่ี ไป...ไป  

เราลงจากเขาไปชมโคมไฟกัน"

ในเมื่อมีมู ่หวาฮุยไปด้วย ย่อมไม่ต้องให้นางข่ีกระบี่ เพียงยืน

สงบเสงี่ยมอยู่ข้างหลังเขาก็พอแล้ว

กระบีคู่ก่ายมูห่วาฮยุมชีือ่ว่าอูจ๋ี ๋ก็ได้มาจากสสุานหมืน่กระบีเ่ช่นกัน

กระบี่เล่มนี้ภายนอกดูเรียบง่ายไม่หรูหรา กระทั่งคล้ายยังไม่ได ้

ลบัคมเช่นน้ี แต่ถ้ามูห่วาฮยุถ่ายทอดปราณวิเศษเข้าไปในกระบี ่ตวักระบี่
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ก็จะมปีระกายกระบีว่าบขึน้ ตอนนัน้มูห่วาฮยุก็ใช้กระบีอู่จ๋ีเ๋ล่มนีต้ดัท้องฟ้า

และสายน�้าในกระบี่เดียว ร้ายกาจยิ่งอย่างแท้จริง

นบัแต่น้ันมากระบีอู่จ๋ีก็๋กลายเป็นอาวธุวเิศษยอดเยีย่มเลิศล�า้ทีท่กุคน 

ในแดนบ�าเพ็ญเซียนต่างเล่าลือกัน อีกทั้งกระบี่อู๋จี๋ได้เกิดจิตวิญญาณขึ้น

แล้ว ตอนแรกเพราะความอยากรู้ เมิ่งถังอดใจไม่อยู่อยากจะดู อยากจะ

ลูบคล�า แต่กระบี่อู๋จี๋ก็ต่อต้าน ไม่ยอมให้นางแตะต้อง

แต่เมิง่ถังน้ันแขง็แกร่งอดทน นางอดทนย่ิง เป้าหมายทีน่างก�าหนด

ไว้แล้วย่อมต้องไปให้ถงึ ดังนัน้กระบีอู่จ๋ีย่ิ๋งหลบเลีย่งนางก็ย่ิงต้องแตะต้อง 

สุดท้ายคิดว่ากระบี่อู๋จี๋ก็คงหลบจนอ่อนเปลี้ยเพลียแรง เหน่ือยใจแล้ว  

ได้แต่นอนราบปล่อยให้นาง 'ย�่ายี'

เมิ่งถังยังชอบมันมาก ครั้นแล้วครั้งน้ีเห็นมู่หวาฮุยเรียกมันออกมา 

นางจึงยื่นนิ้วไปดีดตัวกระบี่เบาๆ ยิ้มแย้มพลางกล่าวทักทาย "อู๋จี๋ เจอกัน

อีกแล้ว"

กระบี่อู๋จี๋...ข้าไม่ได้อยากจะเจอกับท่านสักเท่าไร ขอบคุณ

แต่ยังคงยอมรับชะตากรรมให้เมิ่งถังยืนอยู่บนตัวกระบี่ของตน 

ปฏิบัติตามค�าสั่งของมู่หวาฮุยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหาะไป

เดิมเมิ่งถังคิดว่าไปชมโคมไฟที่เมืองเล็กๆ สักแห่งท่ีตีนเขา ซึมซับ

บรรยากาศสักหน่อยก็พอ เพราะความเร็วในการขี่กระบี่ของนางช้ามาก 

แต่ความเร็วในการขี่กระบี่ของมู่หวาฮุยเร็วมาก ดังนั้นเมิ่งถังจึงขอให้เขา

พาตนไปชมโคมไฟในเมืองที่ใหญ่สักหน่อย แม้ทุกแห่งล้วนมีโคมไฟ  

แต่แน่นอนสถานที่ยิ่งใหญ่โคมไฟก็ต้องยิ่งมาก และยิ่งคึกคัก

คดิไม่ถึงว่ามูห่วาฮยุได้ยินนางพูดเช่นน้ี ถึงกับพานางข่ีกระบีต่รงไป

ยังเมืองเหิงหยางที่เจริญที่สุดในแถบนี้
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เมิง่ถงัมองฝงูชนข้างกายท่ีเดนิขวักไขว่กันอย่างไม่ขาดสาย ผ่านไป

ครูห่น่ึงเมือ่ได้สตกิลบัคนืมาก็รูส้กึว่าศษิย์พ่ีช่างตามใจเดก็น้อยอย่างนาง

ยิ่งนัก นางเองก็มีความรู้สึกถูกคุ้มครองอย่างหนึ่ง

ช่างท�าให้คนตื่นเต้นอย่างแท้จริง

เมิ่งถังเดิมก็มีนิสัยชอบสนุก เวลาน้ีด้วยความตื่นเต้นก็ดึงแขนเสื้อ

ของมูห่วาฮยุ จะไปยงัจดุทีคึ่กคักท่ีสดุกลบัถูกมูห่วาฮยุเรยีกเอาไว้ "ช้าก่อน"

เมิ่งถังหยุดลงแล้วหันหน้ากลับมา "ศิษย์พี่ มีอะไรหรือ"

แสงโคมสองข้างถนนสายยาวสว่างไสว ส่องสะท้อนดวงตารปูเมลด็

ซิ่งท่ีเต็มไปด้วยรอยย้ิมคู่น้ันของนาง ชั่วขณะนั้นคล้ายมีแสงดวงดาว 

แตกกระจายวิบวับอยู่ภายใน

มู่หวาฮุยยกมือขึ้นหยิบของอย่างหนึ่งออกมาจากเส้นผมของนาง

เป็นกลีบดอกไห่ถังกลีบหนึ่ง

7
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ความจรงิก่อนหน้านีต้อนเมิง่ถังเดนิออกมาจากป่าต้นไห่ถัง มู่หวาฮยุ 

ก็สังเกตเห็นว่ามีกลีบดอกไห่ถังติดผมนางอยู่กลีบหนึ่งแล้ว เดิมคิดจะ 

หยิบออก แต่เขาไม่เคยชินต่อการแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น 

ภายหลังก็คิดว่าตอนข่ีกระบี่อยู่บนท้องฟ้ากลีบดอกไม้ก็คงจะปลิวหาย

ตามลมไป คดิไม่ถึงว่าเขาเก็บกระบีล่งถึงพ้ืนดนิแล้วกลบัพบว่ากลบีดอกไม้ 

ยังคงติดอยู่บนเส้นผมของเมิ่งถัง

ในใจครุน่คดิลงัเลอยู่นาน ในทีส่ดุยังคงย่ืนมอืไปช่วยหยบิออกให้นาง

มองเส้นผมยาวสลวยของเมิ่งถังท่ีกลับมาราบเรียบไม่มีอะไรติด 

อยู่แล้ว ความรู้สึกไม่สบายในหัวใจของมู่หวาฮุยในที่สุดก็สงบลง

โรคเจ้าระเบียบของเขานับว่าใช้ได้เลย

เมิ่งถังยื่นมือไปรับกลีบดอกไม้ กล่าวขอบคุณ จากนั้นก็ร้องเร่งเขา 

"ศิษย์พี่ ไป ทางด้านโน้นดูคึกคักยิ่ง เราไปดูกัน"

พวกเขาเดินผ่านฝูงชนอย่างว่องไว รอจนเข้ามาใกล้ก็เห็นภูเขา 

โคมแก้วหลากสีสันขนาดใหญ่ลูกหน่ึง สว่างไสวโชติช่วงพร่างพราว 

ละลานตา รอบบริเวณยังมีการแสดงกายกรรมต่างๆ รวมทั้งการแสดง 

เชิดสิงโต คึกคักสนุกสนานเป็นที่สุด

เมิ่งถังอยู่ส�านักหมิงหวาตลอดครึ่งปีมาน้ี นอกจากไปกระโจม

ห้องเรียน เวลาที่เหลือก็ฝึกฝนวิชากับมู่หวาฮุย วันเวลาเรียกได้ว่าผ่านไป

อย่างสงบเงียบจืดชืดย่ิงนัก เวลานี้เมิ่งถังได้มาเห็นงานเทศกาลที่คึกคัก

สนุกสนานเช่นนี้ ทั่วร่างก็พลอยคึกคักฮึกเหิมขึ้นมาราวกับฉีดเลือดไก่*

* ฉดีเลอืดไก่ เป็นส�านวน หมายถึงคกึคกักระฉับกระเฉงขึน้มาทนัที มท่ีีมาจากในช่วงปี ค.ศ. 1980 ในประเทศ
จนีมวิีธีการดูแลสขุภาพด้วยการฉีดเลือดไก่ โดยเอาเลือดจากไก่ตัวผูท่ี้มอีายุหน่ึงปีมาฉดีให้คน คนท่ีฉดีเลอืดไก่ 
จะหน้าแดง คกึคกักระฉับกระเฉง แต่ความจรงิเป็นการกระท�าทีไ่ม่ถูกหลกัวิทยาศาสตร์และมอีนัตราย ปฏกิิรยิา
ทีเ่กดิข้ึนเป็นอาการต่อต้านสิง่แปลกปลอมของร่างกายและมอีนัตรายอย่างมาก ภายหลงัได้เลกิไป แต่ค�าพูดน้ี 
ยังใช้กันอยู่
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ไม่ว่าการแสดงอะไรก็ต้องขอเข้าไปดูใกล้ๆ สักแวบหน่ึง เห็น 

การแสดงอะไรท่ียอดเย่ียมโดดเด่นเป็นต้องตบมือร้องว่าดีตามคนท่ีอยู ่

รอบด้านไปด้วย เห็นข้าวของอะไรน่าสนุก หรือของกินอร่อยอะไรก็ต้อง

ซื้อมา

อย่างไรเสียหินวิเศษก็มีมากพอ แหวนเก็บทรัพย์ก็ยังมีพ้ืนที่ว่าง 

อีกมาก ไม่ว่าจะซื้อของมากเท่าใดก็ยังยัดเข้าไปได้ ไม่ต้องถือเอง  

เป็นของดีงามที่จ�าเป็นต้องมียามออกมาเที่ยวเล่น

เดนิเทีย่วมาถึงข้างแผงขายโคมดอกบวัแห่งหนึง่ ได้ยินเจ้าของแผง

บอกด้านหน้าห่างออกไปไม่ไกลก็คือแม่น�้าลั่ว สามารถซื้อโคมดอกบัว 

ไปอธิษฐานทีร่มิแม่น�า้ จากน้ันก็ปล่อยโคมดอกบวัให้ลอยไปตามสายน�า้

ในแม่น�้าลั่วได้ เช่นน้ีความปรารถนาที่อธิษฐานไว้ก็จะเป็นจริง เมิ่งถัง 

รีบควักหินวิเศษซื้อโคมดอกบัวมาสองดวง

หมุนตัวมาย่ืนโคมดวงหนึ่งให้มู่หวาฮุย เมิ่งถังใบหน้าเต็มไปด้วย

ความตื่นเต้นดีใจ

"ศิษย์พี่ เราไปลอยโคมดอกบัวกัน"

มู่หวาฮุยแม้จะรับโคมมาถืออยู่ในมือกลับบอก "ข้าไม่เชื่อในสิ่งนี้"

ถ้าเพียงท�าเท่าน้ีก็สามารถท�าให้ความมุ่งมาดปรารถนาของตน 

เป็นจริงได้ ในโลกนี้คงไม่มีคนเสียใจผิดหวังแล้ว

"ข้าก็ไม่เชื่อสิ่งนี้ แต่ในเมื่อทุกคนต่างก็ท�าเช่นนี้ เราก็ท�าเช่นนี้ด้วย

แล้วกัน"

เห็นมู่หวาฮุยยังยืนเฉยไม่ขยับ เมิ่งถังจ�าต้องไปดึงแขนเสื้อเขา  

"ไปเถิด ศิษย์พี่ เราต้องรู้จักหาความสนุกให้ตัวเองบ้างนะ"

ครึ่งปีกว่ามานี้นางก็มองออกแล้ว อย่าเห็นว่ายามอยู่ต่อหน้าผู้คน 
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ใบหน้าของมูห่วาฮยุจะดูอ่อนโยนมรีอยย้ิมประดับอยู่เสมอ ความจริงแล้ว

ในกระดูกของเขาก็เป็นคนเงียบเหงาคนหนึ่ง ปกตินอกจากฝึกฝนวรยุทธ์

แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นให้ท�าอีก แต่ละวันก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวัน

ชวิีตท่ีจดืชดืเช่นน้ีน่าเบ่ือเพียงใด ในเมือ่นางตัดสนิใจแน่วแน่แล้วว่า 

จะเฝ้าปกป้องเขา เช่นนั้นก็ควรท�าให้ชีวิตของเขามีสีสันขึ้นมา

ไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็ลากมู่หวาฮุยให้เดินไปข้างหน้า พอเดินมา 

ตามทางที่เจ้าของแผงชี้ให้เมื่อครู่ ไม่นานเมิ่งถังก็หาแม่น�้าลั่วพบ

บนผิวน�้ามีโคมดอกบัวลอยอยู่จ�านวนมาก ริมฝั่งยังมีผู้คนไม่น้อย

ก�าลังเตรียมเอาโคมดอกบัวในมือลงไปลอยในน�้า

โคมดอกบัวในมอืเมิง่ถังยังไม่ได้จดุไฟให้สว่าง เหน็คนทีอ่ยู่ด้านข้าง

มีที่จุดไฟ ก�าลังจะไปขอยืม มู่หวาฮุยก็เรียกนางไว้ เห็นเขายกมือขึ้นมา

ประกบน้ิวท่องอาคม ไส้เทียนของโคมดอกบัวในมือเมิ่งถังก็ลุกสว่างขึ้น

ทันที ภาพเบื้องหน้าเมิ่งถังก็พลอยสว่างตามไปด้วย

อาคมน้ีมีประโยชน์อย่างย่ิง จึงอ้อนวอนมู่หวาฮุย "ศิษย์พ่ี ข้าจะ 

ฝึกอาคมนี้ กลับไปแล้วท่านสอนข้าได้หรือไม่"

มู่หวาฮุยกลับดูเหมือนไม่ยินดีจะสอนอาคมนี้ให้นาง

"นี่เป็นเพียงอาคมพื้นๆ ไม่สูงส่งอะไร ฝึกไปก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเจ้า

ต้องการโคมไฟ กลับไปแล้วข้าจะมอบโคมแก้วชีเป่า* สลักอาคมให้เจ้า

ดวงหนึ่ง เมื่ออยู่ในที่มืดจะส่องแสงสว่างขึ้นมาเอง"

เขายังหวังให้นางทุ่มเทจิตใจไปกับการฝึกฝนวรยุทธ์มากกว่า

โคมแก้วชเีป่าฟังดูเป็นของดี เมิง่ถงัย่อมคล้อยตามความคดิเห็นท่ีด ี

ดุจสายน�้าที่ไหลจากที่สูงลงที่ต�่าแสดงกิริยา 'น้อมรับ' ไว้

* ชีเป่า หมายถึงเจ็ดสิ่งล�้าค่า ได้แก่ ทอง เงิน อ�าพัน ปะการัง หอย โมรา และไพฑูรย์ ชาวจีนมีความเชื่อว่า 
การได้มาซึ่งสิ่งล�้าค่าทั้งเจ็ดนี้จะน�าความสงบสุขมาสู่ผู้คน
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แต่นางยังคงอยากฝึกฝนอาคมธรรมดาๆ นี้ เพราะหลังจากฝึกเป็น

แล้ว คิดจะย่างปลาเอย ย่างปีกไก่เอย เหล่านี้ล้วนไม่ต้องล�าบากล�าบน 

ใช้ที่จุดไฟแล้ว

สุดท้ายมู่หวาฮุยก็ขัดไม่ได้ต่อการขอร้องแล้วขอร้องอีกของนาง 

ยอมรับปากจนได้

เมิ่งถังบรรลุความปรารถนาแล้วก็ประคองโคมดอกบัวข้ึนมาด้วย

ความพออกพอใจ หลับตาทั้งสองเริ่มอธิษฐาน

มู่หวาฮุยมองนาง

คิ้วเรียวงาม ดวงตารูปเมล็ดซิ่ง จมูกเชิดรั้น ริมฝีปากแดงดุจ 

ผลอิงเถา* ภายใต้แสงเทียนนวลตาท่ีส่องสะท้อนผิวพรรณดูละเอียด

เกลี้ยงเกลาขาวใสดุจกระเบื้องเคลือบ

คล้ายว่าโดยไม่รู้เน้ือรู้ตัว เวลาท่ีเขานึกถึงเมิ่งถังในสมองก็จะมี

ใบหน้าของนางปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจน ยังมีอากัปกิริยายามแย้มยิ้ม 

มุ่นหัวคิ้ว รวมทั้งลักษณะท่าทางไร้เหตุผลและประจบออดอ้อนเหล่านั้น

ทัง้ทีแ่ต่ก่อนทกุครัง้ยามเขานึกถึงศิษย์น้องผูน้ี ้ในสมองจะนึกรปูร่าง

หน้าตาของนางไม่ออกแม้แต่น้อย

เมิ่งถังอธิษฐานเสร็จแล้ว โน้มตัวเอาโคมดอกบัวในมือวางลงไป 

ในแม่น�้าลั่ว

จากนั้นก็เร่งรัดมู่หวาฮุย "ศิษย์พ่ี ท่านรีบจุดโคมให้สว่าง แล้ว

อธิษฐานเถิด"

แม้มู่หวาฮุยจะรู้สึกว่าน่ีเป็นการกระท�าแบบเด็กๆ แต่เมื่อมองสบ

ดวงตาที่เปล่งประกายแวววาวคู่นั้นของเมิ่งถังแล้ว เขายังคงส่งเสียงอืม 

* ผลอิงเถา คือเชอรี่
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ออกมาค�าหนึ่ง

จุดโคมสว่างแล้ว เขาก็หลับตาทั้งสองลง

เมิ่งถังฉวยโอกาสนี้มองประเมินเขาอย่างกระตือรือร้น

ตอนเห็นมู่หวาฮุยครั้งแรก นางก็ส่งเสียงกรีดร้องอยู่ในใจ รู้สึกว่า 

มูห่วาฮยุหล่อเหลาสภุาพอ่อนโยนย่ิงกว่าทีต่นนกึภาพไว้ ยามน้ีมองดแูล้ว

ไม่ต่างอะไรกับหยกงามชิ้นหน่ึง ท่ามกลางแสงเทียนสว่างไสวแวววาว  

ดูสภุาพอ่อนโยนละมนุละไม ขณะเดยีวกันก็ให้ความรูส้กึสงูส่งเหนอืผูค้น 

มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจล่วงเกินอย่างหนึ่ง

เคลบิเคลิม้อยูก่บัรูปโฉมของมูห่วาฮุยจนเกนิไป ตอนอกีฝา่ยลมืตา

ขึ้นมาเมิ่งถังยังคงมองจ้องเขาอย่างโง่งม

"อะไร บนใบหน้าของข้ามีอันใดไม่เหมาะสมหรือ" มู่หวาฮุยถาม 

เมิ่งถังด้วยความสงสัย

ใบหน้าของท่านไหนเลยยังจะมีอันใดไม่เหมาะสม ต้องบอกว่า

เหมาะสมเกินไปแล้ว! ทุกจุดล้วนเหมาะเจาะเหมาะสม!

เมิง่ถังเก็บสายตาลุม่หลงของตนกลบัมา ตอบอย่างเคร่งขรมึจรงิจงั 

"ไม่มี ข้าก�าลังคิดว่าศิษย์พี่อธิษฐานสิ่งใดอยู่"

มู่หวาฮุยย้ิมน้อยๆ และไม่ได้ซักไซ้ต่อ ก้มตัววางโคมดอกบัวลง 

ในแม่น�้าลั่ว

แสงเทียนนวลตาส่องสว่างผิวน�้าผืนเล็กที่อยู่รอบๆ เมื่อลมพัดมา 

ระลอกคลื่นพลิ้วไหว โคมดอกบัวค่อยๆ ลอยห่างออกไป

เมิง่ถังอยากรูม้ากว่ามูห่วาฮยุอธิษฐานว่าอะไร แต่ไม่ว่านางจะถาม

อย่างไร มู่หวาฮุยก็ได้แต่ย้ิมไม่พูด สุดท้ายยังย้อนถามนาง "เจ้าล่ะ 

อธิษฐานอะไร"
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"ข้าหรือ"

เมิง่ถังรูส้กึว่าเรือ่งน้ีไม่มอีะไรทีพู่ดไม่ได้ จงึตอบอย่างตรงไปตรงมา 

"ข้าหวังว่าชั่วชีวิตนี้ของศิษย์พี่จะสงบสุขราบรื่น ยิ้มแย้มเบิกบานไร้กังวล 

และหวังว่าต่อไปภายหน้าตนจะฝึกฝนวรยุทธ์ได้อย่างเหนือ่ยน้อยได้ผลมาก  

แขง็แกร่งขึน้มาได้โดยเรว็" เช่นนีต่้อไปจงึจะสามารถเฝ้าปกป้องท่านได้ดี

ยิ่งขึ้น

มู่หวาฮุยตะลึงงันไปเล็กน้อย

เขาคิดไม่ถึงในความมุ่งมาดปรารถนาของเมิ่งถังถึงกับมีเขาอยู่  

อีกทั้งยังเรียงล�าดับเขาให้อยู่หน้าตัวนางเองอีกด้วย พลันนึกไปถึงแม่นม 

ขึ้นมา

ในความทรงจ�าของเขาแม่นมอ่อนโยนมีเมตตา ไม่ว่าเรื่องอะไร 

ก็ให้ความส�าคัญกับเขาเป็นอันดับแรก เป็นความอบอุ่นเพียงอย่างเดียว

ในวัยเด็กท่ีอ้างว้างเดียวดายของเขา แต่ภายหลังแม่นมกลับเสียชีวิต 

อย่างมีลับลมคมในยิ่ง

เบ้ืองหน้าพลนัปรากฏภาพท่ีทุกครัง้เมือ่นึกถึงก็จะท�าให้ส่วนลึกของ

จิตวิญญาณเขาต้องสั่นสะท้าน

เขาในวัยเด็กผลักประตูห้องที่ปิดสนิทให้เปิดออก เห็นเงาร่างของ

แม่นมอยู่ด้านหลังฉากบังลมผ้าโปร่งบางสีขาว

ร้องเรียกแม่นมออกไปค�าหน่ึง เขาก้าวข้ามธรณีประตู รอจนเขา 

เดนิอ้อมฉากบงัลมไปก็ได้เหน็ภาพทีท่�าให้เขาต้องตืน่ตระหนกหวาดผวา

แม่นมของเขานอนหงายอยู่บนเตียงใบหน้าซีดขาว มือข้างหน่ึง 

ห้อยตกลงมาอย่างไร้เรี่ยวแรง แต่กลับมีหนูรูปร่างใหญ่โตหลายตัวเกาะ

อยู่บนใบหน้าบนแขนของแม่นมก�าลังกัดแทะเนื้อหนังของนาง
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กระท่ังเขาใช้มือที่สั่นเทาท้ังสองข้างออกแรงท่ีมีอยู่ทั้งหมดผลัก 

ฉากบงัลมให้ล้มลงไป เสยีงฉากบงัลมกระแทกพ้ืนท�าให้หนเูหล่านัน้ตกใจ 

พวกมนัถึงได้ส่งเสยีงจีด๊ๆ ลากหางเรยีวยาวว่ิงหนีหวัซกุหวัซนุไปคนละทศิ

คนละทาง

ทว่าใบหน้าทั้งของแม่นม แขน มือ เท้าที่อยู่ด้านนอกได้ถูกกัดแทะ

จนเห็นกระดูกขาวโพลนแล้ว...

เมิง่ถังก�าลงัมองโคมดอกบวัทีก่ะพรบิวิบวับอยู่บนผิวน�า้ หางตาพลนั 

สังเกตเห็นมู่หวาฮุยก้มหน้าค้อมเอว ไหล่ทั้งสองสั่นเล็กน้อย คล้ายก�าลัง

ข่มกลั้นต่อความเจ็บปวดทรมานอย่างมาก

เม่ิงถังตกใจ รีบยื่นมือไปประคองเขา ถามไม่ขาดปาก "ศิษย์พ่ี  

ท่านเป็นอันใดไป"

ช่วงที่ผ่านมามู่หวาฮุยศิษย์พี่ผู้นี้ ในสายตาของนางไม่มีอะไรที่เขา

ท�าไม่ได้ ไม่มอีะไรท่ีเขาท�าไม่เป็น ภูเขาไท่ซาน* ถล่มลงมาตรงหน้าก็สหีน้า

ไม่แปรเปลีย่น ยังคงมรีอยย้ิมอบอุ่นอยู่บนใบหน้า แต่ไม่เคยเห็นเขาอยู่ใน 

สภาพเช่นนีม้าก่อน นีจ่งึท�าให้เมิง่ถังตกใจอย่างแท้จรงิ แม้แต่เสยีงยังสัน่

โดยไม่รู้ตัว

ดีที่ไม่นานมู่หวาฮุยก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

"ข้าไม่เป็นไร" เขาเงยหน้าขึ้น มุมปากแฝงรอยยิ้มจางๆ กลับไปเป็น

ศิษย์พี่ที่สุขุมเยือกเย็นเช่นปกติผู้นั้นแล้ว

เมิ่งถังเห็นชัดว่าไม่เชื่อ

คนอื่นอาจไม่รู ้ แต่เมิ่งถังเป็นคนที่อ่านเน้ือหาในหนังสือนิยาย 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมู่หวาฮุยมาอย่างละเอียด ไหนเลยจะไม่รู้ว่าภายใต ้

* เขาไท่ซาน เป็นหนึ่งในห้าขุนเขาส�าคัญของจีน ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง เป็นขุนเขาที่ยิ่งใหญ่และงดงาม



69ฉางโกวลั่วเยวี่ย

รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสงบนิ่งของมู่หวาฮุยมีเงาด�าที่น่ากลัวในวัยเด็กอยู่

มากเพียงใด

เมื่อครู่ศิษย์พี่คงนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตเหล่านั้นกระมัง

เมิ่งถังกังวลว่าจะถูกมู่หวาฮุยมองเห็นพิรุธในตัวนาง ช่ัวขณะนั้น 

ไม่รู้ควรปลอบใจอย่างไร จ�าต้องพูดเรื่องอื่นเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยไป 

เพื่อเบนความสนใจของมู่หวาฮุยไปจากเดิม

แล้วชี้ไปยังผู้คนบนฝั่งท่ีมาลอยโคม เริ่มพูดจาไปเรื่อยเปื่อยอย่าง

จริงจัง

"ศษิย์พ่ี ท่านดูท่านตากับท่านยายคู่นัน้ช่างรักใคร่กันดยีิง่ มาถึงวัยนี้ 

แล้วยังจับจูงมือกันมาลอยโคมด้วยกันได้ ยังมีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่นั้น 

อุ้มบตุรสาวของพวกเขามาลอยโคมในแม่น�า้ แม่หนูน้อยหน้าตาน่าเอน็ดู

เสียจริง หนุ่มสาวคู่หนึ่งทางด้านน้ัน ศิษย์พ่ี ท่านเห็นหรือไม่ ข้าเดาว่า 

พวกเขาสองคนยังไม่ได้แต่งงานกัน ทัง้สองคนกระทัง่มองอกีฝ่ายแวบหนึง่

ก็ยังหน้าแดงต้องเบือนหน้าหนี ยังมีสองคนทางด้านโน้น..."

เมิ่งถังพูดต่อไปไม่ได้แล้ว

เพราะนางพบว่าสองคนนั้นคือหลิงซิงเหยากับอวิ๋นชูเยวี่ย

ให้ตายส!ิ อว๋ินชเูยว่ียทีเ่จอหน้ากันทีก่ระโจมห้องเรยีนทุกวัน บางครัง้ 

เจอหลิงซิงเหยาบ้างก็แล้วไปเถอะ เหตุใดตอนน้ีมาถึงแดนมนุษย์แล้ว 

ก็ยังเจอสองคนนี้อีก
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ครึ่งปีกว่ามานี้เมิ่งถังแม้จะพูดได้ว่าต้องเจออว๋ินชูเยว่ียทุกวัน  

แต่ก็หาได้คุ้นเคยกับนาง อันที่จริงไม่เพียงแต่อวิ๋นชูเยวี่ย ศิษย์ร่วมส�านัก 

คนอื่นๆ ที่กระโจมห้องเรียนนางก็ไม่คุ้นเคย

แม้ครัง้ก่อนนางจะแสดงอ�านาจ ข่มขวัญตงิเล่อเซวียนกับศิษย์น้องซุน  

หลงัจากนัน้ก็ไม่มผีูใ้ดกล้าข่มเหงระรานนางเช่นเมือ่ก่อนท่ีเคยข่มเหงระราน 

เจ้าของร่างเดิมอีก แต่ทุกคนก็พร้อมใจกันเลือกท่ีจะปฏิบัติต่อนางอย่าง

เฉยเมยเย็นชา

การแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมก็คือตอนอยู่ท่ีกระโจมห้องเรียน 

ไม่มีใครพูดจากับนาง ตอนไปเล่นก็ไม่ชวนนาง ท�าราวกับนางล่องหน 

ไม่มีอยู่จริง

พวกเขาเข้าใจว่าเมิ่งถังจะทนไม่ได้ แต่คิดไม่ถึงว่าเมิ่งถังหาได ้

แยแสสนใจ

8
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ทกุวันไปเข้าเรยีนตามเวลา พอถึงเวลาเลกิเรยีนก็เก็บข้าวของของตน 

สาวเท้าจากไป ไม่ได้มองพวกเขาแม้แต่แวบเดียว

สองวันก่อนเมิ่งถังตีฝ่าข้ันสร้างฐานได้ส�าเร็จ ต่อไปก็ไม่ต้องไป 

เข้าเรียนท่ีกระโจมห้องเรียนอีก สามารถฝึกฝนด้วยตนเอง ย่ิงไม่จ�าเป็น 

ต้องสนใจพวกเขาแล้ว

ส่วนอวิ๋นชูเยว่ีย เมิ่งถังก็ได้ยินมาว่าไม่ก่ีวันก่อนนางก็เพ่ิงตีฝ่า 

ขั้นสร้างฐานได้ พูดถึงเรื่องนี้แม้แต่เมิ่งถังยังต้องทอดถอนใจ รัศมีของ

นางเอกช่างแข็งแกร่งเสียจริง

เดิมทีสติปัญญาของอวิ๋นชูเยว่ียก็นับว่าใช้ได้ แต่แฟนคลับของ

นางเอกผู้อ่อนแอเปราะบางจะปล่อยให้นางต้องได้รับความทุกข์ทรมาน

จากการฝึกฝนวรยุทธ์ได้อย่างไร ดังนั้นหลายวันก่อนตอนนางหลงเข้าไป

ในล�าธารเล็กระหว่างภูเขา จู่ๆ ก็มีผลไม้ลูกกลมๆ กลิ่นหอมแตะจมูก 

ผลหนึ่งร่วงลงมาจากเหนือศีรษะนาง

อวิ๋นชูเยวี่ยจะอย่างไรก็เป็นบุตรสาวเจ้าเมืองชื่อเซียวย่อมมีความรู้

อยู่บ้าง ในเวลาน้ันก็มองออกว่าผลไม้นี้ก็คือหลิวหมิงก่ัวท่ีหาได้ยากย่ิง  

มีสรรพคุณในการช่วยเพ่ิมพูนพลังวัตรอย่างมาก จึงรีบเก็บข้ึนมากิน  

จากน้ันก็โคจรพลังลมปราณไปหน่ึงรอบต้าโจวเทียน* เป็นเหตุให้ตีฝ่า 

ขั้นสร้างฐานได้เช่นนี้เอง

พูดได้เพียงว่าเอาสนิค้ามาเปรยีบเทยีบกันก็ต้องโยนทิง้ คนเปรยีบคน 

ก็ต้องตาย** นางตืน่เช้านอนดกึ ไม่กินไม่นอน มมุานะฝึกฝนอยู่ครึง่ปีถึงได้ 

* การโคจรพลังลมปราณ แบ่งเป็นเสี่ยวโจวเทียนกับต้าโจวเทียน เสี่ยวโจวเทียนจะเริ่มจากจุดตันเถียนที่อยู่
บริเวณใต้สะดือไปยังเส้นลมปราณเย่ินม่ายและตูม่าย ส่วนต้าโจวเทียนจะเร่ิมจากจุดตันเถียนไปยัง 
เส้นลมปราณพิเศษทั้งแปดและเส้นลมปราณหลักทั้งสิบสองเส้นหมุนเวียนไปทั่วทั้งร่างกาย
** เอาสินค้ามาเปรียบเทียบกันก็ต้องโยนท้ิง คนเปรียบคนก็ต้องตาย เป็นส�านวน หมายถึงให้พอใจใน 
สิ่งท่ีตนมี ไม่หลับหูหลับตาเปรียบเทียบกับผู้อื่น เอาสิ่งของมาเปรียบเทียบกัน สิ่งของที่ด้อยกว่าย่อมต้อง 
โยนทิ้ง คนเปรียบเทียบกัน คนที่ยากจนล�าบากยากแค้นย่อมยากจะมีชีวิตอยู่ได้
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กล้อมแกล้มตีฝ่าขั้นสร้างฐานได้ อวิ๋นชูเยวี่ยเดินอยู่ดีๆ ก็ถูกผลไม้เซียน

หล่นใส่ศีรษะ บรรลุขั้นนี้ไปได้อย่างง่ายดาย

ทัง้น่าโมโหและน่าเศร้าใจ ทว่าก็ท�าอะไรไม่ได้ ได้แต่อจิฉาโชควาสนา 

ของผู้อื่นอยู่เงียบๆ

อว๋ินชูเยว่ียก็เห็นเมิ่งถังกับมู่หวาฮุยแล้ว หลังจากชะงักไปชั่วขณะ 

นางก็หันหน้าไปพูดอะไรกับหลิงซิงเหยา

หลิงซิงเหยาย่นหัวคิ้ว มองมาทางพวกนางด้วยสายตาเมินเฉย 

แวบหนึ่ง สุดท้ายยังคงหมุนตัวเดินมาทางนี้พร้อมกับอวิ๋นชูเยวี่ย

เมิ่งถังแม้จะไม่ได้ยินว่าอวิ๋นชูเยวี่ยพูดอะไร แต่พอจะคาดเดาได้

จะต้องเพราะอว๋ินชูเยว่ียเห็นนางกับมู่หวาฮุยจึงคิดจะเข้ามากล่าว

ทกัทายพวกตน แต่หลงิซงิเหยาความสามารถสงูส่งเหนอืผูค้นไม่อยากมา 

ทว่าในที่สุดก็ไม่อาจต้านทานค�าพูดนุ่มนวลอ่อนโยนของคนงามได้ จึง 

เดินมาอย่างไม่เต็มใจ

เมิ่งถังอยากจะกลอกตาสบประมาทใส่หลิงซิงเหยายิ่งนัก

ท�าราวกับมีใครไปขอร้องให้ท่านมาทักทายพวกเราเช่นนั้น

เมิ่งถังดึงชายแขนเสื้อมู่หวาฮุยเบาๆ พลางกระซิบบอก "ศิษย์พ่ี  

ศิษย์พี่หลิงกับศิษย์น้องอวิ๋นอยู่ทางด้านนั้น"

รีบดูสิว่าอวิ๋นชูเยวี่ยกับหลิงซิงเหยาใกล้ชิดสนิทสนมกันเพียงใด!

รีบรู้ให้เร็วหน่อยคนที่อวิ๋นชูเยวี่ยชอบมีเพียงหลิงซิงเหยาคนเดียว!

รบีเข้าใจให้เรว็หน่อยความรกัท่ีท่านมต่ีออวิน๋ชเูยว่ียนัน้เป็นความรกั 

ที่สิ้นหวัง!

รบีรัง้บงัเหยีนม้าเมือ่ถึงหน้าผา*! เช่นนีภ้ายหน้าท่านกจ็ะไม่ความคดิ 

* รั้งบังเหียนม้าเมื่อถึงหน้าผา หมายถึงได้สติกลับตัวทันเมื่อเผชิญอันตราย เช่นเดียวกับการดึงบังเหียน 
หยุดม้าตรงริมขอบผาชันได้ทันท่วงที
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ความหวังพังทลาย คิดแต่จะแสวงหาความตายแล้ว!

มูห่วาฮยุไม่รูว่้าในใจของเมิง่ถังเขยีนค�าบรรยายไว้เตม็หน้ากระดาษ

แล้ว มองนางแวบหนึ่ง แล้วหมุนตัวหันหน้าไป

หลิงซิงเหยากับอวิ๋นชูเยวี่ยเดินตรงมาทางพวกเขาแล้ว

สองคนน้ี คนหน่ึงสวมชดุด�า คนหนึง่สวมชดุสชีมพู คนหนึง่เคร่งขรมึ

เย็นชา คนหนึ่งงามเพริศพริ้ง รูปโฉมล้วนเลิศล�้า ส่วนสูงแตกต่างอย่าง 

พอเหมาะ ดูแล้วเหมาะสมกันอย่างยิ่ง

"ศิษย์พ่ีใหญ่ ศิษย์พ่ีเมิ่ง" ในมือของอว๋ินชูเยวี่ยหิ้วโคมกระต่าย 

ที่งดงามอยู่ดวงหนึ่ง แย้มย้ิมอ่อนหวาน "พวกท่านสองคนเหตุใดจึงมา 

อยู่ที่นี่ได้" น�้าเสียงบริสุทธิ์และไร้เดียงสาดุจแม่หนูน้อย

"ศิษย์น้องหลิง ศิษย์น้องอวิ๋น" มู่หวาฮุยผงกศีรษะน้อยๆ ให้นาง  

น�า้เสยีงแม้จะนุ่มนวล แต่กลบัไม่สนทิสนม "ข้ากับศษิย์น้องมาชมโคมไฟ"

พูดตามศกัดิฐ์านะ ในส�านกัหมงิหวานอกจากเจ้าส�านกักับผูอ้าวุโส

ผู้น�าสังกัดยอดเขาแต่ละแห่งแล้ว มู่หวาฮุยนับว่ามีความอาวุโสที่สุด  

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีชื่อเสียงในแดนบ�าเพ็ญเซียนมานาน ด้วยเหตุน้ี 

ทุกครั้งท่ีอว๋ินชูเยวี่ยเห็นเขาก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความรู้สึกเคารพเลื่อมใส 

ขึ้นมาในใจหลายส่วน

เวลานีถึ้งกบัได้พูดจากับเขาในระยะใกล้เช่นน้ี...ริว้แดงทีส่องข้างแก้ม 

ยิ่งชัดเจนขึ้น

เมิ่งถังยืนอยู่ข้างหลังมู่หวาฮุย นางเพิ่งยื่นมือไปหยิบขนมที่ท�าจาก

แป้งกระจับออกมาชิ้นหนึ่ง เวลานี้ก�าลังกินไปมองอวิ๋นชูเยว่ียพูดคุยกับ 

มู่หวาฮุยด้วยใบหน้าแดงระเรื่อไป อีกท้ังมองท่าทางของหลิงซิงเหยาที่ 

สองมือไพล่หลัง เม้มปากไม่พูดอะไร แววตาหม่นขรึม
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ภาพที่เห็นทั้งหมดนี้เมิ่งถังแสดงท่าทีว่าเข้าใจ

ก่อนหน้าที่ชาติก�าเนิดที่แท้จริงของมู่หวาฮุยจะเปิดเผยออกมา  

ชนรุ่นหลังในแดนบ�าเพ็ญเซียน หรือคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกับเขา เมื่อ 

เห็นเขามีคนใดบ้างไม่เกิดความเคารพเลื่อมใสข้ึนในใจ อวิ๋นชูเยว่ีย 

มีสภาพจิตใจท่ีบริสุทธ์ิไร้เดียงสาเช่นเด็กหญิงตัวเล็กๆ มีความเคารพ

เลื่อมใสมาก มีท่าทีเช่นนี้ยามอยู่ต่อหน้ามู่หวาฮุยถือเป็นเรื่องปกติ

ส่วนหลิงซิงเหยา...

ตัดเรื่องความรู้สึกรบกวนในใจที่ว่าเมื่อฟ้าส่งข้าจิวย่ีมาเกิดแล้ว  

เหตุไฉนจึงส่งจูเก่อเลี่ยงมาเกิดด้วย* ออกไปแล้ว ย่อมต้องมีความ 

ไม่สบายใจที่เห็นสตรีที่ตนรักถึงกับมีท่าทีขวยเขินเอียงอายหน้าแดง  

พูดจาด้วยน�้าเสียงเลื่อมใสศรัทธาต่อหน้าบุรุษอื่น โดยเฉพาะยังเป็น 

บุรุษที่ยอดเยี่ยมเลิศล�้ายิ่งกว่าตน

ทว่าหลิงซิงเหยารู้สึกไม่สบายใจ เมิ่งถังกลับสบายใจแล้ว

ฮึ ใครใช้ให้ครั้งก่อนตอนเจอข้าบนท้องถนน ท่านใช้สายตาเหมือน

มองอึสุนัขมองข้า

สหีน้ากระหย่ิมย้ิมย่องเพ่ิงจะปรากฏออกมาก็เหน็หลงิซงิเหยาคนผูน้ี้ 

ไม่รู้หันหน้ามาตั้งแต่เมื่อใด สายตาก�าลังมองมาที่นาง

คิ้วเรียวยาวขมวดมุ่น ท่าทางเบื่อหน่ายร�าคาญ

เมิ่งถังเลิกคิ้ว มองตอบเขาด้วยสายตาเช่นมองอึสุนัข

จากนั้นก็เห็นคิ้วเรียวยาวคู่น้ันของหลิงซิงเหยาย่ิงขมวดแน่น นาง

ยกมือเอาขนมแป้งกระจับที่เหลืออยู่ในมือยัดเข้าปาก ใบหน้ายิ้มกริ่ม

* ฟ้าส่งข้าจิวย่ีมาเกิดแล้ว เหตุไฉนจึงส่งจูเก่อเลี่ยงมาเกิดด้วย เป็นค�าพูดตัดพ้อสวรรค์ก่อนตายของจิวย่ี 
ในเรื่องสามก๊ก จิวยี่เป็นผู้มีความรู้แตกฉานทั้งการทหารและศิลปะแขนงต่างๆ เป็นคู่ปรับของจูเก่อเลี่ยงหรือ
ขงเบ้ง แต่มักพ่ายแพ้ให้กับขงเบ้งอยู่ตลอดจึงมีความริษยาและแค้นใจ
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เจ้าหนู ข้าไม่กลัวเจ้าหรอก!

มองออกว่าอว๋ินชูเยว่ียอยากจะยืนอยู่ท่ีน่ีพูดคุยกับมู่หวาฮุยต่อ  

แต่ความไม่ชอบใจของหลงิซงิเหยาก็เปล่งประกายระยิบระยับอยู่บนใบหน้า 

อย่างชัดเจน สุดท้ายอว๋ินชูเยว่ียก็พะวงถึงหลิงซิงเหยา จ�าต้องเอ่ยปาก 

บอกมู่หวาฮุยว่าจะไปเดินเที่ยวเล่นที่ด้านหน้ากับศิษย์พี่หลิงต่อ

มู่หวาฮุยย้ิมน้อยๆ พลางพยักหน้า รอพวกเขาสองคนหมุนตัว 

เดินจากไปแล้ว เขาก็หันหน้ามามองเมิ่งถัง

เมิ่งถังเพ่ิงชิมขนมแป้งกระจับหมด ตอนน้ีหยิบขนมอบรูปดอกบัว

ชิ้นหนึ่งออกมากิน เห็นมู่หวาฮุยมองนางก็รีบกลืนขนมรูปดอกบัวในปาก

ลงไป

รีบร้อนกลืนเกินไปจึงติดคอแล้ว

รสชาตขิองการกินอาหารติดคอช่างทรมาน ดวงหน้างามของเมิง่ถัง

แดงก�า่ ยกมอืขึน้ก�าหมดัทุบหน้าอกตนเองไปหลายที แต่ความรูส้กึอดัแน่น 

ไม่สบายขุมนั้นยังคงอยู่ ทั้งยังควบคุมไม่อยู่สะอึกขึ้นมา

มู่หวาฮุยก็ยอมนางแล้วจริงๆ

เห็นอยู่ว่าโตปานนีแ้ล้วกลบัยังเหมอืนเดก็เลก็ๆ กินขนมก็ยงัตดิคอได้  

ข้างกายไม่มีน�้าไม่มีน�้าชา ได้แต่ยกมือขึ้นตบหลังนางเบาๆ ตบไปไม่ก่ีท ี

ก็ถามนาง "รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยัง"

เมิ่งถังสั่นศีรษะ มู่หวาฮุยก็ตบหลังอีกหลายที นางจึงค่อยๆ หาย

สะอึก

ถ้าเปลี่ยนเป็นสตรีอื่น เวลานี้เกรงว่าคงจะอายมาก แต่เมิ่งถัง 

กลับเห็นว่าไม่มีอะไรต้องอาย

หลงัจากคลกุคลอียู่ด้วยกันมาครึง่ปี นางก็เหน็มู่หวาฮยุเป็นด่ังพ่ีชาย



76 ข ้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู ้หล่อเหลา 1 

ไปนานแล้ว อยู่ต่อหน้าพ่ีชายของตนจะท�าเรือ่งน่าอายเพียงใดก็ไม่นบัว่า

ขายหน้า ยิ่งไม่ต้องอับอาย

ครั้นแล้วนางก็ยิ้มแป้นพลางกล่าวขอบคุณ "ขอบคุณศิษย์พี่"

เพียงแต่นางเห็นมู่หวาฮุยเป็นพ่ีชาย มู่หวาฮุยกลับประจักษ์ชัดว่า

ไม่ได้เห็นนางเป็นน้องสาว

มู่หวาฮุยคงจะ...อาจจะ...หรือน่าจะเห็นนางเป็นบุตรสาว

สายตากวาดมองเศษขนมอบที่ร่วงหล่นอยู่บนตัวเสื้อด้านหน้า 

ของเมิ่งถังไปมาหลายครั้ง ในท่ีสุดมู่หวาฮุยก็อดรนทนไม่ไหว ยกมือข้ึน 

ประกบนิ้วท่องอาคมท�าความสะอาดเสื้อ จากนั้นก็บ่นนาง "ตอนกินขนม 

ก็ไม่ระวังเศษขนมอย่าให้หล่นใส่เสื้อผ้า ยังมีมุมปากด้านขวาของเจ้า 

ที่มีเศษขนมติดอยู่ เช็ดออกเอง" ด้วยน�้าเสียงอับจนปัญญา

เมิ่งถังถูกเขาบ่นว่าก็ยังคงยิ้มแย้ม ไม่เก็บมาใส่ใจ "ทราบแล้ว"

ทางหนึ่งก็ยกแขนขึ้นเช็ดเศษขนมที่มุมปากส่งๆ ทางหนึ่งก็ครุ่นคิด 

เหตุใดนางจึงรู้สึกว่าโรคเจ้าระเบียบของศิษย์พี่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้น

ก�าลังจะเอ่ยปากหยอกเย้าสักหลายค�ากลับเห็นมู่หวาฮุยจู่ๆ ก็ 

ย่นหัวคิ้ว สีหน้าเคร่งขรึม

"กลิ่นอายมาร!" ไม่ทันได้อธิบายกับเมิ่งถัง เขาก็เรียกกระบี่อู๋จี๋มา 

กุมแขนเมิ่งถังดึงนางขึ้นไปบนกระบี่



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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