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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน
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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook

Pre �������������������������������� 3.indd   2 11/22/22   4:48 PM



ม่านการแสดงแห่งโศกนาฏกรรมดเูหมอืนจะถูกเปิดออกแล้ว มาถึง

บัดนี้นางเข้าใจแล้วว่ายังมีหลายสิ่งที่นางไม่อาจควบคุมได้อยู่...

กลบัมาพบกันอกีครัง้แล้วนะคะ ส�าหรบัผลงานของคณุฉางโกวลัว่เยว่ีย 

ในเรือ่ง 'ข้าต้องปกป้องศิษย์พ่ีผูห้ล่อเหลา' เล่มจบ ซึง่แปลโดยคณุพรกิหอม

นักแปลคนเก่งของเรา จากสองเล่มท่ีแล้ว เร่ืองราวยังคงเต็มไปด้วย

เหตุการณ์ที่ชวนสับสนวุ่นวาย แม้สาวน้อย 'เมิ่งถัง' ของเราจะได้เปรียบ

จากการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าในหนังสือนิยายเร่ือง 'ต�านานดาวเดือน' 

มาก่อน ทว่าการเข้ามาพลิกชะตาผู้คนของนางท�าให้เส้นเรื่องที่ควร 

จะเป็นกลับยุ่งเหยิงไปมากมายเช่นกัน ทั้ง 'ศิษย์พี่มู่หวาฮุย' ที่ดูจะแปลก

ไปจากเดิม และดูเหมือนจิตมารของเขาจะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าในหนังสือ

ไปมาก หลังปะทะกับ 'โม่เซียว' ในครานั้น นี่ไม่ใช่ว่านางไปเร่งบทอวสาน

ให้เขาตายเร็วขึ้นกว่าเดิมหรอกหรือ ทั้งเหล่าตัวเอกอย่าง 'หลิงซิงเหยา' 

เองก็ประหลาดนกั ตวัเบือ้ใบ้เช่นเขาถึงกับเข้ามาพูดคยุกับนางมากกว่าเดมิ 

แม้แต่ 'อว๋ินชูเยว่ีย' แม่ดอกบัวขาวพิสุทธ์ิผู ้อ่อนหวานอ่อนโยนก็มี 

กลิ่นอายบางอย่างเปลี่ยนไป จนนางเองก็ไม่อาจอธิบายได้

แต่อย่างไรก็ด ีแม้เรือ่งราวในหนงัสอืนยิายจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

แต่ความต้ังใจท่ีจะแข็งแกร่งขึ้นเพ่ือเป็นโล่พิทักษ์ 'ศิษย์พ่ีผู้หล่อเหลา' 

ของนางก็ยังคงไม่เสื่อมคลาย ปัจฉิมบทเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไร 

สามารถพลกิหน้ากระดาษ และร่วมผจญภัยไปกับ 'ข้าต้องปกป้องศษิย์พ่ี

ผู้หล่อเหลา' เล่มสาม ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ครั้นแล้วเมิ่งถังก็สร้างม่านอาคมขึ้นมารอบตัวทันที จากน้ันนางก็

เขย่งเท้า โน้มคอมู่หวาฮุยขยบัเข้าไปกระซิบที่ข้างหูอธบิายเรื่องในวัดร้าง

หลังจากพูดจบนางยังจุมพิตไปท่ีริมฝีปากมู่หวาฮุยด้วยความ

รวดเร็วทีหนึ่ง

"ศิษย์พี่ ท่านใจเย็นๆ อย่าโมโหโกรธเคืองอีก"

จะอย่างไรก็มม่ีานอาคม อกีทัง้นางยังหนัหลงัให้หลงิซงิเหยา คดิว่า

เขาก็คงมองไม่เห็น

เพียงแต่เดมิทเีมิง่ถังตัง้ใจว่าจมุพิตเพียงเท่าน้ีก็พอแล้ว คดิไม่ถึงว่า

มู่หวาฮุยกลับไม่ยอมปล่อยนาง

มือขวากุมต้นคอของนางรั้งร่างนางกลับมาอีกครั้ง แล้วก้มหน้าลง

จุมพิตริมฝีปากของนาง
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 เมิ่งถงั ศิษย์ของส�านักหมิงหวาแห่งยอดเขาป้ีอว๋ิน และ 
  เป็นศิษย์น้องของมูห่วาฮุย มีนสัิยข้ีอาย ไม่สุงสิง 
  กับใคร มีจุดจบที่น่าเศร้า แต่หลังจากเมิ่งถัง 
  ทีม่าจากโลกปัจจบุนัได้เข้ามาอยู่ในร่างก็มนิีสยั 
  ทีเ่ปลีย่นไป กลายเป็นไม่ยอมคน มุง่มัน่จะช่วย 
  ศิษย์พ่ีของตนจากอนัตราย

 มู่หวาฮุย พระรองผู ้หล่อเหลาในหนังสือนิยายเรื่อง  
  'ต�านานดาวเดือน' เป็นศิษย์พ่ีของเมิ่งถังและ 
  เป็นศิษย์พ่ีใหญ่ของส�านักหมิงหวา เก่งกาจ 
  มากความสามารถ อีกทั้งยังสูงศักดิ์ แต่กลับ 
  มชีะตากรรมทีโ่หดร้าย เพราะมชีาตกิ�าเนดิเป็นมาร

 อวิ๋นชูเยว่ีย นางเอกในหนงัสอืนิยายเร่ือง 'ต�านานดาวเดอืน'  
  ทีพ่ระเอกและพระรองรักใคร่ อ่อนหวาน งดงาม  
  และบอบบาง แต่ภายใต้ใบหน้าใสซือ่กลบัซ่อน 
  จติใจเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ

 หลิงซิงเหยา พระเอกในหนังสือนยิายเร่ือง 'ต�านานดาวเดอืน'  
  หล่อเหลาหากแต่เย็นชา ไม่สนใจผูใ้ดนอกจาก 
  อว๋ินชเูยว่ีย เป็นผูม้พีรสวรรค์ในการบ�าเพ็ญเซยีน  
  ไม่ค่อยพอใจในตัวมู่หวาฮุยเท่าใดนัก ปัจจุบัน 
  ดูเหมอืนว่าจะสนใจเม่ิงถัง

 เมิ่งชิงเหิง เจ้าส�านักหมิงหวาคนปัจจุบัน บุรุษวัยกลางคน 
  ยามเดินเหินสง่างามดุจเทพเซียน อาจารย์ของ 
  มู่หวาฮุยและเมิ่งถัง มีพลังวัตรสูงส่ง ยึดถือคต ิ
  เจอมารทีใ่ดสงัหารท่ีนัน่
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ล�าดับขั้นพลังวัตร

ล�ำดับที่ 1 ขั้นสร้ำงฐำน

ล�ำดับที่ 2 ขั้นสร้ำงตัน :  สร้างแกนลมปราณ หรอืสร้างเมด็พลงั

ทองค�าท่ีจดุตนัเถียน

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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7ฉางโกวลั่วเยวี่ย

สายตามองตะปูวิญญาณชั่วร้ายตัวน้ีเคลื่อนเข้ามาจะปักที่ดวงจิต

ของตน เมิ่งถังนัยน์ตาทั้งสองเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกหวาดกลัว

คงไม่ใช่ศษิย์พ่ียังไม่ทนัมาช่วยนาง นางก็ตายด้วยน�า้มอืของฟ่านตู

ผู้นี้ก่อนแล้วกระมัง

อย่านะ! นางยังไม่อยากตาย!

ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดยิ่งใหญ่เหนือส่ิงอื่นใด พริบตานั้น 

เมิ่งถังไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากที่ใด หันศีรษะพุ่งเข้าชนฟ่านตู

ความจริงแล้วการพุ่งชนในครั้งนี้ของนางก็ไม่มีก�าลังสักเท่าใด แต่

ฟ่านตูไม่ได้เตรียมป้องกันจึงถูกนางชนเข้าที่จมูก

จมกูเป็นอวัยวะทีบ่อบบาง ชัว่ขณะน้ันฟ่านตก็ูรู้สกึเจบ็แปลบท่ีจมกู

ขึ้นมา จากนั้นก็มีของเหลวเหนียวข้นไหลออกมา

ยกมือขึ้นลูบถึงกับเป็นเลือดก�าเดาสายหนึ่ง

56
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8 ข ้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู ้หล่อเหลา 3

ฟ่านตูเดือดดาลมาก ยกมือขึ้นตบเมิ่งถังอย่างแรงทีหน่ึง ตบจน 

บนใบหน้าขาวผ่องนวลเนียนของเมิ่งถังมีรอยน้ิวมือสีแดงสดปรากฏ 

ขึ้นมาห้านิ้ว

"หญิงสารเลว!"

ฟ่านตูด่าออกมาอย่างเกรีย้วกราดค�าหน่ึง ดวงตาสาดประกายดดุนั

เดมิเขาคิดจะสงัหารเมิง่ถังเสยีท่ีน่ี จากน้ันก็หาท่ีหลบซ่อนตวัสักแห่ง

ในเมอืงเหิงหยางฉวยโอกาสตอนเผ่ามารบกุมาโจมตใีนคนืน้ี หนอีอกจาก

เมืองไปในช่วงชุลมุน มุ่งหน้าไปเมืองฝูเหลียงในต�านาน ซึ่งเป็นดินแดน 

ที่อยู่เหนือการควบคุมของแดนบ�าเพ็ญเซียน แดนมาร แดนปีศาจ ถึง 

ตอนนั้นผู้ใดยังจะท�าอะไรเขาได้

แต่คิดไม่ถึงว่าถูกเมิง่ถังพุ่งชนเมือ่ครูเ่ขาถึงกับเสยีหลกัไปท่ีด้านข้าง 

แม้แต่ตะปูวิญญาณชั่วร้ายก็หลุดจากมือร่วงลงไปที่พื้น

หลังจากตบเมิ่งถังไปฉาดหนึ่ง ฟ่านตูก็เก็บตะปูวิญญาณชั่วร้าย 

ขึ้นมาใหม่ หน้าตาดุดันจะปักตะปูลงไปที่ดวงจิตของเมิ่งถัง

แต่พลันมีเสียงดังขึ้นมาที่ด้านนอกประตู

ฟ่านตูสะดุ้งเฮือก

เขารูว่้ามูห่วาฮยุศษิย์พ่ีของเมิง่ถังพลงัวัตรสงูส่งล�า้ลกึ วนันัน้มูห่วาฮยุ

เพียงปรายตามองมาอย่างเฉยเมยแวบเดียว พลังกดข่มคุกคามที่อยู ่

ในสายตาก็เพียงพอท่ีจะท�าให้หวัใจเขาเต้นเรว็ข้ึน แขนขาอ่อนยวบแล้ว

อีกทั้งเขาก็มองออกมู่หวาฮุยให้ความส�าคัญต่อเมิ่งถังอย่างมาก

ความจรงิฟ่านตกูระจ่างแก่ใจด ีถ้าเขาสงัหารเมิง่ถัง ไม่เพียงมูห่วาฮยุ 

ส�านกัหมงิหวาก็ไม่มทีางละเว้นเขา แต่ช่วยไม่ได้ อาวุธเทพมเีสน่ห์ดงึดดูใจ

เขามากเกินไปแล้ว
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9ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ด้วยเหตนุีค้วามจรงิแล้วในใจของเขาหวาดผวาย่ิง ยามน้ีเมือ่ได้ยิน

เสียงความเคลื่อนไหวจากข้างนอก ไหนเลยยังจะกล้าอยู่ในห้องนี้

แต่จากไปเช่นน้ีก็ออกจะน่าเสียดายไปสักหน่อย คร้ันแล้วเขาก็

กัดฟันเก็บตะปูวิญญาณชั่วร้าย ช้อนตัวเมิ่งถังขึ้นมาไว้บนบ่าแล้ววิ่งไป

ด้านหลัง

ผนังห้องด้านหลังมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งปิดอยู่

ฟ่านตูผลักหน้าต่างให้เปิดออก แบกเมิ่งถังกระโดดออกไป

หลายวันมานี้เขาส�ารวจดูสถานที่ต่างๆ ในเมืองเหิงหยางมาตลอด 

รู้ว่าภูเขาด้านหลังมีเขตหวงห้ามอยู่แห่งหนึ่ง

เล่าลอืกันว่าหลายปีก่อนเมอืงเหงิหยางมสีตัว์ร้ายออกมาอาละวาด 

บรรพบรุษุสกุลโจวเข้าต่อต้าน แต่เสยีดายไม่อาจสงัหารได้หมดสิน้ ได้แต่

ก�าราบและปิดผนึกไว้

สถานท่ีท่ีก�าราบและปิดผนึกสตัว์ร้ายไว้ก็คอืเขตหวงห้ามในปัจจุบนั 

รอบนอกเขตหวงห้ามยังมีม่านอาคมที่แข็งแกร่งยิ่ง ปกติไม่มีใครไปที่นั่น

ฟ่านตูแม้พลงัวัตรไม่สงู แต่เขาล้มลกุคลกุคลานอยู่ในแดนบ�าเพ็ญ

เซยีนมานานปี เข้าออกแดนปีศาจ แดนมารในท่ีต่างๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตนุี้

ในแหวนเก็บทรัพย์ของเขาจึงมี 'ของดี' อยู่จ�านวนมาก

มีเสื้อคลุมที่เมื่อคลุมอยู่บนร่างก็สามารถอ�าพรางลมหายใจท�าให ้

ผู้อื่นมองไม่เห็น แต่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว และมีอาวุธวิเศษที่สามารถกรีด

ม่านอาคมขาดออกเป็นช่องให้เขาเข้าออกได้อย่างอิสระ

เมื่อตัดสินใจได้แล้วจึงแบกเมิ่งถังกระโดดออกจากหน้าต่าง และ 

วิ่งตะบึงไปยังเขตหวงห้ามทันที

ขอเพียงเขาหลบซ่อนอยู่ในเขตหวงห้ามอยู่ตลอดไม่ออกมาก็จะไม่มี
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10 ข ้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู ้หล่อเหลา 3

คนหาเขาพบ รอเผ่ามารมาโจมตีเมือง เขาก็จะฉวยโอกาสในช่วงชุลมุน

หนีไป

เผ่ามารก�าลังจะมารุกราน คนที่มีพลังวัตรสูงส่งลึกล�้าเช่นมู่หวาฮุย 

หลงิซงิเหยาล้วนถกูเจ้าเมอืงโจวส่งคนมาเชญิไปปรกึษาหารอืเรือ่งจดัวาง

ก�าลังป้องกัน ส่วนติงเล่อเซวียน แม้นางก็เป็นศิษย์ส�านักหมิงหวา แต ่

พลังวัตรเพิ่งอยู่ขั้นสร้างฐาน ดังนั้นจึงไม่ได้ไปด้วย

ติงเล่อเซวียนจึงอยู่ในห้องของตนเข้าฌานฝึกวิชา

หลังจากฝึกวิชาได้พักใหญ่ นางรู้สึกคอแห้งจึงลุกขึ้นมารินน�้าชา 

ถ้วยหนึ่งเดินไปที่ข้างเตียง ร่างเอนพิงกับผนังด้านข้างมองทัศนียภาพ 

ในลานพลางดื่มน�้าชา

จากนัน้นางกเ็ห็นบุรุษผู้หนึ่งเข้าประตูลานมาด้วยท่าทางลับๆ ล่อๆ 

แล้วค้อมเอวหนัหลงัให้นาง น่ังยองลงไปทีห่น้าประตหู้องพักของศษิย์พ่ีใหญ่

ก็ไม่รู้ก�าลังท�าอะไร

ผ่านไปครู่หน่ึงคนผู้น้ีก็ย่ืนมือไปผลักประตูห้องให้เปิดออกเบาๆ 

แล้วหลบเข้าไปในห้อง

เมือ่ครูต่งิเล่อเซวยีนยังคดิอยู่ว่าคนผูน้ีค้อืใครกัน หรอืจะมาหาศษิย์

พี่ใหญ่ มาบัดนี้เห็นเขาเข้าไปในห้อง ในใจของนางเริ่มตื่นตัวขึ้นมาทันที

ถ้ามาหาคนย่อมต้องเคาะประตูก่อน รออกีฝ่ายอนญุาตแล้วจงึค่อย

เข้าไป แต่ยามนีศิ้ษย์พ่ีใหญ่ไม่ได้อยู่ในห้อง คนผูน้ี้กลบัเข้าไปโดยพลการ 

ต้องไม่ใช่คนดีแน่นอน

จงึคดิจะเข้าไปซกัถามคนผูน้ีท้ีแ่ท้แล้วคอืใคร เพราะเหตใุดจงึเข้าไป

ในห้องของศิษย์พี่ใหญ่ของนางโดยพลการ
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ในเวลานี้เอง นางก็เห็นนกกระเรียนกระดาษสีขาวตัวหน่ึงบินลอด

ร่องประตูที่ปิดไม่สนิทออกมาอย่างอ่อนช้อย

ติงเล่อเซวียนจ�าได้ว่านี่เป็นนกกระเรียนวิเศษที่ในส�านักหมิงหวา

ของพวกนางใช้ในการท้ิงข้อความไว้หรอืแจ้งข่าวให้ทราบ อดรูส้กึเย็นเยียบ

ในใจไม่ได้

ในห้องจะต้องมีคนอ่ืนอยู่แน่นอน ท้ังยังเป็นศิษย์ส�านักหมิงหวา 

ของนาง

ศษิย์น้องอวิน๋แยกไปอยู่กับพ่ีชายของนาง ไม่ได้อยู่ท่ีนี ่ศษิย์พ่ีใหญ่

กับศษิย์พ่ีหลงิต่างถูกเจ้าเมอืงโจวเชญิไป คนทีอ่ยูใ่นห้องผูน้ัน้จะต้องเป็น

เมิ่งถัง

ด้วยนิสัยของเมิ่งถัง เห็นคนท่ีไม่รู้จักบุกเข้าไปในห้องโดยพลการ 

จะต้องไม่พูดพร�่าท�าเพลงชักกระบี่ออกมาทันที แต่เวลาน้ีในห้องกลับ

เงียบกริบมีเพียงนกกระเรียนกระดาษบินออกมา...

เป็นเมิ่งถังก�าลังขอความช่วยเหลือ!

แม้จะไม่รู ้ความเป็นมาของบุรุษผู้น้ัน อีกทั้งพลังวัตรของเขาสูง 

หรอืต�า่ แต่เมือ่นึกถึงว่าก่อนหน้าน้ีเมิง่ถังมบีญุคณุในการช่วยคุม้ครองตน 

ติงเล่อเซวียนลังเลอยู่ชั่วขณะ แต่ยังคงเรียกกระบี่คู่กายของตนออกมา 

ตั้งใจจะไปดูสักหน่อย

แต่ในเวลานี้เรื่องที่ท�าให้นางตื่นตระหนกก็เกิดขึ้นแล้ว

นางเหน็อว๋ินชเูยว่ียเดนิเข้าประตลูานมา กระบีฉ่านเสว่ียในมอืวาดขึน้ 

ไอกระบี่ก็จู่โจมเข้าไปที่นกกระเรียนกระดาษอย่างแม่นย�า

นกกระเรียนกระดาษขาดเป็นสองท่อน ค่อยๆ ร่วงลงสู่พื้น

อว๋ินชูเยวี่ยเดินเข้าไปเก็บนกกระเรียนกระดาษที่ขาดขึ้นมาเก็บไว้
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ในแขนเสือ้ มองไปทีห้่องพักของมูห่วาฮยุแวบหน่ึง ใบหน้าปรากฏรอยย้ิม

เยียบเย็นยิ่ง

จากนั้นนางหมุนตัวเดินจากไปเฉกเช่นตอนมา เงาร่างหายลับไป

จากประตูลานอย่างรวดเร็ว

ตงิเล่อเซวียนทีเ่ห็นเหตกุารณ์ท้ังหมดน้ีกับตา นัยน์ตาท้ังสองเบกิกว้าง

ด้วยความตื่นตะลึง ครู่ใหญ่ก็ยังไม่ได้สติกลับคืนมา

อว๋ินชเูยว่ียลงมอืฟันนกกระเรยีนกระดาษทีเ่มิง่ถังส่งออกมาจนขาด 

นี่นางต้องการจะขัดขวางการขอความช่วยเหลือของเมิ่งถัง

นางท�าเช่นนี้ได้อย่างไร

รอได้สติกลับคืนมาติงเล่อเซวียนก็รีบเปิดประตูวิ่งออกไปข้างนอก

ในใจร้อนรน เท้าไม่ทันระวังเตะถูกกระถางต้นสนที่วางอยู่ในลาน

ใบหนึง่ล้มลงเกิดเสยีงดังสนัน่ น้ิวเท้าของนางก็ปวดหนบึๆ เพราะสาเหตุนี้

แต่เวลาน้ีติงเล่อเซวียนไม่มเีวลาจะมาค�านงึถึงเรือ่งนี ้ยังคงถือกระบี่

วิ่งตะบึงไปยังห้องพักของมู่หวาฮุย

เมื่อมาถึงด้านนอกประตู นางหยุดฝีเท้าลง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ 

ทีหนึ่ง

จากนั้นนางขวางกระบี่ไว้ตรงหน้าอก ยกเท้าถีบประตูสองบาน 

ตรงหน้าให้เปิดออก

เข้าไปในห้องอย่างระแวดระวัง มองไปรอบๆ ไม่เห็นใครแม้แต่ 

คนเดียว

กลับมีหน้าต่างบานหนึ่งเปิดกว้างอยู่ ลมจากข้างนอกพัดกรูเข้ามา

ติงเล่อเซวียนใคร่ครวญอยู่ชั่วขณะ แล้วหมุนตัวว่ิงออกนอกประตู

ไป
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ไม่ว่าอย่างไรเมิง่ถังก็เป็นศษิย์ร่วมส�านักของนาง นางไม่อาจนิง่ดูดาย

มองเมิ่งถังถูกคนชั่วจับตัวไปเด็ดขาด

เพียงแต่ด้วยพลังวัตรของนางไม่ว่าเรื่องอะไรก็ท�าไม่ได้ ภาระ 

เร่งด่วนในตอนนี้คือไปหาศิษย์พี่ใหญ่ บอกให้เขารู้ถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น

เมิ่งถังศีรษะห้อยลงถูกฟ่านตูแบกอยู่บนบ่าว่ิงไปข้างหน้าไม่หยุด 

สั่นคลอนจนนางแทบทนไม่ไหว ยาวิเศษที่เพ่ิงด่ืมลงไปชามนั้นแทบจะ

ขย้อนออกมา

แต่ที่แปลกก็คือทั้งท่ีข้างกายมีคนผ่านไปมาอยู่เสมอ แต่กลับไม่มี

ใครมองมาทางนางกับฟ่านตูแม้แต่แวบเดียว

เมิ่งถังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พอเข้าใจแล้วว่านี่เป็นเพราะเหตุใด

เมื่อครู่ตอนฟ่านตูแบกนางกระโดดออกจากหน้าต่าง เคยยกมือ 

เอาเสื้อคลุมสีด�าตัวกว้างใหญ่ตัวหนึ่งคลุมลงมาปิดคลุมเงาร่างของ 

พวกนางสองคนตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าทั้งหมด

ฟ่านตูผู้นี้เป็นผู้บ�าเพ็ญเซียนอิสระ หลายปีมาน้ีเที่ยวเร่ร่อนไปทั่ว

ทกุหนแห่งในแดนบ�าเพ็ญเซยีน ในมอืจะต้องมขีองล�า้ค่าบางอย่างทีท่�าให้

คนคาดคิดไม่ถึงเป็นแน่

อย่างเช่นพวกเสื้อคลุมล่องหนท�าให้คนมองไม่เห็นเขาจ�าพวกนั้น

แต่ต่อให้เสื้อคลุมล่องหนร้ายกาจเพียงใด ก็ใช่จะสามารถอ�าพราง

สิ่งของทุกอย่างได้

ครั้นแล้วเมิ่งถังก็อดทนต่อความเจ็บปวดจากการถูกย้อนท�าร้าย

รวบรวมปราณวิเศษท่ีมีอยู่เท่าที่นางสามารถใช้ออกมาได้ในตอนนี ้

กรีดปลายนิ้วมือของตนเป็นแผลลึก
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โลหิตหยาดหยดกระจายลงบนพื้นถนนเป็นทาง

เมิง่ถังท่ีสติเริม่เลอะเลอืนเพราะเสยีโลหติมากไปคดิอยู่ในใจ มถีนน

โลหิตสายน้ีคอยชี้น�า รอศิษย์พ่ีพบว่านางหายตัวไปก็รู้ว่าควรไปหานาง 

ที่ใดกระมัง

ฟ่านตูไม่ได้สังเกตเห็นการกระท�าเล็กน้อยของเมิ่งถัง

ประการแรกเขาแบกเมิง่ถังอยู่ ร่างครึง่บนของเมิง่ถังจงึห้อยไปทาง

ด้านหลังของเขา ประการท่ีสองตอนน้ีเขาตื่นเต้นมาก กลัวว่ามู่หวาฮุย 

จะไล่ตามมาได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงวิ่งห้อตะบึงไปตลอดทาง

เมือ่มาถึงรอบนอกเขตหวงห้ามก็ไม่ผดิจากทีค่าดเขาถูกม่านอาคม

ไร้รูปกั้นขวาง ไม่อาจเดินหน้าต่อไปได้อีกแม้ก้าวเดียว

รีบหยิบอาวุธวิเศษในแหวนเก็บทรัพย์ออกมากุมไว้ในมือแล้วย่ืน 

ไปข้างหน้า

ฉับพลันนั้นก็มีระลอกคลื่นวงหน่ึงค่อยๆ กระจายออกไป ในเวลา

เดียวกันนั้นอาวุธวิเศษในมือก็กลายเป็นผุยผงไปทันที

ฟ่านตูไม่กล้าชกัช้า แบกเมิง่ถังยกเท้าก้าวข้ามเข้าไปในระลอกคลืน่ 

เข้าไปในม่านอาคมได้ส�าเร็จ

และในเวลาเดยีวกันนัน้เสือ้คลมุตวันัน้ก็ประดจุหมิะเจอไฟ พริบตา

เดียวก็สลายไปไม่เห็นแล้ว

ในใจของฟ่านตูรู้สึกโล่งอก

เสื้อคลุมนี้แม้จะสามารถอ�าพรางร่างคนได้ แต่กลับมีขีดจ�ากัดของ

เวลา ในท่ีสุดเขาก็เข้ามาในเขตหวงห้ามได้อย่างฉิวเฉียดก่อนที่เสื้อคลุม

จะสลายไป หาไม่ให้คนเห็นเขาแบกเมิ่งถังอยู่ ต่อให้เขาเอากระบี่เซียน

เล่มนัน้มาได้ เกรงว่าวนัหน้าเขายังไม่ทันได้เข้าเมอืงฝเูหลยีงก็คงถูกมูห่วาฮยุ
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หรือคนของส�านักหมิงหวาสังหารก่อนแล้ว

แต่ถึงจะเข้ามาได้แล้ว ฟ่านตูก็ยังคงไม่กล้าประมาท

เขาเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับท่ีมาของเขตหวงห้ามในเมืองเหิงหยาง

แห่งน้ี ดงัน้ันถึงแม้เวลานีส้ิง่ทีป่รากฏแก่สายตาจะดูสงบเงยีบ แต่เขายังคง

แบกเมิ่งถังเดินไปอย่างระมัดระวัง

กระท่ังเห็นถ�้าบนภูเขาแห่งหน่ึง ตั้งจิตออกไปตรวจสอบ หลังจาก 

รู้ว่าในถ�้าไม่มีอันตรายก็รีบแบกเมิ่งถังเข้าไปในถ�้า

จากนั้นเขาก็โยนเมิ่งถังเข้าไปในถ�้าส่งๆ หยิบส่ิงของหน้าตาคล้าย

หินวิเศษออกมาจากแหวนเก็บทรัพย์ แล้วจัดวางไปตามทิศทางต่างๆ 

เหนอืใต้ออกตกสร้างค่ายกลท่ีสามารถกางม่านอาคมใหญ่และแขง็แกร่ง 

อ�าพรางลมหายใจได้แห่งหนึ่งขึ้นมา แล้วจึงถอยกลับเข้าไปในถ�้า นั่งลง

กับพื้นพิงผนังถ�้าราวกับรอดพ้นแล้วเช่นนั้น

เมิ่งถังยังคงไม่อาจเคลื่อนไหว

อีกทั้งเพราะเมื่อครู่ตอนฟ่านตูโยนนางเข้ามาได้ท้ิงร่างนางลงล่าง 

ส่งผลให้นางในตอนนี้นอนคว�่าอยู่ที่พื้น

ยังดีที่ใบหน้าเอียงอยู่ไม่ถึงกับร่วงลงมาอยู่ในท่าหน้าทิ่มพื้น

แต่เมิ่งถังยามนี้รู้สึกว่านางอยากจะร่วงลงมาอยู่ในท่าหน้าท่ิมพ้ืน

ยังจะดีกว่า

เพราะใบหน้าของนางในตอนนีเ้อียงไปยังทิศทางท่ีฟ่านตูนัง่อยู่พอดี

ถกูบบีบงัคบัให้ต้องมองคนผูน้ีอ้ยูต่ลอดเวลาท�าให้หงดุหงดิ เมิง่ถงั

หลับตาทั้งสองข้างลงเสียเลย ไม่เห็นเสียก็ส้ินเร่ือง ในใจเพียงภาวนาให้ 

มู่หวาฮุยรีบมาช่วยนาง

ฟ่านตูนั่งพิงผนังถ�้าหอบหายใจอยู่พักใหญ่ จึงรู้สึกว่าหัวใจท่ีแทบ
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จะกระโดดออกมาจากหน้าอกเมื่อครู่ค่อยสงบลงบ้าง

ตอนนี้เขาจึงมีแก่ใจมาส�ารวจตรวจตราถ�้าบนภูเขาแห่งนี้

แต่ถึงนอกถ�า้จะเป็นช่วงกลางวัน แสงสว่างภายในถ�า้ก็ยังคงน้อยมาก 

เพียงพอให้มองเห็นสรรพสิ่งเท่านั้น

ฟ่านตหูยิบโคมไฟออกมาจากแหวนเก็บทรพัย์ดวงหน่ึง ยกมอืแขวนไว้ 

กลางอากาศก็เห็นตัวถ�้าไม่ใหญ่มาก ผนังถ�้าเว้านูนไม่เรียบ ด้านบนมี

เถาวัลย์เลื้อยเกาะและมีตะไคร่น�้าสีเขียวเข้ม

ดูแล้วที่นี่ไม่มีคนหรือสัตว์เข้ามาเป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้ว

ฟ่านตูก็ยิ่งวางใจลง

ยามนี้เขาก็เห็นเมิ่งถังที่นอนคว�่าอยู่บนพื้น

โคมไฟดวงนั้นลอยอยู่ด้านข้างเหนือศีรษะนาง ดังนั้นฟ่านตูจึงเห็น

ใบหน้าของนางได้ชัดเจน

แก้มและหน้าผากมีดินโคลนติดอยู่เล็กน้อย คิดว่าเมื่อครู่ตอนโยน

นางลงมาคงถูโดนกบัพ้ืน แต่ส่วนอ่ืนบนใบหน้าของนาง อกีท้ังหวัไหล่และ

หลงัด้านขวาทีโ่ผล่ออกมานอกเสือ้ เพราะเมือ่ครูต่อนแบกนางคอเส้ือได้ร้ัง

ลงมาโดยไม่ได้เจตนาเผยลาดไหล่ท่ีล้วนเกลี้ยงเกลาขาวผ่องดุจหิมะ 

แรกตก

มอียู่ช่วงหนึง่ฟ่านตเูคยฝึกฝนวิชาร่วมอภิรมย์กับศษิย์หญิงระดบัล่าง

สองคนของส�านักเหอฮวน และรู้ถึงเคล็ดวิชาการบ�าเพ็ญคู่ชายหญิง

หญิงสาวที่ชื่อเมิ่งถังผู้นี้รูปโฉมงดงามอย่างแท้จริง

อีกทั้งนางเป็นศิษย์ภายในของส�านักหมิงหวา พลังวัตรจะต้อง 

ไม่ด้อยอย่างแน่นอน ถ้าสามารถบ�าเพ็ญคู่ชายหญิงกับนางได้ เช่นน้ัน 

พลังวัตรของเขาไยมิใช่จะเพิ่มพูนขึ้นอีกขั้นหนึ่งหรอกหรือ
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อย่างไรเสยีเผ่ามารจะบกุเข้าโจมตเีมอืงอย่างน้อยต้องรอถึงตอนค�า่ 

ยามนี้ท้องฟ้าภายนอกยังกลางวันอยู่ อยู่ที่นี่ไปตลอดก็ยังต้องรออีกนาน 

ไม่สู้มาร่วมฝึกบ�าเพ็ญคู่ชายหญิงกับเมิ่งถังสักรอบ

ประการแรกช่วยเพ่ิมพูนพลังวัตรของตนเอง ประการท่ีสองก็ถือ

เป็นการฆ่าเวลา

รอตกค�า่แล้วค่อยเอาตะปูวิญญาณชัว่ร้ายปักเข้าไปในดวงจติเมิง่ถัง

สังหารนางเสีย ช่วงชิงเอากระบี่เซียนของนางแล้วไปจากที่นี่ก็ไม่สาย

เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ฟ่านตูก็เอามือเกาะผนังถ�้าลุกขึ้นมา จากน้ัน

เขาก็สาวเท้าเดินช้าๆ เข้ามาที่เมิ่งถัง

เมิง่ถังแม้สองตาจะหลบัอยู่ แต่ยังคงได้ยินการเคลือ่นไหวรอบด้าน

ได้ชัดเจน

ก็รู้ว่าฟ่านตูไม่เพียงยืนขึ้นมาแล้วยังเดินเข้ามาที่นาง

หรือฟ่านตูจะเข้ามาสังหารนาง จากนั้นก็ช่วงชิงชิงหลวน

หัวใจเต้นเร็วขึ้นทันที

นางพยายามเต็มที่ที่จะรวบรวมปราณวิเศษในร่าง คิดว่ารอฟ่านตู

เข้ามาก็จะจู่โจมเขาคราเดียวถึงชีวิต

แต่เสียดายก่อนหน้านี้ตอนนางปล่อยนกกระเรียนกระดาษออกไป

ได้ใชป้ราณวเิศษทีส่ามารถใชไ้ด้ในร่างออกไปหมดแล้ว เวลานีเ้พยีงรูส้กึ

ในดวงจิตว่างเปล่าโหรงเหรง ไม่มีปราณวิเศษแม้แต่น้อย

อีกทั้งก็ไม่รู้ที่แท้ฟ่านตูใช้ควันเคลิบเคลิ้มอันใด ประสิทธิผลจึงดี

เพียงนี้ เวลาผ่านไปนานปานนี้แล้วนางก็ยังขยับตัวไม่ได้ กระท่ังจะเปิด

ปากพูดก็ยังยาก

ได้แต่ฟังเสยีงฝีเท้าของฟ่านตทูีเ่ดนิเข้ามาใกล้นางเข้าทกุท ีด้วยหวัใจ

Page �������������������������������� 3.indd   17 11/22/22   10:33 AM



18 ข ้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู ้หล่อเหลา 3

ที่แขวนลอย

ทนัใดนัน้ก็มเีสยีงผ้าขาดดงัแควก จากน้ันนางก็รูส้กึเย็นวาบทีแ่ผ่นหลงั

หวัใจท้ังดวงของเมิง่ถังจมดิง่ลงไป รูส้กึถูกหยามเหยียดอปัยศอดสู

อย่างที่สุด

ฟ่านตูผู้นี้คิดจะท�าอะไร

จากนั้นนางก็รับรู้ถึงแผ่นหลังที่สั่นระริก ทึ่มทื่ออยู่ชั่วขณะ นางจึงรู้

ว่าเกิดอะไรขึ้น

เป็นฟ่านตูคนสารเลวผู้นั้นเอามือวางลงบนแผ่นหลังของนาง

"จุๆ เจ้าไม่เพียงมีใบหน้างดงาม เรือนร่างของเจ้าก็ยังไม่เลวเลย 

ไม่ว่าบุรุษคนใดเห็นแล้วก็ต้องคิดเพ้อพกไปไกล"

ฟ่านตูเอ่ยด้วยน�้าเสียงกรุ้มกริ่มยิ่ง

เมื่อบวกกับการกระท�าของเขาในเวลานี้ ถ้าเมิ่งถังยังไม่รู้อีกว่าเขา

คิดจะท�าอะไรเช่นนั้นนางก็เป็นตัวโง่งมแล้ว

นิ้วมือที่เคลื่อนไปมาบนแผ่นหลังของนางค่อยๆ เลื่อนไหลลงต�่า 

เมิ่งถังท�าได้เพียงรู้สึกอัปยศอดสู

ถ้าปราณวิเศษของนางไม่ได้ย้อนท�าร้าย ไม่ ต่อให้ตอนนี้นางไม่มี

พลังวัตร ขอเพียงนางสามารถเคลื่อนไหวได้ นางก็จะเสี่ยงชีวิตกับฟ่านตู

ชนิดเจ้าตายข้าอยู่ ยอมเป็นหยกที่แตกดีกว่าเป็นกระเบื้องที่สมบูรณ์* 

แต่เสยีดายนางในเวลานีท่ั้วร่างอ่อนปวกเปียก กระทัง่นิว้มอืก็ยังขยับไม่ได้

ฟ่านตูยังพร�่าเสียดายอยู่นั่น

"หญิงงามควรจะมชีวีติชวีาและมกีลิน่หอมจงึจะน่าสนใจ อย่างเจ้า

ได้แต่นอนนิ่งไม่ขยับเช่นนี้ ดูจะขาดความรื่นรมย์ไปสักหน่อย"

* ยอมเป็นหยกที่แตกดีกว่าเป็นกระเบื้องท่ีสมบูรณ์ เป็นส�านวน หมายถึงยึดมั่นในความเชื่อ หลักการ หรือ 

อุดมการณ์ของตนอย่างแน่วแน่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
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พูดพลางเขายกมือขึ้นตบสะโพกเมิ่งถังด้วยท่าทีหยอกเย้า "ไม่ต้อง

เสแสร้งแล้ว ข้ารู้ตอนนี้เจ้ามีสติแจ่มใส ลืมตาขึ้น บางทีอีกประเดี๋ยว 

ข้านายท่านจะให้เจ้าได้มีความสุขมากขึ้น"

เมิ่งถังก็ไม่อยากเสแสร้งแล้ว

ฟ่านตูเพิ่งกล่าวจบนางก็ลืมตาทั้งสองขึ้น

สายตาท่ีมองฟ่านตูเปล่งประกายวาววับแสดงความคิดภายในใจ

ของนางในยามนี้ออกมา

สารเลว! เจ้าจะต้องไม่ตายดี!
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ฟ่านตูไม่ใส่ใจต่อการกระท�าท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายใดๆ แก่เขาเช่นนี ้

ของเมิ่งถังแม้แต่น้อย

แสยะยิ้มอย่างต�่าทราม เอื้อมมือมาอย่างรวดเร็ว

มเีสยีงดังแควก หลงัจากเสือ้ถูกฉกีขาด กระโปรงของเมิง่ถังก็ไม่อาจ

รักษาไว้ได้

เมิ่งถังไม่เคยพบเจอเรื่องเช่นนี้มาก่อน ต่อให้ปกตินางขวัญกล้า 

เพียงใด แต่ยามนี้ก็เริ่มหวาดกลัวขึ้นมาแล้ว

ไม่อาจดิ้นรน นางท�าได้เพียงหลับตาทั้งสองแน่น

แต่สุดท้ายยังคงมีหยดน�้าตาไหลออกมาตามหางตา

ฟ่านตูเห็นแล้ว เลิกค้ิวกล่าวย้ิมๆ "ร้องไห้ด้วยเหตุใด เจ้าวางใจ 

ข้านายท่านเคยฝึกฝนเคลด็วชิาบ�าเพ็ญคูช่ายหญิง รบัรองว่าอกีประเดีย๋ว

จะท�าให้เจ้ามีความสุขจนลืมวันลืมคืน และไม่เสียแรงท่ีตายด้วยน�้ามือ

57
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ของข้าในวันนี้"

พูดพลางก็จะจับร่างเมิ่งถังพลิกขึ้นมา

แต่ยังไม่ทันท่ีมือของเขาจะแตะถูกไหล่ของเม่ิงถัง ทันใดนั้นก็รู้สึก

ได้ว่าม่านอาคมที่ด้านนอกสั่นกระเพื่อมขึ้น

มีอะไรบางอย่างก�าลังพุ่งชนม่านอาคม!

ฟ่านตูแม้ในใจจะสั่นสะท้าน แต่ก็ไม่ลนลาน

อาวุธวิเศษหลายชิ้นนี้ ตอนน้ันเขาท้ังเกลี้ยกล่อมและหลอกล่อ 

สุดท้ายยังใช้วิธีการต�่าช้าถึงได้มาอยู่ในมือ ม่านอาคมที่วางไว้ ผู้บ�าเพ็ญ

เซียนในขั้นต�่ากว่าต้าเฉิงไม่อาจท�าลายได้

ทอดสายตามองไปทั่วทั้งแดนเซียน ผู้บ�าเพ็ญเซียนในขั้นต้าเฉิงก็มี

เพียงเมิ่งชิงเหิงแห่งส�านักหมิงหวาผู้เดียวเท่านั้น

แต่เจ้าส�านักเมิ่งผู้นี้กักตนตลอดปี เขาจะมาที่นี่ได้อย่างไร

นีก็่คือสาเหตุท่ีว่าเพราะเหตุใดฟ่านตจูงึกล้าบกุเข้าเขตหวงห้ามของ

เมืองเหิงหยาง เพราะเขารู้ต่อให้ที่นี่มีสัตว์ร้ายปิดผนึกอยู่จริง แต่ขอเพียง

เขาซ่อนตัวอยู่ในม่านอาคมน้ีไม่ออกไป สัตว์ร้ายตัวนั้นก็ไม่อาจท�าร้าย 

เขาได้

ด้วยเหตุนีต้อนหันหน้าไปมองว่าเหตใุดม่านอาคมจงึสัน่ไหวผดิปกติ 

สีหน้าของฟ่านตูยังคงผ่อนคลายยิ่ง

แต่ครู่เดียวเขาก็ไม่อาจผ่อนคลายได้แล้ว

เพราะเขาเห็นท่ีด้านนอกมีคนผู้หนึ่งก�าลังใช้มือทั้งสองวางอยู่บน

ม่านอาคม แสงสีขาวสว่างจ้าวาบขึ้นมาชั่วขณะ ก็เห็นคนผู้น้ันคล้าย 

ดึงประตูเปิดเช่นนั้น ฉีกม่านอาคมท่ีเขาคิดว่าแข็งแกร่งอย่างท่ีสุด ไม่มี

ใครสามารถบุกเข้ามาได้ออกไปทางด้านข้างทั้งสองข้าง
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คนผู้นี้ถึงกับสามารถใช้มือเปล่าฉีกม่านอาคม...

ฟ่านตูตื่นตะลึงจนทึ่มทื่อไปทั้งร่าง

เขายังคงอยู่ในท่าก่ึงคุกเข่าอยู่ข้างกายเมิ่งถัง มองผู้มาเยือนด้วย

สีหน้าตื่นตระหนกตกใจ

แสงอาทิตย์ทีด้่านนอกร้อนแรง คนผูน้ัน้เดนิย้อนแสงเข้ามา ตอนแรก

ก็รูปร่าง ตามมาด้วยใบหน้าค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้นมาทีละชุ่นในสายตา 

ของฟ่านตู

รอจนเหน็รปูร่างหน้าตาของผูม้าได้ชดัเจน ฟ่านตก็ูตกใจจนนัง่แปะ

ลงไปกับพื้นทันที

เป็นมู่หวาฮุย!

แต่ต่างจากสองครั้งก่อนที่เขาเคยเห็น มู่หวาฮุยในยามนี้ทั่วร่าง 

เต็มไปด้วยจิตสังหาร ดวงตาด�าสนิทคมกริบคู่นั้นยามจ้องมองมา ฟ่านตู

ตัวสั่นสะท้านจากส่วนลึกของจิตวิญญาณออกมาถึงภายนอก

อดทนต่อการถูกพลงักดข่มคุกคามจนเลอืดลมในช่องอกพลุง่พล่าน 

ฟ่านตูสองมือยันพื้น ร่างกระถดไปข้างหลังช้าๆ

เพียงคิดจะอยู่ห่างจากมู่หวาฮุยให้มากหน่อย ถึงจะเพียงชุ่นเดียว 

ก็อาจท�าให้เขารู้สึกดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้

ทว่ามู่หวาฮุยไม่ได้มองเขาแล้ว สายตาของมู่หวาฮุยจับนิ่งไปที่ร่าง

ของเมิ่งถัง

ตอนม่านอาคมสัน่ไหว เมิง่ถังก็สงัเกตเหน็แล้ว ลมืตาท้ังสองข้างขึน้

ทันที

แล้วก็เห็นมู่หวาฮุยเดินเข้ามาด้วยสีหน้าท่าทางดุร้าย ในดวงตา 

เตม็ไปด้วยประกายโลหติพลุง่พล่าน ท�าให้เขาในยามน้ีดเูหมอืนอสรูหรอื
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ผีร้ายที่เพิ่งคลานออกมาจากนรก

แต่เมิ่งถังกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อย

เพียงรู้สึกว่าศิษย์พ่ีมาแล้ว นางก็มีทางรอดแล้ว นางไม่ต้องทนให้

ฟ่านตูกระท�าการลบหลู่เหยียดหยามอีก

เมื่อครู่ก่อนนางรู้สึกหวาดกลัว มาตอนนี้จู่ๆ นางก็ดีใจเป็นล้นพ้น 

ด้วยสภาพจิตใจที่ขึ้นๆ ลงๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่อาจควบคุม

ตนเองได้อีกต่อไป มองไปที่มู่หวาฮุยแล้วน�้าตาก็พรั่งพรูไหลอาบแก้ม

มู่หวาฮุยเห็นแล้วในใจราวกับถูกมีดเฉือน

ย่ิงได้เห็นเสือ้ผ้าทัว่ร่างนางถูกฉกีขาด นอนเปลอืยร่างอยู่ทีน่ัน่ ยังมี

อะไรไม่เข้าใจอีก

เพลิงโทสะในใจพุ่งสูงเทียมฟ้า

พริบตาถัดมาเงาร่างของมู ่หวาฮุยประดุจปีศาจร้าย ภายใต ้

สถานการณ์ที่ฟ่านตูยังมองเห็นไม่ชัดเจน มู่หวาฮุยก็เคลื่อนตัวมาถึง 

เบือ้งหน้าเขาแล้ว มอืขวาคว้าคอเขาอย่างรวดเร็ว แม่นย�า และไร้ความปรานี

ฟ่านตูจะอย่างไรก็เป็นบุรุษผู้หนึ่ง น�้าหนักตัวต่อให้ไม่ถึงหนึ่งร้อย

แปดสบิชัง่* อย่างน้อยก็ต้องมหีน่ึงร้อยห้าสบิชัง่ แต่เวลาน้ีมูห่วาฮยุถึงกับ

ใช้มือข้างเดียวเค้นคอเขาแล้วหิ้วขึ้นมาจากพื้นตรงๆ

สองเท้าห้อยอยูก่ลางอากาศ หายใจล�าบาก ใบหน้าของฟ่านตแูดงก�า่

ไปทั้งหน้า

เขาคิดจะดิ้นรน คิดจะใช้การลอบท�าร้ายมาบีบบังคับให้มู่หวาฮุย

ปล่อยมือ

แต่ไม่นานเขาก็พบว่าต่อหน้ามู่หวาฮุย เขาไม่มีทางต่อต้านได้เลย

* ชั่ง (จิน) เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม
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พลงัอ�านาจท่ัวร่างมูห่วาฮยุกดอัดเขาจนด้ินไม่หลุด ท�าให้เขากระท่ัง

จะยกมือเคลื่อนไหวเล็กน้อยเท่านี้ก็ยังท�าไม่ได้

อกีท้ังเขายังต่ืนตระหนกตกใจเมือ่พบว่านัยน์ตาทัง้สองของมูห่วาฮุย

ที่เดิมมีสีด�าสนิทดุจหมึกไม่รู ้เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานดั่งเนตรสีโลหิตไป 

ตั้งแต่เมื่อใด

"เจ้าถึงกับกล้าจับตัวนางมา"

เสียงของมู่หวาฮุยต�่าหนัก ทว่าเย็นยะเยือกเสียดกระดูก แต่ละค�า

เหมอืนเค้นออกมาจากซอกฟัน เตม็ไปด้วยความเยียบเย็นน่าสะพรงึกลวั

"หึ เจ้าถึงกับยังกล้าลบหลู่นาง"

ทกุครัง้ทีเ่อ่ยออกมาค�าหนึง่ มอืทีเ่ค้นคอฟ่านตูก็จะบีบแน่นข้ึนส่วนหน่ึง 

ถึงช่วงหลังฟ่านตูไม่เพียงกระทั่งสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออก 

ยังยาก ได้แต่อ้าปากกว้างอย่างเหนือ่ยเปล่า แม้แต่ดวงตาทัง้สองของเขา

ก็เบิกถลนออกมาคล้ายด่ังพริบตาถัดมานัยน์ตาของเขาก็จะหลุดจาก

เบ้าตาออกมาเช่นนั้น

แต่นี่ยังไม่นับว่าจบ

ฟ่านตูเห็นมูห่วาฮยุยกมอืซ้ายขึน้มาช้าๆ นิว้ชีจ้ีม้าท่ีหว่างคิว้ของเขา 

ในดวงตาแดงเรื่อเต็มไปด้วยกลิ่นอายความดุร้ายกระหายเลือด

ในใจพลันเกิดการคาดเดาขึ้นมาอย่างหนึ่ง ฟ่านตูหวาดกลัวสุดขีด

คิดจะส่งเสียงร้อง แต่เสียดายเขาไม่อาจท�าสิ่งใดได้

ได้แต่เบกิตามองแสงสขีาวนวลสายหนึง่ถูกดงึออกมาจากหว่างคิว้

ของตนช้าๆ ไปรวมอยู่ในฝ่ามือของมู่หวาฮุยทั้งหมด

และพร้อมๆ กับท่ีแสงสีขาวนวลสายนี้ไหลออก ท่ัวร่างของฟ่านต ู

ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานที่คนทั่วไปยากจะคิดฝันและยากจะ
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ทานทนได้

สุดท้ายเขาก็เจ็บปวดจนตายไปทั้งเป็นเช่นนี้เอง

ตอนตายตายังไม่หลับ ดวงตาท้ังสองเบิกกว้าง ลูกนัยน์ตาหลุด 

ออกมาจากเบ้า

ขณะเดียวกันใบหน้าของเขา ร่างกายของเขาก็เห่ียวเฉาลงอย่าง

รวดเร็ว ด้วยความเร็วท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จากน้ันก็เสื่อมสลาย 

กลายเป็นกระดูกสีขาว

มูห่วาฮยุเหวีย่งร่างเขาไปทางผนงัถ�า้ด้านหนึง่ เสือ้ผ้าไม่อาจปิดบงั

กระดูกสีขาวที่อยู่ใต้ร่างได้ กระดูกสีขาวบางส่วนถูกกระแทกกลายเป็น

ผุยผงในทันที ส่วนใหญ่หลังจากแตกหักก็ร่วงลงสู่พื้น

มู่หวาฮุยหาได้มองแม้แต่แวบเดียว หากแต่หลุบตามองไอหมอก 

สีขาวในฝ่ามือกลุ่มนั้น

ผ่านไปครู่หน่ึงเขาก็รวบฝ่ามือเข้าหากันแน่นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

ความรู้สึก ไอมารสีด�าลอยขึ้น ไอหมอกสีขาวถูกกลืนไปหมดสิ้น

ความจรงิแดนบ�าเพ็ญเซยีนมวิีชาล้ีลับอยู่แขนงหน่ึง ดดูจิตวิญญาณ

ของผู้อื่นออกมาทั้งเป็น จิตวิญญาณที่ดูดออกมาอาจจะปิดผนึกไว้ หรือ

ท�าให้จิตวิญญาณแหลกสลาย คนท่ีไม่มีจิตวิญญาณเช่นน้ีก็จะไม่อาจ 

เข้าสู่วัฏสงสารได้อีก

เดิมวิชาลี้ลับเช่นนี้ใช้จัดการคนชั่วช้าสามานย์ แต่ผู้บ�าเพ็ญเซียน

พึงมจีติเมตตากรณุา ด้วยเหตุน้ีวิชานีจ้งึค่อยๆ ถูกห้ามใช้ กระทัง่ในบรรดา

ชนรุ่นหลังมีมากมายที่ไม่รู้ว่ามีวิชาเช่นนี้

มู่หวาฮุยเองแต่ก่อนก็บังเอิญอ่านเจอจากต�าราลับเล่มหนึ่งในหอ

เก็บต�าราของส�านักหมิงหวา แต่เขาไม่เคยฝึกฝน เพียงอ่านแล้วก็แล้วไป
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เพียงแต่เขาสติปัญญาเฉลยีวฉลาดย่ิง อกีทัง้วิชาลีลั้บแขนงนีก้เ็พียง

โหดเหี้ยม ความจริงแล้วฝึกฝนไม่ยาก ดังนั้นเมื่อครู่ภายใต้โทสะที่พุ่งสูง

เทียมฟ้า มู่หวาฮุยนึกถึงต�าราวิชาดังกล่าวที่เขาเคยอ่านข้ึนมาได้ ถึงกับ

ฝึกฝนได้ในทันที ทั้งยังเรียนรู้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้กับฟ่านตูในทันใด

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ใช้วิชาลี้ลับโหดเหี้ยมขั้นนี้ ในใจของมู่หวาฮุย 

กลับไม่มีความลังเลหรือนึกเสียใจแม้แต่ครึ่งส่วน

เขาโน้มตัวลง โบกมือสลายม่านอาคมที่แผ่คลุมอยู่รอบตัวเมิ่งถัง

เมื่อครู่ตอนเขาย่ืนมือไปเค้นคอฟ่านตูได้สร้างม่านอาคมไว้รอบตัว

เมิ่งถังชั้นหนึ่ง

ประการแรกเพราะไม่ต้องการให้ฟ่านตมูองสภาพของเมิง่ถังในยามน้ี

อีกแม้แต่แวบเดียว ประการท่ีสองจิตใต้ส�านึกของเขาไม่อยากให้เมิ่งถัง

เห็นลักษณะท่าทางของเขาในเวลานี้

รอจนจัดการกับฟ่านตูเรียบร้อยแล้ว มู่หวาฮุยจึงสลายม่านอาคม

ออก

แม้ฟ่านตูจะตายไปแล้ว แต่เขาก็ได้เห็นเรอืนร่างของเม่ิงถังในยามนี้

แล้ว มู่หวาฮุยในใจยังคงอดไม่ได้ที่จะโทสะพุ่งสูงเทียมฟ้า

เจ้าคนต�า่ทรามผูน้ั้น เหตุใดจงึกล้ามคีวามคดิสกปรกโสมมต่อเมิง่ถัง

เช่นนี้ได้

ย่ืนมือไปคว้าเมิ่งถังมากอดไว้ในอ้อมอกแน่น มู่หวาฮุยยกมือขึ้น

ลูบไล้แผ่นหลังเกลี้ยงเกลาของนางเบาๆ

รู้สึกได้ว่าเมิ่งถังขดตัวเล็กน้อย ในใจของมู่หวาฮุยทั้งโกรธแค้น 

และเวทนาสงสาร

รีบเปลี่ยนมาลูบไล้เรือนผมงามของนางเบาๆ ปลอบโยนด้วย 
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น�้าเสียงนุ่มนวล "ไม่เป็นไรแล้ว เจ้าไม่ต้องกลัว ไม่มีอะไรแล้ว"

เพียงแต่ตัวเขาเองกลับข่มกลั้นไม่อยู่ซุกหน้าลงตรงซอกคอนาง 

มือที่ลูบปลอบเมิ่งถังยังคงสั่นเทา

ไม่มีใครรู้เมื่อครู่ตอนจู่ๆ ติงเล่อเซวียนบุกเข้าไปหาเขา บอกเขาว่า

เม่ิงถงัถูกคนจบัตวัไป ไม่รูถู้กพาไปทีใ่ด ในใจเขามคีวามหวาดกลวัมากมาย

เพียงใด

เขาตามรอยเลือดหามาตลอดทาง ความห่วงกังวลและหวาดกลัว

ในใจแทบจะท�าให้เขาควบคุมตนเองไม่อยู่ และย่อมควบคุมไอมารที ่

ปิดผนึกอยู่ในดวงจิตไม่ได้

รอยเลอืดเป็นจดุๆ หายไปทีน่อกม่านอาคมของเขตหวงห้าม มูห่วาฮยุ

ไม่ลังเลแม้ชั่วขณะ ฟาดฟันม่านอาคมในกระบี่เดียว

เมื่อมาถึงด้านนอกถ�้าแห่งน้ี เขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเมิ่งถัง 

แม้แต่กระบี่อู๋จี๋ก็ไม่ทันจะได้เรียกมา ใช้มือเปล่าฉีกม่านอาคมโดยตรง

เห็นเมิง่ถังเน้ือตัวเปล่าเปลอืยนอนอยู่กับพ้ืนมองเขาน�า้ตาไหลพราก 

เขาพลันสูญเสียสติสัมปชัญญะทั้งหมดไปในทันที

ดังนั้นฟ่านตูจึงสมควรตาย จิตวิญญาณแหลกสลายก็ไม่เกินไป

หลังจากความโกรธแค้นความเวทนาสงสารผ่านไปแล้ว ในใจของ 

มู่หวาฮุยเต็มไปด้วยการต�าหนิตนเอง

รูท้ั้งรูว่้าเมิง่ถังในเวลานีไ้ม่อาจใช้ปราณวิเศษได้ เหตใุดเขาจงึยังจะ

ทิ้งนางไว้ตามล�าพังผู้เดียว

ต่อให้เจ้าเมอืงโจวเชญิเขาไปเพ่ือปรกึษาหารอืเรือ่งต่อต้านมารแล้ว

อย่างไร ในโลกนี้เดิมก็ไม่มีเรื่องอันใดส�าคัญยิ่งไปกว่าเมิ่งถังอีกแล้ว

เขาควรจะเฝ้าระวังอยู่ข้างกายเมิง่ถังตลอดเวลา เช่นน้ีนางก็คงไม่ต้อง
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ได้รับความตื่นตระหนกตกใจเช่นนี้แล้ว

พรบิตาถัดมาเขายกมอืขวาขึน้มาแล้ววางลงบนหน้าอกซ้ายของตน

อย่างไม่ลังเล

เมิง่ถังแม้เวลานีจ้ะไม่สามารถขยับตัวได้ แต่เอนองิอยู่ในวงแขนข้าง

ซ้ายของมู่หวาฮุยก็ยังคงมองเห็นว่าเขาก�าลังท�าอะไร

แล้วก็เห็นมู่หวาฮุยงอนิ้วมือขวาเป็นกรงเล็บ

ในฝ่ามอืของเขาคล้ายมแีรงดึงดูดไร้รปู ผ่านไปครู่หนึง่เมิง่ถังก็ได้ยิน

มู่หวาฮุยท่ีปลายคางแตะอยู่บนศีรษะของนางแค่นเสียงหนักๆ ออกมา 

ค�าหนึ่ง

จากน้ันนางก็ต่ืนตระหนกตกใจท่ีได้เห็นโลหิตหยดหนึ่งลอยช้าๆ 

ออกมาจากหน้าอกข้างซ้ายของมู่หวาฮุย

เขาก�าลังเอาโลหิตที่หัวใจของตนออกมา!

เมิ่งถังรูม่านตาขยายเล็กน้อย

เขาเอาโลหิตที่หัวใจของตนออกมาท�าอะไร

หรอืเขาไม่รูว่้ากล่าวส�าหรบัผูบ้�าเพ็ญเซยีนแล้ว โลหติทีหั่วใจมคีวาม

ส�าคัญมากเพียงใด

ในใจของเมิ่งถังมีข้อสงสัยมากมาย กระทั่งถ้าตอนนี้นางสามารถ

เอ่ยปากได้ นางจะต้องด่ามู่หวาฮุยสักสองค�า

แต่พริบตาถัดมานางก็เห็นมู่หวาฮุยใช้มือควบคุมโลหิตจากหัวใจ

หยดนั้นเข้ามาใกล้ดวงจิตของนาง

เมิ่งถังนัยน์ตาทั้งสองเบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึง

นี่เขาจะ...

ไม่นานการคาดเดาของนางก็ได้รับการยืนยัน
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ก็ไม่รู ้มู ่หวาฮุยควบคุมอย่างไร เมิ่งถังเพียงรู ้สึกภาพเบื้องหน้า 

พร่าลาย โลหิตจากหัวใจหยดนั้นก็ซึมเข้าไปในหน้าอกข้างซ้ายของนาง

ราวกับสิ่งมีชีวิต

แทบจะในเวลาชั่วพริบตาเดียวนางรู้สึกอุ่นวาบท่ีดวงจิต มีปราณ

วิเศษที่แข็งแกร่งทรงพลังจ�านวนมหาศาลเติมเต็มเข้ามา

ปราณวิเศษเหล่าน้ีประดุจกระแสน�า้ไหลบ่าไปทั่วร่างของนางด้วย

ความรวดเร็วรุนแรงไม่อาจขวางกั้น

เส้นชีพจรปราณท่ีเดิมยังเปิดโล่งไม่เต็มที่ถูกการโหมซัดในครั้งนี้ 

ท�าให้ทะลุโล่งไปทั้งหมดในทันที

ครั้นแล้วเมิ่งถังก็พบว่าตนเองสามารถขยับตัวและพูดได้แล้ว

"ศิษย์พี่"

นางเปิดปากอย่างยากล�าบาก "นี่ท่านท�าอะไรลงไป"

เอาโลหิตจากหัวใจของตนออกมาให้นาง

เขารูห้รอืไม่เมือ่ครูถ้่าเขาไม่ระวังเพียงนิดเดยีวก็จะท�าลายพลงัวัตร

ของตนเองได้ กระทั่งยังอาจมีอันตรายถึงชีวิตของเขา

มูห่วาฮยุไม่ได้ตอบ หยิบเสือ้คลมุตวัหน่ึงออกมาจากแหวนเก็บทรพัย์

ของตนคลุมไว้บนร่างของนาง แล้วบอกนาง "อย่าพูด หลับตา สงบใจ"

ในเวลาเดียวกันเขาก็หลับตาลง มือแนบอยู่ตรงดวงจิตของนาง 

น�าพาการโคจรของปราณวิเศษในร่างของนาง

เมิ่งถังลอบทอดถอนใจออกมาทีหนึ่ง

เรือ่งมาถึงขัน้นีน้างก็ไม่อาจเอาโลหติจากหวัใจหยดน้ันคนืให้มูห่วาฮยุ

ได้แล้ว ได้แต่ท�าตามค�าพูดของมู่หวาฮุยหลับตาลง สงบใจ เริ่มเข้าฌาน 

ค่อยๆ หลอมรวมโลหิตจากหัวใจหยดนั้น
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กล่าวส�าหรับเมิ่งถัง ทันทีท่ีเข้าฌานนางก็จะไม่รู้อะไรเก่ียวกับโลก

ภายนอกอีก กระทั่งเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปนางก็ไม่รับรู้

แต่มู่หวาฮุยหลังจากน�าพาการโคจรของปราณวิเศษในร่างเมิ่งถัง

เรียบร้อยแล้ว เขาก็ลืมตาขึ้น หลุบตาลงมองเมิ่งถัง

บนใบหน้ามีละอองฝุ่น บนแก้มข้างหน่ึงยังมีรอยน้ิวมือห้านิ้วที่ยัง

จางหายไปไม่หมด

มูห่วาฮยุอยากจะลบูแก้มนางย่ิงนกั ถามสักค�าว่าเจ็บหรือไม่ แต่เขา

เกรงว่าจะรบกวนนาง จ�าต้องค่อยๆ ลดมือที่ยกขึ้นมาลง

แต่ยังคงจับตามองเมิ่งถังอยู่ตลอด

เงาตะวันคล้อยไปทางทิศตะวันตก ในทีส่ดุเมิง่ถังกโ็คจรพลงัลมปราณ

เสร็จสิ้น จึงลืมตาทั้งสองขึ้น

ไม่เพียงพลังวัตรท้ังหมดจะกลับมาแล้ว นางกระทั่งยังทะลวงผ่าน

เข้าสู่ขั้นหยวนอิงในคราเดียว

นางกระจ่างแก่ใจดี ทั้งหมดน้ีเป็นเพราะได้โลหิตจากหัวใจของ 

มู่หวาฮุยหยดนั้น

แต่มู่หวาฮุยเอาโลหิตหยดนั้นออกมาจะมีผลเสียต่อพลังวัตรกับ

ร่างกายของเขาหรือไม่

รบีเอ่ยถามถึงเรือ่งท่ีตนใส่ใจมากทีส่ดุพลางมองมูห่วาฮยุด้วยสหีน้า

ห่วงกังวล

มูห่วาฮยุกลบัมสีหีน้าเฉยเมย ยังมรีอยย้ิมแฝงอยู่ในดวงตา ยกมอืขึน้

ลบูศรีษะนางเบาๆ บอกด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวลอ่อนโยน "ไม่เป็นไร เจ้าวางใจได้"

นัน่เป็นโลหติจากหวัใจทีล่�า้ค่ายากจะหาใดเทยีมเชยีวนะ! แต่เหตุใด

พูดออกมาจากปากท่านจึงดูไม่ส�าคัญอะไรเหมือนผักกาดขาวข้างทาง 
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เช่นนั้นเล่า

แต่ว่าช่างเถิด อย่างไรเสียโลหิตจากหัวใจนี้พอเข้าไปในดวงจิต 

ของนางแล้ว คดิจะเอาออกมาก็เป็นเรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ต่อไปนางยังคงตัง้ใจ

ฝึกฝน เพ่ิมพูนพลงัวตัร พยายามปกป้องมูห่วาฮยุอย่างสดุความสามารถ

ของตนเถิด

จึงพยักหน้า "อืม เช่นนั้นก็ดี"

มูห่วาฮยุมองนาง รอยย้ิมอบอุน่ทีฝ่ากแฝงอยู่ในดวงตาด�าสนิทคูน่ัน้

ไม่จางหายไปแม้แต่ครึ่งส่วน

ราวกับว่าคนท่ีดวงตาทั้งสองแดงฉานดั่งดวงเนตรโลหิตในช่วง 

ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เขาเช่นนั้น

นอกจากน้ีที่มู่หวาฮุยไม่ได้บอกเมิ่งถังก็คือโลหิตจากหัวใจหยดนั้น

ของเขาไม่เพียงสามารถซ่อมแซมเส้นชีพจรปราณท่ีติดขัดของเมิ่งถัง 

ให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว เลื่อนข้ันพลังวัตรของนาง แต่ต่อไป 

ไม่ว่าเมิง่ถังจะอยู่ทีใ่ด ต่อให้อยู่ห่างออกไปเป็นพันหมืน่หลี ่เขาก็สามารถ

รับรู้ได้

รวมถึงความปลอดภัยของนาง

เขาจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเช่นในวันนี้ขึ้นอีกครั้งเป็นอันขาด

เมิ่งถังไม่ได้ถามมู่หวาฮุยว่าฟ่านตูผู้นั้นไปที่ใดเสียแล้ว

ตอนมู่หวาฮุยใช้มือเปล่าฉีกม่านอาคมเดินเข้ามาในถ�้า นางก็เห็น

จติสงัหารในดวงตาของเขาแล้ว ดังนัน้นางรู้ ฟ่านตไูม่มทีางมีชวิีตอยู่ต่อไป

ได้แล้ว

ทว่าคนเช่นฟ่านตู เมิ่งถังรู้สึกว่าเขาไม่มีความจ�าเป็นต้องมีชีวิตอยู่

ต่อไปแล้ว
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คนเลวมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เป็นภัยต่อคนดี

วันน้ีคนทีฟ่่านตจูะท�าร้ายคอืนาง ถ้าให้เขามชีวิีตอยู่ต่อไป คร้ังหน้า

คนที่เขาจะท�าร้ายก็ย่อมเป็นผู้อื่น

เมิ่งถังบอกให้มู่หวาฮุยหมุนตัวไป แล้วหยิบชุดกระโปรงจากใน

แหวนเก็บทรัพย์ออกมาผลัดเปลี่ยน

จากนั้นนางก็เรียกมู่หวาฮุย "เสร็จแล้ว ศิษย์พี่ เราไปกันเถิด"

นางในเวลานีรู้ส้กึว่าทัว่ร่างเต็มไปด้วยพละก�าลังจะกวัดแกว่งกระบี่

ฟาดฟันสัตว์ร้ายก็ไม่เป็นปัญหา

ดังค�าพูดที่ว่าคิดถึงอะไรสิ่งนั้นก็มา พริบตาถัดมานางก็ได้ยินเสียง

ตึงๆ ดังสนั่นมาจากนอกถ�้า

พ้ืนดินสั่นสะเทือนไม่หยุดประหนึ่งมังกรใต้ดินพลิกตัวเช่นน้ัน บน

ผนังถ�้าเหนือศีรษะเองก็มีเศษหินร่วงหล่นลงมาตลอดเวลา
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เมิ่งถังมองมู่หวาฮุยด้วยสัญชาตญาณ จากนั้นนางก็เรียกชิงหลวน

ออกมา เดินน�าหน้าไปที่ปากถ�้า

ศิษย์พ่ีเพ่ิงจะเอาโลหติจากหวัใจหยดหนึง่ให้นาง ถึงพลงัวตัรของเขา

จะสูงส่งล�้าลึก แต่ย่อมต้องมีความรู้สึกอ่อนเพลีย

ยามนี้คือช่วงเวลาที่นางต้องปกป้องเขาแล้ว!

อกีทัง้นางเพ่ิงเข้าสูข่ัน้หยวนองิ เพียงรูส้กึปราณวิเศษในร่างเตม็เป่ียม 

ไม่ว่าข้างนอกจะเป็นสตัว์ร้ายประเภทใด นางก็รูส้กึว่าล้วนสามารถน�ามา

เซ่นสังเวยกระบี่

สาวเท้าเร็วๆ เดินไปถึงปากถ�้าก็เห็นสัตว์รูปร่างใหญ่โตมโหฬาร 

ตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ด้านนอก

คล้ายสกุรแต่ไม่ใช่สกุร คล้ายช้างแต่ไม่ใช่ช้าง มหีางยาวมาก มเีขีย้ว

ใหญ่โตสองเขี้ยว ยามอ้าปากค�ารามเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมเต็มปาก

58
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นอกจากน้ีเมิ่งถังมองประเมินอยู่ครู่หนึ่ง เจ้าตัวน้ียังหนังหยาบ 

เน้ือหนาย่ิง อาวุธท่ัวไปอยู่ต่อหน้ามันเกรงว่าคงใช้การไม่ได้ กระทั่งคิด 

จะกรีดลงบนร่างมันสักแผลก็คงยาก

แต่เมิ่งถังมีชิงหลวน

นางถ่ายทอดปราณวิเศษให้ชิงหลวนระลอกหนึ่ง ชูมือข้ึนชิงหลวน

ก็กลายเป็นล�าแสงสเีขยีวมรกตสายหนึง่พุ่งไปทีส่ตัว์รปูร่างใหญ่โตตวันัน้

พลังวัตรเลื่อนสูงขึ้นแล้วก็ต่างไปจากเดิมจริงๆ อย่างเช่นเวลานี้ 

นางไม่ต้องเข้าสนามต่อสู้เพ่ือสังหารศัตรูด้วยตนเอง เพียงยืนอยู่กับท่ี

ควบคุมชิงหลวนก็พอ

มู่หวาฮุยก็ยืนอยู่ข้างกายนาง

เมือ่ครูเ่ขาเห็นแล้ว สตัว์ร้ายตวัน้ีแม้ร่างกายใหญ่โต แต่พลงัเข่นฆ่า

สังหารมีจ�ากัด เมิ่งถังมีความสามารถมากพอที่จะรับมือได้

จึงยืนอยู่ด้านข้างด้วยความวางใจ ไม่ได้ลงมือ

ไม่ผิดจากท่ีคาด เพียงชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวเมิ่งถังก็จัดการสัตว์

ร้ายตัวนั้นได้แล้ว

เมิ่งถังกุมชิงหลวนที่พุ่งกลับมา แล้วหมุนตัวหันมาส่งย้ิมเห็นฟัน 

ให้กับมู่หวาฮุย

"ศิษย์พี่ ไป เราไปจากที่นี่กันเถิด"

ตอนฟ่านตูแบกนางเข้ามาเห็นอยู่ว่าที่นี่คลื่นลมสงบนิ่งเต็มไปด้วย

ความเงียบสงบ แต่ยามนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ตลอดทางเมิ่งถังเห็นสัตว์ร้าย 

ทั้งสัตว์สี่เท้าและสัตว์ปีกรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดจ�านวนมาก

อีกท้ังยังคล้ายมีคนคอยไล่พวกมันอยู่ข้างหลังให้พวกมันก้มหน้า 

ก้มตามุ่งหน้าไปทางเดียวกัน

Page �������������������������������� 3.indd   34 11/22/22   10:33 AM



35ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ในหมู่สัตว์ร้ายทั้งสัตว์สี่เท้าและสัตว์ปีกเหล่านี้มีท่ีความสามารถ 

ในการต่อสู้ใช้ได้ แต่ก็มีจ�านวนมากท่ียังไม่ได้เปิดจิตใจและสติปัญญา 

ทว่ากล่าวส�าหรับเมิ่งถัง นางไม่นึกกลัว

คุ้มกันมูห่วาฮยุท่ีอยู่ข้างหลงัอย่างแน่นหนา นางสองมอืกุมชงิหลวน 

ไว้มั่น ฟาดฟันไปข้างหน้าอย่างสุดก�าลัง ไอกระบี่ใสเย็นดุจผ้าไหมสีขาว

สาดกระจายออกไป ประหน่ึงคลื่นใหญ่พัดม้วนสัตว์ร้าย ทั้งสัตว์สี่เท้า 

และสัตว์ปีกที่สัมผัสหรือปะทะถูกไอกระบี่เข้า ไม่มีตัวใดอวัยวะครบถ้วน 

บุบสลายสิ้นใจลงใต้คมกระบี่ของนาง

กระทั่งภายใต้ไอกระบี่ที่รุนแรงของนาง พ้ืนถนนยังปรากฏร่องลึก

ขึ้นมาร่องหนึ่ง แผ่ขยายออกไปจนไกล

เมิ่งถังเองก็คิดไม่ถึง ยามน้ีพลังท�าลายล้างของตนจะแข็งแกร่ง 

ถึงเพียงนี้ มองชิงหลวนที่อยู่ในมือเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่ง

มูห่วาฮยุเดินขึน้หน้ามาช้าๆ มองท่าทางอึง้ตะลึงของนางแล้วอดย้ิม

น้อยๆ ไม่ได้

"ชงิหลวนเดิมก็เป็นอาวุธเทพย่อมไม่ใช่ส่ิงทีอ่าวุธวิเศษอืน่จะเทียบได้ 

รอวันหน้าพลังวัตรของเจ้าเลื่อนขั้นขึ้นอีก พลังเข่นฆ่าสังหารยามเจ้า 

ใช้เพลงกระบี่ออกไปก็จะยิ่งน่าตื่นตะลึง"

ดงันัน้เมือ่ครูท่ีน่างร้ายกาจเช่นนัน้ ไม่เพียงเพราะมาจากตวันางเอง 

สาเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นเพราะมีพลังของชิงหลวนอยู่ด้วยกระมัง

"ร้ายกาจยิ่งนัก!"

เมิ่งถังได้สติกลับคืนมา อดชมเชยจากส่วนลึกของหัวใจไม่ได้

ชิงหลวนได้ยินแล้วภาคภูมิใจย่ิง ไอกระบี่สีมรกตที่วนเวียนอยู่บน

ตัวกระบี่กะพริบระยิบระยับคล้ายก�าลังตอบค�านาง
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สตัว์ร้ายท้ังสตัว์สีเ่ท้าและสตัว์ปีกเท่าทีม่องเหน็ด้วยสายตาล้วนถูก

ก�าจัดไปหมดแล้ว เมิ่งถังจึงเริ่มใช้การขี่กระบี่มาแทนการเดินเท้า

ทว่าแตกต่างจากเมือ่ก่อนท่ีการขีก่ระบีล้่วนเป็นมูห่วาฮยุพานางไป 

แต่ครั้งนี้เป็นนางขี่กระบี่พามู่หวาฮุยไป

ไม่ต้องพูดถึงว่าในใจยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆ เกิดข้ึนมา 

อีกด้วย

เมื่อมาถึงตีนเขา ในท่ีสุดเมิ่งถังก็รู้ว่าเมื่อครู่เพราะเหตุใดสัตว์ร้าย 

ทั้งสัตว์สี่เท้าและสัตว์ปีกเหล่านั้นจึงมุ่งหน้าไปยังทิศทางเดียว

ทีแ่ท้เป็นเพราะสาเหตจุากม่านอาคมถูกท�าลายแล้ว คิดว่าสตัว์ร้าย

เหล่านั้นคงสัมผัสได้ จึงคิดจะหนีออกไปนอกม่านอาคมกระมัง

เมิ่งถังหันหน้ามามองมู่หวาฮุย

มู่หวาฮุยสีหน้าเยือกเย็นยิ่ง

"ตอนนั้นในใจข้าเป็นกังวล เรียกอู๋จี๋ออกมาฟันม่านอาคมขาด 

ในกระบี่เดียว ไม่ได้คิดอะไรมากมาย"

ในใต้หล้าต่างเล่าลือกันว่าม่านอาคมแห่งนี้ของเมืองเหิงหยาง

แขง็แกร่งไม่อาจท�าลาย คิดไม่ถึงว่าผูอ้าวุโสท่านน้ีจะฟันขาดในกระบีเ่ดยีว

นี่ข้าควรชมว่าท่านร้ายกาจยิ่งหรือกระบี่ของท่านร้ายกาจยิ่งดีเล่า

แต่สัตว์ร้ายที่ปิดผนึกอยู่ในม่านอาคมล้วนเป็นสัตว์ร้ายที่คนจวน

สกุลโจวหลายชั่วคนจับตัวมาได้ แม้เมื่อครู่ระหว่างทางนางได้ก�าจัดไป 

ไม่น้อย แต่จะต้องมีจ�านวนมากที่หนีหลุดออกไปได้

ในเมือ่มูห่วาฮยุท�าลายม่านอาคมแห่งนีเ้พราะต้องการช่วยนาง เช่นนี้

นางก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องก�าจัดสัตว์ปีกและสัตว์สี่เท้าเหล่านี้ให้หมด

"ศิษย์พี่ ท่านยืนให้มั่น!"
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หลงัจากเมิง่ถังเอ่ยเตอืนมูห่วาฮยุค�าหนึง่ก็ควบคุมชงิหลวนให้เหาะเหิน

ไปข้างหน้าเร็วขึ้น

สายลมบนท้องฟ้าสูงพัดเส้นผมเงางามของนางปลิวไสว มีอยู ่

หลายปอยปัดผ่านข้างแก้มมู่หวาฮุย

มู่หวาฮุยยกมือข้ึนคีบเส้นผมนุ่มนิ่มหลายปอยนั้น ค่อยๆ พันกับ 

นิ้วมือของตน

จากนัน้เขาก็หลบุตามองท่าทางเม้มปากสหีน้าเคร่งขรมึของเมิง่ถัง

อดไม่ได้ที่จะหยักยกมุมปากขึ้น

ดูเหมอืนศิษย์น้องจะยึดมัน่ในเรือ่งทีจ่ะต้องปกป้องเขาเป็นอย่างย่ิง 

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่สู้วันนี้ก็ให้นางได้เล่นสนุกสักวัน

นางจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดที่เขามอบโลหิตหยดนั้นให้แก่นาง

ครัน้แล้วถัดจากน้ันมูห่วาฮยุก็ได้แต่สองมอืไพล่หลงัยืนอยูข้่างกาย

เมิ่งถังมาตลอด ไม่มีทีท่าจะลงมือให้ความช่วยเหลือแม้แต่น้อย

เนื่องจากเวลานี้ในเมืองมีผู้บ�าเพ็ญเซียนมารวมตัวอยู่จ�านวนมาก 

ดงันัน้แม้จะมสีตัว์ร้ายทัง้สตัว์สีเ่ท้าและสตัว์ปีกหนอีอกมาจากในม่านอาคม

จ�านวนมาก แต่ก็ถูกพวกเขาก�าจัดไปพอสมควรแล้ว

แต่มสีตัว์ปีกดรุ้ายตวัหน่ึงไม่รูว่้าคอืตัวอะไรกัน ร่างกายใหญ่โตมโหฬาร 

สองปีกกางออกมายาวถึงสองสามจัง้ได้ พออ้าปากก็พ่นไฟ ไม่มใีครสามารถ

เข้าใกล้มันได้

ในเวลาอันสั้นหลายแห่งในเมืองเต็มไปด้วยเปลวไฟลุกโชน ควัน

หนาทึบ และมีผู้คนในเมืองกับผู้บ�าเพ็ญเซียนส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

เม่ิงถังเห็นหลิงซิงเหยาในมือถือกระบี่โม่อว้ีก�าลังประจันหน้ากับ 

สัตว์ปีกดุร้ายตัวนั้น
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แต่เห็นชัดว่าสัตว์ปีกดุร้ายตัวน้ีร้ายกาจย่ิง ทั้งสามารถพ่นไฟจาก 

ที่ไกล ด้วยเหตุนี้หลิงซิงเหยาจึงไม่อาจเข้าใกล้ตัวมันได้

ยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ปีกดุร้ายตัวนี้ยังเฉลียวฉลาดยิ่ง เมื่อใดที่มันต่อสู้

กับหลงิซงิเหยาแล้วตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ มนัก็จะพ่นไฟใส่ผูบ้�าเพญ็เซยีน

คนอื่นๆ หรือผู้คนในเมืองทันที

ในบรรดาผู้บ�าเพ็ญเซียนกลุ่มน้ี มีเพียงหลิงซิงเหยาที่มีพลังวัตร 

สูงที่สุด เขาย่อมไม่มีทางนิ่งดูดายเห็นคนจะตายแล้วไม่ช่วย ดังน้ันการ

เคลื่อนไหวจึงมีอุปสรรคขัดขวางค่อนข้างมาก

เมิ่งถังเห็นแล้ว คิดในใจ เรื่องนี้จัดการไม่ยาก

ดังค�ากล่าวที่ว่าของสิ่งหนึ่งย่อมสยบของอีกสิ่งหน่ึง ไม่ต้องสนใจ 

ว่าจะเป็นสัตว์ปีกดุร้ายอะไร หลังจากเจอกับชิงหลวนก็ล้วนต้องคุกเข่า

จึงชูมือโยนชิงหลวนออกไป อีกด้านหน่ึงยังวางท่าอวดโอ่ให้ดูดี 

ร้องออกไปค�าหนึ่ง "ไปเถิด ชิงหลวน!"

ชิงหลวนไม่ท�าให้นางผิดหวัง ไปถึงกลางอากาศก็กลายร่างเป็น 

วิหคเทพ หลังจากส่งเสียงร้องใสกังวานยาวออกมาค�าหนึ่งก็พุ่งเข้าไปหา

สัตว์ปีกดุร้ายตัวนั้นอย่างรวดเร็ว

สตัว์ปีกดุร้ายเห็นชดัว่าตกใจจนทึม่ทือ่ไปแล้ว ปากทีก่�าลงัพ่นไฟอยู่

ก็หยุดลงทันที

หันหน้ามาเห็นชิงหลวนเข้าก็ส่งเสียงร้องแปลกประหลาดออกมา

ค�าหนึ่ง มันรีบหมุนตัวท�าท่าจะหนี

กลับถูกชิงหลวนไล่ทันเข้าขวางหน้า อ้าปากพ่นไฟเข้าใส่มันทันที

ไฟท่ีชงิหลวนพ่นออกมาแตกต่างจากสตัว์ปีกดุร้ายตัวนัน้เป็นสส้ีมแดง

บรสิทุธ์ิ เหน็ชดัว่าพลงัเข่นฆ่าสงัหารไม่ใช่สิง่ท่ีสัตว์ปีกดุร้ายตัวน้ันจะเทียบได้
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เมิ่งถังเห็นเปลวไฟน่ันเพ่ิงจะสัมผัสถูกร่างของสัตว์ปีกดุร้ายตัวน้ัน 

ก็ลกุโชนเป็นกลุม่ไฟร้อนแรงข้ึนมาทนัที ห่อหุม้ร่างท้ังร่างของสตัว์ปีกดุร้าย

ตัวนั้นเอาไว้

มีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด กลุ่มไฟสลายไปหมด ไหนเลย 

ยังจะมีร่องรอยของสัตว์ปีกดุร้ายตัวนั้นให้เห็นอีก

ถึงกับเผาสัตว์ปีกดุร้ายตัวนั้นจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่เศษซาก

หลิงซิงเหยายังพอท�าเนา ตอนอยู่ในดินแดนลี้ลับเขาก็เคยเห็น 

ชิงหลวนกลายร่างเป็นร่างเดิมมาแล้ว ส่วนผู้บ�าเพ็ญเซียนคนอื่นๆ ต่างมี

สีหน้าตื่นตะลึง

กระท่ังยังมผีูค้นในเมอืงลงน่ังคกุเข่ากราบกรานชงิหลวน บอกวิหคเทพ

ย่างกรายมาถึง

ดูเหมือนไม่ระวังอวดโอ่จนเกินเลยไปแล้ว

ย่ืนมือไปเรียกชิงหลวนกลับมา เมิ่งถังกับมู่หวาฮุยทิ้งร่างลงสู่พ้ืน

พร้อมกัน

เหล่าผู้บ�าเพ็ญเซียนยังคงมองพวกเขาสองคนอย่างตื่นตะลึง

หลิงซิงเหยากลับมองมาที่เมิ่งถัง

กวาดสายตามองประเมนินางอย่างรวดเรว็ เหน็นางดดูย่ิีง ไม่มร่ีองรอย

การบาดเจบ็แม้แต่น้อย หวัใจทีแ่ขวนลอยมาโดยตลอดก็ปล่อยวางลงมา

จากนัน้เขาก็ปรายตามองมูห่วาฮยุทียื่นอยู่ข้างเมิง่ถังแวบหน่ึง มมุปาก

หยักยกเป็นรอยยิ้มน้อยๆ คล้ายเยาะหยันตนเอง

มูห่วาฮยุให้ความส�าคญัต่อเมิง่ถังเพียงนี ้อกีฝ่ายจะยอมให้นางได้รบั

บาดเจ็บได้อย่างไร

ก่อนหน้านี้หลังจากได้ยินค�าบอกเล่าของติงเล่อเซวียน มู่หวาฮุย 

Page �������������������������������� 3.indd   39 11/22/22   10:33 AM



40 ข ้าต้องปกป้องศิษย์พี่ผู ้หล่อเหลา 3

ไม่ได้พูดแม้แต่ค�าเดียว ทิ้งกลุ่มคนในห้องโถง หมุนตัวพุ่งทะยานออกไป

ทันที

กว่าหลิงซิงเหยาจะรีบไล่ตามออกไปก็ไม่เห็นเงาและร่องรอยของ 

มู่หวาฮุยแล้ว

คนที่ติงเล่อเซวียนกับอวิ๋นชูเยวี่ยมองก่อนใครก็คือเมิ่งถัง

ติงเล่อเซวียนถอนหายใจด้วยความโล่งอก

ยังดี...ยังดี เมิ่งถังไม่เป็นไร

อว๋ินชเูยวีย่กลบัเม้มรมิฝีปากแน่น มอืท้ังสองท่ีห้อยอยู่ข้างตัวก�าเป็น

หมัดแน่น

ฟ่านตูผู้นั้นไม่ใช่ไปหาเมิ่งถังแล้วหรือ อีกทั้งเขายังจับตัวเมิ่งถัง 

ไปแล้ว

จากนัน้เขาไม่ใช่ควรสงัหารเมิง่ถังเพ่ือกระบีช่งิหลวนหรอื แต่เหตใุด

เวลานี้เมิ่งถังถึงกับกลับมาอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรบุบสลาย นอกจากนี้

ดูเหมือนพลังวัตรของเมิ่งถังจะเลื่อนสูงขึ้นอีกแล้ว

แม้แต่กระบีช่งิหลวนของนางก็ยังร้ายกาจเพียงน้ี สามารถกลายร่าง

เป็นวิหคเทพได้

จึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากฟ่านตูรู้ว่าเมิ่งถังมีกระบี่เซียนเล่มหนึ่ง 

แม้ต้องเสี่ยงอันตรายก็ต้องช่วงชิงกระบี่ชิงหลวนมาเป็นของตนให้ได้

ถ้ารูแ้ต่แรกว่ากระบีช่งิหลวนมคีวามสามารถมหัศจรรย์เช่นนี ้นางก็

อยากได้มาครอบครองเช่นกัน

คิดมาถึงตรงนี้นางอดก้มหน้าลงมองกระบี่ฉานเสวี่ยในมือของตน

ไม่ได้

ในใจเริ่มนึกรังเกียจขึ้นมา
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ตอนน้ันอยู่ในสุสานหมื่นกระบี่ เหตุใดนางจึงหากระบี่ชิงหลวน 

ไม่พบ เพียงหาพบก็แต่กระบี่ฉานเสวี่ยเล่มนี้

ยามนี้เมิ่งถังยืนอยู่กับมู่หวาฮุย ได้รับการมองมาด้วยความสนใจ

จากผู้คน รวมถึงค�าขอบคุณของเจ้าเมืองโจว

เมิ่งถังรู้ว่าจะต้องวางตัวเช่นไร บนใบหน้าคือรอยย้ิมที่ห่างเหิน 

พอเป็นพิธีปากกล่าวค�าพูดที่เหมาะสมนอบน้อมถ่อมตน ประสบความ

ส�าเร็จในการท�าให้เจ้าเมืองโจวมองนางด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ระหว่างท่ีท้ังสองฝ่ายก�าลังทักทายปราศรัยกันอย่างมีมิตรไมตรี 

โจวอิ้งเสวี่ยก็ว่ิงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองโจวด้วยความ

ร้อนรน

"ท่านพ่อ เมื่อครู่หอเก็บต�าราเกิดไฟไหม้ขึ้น เวลานี้ไฟลุกโหมย่ิง 

ควรท�าอย่างไรกันดี"

พอเมิ่งถังได้ยินค�าพูดนี้ยังร้อนใจยิ่งกว่าเจ้าเมืองโจวเสียอีก

รบีเรยีกชงิหลวนออกมา ขีก่ระบีมุ่ง่หน้าไปยังทิศทีต่ัง้ของหอเก็บต�ารา

บันทึกการเดินทางเก่ียวกับดินแดนบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์ 

กลางน�้าเล่มนั้นอย่าได้ถูกไฟเผาไปเป็นอันขาด

เมื่อมาถึงที่ตั้งของหอเก็บต�าราก็เห็นแสงไฟพวยพุ่งขึ้นมาบน 

ท้องฟ้า ควันหนาทึบลอยขึ้นมาเป็นกลุ่มๆ

เมิง่ถังไม่อาจค�านงึถึงอะไรมากมาย ประกบนิว้วางม่านอาคมไว้รอบ

ตนเอง จากนั้นก็ควบคุมชิงหลวนโน้มตัวลงพุ่งเข้าไปในเปลวไฟอย่าง 

ไม่ลังเลแม้แต่น้อย

มูห่วาฮยุไล่ตามหลงัมา แต่เขาก็คาดคดิไม่ถึงว่าเมิง่ถังจะพุ่งเข้าไป

ในกองเพลิง ขณะที่ในใจห่วงกังวลก็มีเพลิงโทสะพลุ่งพล่านด้วย
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ใบหน้าหล่อเหลานิ่งขรึม เขาเองก็ขี่กระบี่ตามเมิ่งถังไปทันที

แทบจะพร้อมๆ กับที่เมิ่งถังลงสู่พื้น มู่หวาฮุยก็เร่งรุดมาถึงแล้ว

มูห่วาฮยุย่ืนมอืไปกุมข้อมอืเมิง่ถัง ในน�า้เสยีงมคีวามขุน่เคอืงอย่าง

ปิดไม่มิด

"หอเกบ็ต�าราของสกุลโจวส�าคญั หรอืชวิีตของตวัเจ้าเองส�าคญักันแน่ 

เหน็อยู่ว่าสถานท่ีแห่งน้ีอนัตราย เจ้ายังจะขีก่ระบีพุ่่งเข้ามา เจ้าไม่ต้องการ

ชีวิตแล้วหรือ รีบตามข้าออกไปจากที่นี่!"

ทีแ่ท้แล้วนางรูห้รอืไม่ ในใจของเขาในโลกนีไ้ม่มสีิง่ใดส�าคญัไปกว่า

ชีวิตของนางแล้ว แต่เพียงเพ่ือหอเก็บต�าราเล็กๆ แห่งหนึ่งของสกุลโจว 

นางถึงกับไม่รักและทะนุถนอมชีวิตของตน พุ่งเข้ามาในทะเลเพลิง

ถ้านางต้องได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไปเพราะเหตุนี ้ มู่หวาฮุย 

คดิอยู่ในใจอย่างโหดเห้ียม อย่าว่าแต่หอเก็บต�าราแห่งนี ้ต่อให้เป็นสบิแห่ง...

ร้อยแห่ง...พันแห่ง เขาก็จะท�าลายให้ราบในกระบี่เดียว

ขณะทีมู่ห่วาฮยุก�าลงัพูดอยูน้ั่น รอบตัวมเีสยีงเผาไหม้ดงัเปรีย๊ะปร๊ะ

อยู่ตลอดเวลา ยังมคีานตวัหน่ึงถูกเผาร่วงลงมากระแทกกับพ้ืนเสยีงดงัโครม 

มีประกายไฟกระเด็นออกมาจ�านวนมาก

เมิง่ถังมม่ีานอาคมแผ่คลมุอยู่ ควันหนาทบึกับประกายไฟยังท�าอะไร

นางไม่ได้ แต่นางก็รู้สึกร้อน

หอเก็บต�าราของสกุลโจวโครงสร้างท�าจากไม้ ต�ารับต�าราวรยุทธ์ 

ที่อยู่ข้างในล้วนเป็นกระดาษ พอถูกไฟไหม้ก็ย�่าแย่เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากน้ีเมิ่งถังก็ไม่รู ้ว ่าม่านอาคมของตนยังจะต้านทานได้ 

อีกนานเพียงใด ในใจร้อนใจยิ่ง

ดังนั้นกับค�าต�าหนิของมู่หวาฮุย นางในเวลาน้ีก็ไม่มีปัญญาจะไป
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ชี้แจง

หากแต่ย่ืนมอืไปกุมมอืมูห่วาฮยุ เงยหน้าข้ึนขอร้องด้วยความร้อนใจ

"ศิษย์พ่ี ข้าจะหาบันทึกการเดินทางเก่ียวกับดนิแดนบปุผาในคนัฉ่อง 

ดวงจันทร์กลางน�้าเล่มหนึ่ง ท่านช่วยข้าหาได้หรือไม่"

มู่หวาฮุยหลุบตามองนาง ไม่ได้พูด

ในใจกลับยังคงมีความประหลาดใจ

ดินแดนบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าเขาก็เพ่ิงได้ยินเป็น 

ครั้งแรก เมิ่งถังรู้ได้อย่างไร

นอกจากนี้นางรู้ได้อย่างไรว่าในหอเก็บต�าราของสกุลโจวมีบันทึก

การเดนิทางเก่ียวกับดนิแดนบปุผาในคนัฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�า้อยู่เล่มหน่ึง

ดเูหมอืนนางจะรูอ้ะไรมากมายท่ีเขาไม่รู้ อย่างเช่นก่อนหน้านีน้านแล้ว 

นางก็บอกจะปกป้องเขามาโดยตลอด แต่พลังวัตรของเขาสูงกว่านาง 

เขาจ�าเป็นต้องได้รบัการปกป้องจากนางตัง้แต่เมือ่ไร เพราะเหตุใดนางจงึพูด

เช่นนั้น

แล้วอย่างเช่นก่อนหน้านี้นานแล้วนางก็คล้ายเจตนาไม่เจตนาพูด

ต่อหน้าเขาว่าอวิ๋นชูเยว่ียกับหลิงซิงเหยาสองคนต่างชอบพอกัน ห่วงว่า

เขาจะชอบอว๋ินชูเยว่ีย ตอนรู้ว่าเขากับอว๋ินชูเยว่ียมีการหมั้นหมายกัน 

นางก็มท่ีาทสีงบน่ิงย่ิง กลบัเหมอืนรูเ้รือ่งนีม้านานแล้วเช่นนัน้ เพียงยนืกราน

ให้เขายกเลิกการหมั้นหมายกับอวิ๋นชูเยวี่ย

ความฉงนสงสัยในใจของมู่หวาฮุยนับวันยิ่งลึกซึ้ง

เมิ่งถังกลับยิ่งร้อนใจ

ไฟลุกโหมแรงเพียงน้ี เห็นอยู่ว่าหนังสือท้ังหอเก็บต�าราถูกเผาไป 

ทีละเล่มๆ นางกังวลมากว่าบันทึกการเดินทางเล่มนั้นจะถูกเผาไปแล้ว
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จึงเขย่าแขนมู่หวาฮุยพลางวิงวอน "ศิษย์พ่ี ท่านรีบช่วยข้าหาด ู

ขอเพียงหาบนัทกึการเดนิทางเล่มนัน้พบ ข้าก็จะไปจากทีน่ีพ่ร้อมกับท่าน

ทันที"

ในจิตใต้ส�านึกรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรยากส�าหรับมู่หวาฮุย 

ขอเพียงเขายินดีช่วยเหลือ เรื่องต้องส�าเร็จแน่นอน

มูห่วาฮยุยังคงไม่ได้พูดอะไร เพียงหลบุตามองนาง ในดวงตาด�าสนทิ

ลึกล�้าคู่นั้นมีอารมณ์ความรู้สึกที่นางอ่านไม่ออก

แต่พริบตาถัดมามู่หวาฮุยก็หลับตาท้ังสองลง พยายามสุดความ

สามารถของตนส่งจิตออกไปข้างนอกทั้งหมด ระผ่านหนังสือที่เหลือ 

ทุกเล่มในหอแห่งนี้ไปอย่างรวดเร็วดุจแสงเงา

ผ่านไปครู่หน่ึงเขาพลันลืมตาขึ้น มือหนึ่งโอบเอวบางของเมิ่งถัง 

แล้วพุ่งทะยานไปข้างหน้า

พริบตาเดียวก็มาถึงมุมหน่ึงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เขากวาด 

ชายแขนเสื้อออกไป

ประหน่ึงมีลมพายุรุนแรงพัดผ่าน หนังสือท้ังหมดที่วางอยู่บน 

ชั้นวางสูงตรงหน้า ไม่ว่าจะติดไฟแล้วหรือยังไม่ติดไฟต่างถูกพัดขึ้นไป

กลางอากาศดังพึ่บพั่บ

มู่หวาฮุยกระโจนขึ้นไป ยื่นมือไปคว้าหนังสือเล่มหนึ่งในนั้น

หนังสือเล่มนี้ถูกประกายไฟกระเด็นถูก เริ่มมีควันลอยขึ้นมา คิดว่า

อีกพริบตาเดียวก็คงจะมีประกายไฟพวยพุ่งขึ้นมาแล้ว

มู่หวาฮุยสะบัดชายแขนเสื้อปัดประกายไฟบนหนังสือออก แล้ว

ยกมือขึ้นประกบนิ้วท่องอาคมอย่างรวดเร็ว แช่แข็งหนังสือทั้งเล่ม

จากน้ันเขาก็ท้ิงตัวกลบัมาท่ีข้างกายเมิง่ถัง มอืหน่ึงย่ืนหนงัสอืให้นาง 
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มือหนึ่งโอบเอวนางขี่กระบี่พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า

พรบิตาถัดมาหลงัจากพวกเขาออกไปจากหอเก็บต�ารา สิง่ก่อสร้าง

ทั้งหลังก็พังโครมลงมา แสงไฟและควันที่หนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

เมิง่ถังถูกมูห่วาฮยุโอบอยู่ในอ้อมแขน หนัมองลงมาจากกลางอากาศ 

ในใจอดรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในภายหลังไม่ได้

เมือ่ครูถ้่าการเคลือ่นไหวของมูห่วาฮยุช้ากว่าน้ีเพียงนิดเดยีว คดิว่า

พวกนางสองคนคงได้ฝังร่างอยู่ในทะเลเพลิงแล้วกระมัง
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เมิง่ถังมองบนัทึกในมอื ในใจยังคงรูส้กึหว่ันหวาดขึน้มาในภายหลงั

ก่อนหน้าน้ีตอนมู่หวาฮุยย่ืนหนังสือเล่มนี้ให้นาง นางก็รีบเอา 

เก็บเข้าแหวนเก็บทรพัย์ รอกลบัไปถึงห้องพักของตนแล้วค่อยเอาออกมา

บรเิวณขอบมมุหนงัสอืหลายจดุล้วนถูกไฟเผาเป็นรอยด�าไหม้เกรยีม 

ดีที่ตัวอักษรในบันทึกส่วนใหญ่ไม่เสียหาย

เมิ่งถังรีบพลิกอ่าน

เป็นบรรพบุรุษผู้หนึ่งของสกุลโจวบันทึกไว้จริง

บรรพบุรุษของสกุลโจวผู้น้ี ตั้งแต่เด็กก็มีพรสวรรค์ด้านการปรุงยา

อย่างมาก ภายหลังได้กราบอาจารย์เข้าส�านักเล็กแห่งหนึ่งซึ่งไม่ค่อย 

มีใครรู้จัก กลายเป็นผู้ฝึกวิชาปรุงยาผู้หนึ่ง แต่ไรมาก็เห็นการช่วยชีวิต 

และรักษาผู้บาดเจ็บเป็นหน้าที่ของตน

วันเวลาค่อยๆ ล่วงเลยผ่านไป เขารูส้กึว่าการฝึกฝนและสภาพจติใจ

59    
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ของตนหยุดน่ิงไม่ก้าวหน้า จงึกราบลาอาจารย์และศษิย์ร่วมส�านักออกไป

ท่องเที่ยว

ระหว่างการเดินทางได้พบเจอเรือ่งราวต่างๆ มากมาย เขาจดบนัทกึ

ไว้ทั้งหมด และบอกความคิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้น

วันหนึ่งเขาท่องเท่ียวไปถึงสถานที่แห่งหน่ึง ได้ช่วยรักษาชายชรา 

ผู้หนึ่ง ตอนชายชราพูดคุยเล่นกับเขา ได้เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง

บอกในสมัยท่ีตนยังหนุ่ม มีอยู่วันหน่ึงเขายืนอยู่ริมทะเลในช่วง

พลบค�่า ภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงถึงกับเห็นภูเขาลูกหนึ่งค่อยๆ ปรากฏ 

ขึ้นมาบนพื้นผิวทะเล

เบิกตามองไปสุดสายตาเห็นบนภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม 

บุปผาหลากสีสัน ท่ามกลางบุปผาแมกไม้ มีศาลาวับแวมเห็นอยู่ร�าไร 

บนท้องฟ้ามีนกกระเรียนบินวนเวียน

เขารู้สึกว่านี่คือภูเขาเซียน บนภูเขาจะต้องมีเทพเซียนอยู่ ครั้นแล้ว

จึงรีบค้อมตัวลงกราบกรานอธิษฐานต่อเทพเซียน

เพียงแต่รอเขาโขกศีรษะสามครัง้แล้วเงยหน้าขึน้มาอกีครัง้กลบัเหน็

เบื้องหน้ามีแต่ผิวน�้าที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ไหนเลยยังจะมีภูเขาเซียน

อันใด

หลังจากกลับไปหมู่บ้านเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านฟัง แต ่

ไม่เพียงไม่มีใครเชื่อค�าพูดของเขาเลยสักคน กระทั่งยังมีคนหัวเราะเขา

บอกเขาใช่ดื่มสุรามากไปหรือไม่ถึงได้เกิดภาพลวงตาขึ้น

ในใจของเขารู้สึกไม่ยินยอม คร้ันแล้วนับแต่นั้นขอเพียงมีเวลา 

เขาก็จะต้องมาที่ริมทะเลรอภูเขาเซียนปรากฏข้ึนอีกครั้ง ถึงตอนน้ัน 

ค่อยเรยีกคนในหมูบ้่านมาดู พวกเขาจะได้รูว่้าตนไม่ได้เมาสรุาแล้วตาลาย
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ชายชราเพยีงเล่าถึงเรือ่งราวในอดตีของตนเรือ่งหน่ึง แต่บรรพบรุษุ

ของสกุลโจวท่านนั้นฟังแล้วกลับให้ความสนใจ

ผู้บ�าเพ็ญเซียนส่วนใหญ่ฟังเรื่องเก่ียวกับเทพเซียนแล้วย่อมเชื่อ 

เพราะเป้าหมายในท้ายท่ีสดุของการบ�าเพ็ญเพียรก็คอืการข้ึนสู่สรวงสวรรค์

เป็นเทพเซียนมิใช่หรือ

ครั้นแล้ววันถัดมาบรรพบุรุษของสกุลโจวท่านนั้นก็ควักเงินจ้าง 

ชาวบ้านคนหนึ่งให้เขาพายเรือพาตนออกทะเล คิดจะไปหาภูเขาเซียน 

ลูกนี้

ถ้าเขามีวาสนาหาภูเขาเซียนพบ ได้รับการชี้แนะจากเทพเซียน 

หรือเทพเซียนมอบยาอายุวัฒนะให้เขาเม็ดหน่ึงย่อมดีกว่าเขาล�าบาก 

ล�าบนฝึกฝนอย่างหนักหลายปี

สองวันแรกท้องฟ้าปลอดโปร่ง ท้องทะเลสงบนิง่ อย่าว่าแต่ภเูขาเซยีน 

กระทั่งเงาของนกตัวหนึ่งก็ยังไม่มีให้เห็น

คดิไม่ถึงว่าตอนเท่ียงของวนัทีส่าม ท้องฟ้าทีเ่ดมิปลอดโปร่งแจ่มใส

จู ่ๆ ก็มืดสลัวลงมา เมฆด�าปกคลุมท้องฟ้าบดบังตะวัน คลื่นยักษ ์

โหมกระหน�่า มีพายุลมหมุนยักษ์ก่อตัวขึ้นมาจากเบื้องหน้า

บรรพบุรุษของสกุลโจวท่านนั้นเห็นสภาพการณ์แล้วก็ตื่นตระหนก

แต่เสียดายเขามีพลังวัตรขั้นจินตันเสียเปล่า ภายใต้ลมพายุและ

คลื่นยักษ์ก็ไม่ต่างอันใดกับคนธรรมดาทั่วไป

ครู่เดียวก็ถูกพัดม้วนเข้าไปในพายุลมหมุนยักษ์ ภาพเบื้องหน้า 

มืดมิด หมดสติไป

รอจนเขาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตนเองไม่เพียงไม่ตายกลับมาอยู่ใน 

ที่แห่งหนึ่งซึ่งมีภูเขาสายน�้างดงาม
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เมิ่งถังอ่านมาถึงตรงนี้หัวใจทั้งดวงอดแขวนลอยขึ้นมาไม่ได้

มาแล้ว...มาแล้ว เริ่มจากตรงนี้ไปน่าจะเป็นค�าพรรณนาเก่ียวกับ

ดินแดนบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าแล้ว

แต่ที่ท�าให้นางคาดคิดไม่ถึงก็คือต่อจากประโยคที่ว่า

'กลับมาอยู่ในท่ีแห่งหนึ่งซึ่งมีธาราบรรพตงดงาม' ประโยคถัดไป 

ก็คือ 'ข้าได้บัวเซียนเก้าดาราในต�านานจากสถานที่แห่งนี้ต้นหนึ่ง หลัง

กลับมาได้ใช้บัวเซียนเก้าดาราต้นนี้เป็นตัวยาหลักและเพ่ิมตัวยาล�้าค่า

อื่นๆ เข้าไป หลอมเป็นยาวิเศษออกมาได้ห้าเม็ด

ตอนเปิดเตาหลอมยาวิเศษนี้ออกมากลิ่นอายเซียนลอยละล่อง 

กลุม่เมฆมงคลลอยวนอยู่ระยะหนึง่ เป็นส่ิงท่ีพบเหน็ได้ยากย่ิง เมือ่สืบทอด

ไปสู่ชนรุ่นหลัง ยาวิเศษนี้ก็จะเป็นรากฐานของเมืองเหิงหยางเรา ไม่อาจ

เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้โดยง่าย'

จากนั้นก็ไม่มีแล้ว

แค่นี้...มีแค่นี้

มารดามนัเถอะ ข้าสูอ้ตุส่าห์ทุ่มเทกายใจ กระทัง่เกือบเอาชวิีตไปทิง้ 

ปรากฏว่าเรื่องเก่ียวกับดินแดนบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้า 

ท่านเขียนให้ข้าเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านี้หรือ

อีกท้ังกระทั่งถึงตอนน้ีในระหว่างบรรทัดในแต่ละประโยคก็ไม่มี 

ค�าว่าบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าเหล่านี้อยู่เลย คงไม่ใช่ที่เขาไป

ในตอนนัน้ก็ไม่ใช่ดินแดนบปุผาในคันฉ่อง ดวงจนัทร์กลางน�า้ หากแต่เป็น

แดนเซียนแห่งอื่นกระมัง
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ชั่วขณะนั้นเมิ่งถังไม่รู้ควรร้องไห้หรือควรหัวเราะดี

นางส้ินไร้เรี่ยวแรงทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้กุมหนังสืออยู่ในมือแล้ว

เหม่อลอย

คดิไปคดิมายังคงไม่ยนิยอมพร้อมใจ จงึเริม่อ่านบนัทึกการเดนิทาง

เล่มน้ีตัง้แต่ต้นจนจบอย่างละเอียดลอออีกคร้ังดูว่าจะหาเบาะแสอะไรใหม่

ได้หรือไม่

ในที่สุดก็พบตัวอักษรประโยคหนึ่งในหน้าชื่อเรื่องจริงๆ

'บุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้า ความฝันหวงเหลียน* ตื่น 

จากฝันจึงได้รู้สรรพสิ่งล้วนว่างเปล่า ความยึดมั่นที่ไร้ความหมาย'

ด้านล่างยังลงนาม วัน...เดือน...ปี...โจวเฉินเฟยบันทึกไว้เป็น 

ครั้งสุดท้าย

โจวเฉินเฟยท่านนี้ คิดว่าคงจะเป็นบรรพบุรุษของสกุลโจวท่านนั้น

เมื่ออ่านบันทึกการเดินทางจบเล่มก็มีเพียงส่วนน้ีที่ปรากฏค�าว่า

บปุผาในคนัฉ่อง ดวงจนัทร์กลางน�า้ให้เหน็ กไ็ม่รูเ้พียงพอจะอธิบายได้ว่า

สถานท่ีทีโ่จวเฉนิเฟยไปในตอนนัน้ก็คือดินแดนบปุผาในคนัฉ่อง ดวงจนัทร์

กลางน�้าหรือไม่

นอกจากนีด้จูากเวลาทีเ่ขาละสงัขารเป็นช่วงเวลาทีเ่ขากลบัมาจาก

* ความฝันหวงเหลียน (ข้าวสีทอง) เป็นชื่อนิทานในสมัยถัง เล่าถึงหลูเซิงเป็นบัณฑิตยากจนขี่ลาไปสอบเป็น

ขุนนางที่เมืองหลวง แต่กลับต้องผิดหวัง ระหว่างเดินทางกลับผ่านเมืองหานตันบังเอิญได้พบนักพรตหลี่เวิง 

ที่โรงเตี๊ยม หล่ีเวิงให้หลูเซิงนอนบนหมอนของตน หลูเซิงหลับและฝันว่าตนสอบได้เป็นขุนนาง แต่งงานกับ

หญิงสาวงดงามจากสกุลสงูศักดิ ์ต่อมาได้เลือ่นขัน้เป็นขุนนางใหญ่ บตุรท้ังห้าก็มหีน้าทีก่ารงานทีด่ ีมบีตุรหลาน

เต็มบ้าน มีข้าทาสบริวารห้อมล้อม อายุแปดสิบจึงสิ้นอายุขัย หลังจากนั้นก็ตกใจตื่นขึ้นมาปรากฏว่ายังอยู ่

ในโรงเตีย๊มเดมิ ข้าวหวงเหลยีนทีโ่รงเตีย๊มหุงมาให้กินก็ยังอยู่ในหม้อ เป็นทีม่าของค�าว่า 'ความฝันหวงเหลยีน' 

ซึ่งสื่อถึงความฝันที่ไม่อาจเป็นจริง
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สถานที่แห่งนั้นเป็นปีที่สาม

ว่ากันตามเหตุผลตอนนั้นโจวเฉินเฟยยังอายุไม่มาก แต่ก็อยู่ในขั้น

จินตันแล้ว อีกท้ังเขาเพ่ิงหลอมยาวิเศษห้าเม็ดนั้นออกมาได้ไม่นาน 

เส้นทางในอนาคตพูดได้ว่าโชติช่วงสว่างไสว เหตุใดจู่ๆ จึงละสังขาร

ยังมีอีก ดูจากค�าพูดประโยคสุดท้ายท่ีเขาบันทึกไว้เห็นชัดว่าไม่มี

ความอาลัยอาวรณ์ใดๆ ต่อโลกใบนี้

เป็นเพราะเขาไปพบเจอเรือ่งอะไรในสถานท่ีแห่งน้ันถึงได้ท�าให้เขา

หมดอาลัยตายอยากเช่นนี้

เมิ่งถังไม่อาจทราบได้

นางวางบนัทึกการเดินทางทีช่�ารดุเล่มน้ีไว้บนโต๊ะ เร่ิมเชือ่มโยงเร่ือง

ทุกอย่างเข้าด้วยกัน

ตอนน้ันท่ีชาวบ้านผูน้ั้นเห็นท่ีแท้แล้วเป็นภาพลวงตา หรอืเป็นภูเขา

ลูกหนึ่งจริงๆ

ถ้าเป็นภูเขาลกูหน่ึงแล้วภูเขาลกูนีล้อยอยู่บนผิวทะเล เคล่ือนท่ีไปได้

ทั่วทุกหนแห่ง หรือจะปรากฏขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดขึ้นเป็นพิเศษ

โจวเฉนิเฟยออกทะเลไปหาภูเขาเซยีน สดุท้ายถูกพายุลมหมนุยักษ์

ดูดเข้าไป หลังจากฟื้นขึ้นมาสถานที่แห่งนั้นใช่ภูเขาลูกนั้นหรือไม่

ถ้าใช่ แล้วภูเขาแห่งน้ันทีแ่ท้แล้วใช่ดนิแดนบปุผาในคนัฉ่อง ดวงจนัทร์

กลางน�้าในต�านานหรือไม่ หรือว่าเป็นเพียงภูเขาลูกหนึ่งเท่านั้น

เมิ่งถังรู้สึกว่าศีรษะของนางบวมโตขึ้นเล็กน้อย

ครั้นแล้วนางจึงตัดสินใจยังคงพักผ่อนสักครู่ก่อน ประเดี๋ยวค่อย 

คิดใหม่ หาไม่ยังไม่ทันคิดได้ผลลัพธ์อะไรออกมา นางก็จะท�าให้ตัวเอง 

หัวหมุนเสียก่อน
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ตอนมู่หวาฮุยเข้ามา ภาพที่เห็นก็คือเมิ่งถังน่ังอยู่บนเก้าอี้ข้างโต๊ะ 

ตัวหนึ่ง มือขวาเท้าคาง สองตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง

ในดวงตาอดมีรอยยิ้มจางๆ ผุดขึ้นมาไม่ได้

เขาเดินเข้าไปใกล้ นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆ เมิ่งถัง

"ก�าลังคิดอะไรอยู่หรือ"

พูดพลางหยิบยาวิเศษชามหน่ึงออกมาจากในแหวนเก็บทรัพย์ 

ผลักไปตรงหน้าเมิ่งถัง

นางแม้จะเลือ่นพลงัวัตรสูข่ัน้หยวนองิส�าเรจ็แล้ว แต่ตอนเส้นชพีจร

ปราณยังไม่ทะลุปรุโปร่งทั้งหมดได้ใช้ปราณวิเศษอย่างไม่ย้ังคิด ท�าให้ 

ยังคงสร้างความเสียหายต่อดวงจิตในระดับหนึ่ง ดังนั้นจ�าเป็นต้องกินยา

หลายวันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงจึงจะไม่มีอะไรผิดพลาด

เมิง่ถังไว้วางใจมูห่วาฮยุอย่างสดุจติสดุใจ ขอเพียงเป็นของท่ีมูห่วาฮยุ

เอามาให้นางด่ืมกิน นางไม่เคยถามว่าคืออะไร แต่จะท�าตามทีเ่ขาต้องการ

ให้ท�าแต่โดยดี

ตอนนี้ก็เช่นกัน นางยื่นมือไปยกชามยาตรงหน้าขึ้นมา เงยหน้าขึ้น

ดื่มหมดชาม

ยามีรสขมเล็กน้อย หลังจากวางชามลงนางก็หยิบลูกกวาดจาก 

ในถุงฟ้าดินเม็ดหนึ่งแล้วอมไว้ในปาก

ทางหน่ึงกใ็ช้สายตาแสดงเจตนาให้มูห่วาฮยุมองบนัทกึการเดนิทาง

ที่วางอยู่บนโต๊ะเล่มนั้น

"ศิษย์พี่ ท่านดูนี่คือบันทึกการเดินทางที่บรรพบุรุษสกุลโจวท่านนั้น

เขียนไว้"

เมื่อเช้าตอนอยู่ที่หอเก็บต�ารานางก็ได้บอกมู่หวาฮุยแล้วว่านาง 
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จะหาอะไร ภายหลงันางก็คดิจะไปหาดนิแดนบปุผาในคนัฉ่อง ดวงจนัทร์

กลางน�้า ดังนั้นตอนนี้จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องปิดบังอะไรมู่หวาฮุย

พอเข้ามาในห้องมูห่วาฮยุก็เห็นบนัทกึการเดนิทางทีถู่กไฟเผาช�ารดุ

เล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะแล้ว

ช่วงเช้าที่เมิ่งถังยอมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตก็จะเข้าไปในทะเลเพลิง

เพ่ือหาบนัทกึการเดนิทางเล่มน้ีให้ได้ ในใจเขาย่อมนึกฉงนสงสยั มาบดันี้

เมิ่งถังเป็นฝ่ายบอกให้เขาดูของสิ่งนี้ เขาจึงหยิบขึ้นมาแล้วพลิกอ่านดู

ก็แค่บันทึกการเดินทางธรรมดาเล่มหน่ึง ไม่เข้าใจเพราะเหตุใด 

เมื่อวานเมิ่งถังจะต้องหาของสิ่งนี้ให้พบให้ได้

ทั้งยัง...

"เจ้ารู้จักโจวเฉินเฟยหรือ"

"ไม่รู้จัก"

เมิ่งถังฟุบอยู่บนโต๊ะ ท่าทางสิ้นไร้เรี่ยวแรง "ถ้าไม่ใช่อ่านบันทึก 

การเดินทางเล่มนี้จบ ข้ายังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสกุลโจวมีบรรพบุรุษผู้หน่ึงชื่อ 

โจวเฉินเฟย"

"บนัทึกการเดนิทางเล่มน้ีมอีะไรแปลกมหัศจรรย์หรอื แล้วเจ้ารูม้าจาก

ที่ใดว่าในหอเก็บต�าราของสกุลโจวมีบันทึกการเดินทางเช่นนี้อยู่เล่มหนึ่ง 

แล้วดินแดนบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าคือสถานที่แบบใดหรือ"

คนผูน้ีไ้ม่เพียงถามตดิกันสามค�าถาม ยังเป็นค�าถามส�าคญัย่ิงทัง้หมด

ดูท่าคงปิดบังต่อไปไม่ได้แล้ว

เมิ่งถังจึงบอก "ศิษย์พ่ี ท่านยังจ�าซ่งชิงเสว่ียได้กระมัง นางเป็นคน

บอกข้า ในโลกน้ีมีสถานท่ีในต�านานแห่งหน่ึงเรียกว่าดินแดนบุปผาใน 

คันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้า ในแดนเซียนแห่งนี้มีของวิเศษอย่างหนึ่งมีชื่อ
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เรียกว่าจี๋ซั่งโยวถาน

ในค�า่คนืวันพระจนัทร์เตม็ดวง จีซ๋ัง่โยวถานน้ีจะผลบิาน ยามนัน้ให้เอา

น�า้ค้างในเกสรของมนัมากินลงไปก็จะสามารถช�าระจติมารทุกอย่างออกไป

ได้หมด

ข้าคิดจะไปแดนเซียนแห่งนี้สักครั้ง จึงถามนางจะไปแดนเซียน 

แห่งนีไ้ด้อย่างไร นางบอกข้า เมอืงเหงิหยางแห่งนีเ้คยมคีนผูห้น่ึงไปแดนเซยีน

แห่งน้ัน ยังเอาหญ้าวเิศษต้นหนึง่มาจากแดนเซยีนแห่งนัน้ และน�ามาผสม

กับบุปผาวิเศษหญ้าวิเศษล�้าค่าต่างๆ เข้าไปหลอมออกมาเป็นยาวิเศษ 

ห้าเม็ดที่คนในแดนบ�าเพ็ญเซียนต่างรู้กันดี

เมื่อสองวันก่อนข้าได้ไปเลียบๆ เคียงๆ ถามพ่ีโจวถึงเรื่องนี้ จึงได้

ทราบว่าบันทึกการเดินทางท่ีบรรพบรุษุท่านน้ันหรือก็คอืโจวเฉนิเฟยท้ิงไว้

เก็บอยู่ในหอเก็บต�ารา ด้วยเหตุนี้เมื่อวานพอเห็นหอเก็บต�าราไฟไหม ้

ข้ากลวัว่าถ้าบนัทึกการเดินทางเล่มน้ีถูกเผาแล้วก็จะไม่รูค้วรไปหาดนิแดน

บุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าได้อย่างไร พอร้อนใจข้ึนมาจึงได้ 

พุ่งเข้าไปในทะเลเพลิง"

การพูดโกหก ถ้าเป็นค�าโกหกทั้งหมดก็จะถูกคนมองออกได้ง่าย 

อย่างเช่นนางเก้าส่วนพูดเรื่องจริง หน่ึงส่วนเป็นเท็จ เปล่ียนเรื่องที่ถ้ากิน

น�า้ค้างในเกสรจีซ๋ัง่โยวถานแล้วจะสามารถซ่อมแซมการปิดผนกึท่ีเสียหาย

ทุกอย่างในโลกได้ มาเปลี่ยนเป็นสามารถช�าระจิตมารทุกอย่างออกไป 

ได้หมดก็ไม่เชื่อว่ามู่หวาฮุยจะมองออก

นอกจากน้ีหลังจากกล่าวค�าพูดเหล่านี้จบนางยังมองมู่หวาฮุย 

ด้วยแววตาไม่สะทกสะท้าน

มู่หวาฮุยมองนางอยู่ครู่หนึ่ง ถามขึ้น "เพราะเหตุใดซ่งชิงเสว่ียต้อง

Page �������������������������������� 3.indd   54 11/22/22   10:33 AM



55ฉางโกวลั่วเยวี่ย

บอกเรื่องนี้แก่เจ้า"

"นางอยากให้ข้ารักษาชีวิตของชุยเย่าไว้"

ปัญหานี้เมิ่งถังก็เคยคิดไว้แล้ว ค�าตอบจึงติดอยู่กับปาก "ใช้ของ 

สิ่งนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยน นางบอกข้า ท่านเกิดจิตมารขึ้นแล้ว รวมถึงควร

ก�าจัดจิตมารของท่านอย่างไร"

มู่หวาฮุยเม้มปากไม่พูด

ผ่านไปครูห่นึง่เขาจงึเอ่ยถามเสยีงเบา "ท่ีเจ้าคดิจะไปดนิแดนบปุผา

ในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าก็เพื่อข้า"

"ใช่" เมิ่งถังไม่ได้ปฏิเสธ "ศิษย์พ่ีท่านดีต่อข้าเพียงนี้ ช่วยข้าไว ้

หลายต่อหลายครั้ง ข้าก็อยากช่วยท่านบ้าง"

ในใจประหนึ่งมีน�้าพุร้อนไหลผ่านรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในทันที

มู่หวาฮุยยิ้มน้อยๆ ออกมา

"ดีต่อเจ้าก็ดี ช่วยเจ้าก็ดี น่ีล้วนเป็นสิ่งที่ข้าท�าด้วยความสมัครใจ 

เจ้ารับไว้ด้วยความสบายใจก็พอไม่ต้องชดใช้คืน

ส่วนเรื่องจิตมารของข้า เจ้าวางใจ ข้ารู้ว่าควรท�าเช่นไร ดินแดน

บุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าแห่งนั้น เมื่อครู่ข้าพลิกอ่านบันทึก 

การเดนิทางของบรรพบรุษุท่านนัน้แล้ว มบีนัทกึอยู่เพียงไม่ก่ีค�า กลวักแ็ต่

จะมีอันตรายมาก ยังคงอย่าไปดีกว่า"

เมิ่งถังคิดในใจ ถ้าท่านแค่เพียงมีจิตมาร ข้าก็ไม่จ�าเป็นต้องไป 

ผจญภัยในแดนเซียนที่ไม่รู้จักแห่งนั้น ให้ท่านเอาชนะด้วยตนเองก็พอ 

ไม่แน่จิตมารก็จะหายไป ทว่าในเวลาน้ีท่านไม่เพียงมีจิตมาร ผนึกที่ปิด

อยู่ในร่างมารสวรรค์ของท่านมีรอยแยกเกิดขึ้นแล้ว

รอยแยกรังแต่จะยิ่งกว้างขึ้น ยังมีโม่เซียวคอยจ้องตาเป็นมันอยู ่
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ข้างหลงั พร้อมจะผลกัดนัท่านเข้าสูค่วามเป็นมารตลอดเวลา ดงันัน้ต่อให้

อันตรายเพียงใด แดนเซียนแห่งนั้นข้าก็จ�าเป็นต้องไป

จึงก้มหน้าลง นิ่งเงียบไม่พูดจา

ท่าทางเช่นน้ีของนาง มู่หวาฮุยยังจะไม่เข้าใจความหมายของนาง

อีกหรือ

ช่างเถิด แทนท่ีถึงตอนน้ันจะปล่อยให้นางลอบหลบไปหาดินแดน

บุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าอะไรนั่นตามล�าพัง ไม่สู้ตนเองก็ไป

ด้วยกันกับนางจะดีกว่า

จงึบอก "ในเมือ่เจ้าจะต้องไปให้ได้ เช่นน้ันรอเรือ่งทางนีเ้สร็จส้ินแล้ว 

ข้าจะไปเสาะหาด้วยกันกับเจ้า"

เมิ่งถังเงยหน้าขึ้น

เพียงแต่ค�าพูดปฏิเสธของนางยังไม่ทันออกจากปาก มูห่วาฮยุกกุ็ม

มือขวาที่วางอยู่บนโต๊ะของนางเสียก่อน

"เจ้าก็รู ้ข้าไม่มทีางปล่อยให้เจ้าไปสถานท่ีท่ีไม่รู้จกัเช่นน้ันตามล�าพัง

คนเดียว"

ตอนเขาเอ่ยถ้อยค�าเหล่านี้เสียงแม้จะเบา แต่ท่าทีกลับเด็ดเดี่ยว

แน่วแน่ยิ่ง

อกีทัง้ระหว่างนัน้เขายังจบัจ้องเมิง่ถังอยู่ตลอดเวลา แววตานุ่มนวล

อ่อนโยน ชัว่ขณะน้ันเมิง่ถังรูส้กึราวกับได้เห็นดวงดาวเตม็ท้องฟ้าในดวงตา

ของเขา

เม่ิงถงัอดทอดถอนใจไม่ได้ หน้าตาของศิษย์พ่ีหล่อเหลาเกินไปแล้ว

ยามเขาใช้สายตาเช่นนีม้องนาง ไม่ว่าเขาจะร้องขอให้ท�าอะไร ดูเหมอืน

นางจะไม่มีทางปฏิเสธได้เลย
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อีกทั้งนางรู้ดี ในเมื่อเวลานี้มู่หวาฮุยรู้เรื่องนี้แล้ว นางคิดจะปิดบัง

เขาลอบไปเสาะหาดินแดนบุปผาในคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน�้าเพียง 

ผู้เดียว นั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

มู่หวาฮุยมีวิธีการมากมายท�าให้นางไม่อาจออกเดินทางไปได้

ช่างเถิด เช่นน้ันก็ไปด้วยกันเถิด ไม่แน่ถึงตอนนั้นพวกนางยังอาจ 

ได้พบเจอจังหวะโอกาสอะไร ถ้าพลังวัตรของมู่หวาฮุยเลื่อนขั้นขึ้นไป 

ได้อีก กลายเป็นบุคคลอันดับหน่ึงของแดนบ�าเพ็ญเซียน เช่นนี้วันหน้า 

ต่อให้เป็นเมิ่งชิงเหิง เขาก็ไม่ต้องหวาดกลัวแล้ว

จึงพยักหน้า

"ดีสิ ถึงตอนนั้นศิษย์พี่กับข้าไปด้วยกัน"

มู่หวาฮุยเห็นนางเห็นด้วย ในดวงตาพลันมีรอยยิ้มผุดขึ้น

เกือบจะอดใจไม่ไหวก้มลงจุมพิตมือของเมิ่งถัง

แต่เขากลัวว่าจะท�าให้เมิ่งถังตกใจ ดังน้ันไม่เพียงไม่ได้ก้มลงไป

จุมพิตกลับปล่อยมือที่กุมมือเมิ่งถังไว้

ท้องฟ้าเริ่มมืดลง มีผู้สอดแนมมารายงานว่าทัพใหญ่ของเผ่ามาร

มาถึงท่ีใดแล้วอยู่เป็นระยะ คนในเมืองเหิงหยางทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง 

ต่างเต็มไปด้วยความตึงเครียด

เข้าสูร่าตรกีาล ช่วงยามสอง* เมิง่ถงัก็รูส้กึว่าพ้ืนดนิสัน่สะเทือนเป็น

ระลอก

อดเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไม่ได้

เห็นอยู่ว่าเป็นค�า่คนืทีท่�าให้คนตงึเครยีดเช่นนี ้แต่ท้องฟ้ายามราตรี

กลับสวยสดงดงามดุจแก้วเจียระไน ดวงจันทร์สุกสกาวประปรายไปด้วย

* ยามสอง คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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ดวงดาราอากาศปลอดโปร่งแจ่มใส ก็ไม่รูท้ีแ่ท้แล้วอยากให้คนรูส้กึเช่นไร

พ้ืนดินสั่นสะเทือนถ่ีขึ้นทุกที เมิ่งถังในฐานะผู้บ�าเพ็ญเซียนข้ัน 

หยวนองิระดับรองท่ีมอียู่ไม่มากเพียงไม่ก่ีคนได้ข่ีกระบีข้ึ่นไปบนท้องฟ้าสูง

ด้วยกัน แล้วทอดสายตาลงดูสถานการณ์ของข้าศึก

จะบรรยายอย่างไรดี น่าจะประมาณฉากการสู้รบท่ีศึกเฮล์มส์ดีพ* 

ในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์** ฉบับเข้มข้นยิ่งขึ้น

สั่นสะท้านหวั่นไหวยิ่ง อีกทั้งน่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงยิ่ง

กระทั่งบนท้องฟ้ายังมีนกประหลาดรูปร่างใหญ่โตที่ไม่รู ้จักชื่อ 

บินวนเวียนไปมาพลางส่งเสียงร้องแปลกประหลาดดังแคกๆ

ภายใต้แสงจันทร์สว่างไสวก็เห็นพวกมันนัยน์ตาทั้งสองแดงฉาน 

มกีรงเลบ็ท่ีแหลมคมคู่หนึง่กับจะงอยปากโค้งงอ เพียงเหน็ก็รู้สึกหวาดผวา

ชั่วขณะนั้นเมิ่งถังรู้สึกงุนงงไม่เข้าใจ

แดนมารเตรียมท�าศึกใหญ่เช่นน้ี ที่แท้แล้วเพราะต้องเอายาวิเศษ

เม็ดน้ันไปให้ได้ หรืออาศัยโอกาสน้ีประกาศศึกกับท้ังแดนบ�าเพ็ญเซียน

กันแน่

แต่ไม่ว่าแดนมารมจีดุประสงค์เช่นไร ค�า่คนืน้ีพวกนางแม้ตายก็ต้อง

ปกป้องเมืองเหิงหยางไว้ให้ได้

ตอนน้ีก็ได้แต่หวังว่าค่ายกลปกป้องเมืองเหิงหยางจะสามารถ 

ขวางกั้นมารอสูรและมารทั้งหลายของแดนมารเอาไว้ได้

* ศึกเฮล์มส์ดีพ (Helm's Deep Battle) ในภาพยนตร์ (หรือศึกป้อมฮอร์นเบิร์กในหนังสือ) เป็นส่วนหน่ึงใน 

มหาสงครามแหวนในยุคท่ีสามของมิดเดิ้ลเอิร์ธ โดยเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรโรฮันในรัชสมัยของ 

กษัตริย์เธโอเดนกับปราการไอเซนการ์ดภายในการควบคุมของพ่อมดซารูมาน

** เดอะลอร์ดออฟเดอะรงิส์ (The Lord of the Rings) เป็นภาพยนตร์ชดุของภาพยนตร์ไตรภาคแนวมหากาพย์

แฟนตาซีผจญภัย ก�ากับโดยปีเตอร์ แจ็กสัน สร้างจากนวนิยายเขียนโดย เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ภาพยนตร์ชุด

ประกอบด้วยอภินิหารแหวนครองพิภพ (2001), ศึกหอคอยคู่กู้พิภพ (2002) และมหาสงครามชิงพิภพ 

(2003)
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แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ค่ายกลปกป้องเมืองเพียงขวางไว้ได ้

ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น

นกประหลาดจ�านวนนับไม่ถ้วนมืดฟ้ามัวดิน ไม่รู้จักความเจ็บปวด 

ไม่รู้จักกลัวตาย ตัวหน้าร่วงหล่น ตัวหลังก็บุกเข้ามาไม่ขาดสาย ในที่สุด

เบื้องหน้ากม็ีแต่ขนปีกทีด่�าทะมึนไปหมด ในหเูพยีงได้ยนิเสียงร้องแหลม

ของนกที่พุ่งเข้าชนค่ายกล

หลงัจากเวลาผ่านไปราวหน่ึงก้านธูป เมิง่ถังคล้ายได้ยินเสยีงเปรีย้ง

ดังกังวานขึ้น

ค่ายกลปกป้องเมืองแตก ภายใต้แสงจันทร์สุกสกาว นกประหลาด

จ�านวนนับหมื่นนัยน์ตาทั้งสองแดงฉาน ส่งเสียงร้องแปลกประหลาด 

ดังแคกๆ พุ่งลงมาใส่ทุกคนที่อยู่ในเมือง
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ค่ายกลปกป้องเมืองถูกท�าลาย เด็กและผู้ใหญ่ในเมืองเหิงหยาง 

ต่างส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนก

เมิ่งถังเวลานี้จะอย่างไรก็เป็นผู้บ�าเพ็ญเซียนในข้ันหยวนอิง แม้

สถานการณ์จะคับขันอันตรายเช่นนี้ แต่จะปกป้องตนเองย่อมไม่เป็น

ปัญหาแน่นอน

นอกจากนี้เพราะดวงจิตของชิงหลวนคือวิหคเทพอันเป็นลักษณะ

พิเศษ นางจงึขออาสากับมูห่วาฮยุไปก�าจดันกประหลาดบนท้องฟ้าเหล่านัน้

นกประหลาดบนฟ้าเหล่าน้ีแม้จะไม่มีพลังเข่นฆ่าสังหารมากเท่า

มารกับมารอสูรเหล่านั้น แต่ส่งเสียงร้องแปลกประหลาด 'แคกๆ' บิน 

วนเวียนอยู่เหนือศีรษะผู้คนก็สร้างแรงกดดันให้กบัคนอย่างมาก พวกมัน

ยังพุ่งลงมา ไม่ก็ใช้กรงเล็บแหลมคมคว้าตัวคนบินข้ึนไปบนท้องฟ้า 

จากนั้นก็เหว่ียงลงมา หรือไม่ก็อาศัยจะงอยปากที่แหลมคมจิกลงไปที ่

60
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ตวัคนอย่างแรง ทุกคนล้วนมเีลอืดเนือ้เป็นคนธรรมดาย่อมไม่อาจต้านทาน

ได้ไหว

มู่หวาฮุยรู้ถึงก�าลังความสามารถของเมิ่งถังในเวลาน้ีกลับไม่ได ้

ไม่อนุญาต เพียงก�าชบันางให้ระมดัระวงั ไม่อาจฝืนก�าลังเกินตัว ถ้ามเีร่ือง

อันใดให้รีบเรียกเขาทันที จากนั้นก็กุมกระบี่อู๋จี๋พุ่งไปที่นอกก�าแพงเมือง

เมื่อเทียบกับการบุกเข้าโจมตีทัพใหญ่ของแดนมารท่ีรุกเข้าถึง 

นอกเมอืงแล้ว เห็นได้ชดัว่าการจดัการกับเหล่านกประหลาดในเมอืงดจูะ

ปลอดภัยยิ่งกว่า

ก่อนหน้าน้ีแม้เมิ่งถังจะเคยผ่านการท�าศึกมาหลายครั้ง แต่ยังคง

เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสถานการณ์การสู้รบที่ใหญ่โตเช่นน้ี ถ้าจะบอกว่า 

ในใจไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยย่อมเป็นไปไม่ได้

แต่ถึงจะหวาดกลัวเพียงใดก็ต้องกัดฟันเข้าต่อสู้

กุมชิงหลวนไว้ในมือมั่น นางเหินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า

พร้อมๆ กับที่นางเข้าสู่ขั้นหยวนอิง ชิงหลวนกับนางไม่เพียงนับวัน

ย่ิงรู้ใจกัน พลังอ�านาจอันน่าเกรงขามของมันในฐานะกระบี่เซียนก็ย่ิง

ปรากฏชัดมากขึ้น

บ่อยครั้งเมิ่งถังเพียงกวัดแกว่งมือออกไป ไอกระบี่สีมรกตจางๆ 

ประดุจลมพายุพัดโหม ผ่านไปทางใดไม่มีนกประหลาดอยู่รอดปลอดภัย

แม้แต่ตัวเดียว

บางครั้งพบเห็นนกประหลาดก่อเหตุอยู่ในท่ีไกลออกไป เมิ่งถัง 

รุดไปช่วยไม่ทันก็ชูมือขว้างชิงหลวนออกไป ชิงหลวนพลันกลายร่างเดิม

เป็นวิหคเทพพุ่งเข้าไปพ่นเปลวเพลิงออกจากปากทีเดียวก็จบเรื่องแล้ว

ภายใต้การสูร้บทีดุ่เดือดเช่นน้ี นกประหลาดทีย่กกันมามดืฟ้ามวัดนิ
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ไม่รู้ว่ามีจ�านวนเท่าใด บินอยู่เหนือศีรษะปิดฟ้าบังเดือน ถึงกับถูกเมิ่งถัง

กับชงิหลวนก�าจดัไปแล้วเจด็แปดส่วน สามารถมองเหน็ท้องฟ้ายามราตรี

ที่ปลอดโปร่งและจันทร์เต็มดวงที่อยู่เหนือศีรษะได้แล้ว

เมิ่งถังลอบระบายลมหายใจยาวออกมา

เหลือเพียงเก็บกวาดงานในช่วงท้าย นางก็จะเร่งรุดไปที่นอกเมือง

ร่วมต่อต้านข้าศึกกับมู่หวาฮุยได้แล้ว

ในยามนี้เอง นางก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงแหลมดังขึ้นมาในหู

หันมองไปตามเสียงก็เห็นว่ามีนกประหลาดตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่โต

มาก สามารถเรียกได้ว่าเป็นจ้าวแห่งนกประหลาดเหล่านี้ได้เลย ก�าลังใช้

กรงเล็บคู่หนึ่งคว้าจับอวิ๋นชูเยวี่ยแล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้า

แม้เมิ่งถังจะไม่ชอบอวิ๋นชูเยวี่ย แต่จะอย่างไรก็เป็นศิษย์ร่วมส�านัก

ย่อมไม่อาจนิ่งดูดายมองนางตายอยู่ตรงหน้าตนโดยไม่ช่วยเหลือ

นอกจากนีเ้พราะเรือ่งของชยุเย่า เมิง่ถังจงึรูส้กึอยู่เสมอว่าตนตดิค้าง 

อวิ๋นชูเยวี่ยอยู่หนึ่งชีวิต

ครั้นแล้วจึงรีบหมุนตัวพุ่งทะยานไปที่นกประหลาดตัวนั้น

แต่มาได้ครึง่ทางพลนัเหน็โจวอิง้เสว่ียก�าลงัถูกนกประหลาดตวัหนึง่

โจมตีอยู่ หัวไหล่ซ้ายไม่เพียงถูกจะงอยปากแหลมคมของนกประหลาด

ตัวนั้นจิกได้รับบาดแผล มองเห็นโลหิตสดไหลไม่หยุด กระทั่งกระดูกขาว

ก็โผล่ออกมาเป็นที่น่าสะพรึงกลัว

แต่แม้กระนัน้ก็ไม่เหน็โจวอ้ิงเสว่ียร้องออกมาแม้แต่ค�าเดยีว หากแต่

กัดฟันแน่น มอืขวายังคงกวัดแกว่งกระบีไ่ม่หยุด คดิจะสงัหารนกประหลาด

ตัวนั้นให้ตาย

เรือ่งราวย่อมแบ่งเป็นหนักเบาเร่งด่วน อกีท้ังโจวอิง้เสว่ียแม้อยู่ห่าง
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จากตนแต่ก็ใกล้กว่าอวิ๋นชูเยวี่ย

ครั้นแล้วเมิ่งถังจึงหักเลี้ยวกลางทาง พุ่งไปท่ีข้างกายโจวอิ้งเสว่ีย 

ก่อน

เพ่ือจะหลกีเลีย่งตอนกวัดแกว่งกระบีจ่ะพลาดไปถูกโจวอิง้เสว่ียเข้า 

เมิ่งถังจึงทิ้งกระบี่มาใช้มือ

สองมือจับไปที่ปีกข้างหนึ่งของนกประหลาดแน่น ออกแรงฉุดลาก

มันไปที่ด้านข้าง

แต่พละก�าลงัของนางมจี�ากัด ฉดุลากอย่างไรกไ็ม่ขยับกลับไปกระตุน้

ความดุร้ายของนกประหลาดตัวนั้น

กรงเล็บแหลมคมคู่น้ันยังคงเกาะโจวอิ้งเสว่ียไม่ปล่อย ทางหนึ่ง

กระพือปีกของตนเอง ทางหนึ่งก็หันหน้ามาจะจิกเมิ่งถัง

ติงเล่อเซวียนที่ต่อสู้กับนกประหลาดตัวหนึ่งอยู่ที่ด้านข้างเห็นแล้ว

รีบวิ่งเข้ามาช่วย

นกประหลาดที่พันพัวอยู่กับติงเล่อเซวียนตัวน้ันก็กระโจนเข้ามา 

จะโจมตีติงเล่อเซวียนต่อ

เรือ่งนีจ้ดัการไม่ยาก เมิง่ถังสัง่การชงิหลวนให้บนิขึน้ไปพ่นไฟออกมา

ค�าเดียวก็เผานกตัวนั้นจนลุกไหม้กลายเป็นลูกไฟสลายไป

เมิ่งถังกับติงเล่อเซวียนสองคนร่วมแรงร่วมใจกัน สุดท้ายก็ดึง 

นกประหลาดตัวนั้นออกมาจากร่างของโจวอิ้งเสวี่ยได้ส�าเร็จ

โจวอิ้งเสว่ียแม้จะเจ็บจนใบหน้าซีดขาว หน้าผากเต็มไปด้วย 

เหงือ่เย็น แต่ยังคงกัดฟัน พลิกมือเสือกกระบี่ออกไป แทงเข้าไปที่หัวใจ

ของนกประหลาดตัวนั้นอย่างแรง

นี่ก็นับว่าล้างแค้นให้กับตนเองแล้ว
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เมิ่งถังทางหนึ่งหอบหายใจ ทางหน่ึงบอกกับติงเล่อเซวียนและ 

โจวอิ้งเสวี่ย "พวกเจ้าสองคนรีบหาเรือนสักหลังแล้วเข้าไปหลบ รอข้าเผา

นกประหลาดที่เหลือเหล่านี้แล้วพวกเจ้าค่อย..."

ยังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของอวิ๋นชูเยวี่ยดังขึ้นทันที

เมิ่งถังเงยหน้าขึ้นมอง อดอุทานให้ตายสิออกมาไม่ได้

ไม่มีเวลาจะมาสั่งก�าชับติงเล่อเซวียนและโจวอิ้งเสวี่ยต่อ เมิ่งถัง 

ก็ตะโกนเรียกชิงหลวนค�าหนึ่ง ขี่กระบี่เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า

ที่แท้นกประหลาดที่จับอว๋ินชูเยวี่ยไปตัวน้ัน เห็นว่าระดับความสูง

เพียงพอท่ีจะโยนคนลงไปให้กลายเป็นขนมเปี๊ยะไส้เนื้อได้แล้วจึงปล่อย

กรงเล็บทันที

จากนั้นอวิ๋นชูเยวี่ยก็ร่วงตกลงไปเป็นเส้นตรง

ประเด็นส�าคัญก็คือนางทางหน่ึงร่วงลงไปทางหน่ึงก็ส่งเสยีงกรีดร้อง

ไปด้วย

เมิ่งถังรีบขี่กระบี่พุ่งเข้าไปรับตัวนางไว้

ตอนพานางกลบัลงมาทีพื่น้ ตงิเล่อเซวยีนและโจวอิง้เสว่ียยังไม่ทัน

หาเรือนที่เหมาะสมเข้าไปหลบภัยได้

เมิ่งถังจึงมอบอวิ๋นชูเยวี่ยให้กับติงเล่อเซวียน

เหน็ชดัว่าสองขาของอวิน๋ชเูยวีย่อ่อนยวบแล้ว ตอนเมิง่ถงัปล่อยมอื 

นางก็ลื่นไถลลงไปนั่งกับพื้นราวกับโคลนเหลว

ติงเล่อเซวียนมองดูนาง ลังเลอยู่ชั่วขณะ สุดท้ายยังคงเดินเข้ามา

ยื่นมือไปประคองนางขึ้น

ตอนแรกเมิ่งถังหมุนตัวจะขี่กระบ่ีจากไป แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหว 

หันหน้ามาว่ากล่าวอวิ๋นชูเยวี่ย
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"อวิน๋ชเูยวีย่ ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็เป็นผูบ้�าเพ็ญเซยีนขัน้สร้างฐาน ไม่ใช่

คนธรรมดาจะเทียบได้ เมื่อครู่เจ้าถูกนกประหลาดจับไปหรือจะไม่รู้จัก 

ช่วยเหลอืตนเอง ตอนถูกมนัโยนลงมาหรอืเจ้าไม่รูจ้กัขีก่ระบี ่เอาแต่กรดีร้อง

มีประโยชน์อันใด หรือเห็นว่าแค่กรีดร้องแล้วจะช่วยชีวิตเจ้าได้"

ถ้าจะบอกว่าอ่อนแอบอบบาง หรอืโจวอิง้เสว่ียไม่ใช่บตุรสาวเจ้าเมอืง 

มีอันใดด้อยกว่าเจ้าหรือ

นางยังไม่นับเป็นผู้บ�าเพ็ญเซียนด้วยซ�้า กระทั่งขี่กระบี่ก็ยังไม่เป็น 

แต่เมือ่ครูต่อนนางถูกโจมตีก็ไม่ได้ส่งเสยีงร้องสกัค�า รูจ้กัช่วยเหลอืตนเอง

เช่นนี้เมื่อหันไปมองอว๋ินชูเยว่ียอีกครั้ง เมิ่งถังก็รู้สึกแทบไม่อยาก 

จะมอง

จึงเอ่ยเสียงเย็น "ศิษย์น้องอว๋ิน ท่ีติดค้างเจ้าอยู่หนึ่งชีวิตข้าใช้คืน 

ให้แล้ว"

พูดพลางนางก็หมนุตวัขีก่ระบีจ่ากไป เริม่งานเก็บกวาดในช่วงท้าย

ของตน

ตงิเล่อเซวียนมองอวิน๋ชเูยว่ียทีโ่กรธจนใบหน้าเขยีวคล�า้ แล้วประคอง

นางเดินเข้าไปในเรือนที่อยู่ด้านข้างหลังหนึ่งเงียบๆ

โจวอิง้เสว่ียรู ้ยามน้ีตนบาดเจบ็หนกั ถ้ายังอยู่ข้างนอก ไม่เพียงไม่อาจ

ช่วยเมิง่ถังได้ เกรงว่ายังจะท�าให้นางต้องแบ่งสมาธิมาตลอดเวลาจงึตาม

ติงเล่อเซวียนเข้ามาในเรือนเงียบๆ

เพียงแต่ถึงจะเข้ามาในเรือนแล้ว นางยังคงยืนอยู่ที่ข้างหน้าต่าง 

แหงนหน้ามองเมิ่งถังตลอดเวลา

ก็เห็นเงาร่างของเมิ่งถังรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบ เห็นอยู่ว่าเมื่อครู ่

อยูด้่านตะวันออกสงัหารนกประหลาดตัวหนึง่ในกระบีเ่ดยีว พรบิตาถัดมา
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นางก็มาปรากฏตัวท่ีด้านตะวนัตก ประกายกระบีพุ่่งผ่านไป นกประหลาด

สองตัวทางซ้ายตัวทางขวาตัวต่างร่างขาดเป็นสองท่อน ขนปีกสีด�าบน 

ร่างนกร่วงพรูลงมาปานประหนึ่งหิมะสีด�าตก

โจวอิ้งเสวี่ยมองเมิ่งถังที่เป็นเช่นนี้อดที่จะชื่นชมไม่ได้ "เมิ่งเซียนจื่อ 

ร้ายกาจยิ่งนัก ท�าให้คนเลื่อมใสใฝ่ฝัน"

อว๋ินชเูยวีย่ถกูตงิเล่อเซวียนประคองไปนัง่ท่ีม้านัง่ตวัหนึง่ได้ยินแล้ว

ก็แค่นหัวเราะออกมาค�าหนึ่ง

ติงเล่อเซวียนได้ยินชัดเจน อดที่จะเงยหน้าขึ้นมองนางไม่ได้

เมื่อกลางวันเมิ่งถังถูกฟ่านตูจับตัวไป ปล่อยนกกระเรียนกระดาษ

ตัวนั้นออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือกลับถูกอวิ๋นชูเยวี่ยชักกระบี่ฟันขาด

ตงิเล่อเซวียนแม้จะเร่งรดุไปบอกมูห่วาฮยุเรือ่งเมิง่ถังมอีนัตราย แต่ก็ 

ลงัเลแล้วลงัเลอีก สดุท้ายนางก็ไม่ได้บอกเรือ่งท่ีอว๋ินชเูยว่ียฟันนกกระเรยีน

ขาดออกไป

เพียงแต่หลังจากเรื่องผ่านไปติงเล่อเซวียนมาใคร่ครวญถึงเรื่องนี้

อย่างละเอียดกลับอดเย็นยะเยียบไปทั้งร่างไม่ได้

เพราะนางนึกขึ้นมาได้ว่าสองวันก่อนมู่หวาฮุยยืนกรานจะยกเลิก

การหมั้นหมาย อวิ๋นชูเยวี่ยไม่ยินยอม เรื่องนี้ยังถูกหลิงซิงเหยาได้ยินเข้า

อว๋ินชูเยว่ียคิดจะไปอธิบายกับหลิงซิงเหยา หลิงซิงเหยากลับ 

ไม่สนใจนาง หมุนตัวเข้าห้องปิดประตู

หลงัจากน้ันอว๋ินชเูยว่ียก็ร้องไห้ว่ิงออกไป ตนได้รับการไหว้วานจาก 

อวิ๋นซิวไป่ให้ตามไปปลอบใจอวิ๋นชูเยวี่ย

ครานัน้นางหาอว๋ินชเูยว่ียพบก็เหน็อกีฝ่ายนัง่อยู่กับบรุุษผู้บ�าเพ็ญเซยีน

อิสระสองคนก�าลังสนทนากันเรื่องอาวุธวิเศษในแดนบ�าเพ็ญเซียน
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เนื่องจากพักหลังมานี้อว๋ินชูเยว่ียนับวันย่ิงวางตัวเมินเฉยเหินห่าง

ต่อตน ติงเล่อเซวียนไม่อยากจะเข้าไปใกล้นางมากนักจึงยืนฟังอยู่ห่างๆ

ระหว่างนั้นเองก็ได้ยินอว๋ินชูเยว่ียเอ่ยกับผู ้บ�าเพ็ญเซียนอิสระ 

สองคนน้ันถึงกระบี่คู ่กายของเมิ่งถังว่าเป็นอาวุธเทพชิ้นหนึ่งสามารถ 

กลายร่างเป็นร่างที่มีจิตวิญญาณได้ตามใจชอบ

ตอนนั้นติงเล่อเซวียนยังเคยคิด ก่อนลงจากเขามาฝึกฝนหา

ประสบการณ์ ผู ้อาวุโสซ่งแห่งหอคุมกฎยังเรียกพวกนางหลายคนท่ี 

รู้เรื่องน้ีไปสั่งก�าชับเป็นพิเศษ บอกเรื่องนี้เป็นความลับของส�านัก ห้าม 

พวกนางเปิดเผยให้คนนอกรู้แม้แต่ครึ่งค�า เหตุใดยามน้ีศิษย์น้องอว๋ิน 

ถึงกับบอกเรื่องนี้กับบุรุษภายนอกสองคนที่ไม่มีความคุ้นเคยใดๆ ต่อกัน

ทว่าตอนนั้นนางก็ไม่ได้เข้าไปห้ามปราม หลังจากนั้นก็ไม่ได้เอ่ยถึง

เรื่องน้ีกับอวิ๋นชูเยว่ีย ด้วยเหตุน้ีอว๋ินชูเยว่ียจึงไม่รู ้ว่านางได้ยินค�าพูด 

เหล่านั้นทั้งหมด

แต่เมื่อมาคิดโยงกับเรื่องที่เมิ่งถังเล่าให้ฟังในตอนบ่าย บอกฟ่านตู

ผู้นั้นอยากได้กระบี่ชิงหลวนของนางถึงได้จับตัวนางไป...

ฟ่านตูผู้นั้น ใช่หนึ่งในสองผู้บ�าเพ็ญเซียนอิสระสองคนนั้นในวันนั้น

หรือไม่

ดังนัน้อวิน๋ชเูยว่ียคาดเดาได้แต่แรกแล้วว่าฟ่านตตู้องอยากได้กระบี่

ชิงหลวน และมาท�าร้ายเมิ่งถัง

นางกระท่ังยังฟันนกกระเรียนกระดาษที่เมิ่งถังปล่อยออกมา 

ขอความช่วยเหลือจนขาด...

คิดมาถึงตรงนี้ติงเล่อเซวียนเพียงรู้สึกในใจยิ่งเย็นยะเยือก

ก็รู ้สึกว่าอว๋ินชูเยว่ียเกิดมามีใบหน้าอ่อนแอบริสุทธ์ิไร้เดียงสา 
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เสียเปล่า เบื้องหลังกลับใจด�าอ�ามหิตเช่นนี้

ในฐานะผู้บ�าเพ็ญเซียนจะไม่รู้ได้อย่างไร คิดจะเอาอาวุธคู่กาย 

ของผู้อื่นมาเป็นของตน ย่อมต้องสังหารคนผู้นั้นเสียก่อน

เห็นชัดว่าอวิ๋นชูเยวี่ยต้องการเล่นงานเมิ่งถังถึงตาย

แต่ในสายตาของตงิเล่อเซวียน เมิง่ถงัแม้แต่ไรมาจะพูดจาไม่ไว้หน้า

ผู้อื่น แต่นางไม่เคยท�าเรื่องใดๆ ท่ีท�าให้อวิ๋นชูเยว่ียโกรธอย่างจริงจัง 

นางกระท่ังยังเคยลงมือช่วยอวิ๋นชูเยว่ีย เหตุใดอว๋ินชูเยว่ียจึงอยากให ้

เมิ่งถังตายถึงเพียงนี้ด้วย

ครั้นแล้วเวลานี้ติงเล่อเซวียนจึงไม่อยากใกล้ชิดอว๋ินชูเยว่ียเป็น 

อย่างมาก

ประคองนางมาน่ังท่ีม้านัง่ หนัหน้าไปเห็นทีห่วัไหล่โจวอิง้เสวีย่โลหติ

ยังไหลไม่หยุด จึงเดินเข้าไปเอายาห้ามเลือดใส่ให้นาง

โจวอิ้งเสวี่ยหันมายิ้มให้นาง กล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจ

ติงเล่อเซวียนก็ยิ้มตอบนาง บอกอย่างเกรงใจว่าไม่ต้องขอบคุณ

อว๋ินชูเยว่ียเห็นบรรยากาศระหว่างพวกนางสองคนน้ันดูสนิทสนม

กันดี สองมือก็ก�าเข้าหากันแน่น

เมื่อครู่เห็นอยู่ว่าเมิ่งถังเห็นนางถูกนกประหลาดน่ันโจมตีก่อน แต่

ระหว่างทางกลับรีบไปช่วยโจวอิ้งเสว่ีย รอจนนางถูกนกประหลาดโยน 

ลงมาจากท้องฟ้า เมิ่งถังถึงได้ขี่กระบี่ไปรับตัวนางไว้

หลังจากช่วยนางแล้วยังต�าหนินางต่อหน้าโจวอิ้งเสวี่ยกับ 

ติงเล่อเซวียนอีกด้วย

อย่างไรกันเมิ่งถังคิดว่าช่วยชีวิตนางไว้ก็สามารถชักสีหน้าสั่งการ 

ผู้อื่น วางท่าเป็นศิษย์พี่ต่อหน้านางเช่นนั้นหรือ
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แล้วตอนน้ีทัง้ท่ีเห็นอยูว่่านางกับตงิเล่อเซวียนต่างหากทีเ่ป็นศิษย์พ่ี

ศิษย์น้องร่วมส�านัก แต่ต้ังแต่ต้นจนจบติงเล่อเซวียนกลับไม่ได้กล่าว 

ปลอบใจนางแม้แต่ค�าเดียว เพียงรีบไปดูแลโจวอิ้งเสวี่ย

อวิ๋นชูเยวี่ยในใจรู้สึกโกรธอย่างมาก

หนึ่งคนก็แล้วสองคนก็แล้ว นับวันย่ิงไม่เห็นความส�าคัญของนาง

ขึ้นทุกที

ถ้าเมิ่งถังรู้ว่าตนช่วยอวิ๋นชูเยวี่ยไว้แล้ว อีกฝ่ายไม่เพียงไม่ขอบคุณ 

ในใจยังเพิ่มความเกลียดชังนางมากขึ้นอีกสองส่วนแล้วล่ะก็ นางจะต้อง

นึกเสียใจที่ได้ช่วยอวิ๋นชูเยวี่ยไว้

ทว่ายามนี้นางหาได้รู้เรื่องนี้ ยังคงเก็บกวาดงานในช่วงท้ายอย่าง

ขยันขันแข็ง

หลังจากก�าจัดนกประหลาดที่กีดขวางอยู่บนท้องฟ้าเหล่าน้ัน 

จนหมดสิ้นแล้ว นางก็ขี่กระบี่มุ่งหน้าไปนอกเมือง

สมรภูมท่ีินอกเมอืงพูดได้ว่าน่าสยดสยองเตม็ไปด้วยกล่ินคาวโลหติ 

แต่เมิ่งถังรู้สึกว่าอาจเพราะตนเพ่ิงผ่านศึกอีกท่ีมา หัวใจทั้งดวงของนาง 

ได้รับการหล่อหลอมจนแข็งแกร่งย่ิง ดังนั้นตอนนี้นางจึงไม่หว่ันไหว 

แม้แต่น้อย

เพียงมองหาเงาร่างของมู่หวาฮุยท่ามกลางเหล่ามารและมารอสูร 

ที่ไหลมาดุจกระแสน�้าอย่างใจจดใจจ่อ

รอหาเจอแล้วก็รีบขี่กระบี่พุ่งเข้าไป ร้องเรียก "ศิษย์พี่!"

มู่หวาฮุยสังหารเหล่ามารที่โอบล้อมเข้ามารอบด้านในกระบี่เดียว 

แล้วหันมามองเมิ่งถัง

"อันตราย รีบกลับไป!"
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พูดพลางกระบี่ในมือก็วาดออกไปไม่หยุด

"ข้าไม่กลับ!"

เมิ่งถังกลับไม่เชื่อฟังเขาอย่างน้อยครั้งจะได้เห็น เหินทะยานลงมา 

กุมชิงหลวนในมือแน่นแล้วเข้าร่วมการท�าศึก

นางทางหนึ่งสังหารข้าศึก ทางหนึ่งยังเหลียวมองไปรอบด้าน

ก็เห็นในท่ีไกลออกไปมีสถานที่คล้ายแท่นสูงอยู่แห่งหน่ึง โม่เซียว

ยืนสองมอืไพล่หลงัอยูบ่นนัน้ สายตาเจอืความบ้าระห�า่ก�าลังมองมาทางนี้

เมิง่ถังรูเ้ขาก�าลงัมองมูห่วาฮยุ เกรงว่าในใจยังก�าลงัวางแผนว่าต้อง

ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้มู่หวาฮุยยินยอมพร้อมใจเข้าสู่ความเป็นมารด้วย

ตนเอง

คนสติฟั่นเฟือนผู้นี้!

เขาถอืดีอย่างไรมาคิดว่าเรือ่งทกุอย่างขอเพียงเขาต้องการก็พอแล้ว 

ความเจ็บปวดทรมานของมู่หวาฮุยเขาไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย กระทั่งเห็นว่า

เจ็บปวดทรมานก็ย่ิงดีจะได้ท�าให้มู ่หวาฮุยเข้าสู่ความเป็นมารเร็วข้ึน 

ใช่หรือไม่

ขอเพียงคนผู้น้ีตายแล้ว หลังจากนี้ความเส่ียงท่ีมู่หวาฮุยจะเข้าสู่

ความเป็นมารก็ย่อมต�่าลงมาก

คิดมาถึงตรงน้ีเมิ่งถังก็เริ่มประเมินก�าลังความสามารถระหว่างตน

กับโม่เซียว

ก�าลังความสามารถของตัวนางเอง ผู้ฝึกวิชากระบี่ข้ันหยวนอิงท่ี 

สดใหม่เพ่ิงออกจากเตา ภายนอกมีอาวุธเทพกระบี่ชิงหลวนเพ่ิมเข้ามา 

อีกเล่มหน่ึง ไม่พูดถึงขั้นต้าเฉิง แต่อย่างน้อยประมือกับผู้มีพลังวัตร 

ขั้นหยวนอิงช่วงปลายนางน่าจะพอถูไถรับมือได้
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ส่วนก�าลังความสามารถของโม่เซียว นางไม่ทราบ...

เรื่องนี้ความจริงแล้วก็ไม่อาจต�าหนิเมิ่งถัง

เพราะในหนังสือนิยาย โม่เซียวเป็นเพียงบุคคลที่เป็นเครื่องมือ 

ในการผลกัดนัให้มูห่วาฮยุเข้าสูค่วามเป็นมาร เรยีกได้ว่าถ้าหากมูห่วาฮยุ

เรียกหาก็พร้อมจะไปอยู่เคียงข้างช่วยเหลือ

คิดว่านักเขียนเดิมก็ไม่ได้ก�าหนดลักษณะตัวละครตัวน้ีไว้อย่าง

ละเอียด เพียงบอกมีก�าลังความสามารถที่แข็งแกร่งค�าเดียวก็จบเรื่อง

นอกจากนี้ภาพประทับใจของโม่เซียวท่ีมีต่อเมิ่งถัง นั่นคือเขาเป็น

คนท่ีลอบวางแผนการร้ายท่ีเต็มไปด้วยเงือ่นง�าไม่อาจให้ใครรูอ้ยู่เบือ้งหลงั 

ทั้งไม่เคยสังเกตเห็นว่าเขาเคยต่อสู้กับใครมาก่อนเลยจริงๆ

ครั้นแล้วเมิ่งถังก็ลังเลอยู่ชั่วขณะ สุดท้ายยังคงตัดสินใจเด็ดขาด 

พุ่งกระโจนไม่กี่ครั้งไปอยู่ที่ข้างกายมู่หวาฮุย

มารและมารอสูรที่อยู่รอบด้านพุ่งเข้ามาไม่ขาดสาย มีผู้บ�าเพ็ญ

เซียนระดับล่างหลั่งโลหิตอาบย้อมสถานที่แห่งนี้ไม่น้อยแล้ว

เมิง่ถังเห็นหลงิซงิเหยาก็อยูห่่างออกไปไม่ไกล ไอกระบีเ่ย็นยะเยียบ

สาดกระจายออกมาเป็นสายๆ

แม้เวลาน้ีพลังวัตรของเขาจะสูงส่งลึกล�้า แต่สุภาษิตพูดไว้ได้ดี 

หมัดท่ีชกออกมาสะเปะสะปะตียอดฝีมือให้ตายได้* มารและมารอสูร 

บุกเข้ามาเป็นระลอก ตายแล้วก็มีมารและมารอสูรอีกกลุ่มบุกเข้ามา 

ถึงจะเป็นการต่อสู้แบบเวียนเทียนแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ท�าให้คนเหนื่อยตายได้

แต่ถ้าโม่เซียวตายแล้ว ฝูงมังกรไร้เศียร** ก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะ 

* หมัดที่ชกออกมาสะเปะสะปะตียอดฝีมือให้ตายได้ เป็นการเปรียบเปรย หมายถึงคนที่ท�าอะไรส่งเดช ไม่มี

ระเบียบขั้นตอนอาจจับพลัดจับผลูเอาชนะผู้เชี่ยวชาญที่ท�าอะไรมีข้ันตอนได้ ในท่ีนี้หมายถึงยอดฝีมือ 

อาจรับมือกับผู้ด้อยฝีมือแต่มีจ�านวนมากกว่าไม่ไหว

** ฝูงมังกรไร้เศียร หมายถึงกลุ่มคนที่ขาดผู้น�า ไร้ทิศทาง
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ไม่ถอย

ดียิ่งนัก มีเหตุผลที่โม่เซียวต้องตายเพิ่มขึ้นมาอีกข้อแล้ว

เมิ่งถังกับมู่หวาฮุยยืนหันหลังชนกันท�าศึก เช่นนี้ทั้งสองคนไม่เพียง

สามารถต้านทานข้าศึกต่อไปได้ ยังรับรองได้ว่าจะไม่ถูกข้าศึกโจมตีที ่

ด้านหลัง

เมิง่ถงัทางหนึง่กวัดแกว่งกระบีไ่ม่หยุด ทางหน่ึงก็ปรึกษากับมูห่วาฮยุ

เสียงต�่า

"ศิษย์พ่ี ท่านเห็นโม่เซียวที่ยืนอยู่บนแท่นสูงทางด้านนั้นหรือไม ่

เอาอย่างนีข้้าคิดจะไปลองหย่ังเชงิก�าลงัความสามารถของเขา ท่านคุม้กัน

ข้าเข้าไป"

ที่นี่อยู่ห่างจากจุดที่โม่เซียวอยู่ไกลพอสมควร

ประเด็นคือระหว่างทางมีมารกับมารอสูรอยู่เต็มไปหมด อีกทั้ง 

ย่ิงเข้าไปใกล้ข้างกายโม่เซียว มารกับมารอสูรเหล่าน้ันก็ย่ิงมีพลังวัตร 

สูงส่งลึกล�้า ถ้าไม่มีคนช่วยคุ้มกันเกรงว่าเมิ่งถังยังไปไม่ถึงเบื้องหน้า 

โม่เซียวก็คงสิ้นเรี่ยวแรงตายไปก่อนแล้ว
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