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คํานําสํานักพิมพ์

	 หลังเรื่องราวมากมายคลี่คลายลง ทุกคนกลับไปยังเขาฝูเหยา และ 

ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง แม้สำนักฝูเหยารุ่นนี้จะมีคนน้อยจนมิอาจนับว่า 

รุ่งเรือง แต่กลับแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  มีผู้ฝึกกระบี่สภาวะ 

วิญญาณกระบี่ มีร่างกึ่งเซียนที่ผ่านเคราะห์สวรรค์ มีสุ่ยเคิงที่สืบทอด 

ลูกกลอนปีศาจสามพันปี ส่วนเก้าห่วงปริศนาที่ไม่เอาไหนที่สุดก็ฝึกจิตปฐม 

ได้แล้ว…ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงพญามารหานยวนที่บัดนี้อยู่ชายแดนใต้ 

	 วันคืนผันผ่านไป เรื่องราวบนโลกแปรเปลี่ยน ร้อยปีผ่านไปเพียง 

ชั่วลัดนิ้วมือ โลกมนุษย์ก็เปลี่ยนตะวันจันทราแล้ว เหยียนเจิงหมิงคน 

เย่อหยิ่งจองหอง ทั้งร่างก็แผ่กลิ่นอายของปรมาจารย์แห่งยุค มิใช่เด็กหนุ่ม 

ไม่เอาไหนในปีนั้นอีกแล้ว ส่วนเฉิงเฉียนก็ไม่ใช่คนไร้ครอบครัวอีกต่อไป  

เพราะเขามีศิษย์พี่ใหญ่และศิษย์น้องทั้งหลายของสำนักฝูเหยาที่เป็นดั่งคน 

ในครอบครัวแล้ว
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แต่ไหนแต่ไร  เฉิงเฉียนก็เป็นคนประเภทที่ทำอะไรไม่กล้าย่อหย่อน 

แม้สักชั่วขณะ ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มตัวลงนอนหลับมากี่ปีแล้ว ทั้งการหลับ 

ครั้งนี้ยังฝันยาวนานยิ่งนัก เขาฝันเห็นตนเองมิใช่ผู้ฝึกบำเพ็ญที่พลิกเมฆ 

คว้าฝนได้ แต่เป็นเพียงปัญญาชนยากจนเข็ญใจคนหนึ่งที่พอกระดาษ 

เซวียนจื่อเปียกน้ำทีก็ตัดใจทิ้งไม่ลง ต้องคลี่ออกมาตากแดด ดูดปลาย 

พู่กันแห้งกรังที่ติดรสขมของหมึกที่ยังหลงเหลืออยู่ ให้ความรู้สึกอัตคัดที่มี 

อิสรเสรี

ใช่ เขาน่าจะมีภรรยาที่สวมใส่เสื้อผ้าธรรมดา วันหนึ่ง  ๆ หากไม่ 

พร่ำบ่นเรื่องที่เขาชอบทิ้งข้าวของไม่เป็นที่ ก็รังเกียจที่เขาไม่ขยันผลัดเปลี่ยน 

เสื้อผ้า คนผู้นั้นสภาพมอซอ ยืนพิงข้างประตู ยกถ้วยชาของเขาขึ้นมา 

พลางตำหนิ “เจ้ามันปัญญาชนยากไร้จอมขี้เหนียว”

เฉิงเฉียนตอบโต้โดยไม่แม้แต่จะเงยหน้า “ก็เหมาะกับสตรีปากร้าย 

ที่พิงประตู1 เรียกแขกอย่างเจ้าดีมิใช่หรือ”

“สตรีปากร้าย?” คนผู้นั้นหัวเราะเบา  ๆ “เหตุใดเจ้าไม่ลองมองดูว่า 

1 เป็นคำดูถูก ใช้หมายถึงโสเภณีชั้นต่ำในสมัยโบราณที่มักเชื้อชวนลูกค้าให้มาใช้บริการอยู่หน้า 

ประตู เวลาที่ไม่มีลูกค้าก็จะยืนพิงประตู คอยร้องเรียกแขกด้วยรอยยิ้ม จึงมักมีคำกล่าวว่า “พิงประตู 

ขายรอยยิ้ม” ซึ่งหมายถึง หญิงโสเภณี
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ข้าคือใคร”

เฉิงเฉียนเงยหน้าขึ้นอย่างใจลอย ภาพคุณชายชุดขาวกระแทกเข้ามา 

ในครรลองสายตา มองเขาด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มอยู่ในที นัยน์ตาดอกท้อคู่นั้น 

เปี่ยมเสน่ห์อย่างไม่อาจอธิบาย

หัวใจของเฉิงเฉียนเต้นรัว ตื่นขึ้นมาทันที รู้สึกมึนงงเล็กน้อย...

เขาลืมตามองอย่างเลื่อนลอย เห็นแสงจันทร์กระจ่างนอกหน้าต่าง 

และธารดาราสุกสกาวห่างไกล ภายในห้องมีไอเย็นของเกล็ดน้ำค้างยามสารท  

ไม่รู้ใครเอาผ้าห่มเนื้อบางมาคลุมตัวให้ ชั่วขณะนั้นเขาคิดว่าตนกลับสู่ 

ชีวิตทางโลกอีกครั้ง

เหยียนเจิงหมิงนั่งหันหลังให้เขาอยู่ที่ประตูอย่างเกียจคร้าน ในมือ 

ถือใบไผ่ใบหนึ่ง เป่าท่วงทำนองผิดเพี้ยน ช่างรบกวนผู้คนจริง ๆ 

เฉิงเฉียนนิ่งงันท่ามกลางความสับสนงุนงงอยู่หนึ่งก้านธูป รู้สึกทึ่ง 

กับเสียงขลุ่ยใบไม้อันไร้เทียมทานของศิษย์พี่ใหญ่จนนึกอยากยกเตา 

เครื่องหอมขึ้นมาทุบท้ายทอยอีกฝ่าย ความตื่นตระหนกในความฝันหายไป 

เขากระแอมแห้ง  ๆ  ทีหนึ่งอย่างอดรนทนไม่ไหว เอ่ยว่า “ท่านกลับไปเป่า 

ที่ห้องตัวเองได้หรือไม่”

เสียงขลุ่ยใบไม้อันบ้าคลั่งของเหยียนเจิงหมิงพลันหยุดลง เขา 

มิได้หันมา  เพียงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งอย่างยิ่ง  “ข้าเป่าอยู่ตรงนี้มา 

สามวันแล้ว  แมลงในป่าไผ่ได้ยินตกใจหนียกครัวไปหมด  มีแต่เจ้าที่ 

ไม่ได้ยิน...”

เขาว่าพลางหันมา สีหน้านิ่งขรึมดุจวารี ดวงตาดำเข้มดุจบ่อน้ำลึก  

ในน้ำเสียงราวกับข่มกองไฟที่คุกรุ่นเอาไว้ “อย่าว่าแต่ผู้ฝึกบำเพ็ญจิตปฐม  

ต่อให้เป็นคนธรรมดาก็ไม่อาจหลับเป็นตายเช่นนี้ได้ ในกระบี่ไม้เล่มนั้น 

มีอะไรพิสดารกันแน่”

เฉิงเฉียนเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉย “ในนั้นมีจิตกระบี่”

เหยียนเจิงหมิงหางตากระตุก “อย่าพูดเหลวไหล เจ้าคิดว่าข้าดู 

ไม่ออกหรือ ในกระบี่ไม้นั้นมีจิตรู้ชัด ๆ!”

เฉิงเฉียนตื่นแล้ว แต่ยังมีอาการสะลึมสะลือเล็กน้อย ทว่าพอได้ยิน 
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คำพูดเมื่อครู่ ก็ตื่นเต็มตาด้วยความตกใจทันที

หรือศิษย์พี่ใหญ่จะรู้แล้วว่าจิตกระบี่ในกระบี่ไม้มีจิตปฐมเสี้ยวหนึ่ง 

ของข้าอยู่ด้วย? แต่สองสามวันมานี้ข้าหลับใหลมาตลอด จิตรู้ไม่น่าจะ 

เคลื่อนไหวตามอำเภอใจ ศิษย์พี่ใหญ่มีสัมผัสไวถึงเพียงนั้นเชียวหรือ

เขาจ้องเหยียนเจิงหมิงเขม็ง ชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังอำเขา 

อยู่หรือไม่ ดังนั้นจึงนิ่วหน้า เอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย “กระบี่ไม้ย่อมมี 

จิตรู้ เดิมจิตกระบี่ของกระบี่ไม้ฝูเหยาก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว”

ครั้งนี้เฉิงเฉียนเดาถูก เหยียนเจิงหมิงกำลังอำเขาอยู่จริง ๆ 

ไม่นานเหยียนเจิงหมิงก็ตระหนักได้ว่าไม่อาจล้วงเอาความจริงจาก 

คำพูดนี้ของเฉิงเฉียนได้  ดังนั้นจึงหันมาคว้าไหล่เฉิงเฉียนด้วยความ 

เดือดดาล มืออีกข้างยื่นมาตรึงคางเขาไว้...ริมฝีปากของเฉิงเฉียนซีดเผือด  

หลังจากหลับใหลไปสามวันก็ยังคงมีสีหน้าอ่อนเพลีย เห็นชัดว่าเป็นอาการ 

บาดเจ็บภายใน

เหยียนเจิงหมิงแค่นหัวเราะเย็นชา “เจ้าไม่พูดแล้วคิดว่าข้าจะดูเอง 

ไม่ได้หรือ”

ไม่ทันจบคำ เฉิงเฉียนก็รู้สึกถึงพลังปราณที่รุกล้ำเข้าสู่ช่องลมปราณ 

ตามจุดเจียนจิ่ง2 จิตปฐมของเขาได้รับความเสียหาย พลังปราณทั่วร่าง 

ล้วนรวมอยู่ในเรือนจิตเพื่อรักษาบาดแผล ยามนี้ถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัว  

ไร้แรงต่อต้านไปโดยสิ้นเชิง

พลงัปราณนัน้รกุเขา้มา เฉงิเฉยีนพลนัเกดิความคดิ รอ้งครางออกมา 

เบา  ๆ  ทีหนึ่ง จากนั้นก็แสร้งงอตัวราวกับเจ็บปวด...เขาไม่เคยหัวไวเช่นนี้ 

มาก่อนเลยในชีวิต

คนอย่างเฉิงเฉียน ต่อให้ฟ้าถล่มดินทลายก็ไม่แน่ว่าเขาจะกะพริบตา 

ตั้งแต่เด็กก็เป็นคนที่ต่อให้ถูกตีจนฟันหักก็กลืนเลือดกลับลงไป3 ดังนั้นเมื่อ 

แสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมาเพียงเล็กน้อยในบางครั้งจึงน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง  

2 อยู่บริเวณหลังบ่าทั้งสองข้าง
3 หมายถึง อึดและทรหด ไม่ให้ใครรู้ถึงความเจ็บปวด
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แม้การแสดงออกจะแข็งทื่อไปสักหน่อย ทั้งยังไม่สมจริงในหลายส่วน แต่ก ็

ใช้รับมือกับเหยียนเจิงหมิงที่เก่งในการขู่ตัวเองให้ตกใจกลัวได้

เจ้าสำนักเหยียนตกใจจนหน้าถอดสี  ถึงกับลืมไปว่าตนกำลังบีบ 

คนอื่นให้รับสารภาพ รีบสลายพลังปราณของตนทันที แล้วนั่งลงบนเตียง 

ประคองเฉิงเฉียนไว้พลางถามอย่างลนลาน “ทำไม ข้าลงมือหนักไปหรือ  

เอ่อ...ข้า...”

เฉิงเฉียนคิดอุบายใหม่ในการรับมือกับศิษย์พี่ใหญ่ได้โดยบังเอิญ  

รู้สึกว่าได้ผลเกินคาด เห็นทีว่าแม้กลยุทธ์ทุกข์กายนี้ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ 

บ่อย แต่ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวหากนำมาขู่คนในยามคับขัน ดังนั้น 

เขาจึงมุ่นคิ้วแน่น ส่ายหน้าโดยไม่พูดอะไรสักคำ

เหยียนเจิงหมิงลุกขึ้นทันที “ข้าจะรินน้ำมาให้เจ้า”

เฉิงเฉียนหรี่ตาจนเป็นเส้นเดียว เขาสบโอกาส กดเสียงในลำคอ 

ให้ต่ำลง เอ่ยโดยปิดบังความจริงครึ่งหนึ่ง “ความจริงข้าไปหุบลืมทุกข์มา  

ได้พบเสี้ยวดวงวิญญาณที่อาจารย์ทิ้งไว้ที่นั่น”

เหยียนเจิงหมิงตกตะลึง

“วิธีใช้กระบี่ไม้บรรจุจิตกระบี่ อาจารย์เป็นคนบอกข้า” เฉิงเฉียน 

เอ่ยอย่างปัดความรับผิดชอบ ถึงอย่างไรอาจารย์ก็ตายไปแล้ว มิอาจมา 

ให้การได้ “มิใช่ข้าเป็นคนคิดเอง” 

เหยียนเจิงหมิงเกือบจมอยู่กับความรู้สึกผิดจนตาย ไม่กล้ามองหน้า 

เฉิงเฉียน ยามนี้ต่อให้ศิษย์น้องบอกว่าดวงจันทร์เป็นสี่เหลี่ยม เขาก็จำต้อง 

เชื่อโดยไร้ข้อกังขา

อำนาจของเจ้าสำนักแทบจะชำระเรือนชิงอานจนสะอาด

เฉิงเฉียนเห็นว่าคำพูดไม่กี่คำของตนสามารถรับมือกับศิษย์พี่ใหญ่ได้ 

จึงค่อยโล่งอก รู้สึกราวกับตนใช้ความยืดหยุ่นพลิกแพลงที่สั่งสมมาตั้งแต่ 

เกิดจนหมดเกลี้ยงในคราวเดียว

เหยยีนเจงิหมงิใชผ้า้ไหมขาวเชด็ถว้ยชาบนโตะ๊จนสะอาดจงึรนินำ้ลงไป 

เฉิงเฉียนมองเค้าโครงด้านข้างของเขา ทันใดนั้นก็นึกอะไรขึ้นได้

ระหว่างเสี้ยวจิตปฐมที่แยกออกมาจากตัวข้ากับจิตของศิษย์พี่ใหญ่... 
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จะมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือไม่

ทันทีที่เกิดความคิดเช่นนี้ จิตของเขาพลันเชื่อมกับจิตรู้อันแปลก 

ประหลาดส่วนหนึ่ง ภาพเบื้องหน้าพร่าเลือน ตัวเขาราวกับแยกเป็นสองคน 

คนหนึ่งนิ่งสงบอยู่บนเตียง ส่วนอีกคนคล้ายวนเวียนอยู่ภายในกระบี่ไม้ 

ฝูเหยา เมื่อมองผ่านกระแสกระบี่สงบเงียบก็สามารถเห็นไอดำจาง ๆ วนเวียน 

อยู่ไม่ไกลอย่างชัดเจน...

ยามนี ้ ถว้ยในมอืเหยยีนเจงิหมงิตกกระแทกพืน้ดงัเพลง้ ผูฝ้กึบำเพญ็ 

มีสัมผัสฉับไว แค่ใครมองเขาก็ยังรับรู้ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเรือนจิตถูก 

จิตรู้อื่นสอดแนมอยู่ เพียงแต่ชั่วขณะนั้นเขายังไม่รู้ที่มาของมัน

เฉิงเฉียนตระหนักได้ทันทีว่าตนได้ใจจนลืมตัว จึงรีบตัดขาดความ 

เชื่อมโยงประหลาดนี้แล้วปั้นสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เหยียนเจิงหมิงนิ่วหน้า โบกมือเก็บเศษถ้วยแตกบนพื้นจนสะอาด  

ก่อนจะตรวจดูรอบด้านอย่างระแวดระวัง เมื่อไม่พบสิ่งใดน่าสงสัย จึงคิด 

ว่าตนคงเครียดจนหลอนไปเอง

เขารนินำ้ใหเ้ฉงิเฉยีนใหมอ่กีครัง้ วางไวข้า้งเตยีง หลงัจากคดิครูห่นึง่  

สุดท้ายยังคงจู้จี้ “อย่าทำให้คนอื่นเป็นห่วง”

เฉิงเฉียนเงยหน้ามองเขา ในใจวางแผนจะสืบค้นเบื้องลึกของมาร 

ในใจที่เขาไม่ยอมพูดถึง เหยียนเจิงหมิงสบตากับเฉิงเฉียน ชั่วขณะนั้น 

ลำคอพลันตีบตัน จิตใจว้าวุ่นไปหมด

เขากระแอมทีหนึ่ง เอ่ยอย่างมีพิรุธ “ทางที่ดีเจ้าอย่าทำให้ข้าเป็นห่วง  

หากเกิดอะไรขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย...ข้าจะอธิบายกับอาจารย์ในบาดาลเหลือง 

ได้อย่างไร”

เฉิงเฉียนคิดในใจ ข้าต้องให้ท่านอธิบาย?

เขารู้สึกไม่ชอบใจนัก แต่ยังไม่ทันตอบโต้ ก็ได้ยินเหยียนเจิงหมิง 

ถอนหายใจเบา ๆ เฉิงเฉียนจึงกลืนคำพูดที่มาถึงลำคอกลับไปเงียบ ๆ 

เหยียนเจิงหมิงเอามือข้างหนึ่งไพล่หลัง นิ้วมือแตะกับนิ้วหัวแม่มือ 

รอบหนึ่ง แต่ก็ยังคงไม่อาจสลัดหลุดจากความรู้สึกเก้อเขินได้ เขารู้สึกว่า 

ระหว่างตนกับเฉิงเฉียนไม่ควรมีท่าทีห่างเหินกันเช่นนี้  แต่หากให้เขา 
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แตะเนื้อต้องตัวอีกฝ่ายโดยไม่คิดอะไร เขาก็ไม่อาจทำได้ ดังนั้นจึงได้แต่ 

กระแอมทีหนึ่ง เอ่ยว่า “พักผ่อนให้ดี ข้าจะคุ้มกันเจ้าเอง”

พูดจบเขาก็ไปนั่งที่ประตู หยิบใบไม้ที่ทิ้งไว้บนพื้นเมื่อครู่ขึ้นมา 

อีกครั้งอย่างจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ลืมกระทั่งว่าตนรังเกียจความสกปรก 

เตรียมจะนำใบไม้มาจ่อที่ริมฝีปาก...เพียงแต่แม้เขาจะลืมนิสัยรักสะอาด  

แต่เฉิงเฉียนกลับไม่ลืม  “เสียงเซียน”  ของเขา รู้สึกว่าหากตนต้องฟังอีก 

ธาตุไฟคงเข้าแทรก ร่างระเบิดตายแน่ จึงรีบร้องท้วง “อย่าเป่าที่หน้าประตู 

ห้องข้า!”

เหยียนเจิงหมิง “...”

แมลงกระดองสีดำตัวหนึ่งบนใบไม้ค่อย ๆ ไต่มาช้า ๆ 

ยามนี้เอง มีเสียงฝีเท้าดังมาจากที่ไม่ไกล เหยียนเจิงหมิงชะงัก  

เมื่อเงยหน้าก็เห็นถังเจิ่นถือขวดกระเบื้องเคลือบใบเล็กเดินเข้ามาหา

“พี่ถัง” เหยียนเจิงหมิงโยนใบไม้ทิ้ง ลุกขึ้นยืน

“สหายน้อยเฉิงตื่นแล้วกระมัง” ถังเจิ่นว่าพลางยื่นขวดกระเบื้อง 

เคลือบให้ “ร่างกายนี้ของข้ายื้อได้อีกไม่นาน พรุ่งนี้ต้องอำลาแล้ว ช่วงที่ 

ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือ  ผู้แซ่ถังรู้สึกซาบซึ้งยิ่ งนัก  ยาขวดนี้มี  

สรรพคุณรักษาบาดแผลภายใน ขอฝากให้สหายน้อยไว้ใช้”

เหยียนเจิงหมิงรีบเอ่ยขอบคุณ ถังเจิ่นมิได้มากความ เพียงเหลือบ 

มองเฉิงเฉียนที่อยู่ในห้องจากไกล  ๆ  เล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้าให้อย่าง 

เรียบเฉยแล้วเหาะจากไป

ลิ่วหลางถือโคมรออยู่ที่ปลายป่าไผ่ ถังเจิ่นรับโคมในมือเขา ถอนใจ 

พลางเอ่ย “สำนักฝูเหยา...นอกจากจะมีผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพญามาร 

เกิดขึ้นได้ง่ายแล้ว ยังบังเกิดความรักใคร่เสน่หาได้ง่ายด้วย”

ลิ่วหลางนิ่งเงียบไม่พูดอะไร ถังเจิ่นหัวเราะเบา ๆ สะบัดแขนเสื้อยาว 

เอามือข้างหนึ่งไพล่หลัง เอ่ยว่า “แต่ก็จริง การฝึกบำเพ็ญน่าเบื่อนัก หาก 

ไม่เกิดความรู้สึกจะให้พวกเขาทำอะไรเล่า”

เขาเอ่ยพลางไอเบา  ๆ  สองที ลิ่วหลางเตือน “ผู้อาวุโสถัง กลิ่นอาย 

มรณะบนใบหน้าท่านรุนแรงยิ่งขึ้นแล้ว”
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“อืม” ถังเจิ่นเช็ดมุมปาก “คนอย่างเจ้ากับข้าไม่จำเป็นต้องเสียใจต่อ 

ผู้ใด เอาชีวิตตัวเองให้รอดก็ไม่เลวแล้ว...ข้าได้ยินว่าสหายพรตน้อยเหนียน 

อยู่ต่อเพื่อรบเร้าเจ้าสำนักเหยียนขอเข้าสำนักฝูเหยา เจ้าไม่มีความคิดนี้ 

ด้วยหรือ  ข้าเองหากไม่เก็บตัวในคราวนี้ก็คงเตรียมเก็บตัวในระหว่าง 

ท่องทัศนาจรครั้งต่อไป เกรงว่าจะไม่อาจชี้แนะเจ้าได้”

ใบหน้าของลิ่วหลางสูญเสียผิวหนังไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจแสดง 

สีหน้าได้ กลายเป็นคนที่ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางใบหน้า เขาตอบ 

ด้วยน้ำเสียงสงบนิ่ง “ข้าจะติดตามผู้อาวุโสถัง”

ถังเจิ่นโบกมือ ไม่มากความอีก ราวกับว่าลิ่วหลางจะติดตามก็ดี  

ไม่ติดตามก็ช่าง สำหรับเขาล้วนไม่มีอะไรแตกต่าง เขาเป็นเพียงแมลง 

ชีปะขาวตัวหนึ่งในโลก ไปมาตามสายน้ำไม่แน่นอน ระหว่างที่พูดคุยกัน  

ร่างของคนทั้งสองก็เลือนราง เพียงพริบตาก็ออกมานอกหมู่บ้านเขาฝูเหยา  

แล้วหายวับไปราวกับเป็นภูตพราย

รุ่งเช้าวันต่อมา เหยียนเจิงหมิงที่ตากน้ำค้างทั้งตัวลืมตาขึ้นคล้ายสัมผัส 

ถึงอะไรบางอย่าง เขาหันกลับไปมองเฉิงเฉียน เห็นอีกฝ่ายยังปกติดี จึง 

โบกมือไปทางป่าไผ่น้อย เรียกศิษย์น้องรองที่สีหน้าเคร่งเครียดออกมา  

“ทำอะไร”

หลี่อวิ๋น  “พวกคนของสำนักโหราศาสตร์มาอีกแล้ว  คราวก่อน 

ท่านยังไม่ฟื้น ข้าปฏิเสธไปแล้ว แต่พวกเขาคงยังไม่จากไป พอเห็นท่าน 

ทะลวงด่านจึงกลับมาอีกครั้ง”

“สำนักโหราศาสตร์?” เหยียนเจิงหมิงมุ่นคิ้ว เอ่ยโดยไม่ต้องคิด  

“เสี่ยวเฉียนบอกแล้วว่าให้ไล่ไป”

“หากเสี่ยวเฉียนบอกให้ท่านแต่งภรรยาเข้ามาเล่า”

เหยียนเจิงหมิง “...”

หลี่อวิ๋นถอนหายใจ “ศิษย์พี่เจ้าสำนัก มองไม่ออกเลยว่าท่านจะเป็น 

ผู้นำที่เลอะ...”

คำว่า  “เลือน”  ยังไม่ทันออกจากปาก  เหยียนเจิงหมิงก็ดีดคาถา 

ตัว
อย
่าง



ลิ่วเหยา เล่ม 3

8

ผนึกปากออกไปอย่างตาดีมือไว อุดปากอีกาของหลี่อวิ๋นเอาไว้

หลี่อวิ๋นส่งเสียงไม่ออก ได้แต่มุ่นคิ้วขยิบตาด้วยความขัดเคือง  

รู้สึกว่าตนอยู่ภายใต้เงื้อมมือของ “ศิษย์พี่ราชินี” ชีวิตอาภัพยิ่งกว่าเด็กกำพร้า 

ที่นุ่งชุดดอกกกเสียอีก เหมือนผักกาดขาวหัวน้อย  ๆ ที่เน่าอยู่ใต้ดินโดยไม่มี 

ใครเหลียวแล

หลี่อวิ๋นคิดอย่างขุ่นเคือง ข้าน่าจะพาสุ่ยเคิงออกจากบ้าน ไปเร่ร่อน 

สี่ทะเลขอข้าวกิน!

เฉิงเฉียนได้ยินพวกเขาคุยกันก็ลืมตาขึ้นทันที “ศิษย์พี่ใหญ่ คราว 

ก่อนท่านตกอยู่ในอันตราย ข้าตั้งใจจะเก็บตัวฝึกกระบี่จึงไล่พวกเขาไป 

โดยไม่ให้โอกาสอธิบาย ในเมื่อพวกเขาอุตส่าห์รอมานานถึงเพียงนี้ ข้าว่า 

พบพวกเขาสักครั้งจะดีกว่า...อืม ศิษย์พี่รอง ท่านเป็นอะไรไป”

เหยียนเจิงหมิงดีดนิ้วคลายสะกดให้หลี่อวิ๋น หลี่อวิ๋นไอจนหน้าแดง 

คอบวม จากนัน้ราวกบัหาความกลา้ของตนเองเจอจงึตะโกนใสเ่หยยีนเจงิหมงิ  

“ได้ยินหรือไม่ ได้ยินหรือไม่!”

เหยียนเจิงหมิง “ข้าได้ยินคำว่า  ‘สำนักโหราศาสตร์’  ก็ไม่สบอารมณ์ 

แล้ว ทำไมต้องพบ”

เฉิงเฉียนเงียบไปเล็กน้อย จากนั้นก็เล่าเรื่องที่เขาพบถงหรูกับผู้บรรลุ 

มู่ชุนในหุบลืมทุกข์อย่างคร่าว ๆ สุดท้ายเอ่ยว่า “ปฐมาจารย์บอกว่า ครั้งนั้น 

ผู้ที่ล่อลวงเขาเข้าสู่ดินแดนลี้ลับสามชาติคือ  ‘คนที่ถูกกรรมตามสนอง’ แม้ 

มิได้ระบุชัดเจน แต่ข้ารู้สึกว่าผู้ที่เขากล่าวถึงคือสำนักโหราศาสตร์ เบื้องลึก 

ของสำนักโหราศาสตร์คงมีอะไรมากกว่าที่เห็น”

หลี่อวิ๋นฟังต้นสายปลายเหตุจบก็นิ่วหน้า “ล้านชีวิต...ปฐมาจารย์ 

เอ่ยเช่นนี้?”

เฉิงเฉียน “ทำไมหรือ”

“หลายปีมานี้เจ้าเก็บตัวมาตลอดอาจไม่เข้าใจเรื่องโลกภายนอก”  

หลี่อวิ๋นเอ่ย “แต่เท่าที่ข้ารู้ ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมามิได้เกิดเภทภัยที่ 

รา้ยแรงเปน็พเิศษแตอ่ยา่งใด แมว้า่หลายปกีอ่นจะเกดิกบฏอานผงิหวงั แตก่ ็

เป็นเหมือนลมพัดแรงฝนโปรยเม็ดเบา4 ไม่ถึงขั้นเลือดนองเป็นสายน้ำ... 

ตัว
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ล้านชีวิตนี้หมายความว่าอย่างไร หรือว่า...”

แววตาเฉิงเฉียนขรึมลง “ตอนนี้หนึ่งดวงจิตที่เหลืออยู่ของปฐมาจารย์ 

ยังต้องรับโทษทัณฑ์ คำสั่งปิดผนึกเขาฝูเหยายังไม่ถูกเปิดออก หากคำ 

อธิษฐานที่ปฐมาจารย์ขอต่อหินก้อนนั้นคือ  ‘ฟื้นฟูสำนักกลับคืนมา’ เช่นนั้น 

ตอนนี้ก็เท่ากับมิได้เป็นจริง ดังนั้นก็หมายความว่า...ค่าชีวิตนับล้านที่ว่า 

ก็ยังมิได้ชดเชย จะเป็นหาน...”

เขายังไม่ทันเอ่ย ท้องฟ้าด้านนอกที่เดิมปลอดโปร่งพลันมืดครึ้ม  

เมฆดำรอบด้านถาโถมเข้ามาราวกับริ้วผ้าผืนใหญ่ พร้อมกับเสียงฟ้าร้อง 

ดังแว่ว

เหยียนเจิงหมิงชี้นิ้วไปทางเฉิงเฉียน “เจ้าพูดให้น้อยหน่อย อย่าเอา 

ความลับสวรรค์มาพูดเหลวไหล”

เฉิงเฉียนหรี่ตาลง นี่แสดงว่าข้าพูดถูก

เหยียนเจิงหมิงคิดครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้น  “ออกไปพบพวกเขา 

สักหน่อย”

“ศิษย์พี่ใหญ่” หลี่อวิ๋นเรียกเขาไว้ “หาก...บนร่างหานยวน...”

สายฟ้าฟาดลงมา สะท้อนจับใบหน้าของหลี่อวิ๋นจนขาวโพลน

หลี่อวิ๋น “ท่านจะจัดการอย่างไร”

ท่านจะทำเรื่องผิดมหันต์เพื่อปกป้องเขา หรือจะไม่สนใจความเป็น 

พี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกันในวัยเยาว์ จัดการเขาตามกฎที่มีมายาวนาน 

ซึ่งแทบจะมีความชั่วร้ายอยู่

ฝีเท้าของเหยียนเจิงหมิงหยุดชะงัก เงียบไปครู่ใหญ่ ลมพัดแขนเสื้อ 

ของเขาม้วนตลบ...ยามที่เขาวางท่า ยามที่ไร้เหตุผล ยามที่พาลส่งเดช  

เขาดูไม่เหมือนเจ้าสำนักเลยสักนิด มีเพียงยามนี้ที่สีหน้าของเขาฉายแวว 

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก  เคร่งขรึมจนดูเหมือนบรรพชนเขาฝูเหยาเมื่อ 

ร้อยพันปีที่ผ่านมา

เหยียนเจิงหมิงมิได้ตอบ เพียงแค่ส่ายหน้า ก่อนจะหันกายเดิน 

4 หมายถึง ท่าทีแสดงออกดูยิ่งใหญ่ แต่ทำจริงกลับดูเล็กน้อย มิได้น่ากลัว

ตัว
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เข้าไปใต้ม่านนภาที่เมฆฝนกำลังตั้งเค้า

อู๋ฉางเทียนแสดงความจริงใจโดยทิ้งผู้ติดตามทั้งหมดไว้ข้างนอกหมู่บ้าน 

เขาฝูเหยา พาโหยวเหลียงเพียงผู้เดียวเดินเข้ามา ท่าทีอ่อนน้อมยิ่งนัก  

สุ่ยเคิงรินน้ำชาวางไว้เบื้องหน้าคนทั้งสอง เอ่ยทิ้งท้ายว่า “อาคันตุกะโปรด 

รอสักครู่”  จากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีก ถอยไปด้านข้าง  ตั้งอกตั้งใจเป็น 

ไม้ประดับกำแพง

แม้นางไม่ส่งเสียง แต่อู๋ฉางเทียนกลับกำลังสังเกตนางอยู่ เขาย่อม 

มองออกว่าแม่นางผู้นี้มิใช่มนุษย์สายเลือดบริสุทธิ์ การฝึกบำเพ็ญก็ไม่นับว่า 

สูงนัก แต่ด้วยพลังบำเพ็ญอันจัดเจน เขาจึงสัมผัสได้ราง  ๆ  ว่าบนตัวนาง 

มีพลังยิ่งใหญ่น่าเกรงขามบางอย่างที่ถูกสะกดไว้อย่างแน่นหนา

อู๋ฉางเทียนอดก้มหน้ามองดูเล็บที่ตัดแต่งอย่างเรียบร้อยของตน 

ไมไ่ด ้ ในใจคดิวา่ สายเลอืดสำนกัฝเูหยาขาดสะบัน้ รอ้ยปไีมเ่คยมขีา่วคราว  

การสืบทอดราวกับแขวนอยู่บนเส้นด้าย ทว่าทั้งที่อยู่ในภาวะวิกฤติ แต่ 

ก็ไม่เคยขาดสะบั้นอย่างแท้จริง กลับเป็นสำนักโหราศาสตร์ที่ดูยิ่งใหญ่ 

ทว่าแกนกลางกลับเน่าเฟะจนยากจะดำรงอยู่ต่อไปได้

ใครกันที่น่าเวทนามากกว่า 

ยามนี้ เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นเนิบช้าอย่างจงใจดังมา มือที่กุมกระบี่ 

ของโหยวเหลียงพลันกระชับแน่นขึ้น เขาเงยหน้ามองผู้ฝึกกระบี่สภาวะ 

วิญญาณกระบี่ที่อยู่เบื้องหน้า

สายตาของเหยียนเจิงหมิงกวาดผ่านใบหน้าอีกฝ่ายอย่างเฉยชา แทบ 

มิได้หยุดมอง เดินช้า  ๆ  ไปยังตำแหน่งประธาน มิได้เป็นฝ่ายทักทายก่อน  

เพียงแค่ก้มหน้าจัดแขนเสื้อสีขาวดุจหิมะที่ไร้ฝุ่นของตน จากนั้นก็เหลือบ 

มองสุ่ยเคิงเงียบ  ๆ สุ่ยเคิงได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี รับรู้ถึงท่าทีแล้ว 

รีบยกน้ำชามาวางบนจานรองสลักยันต์คาถาบนโต๊ะ เกิดเสียงดังติ๊งเบา  ๆ  

ถ้วยชาเย็นลงทันทีเมื่อกระทบกับยันต์คาถา ผิวรอบนอกของถ้วยจับไอน้ำ 

บาง ๆ ชั้นหนึ่ง

เหยียนเจิงหมิงยกชาขึ้นจิบ ใช้พัดในมือเคาะโต๊ะไม้ด้านข้างเบา  ๆ  

ตัว
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พลางเอ่ยด้วยท่าทีเมินเฉย “แต่ไหนแต่ไรสำนักโหราศาสตร์มิใช่สหาย 

ของเรา สองท่านเดินทางมาไกล นับว่าเป็นเพียงพอนอวยพรปีใหม่ให้ไก่  

มีเจตนาอันใด ลองบอกให้เราฟังสักหน่อยเถิด”

ตัว
อย
่าง
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โหยวเหลียง  อึ้งงัน เขามีชีวิตอยู่จนโตป่านนี้ ยังไม่เคยพบเห็น 

ผู้ฝึกกระบี่ที่วางตัวโอหังเช่นนี้มาก่อน...แต่การฝึกบำเพ็ญของคนผู้นี้ 

ก็ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เขาเคยพบ ทำให้โหยวเหลียงอดสงสัยไม่ได้ว่าอีกฝ่าย 

ได้รับการอบรมมาอย่างไรตั้งแต่เล็กจนโต...เป็นไปได้หรือไม่ว่าการ “ฝึกกาย 

สำรวมตน” ของผู้ฝึกกระบี่นั้นผิดวิธี

ชั่วขณะนั้น เขารู้สึกว่ากระบี่ในมือตนไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้ว

คำพูดนี้ของเหยียนเจิงหมิงไม่มีความเกรงใจแม้แต่น้อย เคราะห์ดี 

ที่การฝึกฝนของอู๋ฉางเทียนผู้นี้ลึกล้ำพอ จึงมิได้ถือสาหาความเขา

อู๋ฉางเทียนหยิบตราประทับเล็ก ๆ ขนาดประมาณหนึ่งชุ่นสองอันออก 

มาจากในอกเสื้ออย่างใจเย็น ตราประทับหินนี้ดูค่อนข้างเก่าแก่ หนึ่งในนั้น 

แกะจากหินฝูหรง1 สีขาวหิมะ มองแวบแรกดูโปร่งแสงเหมือนกับหยกขาว  

ตราอีกอันแกะจากหินสีดำสนิท บนตราสลักรูปสัตว์มงคลที่ลำตัวเป็นเต่า 

หางเป็นงู ไม่ต้องพลิกดูอักษรของตราประทับก็รู้ว่ามาจากที่ใด...สำนัก 

เต่าดำแห่งทุ่งน้ำแข็งสุดอุดร

เหยียนเจิงหมิงเลิกคิ้ว เอ่ยปากโดยไม่แม้แต่จะยื่นมือออกไปรับ  

“นี่คืออะไร”

1 หินโรสควอตซ์

ตัว
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“นี่คือสิ่งที่ประมุขหมู่บ้านเขาพยัคฆ์ขาวกับเจ้าสำนักเต่าดำไหว้วาน 

ให้ข้านำมามอบให้เจ้าสำนักเหยียน” อู๋ฉางเทียนเอ่ย “บอกว่าท่านเห็นแล้ว 

ก็จะรู้”

ในตราประทับส่วนตัวนี้คงมิได้มีอะไรอื่น แต่เป็นกุญแจรหัสลับ 

อีกสองดอกในกลอนพิภพ เหยียนเจิงหมิงไม่ต้องมองก็เดาได้

เขาวางถ้วยชาไว้ด้านข้าง เอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่แผ่ไปไม่ถึงดวงตา 

“พวกท่านกำลังใช้ผลประโยชน์หลอกล่อสินะ ขอพูดอย่างไม่เกรงใจสักคำ  

ของสิ่งนี้สำนักเราเป็นผู้ฝากไว้ในมือสี่ เมธี บัดนี้ เพียงแค่ส่งของคืนให้ 

เจ้าของเดิม หากข้ายื่นมือขอ ผู้ใดจะกล้าไม่ให้”

ดวงตาของเจ้าสำนักเหยียนอาจพูดจาไม่ได้ แต่ด่าคนได้เก่งมาก 

แน่นอน เพียงเขากวาดตามอง ทุกคนก็เข้าใจความหมายของเขาอย่าง 

แจ่มแจ้ง...ใครอยากให้พวกเจ้ามาทำตัวเป็นสุนัขจับหนู 2 จุ้นเรื่องชาวบ้าน

ในโลกเวลานี้ แม้สี่เมธีจะเสื่อมอำนาจ แต่ก็ไม่มีใครกล้าไม่เห็น 

พวกเขาอยู่ในสายตาเช่นนี้

ทว่าคนผู้นี้กลับกล้าฆ่าผู้อาวุโสสำนักเต่าดำต่อหน้าเปี้ยนซวี่ . . . 

อู๋ฉางเทียนยิ้มขื่นเล็กน้อย รู้สึกว่าติดต่อกับคนเช่นนี้ รับมือยากยิ่งกว่า 

เผชิญหน้ากับคนมากเล่ห์ฉลาดแกมโกงเสียอีก

“เจ้า...” โหยวเหลียงแทบจะระเบิดโทสะ แต่ถูกอู๋ฉางเทียนคว้าตัว 

กลับมานั่งที่เดิม

“มิกล้า เจ้าสำนักเหยียนกล่าวหนักไปแล้ว” อู๋ฉางเทียนเอ่ยอย่าง 

เจียมตน “ผู้น้อยเพียงถือโอกาสนำสิ่งของมามอบให้ มิกล้ายึดเอาเป็น 

ความชอบ และการพูดคุยเรื่อง  ‘ผลประโยชน์’  กับคนอย่างเจ้าสำนักเหยียน  

ย่อมเป็นการลบหลู่ภาพลักษณ์ของท่าน”

เหยียนเจิงหมิงไม่ตอบ ทำท่าเหมือนหมาป่าหางใหญ่3...ในด้านนี้ 

2 หมายถึง ก้าวก่ายเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ยุ่งเรื่องคนอื่น จุ้นจ้าน
3 หมายถึง จงใจทำตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจ เหมือนหมาป่าที่มีหางเป็นพวงใหญ่มองเห็น 

ได้แต่ไกล
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นับว่าใต้เท้าอู๋พลาดจนได้ เจ้าสำนักเหยียนเป็น “คุณชายโกยเงิน” มาหลายป ี

ย่อมไม่มีคำว่า  “ภาพลักษณ์”  ให้กล่าวถึง เขายินดีอย่างยิ่งที่คนอื่นจะดูถูก 

เขาเช่นนี้

เหยียนเจิงหมิงหยิบตราประทับเต่าดำขึ้นมาเล่นครู่หนึ่ง เห็นข้างใต้ 

สลักว่า  ‘ตราส่วนตัวของเปี้ยนซวี่ ’  จึงถามอย่างไม่ยินดียินร้าย  “จริงสิ   

ท่านชื่อว่าอะไร”

ใบหน้าของโหยวเหลียงเขียวแล้ว แต่อู๋ฉางเทียนกลับตอบอย่าง 

ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่ง “ผู้น้อยแซ่อู๋ นามฉางเทียน”

“อ้อ สหายพรตอู๋” เหยียนเจิงหมิงเหลือบตาขึ้นมองเขาเล็กน้อย  

จากนั้นก็เอ่ย “ใช่แล้ว ข้ามีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมาหลายปี ขอสหายพรตอู๋ 

โปรดคลายข้อสงสัยด้วย...ท่านว่าคนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ยอมให้ 

ผู้อื่นเอาเปรียบอย่างกู้เหยียนเสวี่ย  เหตุใดโจวหานเจิ้งจึงต้องวางแผน 

อำมหิตสังหารเขา”

ศึกที่ เกาะมังกรเขียวดูเหมือนเป็นไป๋จีกับถังเหยาร่วมมือกันบีบ 

กู้เหยียนเสวี่ย ขณะที่โจวหานเจิ้งกับคนชุดดำของเขาเพียงแค่มากระพือลม 

เร่งไฟเท่านั้น ทว่าต่อมาเมื่อลองทบทวนดูแล้ว ภายในนั้นล้วนมีเงาของ 

สำนักโหราศาสตร์อยู่ทุกหนแห่ง อีกทั้งคนที่ถูกวาดวิญญาณเหล่านั้น 

ก็ล้วนเป็นฝีมือของโจวหานเจิ้งเช่นกัน

สีหน้าโหยวเหลียงงุนงงเล็กน้อย ดูเหมือนไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึง 

เรื่องอะไร

แผ่นหลังของอู๋ฉางเทียนพลันแข็งทื่อ ใบหน้าเคียดขึง

เหยียนเจิงหมิงเหลือบมองเขาอย่างคล้ายจะยิ้มก็ไม่เชิง ดีดนิ้วเบา ๆ  

ใส่ตราประทับหิน เกิดเสียงดังติ๊งเบา  ๆ  ทีหนึ่ง เขามองมือข้างนั้นของตน  

บางทีอาจกำลังรู้สึกว่าตนยังขาดแหวนอังคุฐที่ทำจากอัญมณี จึงลูบไล้บน 

นิ้วหัวแม่มือหลายที สุดท้ายก็เอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ “แน่นอน หากเป็นความ 

ลับของราชสำนักก็ไม่จำเป็นต้องพูด ร้อยกว่าปีมานี้ข้าแทบจะเลอะเลือน 

แล้ว หวงตี้ของพวกท่านเปลี่ยนไปตั้งกี่คนแล้ว ยังเป็นคนผู้นั้นในปีนั้น 

หรือไม่”
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ขณะที่เหยียนเจิงหมิงคิดว่าอีกฝ่ายจะไม่พูดอะไร อู๋ฉางเทียนกลับ 

เอ่ยปาก “กู้เหยียนเสวี่ยตายด้วยคำสั่งสังหารที่ลงนามโดยเจ้าสำนักโหรา- 

ศาสตร์ ภายใต้คำยืนกรานของโจวหานเจิ้ง”

เหยียนเจิงหมิงชะงัก “อ้อ? โจวหานเจิ้งแอบอ้างชื่อเกาะมังกรเขียว 

มาโดยตลอดมิใช่หรือ เหตุใดจึงไม่สำนึกบุญคุณที่ได้รับการอุปถัมภ์จาก 

เจ้าเกาะเล่า”

อู๋ฉางเทียน “เพราะเขาเป็นผู้คุมกฎซ้ายจึงรู้เรื่องในโถงบรรยาย 

มากขึ้นทุกวัน เกาะมังกรเขียวมีอิทธิพลต่อผู้ฝึกบำเพ็ญใต้หล้าอย่างเหนือ 

การควบคุม”

บนโลกนี้จะมีสักกี่คนที่มีวาสนาเข้าสู่สำนักธรรมะเลื่องชื่อได้

เก้ามณฑลอันกว้างใหญ่ไพศาล ผู้ฝึกบำเพ็ญที่กล้าเอ่ยนามสำนัก 

ของตนนั้นราวกับขนหงส์เขากิเลน โดยมากคนที่เดินบนเส้นทางสายนี้ 

ล้วนต้องคลำทางด้วยตนเองอย่างยากลำบาก สำหรับผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจร 

ที่เพิ่งเข้าสู่ขั้นพื้นฐานและคนธรรมดาที่ไม่อาจเข้าสู่ระดับพื้นฐานได ้ พวกเขา 

มีศรัทธา แต่ไม่อาจกราบอาจารย์ ทั้งยังไร้สำนัก โถงบรรยายของเกาะ 

มังกรเขียวจึงเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขา

“กู้ เหยียนเสวี่ยเป็นหัวหน้าของสี่ เมธี  มีเกียรติยศสูงสุด  ผู้ฝึก 

บำเพ็ญส่วนใหญ่ไม่เห็นหวงตี้และญาติมิตรอยู่ในสายตา  ขณะที่คำว่า  

‘อาจารย์’  เป็นรองเพียงฟ้าดิน ท่านคงทราบว่าคำว่า  ‘อาจารย์แห่งใต้หล้า’  

หมายถึงอะไร” อู๋ฉางเทียนเอ่ยถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจยาว ดวงตาหลุบต่ำ  

ดูมีความเห็นอกเห็นใจที่ไม่เข้ากับสถานการณ์ขึ้นมาหลายส่วน “ขอเพียง 

คนแซ่กู้โบกมือร้องเรียก เหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญใหญ่น้อยที่เคยได้รับบุญคุณจาก 

โถงบรรยายก็พิชิตใต้หล้าแทนเขาได้...นี่เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เจ้าสำนัก 

เหยียน ขอเพียงเขามีใจมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนแม้เพียงเล็กน้อย  

ก็จะเป็นเทพบนโลกมนุษย์ ใครจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ได้”

เหยียนเจิงหมิงมองเขาอย่างเหยียดหยาม มิได้เอ่ยอะไร อู๋ฉางเทียน 

มองตอบโดยไม่หลบเลี่ยง  ขณะเดียวกันก็เอ่ยอย่างเยือกเย็น  “การที่ 

เจ้าสำนักเหยียนถามคำถามเช่นนี้ คงมีเรื่องหนึ่งที่ท่านไม่รู้เป็นแน่ ในเมื่อ 
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วันนี้ข้ากล้าเอ่ยถึงเรื่องนี้  ปกปิดไปก็ไม่มีความหมาย  บอกเล่าออกมา 

จะดีกว่า...โถงบรรยายเดิมเรียกว่า ‘โถงใต้บาทา’ กล่าวกันว่า การเดินทาง 

พันหลี่ล้วนเริ่มต้นที่นี่ ถงหรูปฐมาจารย์ของท่านกับสี่เมธีร่วมกันสร้าง 

ขึ้นมา”

ทันทีที่เอ่ยออกมา ในห้องก็เงียบงันไปครู่หนึ่ง

ท่าทีหยิ่งผยองบีบคั้นผู้คนของเหยียนเจิงหมิงหยุดชะงัก สุ่ยเคิง 

ที่หลบอยู่ตรงมุมเบิกตากว้าง แม้แต่หลี่อวิ๋นกับเฉิงเฉียนที่อยู่หลังฉากกั้น 

ก็ตกใจ

เฉิงเฉียนนึกถึงจี่ เชียนหลี่ที่ เขาพบบนแท่นกักเซียนขึ้นมาทันที   

สิ่งที่ตาเฒ่าผู้นั้นพูดล้วนบ้า ๆ บอ ๆ ทว่าแท้จริงแล้วกลับมีความหมายลึกซึ้ง 

ทุกถ้อยคำ

จิตสังหารเยียบเย็นของผู้ฝึกกระบี่แผ่ปกคลุม การฝึกบำเพ็ญของ 

เหยียนเจิงหมิงเข้าสู่ขั้นคืนฝักจึงไม่โอ้อวดความเฉียบคมอีกต่อไป  ทว่า 

กลับชวนให้หายใจไม่ออกยิ่งกว่าเดิม กดทับอยู่เหนือศีรษะอู๋ฉางเทียน

อู๋ฉางเทียนยังคงเอ่ยอย่างนิ่งสงบ “เป็นถงหรู ท่านฟังไม่ผิด... 

มนุษย์ต่างคิดว่าดินแดนลี้ลับสามชาติเปิดออกโดยบังเอิญ แต่ความจริงมิใช ่

กุญแจลับที่เปิดดินแดนลี้ลับสามชาติคือมรดกตกทอดของสำนักโหราศาสตร์ 

เรา ขอเพียงในใจคนผู้หนึ่งมิได้ไร้ซึ่งความปรารถนาโดยสมบูรณ์ เขาย่อม 

มิอาจหลุดพ้น หลังจากถงหรูออกมาจากดินแดนลี้ลับสามชาติก็ถูกธาตุไฟ 

เขา้แทรกดงัคาด เขาทิง้ตราเจา้สำนกัใหศ้ษิยโ์ดยไมส่นใจคำทดัทานของสีเ่มธี  

เบียดบังสิ่งของที่ตนดูแล ขึ้นแท่นไร้อาดูรหนึ่งแสนแปดพันขั้น นำหิน 

สารพัดนึกออกมา”

นิ้วมือของเหยียนเจิงหมิงส่งเสียงดังกร๊อบ หากสิ่งที่อยู่ในตราประทับ 

หินมิใช่รหัสลับของกลอนพิภพคงถูกเขาพลั้งมือบีบแหลกไปแล้ว เขาแค่น 

หัวเราะเย็นชา “ใต้หล้านี้ทนให้มีคนที่อยากสั่งสมบุญกุศลสักหน่อยไม่ได้ 

เลยหรือ”

อู๋ฉางเทียนเอ่ยอย่างเรียบเฉย “ผู้ที่ทนไม่ได้คือพวกผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 

ที่สามารถเรียกลมเรียกฝน  ทั้งยังคิดจะสอดมือเข้าไปยุ่งเรื่องของคน 
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ธรรมดา เจ้าสำนักเหยียน  ท่านก็ทราบว่าผู้ฝึกบำเพ็ญเองก็เป็นมนุษย์   

ต่อให้เป็นสวีอิงจือที่ฝึกบำเพ็ญอย่างสงบมาทั้งชีวิตในเจดีย์หงส์ชาด...เขา 

จะไม่มีความรู้สึกส่วนตัวเลยหรือ  ใต้หล้าคือน้ำชามหน่ึง  ข้ึนลงได้   

กระเพ่ือมไหวได้ แต่มิอาจลาดเทไปทางใดทางหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ 

ธรรมดาหรือผู้ฝึกบำเพ็ญ มีแต่ต้องประคองตัวไม่ให้ไหลออกไปจึงจะอยู่ได้ 

ยาวนาน”

เขาเอ่ยพลางผลักถ้วยชาในมือไปด้านข้าง น้ำชากระฉอกออกมา 

ทันที อู๋ฉางเทียนยื่นนิ้วมือประสานอินเล็กน้อย รวมน้ำที่หกออกมาเป็น 

กลุ่มเดียว จากนั้นแปรเป็นกงจักรน้ำกลางอากาศ ส่งน้ำกลับเข้าไปในถ้วยชา 

อีกครั้ง สุดท้ายน้ำชาก็นิ่งสงบ

โหยวเหลียงเอ่ยด้วยความตกใจ “ศิษย์พี่!”

“นี่ก็คือโหราศาสตร์  เราคือมือที่ประคองสันติสุขในใต้หล้า”  

อู๋ฉางเทียนเอามือสอดเข้าไปในแขนเสื้อ  จากนั้นก็หัวเราะเยาะตนเอง  

“ความลับของสำนักโหราศาสตร์สืบทอดมาหลายร้อยรุ่น ผู้แพร่งพราย 

ต้องตาย คิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้กลับออกจากปากข้า...เอาละ เสี่ยวเหลียง  

ตอนนี้สำนักโหราศาสตร์ตกต่ำเป็นสุนัขรับใช้ฝูงหนึ่งไปแล้ว จะพูดหรือไม่  

มีอะไรสำคัญอีก”

กระบี่ของเจ้าสำนักเหยียนเฉียบคม แต่สิ่งที่เฉียบคมยิ่งกว่ากระบี่ 

คือนิสัยที่ภูตผีเห็นยังต้องกลัดกลุ้ม ยามที่เขาเจตนาจะยั่วโทสะคน เกรงว่า 

ต่อให้เป็นหุ่นดินเผาก็ยังยากที่จะไม่บันดาลโทสะ แต่กับอู๋ฉางเทียนผู้นี้  

ไม่ว่าเหยียนเจิงหมิงจะพูดจาเสียมารยาทอย่างไร สีหน้าอบอุ่นเป็นมิตร 

ของเขาก็ยังคงเดิม เขาก็เหมือนมนุษย์ดินปั้นตัวหนึ่ง ทว่าชั่วขณะนี้ เขา 

กลับเค้นถ้อยคำอันแสนเจ็บแสบออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน บนสีหน้า 

ที่อบอุ่นอยู่เป็นนิตย์มีความเย็นเยือกที่บอกไม่ถูกวูบผ่าน

อู๋ฉางเทียนไม่สนใจสีหน้าไม่น่ามองของเหยียนเจิงหมิงแม้แต่น้อย  

อธิบายต่อราวกับภิกษุเฒ่าเข้าฌาน “ยิ่งเป็นผู้ยึดติดมาก ยิ่งสภาวะบำเพ็ญ 

สูง สามารถฝึกบำเพ็ญได้เร็วกว่าคนอื่น เมื่อธาตุไฟเข้าแทรกก็ยิ่งอันตราย 

ถงหรูอธิษฐานต่อหินมารในใจก้อนนั้น หินมารในใจกลับต้องการให้เขาเอา 
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ชีวิตมาแลกเปลี่ยน ถงหรูเป็นผู้มีชื่อเสียงแห่งยุค ต่อให้ธาตุไฟเข้าแทรก  

แต่จะยอมเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร จึงไปหามารที่ก่อกรรมทำชั่วเหล่านั้น 

มาสงัเวยกอ้นหนิแทน...และดว้ยเหตนุี้ เขาจงึไดต้ำแหนง่ประมขุบาดาลเหนอื 

มาโดยไม่ได้ตั้งใจ

“น่าเสียดาย...” อู๋ฉางเทียนยิ้มประหลาด คำพูดหลังจากนี้ไม่ต้อง 

ให้เขาพูด เหยียนเจิงหมิงก็เข้าใจ

หากมารบำเพ็ญต้องการสำเร็จมหามรรคาจะต้องห้ามแปดเปื้อนเลือด 

ไปชั่วชีวิต  หากเปื้อนเลือดแม้สักหยดก็จะไม่อาจชำระให้สะอาดได้อีก  

บาปแห่งการฆ่าล้างสังหารย่อมผูกมัดตัว ต่อให้เป็นคนที่บริสุทธิ์เพียงใด 

ก็ย่อมถูกลากเข้าสู่เส้นทางแห่งการเข่นฆ่าไร้สิ้นสุด นี่คือสามัญสำนึกที่ 

ทุกคนต่างรู้ดี

“ถงหรูตกสู่เส้นทางแห่งการเข่นฆ่า  ผู้ฝึกบำเพ็ญและคนบริสุทธิ์ 

นับไม่ถ้วนตายในเงื้อมมือเขา สี่เมธีจึงต้องออกหน้าอย่างไม่มีทางเลือก  

ร่วมมือกันจัดการกับสหายสนิทในวันวาน” อู๋ฉางเทียนเอ่ยถึงตรงนี้ก็ถอน 

หายใจออกมาช้า  ๆ “แต่ถงหรูผู้นั้น...เป็นผู้มีพรสวรรค์ เป็นผู้มีพรสวรรค์ 

จริง  ๆ เขาไม่แสดงทีท่าว่าจะพ่ายแพ้ภายใต้การร่วมมือของสี่เมธีเลยสักนิด 

ศึกครั้งนั้นช่าง...ต่อมาสวีอิงจือจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตของตน นำถงหรู 

เข้าสู่หุบลืมทุกข ์ หุบลืมทุกข์คือสถานที่แห่งวิญญาณในโลกมนุษย ์ เมื่อเข้าสู ่

ที่นั่น ชั่วดีแบ่งแยกชัดเจน บาปกรรมกระจ่าง เรื่องราวเมื่อครั้งยังมีชีวิต 

สิ้นสุด ถงหรูคร่าชีวิตมาหนักหนาย่อมถูกย้อนทำร้ายในหุบเขา  ในที่สุด 

ก็สิ้นชีพอยู่ที่นั่น”

การบอกเล่าไม่กี่คำของเขา ฟังแล้วกลับชวนให้สั่นสะท้าน

อู๋ฉางเทียนหัวเราะหยัน ส่ายหน้าพลางเอ่ย “เพียงแต่คิดไม่ถึงว่า 

หลังจากศึกครั้งนั้น กู้เหยียนเสวี่ยกลับความจำสั้น เปลี่ยนชื่อโถงใต้บาทา 

เป็นโถงบรรยาย ทั้งยังย้ายกลับไปยังเกาะมังกรเขียว หากไม่มีเรื่องที่ 

สำนักโหราศาสตร์วางแผนให้ถงหรูธาตุไฟเข้าแทรกในครั้งนั้น สายเลือด 

ของสำนักฝูเหยาคงไม่ขาดกลางคัน ศิษย์มากมายของสำนักท่านยามนี้คง 

ยังฝึกบำเพ็ญอย่างสงบไร้ลมฝน แม้อาจมิได้ประสบความสำเร็จในเร็ววัน  
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แต่ครั้งนั้นคงไม่ถึงกับต้องพึ่งพาผู้อื่นอาศัยอยู่บนเกาะมังกรเขียว ทั้งยิ่ง 

ไม่มีทางถูกโจวหานเจิ้งที่มีความคิดชั่วร้ายฝังวิชาวาดวิญญาณ มหันตภัย 

มังกรมารในวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น...สำนักโหราศาสตร์ของเราทำเองรับเอง  

ยามนี้กำลังจะสิ้นชะตา”

อู๋ฉางเทียนเอ่ยต่อหน้าเหยียนเจิงหมิง เจ้าสำนักเหยียนพูดไม่ออกไป 

ชั่วขณะ

อู๋ฉางเทียน “คร้ังน้ียังมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีต้องนำมามอบให้เจ้าสำนักเหยียน”

เขาเอ่ยพลางล้วงม้วนกระดาษที่ยังไม่ได้เปิดออกมาจากในอกเสื้อ  

ยื่นส่งให้เบื้องหน้าเหยียนเจิงหมิงด้วยสองมือ “เจ้าสำนักเหยียนเชิญดู”

พอม้วนกระดาษนั้นเปิดออก เหยียนเจิงหมิงก็รู้สึกผิดปกติทันที  

ข้างหูได้ยินเสียงดังวิ้ง ตราเจ้าสำนักที่นิ่งสงบตรงหน้าอกมานานเริ่มร้อนผ่าว 

ราวกับมีการสะท้อนรับกับม้วนกระดาษที่ไม่รู้ชื่อนี้ กลอนสวรรค์ซึ่งเต็ม 

ไปด้วยดวงดาวดารดาษพลันปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา ดาวทั้งหมดที่เคยโคจร 

ช้า ๆ หมุนวนอย่างบ้าคลั่ง ก่อเป็นกระแสน้ำวนขนาดใหญ่

กลิ่นอายจากเขาฝูเหยาแผ่ออกมา ม้วนกระดาษคลี่กางช้า  ๆ สิ่งที่ 

บันทึกไว้ภายในคือชื่อแซ่ของเจ้าสำนักฝูเหยาแต่ละรุ่น  ด้านหลังกำกับ 

หมายเหตุว่าฝึกมรรคาอะไร แน่นขนัดเต็มความยาวหนึ่งจั้ง ตรงจุดลงนาม 

มีตราประทับสีเงินพื้นแดง เหยียนเจิงหมิงไม่เคยเห็นตัวอักษรบนนั้น แต่ 

รู้ดีว่าคืออะไร

เขาโพล่งออกมาอย่างมิอาจควบคุม “ตรากำจัดมาร...”

ยามนี้เอง ประกายกระบี่พลันทำลายความเงียบในห้อง โหยวเหลียง 

รู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวจึงยกกระบี่สกัดไว้ตามสัญชาตญาณ แต่กระบี่ 

ในมือกลับหยุดนิ่งเหมือนติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งที่มองไม่เห็น เกิดแรงต้าน 

ทั่วทุกหนแห่ง เพียงพริบตาก็ถูกความเย็นยะเยือกนั้นแช่แข็ง ทั้งที่เขาเป็น 

ผู้ฝึกบำเพ็ญจิตปฐม แต่กลับไม่มีแรงแม้แต่จะยกแขนขึ้น

กระบี่ถูกควบคุมไว้!

เฉิงเฉียนสังเกตเห็นความผิดปกติก็โฉบออกมาจากหลังฉากกั้นทันท ี

กระบี่จ่อที่ลำคอโหยวเหลียง ขณะเดียวกันฝักกระบี่ของซวงเริ่นก็ยันอยู่ 
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กลางหลังของอู๋ฉางเทียนโดยแรง จิตสังหารที่เต็มไปด้วยความเย็นเยือก 

ตรึงอีกฝ่ายเอาไว้อย่างแน่นหนา ทำลายเสียงสะท้อนรับกันระหว่างม้วน 

กระดาษกับตราเจ้าสำนัก

มือของโหยวเหลียงสั่นเล็กน้อยไม่หยุดใต้ซวงเริ่น  สายตาของ 

เฉิงเฉียนเย็นจนเหมือนบึงน้ำแข็งในหุบเขาหมิงหมิง “กล้านำสิ่งใดเข้ามา 

ในหมู่บ้านเขาฝูเหยา หาที่ตาย?”

เหยียนเจิงหมิงปิดม้วนกระดาษดังพึ่บ แววตาวูบไหวไม่แน่นอน  

จากนั้นก็เรียกเขาเสียงแผ่ว “เสี่ยวเฉียน”

จิตสังหารของเฉิงเฉียนคลายลงเล็กน้อย เหลือบมองเขาแวบหนึ่ง

เหยียนเจิงหมิง “ปล่อยเขาก่อนเถิด”

เฉิงเฉียนแค่นเสียงเบา  ๆ  อย่างไม่เต็มใจ จากนั้นจึงรั้งกระบี่ที่ดุร้าย 

กลับมาตามคำสั่ง

อู๋ฉางเทียนสูดหายใจลึก โคจรพลังปราณในร่างด้วยสีหน้านิ่งสงบ 

สองรอบจึงสลายความเย็นบริเวณกลางหลังได้ เขาหันมาประสานมือให้ 

เฉิงเฉียน ท่าทีไม่ถ่อมตนและไม่เย่อหยิ่ง “ผู้บรรลุเฉิงฝึกบำเพ็ญเพียง 

ร้อยปี แต่พลังฝึกบำเพ็ญช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนัก” 

เฉิงเฉียนสวมบทงิ้วหน้าดำทันที “เลื่อมใสมิกล้ารับ ฆ่าเจ้าได้ก็ 

เพียงพอแล้ว”

อู๋ฉางเทียน “ผู้บรรลุเฉิงเข้าใจผิดแล้ว ผู้แซ่อู๋เพียงแค่ส่งของคืน 

เจ้าของเดิม สิ่งนี้เรียกว่า  ‘คัมภีร์กำจัดมาร’ เป็นสิ่งของเก่าแก่ของฝูเหยา  

ในนี้มีคำสัญญาสามสิบสามข้อ  บรรพชนสำนักโหราศาสตร์ของเรากับ 

สำนักท่านร่วมกันกำหนดขึ้น จริงหรือเท็จ ยามนี้เจ้าสำนักเหยียนคงกระจ่าง 

แล้ว”

เฉิงเฉียนมุ่นคิ้ว

อู๋ฉางเทียนเอ่ยต่อ “แน่นอนว่าเขาฝูเหยาถูกคำสั่งปิดผนึกขุนเขา 

เอาไว้ และตอนนี้เจ้าสำนักเหยียนยังได้สร้างหมู่บ้านเขาฝูเหยา หากว่ากัน 

อย่างจริงจัง...ก็ไม่แน่ว่าจะต้องถูกผูกมัดด้วยคำสัญญาฝูเหยาเก่าในปีนั้น  

ย่อมมองเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนเองได้ เพียงแต่น่าเสียดายที่ศึกเซียนมาร 
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ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกเท่าใด”

เฉิงเฉียนสีหน้าเย็นชา กำลังจะเอ่ยปาก แต่เจ้าสำนักเหยียนกลับ 

ขัดจังหวะเขา “ในสัญญามีเพียงตรากำจัดมาร มิได้บอกว่าเราต้องฟังคำสั่ง 

ท่าน ทั้งมิได้บอกว่าเราไม่อาจลงมือกับสุนัขรับใช้ของสำนักโหราศาสตร์”

อู๋ฉางเทียน “มิกล้า ถูกต้อง หากผู้แซ่อู๋มีจุดที่ล่วงเกิน ก็ยินยอม 

ให้เจ้าสำนักเหยียนจัดการ”

เหยียนเจิงหมิงเลิกคิ้วเล็กน้อย “ใต้เท้าอู๋เสียสละเพื่อส่วนรวมจริง ๆ  

ไม่ทราบว่าพวกท่านเคยลงนามในสัญญาเช่นนี้กับกี่คนแล้ว”

อู๋ฉางเทียนยิ้มไม่เอ่ยอะไร ดูเหมือนไม่คิดที่จะตอบ

เหยียนเจิงหมิงโบกมือ “หานถาน ส่งแขก”

อู๋ฉางเทียนดึงเทียบเชิญฉบับหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ วางไว้บนโต๊ะ 

ด้านข้าง จากนั้นก็ทำความเคารพอีกครั้ง เอ่ยกับสุ่ยเคิงอย่างนอบน้อม  

“มิกล้ารบกวนแม่นาง ไม่ต้องส่ง”

รอจนสองคนนี้จากไปแล้ว หลี่อวิ๋นจึงเดินออกมาจากหลังฉากกั้น “เกิด 

อะไรขึ้น”

เขาว่าพลางยื่นมือสะบัดเปิดม้วนกระดาษบนโต๊ะ จมูกแทบจิ้มบน 

แผ่นกระดาษ จ้องตรากำจัดมารหน้าตาประหลาดที่อยู่ท้ายสุด ถามว่า  

“นี่คือ...”

เฉิงเฉียน “สัญญาน่ารำคาญนี่ไม่รู้เจ้าสำนักไร้ความคิดรุ่นใดกำหนด 

ขึ้นมา เกี่ยวอะไรกับพวกเรา เผาทิ้งเสียก็สิ้นเรื่อง”

“เผาไม่ได้ สัญญาเชื่อมโยงกับตราเจ้าสำนัก” สีหน้าเหยียนเจิงหมิง 

เคร่งเครียด “หากข้าไม่ยอมรับมันก็คือไม่ยอมรับตราเจ้าสำนัก นับจากนี้ 

จิตจะถูกลบออกจากในตราเจ้าสำนัก...”

นิ้วมือของเหยียนเจิงหมิงเคาะเบา  ๆ  ที่ส่วนสุดท้ายของกระดาษ 

แผ่นนั้น ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในนั้นในฐานะเจ้าสำนักลำดับท้ายสุดอย่าง 

ชัดเจน “เท่ากับทรยศสำนัก”

ความคิดชั่วร้ายของหลี่อวิ๋นแล่นเร็วยิ่งนัก พอได้ยินก็เอ่ยทันที  
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“เช่นนั้นแล้วจะมีอะไร ‘วางมีดแล่เนื้อลง สำเร็จเป็นพระ’4 อย่างไรเล่า ไม่มี 

สัญญาข้อใดกำหนดว่าผู้ฝึกบำเพ็ญมิอาจออกจากสำนักแล้วค่อยเข้ามาใหม่ 

หากท่านลงจากตำแหน่งเจ้าสำนักไปก่อน เผาสัญญานี้ทิ้งเสีย จากนั้นค่อย 

กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งเล่า”

เหยียนเจิงหมิงถลึงตาจ้องเขาอย่างไม่สบอารมณ์ “อย่าพูดเหลวไหล  

วิสัยทัศน์คับแคบของเจ้าไม่เคยใช้ให้ถูกที่ถูกทางเลย!”

พูดจบเขาก็โบกมือ กลอนสวรรค์ขนาดใหญ่ในตราเจ้าสำนักฉายขึ้น 

ภายในห้องเหมือนนาฬิกาทรายแห่งดวงดาว ส่วนท้ายของนาฬิกาทรายชี้ไป 

ยังม้วนกระดาษ

“หากพวกเราทรยศฝูเหยา การสืบทอดของสำนักฝูเหยาก็จะขาด 

สะบั้นนับจากนี ้ ตราเจ้าสำนักต้องทำลายตัวเองเป็นแน ่ ถึงเวลานัน้เขาฝูเหยา 

จะไม่มีวันถือกำเนิดขึ้นใหม่อีก เจ้าคิดจะไปแขวนคอตัวเองบนหลุมศพ 

อาจารย์หรือ”

4 หมายถึง ปล่อยวางความอยากและความยึดติดทั้งปวงก็จะสามารถตื่นรู้ในพุทธะได้ แก่นแท้ 

ของ  “มีด” คือความลุ่มหลงมัวเมาของมนุษย์ที่มีต่อตนเอง ดังนั้นตัวมนุษย์เองจึงเป็นอุปสรรคสุดท้าย 

ในการเข้าถึงความเป็นพุทธะ
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ทุกคน  เงียบไปชั่วขณะ สุ่ยเคิงหยิบเทียบเชิญที่อู๋ฉางเทียนวางไว้ขึ้นมา 

อ่าน  “วันที่สิบห้าเดือนหนึ่ง  งานชุมนุมไท่หัง...ศิษย์พี่ใหญ่  นี่ต้องทำ 

อย่างไร พวกเราก็ต้องไปหรือ”

เหยียนเจิงหมิงนิ่งเงียบ 

หลี่อวิ๋น “สำนักโหราศาสตร์ส่งเทียบเชิญไปทุกที่ ต้องทำให้เรื่องนี้ 

รู้ไปทั่วแน่ หากข้าเป็นหานยวน อย่างไรก็ต้องนำคนไปเผยตัวสักหน่อย  

ข้าว่านี่เป็นการนัดประลองกระมัง”

เหล่ามารบำเพ็ญชายแดนใต้อยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบ สร้างความ 

เดือดร้อนทุกหนแห่ง ทำให้ชาวบ้านทุกข์ยาก สำนักโหราศาสตร์ก็ไร้อำนาจ 

สั่งการใต้หล้า สองฝ่ายสู้กันไปสู้กันมาอย่างอิสระ หากเป็นเช่นนี้ต่อไป 

ย่อมไม่มีวันสงบสุข มิสู้นัดมาเจอกัน หาสถานที่ไร้ผู้คน ยึดไท่หังเป็น 

จุดนัดหมาย ให้ทุกคนสู้กันให้หนำใจ

“หากข้าเป็นหานยวน ข้าจะไม่ไป” เหยียนเจิงหมิงเอ่ย “แต่จะฉวย 

โอกาสขณะพวกเขาอยู่ในงานชุมนุมไท่หัง บุกเข้าเมืองหลวงไปฆ่าหวงตี้  

ทลายรังของสำนักโหราศาสตร์เสียเลย เช่นนี้ไม่ง่ายดายกว่าหรอกหรือ”

หลี่อวิ๋น “คำพูดยืดยาวของคนแซ่อู๋ผู้นั้น ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ แต่ 

ข้ากลับฟังออกถึงเรื่องอื่น...ตอนนี้สำนักโหราศาสตร์ต้องเกิดความวุ่นวาย 

ภายในเป็นแน่ สำนักโหราศาสตร์อาจกำลังใคร่ครวญจะแยกตัวออกจาก 
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ราชสำนักอยู่แล้วก็ได้ เช่นนั้นก็ไม่แน่ว่าพวกเขาจะสนใจความเป็นความตาย 

ของหวงตี้”

ขณะพูด สีหน้าหลี่อวิ๋นฉายแววกลัดกลุ้ม ถอนใจเอ่ย “หานยวน... 

เฮ้อ เขาก่อศึกใหญ่โตเช่นนี้เพราะอยากแก้แค้นสำนักโหราศาสตร์ แต่พวก 

มารชายแดนใต้นั่น...บัญชีนี้ภายหน้ามิใช่ต้องคิดกับเขาทั้งหมดหรอกหรือ”

สีหน้าเหยียนเจิงหมิงคร่ำเคร่ง หันไปเอ่ย “ส่งจดหมายให้เจ่อสือ  

ข้าต้องหาหานยวนให้พบก่อนสำนักโหราศาสตร์”

เวลานี้เฉิงเฉียนที่เงียบมาตลอดพลันเอ่ย  “ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่าง 

ไม่ถูกต้อง”

หลี่อวิ๋น “อะไรหรือ”

“อันว่า  ‘มหามรรคาเสื่อมย่อมก่อเกิดคุณธรรม  ปัญญาปรากฏ 

ย่อมมีความหลอกลวง ญาติพี่น้องไม่ลงรอยย่อมมีความกตัญญูเมตตา  

บ้านเมืองวุ่นวายย่อมมีขุนนางซื่อสัตย์ ’  สำนักโหราศาสตร์อ้างตนเป็น  

‘ผู้ผดุงความยุติธรรมแทนสวรรค์’ แต่ ‘การผดุงความยุติธรรมแทนสวรรค์’  

มิใช่การฝ่าฝืน  ‘ธรรมชาติของมหามรรคา’  หรอกหรือ” เฉิงเฉียนมุ่นคิ้ว  

“นี่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์เคยสอนไว้ ข้าคิดไม่ออกจริง  ๆ  ว่าเหตุใด 

บรรพชนฝูเหยาจึงลงนามในสัญญาเช่นนี้กับสำนักโหราศาสตร์ ข้ามักรู้สึก 

ว่าเรื่องนี้ยังมีเบื้องลึกอื่นอีก...ใช่แล้ว ศิษย์พี่รอง ข้าจำได้ว่าเราเคยพบ 

พงศาวดารของเกาะมังกรเขียวเล่มหนึ่ง  ในนั้นบันทึกเหตุการณ์สำคัญ 

เอาไว้มากมาย ตอนนี้หนังสือเล่มนั้นยังอยู่หรือไม่”

“น่าจะยังอยู่” หลี่อวิ๋นเอ่ย “สิ่งที่เรานำมาจากเขาฝูเหยาในปีนั้น  

รวมถึงตำราที่คัดลอกและรวบรวมบนเกาะมังกรเขียวในเวลาต่อมา เจ่อสือ 

กลัวว่าจะหายจึงรวบรวมเก็บไว้ในห่อสัมภาระติดตัว ดังนั้นตอนที่หลบหนี 

จากเกาะมังกรเขียวจึงถูกเก็บรักษาเอาไว้ เจ้าลองไปหาดู น่าจะมี...อยู่ใน 

หอคัมภีร์น้อยหลังป่าไผ่”

เฉิงเฉียนได้ยินก็ลุกออกไปทันที ขณะเดียวกันในหัวก็นึกถึงคำพูด 

ของจี่เชียนหลี่ซ้ำไปมา รู้สึกว่าในถ้อยคำของเฒ่าบ้าผู้นั้นมีเงื่อนงำอยู่ไม่น้อย
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เขาไปยังหลังป่าไผ่ก็พบหอคัมภีร์น้อยตามที่หลี่อวิ๋นบอก

ที่นี่ก็เรียกว่าหอคัมภีร์เช่นกัน แต่น่าเสียดายที่มิใช่หอคัมภีร์เก้าชั้น 

ซึ่งรวบรวมตำราทั่วหล้า เป็นเพียงหอน้อยสองชั้นสร้างจากไม้ ดูง่อนแง่น 

จะล้มมิล้มแหล่ 

ชัน้ลา่งเกบ็เคลด็การฝกึพลงัจำนวนหนึง่ทีพ่วกเหยยีนเจงิหมงิรวบรวม 

จากทั่วทุกหนแห่งในช่วงร้อยปีมานี้ มีตั้งแต่วิชาเต๋าดั้งเดิมไปจนถึงวิชา 

นอกรีต บางส่วนก็ได้มาอย่างไม่สมบูรณ์ จากนั้นจึงถูกเหยียนเจิงหมิงและ 

หลี่อวิ๋นแก้ไข ลองผิดลองถูกจนกลายเป็นการฝึกพลังชุดใหม่โดยไม่ได้ 

ตั้งใจ

ชั้นสองเก็บสิ่งของของสำนักฝูเหยา มีคัมภีร์ที่เหยียนเจิงหมิงเขียน  

เคล็ดกระบี่ไม้ฝูเหยาที่เฉิงเฉียนปรับปรุงขึ้นเอง ยังมีหนังสือเบ็ดเตล็ดที่ 

พวกเขานำมาด้วยตอนออกจากเขาฝูเหยา หนังสือเหล่านี้ผ่านความพลิกผัน 

มามากมาย แตย่งัเกบ็รกัษามาไดจ้นถงึทกุวนันี ้ แมจ้ะลงยนัตค์าถากนัแมลง 

และความชื้น แต่หน้ากระดาษก็ยังฉาบไปด้วยร่องรอยแห่งกาลเวลาอย่าง 

มิอาจหลีกเลี่ยง

นิ้วมือของเฉิงเฉียนไล่ไปตามสันหนังสือแถวหนึ่งอย่างอาลัย ยามนี้ 

เขาพลันนึกถึงเขาฝูเหยาขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ที่นั่นเหมือนบ้านเก่า 

ที่ไม่อาจกลับไปได้ มีกลอนมนุษย์ที่ไม่อาจเปิดได้กีดกั้นพวกเขาไว้ ทั้งยัง 

มีเรื่องวุ่นวายเต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่อาจอธิบาย ไหนจะยังมีเรื่องตรา 

กำจัดมารอีก 

ตำราของเกาะมังกรเขียวมีสัญลักษณ์พิเศษ ไม่นานเฉิงเฉียนก็หา 

เจอท่ามกลางกองหนังสือมากมาย สำนักฝูเหยาไม่ได้รับศิษย์เพิ่ม ทั้งหมด 

มีเพียงคนไม่กี่คนนี้ที่ล้วนท่องจำตำราได้จนขึ้นใจ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครมา 

เปิดอ่านยามว่างและถูกกองรวมไว้ด้วยกัน ขณะที่เฉิงเฉียนดึงพงศาวดาร 

เกาะมังกรเขียวออกมาก็มีคัมภีร์อีกเจ็ดแปดเล่มหล่นตามลงมาด้วย ตกลง 

บนพื้นจับฝุ่น

เฉิงเฉียนส่งเสียงจิ๊ปาก ก้มลงจะหยิบขึ้นมา ทันใดนั้นก็พบคัมภีร์ 

วิสุทธิสูตรสองเล่มรวมอยู่ในนั้น 
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ใครกันที่คัดเอาไว้มากกว่าหนึ่งเล่ม

เฉิงเฉียนเก็บขึ้นมา ปัดฝุ่นบนปกหนังสือออก เห็นเล่มหนึ่งในนั้น 

เขียนด้วยอักษรตัวเล็กบางสง่างาม คงเป็นลายมือหลี่อวิ๋น ส่วนหน้าปก 

อีกเล่มกลับดูค่อนข้างอ่อนหัด ลายพู่กันงุ่มง่าม ขีดตวัดขวางตั้งล้วนไม่อยู่ 

กับร่องกับรอย เป็นลายมือของศิษย์พี่ใหญ่ในวัยเยาว์

ตอนเด็ก  ๆ  เฉิงเฉียนคัดคัมภีร์แทนเขานับครั้งไม่ถ้วน เลียนแบบ 

ลายมือจนเหมือนอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้มองแวบเดียวก็จำได้ทันที

เฉิงเฉียนนึกสงสัยจึงพลิกคัมภีร์วิสุทธิสูตรเล่มหลัง สุดท้ายก็ต้อง 

ตกใจเมื่อพบว่าใต้ปกหนังสือยังมีอีกหน้าปกหนึ่ง บนนั้นมีภาพรั้วสลัก 

เสาหยกสีสันฉูดฉาด ท่ามกลางต้นไม้ดอกไม้ มีภาพเหมือนของคนผู้หนึ่ง 

ถือเซียว1 หยก กิริยาท่าทางดูมีจริตจะก้าน ยิ้มอย่างไม่สำรวม เสื้อผ้า 

ไม่เรียบร้อย ข้าง ๆ มีอักษรตัวเล็กแถวหนึ่ง...‘เคล็ดเริงรัก’

เฉิงเฉียน “...”

ไม่...นี่มันอะไร!

เขายืนใจลอยอยู่ที่เดิมครู่หนึ่ง ก่อนจะพลิกเปิดดูราวกับมีเทพผี 

ดลใจ ในหนังสือเล่มเล็ก  ๆ ที่แอบอ้างเป็นคัมภีร์วิสุทธิสูตรนี้มีสีสันหวือหวา 

ยิ่งนัก มีภาพมีบทกวีเกี่ยวกับเรื่องรักประโลมโลกในหอคณิกาของโลก 

มนุษย์ ปัญญาชนรูปงามกับหญิงคณิกาผู้งมงายในรักท่ามกลางมวลบุปผา 

ใต้แสงจันทร์2 สุดท้ายคู่รักต้องพรากจากกัน ตรงกลางแทรกด้วยบทลำนำ 

ที่เข้าถึงทุกชนชั้น เล่าเรื่องราวครบถ้วนสมบูรณ์ สมจริงสมจัง ทั้งยัง 

มีความชวนฝันถูกใจชาวบ้าน

...เพียงแต่ภาพประกอบเกินเลยอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรตรงไปตรงมา 

ยิ่งกว่านี้อีกแล้ว ไม่เพียงวาดเรื่องอย่างว่าของตัวละครเอกอย่างโจ่งแจ้ง  

แม้แต่ชายหญิงห้องติดกันด้านหลังก็บรรยายอย่างโจ๋งครึ่ม  เรียกได้ว่า 

เป็นคู่มือสอนวิธี “หาความสำราญ” ขั้นสูง 

1 ขลุ่ยเป่าแนวตั้ง
2 หมายถึง บรรยากาศโรแมนติกที่เหมาะสำหรับการกะหนุงกะหนิงกันระหว่างคู่รัก
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ทำเอาคนไม่อาจมองตรง ๆ ได้

เฉงิเฉยีนพลกิเปดิครา่ว ๆ ไมม่สีกัภาพทีซ่ำ้กนั ไมรู่ว้า่รอ้ยพนัทว่งทา่ 

เหล่านี้ใครเป็นผู้คิดค้น ภาพของกลุ่มมารบำเพ็ญที่โหวกเหวกโวยวายใน 

ถ้ำมารเมืองเจาหยาง เมื่อเทียบกับโลกในภาพนี้แล้วกลายเป็นคนบ้านนอก 

ป่าเถื่อนไปเลย!

เฉิงเฉียนไม่กล้ามองดูอย่างละเอียด ขณะกำลังจะปิดหนังสือพลัน 

นึกถึงลายมือของศิษย์พี่ใหญ่บนหน้าปกคัมภีร์วิสุทธิสูตรปลอมขึ้นมา  

สีหน้าแปลกไปทันที

ยังไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมา เหยียนเจิงหมิงจ้ำพรวดขึ้นมาบน 

หอคัมภีร์ ถามว่า “เจออะไรบ้าง”

เฉิงเฉียนตกใจจนมือสั่น

คัมภีร์วิสุทธิสูตรปลอมเล่มนั้นหลุดมือตกลงบนพื้น แผ่หลาอย่าง 

ประเจิดประเจ้อ

เหยียนเจิงหมิง “...”

อะไรเรียกว่าฟ้าผ่ากลางวันแสก ๆ 

ชั่วขณะนั้น เฉิงเฉียนพลันรู้สึกว่าความจริงแล้วเคราะห์สวรรค์ไม่นับ 

เป็นอะไรเลย

เขาอึ้งงันไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด แสร้งทำเหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กำลังจะก้มลงเก็บเจ้าสิ่งชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในหอคัมภีร์นี้ 

ขึ้นมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่คิดไม่ถึงว่าจะถูกมือข้างหนึ่งยื่นมาแย่งไป

เจ้าสำนักเหยียนยุ่งวุ่นวายทั้งวันจนลืมเรื่องชั่วร้ายที่ตนเคยทำใน 

วัยเยาว์เหล่านั้นไปนานแล้ว ทันทีที่เห็นสิ่งนี้ แทนที่เขาจะร้อนตัว กลับ 

เดือดดาลจนมิอาจระงับ ราวกับพื้นหิมะที่ตนปกป้องอย่างยากลำบาก 

ถูกคนย่ำจนปรากฏรอยเท้าสีดำ

เขาฟาดมือเฉิงเฉียนพลางเอ่ยอย่างฉุนเฉียว “มารปีศาจนอกรีต 

ที่ใด เจ้าบอกว่าจะมาหาบันทึกพงศาวดารเกาะมังกรเขียวมิใช่หรือ กลับมา 

หาของเช่นนี้?”

เฉิงเฉียนได้แต่อธิบายอย่างอ่อนแรง “...ตกลงมาเองจากชั้นวาง 
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หนังสือ”

เหยียนเจิงหมิงถือหนังสือเล่มเล็กนั้น รู้สึกว่าภาพข้างในทิ่มแทง 

ลูกตายิ่งนัก เขาถามอย่างกราดเกรี้ยว “เจ้าเปิดดูแล้ว?”

เฉิงเฉียน “...”

เหยียนเจิงหมิงควันออกเจ็ดทวาร ตำหนิด้วยเสียงขุ่นเคือง “ข้า 

ยังคิดว่าเจ้าไม่น่าเป็นห่วงเท่าสองคนนั้น แต่เจ้าช่างดีนัก! นี่มีอะไรน่าดู  

หืม? ตัวเจ้ายังบาดเจ็บภายในอยู่ไม่รู้หรือ ไม่รวบรวมสมาธิชำระจิตใจ 

ปรับลมหายใจให้ดี กลับมาดูของบัดสีพวกนี้...”

เขายิ่งพูดยิ่งโมโห ใช้หนังสือเล่มนั้นฟาดบนหน้าอกเฉิงเฉียนอย่าง 

แรงจนเกือบทำให้หน้ากระดาษกระจุยกระจาย “บัดซบ!”

เฉิงเฉียนไม่กล้าหลบ ขณะเดียวกันก็ไม่รู้จริง ๆ ว่าควรพูดอะไรดี

เหยียนเจิงหมิงเอ่ยเสียงเขียว “หากข้ารู้ว่าตัวบัดซบที่ใดวางสิ่งนี้ไว้ 

ในหอคัมภีร์ ข้าจะ...”

ในที่สุดเฉิงเฉียนก็เอ่ยเสียงเบา “ศิษย์พี่ เหมือนจะเป็นท่าน...”

เหยียนเจิงหมิง “...อะไรนะ”

เฉิงเฉียนยื่นนิ้วมือสองนิ้วออกไป พลิกหนังสือที่ถูกเหยียนเจิงหมิง 

ฟาดจนยับเยินเล่มนั้นอย่างระมัดระวัง ก่อนจะชี้คำว่า  ‘คัมภีร์วิสุทธิสูตร’  

ที่มีพิรุธนั้น

เหยียนเจิงหมิงจ้องตัวอักษรที่คุ้นเคย อึ้งงันไป

เฉิงเฉียนรีบเอ่ยอย่างเข้าอกเข้าใจ “ไม่เป็นไร ศิษย์พี่ ข้ารู้ ตอนนั้น 

ท่านยังเด็ก ไม่รู้ความ...”

ยังพูดไม่ทันจบ เขาก็รู้สึกผิดปกติ เมื่อ “ยังเด็ก” ก็ลอบซุกซ่อนของ 

เช่นนี้ปะปนอยู่ในหอคัมภีร์ ทั้งระหว่างเดินทางพันหลี่ยังพกออกจากสำนัก 

ด้วย นี่มิใช่บ่งชี้ว่าเขาเป็นพวกไม่รักดีทั้งนอกทั้งในหรอกหรือ

ดังคาด ใบหน้าของเหยียนเจิงหมิงเขียวกว่าเดิมแล้ว ใบหูแดงก่ำ  

เขาแย่งหนังสือภาพเล่มนั้นไปอย่างฉุนเฉียวแล้วหันหลังผละจากไปโดย 

ไม่พูดอะไรสักคำ

เฉงิเฉยีนพลนันกึขึน้ได้ ชะโงกหนา้ผา่นราวกัน้ชัน้สอง ยนัตก์นัแมลง 
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และความชื้นเปล่งแสงสีขาวจาง  ๆ  ใต้ฝ่ามือเขา ส่องจับใบหน้าที่เย็นชาอยู่ 

เป็นนิตย์จนดูอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัด

“ศษิยพ์ีใ่หญ”่ เฉงิเฉยีนเรยีกเขาไว้ ถามอยา่งขวญักลา้ “จวงหนานซ ี

เคยบอกข้าว่า เขาชมชอบผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรคนหนึ่งถึงขั้นที่ว่าต่อให้นาง 

เป็นคนธรรมดาก็ยังปักใจรักมั่น ในวัยเยาว์ท่านก็เคยอ่าน...เอ่อ เรื่องราว 

เหล่านี้ เคยมีคนที่  ‘แม้จะเป็นคนธรรมดาที่เกิดเช้าตายค่ำก็ยังชมชอบ’  

หรือไม่”

แสงไฟชั้นล่างของหอคัมภีร์หม่นสลัวเล็กน้อย ใบหน้ากว่าครึ่งของ 

เหยียนเจิงหมิงจึงซ่อนอยู่ในเงามืดของชั้นวางหนังสือ มองเห็นสีหน้าเขา 

ไม่ชัด เขาเงียบไป ชั่วขณะนั้นเหมือนเขาหยุดหายใจไปครู่หนึ่ง กลายเป็น 

รูปปั้นหินแข็งทื่อ

ไม่นาน เหยียนเจิงหมิงจึงถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน “จวงหนานซี 

คือใคร”

“ศิษย์ที่พูดมากของหมู่บ้านเขาพยัคฆ์ขาวผู้นั้น”

น้ำเสียงของเหยียนเจิงหมิงเย็นเยียบทันที “ภายหน้าไปมาหาสู่กับ 

คนไร้สาระเหล่านี้ให้น้อยหน่อย ในเมื่อเจ้ารู้จักละเว้นรสทั้งห้าเพื่อเคราะห์ 

สวรรค์ ยังไม่เข้าใจอีกหรือว่า ‘จิตเต๋าพิสุทธิ์เที่ยงตรง’ เป็นอย่างไร หากยัง 

คิดเพ้อเจ้ออีก เจ้าก็ไสหัวไปคิดที่เรือนชิงอาน!”

สายตาของเฉิงเฉียนพลันหม่นลง

เสียงฝีเท้าที่ชั้นล่างค่อย  ๆ  ไกลออกไป ประตูหอคัมภีร์ส่งเสียงดัง 

แอ๊ด หลังจากเปิดออกก็ถูกยันต์คาถาปิดลงเอง ในหอเกิดลมเย็นพัดมา 

วูบหนึ่ง

เฉิงเฉียนก้มลงเก็บหนังสือที่ทำตกพื้นโดยไม่ระวังขึ้นมาเงียบ ๆ วาง 

กลับไปบนชั้นทีละเล่ม สุดท้ายเขาจึงหยิบบันทึกพงศาวดารเกาะมังกรเขียว 

เล่มนั้นออกมา นั่งเปิดดูบนม้านั่งกลมข้างหน้าต่าง

ตะเกียงน้ำมันดวงน้อยบนผนังสว่างขึ้นเองอย่างแสนรู้ เฉิงเฉียน 

พลิกได้สองหน้าก็รู้สึกเบื่อหน่ายเล็กน้อย

หลายปีมานี้เขาสู้กับฟ้าดิน สู้กับสหายร่วมมรรคา สู้กับความเป็น 
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ความตาย ไม่เคยเดินย้อนกลับแม้สักครึ่งก้าว ทั้งไม่เคยเชื่อว่าบนโลกนี้ 

มีเรื่องใดที่เขาทำไม่ได้

จนกระทั่งยามนี้ เขาจึงรู้ว่าสิ่งที่ไม่สมดังปรารถนาในโลกหล้ามี 

มากมายนัก

ไม่รู้ เป็นเพราะจิตปฐมที่ได้รับความเสียหายของเขายังไม่หายดี 

ใช่หรือไม่ เฉิงเฉียนจึงรู้สึกว่าทั้งร่างถูกความเหนื่อยล้าเข้าครอบงำ เขา 

อ่านบันทึกพงศาวดารเกาะมังกรเขียวอันน่าเบื่อหน่ายอย่างไร้จุดหมายสอง 

สามบรรทัด จู่  ๆ  ก็คิดว่า ฝึกสำเร็จเป็นผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะมีความหมาย 

อะไร มิใช่ว่าต้องถูกคนริษยาโกรธแค้น ถูกใส่ร้ายโดยไร้เหตุผลหรอกหรือ  

เหินหาวขึ้นสวรรค์เป็นเซียนมีความหมายอะไร ทิ้งความรู้สึกจริงเท็จ 

หมื่นพันในโลกมนุษย์ไว้เบื้องหลัง เข้าสู่มหามรรคาอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตา  

ต่อไปก็เพียงแค่มองดูแผ่นดินเสื่อมโทรมลงโดยที่ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรือ

ยังสู้มนุษย์เดินดินธรรมดาที่เกิดเช้าตายค่ำไม่ได้ด้วยซ้ำ

เฉิงเฉียนรู้สึกแน่นหน้าอก เขาได้สติกลับมา รู้สึกถึงความปั่นป่วน 

ทางอารมณ์อย่างชัดเจน

เขาอาจต้องเก็บตัวฝึกบำเพ็ญอย่างสงบระยะหนึ่งจริง  ๆ แต่ตอนนี้ 

กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ...

ขณะเฉิงเฉียนคิดว่าเหินหาวขึ้นสวรรค์เป็นเรื่องไร้ความหมาย ตาก็ 

กวาดมองพงศาวดารเกาะมังกรเขียวผ่าน  ๆ มิได้เจาะจงเรื่องที่เกี่ยวกับสำนัก 

ฝูเหยาโดยเฉพาะ ทันใดนั้นสายตาก็หยุดชะงัก เขาพบอะไรเข้าแล้ว

เกาะมังกรเขียวแม้ตั้งอยู่โพ้นทะเล ทว่ากลับมีความคิดเป็นสากล 

เสมอ นอกจากกิจธุระต่าง  ๆ  บนเกาะแล้ว บันทึกเหตุการณ์ของเกาะยัง 

เลียนแบบหนังสือประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์ บันทึกเรื่องสำคัญในหมู่ 

ผู้ฝึกบำเพ็ญในใต้หล้า

เฉิงเฉียนพบกฎเกณฑ์ข้อหนึ่ง ผู้ฝึกบำเพ็ญจิตปฐมหลังจากอายุ 

สามร้อยปีแล้ว โดยพื้นฐานก็ได้แต่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ต่อให้มีปาฏิหาริย์ 

ใด  ๆ  เกิดขึ้นในภายหลัง ก็มีชีวิตอยู่ได้เพียงแปดร้อยหรือหนึ่งพันปีก็สิ้น 

อายุขัย
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ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่มีจิตใจแน่วแน่ หรือไม่ก็พรสวรรค์เป็นเลิศ 

ฝึกจิตปฐมได้ตั้งแต่เนิ่น  ๆ  และได้รับการบันทึกไว้ในพงศาวดารเกาะมังกร 

เขียว คาดว่าคงเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในเวลานั้นเป็นแน่ แต่คนเหล่านี้ 

หากไม่เร้นกายในเวลาต่อมา ก็ธาตุไฟเข้าแทรกหรือเสียชีวิตไปท่ามกลาง 

ภัยพิบัติ

พงศาวดารเกาะมังกรเขียวทั้งเล่ม ไม่มีบันทึกถึงการเหินหาวขึ้น 

สวรรค์แม้แต่น้อย

เฉิงเฉียนบีบหว่างคิ้วของตน รวบรวมความคิดที่ฟุ้งซ่านกลับมา  

ในใจเกิดความสงสัย...ดังนั้นก็หมายความว่า...คนเหล่านี้เหินหาวขึ้นสวรรค์ 

เงียบ  ๆ  โดยไม่เป็นที่สนใจ หรือว่าหลายปีที่ผ่านมา นับแต่เกาะมังกรเขียว 

ถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งล่มสลาย ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดเหินหาวขึ้นสวรรค์สำเร็จ 

เลยสักคนกันแน่

เฉิงเฉียนเก็บพงศาวดารแล้วลงไปยังชั้นล่างอย่างรวดเร็ว เขา 

ประสานอินบนยันต์คาถาที่อยู่ข้างชั้นวางหนังสือ ถ่ายพลังปราณเข้าไปช้า ๆ  

พลางเอ่ยเสียงเบา “ข้าต้องการดูบันทึกเกี่ยวกับการเหินหาวขึ้นสวรรค์”

ชั้นหนังสือไม้สั่นกึกกักครู่หนึ่งท่ามกลางพลังปราณอันเยือกเย็น 

ของเขา บนชั้นวางมีตำราหลายเล่มเปล่งแสงจาง  ๆ  ออกมา เฉิงเฉียนเลือก 

แล้วนำกลับเรือนชิงอานน้อย

หลังจากเหยียนเจิงหมิงบันดาลโทสะใส่เฉิงเฉียนวันนั้น ก็รู้สึกเสียใจตั้งแต่ 

ก้าวออกจากประตู แต่ก็จนปัญญา มีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าตอนที่ 

เฉิงเฉียนพาดตัวชะโงกผ่านราวกั้น ถามคำถามนั้นกับเขา เขารู้สึกราวกับถูก 

หินยักษ์พันชั่งกระแทกอก อวัยวะภายในเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่ง เจ็บปวด 

จนสั่นสะท้านไปทั้งร่าง  ต้องทำเป็นอารมณ์เสียกลบเกลื่อนแล้วหนีไป  

หลบหน้าเฉิงเฉียนอยู่หลายวัน

เพียงแต่ไม่นานเขาก็พบว่าทำเช่นนี้ออกจะเกินไป เพราะนับจาก 

วันนั้นเฉิงเฉียนก็ไม่ได้ก้าวออกจากประตูเรือนชิงอานน้อยอีกเลย สองคน 

อาศัยอยู่ในเรือนติดกัน แต่ไม่ได้พบหน้ากันสิบกว่าวัน

ตัว
อย
่าง



ลิ่วเหยา เล่ม 3

32

เวลานี้เอง จดหมายของเจ่อสือก็ส่งมาถึง

คนที่เป็นธุระให้ยังคงเป็นสุ่ยเคิงที่แปลงเป็นนกได้ตามใจปรารถนา  

เพื่ออำพรางร่างนกที่นับวันจะโดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้นทุกที  หลี่อวิ๋นมอง 

นางใช้ฝีมืออันชำนาญเปลี่ยนร่างของตนเองเป็นนกกระจอก

สุ่ยเคิงพกพาความแค้นที่มิอาจอยู่ร่วมฟ้ากับศิษย์พี่รองตีปีกเล็ก  ๆ  

บนิจากไป เพยีงแตไ่มน่านกพ็บวา่รา่งนีส้ะดวกอยา่งยิง่ ระดบัความซอกแซก 

เป็นรองเพียงแมลงวัน ไม่ว่าที่ใดล้วนแฝงตัวไปกับนกสองสามตัวได้

ในที่สุดครั้งนี้นางก็ได้พบเจ่อสือ

“พี่เจ่อสือบอกว่า สำนักโหราศาสตร์มีลำดับชั้นชัดเจน โดยทั่วไป 

ผู้ที่เข้าสำนักใหม่  ๆ  ล้วนต้องเป็นสายลับอยู่สำนักชั้นนอกหลายสิบปีไปจน 

ถึงนับร้อยปี จากนั้นเมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่า 

ประวัติขาวสะอาดจึงจะได้เข้าสู่สำนักชั้นใน เพียงแต่ช่วงก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่า 

เกิดอะไรขึ้น คนของสำนักชั้นในเหมือนจะสู้กันเอง ดุเดือดถึงขั้นใบหน้าที่ 

คุ้นเคยหายไปกว่าครึ่งในชั่วข้ามคืน ทั้งยังมีเรื่องศิษย์พี่สี่...เอ่อ มังกรมาร 

ก่อความวุ่นวาย สำนักโหราศาสตร์จึงต้องการกำลังคนอย่างเร่งด่วน ดังนั้น 

จึงมีการตั้งกลุ่มคนชั้นในสำรองขึ้นมา รวบรวมสายลับของสำนักชั้นนอก 

ที่พลังฝึกบำเพ็ญไม่เลวและไม่มีข้อบกพร่องใดอย่างพวกพี่เจ่อสือเข้ามา 

เป็นการเฉพาะหน้า เมื่อไม่นานนี้พวกเขาซุ่มโจมตีอยู่บริเวณเขาไท่อิน  

ดูเหมือนกำลังรอให้ใครส่งตัวเองเข้าไปติดแห แม้เบื้องบนมิได้อธิบายอะไร 

แต่พี่เจ่อสือบอกว่า คงรอศิษย์พี่สี่”

เขาไท่อิน...ห่างจากที่ตั้งของเขาฝูเหยาเพียงไม่ถึงห้าสิบหลี่

เหยียนเจิงหมิงรีบสั่งการโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง “พรุ่งนี้ปิดหมู่บ้าน  

เราจะออกเดินทางไปเขาไท่อินทันที”

หลี่อวิ๋น “หลังจากถึงเขาไท่อินเล่าจะทำอย่างไร  ท่านคิดจะช่วย 

สำนักโหราศาสตร์จับหานยวน หรือจะทำลายสัญญาอย่างเปิดเผย ไม่เคารพ 

ตรากำจัดมาร แล้วช่วยหานยวนแก้แค้นเล่า”

“ตรากำจัดมารไม่เคารพไม่ได้” เหยียนเจิงหมิงเอ่ยอย่างเด็ดขาด

ทุกคนหัวใจดิ่งวูบทันทีที่ได้ยิน
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ครู่ต่อมา เหยียนเจิงหมิงก็เอ่ยต่อ “แต่ต้องไม่ปล่อยให้หานยวน 

ตกอยู่ในมือสำนักโหราศาสตร์เด็ดขาด ครั้งนี้ต้องชิงสกัดเขาไว้ พาเขา 

กลับมาก่อนงานชุมนุมไท่หัง คนของสำนักฝูเหยาเรา ต่อให้เขาแทงผืนฟ้า 

จนพรุน จะฆ่าจะแกงก็มิอาจให้คนนอกตัดสิน”

ตัว
อย
่าง



34

81

เหยียนเจิงหมิง  พูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ลุกจากไป  

แต่เพิ่งผลักประตู หลี่อวิ๋นก็เรียกเขาจากด้านหลัง

หลี่อวิ๋นลังเลเล็กน้อย สายตามองออกไปข้างนอก เอ่ยว่า “อ้อ ใช่ 

แล้ว อันที่จริงยังมีอีกเรื่องหนึ่ง...”

เหยียนเจิงหมิงมองตามสายตาเขา “เรื่องอะไร”

เสียงหนึ่งดังขึ้นในอากาศ “ข้าเอง...ข้า ข้า ข้า...โอ๊ย!”

ตามมาด้วยเสียงของหนักตกกระแทกพื้นดังสนั่น เหยียนเจิงหมิง 

ชักเท้ากลับมาเงียบ ๆ 

“เหนียนต้าต้า...พักอยู่ในเรือนรับรองของหมู่บ้านเขาฝูเหยามาตลอด”  

หลี่อวิ๋นยิ้มขื่น “เขามุ่งมั่นอยากกราบเสี่ยวเฉียนเป็นอาจารย์  ไม่ว่าจะ 

พูดอย่างไรก็จะกราบเข้าสำนักฝูเหยาเราให้ได้ ทั้งยังบอกว่าไม่สนใจว่า 

ต้องผ่านการทดสอบอะไร ต่อให้เป็นภูเขาดาบทะเลเพลิงก็ไม่หวั่น”

เหนียนต้าต้าเงยใบหน้าที่ฟกช้ำดำเขียวขึ้นมา เขาเช็ดเลือดกำเดา  

ส่งยิ้มโง่งมให้เฉิงเฉียน ไม่รู้ตอนตกลงมากระแทกจนฟันหักหรือว่ากัดปาก 

จนเป็นแผลจึงพูดเสียงอู้อี้ไม่ชัดเจน “อาจา...ขออาจาได้โปรดรับขาไว้”

หลี่อวิ๋น “หลายวันนี้เสี่ยวเฉียนเก็บตัว ไม่มีเวลาออกมาพบเขา  

เขาจึงวนเวียนอยู่ข้างนอกนานแล้ว”

เฉิงเฉียนเอ่ยด้วยความประหลาดใจ “เหตุใดเจ้ายังไม่ไป”
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เหนียนต้าต้านวดคลึงใบหน้า ในที่สุดก็พูดจาฟังรู้เรื่องขึ้นมาบ้าง  

เขายืดอกเอ่ย “ข้าไม่ย่อท้อ!”

เหยียนเจิงหมิงมุ่นคิ้ว...สำนักฝูเหยาโชคไม่ดีพอแล้ว รุ่นก่อนมีศิษย์ 

เพียงในนามคนหนึ่งที่ทำตนเองจนกลายเป็นพญามารครึ่งคนครึ่งผี ศิษย์ที่ 

เป็นทางการคนหนึ่งก็กลายเป็นเพียงพอนเอวยาวขาสั้น ส่วนศิษย์คนแรก 

ของรุ่นปัจจุบันคือตัวเขา เหยียนเจิงหมิงรู้ดีแก่ใจอย่างยิ่งว่าตนเองเป็น 

คนเช่นไร

ศิษย์รุ่นใหญ่สองรุ่นติดกันไม่มีสักคนที่พึ่งพาได้ รุ่นต่อไปหากต้อง 

รับศิษย์ที่ชื่อ  “เหนียนตาตา”1 นี่มา ภายหน้าสำนักจะยังเหลือเกียรติยศ 

ศักดิ์ศรีอะไรอีก

ธรรมเนียมการรับศิษย์ที่เหมือนเป็นเรื่องตลกเช่นนี้จะให้เป็นพิษภัย 

ต่อไปอีกไม่ได้!

“ไม่ได้” เหยียนเจิงหมิงเอ่ยอย่างเด็ดขาด “ขออภัยที่เรามีธุระสำคัญ  

ต้องจากไปก่อน เกรงว่าจะไม่มีจิตใจต้อนรับอาคันตุกะ เชิญตามสบาย 

เถิด!”

เหนียนต้าต้าสูดหายใจลึก เอ่ยด้วยเสียงดังลั่น “ข้ายินยอมเป็น 

ศิษย์น้อยยกชารินน้ำ ติดตามรับใช้ ขอเจ้าสำนักโปรดให้ข้าเข้าสำนักด้วย!”

เหยียนเจิงหมิงคร้านจะคุยกับเขา  “หลี่อวิ๋น  เขียนจดหมายให้ 

เหนียนหมิงหมิง บอกว่าบุตรชายเขาทรยศ คิดเข้าสำนักอื่น เขาจะไม่สนใจ 

หรือ”

หลี่อวิ๋นเอ่ยอย่างสบาย  ๆ “เรื่องนี้ท่านไม่รู้หรือ หุบเขาหมิงหมิงคือ 

สำนักอันธพาลในหมู่ผู้ฝึกบำเพ็ญ ยามปกติยึดภูเขากินของบูชา ขับไล่ 

ปีศาจน้อยที่แปลงกายไม่สำเร็จให้ชาวบ้านที่เชิงเขา นอกจากเจ้าหุบเขา 

แต่ละรุ่นที่มาจากการจับฉลากหรือมาจากการคัดเลือกแล้ว คนอื่น  ๆ  หาก 

ไม่อยากใช้ชีวิตไปวัน  ๆ  ล้วนกราบเข้าสำนักอื่นได้ทุกเมื่อ จากนั้นหุบเขา 

หมิงหมิงก็จะมีที่พึ่งเพิ่มขึ้น ดีใจยังแทบไม่ทัน เหตุใดต้องสนใจ”

1 แปลว่า เหนียวหนึบหนับ
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เหยียนเจิงหมิง “...”

บนโลกถึงกับมีสำนักต่ำทรามที่ไม่แก่งแย่งชิงดีกับทางโลกเยี่ยงนี้

เหยียนเจิงหมิง “สำนักฝูเหยาเราไม่ต้องการศิษย์ที่ขี่กระบี่ก็ยังตก 

ลงมา”

พวกศิษย์น้องและศิษย์น้องหญิงเล็กที่อยู่ด้านหลังเขาต่างพูดไม่ออก 

รู้สึกว่าข้อเรียกร้องของศิษย์พี่ใหญ่สูงเหลือเกิน คิดถึงตอนที่พวกเขาเพิ่ง 

เริ่มต้นใหม่ ๆ อย่าว่าแต่ขี่กระบี่เลย แม้แต่ถือกระบี่ก็ยังถือได้ไม่มั่นคง

เหนียนต้าต้าเอ่ยเสียงดังฟังชัด “เจ้าสำนัก ข้ารู้ตัวว่าคุณสมบัติไม่ดี 

วันหน้าจะตั้งใจฝึกบำเพ็ญอย่างเต็มที่แน่นอน ไม่มีทางทำให้สำนักขายหน้า 

เด็ดขาด”

“เจ้าทำสำนักขายหน้ายังต้องดูการฝึกบำเพ็ญ?” เหยียนเจิงหมิง 

เหลือบมองเขา จากนั้นก็เอ่ยอย่างไร้เหตุผล “กลับไปซะ ตราบใดที่ข้ายัง 

เป็นเจ้าสำนัก สำนักเราจะไม่รับคนหน้าตาขี้เหร่”

เหนียนต้าต้า “...”

ข้ออ้างนี้แข็งแกร่งเกินกว่าจะหักล้าง

เหนียนต้าต้ายังคงดิ้นรน หันไปมองเฉิงเฉียน ทว่าเฉิงเฉียนกลับ 

กำลังใจลอย คำพูดของเหยียนเจิงหมิงทำให้เขานึกถึงเรื่องเก่ามากมาย 

ที่ลืมไปนานแล้ว...ใช่แล้ว ตั้งแต่เด็ก ศิษย์พี่ใหญ่ก็เป็นคนที่หลงตัวเอง 

มิใช่หรือ จู้จี้จุกจิกกระทั่งกับข้าวหน้าตาน่าเกลียดก็ยังไม่ยอมจับตะเกียบ

เฉิงเฉียนก้มมองชุดคลุมสีครามกลางเก่ากลางใหม่ที่ตนสวมอยู่ 

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พบว่าสารรูปของตนออกจะดู 

มอซอ

เหนียนต้าต้าที่คุกเข่าอยู่ในลานเรือนยังคงไม่ยอมแพ้ สุดท้ายเค้น 

คำพูดออกมาว่า “เจ้าสำนัก เรื่องหน้าตานั้นช่วยไม่ได ้ แต่ข้าสามารถหาทาง 

บ่มเพาะบุคลิกที่หลุดพ้นทางโลกของตัวเองได้!”

พูดจบก็เหลือบมองเฉิงเฉียน ตบตูดม้าอย่างเฉลียวฉลาด “เหมือน 

เช่นอาจารย์โดยเร็วที่สุด!”

คิดไม่ถึงว่าจะไปตบถูกขาม้าแทน เหยียนเจิงหมิงเอ่ยในใจ เจ้าเป็น 
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ตัวอะไร กล้าเทียบกับเสี่ยวเฉียน!

อำนาจของผู้ฝึกกระบี่สภาวะคืนฝักมิใช่ของเล่น เหนียนต้าต้ารู้สึกว่า 

ต่อให้ตนมีกระดูกสันหลังสิบท่อน ยามนี้ก็คงถูกกดจนงอหมด แต่เขากลับ 

คิดว่านี่คือการทดสอบเข้าสำนักจึงกัดฟันแน่น ไม่กล้าผ่อนคลายสักนิด  

เพียงครู่เดียวใบหน้าที่เดิมฟกช้ำดำเขียวก็เริ่มมีเลือดไหลซึมออกมา

ในที่สุดเฉิงเฉียนที่เงียบมาตลอดก็เอ่ยปาก “ศิษย์พี่ ท่านละเว้นเขา 

เถิด หากเขามีความมุ่งมั่นเช่นนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้”

สิบกว่าวันมานี้เหยียนเจิงหมิงไม่มีโอกาสพูดคุยกับเฉิงเฉียนเลย  

เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่ง พอได้ยินเขาเอ่ยปากจึง 

แทบอดรนทนไม่ไหว อยากจะกอดฟางช่วยชีวิตผู้นี้เอาไว้ หัวใจเต้นรัวแรง 

ครู่หนึ่งก่อนจะระงับแรงกระตุ้นไม่ให้พุ่งเข้าไปหา รักษาหน้าตาเจ้าสำนัก 

ที่ไม่ไว้หน้าผู้ใดเอาไว้ แค่นเสียงอย่างยากเย็น “หืม?”

เฉิงเฉียน “ตอนที่ข้ายังไม่ออกจากหุบเขาหมิงหมิง เขาก็รอข้าอยู่ 

นอกหุบเขาทั้งคืนและตามมาจนถึงหมู่บ้านเขาฝูเหยา นับว่ามีความมุ่งมั่น 

ที่น่ายกย่อง...ในอดีตเกาะมังกรเขียวก็ยังคัดเลือกผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่ไม่ได้ 

เข้าสู่ทวารปราณทุกปี แม้การใช้กระบี่ของเขาจะไม่ดีพอ แต่ก็นับว่าขี่กระบี ่

ได้พอถูไถแล้ว”

ในสายตาเฉิงเฉียน นี่เป็นแค่การรับศิษย์คนหนึ่งเท่านั้น ขอเพียง 

ความประพฤติไม่เลว ไม่มีใจคิดคด เรื่องอื่นไม่จำเป็นต้องคัดสรรละเอียด 

เกินไปนัก...ถึงอย่างไรสำนักของพวกเขาก็คุ้นเคยกับคำว่า “อาจารย์พาเข้า 

สำนัก การฝึกปรืออยู่ที่ตนเอง” ผู้มีฝีมือมีภาระของผู้มีฝีมือ ผู้ไร้ฝีมือ 

ก็มีความรับผิดชอบของผู้ไร้ฝีมือ

ทันทีที่เขาพูดออกมา เจ้าสำนักเหยียนที่เมื่อครู่ยังมีท่าทีแน่วแน่ 

อย่างยิ่งกลับน้ำเสียงอ่อนลงหลายส่วน “ข้าว่ารากฐานกับคุณสมบัติของเขา 

ไม่จำเป็นต้องดีเยี่ยมเสมอไป” 

เฉิงเฉียนยิ้ม “ไม่เห็นแก่หน้าภิกษุก็เห็นแก่หน้าพระพุทธรูป2 ข้า 

2 หมายถึง เห็นแก่หน้าหรือรักษาหน้าผู้หลักผู้ใหญ่
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ติดค้างน้ำใจหุบเขาหมิงหมิงมาตลอด” 

เหยียนเจิงหมิงนิ่งเงียบไม่พูดอะไร สุ่ยเคิงกำลังจะอ้าปากแสดง 

ความเหน็กถ็กูหลีอ่วิน๋ยกมอืกดหวัลงไป สองคนนัง่อยูด่า้นขา้งเงยีบ ๆ ดเูรือ่ง 

สนุกของเจ้าสำนัก

ดังคาด เหยียนเจิงหมิงที่เมื่อครู่จะใช้ฝ่ามือฟาดเหนียนต้าต้าให้กลับ 

หุบเขาหมิงหมิงไป เอ่ยอย่างยอมลงให้ด้วยความยินดี “อืม ก็ได้ เจ้ายินด ี

รับก็รับ ถึงอย่างไรก็เลี้ยงได้...ตอนนี้อยู่ในยามวุ่นวายก็รับเข้ามาด้วยวาจา 

ก่อน รอให้ภายหน้าเรากลับเขาฝูเหยาแล้วค่อยให้เขารับศีลเข้าสำนัก...”

หลี่อวิ๋นป่วนขึ้นมาทันที “ศิษย์พี่เจ้าสำนัก เหตุใดพอเฉิงเฉียนเอ่ย 

ปาก ท่านก็คุยง่ายเลยเล่า”

เหยียนเจิงหมิง “...”

เขาจ้องหลี่อวิ๋นอย่างดุดัน ไม่กล้ามองสีหน้าของเฉิงเฉียนก็หนีไป 

แล้ว

เฉิงเฉียนเข้าไปตบไหล่เหนียนต้าต้า “ตามข้ามา”

จากนั้นก็พาศิษย์ฟ้าประทานซึ่งมาหาถึงที่ผู้นี้ของเขาจากไป

หลี่อวิ๋นมองไล่หลังเขา ใช้ศอกสะกิดสุ่ยเคิง “เจ้าเห็นอะไรบ้าง”

สุ่ยเคิงคิดครู่หนึ่งแล้วเอ่ยอย่างพาซื่อ “ต่อไปมีเรื่องใด ไปขอศิษย์ 

พี่สามก่อน หากศิษย์พี่สามอนุญาต ศิษย์พี่ใหญ่ไม่รับปากก็ต้องรับปาก!”

หลี่อวิ๋น “...”

สุ่ยเคิง “ข้าพูดผิดหรือ”

หลี่อวิ๋นลูบหัวนางด้วยความเอ็นดู “ไม่ เด็กน้อย เจ้าพูดถูกยิ่งนัก”

สุ่ยเคิงปัดมือเขาออก ถามว่า “ศิษย์พี่รอง ท่านก็เคยรับศีลหรือ  

วจนศีลของท่านคืออะไร”

หลี่อวิ๋นเงียบไปครู่หนึ่ง รอยยิ้มชั่วร้ายพลันจางลง ใบหน้าสะท้อน 

ความคิดถึงที่สุ่ยเคิงไม่เคยเห็นมาก่อน เขาเอ่ยเสียงเบา “อาจารย์บอกว่า 

ข้ามีไหวพริบเฉียบแหลมเกินไป คนที่เฉียบแหลมเกินไปมักหุนหัน หุนหัน 

จนเคยก็จะหวั่นไหวได้ง่าย ผ่านไปนานเข้าก็จะเจ็บปวดและสิ้นเปลือง 

ความคิด ดังนั้นจึงให้คำว่า ‘หนักแน่น’ แก่ข้าเป็นวจนศีล”
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เอ่ยจบเขาก็หลุบตาลงถอนหายใจ  ราวกับรู้ว่าตนทำให้อาจารย์ 

ผิดหวัง

สุ่ยเคิงเอ่ยด้วยความอิจฉาเล็กน้อย “เลิกถอนหายใจได้แล้ว ข้ายัง 

ไม่มีวจนศีลเลย”

ตอนที่อาจารย์ล่วงลับ นางยังพูดให้เต็มประโยคไม่ได้เลยด้วยซ้ำ  

วจนศีลก็ไม่ทันได้รับ มาจนวันนี้จึงรู้สึกว่ายังขาดเพียงก้าวนี้ที่ทำให้นาง 

เหมือนมิได้กลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

สุ่ยเคิงพึมพำ “ศิษย์พี่รอง ท่านว่าหากอาจารย์ยังอยู่  เขาจะให้ 

วจนศีลใดแก่ข้า”

หลี่อวิ๋น “โดยทั่วไปวจนศีลคือการดึงจุดเด่นของคนออกมา เสริม 

จุดด้อยของคนเข้าไป หากเป็นเจ้า...”

สุ่ยเคิงมองเขาอย่างเปี่ยมด้วยความหวัง

หลี่อวิ๋น “อาจเป็น ‘ไร้ขน’ กระมัง”

เขากลายเป็นศิษย์พี่ที่ถูกศิษย์น้องหญิงเล็กต่อยจนหัวปูดเป็นคนแรก 

ในประวัติศาสตร์ของสำนักฝูเหยา

สิบวันต่อมา เขาไท่อินแห่งจงหยวน

เขาไท่อินมีสัณฐานราบเรียบ เมื่อเทียบกับไท่หังที่มีเซียนเข้าออกแล้ว 

เขานี้ดูเป็นมิตรและมีความเป็นโลกมนุษย์กว่ามาก

ไล่ตามแนวเขาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทางเกือบร้อยหลี ่

จะพบหมู่บ้านมากมาย ด่านภูเขาสูงตระหง่าน มีถนนหลวงตัดผ่าน ช่วง 

แรก  ๆ  ในอดีตมียานพาหนะสัญจรไปมา กองคาราวานสินค้าเดินทางกัน 

อย่างคึกคัก ที่ราบหุบเขามีที่นาอุดมสมบูรณ์นับพันฉิ่ง มีวัวควายไถนา 

นับไม่ถ้วน

เล่ากันว่ามีที่พำนักของเซียนอยู่ไม่ไกล ทั้งบางครั้งยังปรากฏกาย 

ให้ เห็น  มีเพียง  “ผู้มีวาสนา”  จึงจะเห็นเงาเลือนรางในคืนจันทร์ เพ็ญ  

กระเรียนเซียนร่อนรำบนยอดเขา

ทว่ายามนี้ พื้นที่แถบเขาไท่อินไม่เหมือนในวันวานแล้ว
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ครึ่งเดือนก่อน ทหารสวมเกราะติดอาวุธในด่านใหญ่ที่เชิงเขาไท่อิน 

จู่ ๆ ก็เพิ่มกำลังขึ้นเป็นสองเท่า บรรยากาศการสัญจรตึงเครียดขึ้นมาทันที

วันต่อมาก็มีเหล่าเซียนผ่านไปมา พวกเขาขี่กระบี่เหาะเหิน มิได้ 

มาสุงสิงข้องแวะกับมนุษย์ธรรมดาแต่อย่างใด แต่มีข่าวจากทหารทางการ 

ที่เฝ้าเมืองว่า เซียนเหล่านี้กำลังวางค่ายกลบริเวณเขาไท่อิน เหมือนเตรียม 

จะรับมือกับผู้ใด

ไม่มีผู้ใดออกหน้าขับไล่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ เพียงแต่ทางการ 

ท้องถิ่นประกาศว่า ผู้ที่สมัครใจออกไปเองในระยะเวลาสองสามเดือนนี้ 

จะได้รับเงินทุนก้อนหนึ่งเป็นค่าประทังชีพระหว่างรอนแรมไปอยู่ต่างถิ่น

เมื่อประกาศนี้ออกมาก็ทำให้ผู้คนแตกตื่นทันที  จากนั้นค่ายกล 

บริเวณเขาไท่อินก็ค่อย  ๆ  เป็นรูปเป็นร่าง บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยจิต 

สังหาร ในที่สุดเหล่าชาวบ้านก็เกิดความหวาดกลัว สถานที่ที่รับเงินจึงมีคน 

มาเรียงแถวกันตั้งแต่ฟ้าสว่างกระทั่งฟ้ามืดทุกวัน เพียงไม่กี่วัน บ้านเรือน 

แถบเขาไท่อินก็แทบถูกทิ้งร้างทั้งหมด เหลือเพียงคนชรา คนอ่อนแอ  

คนป่วย และผู้พิการ

เหล่ามารขึ้นเหนือ มุ่งหน้าไปตามนัดหมายชุมนุมไท่หัง แต่หากจะ 

ไปไท่หังย่อมต้องผ่านแถบไท่อิน และที่ตั้งเขาไท่อินกับฝูเหยาก็ใกล้กัน 

อย่างยิ่ง มังกรมารต้องหยุดพักที่นี่เป็นแน่ โหยวเหลียงรับคำสั่งให้ดักซุ่ม 

อยู่ที่นี่ล่วงหน้า วางค่ายกลสังหารมารรอบเทือกเขาไท่อิน ต่อให้จับมังกร 

มารไม่อยู่ก็ต้องช่วงชิงชัยชนะก่อนชุมนุมไท่หังอันเป็นที่จับตามองของผู้คน 

จะเริ่มขึ้น

เขายืนอยู่บนกำแพงเมือง  มองจากที่สูงลงไปยังผู้คนตัวเล็ก  ๆ  

เหมือนมดที่กำลังอพยพ

โหยวเหลียงรู้ดีว่าการที่คนเหล่านี้ออกจากพื้นที่แถบเขาไท่อินมิใช่ 

เรื่องที่ปลอดภัย เพราะเท่ากับสูญเสียการปกป้องไปแล้ว หากระหว่างทาง 

พบมารบำเพ็ญที่มุ่งหน้าขึ้นเหนือก็ไม่ต่างจากแมลงตัวน้อยถูกเด็กชั่วร้าย 

ทรมาน จุดจบคือถูกถลกหนังกระชากเอ็น

แต่โหยวเหลียงก็รู้ว่าคนเหล่านี้จำเป็นต้องไป มนุษย์ธรรมดาต้อง 
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3 แปลว่า แก่นจันทน์

กินอยู่ขับถ่าย ลมหายใจปั่นป่วนสับสน หากที่นี่มีชาวบ้านอยู่มาก ย่อม 

รบกวนค่ายกลสังหารมารของพวกเขาเป็นแน่

เขากระชับกระบี่ในมือแน่น...ศิษย์พี่เคยบอกว่า จารึกกระบี่เล่มนี้คือ 

“ถานซิน”3 เพราะขณะหลอมกระบี่ ช่างหลอมเผอิญทำเถ้าธูปตกลงไป 

ในเตาหลอมโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อกระบี่ถือกำเนิดขึ้นจึงมีกลิ่นอายดุร้าย 

น้อยกว่ากระบี่อื่นอยู่บ้าง เป็น “กระบี่การุณย์”

โหยวเหลียงสูดหายใจลึก  รู้สึกว่ากระบี่  “การุณย์”  ในมือเล่มนี้ 

เยือกเย็นเป็นที่สุดแล้ว

ยามนี้  ผู้ฝึกบำเพ็ญผมเผ้ากระเซอะกระเซิงคนหนึ่งขี่กระบี่มา 

เบื้องหน้าโหยวเหลียง เขาทำความเคารพพลางเอ่ย “ใต้เท้าโหยว ดูเหมือน 

จะมีผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บุกเข้ามาในค่ายกล ขาค่ายกลทางตะวันตกเฉียงใต้ 

ถูกสัมผัส”

คนผู้นี้คือสมาชิกวงนอกของสำนักโหราศาสตร์ คนอื่น ๆ เรียกเขาว่า 

“เต้าเฉ่าจาง” เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านค่ายกลจึงถูกเรียกตัวมายัง 

เขาไท่อิน เป็นผู้รับผิดชอบและมีอำนาจเต็มที่ในการวางและกระตุ้นค่ายกล 

สังหารมาร

โหยวเหลียงได้ยินก็เก็บอารมณ์ เพ่งพลังปราณไปที่ดวงตา ใช้วิชา  

“เนตรอินทรี”  มองไปไกลถึงสามสิบหลี่ทางทิศที่เต้าเฉ่าจางชี้ คาดไม่ถึงว่า 

จะสบกับสายตาของคนผู้หนึ่งเข้าพอดี โหยวเหลียงตกใจ...ผู้มาคือสำนัก 

ฝูเหยา

เหยียนเจิงหมิงมองเขาอย่างเย็นชา ขณะต่อมาปราณกระบี่เฉียบคม 

ก็พุ่งแหวกอากาศมาที่หว่างคิ้วของโหยวเหลียง

โหยวเหลียงตื่นตระหนก มิกล้าฝืนรับ ได้แต่ล่าถอยไปสิบกว่าจั้ง  

จากนั้นถึงกล้ายกกระบี่ขึ้นสกัด ได้ยินเพียงเสียงเคร้งเบา  ๆ ที่แท้ปราณ 

กระบี่นั้นดูเหมือนคุกคาม แต่กลับเพียงแค่หยอกเขาเล่นเท่านั้น หลังจาก 

เสียงฝักกระบี่ดังขึ้นก็สลายหายไป
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โหยวเหลียงหอบหายใจ มิได้รู้สึกยินดีที่รอดชีวิตเลยสักนิด เขา 

ตกใจเพราะกระบี่นี้จนฝ่ามือชุ่มเหงื่อไปหมด

ผู้ฝึกกระบี่ยิ่งเก่งกาจไร้เทียบเทียมได้ง่ายก็ยิ่งมุทะลุดุดันง่าย ขอ 

เพียงมีความเหี้ยมหาญ ในใจก็มีปราณกระบี่...แต่คำว่า  “หยุดเมื่อสมควร”  

กับ “ควบคุมอารมณ์” กลับอยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจของโหยวเหลียง 

เขาจึงพบว่าความแตกต่างระหว่างตนกับเหยียนเจิงหมิงมิใช่เพียงแค่สภาวะ 

วิญญาณกระบี่ แต่เป็นช่องว่างที่ห่างกันราวฟ้ากับเหว

“ใต้เท้าโหยว!” เต้าเฉ่าจางตกใจ รีบก้าวเข้ามา “ผู้ใดบังอาจเช่นนี้  

ข้าน้อยส่งคนไล่ตามไปดีหรือไม่”

โหยวเหลียงสีหน้าซีดเผือด แทบจะต้องเค้นคำพูดออกมา “นั่นเป็น 

ผู้ฝึกกระบี่สภาวะวิญญาณกระบี่ สี่เมธียังยอมให้เขาสามส่วน...อาศัยเจ้า?  

ส่งตัวเองไปรนหาที่ตายหรือ”

เต้าเฉ่าจางตกตะลึง

โหยวเหลียงเอ่ยเสียงคับแค้น “ไสหัวไป!”

เขาตวาดให้ผู้อื่นไสหัวไป  แต่ตนเองกลับจากไปก่อนด้วยความ 

อับอายขายหน้า

หลังจากโหยวเหลียงคล้อยหลังไป รอยยิ้มประจบเอาใจบนใบหน้า 

เต้าเฉ่าจางก็หายไป สายตาดุร้ายมองไล่หลังโหยวเหลียงครู่หนึ่ง ก่อนจะ 

หันไปมองยังทิศที่ปราณกระบี่พุ่งมา สีหน้ายากคาดเดา

ผู้ฝึกบำเพ็ญหลายคนรวมตัวเข้ามาหาเขา คนหนึ่งเอ่ยเสียงเบา 

“พี่จาง พวก  ‘ผู้ฝึกบำเพ็ญสายตรง’  ล้วนเห็นพวกเราที่เป็นคนตั้งค่ายกล 

เป็นแค่ช่างฝีมือที่รู้แต่วิชานอกรีต แบบนี้มันรังแกกันเกินไปแล้ว”

เต้าเฉ่าจางแค่นหัวเราะเย็นชา “เป็นแค่ผู้เยาว์ที่เพิ่งฝึกสำเร็จจิตปฐม  

สภาวะบำเพ็ญยังไม่มั่นคง อาศัยว่าตนเป็นผู้ฝึกกระบี่ก็กล้ามาโอ้อวด... 

ค่ายกลสังหารมารของข้าวางไว้ให้ผู้ใด มังกรมารหานยวน! สภาวะวิญญาณ 

กระบี่บ้าบออะไร แค่ข้าขยับมือเท้าเล็กน้อยก็จัดการพวกเขาได้แล้ว!”

ผู้ฝึกบำเพ็ญคนหนึ่งถามอย่างระมัดระวัง “ความหมายของพี่จาง 

คือ...”
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เตา้เฉา่จางเรยีกคนกลุม่หนึง่มา การเตรยีมการตา่ง ๆ ยงัไมต่อ้งพดูถงึ  

ในที่ไกลออกไป หลี่อวิ๋นนิ่วหน้า เอ่ยกับเหยียนเจิงหมิง “ศิษย์พี่เจ้าสำนัก  

ท่านทำอะไรอีก”

“ฉีกหน้าคนอย่างไรเล่า” เหยียนเจิงหมิงเอามือไพล่หลัง “ดูไม่ออก 

หรือ สำนักโหราศาสตร์นำสิ่งของร้ายกาจอย่างตรากำจัดมารออกมา ข้า 

ไม่อาจต่อต้าน แล้วยังฉีกหน้าคนของพวกเขายามว่างไม่ได้อีกหรือ”

หลี่อวิ๋นเตือนอย่างจริงจังด้วยความหวังดี “เฮ้อ สำนักโหราศาสตร์ 

มีคนต่ำช้ามากมาย รับมือคนต่ำช้าต้องใช้วิธีการของคนต่ำช้า  ไม่ว่าจะ 

ด้วยการเสแสร้งแกล้งทำหรือฉวยโอกาสขณะไม่ทันตั้งตัวโจมตีให้ถึงตาย  

อย่าได้ไปแหย่เล่นเด็ดขาด หากงูพิษฉกท่านปุบปับ ท่านจะเจ็บหรือไม่”

เหยียนเจิงหมิงฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ไม่นำพาแม้แต่น้อย เขา 

ไม่ชอบการต่อสู้และไม่ชอบการเข่นฆ่า แต่กลับมีนิสัยเสียอย่างหนึ่ง... 

อาจเพราะใช้ชีวิตคลุกโคลนมานาน เหยียนเจิงหมิงจึงยึดติดกับศักดิ์ศรี 

ยิ่งนัก สามารถทำเรื่องตบหน้าผู้อื่นได้อย่างคล่องมือ หากบอกว่าในอดีต 

เขาล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ยามนี้ก็เป็นการจงใจไม่เหลือที่ว่างเผื่อความ 

ผิดพลาดแม้แต่น้อย

เขาเดินบนมรรคากระบี่มาไกลเหลือเกิน ไกลจนไม่จำเป็นต้องเห็น 

สี่เมธีอยู่ในสายตาอีก มีหรือจะเห็นผู้ฝึกกระบี่ที่เพิ่งสำเร็จจิตปฐมผู้หนึ่ง 

อยู่ในสายตา

แต่การเป็นคน จะทำอะไรโดยไม่เหลือที่ว่างสำหรับความผิดพลาด 

เช่นนี้ได้อย่างไร หลี่อวิ๋นรู้สึกไม่สบายใจ
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เหตุที่  กลุ่มคนสำนักฝูเหยาออกมาเดินเล่นครั้งนี้ ความจริงเป็นเพราะ 
สัมผัสได้ถึงค่ายกลขนาดใหญ่แถบไท่อิน จึงตั้งใจมาดูลาดเลาโดยเฉพาะ  

หลังจากสังเกตการณ์รอบนอกคร่าว  ๆ แล้ว เฉิงเฉียนก็ถามว่า “ศิษย์พี่รอง  

เป็นอย่างไรบ้าง”

หลี่อวิ๋นมิได้ให้คำตอบชัดเจน เพียงเอ่ย “ยาก สำนักโหราศาสตร์ 

ทุ่มเต็มที่ทีเดียว”

เหยียนเจิงหมิง “ทำลายค่ายกลได้หรือไม่ เจ้าเร่งลงมือหน่อย”

ในใจหลี่อวิ๋นเต็มไปด้วยความกังวลจึงคร้านจะสนใจอีกฝ่าย เพียง 

ขยับนิ้วมือก็ราวกับมีกิ่งไม้ล่องหนขีดวาดบนพื้นเป็นภูมิลักษณ์ของแถบ 

ไท่อินทั้งหมดตามคำสั่งเขา

“ขอบเขตคา่ยกลอยูบ่รเิวณนี ้ ครอบคลมุอาณาบรเิวณกวา้งขวางเชน่นี ้ 

หากพวกเขาคิดจะกักหานยวนเอาไว้ต้องใช้ค่ายกลที่เปลืองแรงอย่างยิ่ง 

แน่นอน หากไม่รวบรวมคนจำนวนมาก ในมือก็ต้องมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์แห่ง 

ฟา้ดนิอะไรสกัอยา่ง” หลีอ่วิน๋เอย่ “อยา่งแรกไมน่า่เปน็ไปได้ แมม้ารบำเพญ็ 

ส่วนใหญ่จะวู่วาม แต่ก็มิได้ตาบอด คนกลุ่มใหญ่รวมตัวกันใช้ค่ายกล  

ขอเพียงมีตาก็รู้ว่าจะทำลายค่ายกลอย่างไร

“การทำลายค่ายกลมีสองวิธี หากไม่อาศัยความบังเอิญก็ต้องใช้ 

กำลัง ซึ่งก็คืออาจหาเนตรค่ายให้พบแล้วทำลายในคราวเดียว หรือยับยั้ง 
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ด้วยพละกำลังโดยตรง  ข้าว่าการระดมคนมาอย่างเอิกเกริกของสำนัก 

โหราศาสตร์ครั้งนี้ เห็นทีคงเตรียมการมาเป็นอย่างดี การใช้กำลังยับยั้งคง 

เป็นไปไม่ได้” หลี่อวิ๋นถอนหายใจพลางยื่นมือลบร่องรอยบนพื้น “ยังจำ 

ค่ายกลที่หานยวนวางไว้บริเวณเขาฝูเหยาครั้งก่อนได้หรือไม่ ข้าไม่รู้ว่า 

เพราะเหตุใด แต่ดูเหมือนเขาจะศึกษามรรคานี้มาบ้าง  ความรู้ของเขา 

ไม่เป็นรองข้า หากเขาถูกกักอยู่ในค่ายกลสังหารมาร  เกรงว่าคงหาวิธี 

คำนวณหาเนตรค่ายได้ สำนักโหราศาสตร์ไม่แน่ว่าจะป้องกันได้”

เฉิงเฉียน “พูดมาตั้งนาน ค่ายกลนี้ท่านทำลายไม่ได้ใช่หรือไม่”

“...มิใช่เช่นนั้น” หลี่อวิ๋นสีหน้าลังเล “เพียงแต่วิธีนี้คงช่วยได้ไม่มาก 

นัก...หานยวนกลายเป็นมังกรมารไปแล้ว  ในมือข้ามีธงมังกรจริงพอดี  

หากพวกเรา...”

“เป็น  ‘พวกข้า’  ” เหยียนเจิงหมิงแก้ไข “ขาดคนที่คาอยู่ที่ธรณีประตู 

ขั้นจิตปฐมอย่างเจ้าไปสักคนก็ไม่เป็นไร”

...ศิษย์พี่เจ้าสำนักเป็นคนต่ำช้าโดยแท้จริง

“พวกท่าน! ก็ได้!” หลี่อวิ๋นถูกจี้ใจดำก็ตวาดอย่างเดือดดาล “จิต 

ปฐมร้ายกาจสักแค่ไหนเชียว ค่ายกลสังหารมารเป็นค่ายกลที่อาศัยพลัง 

ฟ้าดิน ต่อให้มีสิบจิตปฐมก็ไม่พอ! ภูมิใจอะไรนักหนา!”

สุ่ยเคิงยื่นมือสะกิดเฉิงเฉียนเงียบ  ๆ  เฉิงเฉียนจึงต้องบากหน้า 

ออกไปห้ามศึกที่เหมือนไก่ตีกันของศิษย์พี่ทั้งสอง “เอาละ มังกรมารกับ 

ธงมังกรจริงมีความเชื่อมโยงอะไรกัน ศิษย์พี่ใหญ่ ในเมื่อท่านไม่รู้ก็พูดให้ 

น้อยลงหน่อยเถิด”

เหยียนเจิงหมิงกลอกตาขาวใส่เฉิงเฉียน จากนั้นก็เหลือบกลับมา 

มองใหม่อีกทีอย่างอดไม่ได้...ไม่รู้เฉิงเฉียนกินยาอะไรผิดมาหรือไม่ ในที่สุด 

กย็อมถอดชดุคลมุทีเ่หมอืนผา้ขีร้ิว้ตวันัน้ออกแลว้ แมช้ดุทีเ่ปลีย่นใหมย่ามนี ้

จะเป็นชุดคลุมยาวสีดำที่ไม่มีอะไรโดดเด่น ไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งยังเห็นชัด 

ว่าเป็นของราคาถูก แต่ก็ทำให้เหยียนเจิงหมิงรู้สึกเจริญตาไม่น้อย

คนกับชุดคลุมยาว ดำและขาวตัดกันชัดเจน ทั้งยังมีซวงเริ่น ยิ่ง 

ขับเน้นให้เฉิงเฉียนดูเคร่งขรึมเปี่ยมกลิ่นอายสังหารขึ้นอีกหลายส่วน  
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มีเพียงยามที่เขายิ้มในบางครั้งจึงจะดูอ่อนโยนดุจสุภาพบุรุษ

เหยียนเจิงหมิงอดมองซ้ำไม่ได้ อยากจดจำทุกรายละเอียดไปจนถึง 

เส้นผมทุกเส้นบนร่างเฉิงเฉียนเอาไว้ในใจ จากนั้นก็เลื่อนสายตาออกด้วย 

สีหน้าสงบนิ่ง ภายนอกยังสำรวมท่าทีสง่างามดุจวิญญูชน แต่ในใจเอาแต่ 

คิดวนเวียนซ้ำไปมาอย่างทำอะไรไม่ถูก พลางแบ่งสมาธิฟังสิ่งที่หลี่อวิ๋นพูด 

ไปด้วย

“ในธงมังกรจริงมีกระดูกมังกรกับวิญญาณมังกร” หลี่อวิ๋นเอ่ย  

“มังกรมารของหานยวนยังขาดกระดูกอีกท่อนหนึ่งมิใช่หรือ ด้วยการฝึก 

บำเพ็ญของเขา หากสามารถใช้ธงมังกรเพื่อรับพลังมังกรเทพบรรพกาลได้  

ก็อาจมีพลังต่อสู้กับค่ายกลสังหารมาร เพียงแต่...”

พูดถึงตรงนี้ ทุกคนก็เข้าใจ

คิดดักคนตัดหน้าสำนักโหราศาสตร์คือเรื่องหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่งคือ 

หานยวนคร่าชีวิตไปไม่น้อย มีความผิดมหันต์ ดังนั้นจึงเท่ากับเป็นการ 

ใช้กระดูกมังกรจริงช่วยคนชั่ว

ต่อให้ไม่มีตรากำจัดมารผูกมัด เรื่องเช่นนี้ก็มิอาจทำได้เด็ดขาด

“เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดอีก” เหยียนเจิงหมิงเอ่ย “หลี่อวิ๋น เก็บ 

ธงมังกรของเจ้าไว้ให้ดี ห้ามนำออกมา...ในเมื่อเห็นค่ายกลสังหารมารแล้ว  

เราก็ถือโอกาสกลับไปดูเขาฝูเหยาสักหน่อย”

ขณะหันกาย  เหยียนเจิงหมิงเหลือบเห็นคอเสื้อของเฉิงเฉียน 

ไม่เรียบร้อย จึงยื่นมือไปจัดคอเสื้อให้เขาอย่างอดไม่ได้

ขาที่ก้าวออกไปของเฉิงเฉียนพลันชะงักค้าง กลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว

เหยียนเจิงหมิงเงยหน้าขึ้นก็สบกับสายตาที่ล้ำลึกกว่าปกติของเขา  

พลันรู้ตัวว่าเมื่อครู่ตนแสดงท่าทีใกล้ชิดเกินไป ฝ่ามือเริ่มชื้นเหงื่อ รีบชัก 

กลับอย่างมีพิรุธ กระแอมทีหนึ่ง “ไม่เห็นหรือว่าสาบเสื้อสองข้างไม่เท่ากัน  

ใส่เสื้อผ้าก็รู้จักใส่ใจหน่อย”

เฉิงเฉียนนิ่งเงียบ รู้สึกว่าชั่วชีวิตนี้ของตนคงตอบสนองความต้องการ 

ข้อนี้ของศิษย์พี่ใหญ่ไม่ได้
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ตลอดระยะทางสั้น  ๆ  นี้ เหยียนเจิงหมิงรู้สึกกระอักกระอ่วนกับตนเอง  

เฉิงเฉียนใช้ความคิดเงียบ ๆ ส่วนหลี่อวิ๋นที่ถูกศิษย์พี่ใหญ่เหน็บแนมอย่าง 

ไร้ปรานี  พอถูกยั่วยุขึ้นมาก็กลายเป็นคนพูดพล่ามไม่หยุด  พูดจ้อถึง 

ทิวทัศน์เขาฝูเหยาอย่างเกินจริงให้เหนียนต้าต้าศิษย์หลานที่เพิ่งเข้าสำนัก 

ฟังตลอดทาง สาระมีเพียงเล็กน้อย จุดประสงค์หลักคือโอ้อวด

หลี่อวิ๋นอาศัยฝีปากพูดจ้อจนทำให้สุ่ยเคิงกับเฉิงเฉียนปลีกตัวไป  

ในที่สุดทุกคนก็มาถึงเขาฝูเหยาด้วยเวลาอันรวดเร็ว 

เดิมสุ่ยเคิงบินอยู่ด้านหน้าสุด จู่  ๆ  นางก็แปลงเป็นร่างมนุษย์กลาง 

อากาศปุบปับ ก้มมองลงไปยังที่แห่งหนึ่งในภูเขาด้วยสีหน้าไม่สู้ดี “ศิษย์พี่  

ข้าเห็นที่เชิงเขาคล้ายจะมีไอมาร”

เฉิงเฉียนชะงัก พุ่งเข้าไปหานางอย่างรวดเร็วดุจลมหมุนสีดำ “เป็น 

หานยวนหรือ”

ใต้ฝ่าเท้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกแมกไม้จึงมองเห็นไม่ชัด สุ่ยเคิง 

ส่ายหน้า “เหมือนจะไม่ใช่ กลิ่นอายโลหิตมิได้เข้มข้นถึงเพียงนั้น แต่ 

สกปรกยิ่งนัก อีกทั้ง...”

นางยังพูดไม่ทันจบ เฉิงเฉียนก็กระโดดลงไปแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นไอมารของมารบำเพ็ญ หรือพลังบริสุทธิ์ของผู้ฝึกบำเพ็ญ 

ธรรมดา หากมไิดจ้งใจปดิซอ่นไว้ ยิง่แขง็แกรง่กย็ิง่เดน่ชดั ไอมารนีม้องเหน็ 

ได้จากบนฟ้า ย่อมต้องมีพละกำลังน่าสะพรึง การที่เฉิงเฉียนกระโดดลงไป 

โดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้นับว่าประมาทมาก

เขาฝูเหยาคงเป็นเกล็ดย้อนของเขาตลอดกาล

สุ่ยเคิงร้องเรียก “นี่ ศิษย์พี่สาม ท่านรอเดี๋ยว...”

นางกำลังจะไล่ตามไป พลันถูกคว้าแขนไว้ เหยียนเจิงหมิงดึงนางไป 

ข้างหลัง กำชับว่า “อย่าตามไป หลบไปห่าง ๆ”

สุ่ยเคิงยังไม่ทันตอบสนอง เหยียนเจิงหมิงก็หายวับไปแล้ว

แม้เฉิงเฉียนจะเดือดดาลแต่ก็มิได้บุ่มบ่าม  ตอนที่ เขาลงสู่พื้น 

ก็สะกดลมหายใจของตนแล้วผลุบเข้าในรอยแตกของต้นไม้อย่างรวดเร็ว 

ดุจสายลม จากนั้นก็ขึ้นไปบนยอดไม้หนาทึบอย่างเงียบกริบโดยที่ใบไม้ 
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ไม่ขยับ

เมื่อมองดู เขาก็ต้องนิ่วหน้า ที่นั่นมีชายสองหญิงหนึ่ง สตรีแต่งกาย 

ประหลาดยิ่งนัก หากมิใช่เพราะบนร่างไม่มีไอปีศาจก็คงคิดว่าเป็นปีศาจ 

บำเพ็ญ บนศีรษะนางมีดอกหล่าปา1 ขนาดใหญ่บานรับฟ้า สวมเสื้อผ้า 

ไม่เรียบร้อย จุดที่ควรมีเสื้อผ้าปกปิดล้วนปกคลุมด้วยกลีบดอกไม้ มือเท้า 

เปลือยเปล่าเผยออกมาจากกลุ่มดอกไม้ใหญ่หลายดอก ที่ข้อมือและข้อเท้า 

ห้อยกำไลเถาวัลย์ดอกไม้ 

ส่วนบุรุษสองคน คนหนึ่งกำลังวางค่ายกลบนพื้น อีกคนไม่รู้นำ 

โต๊ะเล็กกับตั่งกลมเล็ก  ๆ  มาจากที่ใด กำลังนั่งดื่มชาอยู่ข้าง  ๆ  อย่างสบาย 

อารมณ์

สตรีบุปผาส่งยิ้มพราวเสน่ห์ “ข้ากับประมุขธาราใต้ไม่ชำนาญค่ายกล  

ครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่หลูแล้ว”

ผู้วางค่ายกลได้ยินก็รีบเอ่ยอย่างประจบ “มิกล้า ผู้เยาว์เพียงแค่ขอ 

ติดรถของผู้อาวุโสทั้งสอง เก็บของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผู้อาวุโสไม่เห็นค่า สักวัน 

เมื่อประมุขธาราใต้ช่วงชิงตำแหน่งประมุขบาดาลเหนือ หากยังให้ผู้เยาว์ 

ปรนนิบัติรับใช้ เช่นนั้นผู้เยาว์ก็ตายโดยไม่เสียใจแล้ว”

ประมุขธาราใต้ที่ดื่มชายกมุมปากเป็นรอยยิ้มไม่จริงใจ “เจ้ารู้ก็ดี”

ผู้วางค่ายกลก้มหน้าลงอย่างอ่อนน้อม สตรีบุปผาหัวเราะคิกคักพลาง 

เอ่ย “พี่หลูปากหวานจริง...พวกท่านว่าเขาฝูเหยาแห่งนี้ประหลาดหรือไม่  

เป็นสำนักฝึกบำเพ็ญแท ้ๆ แต่กลับเกิดพญามารหลายรุ่น เล่าลือกันว่าประมุข 

บาดาลเหนือรุ่นก่อนก็มาจากที่นี่ ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่”

ประมุขธาราใต้แค่นหัวเราะหยัน “เรื่องของรุ่นก่อนข้าไม่แจ้งชัด  

เพียงแต่คนแซ่หานผู้นั้นมีความสามารถอะไร ถึงกับบำเพ็ญจนได้กายมังกร 

มารและอ้างตนเป็นเจ้าแห่งหมู่มาร หากบอกว่าที่นี่ไม่มีของวิเศษล้ำค่า ข้า 

ไม่เชื่อแน่”

สตรีบุปผาเดินบิดเอวส่ายสะโพกเข้าไปนั่ งตักประมุขธาราใต้   

1 ดอกมอร์นิ่งกลอรี หรือดอกผักบุ้ง
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ท่อนแขนเรียวยื่นไปโอบรอบลำคออีกฝ่ายด้วยท่าทีคลุมเครือ กระซิบว่า  

“รอให้เราใช้ค่ายกลของคนแซ่หานผู้นั้นทำลายตราผนึกเขาฝูเหยา  ล้วง 

ความลับที่ทำให้เขากลายเป็นมังกรมารออกมาได้ จากนั้นนั่งบนภูดูเสือ 

กัดกันอยู่ที่นี่ รอเขาสู้กับสุนัขรับใช้สำนักโหราศาสตร์พวกนั้นจนบาดเจ็บ 

ทั้งสองฝ่ายก็ค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์...ถึงเวลานั้นท่านได้ครองใต้หล้า  

อำนาจบารมีเปี่ยมล้นแล้ว อย่าลืมความทุ่มเทของบ่าวนะเจ้าคะ”

ยามนี้ เฉิงเฉียนซึ่งอยู่บนที่สูงจึงนึกออก ค่ายกลของคนผู้นี้เหมือน 

กับค่ายกลของหานยวนในครั้งนั้น แม้โดยหลักเหตุผลแล้วเขาจะรู้ว่าไม่มี 

สิ่งใดเปิดผนึกเขาฝูเหยาได้นอกจากตราประทับเขาฝูเหยา แต่ในใจก็ยังคง 

เดือดดาลอย่างมิอาจระงับ

ทันใดนั้นก็มีแขนรั้งไหล่เขาจากด้านหลัง  ราวกับจะห้ามไม่ให้เขา 

ทำอะไรหุนหัน

เฉิงเฉียนหลับตา สื่อสารด้วยกระแสจิต “สามคนนี้คิดจับปลาใน 

น้ำขุ่นขณะสำนักโหราศาสตร์ต่อสู้กับมังกรมาร ข้าว่าพลังฝึกบำเพ็ญของ 

พวกเขาไม่อ่อนด้อย มิอาจประมาท หากถึงเวลาแล้วเกิดตัวแปรอะไรขึ้นมา 

คงไม่ดีแน่”

เหยียนเจิงหมิงได้ยินเขาอธิบายก็เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ย “ฆ่าซะ”

พูดจบ ร่างของเหยียนเจิงหมิงก็แปรเป็นเงากระบี่ พุ่งไปยังประมุข 

ธาราใต้ที่ดูเหมือนจะร้ายกาจที่สุดผู้นั้น

ประมุขธาราใต้ตวาดอย่างโกรธเกรี้ยว “ใคร!”

เหยียนเจิงหมิง “คนที่มาเอาชีวิตเจ้า”

ระหว่างที่พูด ทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันแล้ว ประมุขธาราใต้อ้าปากพ่น 

ลมหายใจ โล่หนาหนึ่งฉื่อสามอันปรากฏขึ้นกลางอากาศ แผ่ไอดำอัปมงคล 

ออกมาจาง  ๆ มารบำเพ็ญที่วางค่ายกลเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งรีบหลบไปด้าน 

ข้างด้วยความหวาดกลัว

ประมุขธาราใต้ลอยไปอยู่ด้านหลังโล่กำบัง ยังไม่ทันได้ผ่อนคลาย 

ก็ได้ยินเสียงดังสนั่น โล่ทั้งสามถูกกระบี่ทำลาย มองไม่ออกว่าในมือผู้ฝึก 

กระบี่ผู้นั้นคือกระบี่อะไร  ตัวกระบี่แฝงเร้นอยู่ในปราณกระบี่ที่มิอาจ 
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บรรยาย มองผ่าน  ๆ  มิได้เฉียบคม ต่อเมื่อบีบต้อนมาถึงเบื้องหน้าจึงรู้สึก 

ได้ถึงพลังอำนาจอันน่าขนลุก

ประมุขธาราใต้ตื่นตระหนก  กางสองแขนออก แขนเสื้อทั้งสอง 

พองขึ้นด้วยไอดำ ชั่วขณะนั้นสีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนเป็นดุดันน่ากลัว  

รอบกายห่อหุ้มอยู่ท่ามกลางไอดำ เอ่ยเสียงแหบพร่า “ข้าว่าเจ้ามีชีวิตอยู่ 

จนเบื่อแล้ว ส่งเจ้าไปสู่ความตาย ไปพบบรรพชนนักพรตบรรพกาลของเจ้า 

แล้วกัน!”

ต้นไม้ใบหญ้านกแมลงที่สัมผัสถูกเงาดำเฉาตายทันที เพียงพริบตา 

ก็กลายเป็นกิ่งก้านแห้งเหี่ยวกองกระดูกขาวอยู่กับที่...สิ่งที่ออกมาจากฝ่ามือ 

เขาคือไอมรณะ!

พอประมุขธาราใต้ยกมือ ไอมรณะสองสายก็พุ่งใส่เหยียนเจิงหมิง  

ปะทะกับพลังปราณคุ้มกายของเขา

พลังปราณคุ้มกายถูกไอมรณะกลืนกินด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ 

ด้วยตาเปล่า หลังจากแปรเป็นไอมรณะก็หลอมรวมเข้าไปในไอดำ เหยียน- 

เจิงหมิงพลังปราณลึกล้ำ ไอมรณะเพียงกลืนกินไม่กี่คำก็ขยายใหญ่และ 

แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

ยามนี้ได้ยินเสียงหลี่อวิ๋นดังมา “นั่นเป็นมหาเวทอินหยางพลิกผัน  

พลังปราณกับพลังชีวิตทั้งหมดจะถูกกลืนกิน มีเพียงกระบี่ที่ไม่ถูกทำลาย...”

ไม่ทันขาดคำ กระบี่จิตปฐมกว่าสิบเล่มก็พุ่งออกไปดุจห่าฝน ปราณ 

กระบี่ดุจพายุคลั่งคลื่นกระหน่ำกวาดออกไปด้วยพลังรุนแรง กระทั่งยามนี้ 

ประมุขธาราใต้จึงมองเห็นกระบี่ในมืออีกฝ่ายชัดเจน...นั่นกลับเป็นกระบี่ไม ้

ที่ไม่มีความคมแม้แต่น้อย!

รูม่านตาของประมุขธาราใต้หดลง เหยียนเจิงหมิงถอนพลังปราณ 

คุ้มกายทันที ไอมรณะยังไม่ทันบีบเข้าใกล้ก็ถูกเงากระบี่กรีดขาดกลาง 

อากาศ กระบี่จิตปฐมหลายเล่มยังไม่ลดความรุนแรงแม้แต่น้อย ส่งเสียง 

หึ่ง ๆ พุ่งเข้าใส่ประมุขธาราใต้

ประมุขธาราใต้ถูกกระบี่แทงทะล ุ แต่หลี่อวิ๋นกลับร้องเตือน “ระวัง!”

ขณะต่อมา “ประมุขธาราใต้”  ผู้นั้นก็แปรเป็นโครงกระดูก ดวงตา 
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ดำมืดจ้องเหยียนเจิงหมิงเขม็ง...นี่คือร่างตัวแทน

รอบด้านปรากฏประมุขธาราใต้นับไม่ถ้วน ถูกกระบี่จิตปฐมแทงทะล ุ

นับครั้งไม่ถ้วน เพียงครู่เดียวเหยียนเจิงหมิงก็ถูกโครงกระดูกโอบล้อม  

สองฝ่ายคุมเชิงกัน

สตรีบุปผานางนั้นตอบสนองเร็วยิ่งนัก ทันทีที่ปราณกระบี่ของ 

เหยียนเจิงหมิงพุ่งออกมา นางก็ตัดสินใจเด็ดขาด ผลักประมุขธาราใต้ 

ไปข้างหน้า ส่วนตนกระโดดถอยออกไปไกลลิบ หว่างคิ้วที่ประดับกลีบ 

ดอกไม้ของนางขมวดมุ่น “ผู้ฝึกกระบี่?”

กล่าวจากแง่มุมหนึ่ง มารบำเพ็ญหวาดกลัวผู้ฝึกกระบี่เป็นที่สุด คน 

ผู้นี้แฝงรังสีอำมหิตโดยกำเนิด นอกจากมารในใจแล้ว เรียกได้ว่าร้อยพิษ 

ไม่กล้ำกราย สตรีบุปผาเห็นท่าไม่ดีจึงหมายหลบหนีไปทันท ี ทว่ายามนี้เอง 

จิตกระบี่เยียบเย็นก็ปกคลุมนางไว้ ได้ยินเสียงคนผู้หนึ่งพูดขึ้นทางด้านหลัง 

“จะไปที่ใด”

สตรีบุปผาหันไปมองด้วยความตกใจ จากนั้นก็ยิ้มกว้างดุจดอกไม้ 

บาน นางป้องปากเล็กน้อย ยิ้มเอ่ยว่า “พี่ชายน้อยจากที่ใด หล่อเหลา 

ยิ่งนัก”

เพียงเอ่ยปาก น้ำเสียงก็เย้ายวน แม้พลังฝึกบำเพ็ญของอีกฝ่าย 

จะสูงกว่านาง ทำให้ไม่อาจล่อลวงให้ลุ่มหลงได้ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ 

สับสนงุนงงเล็กน้อย หลี่อวิ๋นกำลังจะร้องเตือนจากกลางอากาศ  แต่ยัง 

ไม่ทันพูดอะไร เฉิงเฉียนก็ฟันกระบี่ลงไปแล้ว

หลี่อวิ๋นนิ่งงันไปครู่หนึ่ง ก่อนหลุดหัวเราะออกมา “เจ้าเสี่ยวเฉียน 

นี่...สุ่ยเคิง ศิษย์พี่สามของเจ้ามีดีก็จุดนี้ จิตใจแน่วแน่ ไม่มีวันหลงใหล 

อุบายผิวเผินอย่างความงามเช่นนี้หรอก เจ้าต้องเรียนรู้ไว้”

สุ่ยเคิงมองเขาอย่างงุนงง “เรียนรู้อะไร ข้าก็ไม่หลงใหลความงาม  

ตัวข้าเองก็งาม”

หลี่อวิ๋นฟังแล้วกลุ้ม “สวรรค์ เจ้ารู้จักอายสักหน่อยเถิด ศิษย์น้อง 

หญิง”

สุ่ยเคิงยังไม่ทันพองขน เขาก็เอ่ย “เสี่ยวเฉียน มีสติและสะกด 
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ลมหายใจไว้ หญิงผู้นี้มีดอกท้อเน่าบนใบหน้า แค่มองก็รู้ว่าเคยฝึก  ‘เคล็ด 

วิชารู้วสันต์’ มีวิธีใช้ไอพิษและละอองเกสรมากมายยิ่งนัก”

ขณะที่หลี่อวิ๋นพูดสั้น  ๆ ไม่กี่คำ ปราณกระบี่ของเฉิงเฉียนก็ผนึกเป็น 

ม่านเกล็ดน้ำค้างแล้ว ดอกท้อดอกหลี่หรือลมวสันต์อะไรล้วนแข็งกระด้าง 

เป็นบุปผาน้ำแข็ง เพลงกระบี่ไม้ฝูเหยา เมื่ออยู่ในมือเขาก็โหดเหี้ยมอำมหิต 

ยิ่งกว่ากระบี่คลื่นทะเลเสียอีก ลงมือไม่เกินสองสามกระบวนก็ตัดแขน 

ข้างหนึ่งของหญิงงามผู้นั้นแล้ว

สตรีบุปผากรีดร้อง น่าเสียดายที่ทั้งประมุขธาราใต้ที่ถูกเหยียน- 

เจิงหมิงบีบจนได้แต่หลบหลีก และผู้วางค่ายกลที่ไม่กล้าโผล่หัวผู้นั้นล้วน 

ไม่สนใจนาง...ระหว่างพวกเขายังไม่อาจนับเป็นนกร่วมป่าได้ด้วยซ้ำ เพียง 

ลมพัดหญ้าไหว2 ก็พลิกหน้าไม่รู้จักกันแล้ว

ไม่นานบาดแผลของนางก็ถูกจับด้วยเกล็ดน้ำค้าง เฉิงเฉียนได้ยิน 

คำพูดของหลี่อวิ๋นแล้ว เพื่อไม่ให้นางมีโอกาสใช้อุบายหรือเล่ห์ลวงใด  ๆ  

ได้อีก เขาจึงจัดการแช่แข็งคนโดยตรง จากนั้นค่อยใช้กระบี่จัดการ

สตรีบุปผาไม่ใช้ท่าทีอ่อนหวานเอาใจแบบเมื่อครู่อีก นางหลบกระบี่ 

ได้อย่างเฉียดฉิว จ้องเฉิงเฉียนอย่างดุร้ายราวกับจะเขมือบเขาทั้งเป็น  

ทันใดนั้นนางก็แผดเสียงร้องไม่เหมือนเสียงมนุษย์ แขนที่สมบูรณ์ดีอีกข้าง 

หลุดออกจากร่างอย่างไม่มีเค้าลางแม้แต่น้อย ละอองโลหิตสาดกระจาย 

หลายจั้ง ดอกไม้สองดอกที่บานบนไหล่เปลือยเปล่าพลันหุบลง ร่วงลงจาก 

ตัวนาง เมื่อตกถึงพื้นก็งอกงามเป็นทุ่งบุปผา

ทุ่งบุปผาดูดซับชิ้นส่วนและคราบเลือดของนางจดหมดสิ้นอย่าง 

รวดเร็ว จากนั้นก็พ่นไอหมอกหนาทึบออกมา

เหนียนต้าต้ากำลังจะชะโงกหน้าออกไปดูจากกลางอากาศ แต่ถูก 

หลี่อวิ๋นลากกลับมา

“ระวัง” หลี่อวิ๋นเอ่ย “อาจารย์เจ้าดูอยู่ เจ้าไม่จำเป็นต้องดูแล้ว  

สตรีผู้นี้คงกำลังต่อสู้สุดชีวิต นั่นคือทุ่งบุปผาที่เลี้ยงด้วยเลือดเนื้อของผู้เป็น 

2 หมายถึง เหตุการณ์หรือความวุ่นวายเล็ก ๆ น้อย ๆ 
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3 หมายถึง เคราะห์ที่เกี่ยวกับความรัก 

นาย อย่าว่าแต่ดูดกลืนเลย หากมองนานเข้าก็ทำให้ตกอยู่ในแดนมายาทุ่ง 

บุปผาได้...”

เหนียนต้าต้า “หา? เช่นนั้นอาจารย์จะทำอย่างไร”

หลี่อวิ๋น “เรื่องนี้ไม่คณามือเขาอยู่แล้ว กายเขาคือหยกรวมวิญญาณ  

ของพวกนี้ส่งผลกระทบต่อเขาไม่มาก”

ไม่ทันขาดคำ ดอกไม้ในทุ่งก็เหี่ยวเฉา เกล็ดน้ำค้างตกลงมาจากฟ้า  

จับละอองเกสรดอกไม้เหล่านั้นจนหมดสิ้น เฉิงเฉียนในชุดดำปรากฏกาย 

ด้วยสีหน้าเย็นชา ดอกท้องามแปลกตาดอกหนึ่งตกลงบนไหล่ 

สตรีบุปผาที่แทบจะถูกแช่แข็งสีหน้าแปรเปลี่ยนไปมา สุดท้ายสายตา 

ก็ตกอยู่ที่ดอกท้อบนไหล่เขา นางพลันหัวเราะจนตัวสั่นเทิ้ม “ฮ่า ๆ เจ้ามิใช่ 

กายเนื้อมนุษย์สามัญแล้ว แต่กลับยังมีเคราะห์ดอกท้อ3 ได้อีกหรือ ผู้ฝึก 

บำเพ็ญมรรคาธรรมะอย่างพวกเจ้านี่...”

คำพูดนี้ทำให้ทุกคนในที่นั้นตื่นตะลึง

นางยังไม่ทันพูดจบ กระบี่ที่ขวางอยู่ระดับเอวของเฉิงเฉียนก็มาถึง  

ขณะเดียวกันก็มีเสียงดังสนั่นมาจากทิศทางของเขาไท่อินไกลออกไป เสียง 

นั้นมาพร้อมกับเสียงลม เสียงวิหคยักษ์ เสียงม้าร้อง เสียงสัตว์ป่าคำราม  

เสียงน้ำไหลบ่า...เคล้าระคน สะท้านฟ้าสะเทือนดิน

หลี่อวิ๋นสีหน้าเปลี่ยนไปทันควัน “ศิษย์พี่ใหญ่ รีบจบศึกซะ ค่ายกล 

สังหารมารเปิดแล้ว!”

เหยียนเจิงหมิงยังไม่ทันตอบ มารบำเพ็ญที่วางค่ายกลที่หลบหัวซุก 

หัวซุนมาตลอดก็เงยหน้าขึ้นทันที ใบหน้าเผยรอยยิ้มเยาะหยันแปลก  ๆ  

“รีบจบศึก?”

เห็นเขายกมือขึ้น ค่ายกลบนพื้นดินก็แปรเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน 

ราวกับพลิกฟ้าคว่ำปฐพี ชั่วพริบตาก็เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ประมุข 

ธาราใต้ซึ่งถูกกระบี่ของเหยียนเจิงหมิงแทงทะลุอก ล้มลงกับพื้นอย่างหมด 

สภาพ เอ่ยด้วยความตกใจและเดือดดาล “หลูชิวผิง เจ้าทำอะไร!”

ตัว
อย
่าง



ลิ่วเหยา เล่ม 3

54

หลูชิวผิงผู้วางค่ายกลเกือบถึงเนตรค่ายแล้วเอ่ยว่า  “ค่ายกลของ 

หานยวนผู้นั้นเป็นเพียง  ‘ค่ายกลสดับภูผา’  ที่ไร้ประโยชน์ พวกเจ้ายังคิด 

เพ้อฝันว่าจะอาศัยคนผู้นั้นเข้าไปในเขาฝูเหยา? น่าขันนัก มอบตำแหน่ง 

ประมุขธาราใต้ของเจ้ามา ตอนนี้ข้าจะให้พวกเจ้าได้รู้ว่าอะไรคือตั๊กแตน 

จ้องจับจักจั่น นกขมิ้นอยู่ข้างหลัง...”

มารบำเพ็ญทั้งสามกลับกัดกันเองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ!

ทุกคนต่างตกอยู่ในความโกลาหลเพราะการเปิดใช้ค่ายกลสังหารมาร 

ล่วงหน้า มีเพียงเฉิงเฉียนที่พลังกระบี่มิได้ลดน้อยลง เขาใช้กระบี่ฟัน 

มารสาวตนนั้นจนขาดสองท่อนราวกับไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น

สตรีบุปผาถูกฟันตัวขาดที่ช่วงเอว ท่อนบนยังกระดืบคลานไปบนพื้น 

สามฉื่อ โลหิตไหลนองลากยาวเป็นทาง กลีบดอกไม้บนใบหน้านางเหี่ยวเฉา 

ทีละกลีบ พริบตาใบหน้าก็ขาวซีดเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่น หนังตาหย่อน 

คล้อย ดวงตาฉายแววอาฆาตแค้น นางเอ่ย “ข้าขอมอบควันดอกท้อให้ 

เจ้า...”

พูดจบ เลือดเนื้อทั่วร่างสตรีบุปผาก็ระเบิดกระจุยกระจาย เพราะ 

คำพูดของนาง เฉิงเฉียนจึงตื่นตัวอยู่ตลอด ยามนี้ซวงเริ่นในมือสกัดอยู่ 

หน้าลำตัว ผนึกเป็นตาข่ายเกล็ดน้ำค้าง โลหิตของสตรีบุปผาตกลงบน 

คมกระบี่ซวงเริ่น บานเป็นดอกท้อใหญ่น้อยอย่างไม่ลดละ แต่ไม่มีสักดอก 

ที่ไม่ถูกกระบี่ดุร้ายเล่มนี้แช่แข็งจนกลายเป็นซากเหี่ยวเฉาในชั่วพริบตา

การสกัดรับของเขานับว่าบังเอิญจริง  ๆ ควันดอกท้อที่เกิดจากการ 

ระเบิดตัวเองของสตรีบุปผาถาโถมออกไปทางด้านข้าง ตรงเข้าไปในค่ายกล 

ของหลูชิวผิงผู้นั้นพอดี

หลูชิวผิงไม่ทันป้องกันตัว เขาแผดเสียงร้องลั่น เอามือปิดใบหน้าไว้ 

ทันที ภายในค่ายกลมีควันแดงสามจั้งพวยพุ่งขึ้นมา ปกคลุมร่างของเขา 

ภายในนั้น พริบตาก็กลายเป็นโครงกระดูกหญิงงาม

ความเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นอย่างปุบปับเหนือความคาดหมาย  

ทุกคนในที่นั้นตื่นตะลึง

ขณะต่อมา ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้ง แสงสีขาวเต็มไป 
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ด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายพุ่งมาจากเขาไท่อิน ค่ายกลสังหารมารแผ่ขยายออกไป 

กว่าห้าสิบจั้งอย่างอุกอาจ รวบทุกคนเข้าไปในขอบเขตของค่ายกล

กลิ่นอายชั่วร้ายพุ่งเข้าไปในค่ายกลมารบำเพ็ญซึ่งถูกควันดอกท้อ 

อาบย้อม แสงสีขาว ไอมาร และควันสีแดงดอกท้อปะปนกัน พุ่งขึ้นสู่ 

ท้องฟ้า

นี่คงเป็นค่ายกลที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเป็นแน่
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