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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในที่สุดก็ออกมาจากดินแดนลี้ลับได้สักที ครั้งน้ีเมิ่งถังพกพา 

ความต้ังใจมาอย่างเตม็เป่ียม เท่าน้ีแผนการปกป้องศิษย์พ่ีของนางก็เข้าใกล้

ความเป็นจรงิไปอกีขัน้แล้ว

พบกันอีกแล้วนะคะ ส�าหรับผลงานของคุณฉางโกวล่ัวเยว่ียและ 

นักแปลคนเก่งคุณพริกหอม ในเรื่อง 'ข้าต้องปกป้องศิษย์พ่ีผู้หล่อเหลา'  

เล่มสอง ต่อจากเรือ่งราวในเล่มแรก สาวน้อย 'เมิง่ถัง' ของเราเรียกได้ว่า 

โกยทรพัย์มาเตม็กระบงุจากดนิแดนลีล้บั พร้อมรบเตม็อัตราศึก ใครก็อย่าได้ 

มาขวางหนทางการปกป้องศิษย์พ่ีรปูงามทีน่่าสงสารของนางเชยีว เพราะ

คราวนีน้างพัฒนาตวัเองขึน้อย่างมากเชยีวล่ะ เมือ่ออกจากดินแดนลีล้บั 

พวกเมิ่งถังก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง และขอพักค้างคืนท่ีบ้านโกโรโกโส 

หลงัหน่ึง โดยมสีองสามภีรรยาผูเ้ป็นเจ้าของบ้านให้การต้อนรบัพวกนาง 

เป็นอย่างดี ทว่า 'มู่หวาฮุย' กลับรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายมารอันบางเบาจาก

หมูบ้่านแห่งน้ี!

เพียงแต่ในหมูบ้่านทีแ่สนจะธรรมดาห่างไกลความเจรญิเช่นน้ีจะมี

มารตนใดมาอาศยัอยู่ และเพ่ือสาเหตุอะไรกัน ทกุท่านมาร่วมหาค�าตอบ 

ไปกับศษิย์พ่ีรปูงามของเมิง่ถังน้อยของเรา ด้วยการพลกิหน้ากระดาษถัดไป 

ของ 'ข้าต้องปกป้องศิษย์พ่ีผูห้ล่อเหลา' เล่มสอง ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เมิง่ถังช้อนตาข้ึน มองสบสายตามูห่วาฮยุ นางย่อมไม่มองข้ามหวัคิว้ท่ี

ขมวดมุน่ของเขา

สงัเกตได้ด้วยความรูส้กึทีเ่ฉยีบไว มูห่วาฮยุเวลาน้ีจติใจไม่สงบ ออกจะ

หุนหันง่ายโกรธง่าย เมิ่งถังนิ่งเงียบอยู่ครู่หน่ึงพลันเงยหน้าข้ึนคล่ีย้ิมบาง 

ให้เขา

"ศษิย์พ่ี ข้าไม่ได้เป็นอะไร ข้าเพียงอยากบอกท่าน ข้าอยู่ข้างกายท่าน"

มู่หวาฮุยนิ่งงัน

แต่หวัใจท้ังดวงทีก่�าลงักระสบักระส่ายพลนัสงบลงอย่างประหลาด

เพราะค�าพูดประโยคนี้ของเมิ่งถัง

ส่งเสียงอืมเบาๆ ค�าหน่ึง มูห่วาฮุยอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถาม "จะอยู่ 

ข้างกายข้าตลอดไปหรอื"



 เมิ่งถัง ศิษย์ของส�านักหมงิหวาแห่งยอดเขาป้ีอว๋ิน และ 
  เป็นศิษย์น้องของมูห่วาฮุย มีนสัิยข้ีอาย ไม่สุงสิง 
  กับใคร มีจุดจบที่น่าเศร้า แต่หลังจากเมิ่งถัง 
  ทีม่าจากโลกปัจจบุนัได้เข้ามาอยู่ในร่างก็มนิีสยั 
  ทีเ่ปลีย่นไป กลายเป็นไม่ยอมคน มุง่มัน่จะช่วย 
  ศิษย์พ่ีของตนจากอันตราย

 มู่หวาฮุย พระรองผู ้หล่อเหลาในหนังสือนิยายเรื่อง  
  'ต�านานดาวเดือน' เป็นศิษย์พ่ีของเมิ่งถังและ 
  เป็นศิษย์พ่ีใหญ่ของส�านักหมิงหวา เก่งกาจ 
  มากความสามารถ อีกทั้งยังสูงศักดิ์ แต่กลับ 
  มชีะตากรรมท่ีโหดร้าย

 อวิ๋นชูเยว่ีย นางเอกในหนงัสอืนิยายเร่ือง 'ต�านานดาวเดอืน'  
  ทีพ่ระเอกและพระรองรกัใคร่ อ่อนหวาน งดงาม  
  และบอบบาง เป็นบตุรสาวเจ้าเมอืงชือ่เซยีว แต่ 
  ปกปิดฐานะเข้ามาเป็นศิษย์ของส�านกัหมงิหวา

 หลิงซิงเหยา พระเอกในหนังสอืนยิายเร่ือง 'ต�านานดาวเดอืน'  
  หล่อเหลาหากแต่เย็นชา ไม่สนใจผูใ้ดนอกจาก 
  อว๋ินชเูยว่ีย เป็นผู้มพีรสวรรค์ในการบ�าเพ็ญเซยีน  
  ไม่ค่อยพอใจในตัวมูห่วาฮยุเท่าใดนัก

 โม่เซียว ผู ้อาวุโสคนใหม่ของเผ่ามาร จิตใจวิปลาส 
  โหดเห้ียม เคียดแค้นชิงชังจอมมารคนปัจจุบัน  
  เก็บซ่อนใจภักดีต่อองค์รัชทายาทของเผ่ามาร 
  คนก่อน เฝ้ารอวันที ่ 'นายน้อย' ของตนจะกลบัมา 
  ทวงบลัลงัก์มารคืน



ล�าดับขั้นพลังวัตร

ล�ำดับที่ 1 ขั้นสร้ำงฐำน

ล�ำดับที่ 2 ขั้นสร้ำงตัน :  สร้างแกนลมปราณ หรอืสร้างเมด็พลงั

ทองค�าท่ีจดุตันเถียน

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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เมื่อเมิ่งถังกลับเข้ามาในเรือนเล็กก็เห็นอว๋ินชูเยว่ียก�าลังพยายาม 

จะผลักประตูห้องเข้าไป

แม้จะมม่ีานอาคม พวกนางพูดกันอยู่ข้างนอก มูห่วาฮยุน่าจะไม่ได้ยิน  

แต่เมิง่ถังยังคงห่วงว่าจะรบกวนเขา ครัน้แล้วนางก็รีบลดเสยีงลงต�า่ตวาดใส่ 

อวิน๋ชเูยว่ีย "เจ้าก�าลงัท�าอะไร"

พูดพลางเดินเข้าไปคว้ามือของอว๋ินชูเยว่ียท่ียังคงวางอยู่บนประตู 

จากนั้นก็ปัดไปที่ด้านข้างอย่างไม่เกรงใจ

ศษิย์พ่ีก�ำลงัหลอมรวมมกุมงักรอยู่ในช่วงคับขนัส�ำคญั เจ้ำจะเข้ำไป 

ตอนน้ีเกิดรบกวนเขำเข้ำ เกิดเขำถูกธำตไุฟเข้ำแทรก เจ้ำจะรบัผดิชอบหรือ

เมิง่ถังแม้จะไม่อยากเหน็หน้าอวิน๋ชเูยว่ีย แต่ท่ีผ่านมาอย่างมากก็ได้แต่ 

มองนางคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม แม้แต่ค�าพูดรนุแรงสกัค�าก็ไม่เคยพูดกับนาง  

แต่เวลาน้ีพอมาถึงกลบัตวาดใส่นาง ยังปัดมอืนางออกอกีด้วย

33
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อว๋ินชเูยวีย่ท่ีผ่านมาไหนเลยจะเคยถูกคนปฏิบตัต่ิอตนเช่นนี ้ตอนแรก 

นางก็งงงนั จากนัน้ขอบตาทัง้สองของนางก็แดงขึน้ทันที

"ศิษย์...ศิษย์พี่เมิ่ง"

นางเม้มรมิฝีปาก ท่ัวท้ังร่างดขูลาดกลัว ประหน่ึงกระต่ายน้อยท่ีได้รบั 

ความตื่นตระหนกตัวหน่ึง "ข้า...ข้าไม่ได้ท�าอะไร แค่...แค่สองวันมานี้ 

ศษิย์พ่ีใหญ่ช่วยดแูลข้ามาตลอด ข้าจงึคดิ...คิดจะกล่าวขอบคณุต่อหน้าเขา 

สกัค�า"

เมิง่ถังรูเ้มือ่ครู่ตนออกจะใจร้อนไปหน่อย แต่ช่วยไม่ได้ ช่วงเวลาคับขนั

ส�าคญัเช่นน้ี นางไม่อาจไม่รอบคอบระมดัระวังให้มากหน่อย

ครั้นแล้วนางจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะระงับอารมณ์

หนุหันพลนัแล่นของตน เสยีงพูดก็พยายามปรบัให้นุ่มนวลข้ึน

"ศษิย์พ่ีของข้าเวลานีม้ธุีระ ไม่ว่างพบเจ้า เจ้ากลับไปก่อน รอพรุง่น้ี 

เจ้าค่อยมาขอบคณุเขาก็แล้วกัน"

เมิ่งถังเห็นว่าที่ตนพูดไปชัดเจนมากแล้ว แต่อว๋ินชูเยว่ียกลับเหมือน 

ฟังค�าพูดของนางไม่เข้าใจ

"ศิษย์พี่เมิ่ง ท่านไม่ชอบข้าใช่หรือไม่"

น�า้ตาท่ีขงัคลออยู่ในดวงตามาตลอดในทีส่ดุก็ไหลรินออกมา อกีท้ังยัง

ไหลออกมามากข้ึนทุกที กระทั่งตอนพูดก็ยังสะอึกสะอื้นดูแล้วเหมือน 

ไม่ได้รบัความเป็นธรรมเป็นอย่างย่ิง

เมิ่งถังคิดในใจ อยำกจะตบหน้ำนำงสักฉำดยิ่งนัก ท�ำอย่ำงไรดี

พูดตามตรงเมิง่ถังเหน็ท่าทางเช่นนีข้องอว๋ินชเูยว่ียแล้วร�าคาญย่ิงนกั 

ท�าราวกับตนไปข่มเหงรงัแกนางเช่นน้ัน

แต่ขอร้องล่ะคณุหนูใหญ่ ข้ำเพียงแต่พูดควำมจริงกับเจ้ำเท่ำน้ัน อกีทัง้ 
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ต่อให้เมือ่ครูข้่ำใจร้อนไปสกัหน่อย พูดจำน�ำ้เสยีงไม่ค่อยด ีแต่เจ้ำเข้ำมำใน 

เรอืนของข้ำโดยไม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบของข้ำมนัเหมำะสมแล้วหรือ

ให้พวกเจ้ำพักอยู่ที่ห ้องปีกข้ำงชั่วครำวก็เป็นขีดจ�ำกัดสูงสุด 

ที่ข้ำยอมให้ได้แล้ว ใครให้เจ้ำเข้ำมำในเรือนหลัก ท้ังไม่บอกไม่กล่ำวก็จะ 

ผลกัประตเูข้ำไปในห้องนอนของศิษย์พ่ี เช่นน้ีมมีำรยำทหรือ

เจ้ำเหน็ท่ีน่ีเป็นบ้ำนของเจ้ำไปแล้วหรอือย่ำงไร เข้ำออกได้ตำมใจชอบ 

เคำรพควำมเป็นส่วนตัว เจ้ำเข้ำใจหรอืไม่ว่ำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร

มองหลงิซิงเหยาท่ีเดนิตามนางเข้ามา เวลานียื้นอยู่ตรงประตูห้องโถง 

แวบหนึง่ เมิง่ถังก็ไม่คิดจะเอาอกเอาใจนาง

"ใช่ ข้าไม่ชอบเจ้าจริง"

นางตอบไปตามตรง กระท่ังยังย้อนถามอวิน๋ชเูยวีย่ "ข้าก็ไม่ใช่มารดา 

ของเจ้า เพราะเหตุใดข้าต้องชอบเจ้าด้วย หรือเจ้าเห็นว่าตนเองรูปโฉม 

ดจุเทพธิดา งามเพรศิพริง้น่ารกั ดังนัน้คนทัง้ใต้หล้าล้วนต้องชอบเจ้า"

ย่ำมนัเถอะ! ถูกพะเน้ำพะนอจนเคยตวั! ไม่ว่ำกล่ำวนำงสกัหลำยค�ำ 

คงเห็นตัวเองเป็นเทพธิดำน้อยทีใ่ครเหน็ใครรกัไปจริงๆ!

อวิ๋นชูเยวี่ยแข็งขึงไปทั้งร่าง

เมือ่ก่อนนางไม่เคยเผชญิกับค�าพูดทีต่รงไปตรงมาเช่นนีม้าก่อน อกีทัง้

ประเด็นส�าคัญก็คือค�าพูดที่เมิ่งถังพูดกับนางฟังแล้วล้วนมีเหตุผล นาง 

ไมม่อีะไรจะโต้แย้งได้เลย...

ชั่วขณะนั้นทั้งโกรธทั้งร้อนใจ หยดน�้าตาก็ยิ่งไหลมากขึ้น

"ไม่ใช่เช่นนั้น ศิษย์พี่เมิ่ง ข้าไม่ได้..."

เมิง่ถังคร้านจะมองท่าทางเช่นน้ีของนางอกี และพูดอย่างไม่เกรงใจ  

"เอาล่ะ เก็บน�า้ตาของเจ้าเสยี น�า้ตาของเจ้าใช้กับข้าไม่มีประโยชน์"
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นางพูดพลางชี้มือไปที่หน้าประตู "โน่น คนที่เจ้าหลั่งน�้าตาด้วยแล้ว 

ใช้ได้ผลอยู่ท่ีน่ัน เจ้าไปหาเขาให้เขาปลอบใจเจ้า ตอนนี้ข้ายังมีธุระ  

ขอไม่ส่งเจ้าล่ะ"

อวิ๋นชูเยวี่ยยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับ เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุด

คนผู้นี้ที่แท้แล้วรู้จักมองสีหน้าคนหรือไม่

นางพูดออกมาอย่างชดัเจนเช่นน้ีแล้วก็ยังไม่ยอมไป ต้องให้นางตวาด 

ให้ไสหัวไปจงึจะยอมไปหรอือย่างไร

เมิ่งถังรู้สึกว่าเส้นโลหิตที่หน้าผากตนเต้นตุบๆ

ถูกอว๋ินชเูยว่ียร้องไห้ใส่ เสยีงร้องไห้ของนางช่างน่าร�าคาญเสียจริง!

ในทีส่ดุยังคงเป็นหลงิซงิเหยาทีเ่ดนิเข้ามา เรยีกอวิน๋ชเูยว่ียให้ออกไป 

กับเขา อวิน๋ชเูยว่ียจึงสะอกึสะอ้ืนเดินตามหลงัเขาออกไป

ตอนไปถึงปากประตู หลิงซิงเหยาหันกลับมามองเมิ่งถังแวบหนึ่ง

เมิง่ถังไม่กลวัเขา เลิกคิว้มองกลับไป ภายใต้แสงสว่างละมนุละไมของ 

มกุราตร ีท้ังร่างของนางมองดูแล้วเป่ียมไปด้วยความคกึคกัมชีีวิตชวีา

หลงิซงิเหยาถอนสายตากลบั หนัมามองอว๋ินชเูยวีย่ทียั่งร้องไห้ไม่หยุด  

หวัคิว้อดท่ีจะขยับเข้าหากันไม่ได้

รอพวกเขาสองคนออกไปแล้ว เมิง่ถังก็ปิดประตหู้องโถง ยังลงยนัต์ไว้ 

ด้านบนด้านล่างของประต ูแล้วจงึผลกัประตหู้องนอนออกอย่างระมดัระวงั  

เดนิเข้าไปอย่างเบามอืเบาเท้า

มู่หวาฮุยยงัหลับตานั่งขัดสมาธเิข้าฌานอยู่บนเตียง หัวคิ้วนัยน์ตา 

ดนุู่มนวลอ่อนโยนยิง่ คดิว่าการพิพาททีด้่านนอกเมือ่ครูไ่ม่ได้รบกวนมาถึงเขา

เมิ่งถังวางใจลง เดินเบาๆ ไปนั่งลงบนเก้าอี้

บะหมีท่ียั่งเหลอือยูน่างก็ไม่คดิจะกลบัไปกินแล้ว น่ังเฝ้ามูห่วาฮยุอยู่ท่ีน่ี 



11ฉางโกวลั่วเยวี่ย

จงึจะเป็นเรือ่งส�าคัญทีส่ดุ

ตอนแรกเมิ่งถังยังทางหนึ่งเฝ้าดูมู่หวาฮุย ทางหนึ่งเงี่ยหูฟัง 

การเคลื่อนไหวที่ด้านนอก นางห่วงว่าอว๋ินชูเยวี่ยหรือหลิงซิงเหยาจะก่อ

ความวุ่นวายอะไรขึน้อกี ทว่าต่อมานางก็ออกจะยืนหยัดไม่ไหวแล้ว

เมือ่กลางวันตอนนางสงัหารเจยีวตวัน้ันแม้จะไม่ได้รบับาดเจบ็ แต่ก็ 

สิน้เปลอืงพละก�าลงัไปไม่น้อย ยามน้ีความง่วงก็ค่อยๆ ถาโถมเข้ามาทีน่าง

ตอนแรกนางยังเพียงฟุบลงกับโต๊ะคดิจะพักสายตาเลก็น้อย ยังลมืตา 

ขึน้มองมูห่วาฮยุเป็นระยะ ภายหลงัก็รูส้กึเปลอืกตาหนกัอึง้ลืมไม่ข้ึน

ครั้นแล้วสุดท้ายนางก็ค่อยๆ ผล็อยหลับไป

ตลอดคืนสงบสขุไร้เรือ่งราว กระทัง่เช้าตรูวั่นรุ่งขึน้มูห่วาฮยุจงึลมืตา 

ทัง้สองข้ึนมา

รูส้กึได้อย่างชดัเจนว่าร่างกายของตนเบาสบายขึน้มาก ไม่เพียงหูตา 

เฉยีบไวขึน้กว่าเมือ่ก่อน ปราณวเิศษในร่างก็คล้ายดัง่น�า้พุท่ีไม่มวัีนแห้งขอด  

ไหลโกรกออกมาจากดวงจติไปทัว่สรรพางค์กายของเขา

การก้าวรุดหน้าของพลังวัตรในครั้งน้ีบอกว่าล้างไขกระดูกเปลี่ยน 

เส้นเอน็ใหม่กไ็ม่เกินไป ร่างทัง้ร่างราวกับเปล่ียนร่างเปลีย่นกระดกูกลายเป็น 

คนใหม่

สายตาจับนิ่งไปที่ร่างของเมิ่งถัง

นางฟุบอยู่กับหน้าโต๊ะ หนุนแขนสองข้างหลบัไป คดิว่าคงก�าลงัฝันดี  

มมุปากจงึหยักยกข้ึนน้อยๆ

แสงอรุโณทัยสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ส่องสว่างใบหน้าน้อยๆ  

ดุจกระเบื้องสีขาวของนาง แพขนตาเรียวยาวดกหนา ริมฝีปากท้ังสอง 

มสีแีดงดจุผลอิงเถาจางๆ
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บอกจะปกป้องเขาถึงกับเฝ้าอยู่ท่ีน่ีตลอดเวลาจรงิๆ กระทัง่เหนือ่ยสดุขัว้

ง่วงสดุขดีก็ไม่ยอมจากไปท่ีใด

ในใจของมูห่วาฮยุประหน่ึงมสีายลมฤดูใบไม้ผลิทีอ่บอุน่พัดโชยผ่าน

ทัง้อบอุน่ละมนุละไม และมคีวามหวัน่ไหวแปลกๆ ขมุหนึง่ซึง่เขาไม่เคยรูส้กึ 

มาก่อน

เขาลุกขึ้นยืน เดินฝีเท้าแผ่วเบามาถึงข้างกายเมิ่งถัง

เมิง่ถังแต่ไรมาไม่ค่อยใส่ใจภาพลกัษณ์ของตน แต่ก่อนตอนยังอยู่ที่

ยอดเขาปี้อว๋ิน แม้นางจะบ่นว่าสวมเครื่องประดับยุ่งยากไม่ยอมสวม แต่ 

อย่างน้อยยังเกล้ามวยผม ลงจากเขามาฝึกฝนหาประสบการณ์ครัง้น้ีกลบัด ี

เลย กระท่ังเกล้ามวยผมก็คร้านจะเกล้าแล้ว

เส้นผมยาวเงางามใช้ผ้าผูกผมสีแดงเส้นหน่ึงมดัรวบไว้สงูๆ ย่ิงไม่ได้ 

สวมเครือ่งประดบัแม้แต่ชิน้เดยีว เขาเคยถาม เมิง่ถังเพียงบอกลงจากเขา 

มาฝึกฝนหาประสบการณ์ ยังต้องก�าจดัมารปกป้องธรรมะ ย่อมขาดไม่ได้ 

ทีจ่ะต้องมกีารต่อสู ้เกล้ามวยผมสวมเครือ่งประดับต่อสู้ไม่สะดวก

กับเรื่องนี้มู่หวาฮุยก็ได้แต่ยิ้มอย่างอับจนปัญญา

ทว่าดีท่ีเมิ่งถังรูปร่างหน้าตางดงาม ท้ังนางเองก็ชอบสวมเสื้อผ้า 

สสีนัสดใส ดงันัน้ถึงนางจะไม่ชอบแต่งเนือ้แต่งตวั แต่ก็ยังคงไม่บัน่ทอน 

ความงามของนาง

อีกทั้งการแต่งกายเช่นนี้ของนางยังท�าให้คนรู้สึกกระฉับกระเฉง 

มีชีวิตชีวาอย่างหนึ่ง เพียงมองดูก็ท�าให้คนรู้สึกเป่ียมไปด้วยพลังชีวิต

เวลาน้ีเส้นผมยาวเงางามทีม่ดัรวบไว้สงูๆ แผ่สยายอยู่บนท่อนแขน 

ของนาง ยังตกระอยู่บนแก้มของนางปอยหน่ึง แต่นางไม่รู้ตัว ยังคงหลบัสบาย

มูห่วาฮยุมองนางด้วยแววตาอ่อนโยนอยู่ครูห่น่ึง ย่ืนมอืไปจบัเส้นผม 
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ปอยน้ันไปทัดไว้หลงัหนูาง

จากน้ันเขาก็ค้อมเอวก้มตัว อุม้เมิง่ถังข้ึนมาในอ้อมแขนจะพานางไป 

นอนบนเตยีง

เมิง่ถังแม้จะหลบัค่อนข้างสนิท แต่ชงิหลวนตืน่ตวัอยู่จะกระโดดโลดเต้น

แผ่ความร้อน เมิง่ถังจะได้ต่ืนขึน้มา

กลบัถูกมู่หวาฮยุสงัเกตเหน็ ใช้น้ิวมอืจีไ้ปเบาๆ ชงิหลวนพลนัรูส้กึตน 

ถูกปราณวิเศษนุ่มนวลขุมหน่ึงผกูมดัไว้ ไม่อาจขยับตวัแม้แต่น้อย

มนัเป็นวิหคเทพ! ถึงกับถูกสะกดไม่อำจขยับได้! ศิษย์พ่ีของเจ้ำนำย

เปลีย่นเป็นร้ำยกำจเช่นนีต้ั้งแต่เมือ่ใดกัน

หลังจากวางเมิ่งถังลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลและเบามือ มูห่วาฮุย 

ก็ไม่ได้ผละไป น่ังขดัสมาธิอยู่ท่ีปลายเตียงโคจรพลังลมปราณเข้าฌาน

ครัง้นีเ้มิง่ถังนอนจนพระอาทติย์ขึน้สงูจนต้องเอาไม้ไผ่สามล�ามาต่อกัน* 

ตอนตืน่ขึน้มาเพียงรูส้กึท่ัวทัง้ร่างสดชืน่แจ่มใส

แต่เพียงไม่นานกลับต้องตะลึงงันแล้ว

นางจ�าได้เมือ่คนืเห็นอยู่ว่านางจะเฝ้าปกป้องศษิย์พ่ี แต่เหตใุดภายหลงั 

จงึหลบัไปเสยีได้

แต่ต่อให้หลับไปแล้ว นางก็ควรฟุบหลบัอยู่กับโต๊ะน่ีนา เหตุใดตอนนี ้

ตืน่ขึน้มาจงึมาอยู่บนเตียงได้

พอมองดก็ูเหน็มูห่วาฮยุยามนีน้ัง่อยู่ทีป่ลายเตยีง ไม่ได้อยู่ตรงท่ีเขานัง่ 

เมือ่คนื...

น่าจะเป็นเมือ่คืนศษิย์พ่ีออกจากเข้าฌานแล้ว เหน็นางฟุบหลบัอยู่ 

กับโต๊ะจงึอุม้นางมาทีเ่ตียงกระมงั

* พระอาทิตย์ ข้ึนสูงจนต้องเอาไม้ไผ่สามล�ามาต่อกัน หมายถึงสายมากแล้ว อยู่ในช่วงยามเฉิน  

(07.00 น. ถึง 09.00 น.) กับยามซื่อ (09.00 น. ถึง 11.00 น.)
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แต่เหตุใดตอนนั้นนางจึงไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย

ทว่าท่าทางของศิษย์พ่ีในตอนน้ียังหลอมรวมมุกมังกรอยู่ หรือว่า 

เพียงเข้าฌานโคจรพลงัลมปราณธรรมดา

เมิ่งถังคิดไปคิดมา ยังคงไม่กล้าส่งเสียงรบกวน จึงเอามือยันเตียง

ค่อยๆ ลกุขึน้มาน่ัง

นางพยายามเคลือ่นไหวให้เบาท่ีสดุแล้ว แต่มูห่วาฮยุยังคงรู้สกึตัวทันที

"เจ้าตื่นแล้ว" เขาลืมตาขึ้นส่งยิ้มน้อยๆ ให้เมิ่งถัง

แสงตะวันนอกหน้าต่างสว่างไสว สาดประกายวิบวับดจุทองค�า แต่

ในสายตาเมิง่ถัง แสงตะวันกลบัเทียบไม่ได้กับดวงตาทีส่ว่างไสวคูน้ั่นของ 

มู่หวาฮยุ

ยามศิษย์พี่แย้มยิ้มช่างน่ามองยิ่งนัก นางแทบจะทนไม่ไหว!

หลังจากเคลิบเคลิ้มหลงใหลอันเป็นกิจวัตรประจ�าวันแล้ว เมิ่งถัง 

ก็รีบถามถึงเรื่องที่นางใส่ใจมากที่สุดตอนนี้

"ศิษย์พี่ มุกมังกรเม็ดนั้นท่านหลอมรวมหมดแล้วหรือ"

มู่หวาฮุยใบหน้าเจือรอยยิ้มบาง พยักหน้าน้อยๆ "ใช่"

"แล้วเวลานี้พลังวัตรของท่านอยู่ขั้นใดแล้ว" เมิ่งถังรีบซักถาม

เพราะความตื่นเต้น ร่างของนางจึงโน้มเข้าหามูห่วาฮุยโดยไม่รู้ตัว 

ระยะห่างระหว่างคนทั้งสองลดน้อยลงทันที

ปลายจมกูมูห่วาฮยุได้กล่ินหอมเย็นจางๆ ขุมหนึง่ คล้ายกลิน่กล้วยไม้ 

ก็ไม่ใช่ คล้ายกลิน่ชะมดเชยีง* ก็ไม่เชงิ

เขารูน้ีค่อืกลิน่หอมอสิตรขีองเมิง่ถัง โคนหูร้อนผ่าวดุจเปลวไฟข้ึนมา 

อย่างไม่อยู่ในความควบคุม หัวใจทีแ่ต่ไรมาสงบนิง่มัน่คงก็เต้นแรงข้ึนมา

* ชะมดเชยีง คอืตวัยาสมนุไพรทีห่ายากและมรีาคาแพง ซึง่ได้จากกวางชะมดตวัผู ้มสีขีาว ลกัษณะคล้ายขีผ้ึง้  

มกีล่ินหอม
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ถึงกับไม่กล้ามองเมิง่ถังอกี หลบุตาลงมองมอืของตนท่ีวางอยู่บนตัก  

เสยีงพูดก็ออกจะไม่เป็นธรรมชาติ

"ขั้นฮว่าเสิน"

เมิง่ถังอึง้ไปชัว่ขณะ พอได้สตกิลับคนืมานางก็ส่งเสยีงร้องออกมาด้วย

ความดใีจ ย่ืนมอืไปโอบกอดมูห่วาฮยุ

ขั้นฮว่ำเสิน! ขั้นฮว่ำเสินเลยทีเดียว!

พึงรูว่้ามูห่วาฮยุเดมิอยู่ขัน้จนิตนั ถัดจากขัน้จนิตนัยังมข้ัีนหยวนองิ  

จากนัน้จงึจะเป็นข้ันฮว่าเสนิ เวลาน้ีมูห่วาฮยุถึงกับกระโดดข้ามข้ันหยวนองิ 

เข้าสูข่ัน้ฮว่าเสนิเลยทีเดียว!

ในหนังสือนิยายหลิงซิงเหยาได้มุกมังกรเม็ดนี้ ล�าดับข้ันพลังวัตร 

ก็เลือ่นมาถึงขัน้หยวนองิเท่าน้ัน และจากข้ันจนิตนัถึงขัน้ฮว่าเสนิเปรยีบกับ 

การเลือ่นขัน้จากขัน้สร้างฐานไปถึงขัน้หยวนองิแล้วยังยากกว่ามาก

ที่ส�าคัญท่ีสุดถ้าเมิ่งถังจ�าไม่ผิดล่ะก็ เมิ่งชิงเหิงผู้อยู่บนเพดาน 

ความแขง็แกร่งของท้ังแดนบ�าเพ็ญเซยีนในเวลาน้ี ล�าดบัข้ันคือต้าเฉิง

แม้ระหว่างมูห่วาฮยุกับอกีฝ่ายยังมขีัน้เลีย่นซวกัีบข้ันเหอถ่ีก้ันกลางอยู่ 

แต่ด้วยระดบัความเรว็น้ี เชือ่ว่าอีกไม่นานมู่หวาฮยุก็จะไปถึงข้ันต้าเฉิงแล้ว

ถึงตอนนั้นท่ัวทั้งแดนบ�าเพ็ญเซียนไร้ผู้ต่อกร ต่อให้เมิ่งชิงเหิงรู้ถึง 

ชาตกิ�าเนิดทีแ่ท้จรงิของมู่หวาฮยุแล้วก็ไม่กลวั

ด้วยเหตน้ีุเมิง่ถังจงึดใีจมากจรงิๆ ถ้าไม่ใช่เพราะพละก�าลงัไม่เพียงพอ 

ก็อยากจะอุม้มู่หวาฮยุขึน้หมนุเหว่ียงอยู่กับท่ีสกัหลายรอบ

ส่วนมู่หวาฮยุพรบิตาทีเ่มิง่ถังกระโจนเข้ามากอดเขาไว้ เขาไม่เพียง

แขง็ขงึไปทัง้ร่าง แม้แต่สมองก็เหมอืนแขง็ท่ือไปด้วย

รอจนได้สตกิลบัมา ไม่เพียงโคนหู ปลายหูก็แดงราวกับโลหิตจะหยด 
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ออกมา แม้แต่ใบหน้าหล่อเหลาท้ังดวงก็คล้ายถูกปกคลุมด้วยสีแดงบางๆ 

ชัน้หน่ึง

เขาก้มหน้า เมิ่งถังก็เงยหน้าขึ้นมองเขาพอดี

ดวงตาสกุใสแวววาวคูนั่น้ของเมิง่ถังคล้ายดวงดาราเต็มท้องฟ้าร่วงหล่น

ลงมาอยู่ในดวงตา

"ศิษย์พี่ ข้าดีใจยิ่งนัก!"

มูห่วาฮุยอืมเบาๆ ค�าหน่ึงกลับยังจ้องมองดวงตาทั้งคูข่องนาง 

อย่างจดจ่อ

นี่เป็นดวงตาที่งดงามที่สุดที่เขาเคยเห็นมา

ใสกระจ่างดจุธารน�า้ระหว่างภูเขาในฤดใูบไม้ร่วง แฝงรอยย้ิมอยู่เสมอ 

ท�าให้คนเห็นแล้วอดไม่ได้ท่ีจะมคีวามสขุตามไปด้วย

ทีส่�าคญัท่ีสดุก็คือเวลาส่วนใหญ่ในดวงตาของนางล้วนมเีพียงเขา...

เห็นอยู่ว่าควรดใีจ แต่ก็ไม่รูเ้พราะเหตใุดในใจของมูห่วาฮยุพลนัเกิด 

ความคดิอย่างหน่ึงข้ึนมาอย่างไมอ่ยู่ในความควบคุม

เวลาส่วนใหญ่ในดวงตาคูน้ั่นของเมิง่ถังล้วนมเีพียงเขาแค่นัน้ยังไม่พอ 

เขาต้องการให้ในดวงตาของเมิง่ถังมเีขาเพียงคนเดยีวตลอดเวลา ไม่อาจม ี

เงาร่างของผูอ้ืน่อกี!

ไม่รูต้ัง้แต่เมือ่ใดท่ีส่วนลกึในดวงจติมไีอมารสดี�ากลุม่หนึง่ผดุข้ึนมา

อยู่ในลกัษณะแยกเข้ียวกางกรงเล็บ ค่อยๆ บดบงัปราณวเิศษทีอ่ยู่ในดวงจติ  

ทัง้ยังอยู่ในสภาพการณ์ทีห่นาทึบขึน้ทกุที

มูห่วาฮยุในใจหนาวสะท้าน รีบหลบัตาทัง้สองลง สงบจติใจของตน

เมื่อจิตใจสงบลง ปราณวิเศษก็จะค่อยๆ บดบังไอมารกลุ่มนั้น

แต่มูห่วาฮยุรู ้ แค่เพียงบดบงัไปเท่าน้ัน ไอมารกลุม่นัน้ไม่ได้หายไป 
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มนัยังคงอยู่ในดวงจติของเขา

นึกถึงคืนน้ันท่ีเขาเข้าไปในดินแดนแห่งความฝันของมารเหย่ียน  

ในร่างกายของเขามไีอมารปรากฏ หว่างคิว้ดดูไอมารจากร่างมารเหย่ียน 

ขึน้มาเอง รวมทัง้เมือ่วานตอนฉีกแยกพ้ืนท่ีก่อนหน้าน้ี บนร่างของเขามไีอมาร 

ผดุออกมาหนาทึบ มูห่วาฮยุในใจอดรูส้กึหนักอ้ึงไม่ได้

เขาไม่รู้ตัวเลยว่าที่แท้แล้วเกิดจิตมารขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด หรือว่า 

มีสาเหตุอื่นใดที่เขายังไม่รู้อยู่

ถ้าเป็นเพียงจติมารก็ยังพอท�าเนา อย่างไรเสยีการเป็นผูบ้�าเพ็ญเซยีน 

ก็เป็นเรือ่งฝืนสวรรค์ พร้อมๆ กับล�าดบัข้ันท่ีเพ่ิมสงูขึน้ก็ง่ายทีจ่ะเกิดจติมาร  

แต่ขอเพียงจติท่ีจะบ�าเพ็ญเพียรของเขามัน่คง ย่อมมวีนัท่ีจะก�าจดัจติมาร

ออกไปได้โดยสมบูรณ์

แต่ถ้าเป็นเพราะสาเหตุอื่นจึงส่งผลให้ในดวงจิตของเขามีไอมาร...

มู่หวาฮุยในใจอดที่จะรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาอีกไม่ได้

เพราะเขายังเกดิเรือ่งอกีเรือ่งหนึง่ ทุกครัง้ท่ีไอมารแผ่กระจายออกมา  

เขาก็เหมอืนจะควบคุมตนเองไม่ค่อยได้

ยามน้ีเมิง่ถังคลายจากความต่ืนเต้นดีใจแล้ว ผละจากอ้อมแขนของ 

มู่หวาฮยุ หน้าแดงเลก็น้อย เหยียดร่างขึน้แล้วน่ังให้ดี

นางรูส้กึขวยเขนิเลก็น้อย เมือ่ครูต่ืน่เต้นเกินไปจงึกระโจนเข้าไปหา 

มูห่วาฮยุ ยังย่ืนมอืไปโอบกอดเขาไว้

พอมองมู่หวาฮุยไม่รู ้เขาหลับตาทั้งสองลงตั้งแต่เมื่อใด บริเวณ 

ปลายหูแดงปานโลหิตจะหยดก็เข้าใจว่ามูห่วาฮยุก็คงจะขวยเขินกระมัง

น่ีเป็นเรื่องปกติ คนที่เพียงเห็นเท้าเปล่าเปลือยของนางก็หูแดง  

เบอืนหน้าหนทีนัทผีูน้ี้ เมือ่ครูจู่่ๆ  นางก็พุ่งเข้าไปกอดเขา เขาจะไม่ขวยเขนิ 
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ได้หรอื

มูห่วาฮยุไม่ได้หน้าหนาเหมอืนนาง เพียงเกรงว่าเวลานีเ้ขาคงตกใจ 

จนหัวใจเต้นระรวัไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะนางเป็นศษิย์น้องของเขาเกรงว่า 

คงตวัดชายแขนเสือ้ซดันางออกนอกห้องไปนานแล้ว

ครั้นแล้วเมิ่งถังก็ลงจากเตียงเบาๆ ค่อยๆ เดินไปที่ประตู

ในเวลาเช่นนีวิ้ธีการท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุก็น่าจะเป็นรบีหลบหน้าไปก่อน 

รอให้บรรยากาศทีน่่าอดึอัดขัดเขนินีผ่้านไปก่อนทุกคนค่อยมาเจอหน้ากัน

แต่ไม่รอให้มือของนางทันได้แตะถูกประตูก็ได้ยินเสียงมู่หวาฮุย 

ดังขึ้นมาจากด้านหลัง

"ศิษย์น้อง เจ้าจะไปที่ใดหรือ"

เหตใุดเขาจงึลมืตาขึน้มาตอนนี ้ เหน็อยู่ว่าอกีแค่สองก้าวนางก็จะหลบ 

ออกไปได้ส�าเรจ็แล้ว!

ไม่รู้หรือว่าเวลานี้ทั้งสองคนล้วนอึดอัดขัดเขิน

ในใจบ่นว่า ใบหน้ากลับยังเค้นรอยย้ิมออกมาจางๆ หันไปบอก  

"ข้าไม่ได้จะไปที่ใด เพียงรู้สึกหิวแล้ว จะออกไปท�าอะไรกินเสียหน่อย"

เพียงแต่รอยยิ้มของนางดูแล้วอึดอัดขัดเขินยิ่ง

อีกท้ังพลงัวัตรอยู่ในข้ันจนิตนัแล้ว ยังจะรูสึ้กหิวได้หรือ บอกได้เพียงว่า 

ข้ออ้างของนางแย่มาก

แต่มู่หวาฮุยก็ไม่ได้ฉีกหน้านาง ลุกจากเตียง

"ข้าจะไปกับเจ้า"

เอาเถิด ขอเพียงนางไม่รูส้กึขดัเขนิ เช่นน้ันคนทีขั่ดเขนิก็ย่อมไม่ใช่นาง

จึงรับค�า รอมู่หวาฮุยเดินมา แล้วออกจากห้องไปพร้อมเขา

ถอนยันต์ห้ามเข้าทีป่ระตูห้องโถง พอเปิดประตเูดนิออกไป ดีย่ิงนัก
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เหน็หลงิซงิเหยากับอว๋ินชเูยว่ียน่ังอยู่ท่ีม้าหนิใต้ซุม้ดอกไม้อกีแล้ว

ก็ไม่รู้พวกเขาสองคนมีเรื่องทะเลาะกันหรืออย่างไร ใบหน้าของ 

หลิงซิงเหยาดูแล้วเยียบเย็นย่ิงกว่าเดิม หัวคิ้วก็ขมวดมุ่น ส่วนอวิ๋นชูเยว่ีย 

นยัน์ตาท้ังสองยังคงแดงเรือ่ ท่าทางไม่ได้รบัความเป็นธรรม

เห็นพวกนางเปิดประตูเดินออกมา อวิ๋นชูเยวี่ยก็ลุกขึ้นยืน

ส�านักหมิงหวามีกฎส�านักที่ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เป็น 

ศิษย์น้องสมควรต้องให้ความเคารพศิษย์พ่ี มูห่วาฮุยเป็นศิษย์พ่ีใหญ่ของ 

ทัง้ส�านกั ไม่ว่าศษิย์น้องคนใดพอเหน็เขาก็ต้องลกุข้ึนมาท�าความเคารพเขา

แต่เห็นชัดว่าหลิงซิงเหยาไม่เต็มใจ ย่นหัวคิ้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึง 

ลุกขึ้นยืน

อวิ๋นชูเยวี่ยได้เดินเข้ามาที่มู่หวาฮุยกับเมิ่งถังแล้ว

ใบหน้าดแูล้วปกตย่ิิง อย่างน้อยก่อนเดินมาก็เชด็น�า้ตาบนใบหน้าแล้ว

แต่ถัดจากนั้นค�าพูดประโยคแรกท่ีนางเอ่ยออกมาจากปากก็ท�าให ้

เมิง่ถังเกือบจะควบคุมตนเองไม่อยู่อยากจะยกมอืตบนางสักฉาด
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อว๋ินชเูยว่ียมองเมิง่ถังกับมูห่วาฮยุท�าท่าจะพูดแล้วไม่พูดอยู่ครู่หนึง่ 

สดุท้ายในท่ีสดุก็คล้ายตดัสินใจเดด็ขาดแล้ว เอ่ยปากถามข้ึน "ศิษย์พ่ีใหญ่  

ศษิย์พ่ีเมิง่ พวกท่านสองคนเมือ่คนืใช่...ใช่อยู่ในห้องเดยีวกันตลอดคนืหรอืไม่"

เมิ่งถังคิด

รู้สกึว่ำควำมจรงิแล้วท่ีอว๋ินชเูยว่ียต้องกำรถำมน่ำจะเป็นเมือ่คืนนำงกับ 

มู่หวำฮยุใช่นอนด้วยกันหรอืไม่

หรือพูดให้ตรงกว่ำน้ีอีกหน่อย นำงกับมู่หวำฮุยใช่มีควำมสัมพันธ ์

ชำยหญิงทีไ่ม่เหมำะสมหรอืไม่

เจ้ำไม่สูถ้ำมตรงๆ เช่นนีเ้สยีเลย! ไยต้องท�ำท่ำไร้เดยีงสำเดนิมำถำม

ประโยคน้ี คดิจะแสดงให้เหน็ว่ำเจ้ำใสซือ่เพียงใดกระมัง

แต่แม่นำง เจ้ำแน่ใจหรอืทีเ่จ้ำแสดงออกมำเป็นควำมใสซือ่ไร้เดยีงสำ  

ไม่ใช่โง่เขลำ

34
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เมิง่ถังค�ารามอยู่ในใจอย่างทนไม่ไหว มใีครเขำถำมผูอ้ืน่ต่อหน้ำเช่นนี ้

หรอื หำ?

อีกทัง้เจ้ำเป็นผู้ใดหรอื เป็นมำรดำของมูห่วำฮยุหรอืเป็นมำรดำของข้ำ  

เมือ่คนืข้ำกับมูห่วำฮยุอยู่ด้วยกันตลอดท้ังคืนเก่ียวอนัใดกับเจ้ำกัน

เมิง่ถังเดอืดดาลย่ิง โมโหสุดขีดจนหัวเราะออกมา ยอมรบัไปตามตรง 

เสยีเลย

"ใช่ เมือ่คนืข้ากับศษิย์พ่ีอยู่ในห้องเดยีวกันตลอดคนื เจ้ามสีิง่ใดจะพูด

หรอื"

ใบหน้าอว๋ินชเูยว่ียเผยความประหลาดใจและไม่อยากจะเชือ่ออกมา 

สองส่วนอย่างพอเหมาะพอควร

ผ่านไปครูห่น่ึงนางก็รบีโบกมือ "ไม่ม ี ข้าไม่มอีะไรจะพูด เพียงแต่... 

เพียงแต่เมื่อคืนข้าจะไปหาศิษย์พ่ีใหญ่ในห้องของศิษย์พ่ีใหญ่ ถูกท่าน 

ขวางไว้ไม่ให้ข้าเข้าประตูไป ดังนัน้ข้าจงึ...ข้าจงึ..."

พูดถึงตรงนี้นางก็ยิ้มอย่างขออภัย

"ศษิย์พ่ีเมิง่ ข้าเป็นคนไม่อาจเก็บค�าพูดไว้ในใจ ความจรงิข้า...ข้าไม่ได้ 

มคีวามหมายอะไร เพียงถามดูเท่านัน้ ท่านอย่าคดิมาก"

เมิง่ถังคดิในใจ แม่หนูน้อย คนระดบัเจ้ำก็คดิจะมำอวดโอ่ต่อหน้ำข้ำ  

นียั่งไม่พอให้ข้ำมองหรอก

สองแขนยกขึน้กอดอก พูดอย่างเหนือ่ยหน่าย "เอาเถิด ข้าไม่คดิมาก  

ใครให้ข้าเป็นศิษย์พ่ีของเจ้าเล่า แต่ศิษย์น้องอวิน๋ ศษิย์พ่ีต้องว่ากล่าวเจ้า 

สกัสองค�า เจ้าพูดค�าพูดเช่นน้ีต่อหน้าข้า ข้าเป็นศษิย์พ่ีของเจ้า ข้าไม่คดิมาก  

แต่วันหน้าเจ้าอย่าได้ใช้ค�าพูดเช่นนี้ต่อหน้าคนอื่น หาไม่คนอื่นฟังแล้ว  

ไหนเลยจะรูว่้าเจ้าใสซือ่ไม่ประสา แต่จะเข้าใจว่าเจ้าโง่เขลาและชัว่ร้าย แล้ว 
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ยังไม่รูต้วั"

ค�าพูดนีพู้ดจนอว๋ินชเูยว่ียใบหน้าเดีย๋วแดงเด๋ียวซดี น�า้ตากลิง้ไปมา

อยู่ในดวงตา

"ศิษย์...ศิษย์พี่เมิ่ง ข้าเปล่า ข้าเพียงแต่...เพียงแต่..."

เมิง่ถังคร้านจะฟังนางพูด หันหน้าไปกล่าวกับมูห่วาฮยุ "ศิษย์พ่ี เมือ่คืน 

ศษิย์น้องอวิน๋มาหาท่าน บอกจะขอบคณุท่านทีส่องวันนัน้ช่วยดูแลนาง แต่ 

ถูกข้าขวางไว้"

พูดจบนางก็หนัมามองอวิน๋ชเูยว่ีย "เวลาน้ีศษิย์พ่ีของข้าอยู่ทีน่ีแ่ล้ว 

ค�าพูดขอบคณุเหล่าน้ันของเจ้าก็พูดกับเขาเองเถิด"

อย่างไรเสยีข้าก็ไม่ให้โอกาสเจ้าลอบฟ้องอะไรข้าต่อหน้าศิษย์พ่ีแน่ ฮ!ึ

ค�าพูดทีอ่ว๋ินชเูยว่ียจะกล่าวขออภยัเมิง่ถังยังไม่ทันได้พูดออกมาก็ถูก 

เมิง่ถังตดับทไปแล้ว มาบดันีไ้ด้ยินเมิง่ถังกล่าวเช่นน้ี ชะงักไปชัว่ขณะแล้ว 

หนัหน้าไปทางมูห่วาฮยุ

"ศิษย์พี่ใหญ่"

หยดน�้าตาในดวงตานางยังอยู ่ ท�าท่าจะร่วงแหล่มิร่วงแหล่ นิ้วชี้ 

ขาวผ่องของมือซ้ายและขวาเก่ียวบิดกันไปมาอย่างประหม่า "ศิษย์พ่ีเมิ่ง 

เข้าใจข้าผิดแล้ว ข้าไม่ได้หมายความเช่นน้ันจริงๆ ท่านช่วยข้าอธิบายกับ 

ศษิย์พ่ีเมิง่หน่อยจะได้หรอืไม่"

พูดพลางมองมูห่วาฮยุด้วยดวงตาทีว่าววับไปด้วยหยดน�า้ตา ในแววตา

เตม็ไปด้วยความคาดหวังและท�าอะไรไม่ถูก

เมิ่งถังคิด แม่นำง ชำยคนรักของเจ้ำยังยืนอยู่ข้ำงหลังโน่น เจ้ำ 

ใช้น�้ำเสียงเช่นนี้พูดกับบุรุษอื่น ใช้สำยตำเช่นน้ีมองบุรุษอื่นต่อหน้ำเขำ 

เหมำะสมแล้วหรอื
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เมิ่งถังมองไปทางหลิงซิงเหยาด้วยสัญชาตญาณ

ก็เหน็หลงิซงิเหยาสหีน้าเย็นยะเยือกคล้ายมนี�า้ค้างแขง็ปิดคลมุอยู่ 

ชั้นหน่ึง หัวคิ้วขมวดมุน่กลับไม่ได้มองอวิ๋นชูเยว่ียกับมู่หวาฮุย หากแต่ 

เม้มรมิฝีปากหนัหน้ามองไปทางด้านข้าง

เมิ่งถังพลันคาดเดาอย่างอุกอาจอยู่ในใจ

คงไม่ใช่อว๋ินชูเยว่ียกับหลิงซิงเหยาเวลาน้ีความสัมพันธ์คลุมเครือ

ไม่ชัดแจ้ง ยังไม่ได้เจาะกระดาษหน้าต่างชั้นสุดท้ายที่กั้นอยู่กระมัง

ดงันัน้เวลานีห้ลิงซงิเหยาจงึเป็นเพียงปลาในทะเลตวัหนึง่ของอวิน๋ชเูยว่ีย 

เป็นปลาท่ียังไม่เปลีย่นสถานะอย่างเป็นทางการตวัหนึง่

เมื่อคิดได้เช่นนี้ระฆังเตือนภัยในใจเมิ่งถังส่งเสียงดังขึ้นมาทันที

อว๋ินชูเยว่ียผู ้นี้เวลานี้เห็นชัดว่าคิดจะท�าให้มู่หวาฮุยกลายเป็น 

ปลาในทะเลตวัหน่ึงของนางไปด้วย

เรื่องนี้เมิ่งถังจะทนได้หรือ

รบีหนัหน้าไปกล่าวกับอวิน๋ชเูยว่ีย "ศษิย์น้องอว๋ิน ข้าเป็นคนนิสยัตรงไป 

ตรงมาพูดจาขวานผ่าซาก ความจรงิไม่มเีจตนาร้าย เจ้าก็อย่าคิดมากไปเลย"

ใบหน้าแม้จะดูเสียใจ แต่ความจริงแล้วก็เอาค�าพูดที่อวิ๋นชูเยวี่ยพูด 

เมื่อครู่เหล่านั้นมอบคืนกลับไปให้นางเท่านั้น ถ้านางยังจับเรื่องนี้ไว้แน่น 

ไม่ปล่อยอกี ฮ ึเช่นนัน้ก็เท่ากับว่านางใจไม่กว้างมากพอแล้ว

อว๋ินชเูยว่ียคดิไม่ถึงว่าเมิง่ถังถึงกับเป็นสตรท่ีีเป่ียมไปด้วยจรติจะก้าน

ย่ิงกว่านางเสยีอกี อดตะลงึงันไปชัว่ขณะไม่ได้

ครานี้นางถึงกับไม่รู้ว่าถัดไปควรจะพูดอะไรดี

กลบัเป็นมูห่วาฮยุท่ีเอ่ยเสยีงราบเรยีบ "ข้ารูสึ้กว่าศิษย์น้องพูดได้ถูกต้อง"

หันหน้าไปทางอวิ๋นชูเยวี่ย สีหน้าของเขาเฉยเมยห่างเหิน
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"ศิษย์น้องอว๋ิน เจ้าเคยได้ยินค�าพูดเช่นนี้หรือไม่ ในใจคิดอย่างไร

สายตาก็มกัจะเหน็เช่นนัน้ พวกเราเป็นผูบ้�าเพ็ญเซยีน สิง่ส�าคัญคอืการส�ารวม

จติใจ ความคิดในใจสะอาดบรสุิทธ์ิ สิง่ท่ีสายตามองเหน็ย่อมสะอาดบรสิทุธ์ิ  

ถ้าความคดิในใจไม่บรสิทุธ์ิ สิง่ท่ีสายตามองเหน็ก็ย่อมไม่บริสทุธ์ิ

ส่วนทีเ่จ้าบอกจะขอบคณุข้าทีส่องวนัก่อนช่วยดูแลเจ้า ข้าเองรูส้กึว่า 

สองวนัก่อนข้าไม่ได้ดูแลเจ้า ไม่อาจรบัค�าขอบคุณจากเจ้าได้"

มูห่วาฮุยหยุดแค่พอจี้ถูกจุด ไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ไม่ว่าอย่างไร 

ความหมายของค�าพูดประโยคน้ีก็ถ่ายทอดออกมาได้ชดัเจนย่ิง

ดวงหน้างามของอวิ๋นชูเยวี่ยตอนแรกซีดเผือดจากนั้นก็แดงฉาน

นางท�าท่าจะเอ่ยปากชีแ้จง แต่เมือ่เผชญิกับใบหน้าท่ีเฉยชาห่างเหิน 

ของมู่หวาฮยุก็ไม่กล้าพูดอะไรอกี ได้แต่ยืนอยู่กับทีห่ล่ังน�า้ตาเงียบๆ

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหญิงสาวเช่นน้ีคนหนึ่ง เมิ่งถังไม่รู้จริงๆ ว่า 

ควรพูดอย่างไร

เพียงรู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้ชินต่อการท่ีคนข้างกายยกยอปอปั้นนาง 

เอาอกเอาใจนาง เห็นนางส�าคัญทีส่ดุ ขอเพียงมเีรือ่งใดท่ีท่านไม่คล้อยตาม 

ความคิดเห็นของนาง หรอืยามท่ีนางโกรธและเสยีใจ ท่านไม่ได้ปลอบโยนนาง

ทนัที นางก็จะร้องไห้

ทั้งยังไม่ใช่ร้องแบบธรรมดา แต่ร้องอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรม

อย่างไรหรือ ต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความอ่อนแอบอบบาง 

ของเจ้า หรอืต้องการให้คนอ่ืนเกิดความรูส้กึผดิอยู่ในใจ

ความจริงแล้วกับหญิงสาวเช่นอวิ๋นชูเยวี่ย เมิ่งถังก็พอเข้าใจได้

ตั้งแต่เด็กที่บ้านรักและตามใจเกินไป ไม่เคยผิดหวังแม้แต่น้อย แต่

ประเด็นก็คือเมื่อมาอยู่ข้างนอก เพราะเหตุใดคนอื่นต้องยอมให้เจ้า ไม่ว่า 
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เรือ่งอะไรก็ต้องหมนุรอบตัวเจ้า

เมิ่งถังมองอว๋ินชูเยว่ียท่ีอยู่ในสภาพเช่นน้ีด้วยความร�าคาญใจ  

ดงึมูห่วาฮยุเดนิออกไป

ตอนแรกอวิน๋ชเูยว่ียงงงันอยู่ชัว่ขณะ จากนัน้ก็หมนุตวัยืน่มอืไปจบั

ชายแขนเสือ้ของหลงิซงิเหยาไว้

"ศษิย์พ่ีหลงิ" นางร้องไห้กระซกิเบาๆ "เมือ่...เมือ่ครู่ท่ีข้าถามศษิย์พ่ีเมิง่ 

ออกไปเช่นน้ัน ความจริงแล้วเป็นเจตนาดี นางกับศิษย์พ่ีใหญ่ไม่ใช่คู่รัก 

ทีฝึ่กฝนด้วยกัน กลบัอยู่ในห้องเดยีวกันด้วยกันทัง้คนื ถ้าคนอืน่รูเ้ข้าจะต้อง 

ไม่ส่งผลดต่ีอชือ่เสยีงของนางกับศษิย์พ่ีใหญ่ ข้า...ข้าก็แค่อยากให้นางระวัง 

สกัหน่อย

ข้าหวังดีต่อนางกับศิษย์พ่ีใหญ่อย่างแท้จริง แต่ศิษย์พ่ีเมิ่งกับ 

ศิษย์พี่ใหญ่ต่างไม่เชื่อข้า ศิษย์พี่ใหญ่กระทั่งยังพูดกับข้าเช่นนั้น

ศษิย์พ่ีหลงิ ท่านต้องเชือ่ข้าเป็นแน่ ใช่หรอืไม่ ข้า...ข้าหวงัดต่ีอพวกเขา 

สองคนอย่างแท้จรงิ"

พูดมาถึงช่วงท้ายนางมองหลงิซงิเหยา ในดวงตามปีระกายมุ่งหวัง 

ผดุขึน้จางๆ

น�้าค้างแข็งบนใบหน้าหลิงซิงเหยายังอยู่ หัวคิ้วก็ยังคงขมวดมุ่น

เขาก้มลงมองอวิ๋นชูเยวี่ย

ขอบตาท้ังสองของหญิงสาวแดงเรือ่ ปลายจมกูก็แดงเรือ่ บนใบหน้า 

ขาวผ่องนุ่มละไมมีคราบน�า้ตาอยู่หลายแห่ง ริมฝีปากสีชมพูอ่อนก็ก�าลัง 

สัน่ระรกิดแูล้วอ่อนแอบอบบางย่ิง

หากเป็นแต่ก่อนอวิ๋นชูเยว่ียอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อหน้าเขา ไม่ว่า 

นางพูดอะไรเขาย่อมเชือ่อย่างแน่นอน เขากระทัง่เห็นนางร้องไห้ในใจก็จะ 
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เกิดความเวทนาสงสารข้ึนมาทันที

แต่หลิงซิงเหยาจู่ๆ กลับนึกไปถึงเรื่องเมื่อวาน

เขาบาดเจบ็ท้ังร่าง ฝืนประคองตนขีก่ระบี ่ อวิน๋ชเูยว่ียไม่เพียงไม่ได้

สงัเกตเห็นเขาในทันท ีเอาแต่มองมูห่วาฮยุกับเมิง่ถังอย่างงงงนั

ภายหลงัถึงอว๋ินชเูยว่ียในท่ีสุดก็สงัเกตเห็นเขาแล้วกลบัเอาแต่ร้องไห้

พลางเล่าให้เขาฟังถึงความหวาดกลัวและไม่ได้รับความเป็นธรรมในช่วง 

หลายวันมาน้ีไม่หยุดปาก

ตัง้แต่ต้นจนจบนางก็ยังไม่เหน็บาดแผลบนร่างของเขา และไม่เคย

ถามว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่สักค�าเดียว แต่เมิ่งถังแม้อยู่ไกลกันมากก็เห็น 

มู่หวาฮุยในทันที หลังจากวิ่งเข้าไปหาค�าแรกท่ีถามก็คือ 'ศิษย์พ่ี ท่าน 

ไม่เป็นไรกระมงั...'

"ศิษย์น้องอวิ๋น"

ผ่านไปครูห่น่ึงในทีส่ดุหลงิซงิเหยาก็เอ่ยปาก "ทีศิ่ษย์พ่ีใหญ่พูดเมือ่ครู่ 

ถูกแล้ว"

ภายใต้สายตาตืน่ตะลงึของอว๋ินชเูยว่ีย หลงิซงิเหยาน่ิงไปครูห่น่ึง แล้ว 

พูดต่อ "ยังมต่ีอไปเวลาเจอเรือ่งอะไรเจ้าอย่าเอาแต่ร้องไห้ เจ้าควรเตบิโต 

ได้แล้ว"

ไม่อำจเอำแต่ให้ผู้อื่นท�ำเพ่ือเจ้ำตลอดเวลำ บำงครั้งเจ้ำก็ควรคิด 

เพ่ือผูอ้ืน่บ้ำง หำไม่ผูอ้ืน่ย่อมทดท้อใจ

อวิ๋นชูเยวี่ยตะลึงงันไปทั้งร่างแล้ว

นางได้แต่มองดหูลิงซงิเหยาหมุนตวัเดนิจากไป แล้วยกมอืขึน้ปิดปาก

สะอกึสะอืน้ออกมา

ภายใต้สายตาท่ีพร่าเลอืนไปด้วยหยดน�า้ตา นางเหน็บนก�าแพงเรอืน 
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ด้านตรงข้ามดอกจือ่หวงสม่ีวงอ่อนก�าลงัซดัส่ายรับลมดจุคล่ืนบปุผาสีม่วง

ตอนนั้นนางไม่เข้าใจเพราะเหตุใดมูห่วาฮุยจึงตั้งใจขุดดอกจื่อหวง

เหล่านั้นข้ึนมา เวลาน้ีในที่สุดนางก็รู้แล้ว ท่ีแท้ก็จะเอามามอบให้เม่ิงถัง 

เพ่ือให้อกีฝ่ายดีใจ

มู่หวาฮุยดีต่อเมิ่งถังถึงเพียงน้ัน ยามมองนางในดวงตาเต็มไปด้วย 

ความนุ่มนวลอ่อนโยน แต่กับตนมู่หวาฮุยกลับเฉยเมยเย็นชา ยังกล่าวค�าพูด 

เช่นนัน้กับตนอย่างไม่เกรงใจ...

แม้แต่หลิงซิงเหยา ทั้งท่ีแต่ก่อนดีต่อนางมาก ทุกครั้งเวลานาง 

ไม่สบายใจถึงเขาจะปลอบคนไม่เก่งก็ยังอยู่ข้างกายนางตลอด ฟังนางพูด 

อยู่เงยีบๆ และใส่ใจ บอกนางอย่างเงอะงะงุม่ง่ามว่าอย่าร้องไห้ ไม่ว่านาง 

อยากได้สิง่ใด เขาก็จะคิดหาวิธีไปเอามาให้นาง

แต่มาบัดนี้แม้แต่หลิงซิงเหยาก็ยังเอ่ยค�าพูดเช่นนี้กับนาง...

อว๋ินชูเยว่ียในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่เป็นธรรมและไม่ยินยอม  

แต่กลบัไม่รูค้วรท�าอย่างไร

หลงัจากยืนร้องไห้อยู่พักหน่ึง นางก็เดนิไปท่ีข้างก�าแพงเรอืน ย่ืนมอืไป 

เดด็ดอกจือ่หวงมาหลายดอก ก�าอยู่ในมอืขย้ีจนแหลกลาญ จากน้ันก็โยนลง

กับพ้ืนแล้วเหยียบย�า่อีกหลายครัง้

ในใจค่อยรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง

เมิ่งถังไม่รู้ดอกจื่อหวงของตนก�าลังถูกคนย�่ายี ก�าลังถามมู่หวาฮุย 

"ศษิย์พ่ี ท่านรูห้รอืไม่ว่าจะออกจากดินแดนลีล้บัน้ีได้อย่างไร"

ของวิเศษก็ได้มาแล้ว พลังวัตรก็เล่ือนข้ันแล้ว ยังมคีวามจ�าเป็นต้อง 

อยู่ในดนิแดนลีล้บัน้ีอกีหรอื

อีกทัง้เห็นอยู่ว่ามู่หวาฮยุรูว่้าจะไปจากดนิแดนลีล้บัน้ีได้อย่างไร หาไม่ 
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เมือ่วานเขาจะออกจากอีกพ้ืนท่ีหนึง่มายังพ้ืนทีท่ี่นางอยู่ได้หรือ

มู่หวาฮุยอืมค�าหนึ่ง ยืนยันถึงความคิดของนาง

แต่มู่หวาฮุยก็ถามต่อไปอีกประโยคหนึ่ง "เจ้ายังอยากเท่ียวเล่น 

ในดนิแดนลีล้บันีอี้กหรอืไม่"

เมิ่งถังคิด ค�ำพูดนี้ของศิษย์ พ่ีพูดรำวกับดินแดนลี้ลับน้ีเป็น 

สวนดอกไม้หลงัเรอืนท่ำนเช่นนัน้

ทว่าในเมือ่มูห่วาฮยุกล้าพูดเช่นน้ี นัน่ย่อมหมายความว่าเขามัน่ใจว่า 

ทีน่ีไ่ม่มอีนัตราย

ต่อให้มอีนัตรายก็ไม่กลวั นางเป็นผูบ้�าเพ็ญเซยีนท่ีอยู่ในขัน้จนิตันผูห้น่ึง

บวกกับมูห่วาฮยุผูบ้�าเพ็ญเซยีนท่ีอยู่ในข้ันฮว่าเสินผู้หนึง่ ไม่ได้บอกว่าทัว่ท้ัง 

ใต้หล้าไร้ผูต่้อกร แต่ในดนิแดนลีล้บัแห่งน้ียังจะง้าวหักจมลงไปในดินทราย*  

ได้หรอื

อกีทัง้ไม่แน่ในดนิแดนลีล้บัแห่งน้ีอาจยังมขีองวิเศษทีน่างยังหาไม่พบ

อยู่อกีก็ได้

จึงพยักหน้าอย่างคึกคักฮึกเหิมและอาจหาญ "อยาก!"

มูห่วาฮยุทนไม่ไหวหัวเราะออกมาพลางยกมอืข้ึนลูบศรีษะนางเบาๆ

จากนั้นเขาก็บอกเมิ่งถังถึงการคาดคะเนของตน

พ้ืนท่ีท่ีเขากับเมิง่ถังเข้ามาตอนแรกเป็นฤดหูนาว พ้ืนทีท่ีห่ลงิซงิเหยา 

กับอวิน๋ชูเยว่ียท้ังสองคนเข้ามาแยกเป็นฤดใูบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วง ดแูล้ว 

พ้ืนทีใ่นดนิแดนลีล้บัแห่งน้ีแบ่งแยกตามสีฤ่ดใูนหน่ึงปี เช่นนัน้ก็น่าจะเหลอื 

พ้ืนทีฤ่ดูร้อนอกีท่ีหน่ึงท่ีพวกเขายังไม่ได้ไป

ส่วนสิง่ทีเ่ชือ่มโยงพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง รวมท้ังเคลด็ลบัทีจ่ะออกไปจาก 

* ง้าวหักจมลงไปในดินทราย เป็นส�านวน หมายถึงพ่ายแพ้อย่างยับเยิน
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ดนิแดนลีล้บัแห่งนี ้มูห่วาฮยุก็ศึกษาพิจารณาอย่างละเอยีดออกมาแล้ว

ค�าตอบก็คือน�้า

ทีด่นิแดนลีล้บัแห่งนีเ้ปิดออกก็เพราะอว๋ินชเูยวีย่ไปก่อกวนน�า้ในสระ

แห่งนั้นโดยไม่ได้เจตนา เขากับเมิ่งถังถูกเคลื่อนย้ายจากพ้ืนท่ีฤดูหนาว 

แยกกันไปยังพ้ืนทีฤ่ดใูบไม้ร่วงและฤดใูบไม้ผลก็ิเกิดข้ึนตอนพวกเขาข่ีกระบี่

ผ่านเหนอืทะเลสาบทีเ่ป็นน�า้แข็งแห่งน้ันในวันน้ัน

และตอนอยู่ในพ้ืนท่ีฤดใูบไม้ร่วงแห่งนัน้ มูห่วาฮยุอาศยัสภาพการณ์ 

ทีม่ฝีนตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างหนัก พ้ืนดินมนี�า้ท่วมขงั และมาถึงพ้ืนที่ 

ทีเ่มิง่ถังอยู่ในตอนนีอ้ย่างราบรืน่

นี่ยิ่งเป็นการพิสูจน์ยืนยันถึงการคาดคะเนของมู่หวาฮุย

ได้ยินเขาพูดเช่นนี้เมิ่งถังก็เข้าใจแล้ว

มน่ิาเล่าวันนัน้ตอนนางมาถึงพ้ืนทีแ่ห่งนีจ้งึได้นอนอยู่ริมธารน�า้ไหล 

ที่แท้สื่อน�าพาของแต่ละพื้นท่ีก็คือน�้าน่ีเอง ในเมื่อปัญหาส�าคัญนี้ศิษย์พ่ี 

ขบคดิออกมาได้แล้ว เช่นน้ันไยมใิช่อยากไปจากดนิแดนลีล้บัน้ีเมือ่ใดก็ไปได้ 

ทนัที

เช่นน้ันพ้ืนที่ฤดูร้อนท่ีเหลือนางย่อมต้องไปเดินเท่ียวเล่น ต่อให้ 

หาของวิเศษล�้าค่าอะไรไม่พบก็ถือเสียว่าไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตา จึง 

แสดงท่าทีตืน่เต้นดีใจอยากจะไปทันที

ตอนพวกเขาสองคนพูดคุยกันไม่ได้จงใจลดเสียงลงต�า่ ด้วยเหตุนี้ 

หลงิซงิเหยากับอว๋ินชเูยว่ียท่ีเดินตามหลงัออกมาต่างก็แสดงท่าทีอยากไป

หลิงซิงเหยาคิดเหมือนกันกับเมิ่งถัง

เพราะเขารู ้ดีที่เมิ่งถังสามารถเข้าสู่ขั้นจินตันได้ด้วยเวลาสั้นๆ  

เพียงคืนเดียวต้องเป็นเพราะหาของวิเศษอะไรบางอย่างพบแน่นอน
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เกรงว่าคงเป็นหานจูกั่วในลานเรือนสองต้นนั้น

ยังมใีนลานเรอืนของนางจะต้องมขีองวิเศษบางอย่างทีม่ปีราณวเิศษ

อย่างเตม็เป่ียม ตอนทีเ่ขาเข้าฌานฝึกฝนอยู่ในลานเรอืนของนาง เขารูส้กึ 

ได้อย่างชดัเจนว่าเหนือ่ยน้อยได้ผลมาก

ส่วนมู่หวาฮุย แม้เขาจะมองพลังวัตรของมู่หวาฮุยได้ไม่ชัดเจน  

แต่ก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เฉียบไวว่าพลังวัตรของมู่หวาฮุยเปรียบกับ 

ตอนเพ่ิงลงจากเขาแล้วสงูขึน้อย่างมาก

ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไปพลงัวัตรของเขามใิช่ถูกมู่หวาฮยุ หรอืกระทัง่เมิง่ถัง 

ทิง้ห่างไปจนไกลหรอกหรอื

หลงิซงิเหยาย่อมไม่ยินดใีห้เรือ่งท�านองนีเ้กิดขึน้ ดังน้ันเขาจงึต้องการ 

ของวิเศษล�า้ค่าทีจ่ะช่วยเลือ่นขัน้พลงัวัตรให้กับเขาอย่างเร่งด่วน

ส่วนเหตผุลทีอ่ว๋ินชเูยว่ียอยากจะตดิตามไปด้วยนัน้เรยีบง่ายย่ิง อยู่ทีน่ี่ 

คนเดยีวนางหวาดกลวั

ครั้นแล้วในที่สุดการท่องเที่ยวสองคนตามท่ีเมิ่งถังคิดก็กลายเป็น 

การท่องเทีย่วสีค่น

เรือ่งน้ีนางก็อบัจนปัญญา จะอย่างไรพวกนางสีค่นก็เป็นศษิย์ส�านัก

หมงิหวาเหมอืนกัน มูห่วาฮยุยังเป็นศษิย์พ่ีใหญ่ของส�านกั ย่อมไม่อาจให้เขา 

ท�าเรือ่งทอดทิง้ศษิย์น้องของตน หาไม่วันหน้าเรือ่งแพร่ออกไป ชือ่เสยีงของ 

มู่หวาฮยุย่อมเสยีหาย

ได้ ท่องเที่ยวสี่คนก็ท่องเที่ยวสี่คนเถิด

ในเมือ่สือ่น�าท่ีเชือ่มต่อแต่ละพ้ืนทีคื่อน�า้ เช่นน้ันก็ง่ายต่อการจัดการ  

ท่ีด้านข้างก็มลี�าธารเล็กอยู่สายหน่ึง เก็บเรอืนเลก็แล้ว เมิง่ถังก็ตามมูห่วาฮยุ 

ไปทีร่มิน�า้
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มูห่วาฮยุเวลาน้ีอยู่ข้ันฮว่าเสิน การเปิดช่องทางไปมาเป็นเรือ่งง่ายดาย 

ยิง่

ครู่เดียวบนผิวน�้าที่สงบนิ่งก็ปรากฏกระแสน�้าวนสีด�าขึ้น

กระแสน�้าวนขยายใหญ่ขึ้นทุกที หมุนวนลงสู่ด้านล่าง เห็นแล้ว 

น่าอกสัน่ขวัญแขวนย่ิง

เดมิเมิง่ถังคิดจะกระโดดลงไปตรงๆ กลบัถูกมูห่วาฮุยจบัมอืไว้แน่น

ครัง้นีเ้ขาจะไม่ยอมมองดเูมิง่ถังหายไปจากสายตาของเขาโดยท�าสิง่ใด

ไม่ได้เช่นครัง้ก่อนอีก

ทัง้สองคนจบัจงูมือกันไปถึงพ้ืนท่ีถัดไป เป็นเช่นทีมู่ห่วาฮยุคาดการณ์ไว้ 

พ้ืนทีถั่ดไปเป็นฤดูร้อน

ทัง้ยังเป็นทะเลทรายแห่งหน่ึง เหนือศรีษะมดีวงอาทติย์ถึงสามดวง!  

ความรู้สึกร้อนอบอ้าวไม่ต้องบอกก็รู้ ถึงเมิ่งถังจะรู้สึกว่าตนเองเหมือนถูก 

ความร้อนหลอมละลายอยู่ทุกขณะ แต่แม้กระนั้นนางก็ยังคงยืนหยัดที่จะ 

เสาะแสวงหา ก็ใช่จะไม่ได้อะไรเลย

มู่หวาฮุยพบร่มคันหนึ่ง

เมิ่งถังขยับเข้าไปดู เพียงรู้สึกด้ามจับของร่มมีสีเขียวมรกต ตัวร่ม 

โปร่งใส ไม่ใช่ท�าจากผ้าไหมสขีาวหรอืกระดาษน�า้มนัติดด้วยแป้งเปียกท่ัวไป

แต่เสยีดายความรูข้องนางมจี�ากัด ไม่รู้ว่าทีแ่ท้แล้วใช้สิง่ใดท�าข้ึนมา

กลบัเห็นครึง่หน่ึงของตวัร่ม วาดภาพต้นไผ่สเีขยีวหลายต้นท่ีมคีวามสงู

และความหนาต่างกันไว้ ตรงมมุมตีราประทบัเลก็ๆ สีแดงอมด�าตดิอยู่

เมิ่งถังมองตัวอักษรท่ีสลักอยูบ่นตราประทับไม่ออก ทว่ามู่หวาฮุย 

กลบัมองออก

เขาย่ืนร่มให้เม่ิงถังพลางอธบิาย "น่ีน่าจะเป็นร่มไผ่แก้ว ด้ามจบัท�าจาก 
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หยกเฟิงอว้ิน ตัวร่มท�าจากผ้าไหมสีขาวทอจากใยไหมที่ตัวไหมสวรรค์พ่น 

ออกมา โดยมไีป๋หยางชวิยอดฝีมอืผูฝึ้กวิชาอาวุธแห่งยุคเป็นผูท้�าขึน้ เจ้าดู 

ตวัอกัษรโบราณท่ีสลกัอยู่บนตราประทบัน้ีมคี�าว่าหยางชวิสองตวั

ต�านานเล่าว่าร่มนีไ้ม่เพียงสามารถบงัลมฝนแสงตะวันทีร้่อนแผดเผา 

อากาศพิษสิ่งท่ีมีพิษ ยังสามารถต้านทานการรุกโจมตีจากผู้อื่น ปกป้อง 

ผูเ้ป็นเจ้าของได้"

เมิ่งถังเข้าใจแล้ว ร่มคันนี้เป็นของวิเศษในรูปแบบพิทักษ์ปกป้อง  

ทั้งดูเหมือนจะร้ายกาจยิ่ง

จงึไม่ยอมรบัมา บอกมูห่วาฮยุ "ข้าไม่ต้องการ ศิษย์พ่ี ท่านเก็บไว้เถิด  

เช่นนีข้้าจงึจะวางใจ"

นางยังคงห่วงว่ามู่หวาฮุยจะเป็นเช่นในหนังสือนิยาย วันหน้าจะถูก 

ผูค้นมากมายโจมต ีมร่ีมไผ่แก้วอยูข้่างกายเขา จะมากน้อยนางก็สบายใจ 

ขึน้บ้าง

มูห่วาฮุยยิ้มน้อยๆ ชูมือขึ้น ร่มคันนี้ก็ลอยไปมาอยูเ่หนือศีรษะนาง

ประหนึ่งอยู่ใต้ร่มไม้ที่หนาทึบ เมิ่งถังรู ้สึกร่มรื่นเย็นสบายทันที  

ไม่รู้สึกร้อนแทบจะละลายเช่นเมื่อครู่อีก

ในเวลาเดียวกันนั้นยังมีเสียงกลั้วหัวเราะของมู่หวาฮุยลอยมา  

"มีร่มไผ่แก้วคันนี้อยู่ข้างกายเจ้า ข้าจึงจะวางใจได้"

หลิงซิงเหยาท่ีอยู่ห่างจากพวกเขาไม่ไกลเห็นพวกเขาสองคน 

แสดงท่าทีห่วงใยซึ่งกันและกัน มุมปากก็เม้มเข้าหากันเล็กน้อย พลัน 

อดหนัไปมองอว๋ินชเูยว่ียไม่ได้
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อว๋ินชเูยว่ียนบัแต่เข้ามาในพ้ืนทีน่ีก็้ไม่ต่างจากมะเขือทีถู่กน�า้ค้างแข็ง 

เหีย่วเฉาอย่างส้ินเชงิ

กระทัง่เดนิเหินยังไม่ค่อยไหว ยังคงเป็นหลิงซงิเหยาทีพ่านางขีก่ระบีไ่ป 

ด้วยกัน จงึได้พอกล้อมแกล้มเดินทางต่อไปได้

เน่ืองจากเป็นทะเลทราย ทอดสายตามองไปมีแต่ทรายสีเหลือง 

นบัหมืน่จัง้ ไม่ต้องพูดถึงต้นไม้สกัต้น กระท่ังต้นหญ้าสักต้นก็ยังไม่เหน็

มูห่วาฮยุอยู่ในขัน้ฮว่าเสนิ แม้อากาศร้อนเพียงน้ีก็ยังคงไม่มผีลกระทบ 

ใดๆ ต่อเขา เมิ่งถังกับหลิงซิงเหยาต่างอยู่ในขั้นจินตันก็ยังคงต้านทาน 

ความร้อนอบอ้าวได้

มีเพียงอว๋ินชูเยว่ียคนเดียวที่อยู่ในขั้นสร้างฐาน ร้อนจนอ่อนเปลี้ย 

ไรก้�าลังนานแล้ว ถ้าไม่ใช่หลิงซิงเหยาเอาน�้าวิเศษจากในแหวนเกบ็ทรัพย์ 

ออกมาให้นางดืม่ดบักระหายและช่วยให้เย็นลงอยู่เป็นระยะ เกรงว่าคงร้อน 

35
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จนเป็นลมหมดสตไิปนานแล้ว

มูห่วาฮยุเห็นก็ให้เมิง่ถังเอาร่มไผ่แก้วไปบงัแสงตะวนัร้อนแรงเหนอืศรีษะ

ให้อว๋ินชเูยวีย่

เมิง่ถังแม้จะไม่อยากเห็นหน้าอว๋ินชเูยว่ีย เล่นงานได้ก็เล่นงาน ไม่ไว้หน้า

แม้แต่น้อย แต่นางไม่เคยคิดจะน่ิงเฉยมองอกีฝ่ายตายไปต่อหน้าตน

อีกทัง้ค�าพูดของศิษย์พ่ีนางย่อมต้องเชือ่ฟัง จงึรบัค�า ขีก่ระบีย้่อนกลบัไป

รอจนมาถึงข้างกายหลิงซิงเหยา นางก็ย่ืนมือไป บอก "ท่านให้ 

ศิษย์น้องอวิ๋นมาอยู่ใต้ร่มข้า"

หลิงซิงเหยามองนางแวบหนึ่ง

วันนี้นางสวมกระโปรงสีม่วงอ่อนทั้งชุดดูแล้วงามเรียบๆ สบายตา

แต่ก่อนน้อยครัง้มากท่ีหลิงซงิเหยาจะมองนางเตม็ตา แล้วก็เป็นเพราะ 

เมื่อก่อนนางเอาแต่ก้มหน้าก้มตาตลอดเวลา หลิงซิงเหยากระทั่งจ�าไม่ได ้

ด้วยซ�า้ว่านางรปูร่างหน้าตาเป็นเช่นไร

สองวันน้ีใส่ใจมองอย่างละเอยีดจงึพบว่านางหน้าตาสดใสงดงามย่ิง

โดยเฉพาะยามที่นางแย้มย้ิมออกมา สดใสงดงามดุจดอกกุหลาบ 

งามเพรศิพริง้ดัง่ดอกไห่ถัง

พลนัรูส้กึว่าชดุกระโปรงสม่ีวงอ่อนท่ีสุภาพงดงามเช่นนีไ้ม่เหมาะกับนาง 

นางควรสวมชดุสสัีนสดใสพวกสแีดงชาด สม่ีวงเข้มเสียมากกว่า

แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงควบคมุกระบีโ่ม่อว้ีให้เข้าใกล้เมิง่ถัง จากนัน้ก็ 

จบัแขนอว๋ินชเูยว่ียย้ายนางมาอยู่บนกระบ่ีของเมิง่ถังอย่างระมัดระวัง

อาทติย์สามดวงเหนือศรีษะไม่มวัีนตก ทรายสีเหลอืงใต้ฝ่าเท้าร้อนแรง 

แผดเผา ไม่รูว่้าร้อนมากเพียงใดแล้ว เมิง่ถังประเมนิว่าถ้าอว๋ินชเูยวีย่ไม่ระวัง 

ร่วงตกลงไป เกรงว่าจะต้องถูกย่างสกุในทันที
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จึงยื่นมือไปประคองแขนของอวิ๋นชูเยวี่ยอย่างระมัดระวัง

เมือ่ครูอ่ว๋ินชเูยว่ียร้อนจนวิงเวยีนไม่ค่อยมสีตอิยู่ตลอดเวลา สองตา

หลบัอยู่ มาตอนน้ีจู่ๆ  กลบัได้สติ ลมืตาโพลงข้ึนมา

ภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือใบหน้างดงามของเมิ่งถัง

ความจรงิแต่ก่อนอวิน๋ชเูยวีย่ไม่ได้มคีวามประทบัใจต่อเมิง่ถังมากนกั 

บางครั้งได้ยินศิษย์พ่ีหญิงทั้งหลายพูดถึง ในค�าพูดส่วนใหญ่ก็เป็น 

การเหน็บแนมเมิง่ถัง ดังน้ันจงึไม่เคยให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

แต่หลายวันมาน้ีนางกลับเห็นกับตาตนเองว่ามู่หวาฮุยดีต่อเมิ่งถัง

เพียงใด

แต่มู่หวาฮุยกลับปฏิบัติต่อนางอย่างเย็นชายิ่ง...

อีกทัง้เวลาเมิง่ถังพูดจากับนางก็ไม่เกรงใจอย่างมาก บ่อยครัง้ทีพู่ด

จนนางพูดอะไรไม่ออก

อวิน๋ชเูยว่ียตัง้แต่เลก็ก็เคยชนิต่อการทีทุ่กคนห้อมล้อมอยู่รอบตวันาง 

และชินต่อการท่ีทุกคนต่างคล้อยตามนาง แต่การปรากฏตัวของเมิ่งถัง 

ได้ท�าลายภาพเหล่าน้ันไปจนหมดสิน้

ด้วยเหตนุีเ้มิง่ถงัไม่อยากเหน็หน้าอว๋ินชเูยว่ีย ความจริงแล้วอว๋ินชเูยว่ีย 

เองก็ไม่อยากเห็นหน้าเมิง่ถังเช่นกัน และไม่ยินดทีีจ่ะอยู่ร่วมกับเมิง่ถังด้วย

พอเหน็หลงิซงิเหยาจะมอบนางให้เมิง่ถังก็เร่ิมร้องไห้พลางออกแรง

ดิน้รนขึน้มา

"ข้าไม่ไปอยู่กับนาง ศิษย์พ่ีหลิง ท่านอย่าให้ข้าไปได้หรือไม่ ข้า 

ไม่อยากไปอยู่กับนาง"

ตอนน้ีอยู่ระหว่างขัน้ตอนส�าคัญของการรบัส่ง พอนางดิน้รนก็ท�าให้

หลงิซงิเหยากับเมิง่ถังสองคนตกอยู่ในสภาพถูกกระท�า
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เหน็พวกเขาสองคนร่างส่ายโงนเงนก�าลงัจะร่วงจากกระบีไ่ปด้วยกันกับ

อว๋ินชเูยวีย่ ตกลงไปย่างสกุบนทรายสเีหลอืงด้านล่างทีม่ไีอร้อนลอยกรุ่น  

มู่หวาฮยุก็รบีหันกลับมาช่วย

ในเวลาน้ีเองกเ็ห็นเมิง่ถังยกมอืขึน้ ฟาดไปท่ีก้านคออว๋ินชเูยว่ียแรงๆ  

ทหีน่ึง

เรียบร้อย ท�าให้นางหมดสติไปได้ส�าเร็จ แม้แต่โลกทั้งใบก็ดูจะ 

สงบเงียบข้ึนมาบ้าง

ชิงหลวนเปลี่ยนเป็นใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ ยามนี้มีคนเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง  

หน้ากระบีจ่งึเปลีย่นเป็นกว้างขึน้

หลงัจากดงึอว๋ินชเูยว่ียมาแล้ว เมิง่ถังก็ข่ีกระบีไ่ปทีเ่บ้ืองหน้ามูห่วาฮยุ 

แหงนใบหน้าน้อยๆ ขึน้ย้ิมพลางเรยีกเขา "ศิษย์พ่ี"

มูห่วาฮยุมองนางแล้วมองอว๋ินชเูยว่ียท่ีสลบอยูพ่ลนัหวัเราะออกมาเบาๆ

รูม้านานแล้วว่าเมิง่ถังต่างจากสตรอีืน่กลับคดิไม่ถึงว่านางจะ 'ดุดนั'  

เพียงน้ี

ทว่าเช่นนีก็้ด ีท�าอะไรเดด็ขาดรวดเรว็ฉบัไวย่อมปกป้องตนเองได้ดีกว่า

ไม่มีเสียงเอะอะโวยวายของอวิ๋นชูเยวี่ย การเดินทางหลังจากน้ัน 

ก็เรว็ขึน้มาก

หลงัจากเสาะแสวงหาอกีรอบหนึง่ พวกเขาก็เจอเถาวลัย์อว๋ีหัว่เส้นหนึง่ 

หลงิจอืสยาเอีย๋นดอกหนึง่ มดีสัน้หลวิซวงเล่มหน่ึง

พอเห็นชือ่ก็คิดโยงไปถึงความหมาย เถาวัลย์อว๋ีหัว่ใช้พันธนาการคน 

ดท่ีีสดุ หลงิจอืสยาเอีย๋นเป็นยาชัน้หน่ึงในการรกัษาบาดแผล มดีสัน้หลวิซวง 

เป็นอาวุธเซยีนขนาดเลก็ท่ีใช้ในการโจมตี

สุดท้ายเมิ่งถังเอาเถาวัลย์อว๋ีหั่วเส้นน้ัน มู่หวาฮุยกับหลิงซิงเหยาได้
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หลงิจอืสยาเอีย๋นดอกน้ันกับมดีสัน้หลวิซวงเล่มน้ันไป

ส่วนอว๋ินชูเยว่ีย นางสลบไสลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นตอนต่อสู้กับ 

ตวัประหลาดท่ีเฝ้าพิทกัษ์ของวเิศษเหล่าน้ี นางจงึไม่ได้ออกแรงแม้แต่น้อย  

แล้วไยต้องแบ่งสิง่ของเหล่าน้ีให้นางด้วยเล่า

พ้ืนท่ีน้ีก็นับว่าท่องทั่วแล้ว รอหาสายน�้าพบ มูห่วาฮุยก็พาทุกคน 

ออกมา

ไม่ผิดจากที่คิด ทางออกของดินแดนลี้ลับแห่งน้ีอยู่ที่สระน�้าที่มี 

คลืน่สเีขียวครามแห่งน้ัน

ตอนพวกเขาหลุดจากกระแสน�า้วนในสระน�า้ท่ีมคีลืน่สเีขยีวครามออกมา

ก็เห็นตงิเล่อเซวียนก�าลงัยืนอยู่ข้างสระน�า้มองพวกเขาอย่างปากอ้าตาค้าง

ประหนึ่งพวกเขาเป็นทหารมหัศจรรย์ลงมาจากสวรรค์เช่นนั้น

ครั้นพอถึงตรงนี้เมิ่งถังก็เข้าใจแล้ว

มน่ิาเล่านางจงึไม่เคยเห็นตงิเล่อเซวียนในดินแดนลีล้บั ทีแ่ท้ตอนน้ัน 

ทีด่นิแดนลีล้บัเปิดออกมเีพียงพวกเขาสีค่นเข้าไป ตงิเล่อเซวียนไม่ได้เข้าไปด้วย

เมื่อเมิ่งถังย้อนนึกไปเล็กน้อยก็เข้าใจถึงสาเหตุ

ตอนน้ันท่ีอว๋ินชเูยว่ียเปิดดนิแดนลีล้บัโดยไม่ได้ตัง้ใจ ตงิเล่อเซวียน 

บอกจะไปปลดทุกข์ เดินออกห่างไปไกล ครัน้แล้วจงึพลาดไปอย่างส้ินเชงิ

เมื่อครู่ตอนผิวน�้าสงบน่ิงดุจคันฉ่องจู่ๆ ก็ปรากฏกระแสน�้าวนข้ึน  

ติงเล่อเซวียนก็ประหลาดใจอย่างมาก เวลาน้ีเห็นพวกเขาออกมาจาก 

กระแสน�า้วนอย่างปลอดภัย ติงเล่อเซวียนก็ได้แต่ตะลึงงนั

รบีเข้ามาหา ถามไม่หยุดปาก "เกิดอะไรข้ึน เหตใุดพวกท่านจงึออกมา 

จากก้นสระได้"

อว๋ินชูเยว่ียยังไม่ได้สติ หลิงซิงเหยาไม่ใช่คนช่างพูด มู่หวาฮุยก็เป็น 
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ศษิย์พ่ีใหญ่ย่อมต้องมคีวามน่าเกรงขามของศษิย์พ่ีใหญ่ ครัน้แล้วคนทีต้่อง 

ตอบค�าถามน้ีย่อมตกอยู่กับเมิง่ถัง

"ไม่มอีะไร พวกเราไปดินแดนลีล้บั เมือ่ครูเ่พ่ิงออกจากดินแดนลีล้บัมา"

ติงเล่อเซวียนนัยน์ตาสว่างวาบ

ขอเพียงเป็นผู้บ�าเพ็ญเซียนใครบ้างไม่รู้ ดินแดนลี้ลับแฝงไว้ด้วย 

ความหมายของสิง่ล�า้ค่าหายาก สัตว์วิเศษ กระท่ังยังอาจได้รับการสบืทอด 

เคลด็วิชา

"พวกท่านอยู่ในดินแดนลี้ลับได้พบเจอเรื่องประหลาดอะไรบ้าง ได้

ของดอีะไรมาบ้าง" นางน�า้เสียงเร่าร้อนเร่งเร้าไม่ขาดปาก "เรว็! รีบเอาออกมา 

ให้ข้าด"ู

เมิ่งถังใช้สายตาเห็นอกเห็นใจคนโฉดเขลามองนาง

เดก็โง่ เจ้ำไม่เคยได้ยินค�ำพูดท่ีว่ำอย่ำเปิดเผยทรัพย์สนิให้ผูอ้ืน่รู้หรอื  

อีกทัง้ให้เจ้ำดแูล้วมปีระโยชน์อนัใด หรอืยังเฝ้ำหวังว่ำเรำจะแบ่งให้เจ้ำบ้ำง

ขอร้องล่ะ ดูเหมือนควำมสัมพันธ์ของทุกคนจะไม่ได้ดีถึงขั้นนั้น

จึงตอบไปอย่างคลุมเครือ "ไม่ได้เจออะไรและไม่ได้ของดีอะไร"

ของทีด่ทีีส่ดุก็คอืมกุมงักรเมด็น้ัน ซึง่ถูกมูห่วาฮยุหลอมรวมไปแล้ว 

จะให้เจ้าดไูด้อย่างไร

อีกท้ังเมิ่งถังจ�าได้ในวิชาหลอมโอสถ ผู้อาวุโสแห่งยอดเขาชางอู๋ 

เคยบอกมกุมงักรต่อให้ถูกหลอมรวม ถ้าได้เนือ้โลหติปราณวิเศษของคนผูน้ั้น 

ก็สามารถเลือ่นขัน้พลงัวัตรได้อย่างมาก

ด้วยเหตนุีน้างจะกล้าเปิดเผยเรือ่งนีก้บัผู้อืน่ได้อย่างไร หาไม่ในสายตา 

ของผูอ้ืน่มู่หวาฮยุมกิลายเป็นเน้ือเสวียนจัง้* ไปหรอื

* เสวียนจั้ง หรือพระถังซ�าจั๋ง คือตัวละครในเรื่อง 'ไซอิ๋ว' เชื่อกันว่าเนื้อของเสวียนจั้งกินแล้วจะอายุยืนยาว  

เหล่าปีศาจร้ายจงึพากันมาจบัตวัเสวยีนจัง้เพ่ือจะเอาไปกิน
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เห็นชดัว่าตงิเล่อเซวียนไม่พอใจในค�าตอบของนางอย่างมาก บ่นว่าขึน้  

"เราต่างเป็นศษิย์พ่ีศษิย์น้องร่วมส�านกั พวกท่านได้ของดีอะไรจากดินแดนลีล้บั 

เพราะเหตใุดไม่ให้ข้าดู"

ฮ ึมำตอนน้ีรูว่้ำเรำเป็นศษิย์พ่ีศษิย์น้องร่วมส�ำนัก เมือ่ก่อนตอนพวกเจ้ำ

รงัแกเจ้ำของร่ำงเดิม ท้ิงขว้ำงอย่ำงโดดเด่ียว เยำะเย้ยถำกถำงข้ำ เหตใุด 

ไม่เหน็เจ้ำรูว่้ำเรำเป็นศิษย์พ่ีศิษย์น้องร่วมส�ำนักกันเล่ำ

เมิ่งถังจึงท�าทีเป็นพูดล้อเล่น บอก "เรื่องนี้เจ้าถามศิษย์พ่ีหลิงกับ 

ศษิย์น้องอว๋ินเถิด"

ปกตเิจ้าไม่ใช่ตดิตามหลิงซงิเหยากับอว๋ินชเูยว่ียอยู่เสมอหรือ มอีะไร 

ก็ไปถามพวกเขา อย่ามารบกวนข้า

ดงึมู่หวาฮยุเดินไปทีด้่านข้าง ในใจลอบคดิค�านวณถึงสิง่ท่ีนางได้มา 

ในครัง้น้ี

หานจูก่ัวสองต้น หยกจันทร์กระจ่างหน่ึงก้อน ดอกจื่อหวงหลายต้น  

ร่มไผ่แก้วหน่ึงคนั เถาวัลย์อว๋ีห่ัวหน่ึงเส้น

แน่นอนว่าที่ส�าคัญที่สุดยังคงเป็นมุกมังกรเม็ดนั้น!

นอกจากน้ีล�าดบัขัน้พลงัวัตรของนางกับมูห่วาฮยุล้วนเลือ่นสงูขึน้ นาง 

เข้าสูข่ัน้จนิตนัได้ส�าเรจ็ มูห่วาฮยุย่ิงไปถึงขัน้ฮว่าเสนิแล้ว พอลอบคิดค�านวณ 

ถึงสิง่ท่ีหลงิซงิเหยากับอว๋ินชเูยว่ียได้มาในครัง้น้ี

หลิงซิงเหยาพลังวัตรเลื่อนสู่ขั้นจินตัน มีดสั้นหลิวซวงเล่มหนึ่ง

อวิ๋นชูเยวี่ยไม่ได้สิ่งใดเลย

นัน่ก็หมายความว่าแม้ดินแดนลีล้บัแห่งน้ีอว๋ินชเูยวีย่จะเป็นคนเปิด

โดยไม่ได้ตัง้ใจ แต่อยู่ในดนิแดนลีล้บัแห่งน้ี นางท้ังไม่ได้ของวิเศษใดๆ และ 

พลงัวัตรก็ไม่ได้เพ่ิมสงูขึน้
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ฉับพลันนั้นก็แอบรู้สึกเบิกบานใจขึ้นมาเล็กน้อย

เมิ่งถังก�าลังชื่นมื่นยินดี หน้าผากพลันเย็นวาบ

มู่หวาฮุยยื่นมือมาดีดหน้าผากนางทีหนึ่ง

"ก�าลังคิดอะไรอยู่ ถึงได้ดูดีใจประหนึ่งหนูขโมยน�้ามันมาได้"

เมิ่งถังไม่ยินยอมแล้ว

นางยกมอืขึน้กุมบรเิวณทีโ่ดนดีด โต้แย้งอย่างไม่พอใจ "ท่านเคยเหน็หน ู

ทีง่ดงามเพียงนีห้รอื"

โกรธจนแก้มป่องออกมา ไม่คล้ายหนูกลบัคล้ายหนูชางสู*่ ตวัหน่ึง

มากกว่า

มูห่วาฮุยอดหวัเราะออกมาไม่ได้ หลงัจากหัวเราะจบก็บอก "อมื... 

แต่ก่อนไม่เคยเหน็ ทว่าวันนีไ้ด้เหน็แล้ว"

เมิ่งถังโมโหยิ่งนัก

ยกมือขึ้นเรียกลูกศรน�้าจากในสระน�้าที่มีคลื่นสีเขียวครามข้ึนมา 

หลายดอกยิงไปท่ีมูห่วาฮยุ

ลกูศรน�า้ย่อมไม่อาจเข้าใกล้มูห่วาฮยุ เขาเพียงประกบน้ิวท่องอาคม

สบายๆ รอบตวัก็ปรากฏม่านอาคมขึน้มา

ความคดิของเขาละเอยีดอ่อนย่ิง ม่านอาคมน้ีไม่เพียงห่อหุ้มร่างเขาไว้  

ยังห่อหุ้มเมิง่ถังไว้ด้วยกัน

ลกูศรน�า้หลายดอกนัน้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเรว็ พอกระทบถูกม่านอาคม 

ท่ีโปร่งใสอ่อนนุม่ก็แตกกระจายกลายเป็นหยดน�า้จ�านวนนับไม่ถ้วนออกไปใน

ทางตรงข้าม ถ้าไม่ใช่มูห่วาฮยุมสีายตาทีม่องเหตกุารณ์ล่วงหน้า เอาตัวเมิง่ถัง 

ไว้ในม่านอาคมด้วย ยามน้ีนางจะต้องถูกหยดน�า้ท่ีแตกกระจายออกไปเหล่าน้ี

* หนูชางสู่ คือหนูแฮมสเตอร์
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กระเซน็ถูกชดุกระโปรงจนเปียกแน่

"อาคมของเจ้าก้าวหน้ายิ่งถึงกับควบคุมน�้าได้แล้ว"

มูห่วาฮยุแสดงท่าทยีกย่องชมเชยเมิง่ถังก่อน จากนัน้ขณะท่ีเมิง่ถังก�าลงั

ย้ิมพรายด้วยความดีใจก็ว่านาง "เพียงแต่วิถีพลังกับระดับความแม่นย�า 

เหน็ชดัว่ายังไม่ดีพอ ยังคงต้องฝึกฝนให้มาก"

เอาเถิด ฝึกฝนก็ฝึกฝน ใครให้นางเดนิมาบนเส้นทางของการฝึกตนเล่า

แต่กับเรื่องเมื่อครู่นางยังคงดีใจมาก

เพราะนางรู้ กล่าวส�าหรับมู่หวาฮุยแล้ว หนูกับห้องมืดแคบตั้งแต่ 

ในวัยเด็กก็อยู่คูกั่บความหวาดกลัวของเขามาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ 

ในดินแดนลี้ลับครั้งนั้นถึงได้มีวิกฤตการณ์ที่เกิดจากหนูกับห้องมืดแคบ

ปรากฏขึน้มา

แต่เมื่อครู่เขากลับพูดค�าว่าหนูออกมาด้วยน�้าเสียงที่เบาสบายได้

นีใ่ช่หมายความว่าเขาสามารถเอาชนะความหวาดกลวัในสมยัเดก็

เหล่าน้ันได้แล้วหรอื

ถ้าเป็นเช่นน้ันจริงย่อมไม่มีอะไรจะดีไปกว่าน้ีแล้ว เพราะเมิ่งถังก็รู้ 

พร้อมๆ กับล�าดับขัน้พลงัวตัรท่ีสงูขึน้ จติมารก็จะปรากฏได้ง่าย ถ้าในใจ 

เดมิมคีวามยึดมัน่หรอืความหวาดกลวัอยู่ ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดจติมาร 

ก็แทบจะเตม็ร้อย ระดับความยากท่ีจะเอาชนะจติมารก็จะเพ่ิมพูนไปด้วย

นางเองก็ห่วงว่ามูห่วาฮุยท่ีเล่ือนล�าดับข้ันเรว็เกินไปจะท�าให้เกิดจติมาร 

ทว่าเวลานีด้แูล้วเขายังสามารถเอาชนะความหวาดกลวัทีใ่หญ่ทีส่ดุในใจลง 

ได้แล้ว ความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดจติมารก็ย่อมลดน้อยลงมาก

นอกจากน้ีต่อให้ถึงตอนนัน้เขาโชคไม่ดเีกิดจติมารขึน้จรงิ คดิว่าก็ต้อง 

เป็นจติมารเลก็ๆ น่าจะเอาชนะได้โดยง่าย ดงันัน้ท่ีตอนน้ีเมิง่ถังรู้สกึลงิโลด 
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ก็ใช่จะไม่มเีหตผุล

ดีใจอยู่ครู่หนึ่ง จู่ๆ นางก็ไชโยโห่ร้องออกมา

"ศิษย์พี่...ศิษย์พี่ ท่านดูมีรุ้งกินน�้า!"

เป็นหยดน�้าท่ีเมื่อครู่ถูกม่านอาคมดีดสะท้อนกลับไปเหล่าน้ัน เม่ือ 

ส่องกระทบกับแสงแดดในฤดใูบไม้ผลิท่ีสดใสดจุประกายทอง ทีด้่านนอก 

ม่านอาคมจงึปรากฏสายรุง้งดงามขึน้มาหลายตัว

มู่หวาฮุยพูดอืมค�าหนึ่ง ยืนเคียงไหล่กับนางชมภาพที่งดงามนี้

อีกด้านหนึ่ง หลิงซิงเหยาก็เห็นสายรุ้งหลายตัวนี้เช่นกัน

การกระเซ้าเย้าแหย่กันระหว่างเมิง่ถังกับมูห่วาฮยุเมือ่ครู่เขาก็เหน็อยู่ใน

สายตา

รูส้กึว่าบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันของพวกเขาสองคนดูผ่อนคลาย

เป็นธรรมชาตย่ิิง อกีทัง้พวกเขาสองคนต่างก็จรงิใจและห่วงใยซึง่กันและกัน

อดไม่ได้ที่จะมองเมิ่งถังอีกครั้ง

เงาด้านหลังแม้จะผอมบาง แต่หลิงซิงเหยารู้ว่าภายใต้ร่างกาย 

ทีง่ดงามบอบบางของนางมคีวามกล้าหาญ แข็งแกร่ง และอดทนเพียงใด

ตอนนั้นอยู่ในดินแดนลี้ลับ ตอนเห็นเจียวตัวนั้นแม้แต่เขายังอด 

หน้าถอดสใีจเต้นระรวัไม่ได้ แต่ตัง้แต่ต้นจนจบเมิง่ถังกลบัต่อสูกั้บเจยีวตัวน้ัน

ด้วยสหีน้าทีเ่ป็นปกติ สดุท้ายยังสงัหารเจยีวตัวนัน้ได้ส�าเรจ็

ดเูหมอืนนางไม่จ�าเป็นต้องให้มูห่วาฮยุแบ่งสมาธิมาปกป้องนาง กลบั 

มุง่มัน่ตัง้ใจจะปกป้องมูห่วาฮยุ

หลบุตามองอว๋ินชเูยว่ียทีเ่พ่ิงได้สตกิลบัมาแวบหน่ึง นางก�าลงัจบัมอื 

ติงเล่อเซวียนร้องไห้สะอึกสะอื้นเล่าถึงตอนอยู่ในดินแดนล้ีลับตามล�าพัง 
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คนเดยีว เรยีกฟ้าฟ้าไม่ขาน เรยีกดินดินไม่ตอบ รูส้กึไร้ท่ีพ่ึงและหวาดกลวั

เพียงใด

หลงิซงิเหยาเงยหน้าขึน้มองเมฆขาวท่ีขอบฟ้า เม้มปากไม่ได้พูดอะไร

การเดินทางเข้าไปในดินแดนลี้ลับครั้งนี้ก็ได้ลุล่วงไปเช่นนี้ หลังจาก 

พักผ่อนจดัเตรยีมอยู่ทีน่ัน่ระยะหน่ึงแล้ว วันรุง่ข้ึนพวกเขาทัง้กลุม่ก็ก้าวเข้าสู ่

เส้นทางฝึกฝนหาประสบการณ์อีกครัง้

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างหลิงซิงเหยากับอว๋ินชูเยว่ียดูเหมือนจะมี

ความเปลีย่นแปลงเลก็น้อย

คล้ายว่าหลงิซงิเหยาจะปฏิบัติต่ออว๋ินชเูยว่ียเฉือ่ยเนอืยกว่าเมือ่ก่อน 

ส่วนอวิ๋นชูเยว่ียก็ไม่รู ้เพราะงอนหรืออย่างไร เวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับ 

ตงิเล่อเซวียน ไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่ข้างกายหลงิซงิเหยาแล้ว

เมิง่ถังเหน็ทุกส่ิงทุกอย่างเหล่านีอ้ยู่ในสายตา แต่เรือ่งนีไ้ม่เก่ียวอันใด 

กับนาง ดังนั้นจึงท�าตัวตามปกติควรยิ้มก็ยิ้ม ควรมีความสุขก็มีความสุข  

ควรกินก็กิน

ระหว่างทางมู่หวาฮยุได้รบัแผ่นหยกถ่ายทอดเสยีงจากส�านักหลายครัง้ 

ส่วนใหญ่จะแจ้งข่าวท�านองว่ามคีนของแดนมารปรากฏตวัขึน้ทีใ่ดบ้าง และ 

มเีหล่าศิษย์ร่วมส�านักไปกวาดล้างมารเหล่าน้ัน

แน่นอนว่าก็มีข่าวศิษย์ร่วมส�านักบางคนถูกคนของแดนมารโจมต ี

เสยีชวิีต

มอียู่ครัง้หน่ึงยังได้รบัข่าวขอความช่วยเหลอืจากศษิย์ร่วมส�านกั บอก 

ได้เจอคนของแดนมารระหว่างทางไปฝึกฝนหาประสบการณ์ สูฝ่้ายตรงข้าม 

ไม่ได้ ขอให้ศิษย์ร่วมส�านักทีอ่ยู่ละแวกใกล้เคียงไปช่วยหนุนเน่ือง

แต่ตอนเมิง่ถังกับคนอืน่ๆ เร่งรดุไปถึงกลบัเห็นเพียงซากก�าแพงหกัพัง 
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ทีไ่หม้เกรยีม ไหนเลยยังจะมเีงาร่างคนแม้ครึง่คน

เมือ่ส่งเสยีงร้องเรยีกหรอืส่งแผ่นหยกถ่ายทอดเสยีงออกไป จนแล้ว

จนรอดก็ไม่มคีนตอบรบั

ครั้นแล้วจิตใจของทุกคนก็อดรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาไม่ได้ โดยเฉพาะ 

ตงิเล่อเซวียนด่าว่ามารอสรูเหล่าน้ันโหดเหีย้มกระหายโลหิตไม่หยุดปาก

"พวกเขาแม้จะมรีปูร่างเป็นมนุษย์เหมอืนเรา แต่ในกระดกูยังคงเป็น 

สตัว์ป่า ไม่อาจเรยีกได้ว่าเป็นมนุษย์ มารเหล่าน้ีล้วนสมควรตาย! ไม่ส ิตาย

ส�าหรบัพวกเขายังสบายเกินไป! ควรให้พวกเขาถูกมดีสบัเป็นหมืน่ชิน้ หรือ 

ใช้ยันต์น�าอสนบีาตชกัน�าอสนีบาตสวรรค์มาฟาดศรีษะพวกเขาเป็นสายๆ ให้ 

พวกเขาได้รบัความเจบ็ปวดทรมานอย่างท่ีสดุแล้วค่อยตาย"

เมิ่งถังนิ่งเงียบมาตลอดทาง

จะพูดอย่างไรด ีชัว่ขณะน้ีนางดเูหมอืนจะเข้าใจถึงความรู้สกึล�าบากใจ

ทัง้สองทางของเฉยีวเฟิง* แล้ว

ส�านักฝ่ายธรรมะกับแดนมารแต่ไรมาก็เป็นศตัรคููอ่าฆาตกัน สองฝ่าย 

ต่างรู้สึกว่าไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับอีกฝ่ายได้ อยากจะให้อีกฝ่ายตายไปให ้

หมดสิน้ ด้วยเหตน้ีุหลายร้อยหลายพันปีมาน้ีจงึเกิดการปะทะกันระหว่าง 

ท้ังสองฝ่ายมาโดยตลอด ขอเพียงเห็นอีกฝ่าย โดยไม่ต้องพูดอะไรสักค�า 

ก็ชกักระบีเ่ข้าฟาดฟันกันทนัท ีไม่ใช่เจ้าตายก็ข้าอยู่

ถ้าเมิ่งถังใช้ชีวิตอยู่กับส�านักฝ่ายธรรมะมาตั้งแต่เกิด เช่นน้ัน 

นางย่อมรู้สึกว่าคนในแดนมารทั้งหมดล้วนไม่มีความเป็นมนุษย์ ล้วนเป็น 

* เฉียวเฟิง เป็นตัวละครจากนิยายเรื่อง 'แปดเทพอสูรมังกรฟ้า' ของจินหยง (กิมย้ง) เฉียวเฟิงเป็นประมุข 

พรรคกระยาจก เป็นจอมยุทธ์อันดับหนึ่ง สร้างชื่อเสียงให้กับพรรคกระยาจกอย่างมาก ภายหลังชาติก�าเนิด 

ของเฉียวเฟิงท่ีเป็นบตุรของชาวชีต่นัแห่งแคว้นเหลยีวถูกเปิดเผยขึน้ เหลยีวกับซ่งท�าศึกสงครามกัน เฉยีวเฟิง 

ถูกใส่ร้ายป้ายสีและขับออกจากส�านัก กลายเป็นศัตรูของคนท้ังยุทธภพ ต่อมาเฉียวเฟิงได้ห้ามศึกระหว่าง 

เหลยีวกับซ่งได้ส�าเรจ็ แต่ก็ได้ล่วงเกินเบือ้งสงูและจบชวิีตตวัเอง
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ตวัประหลาดเลือดเย็น และย่อมอยากจะให้อีกฝ่ายตายไปให้หมดส้ิน

แต่นางรู้เรื่องที่ผู้อื่นไม่รู้มากมาย

อย่างเช่นบดิาผูใ้ห้ก�าเนิดมู่หวาฮยุแม้จะเป็นมาร แต่จติใจกลบัดงีาม 

มเีมตตา ไม่เคยสังหารหรอืท�าร้ายคนของฝ่ายธรรมะแม้แต่ผูเ้ดยีว และมุง่มัน่ 

ทีจ่ะอยู่ร่วมกันอย่างสนัตริะหว่างส�านกัฝ่ายธรรมะกับแดนมารมาโดยตลอด

แต่สุดท้ายเขากลับตายด้วยน�้ามือของคนในส�านักฝ่ายธรรมะ

ยังมีมารดาผู้ให้ก�าเนิดมูห่วาฮุย นางเป็นคนจิตใจดีงาม ไม่เคย

ท�าความผิดแม้เรื่องเดียว เพียงเพราะนางรักกับคนของแดนมารผู้หนึ่ง  

จงึต้องตายภายใต้กระบีข่องศิษย์พ่ีของตน

คนเช่นนี้สองคนก็สมควรตายด้วยหรือ

ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ...

เมิ่งถังค่อยๆ หันหน้าไปมองมู่หวาฮุย

ความจรงิแล้วศษิย์พ่ีก็เป็นมาร และเปรยีบกบัมารในแดนมารเหล่านัน้

แล้ว เขายังมร่ีางมารสวรรค์ท่ีล�าดับข้ันสงูย่ิงกว่า

เมือ่ใดทีส่ญัชาตญาณตามธรรมชาตขิองร่างมารสวรรค์ถกูปลกุเร้า

ออกมาจนหมดสิน้ ภายใต้การกดข่มด้วยสายโลหิต มารท้ังหมดก็จะยอมสยบ 

ให้กับเขาโดยไม่รูตั้ว

แต่ศษิย์พ่ี เขาโหดเห้ียมหรอื เขากระหายเลอืดหรอื เหน็อยู่ว่าเขาเป็น 

คนดเีพียงน้ี

หรอืเพราะเขาเป็นร่างมารสวรรค์ จงึสมควรตายโดยไร้ทีก่ลบฝังเช่นน้ัน 

หรอื

แต่ชาติก�าเนิดของเขา ตัวเขาเองก็ไม่อาจเลือกได้

เม่ิงถังในใจรู้สึกอึดอัดราวกับมีหินก้อนใหญ่ถ่วงอยู่ ชั่วขณะน้ัน 
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ไม่ได้ใส่ใจมองถนน เหยียบถูกหินก้อนเลก็ทีด้่านข้างแหลมคมก้อนหนึง่เข้า

รองเท้าท่ีนางสวมอยู่เป็นรองเท้าปักลาย พ้ืนรองเท้าไม่หนา เมือ่ครู่

นางก็ใจคอหงุดหงิด ไม่ได้กะน�้าหนักเท้าให้ดีจึงเหยียบเข้าไปเต็มแรง  

ฝ่าเท้าจงึเจบ็แปลบขึน้มา

อดที่จะร้องซี้ดออกมาเบาๆ ไม่ได้

มูห่วาฮุยได้ยินแล้วรีบถามนางว่าเป็นอะไร

เมิ่งถังเห็นแววห่วงใยในดวงตาของเขา ไม่รู้เพราะเหตุใดคล้ายรู้สึก 

จติใจปลอดโปร่งขึน้มาทนัที

โลกใบนีก้ว้างใหญ่ไพศาลมเีรือ่งมากมายทีน่างไม่อาจควบคมุและ

ไม่อาจท�าอะไรได้ แต่คนทีอ่ยู่ตรงหน้าผูน้ี้คือคนท่ีนางตดัสินใจจะปกป้อง

เช่นนัน้ไม่ว่าทีแ่ท้แล้วเขาจะเป็นคนเช่นไร และไม่ว่าหนทางข้างหน้า 

จะยากล�าบากเพียงใด นางก็จะเดด็เดีย่วแน่วแน่ในความคิดของตน เดินไป 

ให้สดุทาง
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เมิ่งถังอารมณ์ดีขึ้น แย้มยิ้มสดใสให้มู่หวาฮุย

"ไม่มีอะไร เมื่อครู่ข้าเดินไม่ระวังเหยียบถูกหินเล็กๆ ก้อนหน่ึงเข้า

เท่าน้ัน"

มู่หวาฮุยกึ่งเชื่อกึ่งสงสัย

เชือ่ว่านางเหยยีบถูกหนิเลก็ๆ ก้อนหน่ึง สงสยัว่านางไม่เป็นไรจรงิหรอื

รูว่้าเพ่ือจะไม่ให้เขาต้องเป็นห่วง ถึงอย่างไรนางก็ชอบบอกไม่เป็นไร  

ยังคงต้องตรวจดูด้วยตาตัวเอง เขาจงึจะวางใจได้

แต่เวลานียั้งอยู่ระหว่างเดนิทาง ข้างหลงัยังมหีลงิซงิเหยากับคนอืน่ๆ  

อกี ย่อมไม่สะดวกจะขอดู

จึงเรียกเมิ่งถัง "มานี่ ข้าแบกเจ้า"

ในเมื่อถูกก้อนหินท่ิมฝ่าเท้า ไม่รู้อาการบาดเจ็บของนางเป็นเช่นไร  

ย่อมไม่อาจให้นางเดนิต่อไปอกี หาไม่เกิดถูกท่ิมแรง ขนืนางเดนิต่อไปไยมใิช่ 

36
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จะเจบ็ปวดมากทุกครัง้ทีก้่าวเดิน ยังจะท�าให้ขาเจบ็ไปด้วย

เมิ่งถังได้ยินแล้วตกใจ

ก็แค่ถกูหนิเล็กๆ ก้อนหน่ึงทิม่ถูกเท้าเท่านัน้จะมเีรือ่งใหญ่โตอะไรได้  

ต่อให้ตอนนั้นนางออกจะรู้สึกเจ็บจริง แต่ครู่เดียวก็หายแล้ว ไหนเลย 

จะหนกัหนาจนต้องให้คนแบก

นางไม่ได้เปราะบางเพียงนั้น!

รีบโบกมือปฏิเสธ "ศิษย์พี่ ข้าไม่เป็นไรจริงๆ ไม่ต้องให้ท่านแบก"

มูห่วาฮยุมองนาง ค้ิวเรยีวยาวคูน่ัน้ขยับเข้าหากันน้อยๆ เหน็ชดัว่า 

ไม่เชือ่ค�าพูดของนาง

ขณะเดียวกันสีหน้าของเขาก็เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ และเห็นชัดว่า 

ตดัสนิใจเดด็ขาดแล้วท่ีจะแบกนาง

เมิง่ถังหันไปมองสามคนท่ีอยู่ด้านหลังแวบหนึง่ พวกเขาต่างหยดุฝีเท้า 

มองพวกนางสองคนแล้ว

แบกข้ำต่อหน้ำพวกเขำ ศิษย์พ่ีท่ีแท้แล้วท่ำนยังต้องกำรควำม 

น่ำเกรงขำมในฐำนะศิษย์พี่ใหญ่ของส�ำนักหรือไม่

จงึกล่าวขึน้ "ศิษย์พ่ี ข้าไม่เป็นไรจรงิๆ ถ้าท่านไม่เชือ่ เช่นนัน้ท่านก็ดู 

ด้วยตาตนเอง"

พูดจบก็จะก้มลงถอดรองเท้าถุงเท้า

อย่างไรเสยีก็แค่เปิดเท้าออกมาเท่าน้ัน กล่าวส�าหรับนางแล้วไม่นบั

เป็นอะไร เมือ่ก่อนตอนฤดรู้อนนางก็สวมรองเท้าแตะหคีูบว่ิงไปท่ัวอยู่เสมอ

อีกทั้งนางก็ไม่เชื่อว่ามู่หวาฮุยจะให้นางเผยเท้าออกมาที่ตรงนี้

ไม่ผิดจากที่คิด นางเพิ่งกล่าวจบก็ถูกมู่หวาฮุยต�าหนิขึ้นเบาๆ

"เหลวไหล!"
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เมิ่งถังลอบหัวเราะ

ฮ่ำ ศิษย์พ่ีเป็นคนหวัโบรำณจรงิๆ ทว่านีก็่ตรงกับท่ีนางต้องการพอดี

จงึยืดตวัขึน้ตรง รอยย้ิมในดวงตาเจ้าเล่ห์ย่ิง "ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่เป็นไร  

แต่ศษิย์พ่ี ท่านไม่เชือ่เองน่ีนา ข้าจะให้ท่านดดู้วยตาตนเอง ท่านก็ไม่ดู ในเมือ่ 

เป็นเช่นนีเ้ราก็รบีเดินทางกันต่อไปเถิด"

มู่หวาฮุยพบว่าตนอับจนปัญญาที่จะจัดการอะไรนางได้ จ�าต้อง 

เหน็ด้วยกับข้อเสนอของนางท่ีให้เร่งเดินทางต่อ

ทว่าวันนี้ไม่ได้รอจนมืดค�่าก็หาโรงเตี๊ยมที่จะพักแรมได้แล้ว

หลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว มู่หวาฮุยก็ไปหาเมิ่งถัง

เมิ่งถังก�าลังเล่นกับชิงหลวนอยู่ในห้อง คว้าลูกกวาดมาหนึ่งก�ามือ 

โยนไปทีละเมด็ ไม่ก็ทลีะหลายเมด็ จากน้ันให้ชงิหลวนบนิไปรับ

ได้ยนิเสียงเคาะประตู ชิงหลวนก็รีบกลายร่างเป็นก�าไลหยกเข้าไป 

สวมบนข้อมอืเมิง่ถัง

เมิง่ถังลกุขึน้ไปเปิดประต ู เมือ่เหน็เป็นมูห่วาฮยุก็ย้ิมพลางเรยีกศษิย์พ่ี 

ค�าหน่ึง แล้วเบีย่งตัวเชญิเขาเข้ามา

รูว่้ามู่หวาฮยุรกัสะอาด ชดุน�า้ชาของข้างนอกก็ไม่ชนิท่ีจะใช้ จงึเอา 

ชดุน�า้ชาทีป่กตตินใช้ด่ืมชาออกมาจากแหวนเก็บทรัพย์โดยเฉพาะ

ชาวิเศษทีช่งด้วยน�า้วิเศษ แม้กลิน่หอมของชาจะบางเบา แต่ได้กลิน่ 

แล้วก็ท�าให้จติใจสบาย

รนิน�า้ชาวเิศษถ้วยหน่ึงสองมอืประคองส่งให้ เมิง่ถงัแย้มย้ิมเผยลักยิม้

งามดจุบปุผา

"ศิษย์พี่ เชิญดื่มชา"

มูห่วาฮยุย่ืนมอืมารบัไปกลบัไม่ได้ด่ืมทนัท ีหากแต่วางลงทีด้่านข้าง
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จากนั้นเขาก็บอกเมิ่งถัง "นั่งลง"

เมิง่ถังลงน่ังตามค�าสัง่ก็ได้ยินมูห่วาฮยุสัง่ต่อ "ถอดรองเท้าถุงเท้าออก"

ตอนแรกเมิง่ถังก็งงงัน ไม่รูค้�าพูดน้ีของเขาหมายความว่าอย่างไร แต่ 

ไม่นานนางก็เข้าใจแล้ว

ยังคงเป็นเพราะเรื่องก่อนหน้านี้ที่นางถูกหินเล็กก้อนนั้นทิ่มเท้า

เรือ่งเลก็น้อยเท่าน้ีนางลืมไปแล้ว คดิไม่ถึงว่ามูห่วาฮยุไม่เพียงยังจ�าได้ 

จนป่านนี ้กระทัง่ยังต้ังใจมาดูท่ีห้องนางอกีด้วย

ในอกรู้สึกซาบซึ้งใจย่ิง จึงบอก "ขอบคุณศิษย์พ่ีที่เป็นห่วง แต่ข้า 

ไม่เป็นไรจรงิๆ หายเจบ็ต้ังนานแล้ว"

มู่หวาฮุยกลับไม่เชื่อ

เห็นนางไม่ยอมถอดรองเท้าถุงเท้าเองเสียที หลังจากคิ้วเรียวยาว

ขมวดน้อยๆ อยู่ครูห่น่ึง เขาพลนัลกุยืนข้ึนมา

รปูร่างของมูห่วาฮุยเดมิทีก็สูงกว่าเมิง่ถังหน่ึงช่วงศีรษะอยู่แล้ว ตอนนี ้

เขายืนขึน้มา ส่วนเมิง่ถังน่ังอยู ่ เงามดืแผ่คลมุลงมาท้ังตวั มลีกัษณะกดดัน 

อย่างมาก

ทว่าเมิง่ถังไม่กลวัเขาแม้แต่น้อย ยังคงย้ิมแย้มถามเขา "ศษิย์พ่ี ท่าน 

จะท�าอะไร"

มูห่วาฮยุมองนางแวบหน่ึง จากนัน้ก็นัง่คกุเข่าลงข้างหนึง่ทีเ่บือ้งหน้า 

นาง

"เท้าข้างใด" แม้ค�าพูดจะสัน้กะทดัรดักลบัเจอืไปด้วยอานภุาพแข็งแกร่ง 

ทีไ่ม่อนญุาตให้ปฏิเสธ

นับว่าเมิ่งถังมองออกแล้ว ถ้าไม่ให้มู่หวาฮุยดูให้เห็นกับตาเกรงว่า 

อกีฝ่ายจะต้องเข้าใจว่าเท้าของนางถูกของมีคมอะไรบาด บาดแผลจะค่อยๆ  
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เน่าเป่ือยไปทกุขณะ สดุท้ายก็ต้องตัดขาอะไรท�านองน้ัน

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เขาดูเถิด

ครัน้แล้วนางก็ตอบไปว่าเท้าขวาพลางก้มตวัลงจะถอดรองเท้าถุงเท้า

ไม่คิดว่าการเคลื่อนไหวของมู่หวาฮุยจะเร็วกว่านางมาก

นางเพิ่งพูดจบ มู่หวาฮุยก็ยื่นมือมากุมข้อเท้าขวาของนางแล้ว

เมิ่งถังกระทั่งดิ้นรนก็ยังไม่ทันได้ดิ้นรน กลับถูกเขาดึงถุงเท้ารองเท้า 

ออกไปอย่างรวดเรว็

ครานี้เมิ่งถังขบคิดเข้าใจแล้ว

ก็แค่ดเูท้าเท่านัน้กลวัอันใด หลงัจากดูแล้วศษิย์พ่ีวางใจ นางก็หมด 

เรือ่งยุ่งยาก ทุกคนต่างสบายใจ

ครัน้แล้วหลงัจากงงงันเล็กน้อยในตอนแรก เมิง่ถังจงึเป็นฝ่ายยกเท้าขึน้ 

เสยีเลย ให้มูห่วาฮยุดูอย่างผ่าเผย

"ศิษย์พี่ ท่านดู ข้าบอกแล้วว่าไม่เป็นไร"

เท้าท้ังสองของนางไม่พบแสงตะวันมานานปี ผวิพรรณท่ีอยู่ในร่มผ้า 

ขาวผ่องดจุหมิะ นุ่มน่ิมดุจผ้าต่วน

ฝ่าเท้าไม่ใหญ่ นวลเนียนงดงามย่ิง ข้อเท้าท่ีถูกกุมอยู่ก็เล็กกระจุ๋ม 

กระจิม๋

มู่หวาฮุยหัวใจเต้นรัวแรง พลันรู้สึกหน้าแดงหูแดงข้ึนมา รีบส�ารวม 

จติใจ หลบุตามองฝ่าเท้าของนางอย่างละเอยีด แม้เมิง่ถังจะบอกอยู่ตลอดว่า 

นางไม่เป็นไร หายเจบ็นานแล้ว แต่ใต้ฝ่าเท้าขาวผ่องของนางยังคงมรีอยแดง

จางๆ อยู่จดุหน่ึง

คดิว่านีค่งจะเป็นจดุท่ีนางถูกหนิก้อนเลก็ท่ิมฝ่าเท้าในช่วงก่อนหน้านี้

ครานี้มู่หวาฮุยจึงได้วางใจลง
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"ไม่เป็นไรก็ดแีล้ว" เขาเงยหน้ามองเมิง่ถัง "สองวันน้ีเดินให้น้อยหน่อย"

เมิ่งถังคิด นำงไม่ได้เปรำะบำงถึงเพียงนี้เสียหน่อย

"ศษิย์พ่ี" นางมองมูห่วาฮยุด้วยสหีน้าจรงิจงั และพูดอย่างจรงิจงั "ข้า 

เป็นผูบ้�าเพ็ญเซยีนในขัน้จนิตนัแล้ว ร้ายกาจย่ิง ต่อให้ต่อสูกั้บผูอ้ืน่ถูกแทง 

สักดาบสักกระบี่ก็ไม่เป็นไร ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าเพียงเหยียบถูกหินเล็กๆ  

ก้อนหนึง่เท่านัน้ ข้าไม่เป็นไรจรงิๆ ท่านก็อย่าเป็นห่วงเลย หืม?"

น่ีแทบจะเหมือนบิดาของนางแล้วจริงๆ นางไอออกมาแค่ทีเดียว 

ก็กังวลไปครึง่วัน ถามว่าจะไปตรวจทีโ่รงพยาบาลดูหรือไม่

เมิ่งถังไม่เข้าใจอยู่เรื่องหน่ึง มีแต่คนเป็นบิดามารดาท่ีไม่อาจทนฟัง 

บตุรของตนเอาสขุภาพความปลอดภัยของตนมาล้อเล่น

"เหลวไหล!" ใบหน้าหล่อเหลาของมูห่วาฮยุขรมึลงเลก็น้อย บ่นว่านาง  

"อยู่ดีๆ  พูดเรือ่งถูกดาบโดนกระบีไ่ปไย"

ฟังดูเถิด ท่วงท�านองในการพูดยิ่งเหมือนผู้เป็นบิดาก�าลังต�าหน ิ

ตกัเตอืนบตุรของตน

ทว่าเมิ่งถังก็ไม่เก็บมาใส่ใจ รีบยอมรับผิด

"ใช่...ใช่ ข้าพูดผดิไปแล้ว ศษิย์พ่ี ท่านเป็นผูใ้หญ่ใจกว้างก็อย่าถือสาข้า 

เลย"

อย่างไรเสียไม่ว่านางผิดหรือไม่ผิด เป็นฝ่ายยอมรับผิดไปก่อน 

ย่อมไม่ผิดแน่

หาไม่ถัดจากนี้เกรงว่าศิษย์พี่จะยังบ่นว่านางพิรี้พิไรต่อไป

มูห่วาฮยุเหน็ตอนพูดนางย้ิมแย้ม ค�าพูดยอมรบัผดิพอเปิดปากกพู็ด 

ออกมา ไม่ได้ผ่านสมองแม้แต่น้อย ก็รูว่้าค�าพูดท่ีเขาพูดนางไม่ได้ฟังเข้าหู 

เลย
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มองนางอยู่ครูห่นึง่ สดุท้ายก็ได้แต่ทอดถอนใจอย่างอบัจนปัญญา

เมิ่งถังนิสัยเป็นอย่างไร เขาใช่ว่าไม่รู้

ช่างเถิด จะอย่างไรก็มีเขาอยู่ เขาย่อมต้องปกป้องนางท่ัวทุกด้าน  

จะไม่ให้นางได้รบับาดเจบ็แน่นอน

หลังจากพักอยู่ที่โรงเตี๊ยมคืนหนึ่ง ทั้งกลุ่มก็ออกเดินทางต่อ

วันนี้พวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เป็นช่วงโพล้เพล้ตะวันใกล้ตกดิน นกท่ีอ่อนล้าก�าลังบินกลับรังพอดี  

บนกระเบือ้งหลงัคาสีเขียวอมด�าของทุกบ้านทุกเรอืนมคีวันจากการหุงหาอาหาร

ลอยอ้อยอิง่เป็นเกลยีวดูสงบและอบอุ่นย่ิง

เร่งเดนิทางมาตลอดท้ังวัน ตงิเล่อเซวียนกับอว๋ินชเูยว่ียเหน็ดเหน่ือย 

อ่อนล้านานแล้ว เวลานีเ้ห็นหมูบ้่านแห่งนี ้ ติงเล่อเซวียนก็เสนอให้หาบ้าน

ของชาวบ้านขอพักอาศัยค้างคืน

มูห่วาฮยุเห็นด้วย ครัน้แล้วตงิเล่อเซวียนกับอว๋ินชเูยว่ียก็เทีย่วมองหา  

แล้วคิดจะไปเคาะประตูบ้านทีดู่แล้วเห็นชดัว่าดีท่ีสุดในหมูบ้่าน

กลบัคดิไม่ถึงว่ามูห่วาฮยุจะยับย้ังพวกนางสองคนไว้ ยังชีม้อืไปทาง 

ด้านตะวันออกสดุของหมูบ้่านบอก "ไปทีบ้่านหลังนัน้"

ทุกคนมองตามมือของเขา แล้วก็พากันนิ่งเงียบไปหมด

ถ้าบอกว่าบ้านท่ีตงิเล่อเซวียนกับอว๋ินชเูยว่ียเลอืกเมือ่ครูเ่ป็นกระเรยีน 

ในฝงูไก่* ของหมูบ้่าน เช่นนัน้บ้านทีมู่ห่วาฮยุชีไ้ปก็เป็นไก่ในฝงูกระเรยีนของ

หมูบ้่าน

ไม่มีก�าแพงหรือลานเรือน เพียงล้อมรั้วไม้ไผ่ไว้

* กระเรียนในฝูงไก่ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีรูปลักษณ์และความสามารถโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่น



54 ข ้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู ้หล่อเหลา 2

ส่วนห้องท้ังสาม ผนงัก่อด้วยดนิอดัก้อน หลงัคามงุด้วยหญ้าคาขาว  

ดแูล้วรูส้กึเหมอืนจะล้มแหล่มล้ิมแหล่ น่าเป็นห่วงว่าถ้ามลีมพายุฝนซดัมา 

ก็อาจพัดกระท่อมมงุหญ้าคาหลงันีใ้ห้พังลงหรอืเปียกโชกไปหมด

นอกจากนีห้้องไม่ก่ีห้องน้ันจะพอให้พวกเขาหลายคนขอพักค้างคืนหรอื

แม้ในใจเม่ิงถังจะมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ แต่ค�าพูดของมู่หวาฮุย 

นางจะต้องสนับสนุน

ไม่อาจท�าให้ความมสีง่าน่าเกรงขามของมูห่วาฮยุในฐานะศิษย์พ่ีใหญ่

ของส�านักต้องเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ท่ีอยู่ต่อหน้า 

คนอืน่

ครั้นแล้วเมิ่งถังก็เอ่ยปากคล้อยตามข้ึนก่อน "ศิษย์พ่ีบอกไปขอพัก 

ค้างคนืทีบ้่านหลงันัน้ เช่นน้ันก็ไปขอพักค้างคืนท่ีบ้านหลังน้ัน"

พูดพลางสาวเท้าเดนิไปท่ีบ้านหลงันัน้ทันที ใช้การกระท�ามาสนบัสนุน 

ค�าพูดของมูห่วาฮยุ

เม่ือมาถึงหน้าบ้านหลังนั้น แม้จะมีเพียงรั้วไม้ไผ่เตี้ย ด้านหน้า 

ก็มีเพียงประตูไม้ท่ีดูเปราะบางโกโรโกโสสองบาน คล้ายเพียงผลัก 

ก็พร้อมจะล้ม ไม่อาจขวางก้ันผูใ้ดได้เลย แต่เมิง่ถังยังคงยกมอืขึน้เคาะประตู 

ตามมารยาทอนัควร จากนัน้ก็ตะโกนเข้าไปข้างใน "มีผู้ใดอยู่หรือไม่"

ตอนที่นางร้องเรียก มู่หวาฮุยก็เดินช้าๆ ไปตามรั้วด้านนอก

เมิง่ถังกับคนอืน่ๆ อาจสมัผสัไม่ได้ แต่เมือ่ครูต่อนยืนอยู่ปากทางเข้า

หมูบ้่าน สายตาของเขาก็จบันิง่มาทีบ้่านหลงันีทั้นที

เพราะเขาสัมผัสได้ถึงไอมาร

แม้ไอมารจะไม่รุนแรง กระทั่งพูดได้ว่าเบาบางย่ิง แต่เขายังคง 

สมัผสัได้ตัง้แต่แรก...
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พลนันกึถึงไอมารทีป่รากฏขึน้หลายครัง้ก่อนตอนเขาควบคมุตวัเอง

ไม่ได้ มูห่วาฮยุจติใจยากจะสงบลง

แต่เขาสมัครใจที่จะเชื่อว่าตนเพียงเกิดจิตมารข้ึนเท่านั้น ไม่ได ้

มสีาเหตุอืน่

หลังจากเมิ่งถังร้องถามไปอีกครั้งว่ามีคนอยู่หรือไม่ ในที่สุดก็ได้ยิน 

เสยีงแอ๊ดดังขึน้มาเบาๆ

ประตบู้านเปิดออกแล้ว มคีนเดินออกมาจากข้างใน เป็นสตรีผู้หนึง่

เพราะท้องฟ้ามดืสลวัลงมองเห็นหน้านางไม่ชดัเจน ไม่อาจคาดเดาถึง

อายุของนางได้

เพียงมองออกว่านางรูปร่างผอมบางย่ิง ตอนเดินไม่เพียงไอตลอดเวลา 

แม้แต่ร่างกายก็ออกจะโงนเงน

"เป็นผู้ใดกัน"

นางหยุดอยู่ห่างจากหน้าประตไูม่ไกล เอ่ยปากถาม เสยีงฟังดแูล้ว 

ยังสาวอยู่มาก แต่กลบัดูสิน้ไร้เรีย่วแรง

เมิ่งถังได้ยินแล้ว เสียงพูดก็แผ่วเบาลงมาโดยไม่รู้ตัว

"รบกวนท่านแล้ว พวกเราเดินทางผ่านมา เห็นท้องฟ้ามืดค�่าแล้ว  

อยากจะขอพักค้างคนืท่ีบ้านท่านสกัคนื ไม่ทราบท่านจะช่วยให้ความสะดวก 

ได้หรอืไม่"

สตรีผู้นั้นไม่ได้พูดอะไร เห็นชัดว่าก�าลังลังเล

เมิ่งถังเห็นแล้ว รีบเอ่ยข้ึน "ท่านวางใจ พวกเราไม่ใช่คนเลว เพียง 

อยากจะขอพักค้างคืนท่ีบ้านท่านสักคืนจริงๆ พรุ่งนี้เช้าพอฟ้าสว่างก็จะ 

ออกเดินทางต่อ

ถ้าในบ้านท่านไม่มีห้องเหลือก็ไม่เป็นไร จัดให้พวกเราพักที่ใดก็ได้  
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ห้องครวั ห้องเก็บของก็ได้ พวกเราเพียงขอให้มทีีบั่งลมบงัฝนก็พอแล้ว

ส่วนเรื่องค่าที่พักท่านวางใจได้ หรือไม่ข้าจะมอบค่าห้องพักให้ท่าน 

ตอนน้ีเลย"

พูดพลางนางก็หยิบก้อนเงินก้อนเล็กออกมาจากแหวนเก็บทรัพย ์

ของตน

แม้จะไม่รูว่้าเพราะเหตใุดมูห่วาฮยุจงึขอพักค้างคืนในบ้านหลงัน้ี แต่ 

เมิง่ถงัเชือ่ว่าเขาย่อมต้องมเีหตุผล

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องท�าเรื่องนี้ให้ส�าเร็จ!

เมิง่ถงัเดมิก็ปากหวานอยู่แล้ว เวลาน้ียังขอร้องด้วยค�าพูดน่าฟัง ท้ังยัง

รบัรองด้วยค�าพูดนุ่มนวล ใครยังจะต้านทานได้ไหว

ในที่สุดสตรีผู้นั้นก็ขยับตัวแล้วก้าวช้าๆ มาที่ด้านหน้า

รอนางดึงดาลประตู เปิดประตูไม้ทั้งสองบานออก เมิ่งถังสองมือ 

ก็รบีย่ืนก้อนเงนิก้อนเลก็ส่งให้

สตรีผู้นั้นกลับโบกมือไม่รับ

"แค่ขอพักค้างคืนเพียงคืนเดียว เรื่องเล็กน้อยเท่านี้ไยต้องให้เงิน  

แม่นางเกรงใจเกินไปแล้ว"

กุมมือขึ้นมาที่ริมฝีปาก หลังจากไอออกมาสองค�านางก็เบี่ยงตัว 

เปิดทาง เชญิพวกเขาเข้าไป

แม้เมือ่ครูมู่ห่วาฮยุตรวจดทูกุแห่งในบ้านจากนอกรัว้ไปแล้วรอบหน่ึง 

ก็ไม่เห็นมีสิ่งใดผิดปกติ แต่เขายังคงห่วงว่าจะมีจุดที่ตนมองตกหล่นไป  

ครัน้แล้วเขาจงึเดินเข้ามาในบ้านเป็นคนแรก

ตอนเดินผ่านข้างกายสตรีผู้นั้น เขาเอียงหน้าไปเล็กน้อย

สายตาของท้ังสองมองสบกันเข้าพอดี มู่หวาฮุยแววตาสงบนิ่ง 
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ดจุห้วงน�า้ลกึ สตรผีูน้ั้นก็มองตอบอย่างสงบน่ิง

นางพลันคลี่ยิ้มอ่อนโยนให้มู่หวาฮุย

มูห่วาฮยุถอนสายตากลบั ผงกศีรษะน้อยๆ ให้นาง "ขอบคณุมาก"

แล้วจึงสาวเท้าเดินไปข้างหน้าต่อ

หลิงซิงเหยาเข้ามาเป็นคนที่สอง

ตงิเล่อเซวียนดเูหมอืนออกจะรงัเกียจบ้านน้ีท่ีโกโรโกโสเกินไป อดิเอือ้น 

อยู่นอกบ้านพักหนึง่แล้วจงึคล้องแขนเดินเข้ามาพร้อมกับอวิน๋ชเูยว่ีย

ส่วนเมิ่งถังเห็นสตรีผู้นั้นตอนเดินเท้าดูลอยๆ ร่างส่ายโอนเอน จึง 

เดนิเข้าไปเป็นฝ่ายเอ่ยถามขึน้ "ให้ข้าช่วยพยุงท่าน"

เมื่อเข้ามาใกล้จึงพบว่าสตรีผู้นี้ยังสาวอยู่มาก

อายุไม่ถึงสามสิบ คิว้ทัง้สองขนคิว้ด�าเลก็ละเอยีด ปลายจมกูรัน้น้อยๆ  

รมิฝีปากได้รปู

คดิว่าแต่ก่อนนางก็เป็นหญิงงามผูห้น่ึง แต่เสยีดายเวลานีผ้วิหน้าเหลอืง 

ดจุเทียนไข เบ้าตาเว้าลกึ รมิฝีปากซดีขาวน่าจะมโีรคร้ายรมุเร้ากาย

สตรผีูน้ั้นเดมิก็รูส้กึว่าศรีษะหนกัเท้าเบา เดนิได้ไม่ก่ีก้าวก็ต้องหอบ 

พักหนึง่ ได้ยนิเมิง่ถังกล่าวเช่นนี ้ นางลงัเลอยู่ชัว่ขณะ สดุท้ายก็ย้ิมน้อยๆ 

พยักหน้าให้อกีฝ่าย "เช่นนัน้ก็รบกวนแม่นางแล้ว"

เมิง่ถงัเดมิก็ตีสนิทกับคนเก่ง สตรผีูน้ี้ดูเป็นคนจติใจดไีม่มเีล่ห์เหล่ียม 

ครัน้แล้วยังเดนิไปไม่ถึงตัวบ้าน เมิง่ถังก็รูว่้านางสกุลซ่ง ชือ่ชงิเสว่ีย

บิดามารดาถึงแก่กรรมไปนานแล้ว ไม่มีพ่ีน้อง มีเพียงนางคนเดียว  

นางแต่งงานมสีาม ีหาเลีย้งชพีด้วยการเป็นหมอ วันน้ีสามขีึน้เขาไปขดุหา

สมนุไพร จนถึงตอนน้ียังไม่กลบัมา นางรูส้กึเป็นห่วงมาก

หลังจากเข้ามาในบ้าน เมิ่งถังก็เห็นตรงมุมบ้านมีสมุนไพรท่ียัง 
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ตากไม่แห้งวางอยู่ บนผนังก็มีสมุนไพรที่ปรุงเสร็จแล้วห้อยแขวนอยู่  

บนโต๊ะยาวก็มีขวดกระเบื้องสีขาววางอยู่หลายใบ คิดว่าข้างในคงใส ่

พวกยาสมนุไพรหรอืยาลกูกลอนท่ีหลอมเสรจ็แล้ว

แม้แต่ในห้องก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของยา

"บ้านโกโรโกโส ต้อนรับทุกท่านได้ไม่ดีแล้ว"

ซ่งชงิเสวีย่ย้ิมอย่างขออภัย จากน้ันก็จะไปยกม้าน่ังยาวสองตัวทีอ่ยู ่

ตรงมมุห้องมาให้พวกเขาน่ัง

ในบ้านมีเก้าอี้เพียงสองตัว เห็นชัดว่าไม่พอให้พวกเขาห้าคนนั่ง

"พี่ซ่ง ท่านนั่งเถิด มาข้ายกเอง"

เมิง่ถังเรยีกนางอย่างสนิทสนม มอืเท้าว่องไวไปยกม้าน่ังยาวมาวางให้ดี

ตงิเล่อเซวียนลงน่ังบนเก้าอ้ีตัวหน่ึงอย่างไม่สนใจผู้ใดตัง้แต่แรกแล้ว 

ส่วนอว๋ินชเูยวีย่ นางมองเก้าอีกั้บม้าน่ังยาวอย่างลงัเล สดุท้ายก็ไม่ได้น่ังลง

เมิ่งถังมองดูอยู่เงียบๆ รู้สึกว่าความจริงแล้วนางรังเกียจว่าสกปรก  

ดงัน้ันจงึไม่ได้นัง่ลงไป

ซ่งชิงเสวี่ยเห็นชัดว่าก็มองออก ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มขออภัย

"สามขีองข้าระยะนีอ้อกเช้ากลบัค�า่ ขึน้เขาไปขุดหาสมนุไพร ไม่มเีวลา 

เก็บกวาดบ้าน ข้าเองก็ล้มป่วยมานานไม่มีเรี่ยวแรงจะเก็บกวาด ในบ้าน 

สกปรกรกรงุรงัท�าให้ทกุท่านเสยีสายตาแล้ว"

"พ่ีซ่งดทู่านพูดเข้า ในบ้านของท่านสะอาดเรยีบร้อยเพียงน้ี ท่านยังบอก

สกปรกรกรงุรงั ถ้าเหน็เรอืนทีข้่าอยู่ คงต้องบอกทีข้่าอยู่คือคอกสนัุขกระมงั  

ต่อไปท่านอย่าได้พูดเช่นนีอี้ก หาไม่ก็เท่ากับตบหน้าข้าแล้ว"

ค�าพูดของเม่ิงถังย่ัวเย้าจนซ่งชงิเสว่ียหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

หลงัจากน้ันก็ไออกีพักหน่ึง ไอจนสองแก้มแดงระเรือ่ หัวไหล่ทัง้สอง 
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สัน่ไหวไม่หยุด

เมิ่งถังจะไปรินน�้าให้นางดื่ม

มูห่วาฮยุเดาความคิดนางได้ ยกกาข้ึนรนิน�า้ถ้วยหน่ึงย่ืนส่งให้นาง

เมิง่ถังรบัมา สองมอืประคองส่งให้ซ่งชงิเสว่ีย "พ่ีซ่ง ท่านด่ืมน�า้สกัค�า"

ซ่งชิงเสวี่ยกล่าวขอบคุณ ยื่นมือมารับถ้วยน�้าค่อยๆ ดื่มไปสองค�า

ภายใต้แสงตะเกียงน�้ามันที่เบาบาง สองมือของนางแม้จะผ่ายผอม  

แต่ผวิพรรณขาวดจุหมิะ เส้นโลหติสเีขียวใต้ผวิหนงัมองเห็นได้อย่างชดัเจน

ซ่งชิงเสวี่ยวางถ้วยน�้าลง ส่งยิ้มน้อยๆ ให้เมิ่งถังกับมู่หวาฮุย

"พวกท่านน่าจะยังไม่ได้กินอาหารเย็นกระมงั ถ้าพวกท่านไม่รงัเกียจ  

ในครวัยังมอีาหารง่ายๆ อยู่บ้าง ข้าจะไปท�าแล้วยกมา"

ด้วยร่างกายเช่นนีข้องนาง เมิง่ถังไหนเลยจะกล้าให้นางไปท�าอาหาร

แต่ถ้าจะบอกนางว่าพวกตนกินอาหารมาแล้วก็เห็นชัดว่าโกหก

จึงรีบบอก "พี่ซ่ง ท่านไม่ต้องวุ่นวายแล้ว นั่งลงพักเถิด"

เห็นซ่งชิงเสว่ียยังคงยืนกราน นางจึงบอก "หาไม่ท่านบอกข้าว่า 

ห้องครัวอยู่ที่ใด ข้าก็หุงข้าวท�าอาหารได้ ถ้าท่านไม่กลัวข้าเผาห้องครัว 

บ้านท่าน ท่านก็ให้ข้าไปท�าอาหารเป็นอย่างไร"

พูดจนซ่งชิงเสวี่ยหัวเราะออกมา และชี้ที่ตั้งของห้องครัวให้นาง

เป็นห้องมุงหญ้าคาเล็กๆ ที่อยู่ด้านซ้ายมือของบ้านห้องนั้น

เมิ่งถังจึงเดินไปที่นั่น

นกึถึงว่าสามขีองซ่งชงิเสว่ียยังไม่กลับมา ด้วยสขุภาพร่างกายของนาง 

คงยากจะหงุหาอาหารเองได้ คิดว่าคงยังไม่ได้กินอาหารเย็นเช่นกัน

เช่นนั้นก็ต้มโจ๊กให้นางสักหม้อแล้วกัน คนป่วยกินโจ๊กดีที่สุด

เมิง่ถังก็ไม่รูเ้พราะเหตใุดนางถึงรูส้กึถูกชะตากับซ่งชงิเสว่ียตัง้แต่แรกเจอ
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และไม่อาจทนเห็นนางมีโรคร้ายรุมเร้าร่างกาย คิดไปคิดมาก็หยิบ

หานจก่ัูวออกมาจากแหวนเก็บทรพัย์ผลหน่ึง

นางจ�าได้แต่ก่อนในชัน้เรยีนวิชาหลอมโอสถ ผูอ้าวุโสแห่งยอดเขา 

ชางอู๋เคยบอกของล�้าค่าหายากในแดนบ�าเพ็ญเซียนล้วนมีปราณวิเศษ 

แฝงอยู่ กล่าวส�าหรบัผูบ้�าเพ็ญเซยีนกินแล้วก็สามารถเพ่ิมพูนปราณวิเศษ 

กล่าวส�าหรบัปถุุชนในดนิแดนเบือ้งล่าง แม้จะไม่สามารถท�าให้เน้ืองอกจาก

กระดูก ชุบชีวิตคนตายได้ แต่ก็สามารถยืดอายุและรักษาโรคได้ทุกชนิด 

แน่นอน

น่ีก็คือสาเหตุท่ีว่าเพราะเหตุใดผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่และขุนนาง 

ทีเ่รอืงอ�านาจในแดนมนุษย์จงึพยายามทกุวิถีทางทีจ่ะได้มาซึง่ของล�า้ค่าหายาก

ในแดนบ�าเพ็ญเซยีน

ส่วนหานจูก่ัวนีศิ้ษย์พ่ีเคยบอกว่าเป็นผลไม้วเิศษท่ีล�า้ค่าย่ิง ภายใน 

มปีราณวิเศษแฝงอยู่อย่างอดุมสมบรูณ์และบรสิทุธ์ิมาก ถ้าให้ซ่งชงิเสว่ีย 

กินลงไปสกัผล เช่นนัน้อาการป่วยของนางใช่จะหายดหีรอืไม่

อย่างไรเสียตอนนี้ในแหวนเก็บทรัพย์ของนางยังเหลือหานจูก่ัว 

อกีสบิกว่าผล ในเรือนของนางยังมต้ีนหานจก่ัูวอีกสองต้น ต่อไปยังตดิผล 

ได้อกี แบ่งให้ซ่งชงิเสว่ียผลหนึง่ไม่นับเป็นอะไร

จะเอาหานจก่ัูวใส่ลงไปในโจ๊กท่ีก�าลงัต้มอยู่ ประเดีย๋วให้นางกนิโจ๊กนี ้

ลงไปคงไม่มผีูใ้ดล่วงรู้

ในเวลาน้ีเองจู่ๆ ก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาที่หน้าประตู "เจ้าก�าลัง 

ท�าอะไร"
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เมิง่ถังแม้จะบอกว่าไม่ได้ก�าลงัท�าเรือ่งไม่ด ีแต่จะอย่างไรกเ็ป็นการท�า 

เรือ่งลบัหลงัผูอ้ืน่ ในใจหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึต่ืนเต้นข้ึนมา

จู่ๆ ได้ยินคนถามว่านางก�าลังท�าอะไร นางจึงสะดุ้งตกใจ รีบเอา 

หานจก่ัูวผลนัน้ก�าไว้ในมอื จากน้ันจงึหนัหน้าไป แล้วก็เห็นมูห่วาฮยุยืนอยู่ 

หน้าประตู

"ศิษย์พี่เอ๋ย ท่านเกือบท�าให้ข้าตกใจตายแล้ว!"

เมิ่งถังยกมือขึ้นตบๆ หน้าอก ปลอบขวัญหัวใจดวงน้อยที่ได้รับ 

ความตืน่ตระหนกของตน

มูห่วาฮยุได้สาวเท้าก้าวเข้ามาในห้องครวัแล้วเอ่ย "เมือ่ครูเ่จ้าจะเอา 

ของสิง่ใดใส่ลงไปในโจ๊ก"

กับมู่หวาฮุย เมิ่งถังไม่มีเรื่องปิดบังแม้แต่น้อย แต่เร่ืองที่ในแหวน 

เกบ็ทรพัย์ของนางมหีานจก่ัูว พวกหลงิซงิเหยา อว๋ินชเูยว่ีย และตงิเล่อเซวียน 

37
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ต่างยังไม่รู้

เมิ่งถังก็ไม่อยากให้พวกเขารู้ ด้วยนิสัยเช่นติงเล่อเซวียน ถ้ารู้ว่า 

นางมขีองสิง่นีจ้ะต้องโวยวายขอให้แบ่งให้นางสกัหลายผล

จงึดงึชายแขนเสือ้มูห่วาฮยุ ดงึตวัเขาเข้ามาใกล้ จากนัน้ก็บอกเขาด้วย 

น�า้เสยีงแผ่วเบา

"ข้าเหน็พ่ีซ่งท่านน้ันเป็นคนดีคนหนึง่ ไม่อาจทนเห็นนางถูกโรคร้าย 

รุมเร้า จนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่นาน จึงคิดจะเอาหานจูกั่วใส่ลงไปในโจ๊ก 

ผลหน่ึง ประเดีย๋วให้นางกินโจ๊กน้ีลงไป โรคของนางก็น่าจะหายได้กระมัง"

ท้ังสองคนอยู่ใกล้กันมาก ใกล้จนมูห่วาฮุยได้กล่ินหอมของอิสตรี

บางเบาจากร่างของนาง

อดไม่ได้ที่จะรู้สึกฟุ้งซ่านขึ้นมา

หลังจากสงบจิตใจของตนลงแล้ว เขาจึงบอก "เรื่องนี้ท�าไม่ได้"

"เพราะเหตุใดจึงไม่ได้"

เมิง่ถังเงยหน้ามองเขา ภายใต้แสงเลอืนรางจากตะเกียงน�า้มนั ดวงตา 

คูห่นึง่เปล่งประกายแวววาวสกุสกาวดุจมดีวงดาวระยิบระยับอยู่ภายใน

จติใจทีเ่พ่ิงสงบลงไปพลันวูบวาบข้ึนลงอกีครัง้ มูห่วาฮยุไม่กล้ามองนาง 

เบนสายตาไปมองหมอกยามเย็นมดืครึม้ท่ีนอกประตู

"เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าฮูหยินซ่งผู้นี้เป็นคนดี คนดีคนเลวถ้าเพียงอาศัย 

ดวงตาท้ังสองก็มองออก เช่นน้ันโลกน้ีไยมิใช่สงบสุขไร้เรื่องราว ไม่มี 

สิง่สกปรกโสมมอกีต่อไป"

ตามเหตุผลแล้วเป็นเช่นนี้ไม่ผิด แต่ว่า...

"ศิษย์พี่ พี่ซ่งท่านนี้คงไม่ใช่คนเลวกระมัง"

หาไม่ไยมิใช่บ่งบอกว่านางมองคนไม่เป็น น่ันก็ท�าให้คนหน้าม่อย
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คอตกเกินไปแล้ว

"ข้าก็ยังไม่รู"้ มู่หวาฮยุสัน่ศรีษะ แต่ก็บอกนางไปตามตรง "ท่ีน่ีมไีอมาร"

เมิง่ถังมองเขาอย่างตืน่ตะลึง แต่นางเช่ือมัน่ในการวินิจฉยัของมู่หวาฮยุ

ถ้าบอกว่าโลกน้ีมคีนอยู่เพียงคนเดียวท่ีเมิง่ถังเชือ่ถือ คนผูน้ัน้ต้องเป็น 

มูห่วาฮยุแน่นอน

"ได้" นางรบีพยักหน้าอย่างหนักแน่นไม่หว่ันไหว "ข้าล้วนฟังศษิย์พ่ี"

มุมปากมู่หวาฮุยหยักโค้งขึ้น ในใจอ่อนนุ่มดุจสายน�้า

ไม่ว่าท่ีไหนเวลาใด หรอือยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นใด เมิง่ถังก็เชือ่ถือ 

ไว้วางใจเขาสดุหวัใจเช่นน้ีเสมอ

เขาชอบความรู้สึกที่มีคนเชื่อถือไว้วางใจเขาสุดหัวใจเช่นนี้

สิง่น้ีท�าให้เขารูส้กึว่าเขาไม่ได้มเีพียงตัวคนเดียวในโลกนีอ้กีแล้ว ทีแ่ท้ 

ยังมคีนต้องการเขาอยู่

ยกมือขึ้นลูบศีรษะเมิ่งถังเบาๆ เขายิ้มพลางพูดเบาๆ "หุงข้าวเถิด"

เมิ่งถังอืมค�าหนึ่ง แล้วต้มโจ๊กท�ากับข้าวต่อ

ห้องมุงหญ้าคาห้องน้ีทั้งเตี้ยแคบและเล็ก สองวันก่อนน่าจะม ี

ฝนตกลงมา หญ้าคาทีม่งุอยู่บนหลงัคายังชืน้อยู่ ดังนัน้ถึงจะมปีล่องไฟ แต่ 

ควันก็ไม่สามารถออกไปได้ท้ังหมด

ครัน้แล้วห้องมงุหญ้าคาเลก็ๆ ห้องนี ้ เวลานีไ้ม่พูดถึงว่ามคีวันหนาทึบ  

ยังมไีอหมอกลอยวนเป็นเกลียวอกีด้วย ถูกรมด้วยควนัเหล่าน้ี คนก็ยากท่ีจะ 

ไม่ไอได้

หลงัจากเมิง่ถังไอแล้ว มูห่วาฮยุก็ไอ จากนัน้กเ็ป็นทัง้สองไอออกมา 

พร้อมกัน

หลังจากไอเสร็จเมิ่งถังมองมู่หวาฮุยก็อดหัวเราะเสียงดังไม่ได้
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"ศษิย์พ่ี ครัง้แรกท่ีข้าเห็นท่านก็รูสึ้กว่าเหตใุดโลกนีจ้งึมบีรุษุท่ีหล่อเหลา

สุภาพอ่อนน้อมเช่นนี ้ ตอนนัน้ท่านท�าให้ข้ารูส้กึว่าท่านเป็นเซยีนผูเ้ย็นชา 

บนสรวงสวรรค์ท่ีไม่กินอาหารในโลกมนุษย์ แต่ดูท่านในตอนน้ี"

สายตากวาดข้ึนลงมองประเมนิมู่หวาฮยุท่ียืนอยู่ข้างกายนาง รอยย้ิม 

ในดวงตาเมิง่ถังดเูจ้าเล่ห์

"เซยีนลงมาแดนมนษุย์แล้ว และเริม่แตะต้องอาหารทางโลกแล้ว"

"เจ้านบัวันย่ิงขวัญกล้าขึน้ทุกที" มูห่วาฮยุย้ิม น้ิวมอืเรยีวยาวงอขึน้  

ดดีไปท่ีศรีษะเมิง่ถังเบาๆ ทหีนึง่ "ถึงกับกล้าล้อศิษย์พ่ี"

ในใจกลับก�าลังคิด เป็นเซียนมีอะไรดี บนสวรรค์เงียบเหงาปานน้ัน  

เขาไม่อยากเป็นเซยีน

แววตามองเมิ่งถังอย่างอ่อนโยน มองนางยกมือข้ึนกุมศีรษะ 

ตรงจดุทีเ่พ่ิงถูกเขาดีดไป ท�าท่าท�าทางบอกข้าเจบ็มาก ศษิย์พ่ีเหตใุดท่านจงึ

ใจร้ายลงมอืกับข้าหนกัเพียงนี ้รอยย้ิมในดวงตาของมูห่วาฮุยย่ิงกว้างข้ึน

ยังคงอยู่กับนางดกีว่า แม้จะอยู่บนโลกธรรมดา แต่ก็อบอุ่นดีงามท�าให้ 

คนลุม่หลงอยู่ภายใน

ต้มโจ๊กกับท�าอาหารเสรจ็แล้ว เมิง่ถังก็หาถาดใบหน่ึงมาใส่ยกออกไป 

ทีห้่องตรงกลางบ้าน

ในห้องตรงกลางบ้าน ซ่งชงิเสว่ียก�าลงัพูดคยุเบาๆ อยู่กับตงิเล่อเซวยีน 

และอว๋ินชเูยว่ีย

ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดนับแต่ได้เห็นมูห่วาฮุยแวบแรก นางก็รู้สึกว่า 

ตนถูกเขากดดนัจนหายใจไม่ออก

ถึงเขาจะเพียงเหลือบมองนางด้วยแววตาเฉยเมยแวบเดียว นาง 
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ก็อดไม่ได้ทีจ่ะจติใจหวาดผวาสัน่สะท้าน

ในใจรูด้คีนผูน้ีม้อี�านาจกดข่มคกุคามอย่างมาก จงึอยากรู้ว่าท่ีแท้แล้ว 

เขามคีวามเป็นมาเช่นไร

แต่นางก็รู้ คดิจะหลอกถามจากปากของมูห่วาฮยุเป็นเรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ 

แม้แต่แม่นางน้อยที่ชื่อเมิ่งถังผู ้นั้น ภายนอกอาจดูร่าเริงพูดเก่ง แต ่

ความจริงแล้วฉลาดเฉียบแหลมย่ิง เกรงว่าคิดจะหลอกถามย่ิงเป็นเรื่องท่ี 

เป็นไปได้ยาก

ดีที่นางรู้ว่าเมิ่งถังจิตใจดี และมองออกว่ามู่หวาฮุยปฏิบัติต่อเมิ่งถัง 

ต่างจากคนอืน่ จงึเจตนาบอกจะไปหุงหาอาหารทีห้่องครวัมาต้อนรบัพวกเขา

ไม่ผดิจากทีค่ดิ เมิง่ถังไปห้องครวัแล้ว ไม่นานมู่หวาฮยุก็ตามไปด้วย

คนที่ฉลาดที่สุดสองคนออกไปแล้ว ส่วนสามคนที่เหลืออยู่นี้...

ซ่งชิงเสวี่ยเริ่มหลอกถาม

ร่างกายของนางเดมิก็เจบ็ป่วยอ่อนแอทัง้จงใจพูดด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวล

แผ่วเบา สามคนน้ีต่างไม่ได้ระแวดระวังนางมากนัก

ชายหนุ่มท่ีชือ่หลงิซงิเหยาผูน้ัน้เฉยเมยย่ิง เอาแต่หันหน้ามองออกไป 

นอกประตดู้วยสหีน้าไร้อารมณ์ความรูส้กึตลอดเวลา ทว่าไม่เป็นไร ไม่จ�าเป็น 

ต้องให้เขาเป็นคนพูด

แม่นางทีช่ือ่ตงิเล่อเซวียนเป็นคนโอหงัอวดดี โฉดเขลาดุจววั แม่นาง 

ที่ชื่ออว๋ินชูเยว่ียผู้นั้นพอเห็นก็รู้ว่าผ่านโลกมาน้อย ใสซื่อไร้เดียงสา น่ีก็คือ 

สองจดุทีจ่ะบกุทะลวงได้ดี

ครั้นแล้วหลังจากสอบถามดู ซ่งชิงเสว่ียก็รู ้พวกเขาห้าคนเป็น 

ศษิย์ส�านักหมงิหวา ครัง้น้ีลงจากเขามาเพ่ือฝึกฝนหาประสบการณ์

ที่แท้ก็เป็นศิษย์ของส�านักใหญ่ฝ่ายธรรมะ
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คดิว่าพลงัวัตรของมูห่วาฮยุคงจะสงูมาก หาไม่คงไม่ถึงกับมองนางด้วย

แววตาเฉยเมยแวบเดียวก็ท�าให้นางรูส้กึราวกับมหีนามปักอยู่บนแผ่นหลัง

"กินข้าวกันเถอะ" เมิ่งถังสองมือประคองถาดเดินเข้ามา

เอาถาดวางลงบนโต๊ะ นางตักโจ๊กชามหนึ่งสองมือประคองส่งให้ 

ซ่งชงิเสว่ีย

"พี่ซ่ง ข้าก็ไม่ทราบว่าท่านชอบกินอะไร จึงต้มโจ๊กมาให้ท่าน ท่าน 

อย่าได้รงัเกียจเลย"

เมือ่เผชญิหน้ากับใบหน้าย้ิมแย้มของเมิง่ถัง ซ่งชงิเสว่ียก็อดอึง้ตะลงึ 

ไม่ได้

แม่นางผู้นี้เป็นหญิงสาวที่จิตใจดีงามยิ่งอย่างแท้จริง

"ขอบคณุมาก" ซ่งชงิเสว่ียย้ิมน้อยๆ กล่าวขอบคุณด้วยน�า้เสยีงจริงใจ

"ไม่ต้องขอบคุณ...ไม่ต้องขอบคุณ"

เมิง่ถังมอืไม้คล่องแคล่วยกกับข้าวในถาดออกมาวางบนโต๊ะ "ข้าวเอย 

กับข้าวเอย ฟืนไฟท้ังหลายเหล่าน้ีล้วนเป็นของบ้านท่าน ข้าเพียงเอาพวกมนั 

ใส่ลงไปในหม้อ ยัดเข้าไปในเตาเท่านั้น พูดไปแล้วยังเป็นพวกเราที่อาศัย 

ใบบญุของท่าน"

ความจรงิในแหวนเก็บทรพัย์ของนางยังมวัีตถุดบิในการท�าอาหารอยู่

อกีมาก ทว่านางไม่กล้าหยิบออกมา หาไม่ผูอ้ืน่ถามนางว่าเอามาจากท่ีใด  

นางจะตอบอย่างไร

อย่างไรเสยีอาหารเย็นกินโจ๊ก กินเครือ่งเคยีงจานเลก็ก็บ�ารงุกระเพาะ 

ดยีิง่

ในระหว่างท่ีก�าลังยุ่งวุ่นวายอยู่น้ี มู่หวาฮุยเห็นบนเส้นผมของนาง 

ไม่รูม้เีศษใบไม้แห้งจากฟืนมาติดอยู่ต้ังแต่เมือ่ใด
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แสงสว่างจากตะเกียงน�า้มนัในห้องครวัสลวัเลอืนราง หมอกควนัก็มาก 

เศษใบไม้นีก็้เลก็ ดงัน้ันก่อนหน้านีมู้ห่วาฮยุจงึไม่ได้สงัเกตเหน็ ตอนนีเ้หน็แล้ว 

จงึเดินมาข้างกายเมิง่ถัง ยกมอืข้ึนหยิบเศษใบไม้ออก

ซ่งชิงเสว่ียอยู่ท่ีด้านข้างพอดี เห็นข้อมือของเขาท่ีโผล่ออกมา 

ตอนยกมอื ข้างกระดกูข้อมอืท่ีปดูโปนออกมามไีฝสแีดงสดดจุโลหติเมด็เลก็ 

อยู่เมด็หนึง่

ในใจตื่นตระหนก นางเงยหน้าขึ้นมองมู่หวาฮุยแวบหนึ่ง

ห่วงว่ามู่หวาฮุยจะเห็นเข้า นางจึงรีบก้มหน้าหลุบตาแสร้งท�าเป็น 

ตัง้อกตัง้ใจกินโจ๊ก

เมิง่ถังรูถึ้งนสิยัเจ้าระเบยีบบวกกับรกัสะอาดของมูห่วาฮยุดี เคยชนิแล้ว

กับเรื่องท่ีอีกฝ่ายมักช่วยหยิบสิ่งท่ีติดอยู่บนเสื้อผ้า ติดอยู่บนเส้นผมออก 

ให้นางอยู่เสมอ

ย้ิมพลางบอกขอบคณุศิษย์พ่ี แล้วนางก็เริม่ยุ่งกับเรือ่งท่ีต้องท�าต่อไป

สิง่ส�าคญัก็คืออยากจะแสดงให้ซ่งชงิเสว่ียเหน็ว่าพวกนางอยู่ร่วมกัน

อย่างปรองดอง ซ่งชงิเสว่ียจะได้ไม่ระแวงพวกนาง ด้วยเหตนุีเ้มิง่ถังจงึจงใจ 

เรยีกตงิเล่อเซวียน อว๋ินชเูยว่ีย และหลิงซงิเหยามากินข้าว แต่พวกเขาสามคน 

ต่างน่ังเฉยไม่ขยับ

อว๋ินชูเยว่ียมองโต๊ะตัวนั้นที่มีร ่องแตก ถาดท่ีสีถลอก อีกทั้ง 

ชามกระเบื้องหยาบที่ใส่โจ๊กกับกับข้าว ลังเลอยู่ชั่วขณะสุดท้ายก็พูดข้ึน 

เบาๆ ว่าตนไม่หวิ ไม่ต้องกินข้าว

ท่าทีรงัเกียจของนางยังจดัว่าค่อนข้างอ้อมค้อม ทว่าท่าทรีงัเกียจของ 

ตงิเล่อเซวียนกลบัแขวนอยู่บนใบหน้าอย่างชดัเจน

"โจ๊กใสกับเครือ่งเคยีง ไม่มนี�า้มนัแม้แต่น้อย ดแูล้วกก็ลนืล�าบาก ข้า 
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ยังคงไม่กินดกีว่า"

เมิ่งถังโมโหเสียจนหน้าแดง

ข้ำอตุส่ำห์ท�ำอำหำรยกมำให้ถึงท่ี เจ้ำยังจะตโิน่นตินีอี่กหรือ ทัง้ยังพูด 

ต่อหน้ำเจ้ำของบ้ำน เจ้ำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร

จงึหนัหน้าไปชีแ้จงกับซ่งชงิเสว่ียก่อน "พ่ีซ่ง ท่านอย่าได้คดิมาก ข้ากบั

ศษิย์น้องตงิผูนี้ห้ลายวันก่อนทะเลาะกันค่อนข้างใหญ่โต นางยังโกรธข้าอยู่"

จากนั้นนางก�าลังดุว่าติงเล่อเซวียน อยากกินอะไรก็ไปท�าเอง ข้า 

ไม่จ�าเป็นต้องปรนนบัิติรบัใช้เจ้า

มู่หวาฮุยพลันวางตะเกียบไม้ในมือลง พูดกับติงเล่อเซวียนด้วย 

น�า้เสยีงเฉยเมย "ในเมือ่เจ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกิน ไยต้องพูดมาก"

พอศิษย์พี่เอ่ยปาก ทุกอย่างก็เรียบร้อย

เมิง่ถังดใีจจนลอบยกนิว้หัวแม่มอืให้มูห่วาฮยุอยู่ในใจ ตงิเล่อเซวียน 

ถูกมูห่วาฮยุว่าจนในใจหวาดผวา สหีน้าหวาดหว่ัน

อานุภาพความน่าเกรงขามของศิษย์พี่ใหญ่ยังคงน่าหวั่นเกรง

แต่นางยังคงพยายามจะแก้ต่างให้ตนเอง

"ไม่ใช่ข้าไม่อยากกิน และไม่ใช่ข้ารงัเกียจ แต่เพราะ...เพราะเมือ่ก่อน 

ศษิย์พ่ีหลงิเคยบอก กินอาหารไม่สะอาดในแดนมนุษย์เหล่านีแ้ล้วไม่เป็นผลดี 

ต่อการฝึกฝน ดังนั้นข้า...ข้าจึงไม่กิน" พูดมาถึงตรงน้ีนางก็มองไปทาง 

หลงิซงิเหยา "ข้าพูดไม่ผดิกระมงั ศิษย์พ่ีหลงิ"

ขอเพียงศษิย์พ่ีหลงิพยักหน้าเหน็พ้อง ศษิย์พ่ีใหญ่ย่อมไม่ต�าหนินาง 

อกีแน่ ต่อให้จะต�าหนิก็ต้องต�าหนิศิษย์พ่ีหลงิก่อน

หลงิซงิเหยาจู่ๆ  ถูกระบุชือ่ก็หนัมามองนางแวบหน่ึงไม่ได้พูดอะไร

จากนั้นภายใต้สายตาท่ีจ้องมองมาของติงเล่อเซวียน เขาก็ลุกขึ้น 
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เดนิเข้ามานัง่ลงทีข้่างโต๊ะ ย่ืนมอืไปตกัโจ๊กให้ตนเองชามหน่ึง ก้มหน้าลงกิน

ติงเล่อเซวียนนัยน์ตาทึ่มท่ือแล้ว เมิ่งถังกลับเกือบจะหัวเราะพรืด 

ออกมา ก้มหน้าลงไป หวัไหล่ทัง้สองสัน่ไหวไม่หยุด

มู่หวาฮุยเหลือบหางตามาเห็นเข้า จึงยกมือข้ึนตบศีรษะนางเบาๆ  

"กินข้าวดีๆ "

ในเวลาเดยีวกันเขาก็มองซ่งชงิเสว่ียด้วยแววตาเฉยเมย เห็นใบหน้า 

ของนางไม่มแีววประหลาดใจแม้แต่น้อยก็รูว่้าก่อนหน้านีต้อนท่ีเขากับเมิง่ถัง 

อยู่ในห้องครวั ซ่งชงิเสว่ียได้หลอกถามพวกเขาสามคนแล้ว

เกรงว่ายามนี้นางคงรู้ถึงเบื้องหลังของพวกเขาชัดเจนแล้ว

ทว่าเรือ่งนีก็้ไม่ส�าคญัอะไร ข้าศกึมาขนุพลต้าน น�า้มาคนัดนิก้ัน* จงึ 

หลบุตาลงกินโจ๊กต่อ

อว๋ินชูเยว่ียนั่งอยู่ที่ด้านข้าง มองมู่หวาฮุยกับเมิ่งถังอย่างต่ืนตะลึง  

แล้วก็มองหลงิซงิเหยาอย่างต่ืนตะลงึย่ิงกว่า

ดูเหมือนศิษย์พ่ีใหญ่นับวันย่ิงปฏิบัติต่อศิษย์พ่ีเมิ่งอย่างสนิทสนม  

ยังมศีษิย์พ่ีหลงิ แต่ก่อนเขาไม่ใช่ไม่กินอาหารในแดนมนุษย์เหล่านีห้รอกหรอื 

เหตุใดยามนีถึ้งกับเป็นฝ่ายเดินเข้ามากินโจ๊กเองแล้วเล่า

มองพวกเขาสามคน ชัว่ขณะนัน้อว๋ินชเูยว่ียพลนัรูส้กึว่าตนอยู่ห่างไกล 

จากพวกเขามาก ไม่อาจเข้าไปหลอมรวมกับพวกเขาได้เลย

นัน่ก็คอืมเีพียงศษิย์พ่ีตงิเท่าน้ันท่ียังยืนกรานไม่กินข้าวเช่นเดียวกับนาง

จึงดึงมือติงเล่อเซวียน ทั้งสองเดินออกไปที่ลาน สนทนากันเบาๆ

ท้องฟ้ามดืสนทิแล้ว จนัทร์เสีย้วทีข่อบฟ้าดจุเคียว ดวงดาวจ�านวนหน่ึง

กะพรบิระยิบระยับ มเีสยีงสนุขัเห่าดังขึน้มาในหมูบ้่านเป็นระยะ

* ข้าศกึมาขุนพลต้าน น�า้มาคนัดนิก้ัน เป็นส�านวน หมายถึงการใช้ไหวพรบิรับมอืกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
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อว๋ินชเูยว่ียพูดคยุกับตงิเล่อเซวียนอยู่ครูห่น่ึง รูส้กึว่าความอดึอดัในใจ 

เบาบางลงไปมาก

ทันใดนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นบนถนนสายเล็กคดเค้ียวท่ีด้านหน้า 

มคีนผูห้น่ึงก�าลงัเดนิช้าๆ ฝ่าความมดืยามราตรตีรงมาทางนี้

อว๋ินชูเยว่ียเดิมเข้าใจว่าเป็นคนในหมูบ่้านท่ีกลับมาในตอนค�่า  

ไมค่ดิว่าคนผูน้ี้กลบัเดินตรงมาทางน้ี

อีกทั้งเมื่อเดินมาถึงประตูลานเขาก็ผลักประตูเดินเข้ามาเลย

อว๋ินชูเยว่ียหลบไปอยู่หลังติงเล่อเซวียนด้วยสัญชาตญาณ ส่วน 

ติงเล่อเซวียนก็ร้องเสียงดังขึ้นมา "ท่านเป็นใคร เหตุใดเข้าบ้านผู้อื่นจึง 

ไม่เคาะประตูก่อน"
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