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ข้ างในเป็นสมุดเล่มเล็ก  บนหน้าปกมีลายมือคุ้น เคยเขียนว่ า  

‘จูเหยียน’  เหมือนเล่มที่เขามอบให้นางคราวก่อนทุกประการ  หมึกบนนั้น 

เพิ่งแห้ง ยังทิ้งกลิ่นหมึกไว้จาง  ๆ...หัวใจนางกระตุกวูบ เมื่อคืนอาจารย์ 

อดหลับอดนอนทั้งคืน  เพราะกำลังเขียนสมุดเล่มนี้หรือ . . .นี่ เป็นสรุป 

ประสบการณ์ทั้งชีวิตของอาจารย์...จูเหยียนขอบตาแดงเรื่อ  รู้ว่านี่ เป็น 

ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ให้ จึงเก็บสมุดไว้อย่างดี 

— ชางเย่ว์
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ค ํ า น ํ า สํ า น ัก พ ิม พ์

ในที่สุดความขัดแย้งระหว่างสองศิษย์อาจารย์ก็เริ่มก่อตัว นับจากนี้ 

สิ้นวาสนาต่อกัน  โชคชะตาเริ่มเป็นไปตามคำทำนาย  คำสาปเริ่มส่อเค้า  

ต่อให้เป็นเช่นนี้ สืออิ่ง ยังคงไม่เปลี่ยนใจที่จะขจัดต้นเหตุแห่งความล่มสลาย 

ของบ้านเมือง และได้ทำตามแผนการบางอย่างที่ยอมเสียสละตนเอง และ 

แม้กระทั่งความสุขของหญิงที่ตนรัก ขณะที่ จูเหยียน ไม่อาจนิ่งเฉยยอมเห็น 

คนที่นางรักตายได้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ มนุษย์เงือก บิดามารดา หรือว่า 

คนในเผ่า นางพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะแก้ไข และสุดท้ายต้องทรยศ 

หัวใจตนเอง เพื่อปกป้องคนที่นางรัก สุดท้ายทั้งสองจะรับมือกับความจริง 

อันน่าตระหนกที่กำลังจะเผยโฉมได้อย่างไร ไปติดตามกันต่อเลย
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20
เ ดิ น ค น ล ะ ท า ง ก ับ ท ่ า น

ชั่วขณะนั้น นางรู้สึกแข้งขาอ่อน เข่าแทบทรุดลงกับพื้นทันที

หากไม่เพราะฉงหมิงยื้อชายเสื้อนางไว้อย่างเอาเป็นเอาตาย จูเหยียน 

ก็เกือบจะโกยอ้าวหนีไปตามสัญชาตญาณแล้ว ทว่าหลังจากความตื่นตระหนก 

ในช่วงแรกผ่านพ้นไป นางก็เริ่มตั้งสติได้ ปั้นยิ้มประจบ กระแอมทีหนึ่ง  

ค่อย ๆ เขยิบเข้าไปทีละนิด หมายจะออดอ้อนขออภัยเขาอย่างจริงจัง

ในเมื่อก่อเรื่องไปแล้ว ทำให้อาจารย์โมโห ย่อมมิอาจเอาแต่หดหัว 

หลบหน้าไปตลอดชีวิตได้ อย่างไรช้าเร็วก็ต้องผ่านด่านนี้อยู่ดี...ฤกษ์ดีมิสู้ 

ฤกษ์สะดวก วันนี้เจอกันแล้ว มิสู้แข็งใจเข้าไปขอร้องให้อาจารย์ละเว้นดีกว่า

ดูจากท่าทีที่อาจารย์เคยมีต่อข้า หากยอมถูกตีสักครั้ง คาดว่าเรื่องนี้ 

น่าจะผ่านพ้นไปได้

“อา...ท่านนี้คือ...” ในฐานะบริวารคนสนิท ฝูเฉวียนย่อมรู้ว่าระยะนี้ 

ใต้เท้าผู้ว่าการรับรองอาคันตุกะสูงศักดิ์ท่านหนึ่งในเรือนลึก ทว่าอีกฝ่ายฐานะ 

ลึกลับ ทั้งใต้เท้าผู้ว่าการก็ไม่เคยอนุญาตให้บ่าวเข้าไปในเรือนนั้น เวลานี้ 

เขาจึงเพิ่งเห็นโฉมหน้าของอาคันตุกะผู้นี้เป็นครั้งแรก รู้สึกวางตัวไม่ถูกอยู่บ้าง  

ไม่รู้ว่าควรห้ามปรามจวิ้นจู่ดีหรือไม่

ทว่าทางด้านนี้ จูเหยียนเพิ่งจะปั้นยิ้มก้าวเข้าไปในห้อง ยังไม่ทันคิดว่า 

จะพูดอะไรดี สืออิ่งก็ลุกขึ้นจากตั่งแล้ว ทั้งยังไม่เห็นเขาก้าวเท้า ทว่าเพียง 

พริบตาก็ปรากฏกายตรงหน้านาง
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“อา...อาจารย์...” จูเหยียนกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว ถอยหลังก้าวหนึ่ง  

แต่หลังกลับชนกำแพงที่มองไม่เห็น  ทำให้ถอยไม่ได้อีก...นางรู้สึกหนาว 

สะท้านไปทั้งแผ่นหลัง เขา...เขาจะทำอะไร จ้องข้าด้วยใบหน้าบึ้งตึงเช่นนี้  

คงมิใช่จะตีข้าอีกกระมัง

นางสะดุ้งในใจ ใบหน้าซีดเผือด มองฝูเฉวียนที่อยู่ข้าง ๆ ด้วยแววตา 

ขอความช่วยเหลือ ทว่าที่น่าแปลกคือชั่วขณะสั้น ๆ นั้น ข้ารับใช้ที่เคยอยู่ใกล้ 

แค่ตรงหน้าจู่ ๆ ก็หายไปจากสายตานาง!

จูเหยียนสูดหายใจลึก รู้ว่าอาจารย์สร้างตาข่ายฟ้าดินขึ้นมากั้นสรรพสิ่ง 

รอบดา้นออกไปหมดแลว้ นางไดแ้ตถ่อนสายตากลบัมา กดัฟนักม้หน้า คกุเขา่ 

ลงกับพื้นทันใด ค้อมศีรษะอ้อนวอนเสียงดังด้วยท่าทีอย่างคนที่แบกหนาม 

มารับผิด1 “อา...อาจารย์ไว้ชีวิตด้วย! ศิษย์ผิดไปแล้ว!”

พูดออกไปได้เพียงเท่านี้ นางก็กลั้นหายใจรอคำตอบ ในใจคิดไว้ว่า  

หากอาจารย์ถามว่า “ผิดที่ใด” จะตอบทันทีว่า “ลงมือกับอาจารย์ พูดจา 

สามหาว มีโทษสมควรตายยิ่งนัก!”

ทว่าข้างหูกลับเงียบสนิท ไม่ได้ยินเสียงใด ๆ เลย

นางคดิวา่อาจารยย์งัโกรธอยู ่ แผน่หลงัเยน็วาบ ไมก่ลา้เงยหนา้ รบีกม้ 

ศีรษะลงอีกครั้ง ตะโกนเป็นครั้งที่สอง “ศิษย์ผิดไปแล้ว! ขอ...ขออาจารย์ 

โปรดอภัยด้วย! จะด่าจะตี ศิษย์น้อมรับทุกอย่าง!”

กระนั้นพอพูดจบก็ยังคงมีแต่ความเงียบงัน สืออิ่งไม่ตอบอะไรแม้แต่ 

คำเดียว

จูเหยียนใจเต้นระทึก รู้สึกเหงื่อเย็นผุดซึมทั่วร่างจนเปียกชุ่มเสื้อตัวใน  

นางก้มหน้างุด คิดฟุ้งซ่านไปต่าง ๆ นานา หางตาเห็นเงาสีขาวขยับไหว พลัน 

ดีใจ คิดว่าอาจารย์จะยื่นมือมาดึงนางลุกขึ้น ทว่าพอเงยหน้าขึ้นกลับพบว่า 

นั่นเป็นฉงหมิงที่บินขึ้นมา ใช้จะงอยปากดึงเสื้อนางหมายจะฉุดนางลุกขึ้น  

1 หมายถึงการขอขมาอย่างจริงใจ มีที่มาจากยุคจ้านกั๋ว เหลียนพัวแม่ทัพใหญ่แห่ง 

แคว้นจ้าวตั้งแง่อิจฉาลิ่นเซียงหรูขุนนางฝ่ายบุ๋น แต่อีกฝ่ายคอยแต่หลบฉาก ยอมลดเกียรติลงให้ 

เพื่อความมั่นคงของแผ่นดิน ภายหลังเหลียนพัวรู้ความจริงจึงสำนึกผิด ถอดเสื้อแล้วพันตัวด้วย 

กิ่งหนามมาขอขมาเพื่อชดใช้ความผิด
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ดวงตาทั้งสี่ของวิหคเทพจ้องมองนาง ลูกตาแดงก่ำปานโลหิตเต็มไปด้วย 

ความร้อนรน

เกิดอะไรขึ้น! มันบอกไม่ให้ข้าทำเช่นนี้หรือ อาจารย์...เหตุใดอาจารย์ 

จึงไม่พูดจา 

เพื่อให้อาจารย์หายโกรธ พอเจอเขา นางก็ทำความเคารพอย่างเต็ม 

พิธีการทันที...พึงรู้ว่าตั้งแต่ออกจากเขาจิ่วอี๋ นางแทบไม่เคยคุกเข่าให้ใครอีก  

แม้กระทั่งตอนที่ฟู่หวังโกรธจัดจะตีขานางให้หัก นางก็ไม่ยอมอ่อนข้อสักนิด  

นี่ข้ายอมขนาดนี้แล้ว แทบจะเรียกได้ว่าไม่ห่วงหน้าตาและศักดิ์ศรีอะไรทั้งสิ้น  

เขายังไม่ยอมอภัยให้ข้าอีกหรือ

จูเหยียนเงยหน้าขึ้นอย่างระมัดระวัง แต่กลับสบกับดวงตานิ่งขรึม 

คู่นั้น

สืออิ่งยืนอยู่เบื้องหน้า ยังคงไม่เอ่ยอะไร ทั้งไม่ถามนางว่า “ผิดที่ใด”  

อยา่งทีน่างคดิไว้ เอาแตม่องนางเงยีบ ๆ...แววตาเชน่นัน้ทัง้แปลกตาทัง้คมกรบิ  

ทำเอาหัวใจจูเหยียนหนาวยะเยือก รู้สึกหวาดกลัวโดยไร้สาเหตุ

แย่แล้ว! ครั้งนี้อาจารย์...อาจารย์ดูเหมือนจะโกรธมากจริง ๆ 

ขา้งหไูดย้นิเสยีงกรู๊ ๆ อยา่งรอ้นรนของฉงหมงิ พยายามออกแรงดงึนาง 

ลุกขึ้นมา แต่สืออิ่งกลับมุ่นคิ้วนิด  ๆ สะบัดแขนเสื้อทีหนึ่ง เพียงพริบตา 

ก็กวาดวิหคเทพจอมจุ้นจ้านตัวนี้ออกไปพ้นทาง จากนั้นก็สืบเท้ามาข้างหน้า 

ก้าวหนึ่ง ยื่นมือออกไปหานาง ในที่สุดก็เอ่ยเพียง “คืนให้ข้า”

จูเหยียนสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัว ถามตะกุกตะกัก “คืน...คืนอะไร 

ให้ท่าน”

“อวี้กู่” น้ำเสียงของสืออิ่งราบเรียบทว่าเยียบเย็น

“ไม่นะ!” จูเหยียนตระหนก กระถดถอยไปก้าวหนึ่ง “ท่านมอบ... 

มอบมนัใหข้า้แลว้ชดั ๆ! มอบใหข้า้ตัง้แตป่ทีีข่า้อายสุบิสาม! จะทวงคนืกลบัไป 

ได้อย่างไร”

สืออิ่งเอ่ยเสียงเย็น “ไม่เอาคืนมา ยังจะให้เจ้าเก็บมันไว้ฆ่าข้าหรือ”

“อา...อาจารย์!” นางสะท้านเฮือก พลันเข้าใจแววเย็นชาในดวงตาเขา  

แผ่นหลังชุ่มเหงื่อ เอ่ยละล่ำละลัก “ศิษย์...ศิษย์จะกล้าได้อย่างไร”
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“หึ แต่ไรมาเจ้าไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดิน มีสิ่งใดไม่กล้าบ้าง” สืออิ่ง 

หัวเราะหยัน น้ำเสียงสงบนิ่ง เหลือบมองประกาศจับในมือนาง พลันถาม  

“วันนี้หากเจ้าไม่เห็นประกาศนี่ ยามนี้เมื่อเจอข้า ก็คงพุ่งเข้ามาล้างแค้นให้เขา 

แล้วใช่หรือไม่”

น้ำเสียงเขาราบเรียบยิ่งนัก แต่กลับเหมือนน้ำนิ่งไหลลึก ทำให้คน 

รู้สึกหนาวสะท้าน

จูเหยียนนิ่งงัน มิอาจสรรหาคำพูดใดมาตอบได้...ใช่ หากยวนตาย 

แล้วจริง  ๆ ยามนี้เมื่อเจออาจารย์ ไม่แน่ว่าข้าอาจเดือดจัดจนกระโจนเข้าไป 

สู้ตายกับเขาแล้ว! ต้องขอบคุณฟ้าดินที่เรื่องเหล่านี้มิได้เกิดขึ้น แต่ว่าเหตุใด 

อาจารย์จึงยังปักใจกับเรื่องนี้ไม่เลิกรา

ไม่ได้การ ครั้งนี้ข้าต้องอ้อนวอนอย่างไร อาจารย์ถึงจะยอมละเว้นข้า!

นางปั้นหน้าเศร้าฟูมฟาย ก้มศีรษะทอดถอนใจ “วันนั้นข้า...ข้าแค่พูด 

ไปส่งเดช! ท่านอย่าถือเป็นจริงจัง”

“ข่มเหงอาจารย์ทรยศบรรพชน คำพูดเช่นนี้ก็พูดส่งเดชได้ด้วยรึ”  

สืออิ่งกลับไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย น้ำเสียงยังคงราบเรียบเฉียบขาด ไม่มีทีท่า 

ผ่อนปรนสักครึ่งส่วน “ตอนนั้นเจ้าคิดสังหารข้าจริง ๆ ใช่หรือไม่”

“ศิษย์อายุยังน้อย พูดจาพล่อย ๆ ท่านเป็นผู้ใหญ่อย่าถือสาเด็กเลยนะ  

อย่าได้เก็บมาใส่ใจเด็ดขาด”  จูเหยียนละล่ำละลัก  พยายามปั้นหน้ายิ้ม  

“ข้าหรือจะกล้าลงมือกับท่าน...ด้วยฝีมือแค่นี้ของศิษย์ มีแต่จะถูกอาจารย์ 

จัดการจนหมอบราบ”

“เช่นนั้นรึ” เขาชำเลืองมองนาง คล้ายมองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ในระยะนี้ของนางอย่างปรุโปร่ง  เอ่ยเสียงเรียบ  “อย่าถ่อมตนนักเลย  

เจ้ารุดหน้าเร็วมาก ด้วยฝีมือของเจ้าตอนนี้ ลงมือกับข้าอย่างน้อยก็ต้านได้ 

หนึ่งเค่อกระมัง...แต่หากรู้เคล็ดวิชาสำคัญของอวี้กู่ ก็จะสู้กับข้าได้หนึ่งยก 

ด้วยซ้ำ น่าเสียดาย...”

นิ้วมือเขาขยับน้อย  ๆ จูเหยียนพลันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบนศีรษะ  

อวี้กู่ดีดตัวออกจากมวยผมนางดังฟิ้ว พุ่งไปยังกลางฝ่ามือของสืออิ่ง!

“อาจารย์!” นางร้องด้วยความตระหนก โผเข้าไปคว้าอวี้กู่ไว้โดย 

ตัว
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ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น “ไม่นะ!”

โชคยังดี นางคว้าปลายอวี้กู่เอาไว้ทัน ปิ่นด้ามนั้นสะบัดเล็กน้อย 

ในฝ่ามือนาง คล้ายถูกเส้นด้ายที่มองไม่เห็นดึงรั้งและพยายามจะดิ้นให้หลุด  

นางออกแรงสุดกำลังใช้สองมือกำอวี้กู่แน่น ยื้อยุดกับพลังนั้น ชั่วขณะนั้น 

แม้แต่จะเอ่ยปากอ้อนวอนยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำ

ทว่าการประลองกำลังในขณะสั้น  ๆ  นี้ สุดท้ายยังคงจบลงด้วยความ 

พ่ายแพ้ของนาง

ขณะที่พละกำลังในร่างหมดไป อวี้กู่ก็พุ่งหลุดจากฝ่ามือนางดุจลูกธนู  

กลับคืนสู่มือของสืออิ่ง...ปลายแหลมใสแวววาวเปื้อนริ้วสีแดงสด นั่นเป็น 

ร่องรอยที่อวี้กู่บาดฝ่ามือนางตอนพุ่งออกไป

ริ้วโลหิตซึมหายเข้าไปในอวี้กู่ทันทีไม่เหลือร่องรอย

สืออิ่งก้มมองปิ่นในมือ  แววตาซับซ้อน  เงียบงันไร้วาจา...ที่แท้   

เพียงพริบตาเวลาก็ผ่านมาหลายปีแล้ว

ตอนที่นางออกจากอารามเทพจิ่วอี๋ เขามอบปิ่นนี้ให้นาง เกล้าผมยาว 

ของนางเป็นมวย แววตาในคันฉ่องสำริดใสกระจา่ง สีหน้ากลบังุนงงไม่รู้ความ  

ไม่ตระหนักถึงความล้ำค่าของของขวัญชิ้นนี้สักเท่าใด

ปิ่นนี้ตกทอดมาตั้งแต่บรรพกาล นับแต่สมัยของไป๋เวยหวงโฮ่ว มันก็ 

สืบทอดมาบนเกศาของหวงโฮ่วแห่งคงซางทุกยุคทุกสมัย หลังจากมารดา 

ล่วงลับ ฟู่หวง2 ยึดแหวนศักดิ์สิทธิ์โฮ่วถู่3 ไปจากนิ้วมือนาง ทั้งยังยึดฐานะ 

ของนางไป แต่ปิ่นนี้กลับยังถูกเก็บรักษาไว้ นั่นเป็นของเพียงชิ้นเดียวที่มารดา 

ทิ้งไว้ให้เขา

ข้าเคยมอบมันให้นางอย่างจริงจัง สิ่งที่มอบให้ไปพร้อมกันด้วยยังมี 

ของล้ำค่าที่สุดในหัวใจ ทว่าผ่านมาหลายปี กาลเวลาผันผ่าน หลายสิ่ง 

หลายอย่างล้วนแปรเปลี่ยน สุดท้ายจึงพบว่า ที่แท้ทุกอย่างเป็นเพียงข้า 

2 คำเรียกบิดาที่เป็นหวงตี้ 
3 แปลว่า แหวนจักรพรรดินีพิภพ เป็นแหวนที่คู่กับแหวนศักดิ์สิทธิ์หวงเทียน (แหวน 

จักรพรรดิสวรรค์) โดยแหวนทั้งสองนี้จะถูกส่งมอบให้หวงตี้และหวงโฮ่วทุกยุคทุกสมัยของคงซาง  

เป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะของหวงตี้และหวงโฮ่ว

ตัว
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คิดไปเองฝ่ายเดียว

ช่างน่าขันเหลือเกิน ช่างโง่งมยิ่งนัก...

เขาไม่ได้พูดอะไร เพียงเก็บปิ่นนั้นกลับไป กำไว้ในฝ่ามือแน่น ราวกับ 

กำหัวใจที่แหลกสลายอย่างเงียบงัน

“อาจารย์!” จูเหยียนเซถลาล้มลงบนพื้น เห็นสีหน้าเช่นนี้ของเขาแล้ว  

หัวใจนางจมดิ่งอย่างไม่อาจควบคุม...ความเงียบเช่นนี้ น่ากลัวยิ่งกว่าตอน 

อาจารย์โมโหเสียอีก

เขาเหลือบมองนาง ขยับเท้าคิดจะจากไป แววตานั้นทำเอาจูเหยียน 

หนาวสะท้าน ลืมแม้กระทั่งลุกขึ้นยืน รีบตะเกียกตะกายคลานเข้าไปคว้า 

ชายเสื้อเขาไว้ ร้องเสียงหลง “อาจารย์! ท่าน...ท่านไม่ต้องการข้าแล้วหรือ”

ดเูหมอืนเขาจะชะงกัไปเพราะคำพดูนี้ กม้ลงมองนาง...นางความรูส้กึไว 

ทีเดียว ไม่ต้องให้เขาเอ่ยปาก ก็คาดเดาการตัดสินใจอย่างปุบปับในยามนี้ 

ของเขาได้

“ข้าไม่ดีเอง! พันผิดหมื่นผิดล้วนเป็นศิษย์ที่ผิด!” เห็นเขาไม่ปฏิเสธ  

จูเหยียนหวาดกลัวจับใจ น้ำเสียงสั่นเครือนิด  ๆ “หากท่านโมโห ก็ตำหนิ 

หรือตีศิษย์แรง  ๆ  ก็ได้ รับรองว่าข้าจะไม่ร้องเจ็บสักคำเดียว! แต่...แต่อย่า 

ไม่ต้องการข้าเช่นนี้เด็ดขาด...”

สืออิ่งยังคงไม่เอ่ยวาจา เพียงถอยหลังก้าวหนึ่ง จูเหยียนคว้าชาย 

ชุดคลุมสีขาวของเขาแน่น ให้ตายก็ไม่ยอมคลายมือ ร่างถูกลากไปกับพื้น

“ปล่อยมือ” เขาเอ่ยปากในที่สุด น้ำเสียงเยียบเย็นปานน้ำแข็ง “ยื้อยุด 

ฉุดกระชากเช่นนี้ ดูได้ที่ใด!”

“ไม่! ไม่ปล่อย!” นางถูกเขาลากไป ตัวอยู่บนพื้นกำเสื้อเขาแน่น  

ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง สภาพอเนจอนาถทีเดียว แต่ทำอย่างไรก็ไม่ยอม 

ปล่อยมือ “หากอาจารย์ไม่ให้อภัย ข้าก็จะไม่ปล่อย! ต่อ...ต่อให้ตีข้าจนตาย  

ข้าก็จะไม่ลุกขึ้น! ถึงอย่างไร...ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ต้องการข้าแล้ว ข้ามีชีวิตอยู ่

ต่อไปยังจะมีความหมายอะไรอีก!”

แรกเริ่มนางเพียงคิดว่าจะใช้ลูกไม้ตอแยไม่เลิก ทว่าพูดถึงตอนสุดท้าย 

กลับรู้สึกสะเทือนใจจริง ๆ น้ำเสียงเจือสะอื้น ขอบตาแดงก่ำ สืออิ่งเห็นสภาพ 
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ทลุกัทเุลของนางเชน่นี ้ แววตากเ็ริม่หวัน่ไหว ทวา่นำ้เสยีงยงัคงเยน็ชา “รอ้งไห ้

ทำไม ข้าไม่มีศิษย์ที่ข่มเหงอาจารย์ทรยศบรรพชนเช่นเจ้า...ลุกขึ้น!”

จูเหยียนรู้นิสัยอาจารย์ดี รู้ว่าในใจเขาสั่นคลอนแล้ว รีบถือโอกาสนี้ 

ลุกขึ้นพลางยิ้มขอขมา  “อาจารย์พูดอะไรเช่นนั้น  เป็นอาจารย์หนึ่งวัน 

เหมือนเป็นบิดาชั่วชีวิต ต่อให้ศิษย์ใจกล้าเพียงใด ก็ไม่กล้าข่มเหงอาจารย์ 

ทรยศบรรพชนแน่!”

“เป็นอาจารย์หนึ่งวันเหมือนเป็นบิดาชั่วชีวิต?”  สืออิ่งสั่นไหวนิด  ๆ   

แววตาพลันเปลี่ยนเป็นเยียบเย็นอึมครึม

หัวใจนางกระตุกวูบ ไม่รู้ว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องที่ใด เค้นความคิดอย่าง 

รวดเร็ว ขณะกำลังจะพูดต่อ กลับเห็นอาจารย์สะบัดเสื้อ เบื้องหน้าเกิดแสง 

สีขาวเจิดจ้าพร้อมเสียงดังแควก มือนางเบาหวิว ร่างล้มฟุบลง หน้าคะมำ 

จูบพื้น

นางเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบาก  เห็นในมืออาจารย์กำอวี้กู่ ไว้ . .. 

ตรงบริเวณที่อวี้กู่กรีดผ่าน ชายเสื้อถูกตัดขาดอย่างเรียบกริบ! จูเหยียน 

กำชายผ้าส่วนที่ขาดอย่างนิ่งงัน “อาจารย์...ท่าน...ท่านทำอะไร คงมิใช่ 

จะกรีดเสื้อตัดสัมพันธ์4 กับข้ากระมัง”

เงยีบไปครูห่นึง่ นางรบียิม้เตม็หนา้ “อาจารยไ์มม่ทีางทำไดล้งคอหรอก  

ใช่หรือไม่”

“อย่ามาทำหน้าเป็นหัวเราะคิกคักกับข้า!” สืออิ่งมองนาง น้ำเสียงขึงขัง 

อย่างหาได้ยาก ราวกับปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็ง เอ่ยเน้นทีละคำ “ตอนนี้ 

เจา้กลา้พดูจายิม้หวักบัขา้ กเ็พยีงเพราะขา้ไมไ่ดส้งัหารมนษุยเ์งอืกคนนัน้จรงิ ๆ  

เท่านั้น...อย่าด่วนดีใจนักเลย เจ้าคิดว่าเรื่องนี้จะยุติลงแค่นี้หรือ ข้าจะบอกให ้ 

มนุษย์เงือกผู้นั้น ข้าต้องเอาชีวิตเขาให้ได้!”

“อาจารย์!” จูเหยียนสูดหายใจด้วยความตระหนก ผุดลุกขึ้นมาทันใด  

“ท่านพูดจริงหรือ”

“ข้าเคยล้อเล่นตั้งแต่เมื่อใด”  สืออิ่งมองศิษย์ที่ ใบหน้าซีดเผือด  

4 เป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ สื่อถึงการตัดสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด

ตัว
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เอ่ยเสียงเย็น  “หลายวันนี้ข้าสั่งให้ผู้ว่าการเมืองเยี่ยเฉิงปิดเมืองค้นหา  

จุดประสงค์ก็เพื่อจับตัวเขา กองกำลังกู้แคว้นทั้งหมดถูกล้อมอยู่ทางทิศใต้ 

ของเมือง พยายามต่อต้านสุดกำลัง แต่ก็คงต้านไว้ได้อีกไม่กี่วัน”

“อะไรนะ  ไป๋เฟิงหลินปิดเมือง  ที่แท้...ที่แท้เป็นคำสั่งของท่าน?”  

จูเหยียนยิ่งฟังหัวใจยิ่งดิ่งวูบ อดกระทืบเท้าไม่ได้ “เพราะเหตุใด เหตุใดท่าน 

ต้องฆ่ายวนให้ได้ พวกท่านสองคนไม่รู้จักกัน มีความโกรธแค้นอะไรต่อกัน 

นักหนา”

สืออิ่งชะงักครู่หนึ่ง แววตาซับซ้อนแปรเปลี่ยนไปมา สุดท้ายเพียง 

ตอบเสียงเย็น “จื่อยวนเป็นหัวหน้ากบฏของกองกำลังกู้แคว้น ไม่ว่าในทาง 

ส่วนรวมหรือส่วนตัว ข้าก็ต้องฆ่าคนผู้นี้ให้ได้!”

“แต่ว่าอาจารย์ ท่านเป็นเพียงเสินกวนคนหนึ่งเท่านั้น! ผู้สละเรือน 

ไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมิใช่หรือ” ด้วยความร้อนใจ จูเหยียนจึงลืมที่จะ 

ใช้คำพูดสละสลวย หลุดปากออกไปแทบจะในทันท ี “นี่เป็นเรื่องทางการทหาร 

ของตี้จวินหกหวังต่างหาก เกี่ยวอะไรกับท่านด้วย!”

สืออิ่งมองศิษย์ที่โมโหเป็นฟืนเป็นไฟ มุมปากผุดรอยยิ้มเย็นชา “ทำไม  

เจ้าอยากรู้เหตุผลถึงเพียงนี้เชียวหรือ หากข้ามีเหตุผลที่เหมาะสม เจ้าจะเลิก 

คัดค้านใช่หรือไม่”

“เอ่อ...” จูเหยียนลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้า “ใช่!”

“เชน่นัน้กไ็ด ้ ขา้จะบอกเจา้ เจา้จะไดย้อมรบัอยา่งหมดใจเสยีท”ี สอือิง่ 

มองนาง ชูนิ้วมือแรกพลางเอ่ยทีละคำ “ข้อแรก ในฐานะโอรสองค์โตสายตรง 

ของเปย๋เหมีย่นตี ้ ในรา่งมสีายเลอืดของตีห้วงั ทกุเรือ่งในอวิน๋ฮวง แนน่อนวา่ 

ย่อมเกี่ยวข้องกับข้า!”

จูเหยียนตระหนกราวกับถูกฟ้าผ่า เอ่ยละล่ำละลัก “อะไรนะ ท่าน... 

ท่านเป็นโอรสของตี้จวิน?!”

สืออิ่งไม่สนความตื่นตกใจของนาง เพียงเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงราบเรียบ  

“ขอ้สอง สาเหตทุีข่า้เปน็ปรปกัษก์บักองกำลงักูแ้ควน้ นัน่เพราะขา้และตา้ซอืมิง่ 

ต่างมองเห็นล่วงหน้าว่าดวงชะตาบ้านเมืองของคงซางจะดำรงอยู่ได้อีกไม่นาน  

เคราะห์ภัยครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือน...และหายนะที่ทำลายคงซางทั้งหมด 
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จะมาจากเผ่าเงือก!”

“อะ...อะไรนะ” จูเหยียนแทบพูดไม่ออก “เป็นความจริงหรือ”

“แน่นอนว่าเป็นความจริง” สืออิ่งมองศิษย์ที่อ้าปากตาค้างด้วยสายตา 

ล้ำลึก สีหน้ายังคงไร้คลื่นอารมณ์ เอ่ยถามเสียงเรียบ “ตอนนี้เจ้าคิดว่า 

หากข้าจะสังหารคนผู้นั้น มีเหตุผลเพียงพอแล้วหรือไม่”

จูเหยียนตะลึงงัน ไม่ได้พูดอะไรอยู่เป็นนาน

“จริง...จริงหรือ” ผ่านไปครู่ใหญ่ ในที่สุดนางก็เอ่ยออกมาอย่าง 

ยากลำบาก “ท่าน...ท่านเป็นองค์ชาย? มนุษย์เงือกจะทำให้บ้านเมืองของเรา 

ล่มสลาย? เป็น...เป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านเข้าใจผิด”

สืออิ่งนิ่วหน้า “เจ้าหมายถึงข้อแรก หรือว่าข้อที่สอง”

“ทั้งสองข้อนั่นแหละ! ใช่แล้ว! หากเป็นเช่นนั้น ท่านแม่ของท่าน... 

ท่านแม่ของท่านก็คือไป๋เยียนหวงโฮ่วหรือ” นางกระโดดโหยงเหมือนแมว 

ที่ถูกเหยียบหาง ลูบผมพลางถามอย่างประหม่า “เหตุใดท่านต้องปิดบังข้า  

ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง! มิน่า...” นางยื่นมือไปลูบบนศีรษะและพบเพียงความ 

ว่างเปล่า พลันนึกขึ้นได้ ชี้อวี้กู่ในมือเขา เอ่ยเสียงสั่น “มิน่าท่านถึงได้ 

มีของสิ่งนี้!”

“ข้าไม่เคยคิดที่จะปิดบังเจ้า” สืออิ่งมุ่นคิ้วเงียบ ๆ กำปิ่นด้ามนั้นแน่น  

“ขา้คดิวา่เจา้เหน็อวีกู้ก่น็า่จะรูต้ัง้นานแลว้...ทีแ่ทค้วามทึม่ทือ่ของเจา้ยงัเหนอืกวา่ 

ที่ข้าคิดไว้”

จูเหยียนถูกสวนกลับจนพูดไม่ออก

ปิ่นกระจ่างใสแวววาว ประหนึ่งแก้วหลิวหลีผลึกน้ำแข็ง...นั่นเป็นของที ่

ไป๋เวยหวงโฮ่วทิ้งไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล แต่ไรมาล้วนส่งต่อให้ราชสกุลในตี้ตู 

เท่านั้น หากอาจารย์มิใช่ผู้สืบทอดสายตรงที่มีสายโลหิตของตี้หวัง จะมีของ 

ล้ำค่าเช่นนี้ได้อย่างไร เรื่องง่าย  ๆ  เช่นนี้ คนที่คิดอะไรหยาบ  ๆ  เช่นข้ากลับ 

ไมเ่คยนกึถงึเลย! สว่นฟูห่วงันา่จะรูต้ัง้นานแลว้กระมงั ดงันัน้จงึเคารพยำเกรง 

อาจารย์ยิ่งนัก

ทว่าผู้ใหญ่พวกนี้ เหตุใดจึงปิดบังข้ามาตลอด!

“แล้ว...แล้วข้อสองเล่า” นางถามอย่างร้อนใจ “มนุษย์เงือกจะทำให้ 
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คงซางล่มสลาย? เป็นไปไม่ได้!”

สืออิ่งมุ่นคิ้ว น้ำเสียงจริงจัง “เจ้าคิดว่าข้าจะดูผิดหรือ”

ได้ยินน้ำเสียงขึงขังของอาจารย์ จูเหยียนก็ไม่กล้าตอบ ทว่าไม่นาน 

ก็ตระหนักว่าหากนางยอมรับเรื่องนี้อย่างเงียบ  ๆ นั่นเท่ากับเป็นการยอมรับว่า 

อาจารย์สามารถฆ่ายวนได้ จึงโต้แย้งทันควัน “เป็นไปไม่ได้! มนุษย์เงือก... 

มนุษย์เงือกจะทำลายคงซางของเราได้อย่างไร! พวกเขามีความสามารถเช่นนั้น 

ที่ใดกัน”

“ตอนนี้ยังไม่มี  แต่อีกเจ็ดสิบปีข้างหน้าย่อมมี”  เสียงของสืออิ่ง 

ราบเรียบเย็นชา “ตอนนี้มนุษย์เงือกยังมิอาจทำอะไรได้  นั่นเป็นเพราะ 

ร้อยพันปีที่ผ่านมา ผู้สืบสายโลหิตของเจ้าสมุทรยังไม่ปรากฏตัว พวกเขา 

จึงเป็นได้เพียงฝูงมังกรไร้หัว...ทว่าบัดนี ้ ราชาของพวกเขามาเยือนโลกนี้แล้ว”

“อะไรนะ!”  จูเหยียนตะลึงงัน  “เป็นไปไม่ได้!  ซิงจุนต้าตี้สังหาร 

เจ้าสมุทรคนสุดท้ายไปแล้วมิใช่หรือ สายเลือดของเจ้าสมุทรขาดหายไป 

ตั้งแต่เมื่อเจ็ดพันปีก่อนแล้ว!”

สืออิ่งพยักหน้า “มิผิด ซิงจุนตี้สังหารฉุนหวงเจ้าสมุทรคนสุดท้าย 

ไปแลว้ ทัง้ยงัผนกึหยา่หรานพีน่อ้งรว่มอทุรเพยีงคนเดยีวของเขาไวใ้นวงัสสุาน 

ใต้ดินของตนเอง...ทว่าสายเลือดของเจ้าสมุทรมิได้ขาดหายไปเพราะเหตุนี้”

“จะเป็นไปได้อย่างไร” นางไม่อยากเชื่อ “คนล้วนตายไปหมดแล้ว!”

“การสืบทอดสายเลือดและพลังของมนุษย์เงือก แตกต่างจากมนุษย์ 

อย่างพวกเราที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดิน” สืออิ่งมิได้เยาะหยันที่นางความรู้ 

ตื้นเขิน เพียงเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “สายเลือดของพวกเขาสามารถ 

หวนคนืสูโ่ลกนีแ้มจ้ะเวน้ชว่งไปหนึง่ชัว่อายคุน หรอืแมก้ระทัง่หลายชัว่อายคุน”

จูเหยียนเบิกตากว้างอย่างเหลือเชื่อ “หมายความว่าอย่างไร”

สืออิ่งอธิบายต่ออย่างใจเย็น “ก่อนตายเจ้าสมุทรฉุนหวงเก็บโลหิต 

ของตนไวใ้นทีแ่หง่หนึง่ ทำใหพ้ลงัถกูผนกึรกัษาไว ้ เมือ่เวลาผา่นพน้ไปหลายป ี 

จึงค่อยแปรสภาพเป็นก้อนเนื้อและฝังตัวเป็นครรภ์  ทำให้สายโลหิตที่ 

ขาดหายไปสามารถสืบทอดต่อไปได้อีกครั้ง”

ครั้งนี้จูเหยียนไม่งุนงง โพล่งถาม “เช่นนั้น...เช่นนั้นมิใช่การให้กำเนิด 
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บุตรข้ามชาติหรอกหรือ”

“ถูกแล้ว” สืออิ่งพยักหน้าเห็นด้วยอย่างหาได้ยาก “เจ้าพูดถูก”

“จะเป็นไปได้อย่างไร!” นางอุทาน “มีอาคมเช่นนี้ด้วยหรือ”

“นี่มิใช่อาคม เป็นเพียงครรลองธรรมชาติเท่านั้น” สืออิ่งน้ำเสียง 

ราบเรียบ “มนุษย์เงือกแตกต่างจากมนุษย์ ธรรมชาติเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์  

ท่ามกลางพลังแห่งหกประสาน  สรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนได้นับอนันต์... 

แต่ก่อนข้าเคยสอนเจ้าเรื่อง  ‘หกประสานสี่กำเนิด’  มิใช่หรือ ในหกประสานนี้  

สรรพสิ่งล้วนมีรูปแบบการถือกำเนิดสี่ เหล่า  จำได้หรือไม่ว่าสี่กำเนิดนี้ 

มีอะไรบ้าง”

“อ๊ะ...” นางคิดไม่ถึงว่าจู่  ๆ จะถูกสุ่มทดสอบความรู้ จึงอึ้งไปครู่ใหญ่  

ก่อนตอบอย่างอึกอัก “กำเนิดในที่ชื้นแฉะ กำเนิดในครรภ์ กำเนิดในไข่... 

และอุบัติขึ้นเองโดยการกลายสภาพ?”5

ไม่น่าเชื่อว่านางจะเดาถูก สืออิ่งพยักหน้า “ใต้หล้านี้ มดกำเนิดในที่ 

ชื้นแฉะ มนุษย์กำเนิดในครรภ์ เผ่าวิหคกำเนิดในไข่ ส่วนเทพและวิญญาณ 

จำนวนน้อยที่แข็งแกร่ง เช่น เทพมังกร สามารถอุบัติขึ้นได้เอง...มีเพียง 

มนุษย์เงือกเท่านั้น ที่นอกจากจะกำเนิดในครรภ์แล้ว ยังกำเนิดด้วยการ 

อุบัติขึ้นเองได้ด้วย เพียงแต่มนุษย์เงือกที่สามารถอุบัติขึ้นเองนั้นมีจำนวน 

น้อยมาก ในจำนวนนั้นรวมถึงเจ้าสมุทรผู้แข็งแกร่งด้วย”

“อะไรนะ”  จู เหยียนเบิกตาโต  “ท่านกำลังจะบอกว่า . . .ก่อนที่  

แคว้นสมุทรจะล่มสลายและเจ้าสมุทรคนสุดท้ายถูกฆ่าตาย เขาแอบเก็บ 

สายเลือดของตนเองไว้ จากนั้นอาศัยวิธีอุบัติขึ้นเองทำให้ทายาทของตน 

หวนคืนสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง?”

“นี่ก็คือตำนาน ‘เจ้าสมุทรหวนคืน’ ที่มนุษย์เงือกเล่าสืบต่อกันมา”  

สืออิ่งพยักหน้า ยอมรับคำพูดนาง “เจ็ดพันปีก่อน ตอนที่ซิงจุนตี้นำทัพใหญ ่

บุกทะเลปี้ลั่ว ฉุนหวงตระหนักดีว่าหายนะครั้งใหญ่ถึงขั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ 

5 คล้ายกับแนวคิดเรื่อง  “โยนิ” (การกำเนิด) ในทางพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งการกำเนิดของ 

สรรพสัตว์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ สังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคลหรือที่ชื้นแฉะสกปรก) ชลาพุชะ  

(เกิดในครรภ์) อัณฑชะ (เกิดในไข่) และโอปปาติกะ (อุบัติขึ้นมาเอง)
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ใกล้เข้ามาแล้ว คืนก่อนที่จะนำทัพออกรบ จึงเก็บโลหิตหยดหนึ่งของตนไว้ 

ในไข่มุก และให้นักบวชหญิงหมิงหั่วแห่งหอคอยวิปโยคเป็นผู้เก็บรักษา... 

หลังจากแคว้นสมุทรล่มสลาย  ซิงจุนตี้สังหารเจ้าสมุทร  แต่กลับไม่พบ 

นักบวชหญิงผู้นั้นในหอคอยวิปโยค ทั้งยังหาโลหิตหยดนั้นไม่พบ”

จูเหยียนอึ้งไป “เช่นนั้น...เหตุใดตอนนั้นจึงไม่หาต่อเล่า”

สืออิ่งเงียบงันไปครู่หนึ่ง คล้ายกำลังใคร่ครวญว่าจะเล่าต่อดีหรือไม่  

สุดท้ายยังคงเอ่ยว่า “เพราะตอนนั้นไป๋เวยหวงโฮ่วให้กำเนิดองค์ชายแล้ว  

คืนสู่ราชสำนักอีกครั้ง ครั้นรู้เรื่องที่แคว้นสมุทรถูกซิงจุนตี้ทำลาย ด้วยความ 

โกรธแค้นจึงชักกระบี่ออกมาตัดสัมพันธ์กับสามี...สงครามภายในของอวิ๋นฮวง 

ปะทุขึ้น ซิงจุนตี้จึงไม่มีกำลังจะไปสืบเสาะตามหาโลหิตของเจ้าสมุทรต่อ”

“ไป๋...ไป๋เวยหวงโฮ่วกับซิงจุนตี้แตกหักกัน? จะเป็นไปได้อย่างไร!”  

จเูหยยีนพมึพำ “ไหนวา่พวกเขาสองคนเปน็ตีโ้ฮว่ทีร่กัใครก่นัมากทีส่ดุมใิชห่รอื  

ในพงศาวดารหกประสาน เขียนไว้ชัดเจนว่า เพราะไป๋เวยหวงโฮ่วให้กำเนิด 

บุตรตอนอายุมากจึงเสียชีวิต...ใช่ นางล่วงลับไปเพราะคลอดบุตรยาก!”

สืออิ่งนิ่งเงียบ ไม่เอ่ยอะไร

จูเหยียนเห็นเขาไม่ปฏิเสธ ก็อดโล่งอกมิได้ เอ่ยเบา  ๆ “ท่านต้อง 

หลอกข้าแน่ ๆ ใช่หรือไม่ อย่าโกหกข้าเพราะเห็นว่าข้าอ่านตำราประวัติศาสตร์ 

มาน้อยสิ...ทั้งยังอ้อมไปเสียไกล...”

สืออิ่งมุ่นคิ้วนิด  ๆ  ถอนหายใจ “เจ้าผิดแล้ว พงศาวดารหกประสาน  

ที่อ่านกันในภายหลัง อันที่จริงเป็นเพียงของปลอมที่อาลักษณ์หลวงปรับแต่ง 

ตามความประสงค์ของตี้จวินเท่านั้น เรื่องราวมากมายล้วนมิได้ถูกบันทึกไว้ 

ตามจริง”

“หา?” นางงงงัน “หมาย...หมายความว่าอย่างไร”

“ความหมายก็คือ เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในอวิ๋นฮวง ประวัติศาสตร์ 

ที่เจ้ารู้มาล้วนเป็นเท็จ!” ต้าเสินกวนแห่งเขาจิ่วอี๋เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยต่อ 

เสียงเคร่ง “ฉบับที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวถูกเก็บรักษาอยู่ในหอตำราของ 

ตำหนักจื่อเฉิน มีเพียงเชื้อพระวงศ์ที่สามารถเปิดอ่านได้”

“เป็นความจริงหรือ  เช่นนั้นท่านรู้ได้อย่างไร...”  นางถามอย่าง 

ตัว
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ประหลาดใจ  ชั่วขณะต่อมาก็คิดถึงฐานะที่แท้จริงของเขา  จึงนิ่งงันไป 

พักใหญ่...จริงสินะ อาจารย์ย่อมต้องรู้อยู่แล้ว เขาเป็นบุตรคนโตสายตรง 

ของตี้จวิน ในร่างมีสายเลือดบริสุทธิ์ของตี้หวังแห่งคงซาง!

ชั่วขณะนั้น จู่ ๆ คนตรงหน้าก็เหมือนกลายเป็นคนแปลกหน้า อยู่ใกล้ 

ยิ่งนัก ทว่ากลับห่างไกลเหลือเกิน

ตอนพบเขาครั้งแรกในวัยเยาว์ นางไม่รู้ฐานะของเด็กหนุ่มชุดขาว 

ที่บากบั่นฝึกบำเพ็ญในหุบเขารกร้างผู้นั้นเลย บัดนี้ย้อนคิดดู เด็กหนุ่ม 

ที่โดดเดี่ยวผู้นั้นสามารถไปมาอย่างอิสระในเขตหวงห้ามได้ จะต้องมีฐานะ 

ที่พิเศษมากเป็นแน่ ปีที่นางอายุสิบสาม พวกเขาประสบอันตรายในเหวชางอู๋  

เกือบเอาชีวิตไม่รอด...ตอนนั้นนางแบกเขาปีนออกจากเหว วิ่งโซซัดโซเซไป 

ตลอดทาง ท่ามกลางความร้อนใจกลับไม่ทันคิดว่าผู้ใดกันแน่ที่คิดสังหาร 

เสินกวนหนุ่มที่ไม่มีความขัดแย้งใด ๆ กับทางโลก

ทว่าความสูงศักดิ์ของฐานะที่แท้จริงของเขา  สุดท้ายยังคงเหนือ 

จินตนาการของนาง

แต่ในเมื่อเขาเป็นบุตรคนโตสายตรงที่ถือกำเนิดจากหวงโฮ่ว เหตุใด 

จึงต้องออกจากตี้ตูตั้งแต่เล็กไปฝึกบำเพ็ญในหุบเขารกร้างในป่าลึกเพียง 

ลำพังนะ...นางที่เติบโตมาอย่างไม่รู้อะไร ไม่เคยรู้จักคนข้างกายผู้นี้อย่าง 

แท้จริงเลย 

“หลังจากสงครามภายในยุติลง ตี้จวินหลายสมัยของราชวงศ์ผีหลิง 

เคยส่งเรือรบออกไปเสาะหาเบาะแสของสายโลหิตเจ้าสมุทรทั่วทั้งเจ็ดทะเล  

ถงึขัน้เกอืบจบักมุนกับวชหญงิหมงิหัว่ได้ ทวา่สดุทา้ยกย็งัคงไมพ่บเบาะแสใด ๆ”  

เสียงของสืออิ่งทุ้มต่ำห่างไกล ราวกับล่องลอยมาจากอีกฟากฝั่งของกาลเวลา  

“บดันี ้ แควน้สมทุรลม่สลายไปเจด็พนัปแีลว้ ดเูหมอืนสายโลหติของเจา้สมทุร 

จะสาบสูญไปแล้วจริง  ๆ...กระทั่งเมื่อห้าปีก่อน จู่  ๆ  ข้าก็สังเกตเห็นกุยเสีย 

กลุ่มหนึ่งลอยอยู่เหนือทะเลปี้ลั่ว!”

“กุยเสีย?” จูเหยียนงงงวย

“ใช ่ คลา้ยดาวแตม่ใิชด่าว คลา้ยเมฆแตม่ใิชเ่มฆ อยูร่ะหวา่งความจรงิ 

และความเท็จ ระหว่างความคงอยู่และไม่คงอยู่” สืออิ่งพลันหันมามองนาง  

ตัว
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ถามต่อ “กุยเสียแทนถึงสิ่งใดในโหราพยาการณ์”

คิดไม่ถึงว่าจู่  ๆ  จะถูกทดสอบด้วยคำถามเช่นนี้ นางตอบอย่างอึกอัก 

ไปตามสัญชาตญาณ “ผู้...ผู้หวนคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน?”

วันนี้ช่างโชคดีจริง  ๆ แม้จะทำใจกล้าเดาส่งเดช แต่กลับตอบถูก 

ทั้งหมด สืออิ่งพยักหน้า “เมื่อกุยเสียปรากฏ ย่อมมีผู้หวนคืนสู่บ้านเกิด 

เมืองนอน และกุยเสียกลุ่มนั้นก็ลอยขึ้นมาจากส่วนลึกของทะเลปี้ลั่ว! ดังนั้น  

เมื่อกุยเสียลอยขึ้นมา จึงเป็นสัญญาณว่าผู้ตายที่หลับใหลอยู่ใต้ทะเลลึก 

มานับพันปีกำลังจะหวนคืนกลับมา!”

จูเหยียนสูดหายใจด้วยความตระหนก ไม่พูดอะไรอีก

“ความลับของสวรรค์เหล่านี้ เดิมไม่ควรบอกเจ้า” สืออิ่งถอนหายใจ 

พลางสา่ยหนา้ “ตามกฎแลว้ ผูส้งัเกตดวงดาวคนใดกต็าม ตอ่ใหเ้หน็ความลบั 

ของสวรรค์ก็พึงเก็บไว้ในใจ...ทันทีที่เปิดเผยให้บุคคลที่สองรู้  ย่อมเป็น 

การเพิ่มตัวแปรที่มิอาจล่วงรู้ได้ขึ้นมา”

แต่...ทั้งที่เป็นเช่นนี้ อาจารย์ก็ยังคงบอกข้า?

เพื่อดึงข้ากลับมา ไม่ให้ศิษย์อาจารย์ต้องแตกหักกัน เขาจึงไม่สนใจ 

ความเสี่ยงนี้แล้ว?

จูเหยียนเงียบ ไม่ยอมเอ่ยปากยอมรับ ทว่าในใจกลับรู้สึกได้ราง ๆ ว่า 

สิ่งที่อาจารย์พูดอาจเป็นความจริง ชั่วขณะนั้น หัวใจของนางจมดิ่ง รู้สึกเพียง 

ความหนักอึ้งที่กดทับลงมาจนหายใจไม่ออก

“ตอนนี้เจ้ายอมรับอย่างหมดใจแล้วหรือยัง” เห็นสีหน้านาง สืออิ่ง 

เอ่ยด้วยท่าทีเรียบเฉย “วันนี้ที่ข้าอดทนพูดกับเจ้าตั้งมากมาย เพราะเห็นแก่ 

ที่เจ้าอายุยังน้อย แค่ถูกความรักบังตาชั่วครู่ชั่วยาม ข้าจำต้องชี้แนะเจ้า 

สักหน่อย...เชื่อว่าเมื่อเจ้าฟังแล้ว น่าจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง”

“ข้า...ข้า...” นางอ้าปาก ลังเลอยู่นาน พูดไม่ออกแม้แต่คำเดียว

พูดมาขนาดนี้แล้ว  นางย่อมไม่มีอะไรจะโต้แย้ง  แต่ความรู้สึก 

ไม่ยินยอมและไม่อยากเชื่อในใจกลับลุกโหมจนมิอาจสะกดกลั้นเอาไว้ได้

เสียงของสืออิ่งเย็นเยียบ “ฉะนั้น ข้าต้องสังหารคนผู้นั้นแน่!”

จูเหยียนสะท้านเฮือก เงยหน้ามองอาจารย์ทันที ตะโกนเสียงดัง  

ตัว
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“แตว่า่ ตอ่ใหเ้รือ่งทีเ่จา้สมทุรเกดิใหมอ่กีครัง้เปน็ความจรงิ คนผูน้ัน้กไ็มแ่นว่า่ 

จะตอ้งเปน็ยวนนี!่ หากวา่...หากวา่ทา่นเขา้ใจผดิเลา่ หากฆา่ผดิคน กจ็ะแกไ้ข 

อะไรไม่ได้อีก!”

“เพื่อปกป้องคนผู้นั้น เจ้าถึงกับสงสัยข้า?” สีหน้าของสืออิ่งพลัน 

เปลี่ยนไป หว่างคิ้วปกคลุมด้วยโทสะที่ระงับไว้ไม่อยู ่ “ผู้นำกองกำลังกู้แคว้น 

ผู้นั้น ไม่เพียงสามารถทำให้มนุษย์เงือกทั้งหมดเชื่อฟังเขา ยังมีพลังเหนือ 

ขีดจำกัดของเผ่าพันธุ์ เพียงพอที่จะต่อกรกับข้าได้! นี่มิใช่เรื่องที่มนุษย์เงือก 

ทั่วไปสามารถกระทำได้ หากไม่เพราะสืบสายโลหิตมาจากเจ้าสมุทร จะเป็น 

ไปได้อย่างไร”

จูเหยียนไม่พูดอะไรอีก ก้มหน้าลง ไหล่สั่นเทิ้มไม่หยุด

ชั่วขณะนั้น นางยกมือขึ้นลูบอวี้หวนที่ลำคอ นึกถึงเรื่องบางอย่าง  

หัวใจพลันเย็นเยือก...ใช่แล้ว อวี้หวนชิ้นนี้! อวี้หวนนี้ยวนเป็นคนมอบให้ข้า  

แต่มันกลับผนึกโลหิตมังกรบรรพกาลไว้ มีความเกี่ยวพันกับเทพมังกรอย่าง 

ยิ่งยวด หากมิใช่เพราะเขามีฐานะไม่ธรรมดา จะครอบครองมันได้อย่างไร

แต่ว่า หาก...หากคนผู้นั้นเป็นยวนจริง เช่นนั้นเขาย่อมกลายเป็นศัตรู 

กับคงซาง อาจารย์จะตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับเขา จะฆ่าเขา เรื่องนี้ข้าย่อมมิอาจ 

โต้แย้งได้

แต่...ข้าจะทนมองอาจารย์ฆ่ายวนโดยไม่ทำอะไรเลยได้อย่างไร!

“อยา่ฆา่ยวนนะ!” ชัว่อดึใจนัน้ ในใจนางปัน่ปว่นไปหมด นำ้ตาไหลรนิ 

อย่างห้ามไม่อยู่ เอ่ยเสียงสะอื้น “ข้า...ข้าชอบยวนมาก! ข้าไม่อยากเห็น 

เขาตาย...อาจารย์ ได้โปรดเถอะ อย่าฆ่าเขาเลย!”

ได้ยินเช่นนี้ ไหล่ของสืออิ่งสั่นไหวนิด ๆ ถอยหลังก้าวหนึ่ง

“คิดไม่ถึงจริง  ๆ  ว่า...คนที่ข้าอบรมสอนสั่งมาอย่างลำบากยากเย็น  

จะเป็นศิษย์อย่างเจ้า” สืออิ่งมองนาง ถอนหายใจยาว “เพื่อเห็นแก่ตนเอง 

เป็นใหญ่ ถึงขั้นทำให้ราษฎรชาวคงซางนับหมื่นพันต้องตกอยู่ในอันตราย!”

“ไม่...ไม่ใช่นะ!” จูเหยียนรู้ว่าน้ำเสียงเฉียบขาดเช่นนี้หมายความว่า 

อะไร หากเป็นยามปกตินางคงยอมจำนนไปนานแล้ว ทว่าตอนนี้กลับยัง 

โต้แย้งไม่หยุด “หากวันหน้ายวนนำภัยพิบัติครั้งใหญ่มาสู่คงซางจริง ข้าจะ 
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กา้วออกมาหยดุยัง้เขาเปน็คนแรกแนน่อน! แต.่..แตต่อนนีย้งัไมอ่าจแนใ่จไดว้า่ 

เป็นเขา! เหตุใดท่านต้องสังหารผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งเพื่อเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น 

ด้วยเล่า ทำเช่นนี้ไม่ยุติธรรม!”

ไม่คิดว่านางจะพูดเช่นนี้ สืออิ่งนิ่งงันไป

“นั่นแสดงว่าเจ้าไม่เชื่อคำทำนายของข้าสินะ” เขามองศิษย์ที่น้ำตา 

นองหน้า พบว่านางตัวสั่นเทาอย่างรุนแรง ในใจบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร  

ทว่าสีหน้ากลับยังคงไม่แปรเปลี่ยน “หรือควรบอกว่า อันที่จริงเจ้าเชื่อแล้ว  

แต่ในใจยังมีความหวังอยู่?”

จูเหยียนถูกพูดแทงใจดำ ตัวสั่นสะท้าน “อาจารย์ ท่านเองก็บอกว่า 

ลิขิตสวรรค์ยากคาดเดา...หากไม่ได้เห็นกับตาตนเอง ข้า...ข้าไม่อาจปล่อยให้ 

ยวนถูกคนฆ่าตายส่งเดชเช่นนี้เด็ดขาด!”

“หากไมถ่งึทีส่ดุ เจา้จะไมม่วีนัถอดใจใชห่รอืไม”่ สอือิง่ถอนหายใจยาว  

แววอึมครึมแผ่คลุมทั้งคิ้วตาอย่างรวดเร็ว ถอยหลังก้าวหนึ่ง น้ำเสียงทุ้มต่ำ 

ขณะเอ่ยเน้นย้ำทีละคำ “ในเมื่อเป็นเช่นนี้ วาสนาระหว่างเราศิษย์อาจารย์ 

คงได้แต่จบลงเพียงเท่านี้”

“อาจารย์!” คำพูดสุดท้ายที่ดังเข้ามาในหูราวกับสายฟ้าที่ฟาดลงมา  

จูเหยียนตัวสั่นระริก กำชายเสื้อที่ถูกเขาตัดขาดชิ้นนั้น ร้องตะโกน “ไม่นะ!”

“หากเจ้ายังคิดจะปกป้องเขา สายสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ของเราก็ขาดลง 

นับแต่บัดนี้ จากนี้ไป เถ้าสู่เถ้า ธุลีสู่ธุลี6” เสียงของสืออิ่งเย็นชายิ่งนัก  

ดุจคมดาบที่เฉือนลงมาระหว่างคนทั้งสอง “วันหน้าหากเจ้ายังกล้าขัดขวางข้า 

ไม่ให้ฆ่าเขาอีก ต่อให้เป็นเจ้า ข้าก็จะฆ่าไปพร้อมกันด้วย!”

เขาพูดอย่างโหดเหี้ยมเด็ดขาด จากนั้นก็สะบัดแขนเสื้อหมุนกาย 

จากไป จูเหยียนเห็นเขาหันหลังก็ร้องเรียก พลางพุ่งเข้าไปคว้าแขนเสื้อเขา  

“อย่าไป!”

แต่การฉุดรั้งครั้งนี้ของนางกลับคว้าได้เพียงอากาศ  เซถลาล้มลง 

อย่างแรง

6 หมายถึง ใครมาจากที่ใดก็หวนคืนสู่ที่นั้น
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สืออิ่งเพียงแค่เบี่ยงตัวเล็กน้อยก็หลบได้อย่างง่ายดาย ดวงตาซ่อน 

อารมณ์ซับซ้อนที่ลึกล้ำไร้สิ้นสุด นางร้อนใจ กลัวเหลือเกินว่าเขาจะสะบัด 

แขนเสื้อจากไปอย่างโกรธเกรี้ยวเช่นนี้จริง ๆ  จึงไม่เสียเวลาลุกขึ้น ไถลตัวไป 

บนพื้น ยื่นมือไปหมายจะกอดเท้าเขาไว้และอ้อนวอน

ทว่านางเพิ่งจะยื่นมือไป เขากลับถอยห่างหนึ่งจั้งทันที

สืออิ่งมองนางที่ล้มฟุบกับพื้นอย่างน่าสงสาร ดวงตาฉายแววว้าวุ่น 

ยากระงับ เอ่ยด้วยน้ำเสียงเข้มงวด “เอาละ เลิกยื้อยุดฉุดกระชากตอแย 

ไม่เลิกได้แล้ว! ในเมื่อเจ้าเลือกคนผู้นั้น ก็ต้องเป็นศัตรูกับข้าและทั้งคงซาง... 

เรื่องนี้เจ้ามิอาจเลือกทั้งสองอย่างได้ เลิกเพ้อฝันเถอะ!”

“อาจารย์!” จูเหยียนหัวใจสั่นสะท้านรุนแรง ในหัวมีแต่ความว่างเปล่า  

ได้แต่พึมพำโดยไม่รู้ตัว “ข้า...ข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับท่าน...ข้าไม่อยากเป็น 

ศัตรูกับท่าน!”

“เช่นนั้นก็ปล่อยมือจากเขา อย่าทำเรื่องเช่นนี้” สืออิ่งเอ่ยเสียงเย็น  

ใช้ความอดทนเสี้ยวสุดท้าย “เจ้าเป็นจวิ้นจู่แห่งเผ่าชื่อ แม้มิอาจฆ่าเขาด้วย 

มือตนเองเพื่อคงซาง อย่างน้อยก็ไม่ควรขัดขวางข้า!”

“ไม่...ไม่ได้!” นางส่ายหน้าสุดชีวิต “ข้าไม่อาจทนดูยวนตายได้!”

แววตาของสืออิ่งหม่นลงอีกครั้ง น้ำเสียงเฉยชา “ในเมื่อเจ้าทำไม่ได้  

เช่นนั้นก็ช่างเถอะ” พูดจบ เขาก็หันกาย สะบัดแขนเสื้อจากไป

จูเหยียนมองตามแผ่นหลังเขา รู้สึกเหมือนมีมีดคมปักลงกลางใจ  

เจ็บจนสั่นสะท้านไปทั้งร่าง นางวิ่งตามไปหลายก้าว ร้องเรียกอาจารย์เสียงสั่น  

เขากลับไม่เหลียวหลังมาแม้แต่น้อย

“อาจารย์...อาจารย์!” ครั้นเห็นว่าเขากำลังจะจากไป น้ำตาของนาง 

ก็กลั้นไว้ไม่อยู่ในที่สุด ทะลักออกมาราวกับทำนบแตก มองไล่หลังเขาพลาง 

ร้องฟูมฟายเสียงดัง “ท่าน...ท่านไม่ต้องการข้าแล้วจริง  ๆ  หรือ ตอนอยู่ 

เหวชางอู๋ท่านเคยบอกว่าชั่วชีวิตนี้จะไม่ทอดทิ้งข้า!”

สืออิ่งสั่นสะท้านเล็กน้อย ชะงักชั่วขณะ แต่มิได้หันกลับไป เขา 

นิ่งงัน ก่อนตอบโดยไม่หันไปมอง “ไม่ ข้ามิได้ทอดทิ้งเจ้า...เป็นเจ้าต่างหากที ่

ปล่อยมือจากข้าก่อน”

ตัว
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จูเหยียนตกตะลึง ไม่รู้จะตอบอย่างไรชั่วขณะ

“ใครก็ตามที่ข้าคิดสังหาร ในหกทิศแปดดินแดน ยังไม่เคยมีผู้ใด 

หนีรอดสักคน” สืออิ่งหันกลับไปมองนางอย่างเย็นชา  น้ำเสียงเย็นเยียบ 

เฉียบขาด “ข้าว่าเจ้ารีบตั้งใจฝึกวิชาให้ดีเถอะ อธิษฐานขอให้เมื่อถึงเวลานั้น 

เจ้าจะสามารถต้านรับแทนเขาได้นานขึ้นสักหน่อย!”

พูดจบ เขาก็สะบัดแขนเสื้อจากไป ทิ้งนางไว้ที่เดิม เงาร่างหายลับ 

ดุจไอหมอก

เมื่อข่ายอาคมรอบด้านสลายไป จูเหยียนพบว่าตนยังคงยืนอยู่ในจวน 

ผู้ว่าการเมืองเยี่ยเฉิง ตะโกนก้องอยู่ในลานเรือนที่ว่างเปล่าไร้คนทั้งน้ำตา 

นองหน้า...ส่วนฝูเฉวียนที่อยู่ด้านข้างกำลังมองนางอย่างแปลกใจ เห็นชัดว่า 

ไม่เข้าใจว่าเมื่อครู่นี้เกิดอะไรขึ้น

จูเหยียนรู้สึกเศร้าสลด สองขาอ่อนยวบ ถึงขั้นทรุดลงคุกเข่าใต้ค้าง 

ดอกเฉียงเวยที่กำลังบานสะพรั่ง ร้องไห้เสียงดังลั่น

อาจารย์...อาจารย์ไม่ต้องการข้าแล้ว! เขาบอกว่า นับจากนี้สิ้นสัมพันธ์ 

หมดวาสนา!

นางร้องไห้อยู่ใต้ดอกเฉียงเวยสีขาวจนพูดอะไรไม่ออก  รู้สึกเพียง 

ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเสียใจขนาดนี้มาก่อน...อาจารย์กับยวนเป็นสองคน 

ที่ใกล้ชิดกับนางมากที่สุดในโลกนอกจากบิดามารดา แต่นางกลับต้องเลือก 

เพียงคนใดคนหนึ่ง นี่เท่ากับให้นางตัดแบ่งหัวใจเป็นสองส่วน

“จวิ้น...จวิ้นจู่? เกิดอะไรขึ้นขอรับ” ยามนี้ข่ายอาคมสลายไปแล้ว  

ฝูเฉวียนเห็นนางทรุดลงกับพื้นร้องไห้อย่างหนัก ทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ควร 

ปลอบอย่างไรดี

“เกิดอะไรขึ้น” พลันเสียงเจือความประหลาดใจถามขึ้นมาจากด้านนอก  

“นี่มิใช่จูเหยียนจวิ้นจู่แห่งเผ่าชื่อหรือ เหตุใดจึงมาร้องไห้อยู่ตรงนี้”

คนทั้งสองตกใจ เงยหน้าขึ้นพร้อมกัน เห็นผู้ว่าการเมืองเยี่ยเฉิง 

มีสีหน้าตื่นตะลึง

ไป๋เฟิงหลินน่าจะเพิ่งกลับมาจากข้างนอก ยังอยู่ในเครื่องแบบผู้ว่าการ 
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เต็มยศ ด้านหลังเขามีแม่ทัพวัยกลางคนสวมชุดเกราะนิลดูทะมัดทะแมง 

ตามมาด้วย เดิมสองคนกำลังเดินพูดคุยกันตามมารยาท เวลานี้ต่างยืนอยู่บน 

ระเบียงวน เห็นหญิงสาวที่ร่ำไห้อยู่ใต้บุปผา แล้วก็อดหันไปมองหน้ากันมิได้

“ฝูเฉวียน! นี่มันอะไรกัน” ไป๋เฟิงหลินได้สติก่อน ขึงตาถามบริวาร 

คนสนิท “บ่าวสุนัข เจ้ายั่วโมโหจวิ้นจู่ใช่หรือไม่”

ฝูเฉวียนคุกเข่าลงทันที “ใต้เท้า ไม่เกี่ยวกับข้าน้อยนะขอรับ!”

“ไม่...ไม่มีอะไร” จูเหยียนฝืนข่มความเศร้าในใจ รีบเช็ดน้ำตาแล้ว 

ลุกขึ้นยืน เอ่ยปากแก้ต่างให้อีกฝ่าย “ไม่เกี่ยวกับเขาจริง  ๆ...อย่าทำให้เขา 

ลำบากใจเลย”

ไป๋เฟิงหลินมองนางร้องไห้อย่างน่าสงสารใต้ค้างบุปผา ยิ่งรู้สึกว่า 

หญงิสาวผูน้ีน้อกจากความสดใสรา่เรงิในยามปกตแิลว้ ยงัมคีวามนา่ทะนถุนอม 

อยู่ด้วย  หัวใจพลันสั่นไหว  แทบอยากจะพุ่งไปโอบนางเข้าสู่อ้อมกอด  

เขากระแอมทีหนึ่ง “ไม่ทราบว่าวันนี้จวิ้นจู่มาที่นี่ด้วยเหตุใด มีเรื่องใดที่ทำให้ 

ไม่พอใจหรือ ผู้น้อยยินดีรับใช้จวิ้นจู่อย่างเต็มที่”

จูเหยียนกำลังเศร้าเสียใจ ไม่มีแก่ใจจะพูดมากกับเขา เพียงตอบ 

เบา  ๆ  ว่า  “ช่างเถอะ เจ้าช่วยข้าไม่ได้หรอก...สวรรค์เบื้องบนหรือพิภพ 

เบื้องล่าง ใครก็มิอาจช่วยข้าได้”

พูดไปพูดมา หัวใจนางก็ปวดร้าว น้ำตาร่วงผล็อยลงมาจากขอบตา 

หยดแล้วหยดเล่า นางหันหลังเดินจากไปอย่างเลื่อนลอย ไม่สนใจธรรมเนียม 

มารยาทใด  ๆ อีก ไป๋เฟิงหลินเห็นนางจะจากไป จึงรีบเอ่ยอย่างกระตือรือร้น  

“จวิ้นจู่จะไปที่ใดหรือ ผู้น้อยให้คนไปส่งท่านดีหรือไม่ หาไม่แล้วหวังเยีย 

จะเป็นห่วงได้”

“ข้าไม่เป็นไร ไม่รบกวนดีกว่า” นางพึมพำ

กระนั้นเมื่อเขาเอ่ยถึงชื่อหวัง กลับทำให้นางนึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ 

ขึ้นมาได้...ใช่แล้ว! ฟู่หวังไปพบไป๋หวังที่ตี้ตูมิใช่หรือ ทั้งสองคนกำลังวางแผน 

เกี่ยวดองกันอยู่ นางตื่นตัว หันกลับมามองไป๋เฟิงหลิน สวรรค์...นี่ฟู่หวัง 

คิดจะให้ข้าแต่งงานกับคนผู้นี้หรือ

ชั่วขณะนั้น เรื่องที่ทำให้นางรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนพรมเข็มผุดขึ้นมา 
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อีกครั้ง ทว่าเวลานี้เอง ไป๋เฟิงหลินกลับคว้ามือนางอย่างถือวิสาสะ ปากเอ่ย 

ไม่หยุดว่า “ตอนนี้ข้างนอกค่อนข้างวุ่นวาย ไม่ปลอดภัยนัก ผู้น้อยจะวางใจ 

ให้จวิ้นจู่กลับไปตามลำพัง...”

“ปล่อย!” นางสั่นสะท้าน ถอยหลังก้าวหนึ่ง เงยหน้าถลึงตาใส่เขา  

“ข้าจะบอกให้ อย่าคิดว่าฟู่หวังของข้ารับปากเรื่องการแต่งงานแล้วทุกอย่าง 

จะสำเร็จราบรื่น! อย่าฝันไปหน่อยเลย ตีข้าให้ตายข้าก็ไม่แต่งให้เจ้า!”

“อะไรนะ” ไป๋เฟิงหลินตะลึงงัน ไม่รู้ว่านางกำลังพูดอะไร

จูเหยียนปัดมือของเขาออก กระทืบเท้าจากไป พลิกตัวขึ้นอาชาชั้นดี 

นอกจวนผู้ว่าการ ห้อตะบึงกลับจวนชื่อหวัง ทิ้งให้ผู้ว่าการเมืองเยี่ยเฉิงยืน 

อยู่ที่เดิม อ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก ใบหน้าเขียวสลับขาว

“แค็ก  ๆ”  ฝูเฉวียนไม่กล้าเอ่ยอะไร  แม่ทัพเกราะนิลข้าง  ๆ  กลับ 

ส่งเสียงกระแอม “คาดไม่ถึงว่าเผ่าไป๋กับเผ่าชื่อคิดจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กัน  

ยินดีด้วย ยินดีด้วย...”

ไปเ๋ฟงิหลนิดงึสตกิลบัมา ใบหนา้ฉายแววกระอกักระอ่วน “ทำใหแ้มท่พั 

ชิงกังขบขันแล้ว เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุป แม้แต่ผู้น้อยเองก็ยังไม่ทราบเลย”

ทว่าระหว่างที่พูด  ในใจกลับตระหนกระคนสงสัย.. .เพิ่งจะเจอ 

จูเหยียนจวิ้นจู่ครั้งแรกเมื่อหนึ่งเดือนกว่าเท่านั้น  ฟู่หวังน่าจะเพิ่งได้รับ 

จดหมายของข้าไม่นาน ยังไม่ทันตอบจดหมายเห็นชอบ แล้วจะไปพบชื่อหวัง 

เพื่อหารือเรื่องนี้ที่ตี้ตูเร็วเช่นนี้ได้อย่างไร ออกจะรวดเร็วเกินไปหน่อยกระมัง

แต่ดูจากท่าทีของเด็กสาวผู้นี ้ เรื่องนี้เห็นทีจะเป็นความจริง หาไม่แล้ว 

นางคงไม่โมโหโทโสถึงเพียงนั้น หึ...ก็แค่หญิงม่ายสามีตายคนหนึ่ง ได้เป็น 

ฟูเหรินผู้ว่าการเมืองเยี่ยเฉิงก็นับว่ายกย่องนางแล้ว ฟู่หวังของนางเสียอีก 

ที่ยังรู้ดีชั่ว จึงรับปากเรื่องการแต่งงานอย่างรวดเร็วเช่นนั้น

ไป๋เฟิงหลินขบคิด เหลือบมองแม่ทัพเกราะนิลด้านข้าง ในใจรู้สึก 

หนักอึ้งเล็กน้อย เรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่ากลับถูกชิงกัง 

รู้เข้า เช่นนี้ออกจะยุ่งยากทีเดียว หลายปีมานี้ การชิงดีชิงเด่นทั้งในที่ลับ 

และที่แจ้งระหว่างชิงหวังกับไป๋หวังไม่เคยหยุดเลย ทางหนึ่งคอยรับมือกัน  

ทางหนึ่งก็คิดจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ เวลานี้ชิงกังเอ่ยแสดงความยินดีด้วย 
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น้ำเสียงที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้เช่นนี้ ทำให้เขาอดเป็นกังวลมิได้

“เชิญด้านใน เชิญด้านใน” เขาครุ่นคิดในใจขณะกุลีกุจอเชื้อเชิญ 

อีกฝ่าย ผู้บัญชาการทหารม้าที่มาจากตี้ตูคนนี้ รับบัญชาจากตี้จวินเดินทางมา 

เยี่ยเฉิงเพื่อช่วยเขาปราบปรามกบฏกองกำลังกู้แคว้น มิอาจละเลยได้   

หาไม่แล้วหากสถานการณ์ความวุ่นวายบานปลายออกไป ตำแหน่งเจ้าเมือง 

เยี่ยเฉิงของตนย่อมน่าเป็นห่วง

ชิงกังเดินเข้าไปข้างในพลางเอ่ย “กบฏกองกำลังกู้แคว้นในเยี่ยเฉิง 

นับวันจะหนักข้อขึ้นเรื่อย  ๆ ทางตอนใต้ของเมืองพ่ายแล้ว ไม่ทราบใต้เท้า 

ผู้ว่าการมีกลยุทธ์รับมือเช่นไร”

“ท่านแม่ทัพโปรดวางใจ...” ไป๋เฟิงหลินกำลังจะพูด บริวารคนสนิท 

พลนักา้วเขา้มาอยา่งเรง่รอ้น “ใตเ้ทา้ มคีนทิง้จดหมายฉบบัหนึง่ไวใ้หท้า่นขอรบั”

ไป๋เฟิงหลินเหลือบมอง จำได้ว่าเป็นลายมือของต้าเสินกวนแห่งจิ่วอี๋  

หัวใจกระตุกวูบ เงยหน้ามองไปยังเรือนชั้นใน...ม่านมุกม้วนขึ้น ภายในห้อง 

ว่างเปล่า แขกลึกลับที่มักอยู่หลังม่านที่ทิ้งตัวลงมาผู้นั้นบัดนี้จากไปแล้ว

ตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนา แม่ทัพชิงกังเดินทาง 

จากตี้ตูมาถึงเยี่ยเฉิงแล้ว กองกำลังกู้แคว้นกลายเป็นตะพาบในไห แต่บุคคล 

เบื้องหลังที่วางแผนล้อมโจมตีมนุษย์เงือกผู้นี้กลับจากไปโดยไม่ลา? ครั้นคิด 

เชื่อมโยงถึงท่าทางเสียอกเสียใจของจูเหยียนในลานเรือนชั้นในเมื่อครู่ หัวใจ 

ของไปเ๋ฟงิหลนิพลนัหนกัอึง้...พวกเขาสองคนพบกนัแลว้หรอื หรอืวา่ทีเ่ดก็สาว 

คนนั้นต่อต้านการแต่งงานกับข้าอย่างรุนแรงเช่นนี้ เป็นเพราะ...

เขาคิดพลางเปิดจดหมาย

ใจความในจดหมายเป็นเรื่องการจัดวางกำลังในการล้อมโจมตีครั้ง 

สุดท้าย เนื้อความท่อนสุดท้ายคือ...

‘พรุ่งนี้ เมื่อตะวันขึ้น ให้ชิงกังนำทหารม้าล้อมจู่โจมหมู่บ้านถูหลง  

ปิดเส้นทางบกทั้งหมด  กั้นทางออกสู่ทะเลและทะเลสาบทั้งหมดด้วย 

ตาข่ายเหล็ก อย่าให้หนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียว  เหลือไว้เพียงทางผ่าน 

ไปยังทิศตะวันออก เปิดเส้นทางจากหมู่บ้านถูหลงไปยังหอซิงไห่อวิ๋น’

...หอซิงไห่อวิ๋น? น่าแปลก ที่นั่นเป็นฐานที่มั่นที่ปกป้องกองกำลัง 
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กู้แคว้น จึงถูกตรวจค้นและสั่งปิดไปเมื่อหลายวันก่อน บัดนี้คนจากไป 

จนถูกทิ้งร้าง ต้าเสินกวนจงใจสั่งการเช่นนี้ เพื่อจุดประสงค์ใดกันแน่

ไป๋เฟิงหลินนึกสงสัย กำจดหมายฉบับนั้นแน่น

ช่างเถอะ ญาติผู้พี่ผู้สูงส่งเหนือโลกผู้นี้มักทำตัวเป็นมังกรเทพเห็นหัว 

ไม่เห็นหาง7 ในเมื่อทิ้งจดหมายสั่งการไว้เช่นนี้ ย่อมต้องมีเหตุผลของเขา

ไป๋เฟิงหลินอ่านจดหมายอีกรอบ จดจำแผนจัดวางกำลัง ก่อนจะ 

เข้าไปหาแม่ทัพชิงกัง ค่อย  ๆ  สั่งการทีละอย่างตามเนื้อความในจดหมาย  

“ศึกวันพรุ่งนี้ ผู้น้อยคิดว่าจะจัดการเช่นนี้...”

ในจวนผูว้า่การเมอืงเยีย่เฉงิ สถานการณแ์ปรเปลีย่นไมแ่นน่อน กลางทอ้งฟา้  

ต้าเสินกวนที่ขี่วิหคขาวจากไปกลับเอาแต่จ้องอวี้กู่ในมืออย่างเลื่อนลอย  

ที่แท้ของที่ข้าคิดว่าจะมอบให้ใครคนหนึ่งชั่วชีวิต สุดท้ายยังคงต้องนำกลับ 

คืนมาอย่างนั้นหรือ

เวลาผา่นมานานแลว้ แตเ่หตกุารณว์นัทีเ่ขามอบปิน่นีใ้หน้าง ยงัแจม่ชดั 

อยู่ในใจ...

ตอนนั้นนางเพิ่งอายุครบสิบสามปี แต่ผู้คนในแดนประจิมเติบโตเร็ว  

รปูรา่งและใบหนา้เริม่สลดัความไรเ้ดยีงสาแบบเดก็ ๆ ออกไป ฉายเคา้ความงาม 

เช่นหญิงสาวเข้ามาแทน

หลังรอดพ้นอันตรายในเหวชางอู๋มาได้ เขาก็พากเพียรฝึกบำเพ็ญ 

ยิง่กวา่เดมิ ในฐานะศษิย ์ นางจำตอ้งฝกึวชิากบัเขาทัง้กลางวนักลางคนื ทกุวนั 

เหน็ดเหนื่อยจนโอดครวญไม่หยุด แต่กลับมิอาจย่อหย่อนได้แม้แต่น้อย

เช้าวันหนึ่ง นางไม่ได้มาฝึกวิชาในถ้ำตามเวลา เขาคิดว่าเด็กคนนี้ 

แอบอูอ้กีแลว้ จงึถอือวีเ้จีย่นไปตามหา เตรยีมสัง่สอนนาง ทวา่เมือ่ผลกัประต ู

เข้าไป กลับพบนางซ่อนอยู่ในห้องตัวสั่น ร้องไห้น้ำตานองหน้า

“อาจารย์...ข้า...ข้าจะตายแล้ว!” ใบหน้านางขาวซีด พอเห็นหน้าเขา 

ก็เหมือนเห็นดาวช่วยชีวิต เอ่ยเสียงสั่น “ข้ากำลังจะตาย! รีบช่วยข้าที!”

7 หมายถึง บุคคลที่ไปมาลึกลับ ไม่เปิดเผยร่องรอย
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เขาตกใจ พลิกมือจับชีพจรนางทันที แต่กลับไม่พบสิ่งใดผิดปกติ  

จึงพรูลมหายใจด้วยความโล่งอก นิ่วหน้าอย่างไม่พอใจ “เป็นอะไรไปอีก  

กุเรื่องเช่นนี้เพื่อหนีเรียนต้องถูกตีนะ!”

ทว่านางกลับหวาดกลัวจนร้องไห้โฮ “ข้า...ข้าไม่ได้โกหกนะ! ข้า...ข้า 

ใกล้จะตายแล้วจริง ๆ! เลือดออกเต็มไปหมดเลย!”

อะไรนะ! เขาดูออกว่าสีหน้าหวาดกลัวลนลานของนางมิได้เสแสร้ง  

จึงอดอึ้งไปมิได้ “เลือดออก?”

นางกุมท้อง ร้องไห้จนหายใจหายคอแทบไม่ทัน “ไม่...ไม่รู้ว่าเกิด 

อะไรขึ้น วันนี้ตื่นมา จู่ ๆ ก็มีเลือดไหลออกมาจากท้องมากมาย! ทำอย่างไร 

ก็ไม่หยุด! ท่านดู...ท่านดูสิ!”

นางชูเสื้อในมือขึ้นทั้งน้ำตา ชายเสื้อด้านล่างปรากฏสีแดงฉานเป็น 

วงกว้าง

เขานิ่งงัน พูดไม่ออกชั่วขณะ ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นอย่าง 

กระอักกระอ่วนใจยิ่ง...เซ่าเสินกวนแห่งเขาจิ่วอี๋ในวัยยี่สิบสอง พลังวิญญาณ 

สูงล้ำ ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ กลับทำอะไรไม่ถูกเป็นครั้งแรก ถึงขั้นถอยหลัง 

ไปก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

“ทำอย่างไรดี! ข้า...ข้าจะตายแล้วใช่หรือไม่” นางเห็นอาจารย์ไม่พูด 

อะไร ยิ่งคิดไปเองว่าอาการป่วยของตนร้ายแรง โผเข้าไปกอดเข่าเขา ร้องไห้ 

ราวกับจะขาดใจ “ฮือ ๆ ๆ...อาจารย์ช่วยข้าด้วย!”

เขาดันตัวนางออกทันใด แต่กลับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี

จะให้บอกนางอย่างไรว่านี่มิใช่โรคร้าย เพียงแค่เมื่อเด็กผู้หญิงเติบโต 

เป็นสาว ก็จะมีระดูเป็นครั้งแรกเท่านั้น การมีระดูครั้งแรกเป็นสิ่งที่เด็กหญิง 

ทุกคนต้องเผชิญเพื่อจะเติบโตเป็นหญิงสาว ไม่มีสิ่งใดน่ากลัว...เรื่องพวกนี้ 

ควรให้มารดานางเป็นคนบอกนาง เหตุใดหน้าที่นี้จึงมาตกอยู่ที่ข้าได้

ข้าเป็นเซ่าเสินกวนแห่งอารามเทพจิ่วอี๋! เหตุใดยังต้องมายุ่งเรื่อง 

พวกนี้อีก

“ข้า...ข้าใกล้จะตายแล้วใช่หรือไม่ ข้าอยากพบฟู่หวังกับหมู่เฟย!”  

นางพบวา่อาจารยม์ทีา่ทหีลบเลีย่งตน กย็ิง่หวาดกลวัลนลานอยา่งมอิาจควบคมุ  
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น้ำเสียงสั่นเครือ “อาจารย์...อาจารย์ ช่วยข้าด้วย! ข้าไม่อยากตาย!”

เขายืนอยู่ตรงนั้น ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ตัวแข็งทื่ออยู่นาน 

กว่าจะฝืนเอ่ยคำปลอบโยนออกมาได้บ้าง “ไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัว เจ้าไม่ตาย 

หรอก” เห็นนางยังขวัญเสีย คิดดูแล้วจึงเอ่ยว่า “วางใจ นี่มิใช่โรคร้าย... 

อาจารย์จะปรุงยาให้เจ้า ไม่เกินเจ็ดวันเจ้าก็จะหายดี”

“จริง...จริงหรือ ไม่เกินเจ็ดวันก็จะหายหรือ” ได้ยินคำพูดนี้ของเขา  

นางเหมือนได้กินโอสถสงบใจ  เอ่ยเสียงสะอื้นน้ำตาคลอ  “ดีเหลือเกิน!  

ข้า...ข้ารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ต้องมีหนทางรักษาข้า!”

เขาถอนหายใจ หันหลังเดินออกจากประตู ผ่านไปครู่หนึ่งก็ยกยาต้ม 

ชามหนึ่งเข้ามา “มา ดื่มซะ”

นางคิดว่านั่นคือยารักษาโรค รับมาดื่มรวดเดียวหมดราวกับได้รับ 

น้ำอมฤต ไม่รู้เป็นเพราะคิดไปเองหรือไม่ สีหน้าพลันดีขึ้นทันตา พึมพำว่า  

“ไม่ปวดเหมือนก่อนหน้านี้แล้วจริง  ๆ  ด้วย...อาจารย์ ท่านเก่งจริง  ๆ! นี่คือ 

ยาอะไรหรือ”

เขายิ้มขื่น “แค่น้ำต้มน้ำตาลทรายแดงเท่านั้น ใส่ขิงฝานลงไปเล็กน้อย  

หบุเขาแหง่นีไ้มม่ขีองดอีะไร มแีตข่องพวกนี.้..แตเ่จา้รา่งกายแขง็แรงตัง้แตเ่ดก็  

น่าจะไม่เป็นอะไร”

“นี่คือตำรับยาอะไรหรือ ห้ามเลือดได้หรือไม่” นางยังงุนงง ไม่เข้าใจ  

กดท้องน้อยของตนเอง พลันเอ่ยเสียงสะอื้น “ไม่นี่!  เลือด...เลือดยัง 

ไหลไม่หยุดเลย ไม่หยุดเลยสักนิด! อาจารย์ ข้า...ข้าใกล้ตายแล้วจริง  ๆ  

ใช่หรือไม่”

“ไมต่อ้งกงัวล...ไมม่อีะไรหรอก อกีไมน่านเจา้กจ็ะหายด”ี เขาถอยหลงั 

ก้าวหนึ่ง ไม่อยากพูดมาก คิดแล้วจึงเอ่ยเพียง “ประเดี๋ยวข้าส่งเจ้าลงจากเขา 

ไปบ้านสะใภ้หมิงดีกว่า...นางมีประสบการณ์ สามารถดูแลเจ้าได้เป็นอย่างดี”

นางรับคำอย่างรู้ เรื่องบ้างไม่รู้ เรื่องบ้าง  ถึงอย่างไรก็อายุยังน้อย  

อาจารย์พูดอะไรนางก็เชื่อตามนั้น ในเมื่อเขาบอกว่าไม่เป็นไร นางก็สบายใจ 

ไปกว่าครึ่ง ได้ยินเขาพูดเช่นนี้ จึงอดพูดอย่างดีใจไม่ได้ “วิเศษเลย! อาหาร 

ฝีมือสะใภ้หมิงอร่อยมาก...ข้าอยู่บนเขาไม่ได้กินเนื้อตั้งนานแล้ว อดอยาก 
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จะตายอยู่แล้ว!”

สีหน้านางยังคงไร้เดียงสา ไม่รู้แม้แต่น้อยว่าร่างกายของตนกำลัง 

เผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต เริ่มเปลี่ยนจากเด็กหญิงกลายเป็น 

หญิงสาวแล้ว

เขาถอนหายใจอย่างอดไม่อยู่ “หลายวันนี้เจ้าพักอยู่กับสะใภ้หมิงเถอะ  

ไม่ต้องไปฝึกวิชาในถ้ำแล้ว...ข้างนอกฝนตก  ในถ้ำหินอากาศเย็นเกินไป  

ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเจ้า”

“จริงหรือ ไม่ต้องฝึกวิชา?” นางโห่ร้องด้วยความยินดี ลืมความ 

หวาดกลัวก่อนหน้านี้เมื่อคิดว่าตนเองกำลังจะตายโดยสิ้นเชิง “ดีจังเลย!  

ขอบคุณอาจารย์!”

เด็กสาววัยสิบสามในใจมีเพียงความยินดีที่จะได้แอบอู้และพักผ่อน  

ทว่าเซ่าเสินกวนกลับมองนางนิ่ง  สีหน้าขรึมลง ถอนหายใจเฮือกหนึ่ง... 

วาสนาครั้งนี้ ในที่สุดก็ถึงคราวสิ้นสุด

ต่างคนต่างกำลังจะกลับสู่โลกของตนเอง นับจากนี้เดินคนละเส้นทาง

หลังจากปลีกตัวออกมาแล้ว เขาหันหลังเงียบ  ๆ  เดินไปยังห้องของ 

ต้าเสินกวนและเคาะประตู

“อาจารย์ ถึงเวลาต้องส่งจูเหยียนจวิ้นจู่กลับไปแล้ว” เขาเอ่ยกับ 

ต้าเสินกวนอย่างตรงไปตรงมา “นางโตเป็นสาว มีระดูแล้ว ไม่อาจอยู่ที่นี่ 

ได้อีกต่อไป”

แม้นางจะเป็นเพียงศิษย์ที่ไม่ได้จารึกนาม แต่กฎระเบียบของจิ่วอี๋ 

เข้มงวด มิอาจให้สตรีพำนักอยู่ได้ เมื่อเด็กน้อยคนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่  

มิใช่เด็กอีกต่อไป นางย่อมไม่อาจอยู่ในอารามเทพได้อีก

ตอนถูกส่งตัวลงจากเขา กลับสู่ดินแดนในอาณัติของเผ่าชื่อ เด็กหญิง 

คนนั้นร้องไห้ฟูมฟาย ดึงเสื้อเขาไว้สุดชีวิต ถามเขาว่าตนทำผิดอะไรกันแน่ 

ถึงต้องถูกไล่กลับบ้าน เขาไม่อาจอธิบาย เพียงเสียบอวี้กู่ลงบนผมนางเงียบ ๆ   

ตบไหล่นางและบอกให้นางนำกลับไปด้วย

การพบพรากจากลาทั้งหมด ล้วนมีเวลาอันสมควรของมัน นางเคยอยู ่

เคียงข้างเขา ผ่านวันเวลาอ้างว้างบนยอดเขาอันยาวนานถึงเพียงนั้นมาด้วยกัน  
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กระนั้นเมื่อบุปผาดอกนั้นผลิบาน เขากลับมิอาจชื่นชม

สิ่งที่ยากเหนี่ยวรั้งในโลกหล้า คือพักตร์ชาดในคันฉ่องแลบุปผา 

ที่ปลิดปลิว

…

วิหคเทพฉงหมิงสยายปีกบินโฉบไปบนท้องนภา สืออิ่งกำอวี้กู่ในฝ่ามือแน่น 

เงียบ  ๆ  ดึงตนเองออกจากห้วงความทรงจำอันห่างไกล  มองผืนแผ่นดิน 

อวิ๋นฮวงเบื้องล่าง...เยี่ยเฉิงคึกคักรุ่งเรือง มีผู้คนนับแสนครัวเรือน แต่สายตา 

เขากลับหยุดอยู่ที่หมู่บ้านถูหลงตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ที่นั่นแปรสภาพเป็นซากปรักหักพังเพราะไฟสงครามที่ลุกโหมอย่าง 

ต่อเนื่องในช่วงนี้ เต็มไปด้วยคาวเลือดและเปลวเพลิงร้อนแรง

เขานั่งอยู่บนหลังวิหคเทพ  ทอดสายตามองพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การ 

ควบคุมของกองกำลังกู้แคว้น แววตาค่อย  ๆ  เปลี่ยนเป็นคมกริบ...เอาเถอะ  

ข้าพยายามยื้อไว้สุดกำลังแล้ว ในเมื่อจนแล้วจนรอดนางก็ไม่ยอมหันหลังกลับ  

ทุกอย่างในวันวานก็ได้แต่ปล่อยให้ผ่านไป

รอให้ถึงพรุ่งนี้ เรื่องทุกอย่างก็จะสิ้นสุด!
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“จวิ้นจู่ ท่านเป็นอะไรไป เท้าท่าน...”
ตลอดทางจากจวนผู้ว่าการจนถึงจวนชื่อหวัง  จูเหยียนไม่รู้เลยว่า 

ตนเองกลับมาได้อย่างไร ในหัวมีแต่ความว่างเปล่า กระทั่งพ่อบ้านก้าวเข้ามา 

เอ่ยทัก นางจึงได้สติกลับมา ก้มหน้าลง เห็นรองเท้าหุ้มแข้งของตนหายไป 

ขา้งหนึง่ตัง้แตเ่มือ่ใดกส็ดุรู้ มอืกำเศษผา้ทีฉ่กีขาดจากชายชดุคลมุสขีาวไวแ้นน่  

ดวงตามีน้ำตาเอ่อคลอ ผมเผ้าปลิวกระเซิงตามลม สภาพทุลักทุเลยิ่งนัก

พ่อบ้านเห็นสภาพของนางแล้วก็ลอบตระหนกในใจ “จวิ้นจู่ ไม่ได้เกิด 

เรื่องอะไรขึ้นกับท่านใช่หรือไม่”

“ข้าไม่เป็นไร” นางโยนเชือกบังเหียนให้ข้ารับใช้ส่ง ๆ เดินเข้าไปในจวน 

อย่างเลื่อนลอย ใจคิดถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันก่อนหน้า รู้สึก 

เจ็บปวดเข้าไปถึงกระดูก แต่กลับสับสนงุนงงยิ่งนัก

“จวิ้นจู่  ในที่สุดท่านก็กลับมาเสียที!”  เซิ่งหมัวมัวก้าวเข้ามาหา  

พอเห็นสภาพนางก็ใจหายวาบ รีบพักเรื่องที่อยากจะพูดเอาไว้ก่อน ถามว่า  

“เป็นอะไรไปเจ้าคะ เกิดอะไรขึ้น”

“ไม่มีอะไร” จูเหยียนรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ ไม่อยากพูดอะไรทั้งสิ้น

“เมื่อครู่จวิ้นจู่ไปจวนผู้ว่าการมากระมัง ใครทำให้ท่านไม่พอใจหรือ”  

เซิ่งหมัวมัวสังเกตจากน้ำเสียงและสีหน้าท่าทีของผู้ เป็นนายก็รู้ว่าตอนนี้ 

บรรพบุรุษน้อยกำลังอารมณ์ไม่ดี จึงเลียบเคียงถาม “ไม่ได้หนังสืออนุญาต 

21
ห า ห ม อ
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ให้ออกจากเมืองเพื่อเดินทางไปตี้ตูหรือเจ้าคะ ไม่เป็นไร ได้ยินว่าอีกไม่นาน 

หวังเยียก็จะกลับมาแล้ว ท่านไม่ต้องออกไปแล้วเจ้าค่ะ”

ไดย้นิวา่ฟูห่วงักำลงัจะกลบัมา ใบหนา้ของจเูหยยีนกลบัไมม่คีวามยนิดี 

แม้แต่น้อย เพียงรับว่า “อ้อ” คำหนึ่งแล้วเดินเข้าไปข้างในต่อ สองตา 

ไร้ชีวิตชีวา ฝีเท้าล่องลอย ไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรอยู่

เซิ่งหมัวมัวเห็นนางไม่ปกติก็รู้สึกร้อนใจ ถามเสียงเบา “เป็นอะไรไป 

หรอืเจา้คะ หรอืวา่...หรอืวา่ไปเ๋ฟงิหลนิผูน้ัน้กนิหวัใจหมดีเีสอืเขา้ไป กลา้รงัแก 

จวิ้นจู่?”

“เขากล้า?” จูเหยียนแค่นเสียง “ข้าบอกเขาไปแล้วว่าจะไม่มีวันแต่ง 

ให้เขาเป็นอันขาด!”

เซิง่หมวัมวัตกใจ ไมค่ดิวา่คลาดสายตาไปเพยีงครึง่วนั บรรพบรุษุนอ้ย 

ผู้นี้จะก่อเรื่องเร็วปานนี้  เดิมคิดจะอบรมนางสักหน่อย  แต่เห็นสีหน้า 

ของนางแล้ว เซิ่งหมัวมัวก็ไม่กล้าพูดอะไรมาก เอ่ยเพียง “จวิ้นจู่ ท่านไม่ได ้

กินอะไรมาทั้งวัน หิวหรือไม่ ในครัวยังมีเห็ดซงหรงตุ๋นนกกระทาไผ่อยู่  

จะให้...”

“ไม่ต้อง!” นางตัดบทด้วยความรำคาญ “กินไม่ลง”

น้ำเสียงนางดุดันมาก เห็นชัดว่ากำลังอารมณ์ไม่ดีอย่างยิ่ง เดินเข้าไป 

ข้างในอย่างขุ่นขึ้ง เซิ่งหมัวมัวรีบตามไป จูเหยียนเองก็ไม่รู้ว่าตนจะเข้าไป 

ทำอะไร เพียงเดินกลับห้องนอนตามสัญชาตญาณ จะนั่งก็มิใช่ จะลุกก็ใช่ที่  

พอคิดถึงคำพูดของอาจารย์ก่อนหน้านี้ หัวใจก็ปวดร้าวราวกับถูกฉีกทึ้ง

นางเดินวนไปมาในห้องอยู่นาน จู่  ๆ  ก็ลุกพรวด เขวี้ยงแถบผ้าในมือ 

ชิน้นัน้ลงกบัพืน้ รอ้งตะโกน “สิน้สมัพนัธห์มดวาสนากเ็อาส!ิ ใครกลวักนัเลา่”

ทว่าครู่ต่อมา นางกลับยืนนิ่งงัน ร้องไห้โฮ

เซิ่งหมัวมัวไม่กล้าเอ่ยอะไร มองนางเดินไปเดินมาอยู่ในห้อง จวิ้นจู่ 

ใบหนา้ขาวซดี สหีนา้วา้วุน่ราวกบัมไีฟสมุอก ลกุนัง่ไมเ่ปน็สขุ ทา่ทางผดิปกต ิ

เช่นนี้ทำให้หมัวมัวชราอดตกใจมิได้...จวิ้นจู่คงมิได้เจอยวนผู้นั้นอีกแล้ว 

กระมัง สีหน้าท่าทีเช่นนี้ เหมือนตอนที่นางเริ่มมีความรักครั้งแรก แอบชอบ 

มนุษย์เงือกผู้นั้นไม่ผิดเพี้ยน!
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“เฮ้อ  จะทำอย่างไรดี . . .”  ในที่สุดจู เหยียนก็ทรุดลงนั่ ง  พลาง 

ถอนหายใจ  ยกมือขึ้นปิดหน้า  เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงอับจนหนทาง  

“หมัวมัว ข้าควรทำเช่นไรดี...”

เห็นอารมณ์นางค่อย  ๆ  สงบลง  ไม่ฟาดงวงฟาดงาใส่ผู้อื่นแล้ว  

เซิ่งหมัวมัวจึงเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง วางมือลงบนไหล่ของหญิงสาว 

เบา  ๆ  พลางปลอบโยน “อย่าร้อนใจไปเลยเจ้าค่ะ จวิ้นจู่...ทุกเรื่องในโลก 

ล้วนมีหนทางแก้ไข”

ทว่าได้ยินเสียงเอ่ยปลอบอ่อนโยนของหมัวมัวแล้ว  จูเหยียนกลับ 

ร้องไห้ออกมาทันที “ไม่...ไม่มีหนทางแก้ไข! เมื่อครู่ข้า...ข้านั่งคิดอยู่ตั้งนาน  

เห็นทีไม่ว่าทำเช่นไรก็คงไม่มีหนทางอีกแล้ว!”

นางสะอึกสะอื้น “ท่านรู้หรือไม่ อาจารย์...อาจารย์ไม่ต้องการข้าแล้ว!”

อาจารย์? เซิ่งหมัวมัวตกใจ ไม่คิดว่าที่จวิ้นจู่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

เช่นนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลอีกคน...นางรู้ว่าก่อนอายุสิบสาม จวิ้นจู่เคยกราบ 

อาจารย์ศึกษาวิชาที่เขาจิ่วอี๋ ทว่านับตั้งแต่กลับมายังเมืองเทียนจี๋เฟิง อาจารย์ 

ผู้นั้นของจวิ้นจู่ก็ไม่เคยปรากฏตัวเลย ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า นางจึง 

ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้

แต่จู่ ๆ วันนี้...เกิดอะไรขึ้น!

เห็นจวิ้นจู่ร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจ เซิ่งหมัวมัวก็ยิ่งร้อนใจ แต่กลับ 

มิกล้าซักถามละเอียด ได้แต่ลูบหลังลูบไหล่นางเบา  ๆ  พลางถอนหายใจ  

“ใจเย็น ๆ เจ้าค่ะ ค่อย ๆ นะเจ้าคะ”

“วันนี้อาจารย์บอกข้าว่า จะตัดสัมพันธ์สิ้นวาสนากับข้า!” พูดถึงตรงนี้  

นางก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ “ข้า...ข้าไม่เคยเห็นสีหน้าเช่นนี้ของอาจารย์มาก่อน  

น่ากลัวเหลือเกิน! ฮึก...ไม่ว่าจะขอร้องเขาอย่างไร เขาก็ไม่ยอมหันกลับมา 

มองข้าสักแวบ...ฮือ ๆ ข้า...”

เซิ่งหมัวมัวปลอบนาง “อาจารย์แค่พูดไปเพราะความโมโหเท่านั้น”

“ไม ่ ไมใ่ช!่ ทา่นไมรู่น้สิยัของอาจารย!์” จเูหยยีนเชด็นำ้ตา รา่งสัน่เทา  

“แต่ไรมาเขาพูดคำไหนคำนั้นเสมอ! ในเมื่อเขาบอกว่าจะตัดสัมพันธ์สิ้นวาสนา 

กับข้า เช่นนั้นก็ย่อมทำตามที่พูดแน่นอน! ครั้งหน้าหากข้าตั้งตัวเป็นศัตรู 
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กับเขา เขา...เขาคงจะฆ่าข้าจริง ๆ!”

เซิ่งหมัวมัวสะท้าน โอบไหล่บอบบางของหญิงสาวแน่น “ไม่พูดส่งเดช 

นะเจ้าคะ! จวิ้นจู่เป็นเด็กผู้หญิงที่ดีออกปานนี้ ใครจะทำเช่นนั้นได้ลงคอละ 

เจ้าคะ”

“อาจารย์ต้องทำได้แน่นอน เขาใจแข็งออกจะตาย!” จูเหยียนนิ่งคิด 

ครู่หนึ่ง พลันเอ่ยว่า “หากถึงเวลานั้นจริง ข้า...ข้าไม่ยอมถูกเขาฆ่าอย่างนั้น 

หรอก! ข้าจะสู้แน่นอน!” นางชะงัก ก้มหน้าลง พึมพำว่า “แต่ต่อให้ข้า 

สู้สุดชีวิต ก็เอาชนะเขาไม่ได้อยู่ดี...จะทำเช่นไรดี”

นางรำพึงอย่างเลื่อนลอย สีหน้าประเดี๋ยวเจ็บปวด ประเดี๋ยวเด็ดเดี่ยว

“เฮ้อ จวิ้นจู่ ในเมื่อตอนนี้ยังคิดหาหนทางไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งคิดเลย”  

หมวัมวัชราปลอบเสยีงเบา “พกัผอ่นใหด้ ี กนิขา้วสกัมือ้ หลบัสกัตืน่ ไวม้แีรง 

แล้วค่อยคิดต่อนะเจ้าคะ”

จูเหยียนนั่งลงอย่างห่อเหี่ยว ใจลอยอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้า

“เช่นนั้นเราไปกินข้าวกันดีหรือไม่” เซิ่งหมัวมัวถามหยั่งเชิง ประคอง 

นางขึ้นมา

จูเหยียนมิได้ต่อต้าน ปล่อยให้นางประคองเดินไปอย่างงุนงง ไม่นาน 

ก็ถึงห้องอาหาร มีอาหารมากมายวางเรียงรายพร้อมสรรพ มีเห็ดซงหรง 

ตุ๋นนกกระทาไผ่ที่นางโปรดปรานที่สุด ทว่าแววตาของจูเหยียนกลับเลื่อนลอย  

มองไปที่ใดก็ไม่รู้ ท่าทางใจลอย น้ำแกงไก่หอมฉุยดื่มลงไปกลับไร้รสชาติ

ดื่มไปดื่มมา คล้ายสติของนางจะกลับคืนมาเล็กน้อย พลันเอ่ยถาม  

“จริงสิ เจ้าลูกกระต่ายเล่า”

“หืม?” เซิ่งหมัวมัวแปลกใจ “จวิ้นจู่หมายถึง?”

“ก็เจ้าลูกกระต่ายซูหมัวนั่นอย่างไร!” จูเหยียนบ่นพลางกวาดตามอง 

รอบ ๆ “เหตุใดข้ากลับมาแล้วจึงไม่เห็นเขา เขาหายไปไหน”

เซิ่งหมัวมัวตามสาวใช้คนหนึ่งมาซักถามแล้วตอบว่า “ตั้งแต่จวิ้นจู่ 

ออกไปตอนเช้า เจ้าหนูคนนั้นก็ถือสมุดบันทึกเล่มนั้นไปเก็บตัวเงียบ วันนี้ 

ทั้งวันยังไม่มีใครเห็นเขาเลยเจ้าค่ะ”

“อืม...เจ้าหนูนั่น ตัวเล็กแค่นี้แต่กลับเจ้าอารมณ์นัก!” จูเหยียนว้าวุ่น  
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เอ่ยเสียงขุ่น “ตอนเช้าแค่ไม่พาเขาไปด้วย ถึงกับไปซ่อนตัว หลบหน้าหลบตา 

ข้าเชียวหรือ”

เซิ่งหมัวมัวกระแอมทีหนึ่ง “จวิ้นจู่ตามใจเด็กคนนี้เกินไปแล้ว”

...มนุษย์เงือกเด็กที่พิการและมีโรคมากมายผู้นี้ นิสัยแปลกแยกดื้อรั้น  

ดูเหมือนทาสที่ เก็บกลับมาระหว่างทางเสียที่ ใด  นิสัยเหมือนนายน้อย 

จวนหวังทุกกระเบียดเสียละมากกว่า ไม่รู้ว่าเหตุใดคนนิสัยใจร้อนวู่วาม 

อย่างจวิ้นจู่ถึงทนเขาได้  คงเหมือนภาษิตที่ว่า  สิ่งหนึ่งมักข่มอีกสิ่งหนึ่ง 

ได้เสมอกระมัง

“ไปเอาตัวเขามา!” จูเหยียนมุ่นคิ้ว “ยังจะมาอวดดีกับข้าไม่เข้าเรื่อง  

ชักเอาใหญ่แล้ว!”

“เจ้าค่ะ” สาวใช้ถอยออกไป

นางกินข้าวอย่างไม่ใส่ใจไปเล็กน้อย เพราะอารมณ์ไม่ดี จึงกินเสร็จ 

อย่างรวดเร็ว หันไปถามพ่อบ้าน “อ้อใช่ ช่วงที่ข้าพักฟื้น สถานการณ์ 

ข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง”

“สถานการณ์ข้างนอก? จวิ้นจู่หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังกู้แคว้น 

หรอืขอรบั” หลงัจากถกูควา้ตวัเขา้ไปรา่ยอาคมอา่นใจโดยไมท่นัตัง้ตวั พอ่บา้น 

ก็ยังหวาดกลัวจู เหยียนไม่หาย  ไม่กล้าเข้าใกล้  ถอยหลบไปอยู่ห่าง  ๆ   

เขาถอนหายใจตอบว่า “เรื่องราวบานปลายทีเดียวขอรับ เมื่อครึ่งเดือนก่อน  

จวนผู้ว่าการเกือบถูกพวกเขาบุกโจมตี...โชคดีที่สุดท้ายทวยเทพคุ้มครอง  

สวรรค์ส่งสายฟ้าฟาดลงมา ทำให้ทหารกบฏเหล่านั้นถูกแรงสั่นสะเทือน 

จนร่วงหล่นจากกำแพง”

“สายฟ้าจากสวรรค์?” จูเหยียนอึ้งไป

ใช่ทวยเทพคุ้มครองเสียที่ใด น่าจะเป็นอาจารย์ยื่นมือเข้ามาในตอน 

สุดท้าย ช่วยไป๋เฟิงหลินสกัดการโจมตีของกองกำลังกู้แคว้นเอาไว้กระมัง  

มิน่าเจออาจารย์ครั้งนี้สีหน้าเขาจึงขาวซีดอยู่บ้าง คงเพราะได้รับบาดเจ็บ 

ตั้งแต่ตอนอยู่ที่หอซิงไห่อวิ๋น ระหว่างนั้นไม่ได้พักผ่อน จึงเหน็ดเหนื่อย 

จนล้มป่วยกระมัง

คนที่แข็งแกร่งราวกับเทพเช่นนี้ ที่แท้ก็บาดเจ็บได้เหมือนกัน...
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ขณะกำลังใจลอยก็ได้ยินพ่อบ้านเอ่ยว่า “ทหารกบฏเหล่านั้นเดิมคิดจะ 

จับโจรเอาหัวโจก1 บุกเข้าไปจับตัวใต้เท้าผู้ว่าการ แต่ไม่สำเร็จ จึงคิดล่าถอย 

กลับไปที่ค่ายใหญ่ใต้ทะเลสาบคันฉ่อง ดังนั้นผู้ว่าการจึงมีคำสั่งให้ปิดเมือง 

ค้นหา  ปิดทุกเส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ  ทหารกบฏเหล่านั้นมิอาจ 

ฝ่าวงล้อมออกไปได้ ได้แต่ถอยกลับไปยังหมู่บ้านถูหลงต่อสู้สุดกำลัง... 

แต่พวกเขาก็ทนต้านไว้ได้ หดหัวอยู่ในนั้นกว่าครึ่งเดือนแล้ว ยังยึดไม่ได้ 

เสียที”

จูเหยียนฟังเงียบ ๆ กำตะเกียบแน่นโดยไม่รู้ตัว

“แต่ว่าเรื่องนี้รู้ไปถึงตี้ตู วันนี้ตี้จวินทรงส่งทหารม้าฝีมือดีมาแล้ว”  

พ่อบ้านคิดว่านางไม่สบายใจ จึงรีบเอ่ยปลอบ “เชื่อว่าเมื่อกองกำลังสวรรค์ 

มาถึง พวกกบฏมีแค่ไม่กี่ร้อย น่าจะถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นอย่างรวดเร็ว... 

ถึงเวลานั้นทั้งเมืองก็จะยกเลิกกฎอัยการศึก จวิ้นจู่อยากไปที่ใดย่อมได้ทั้งสิ้น”

นางฟังแล้วกลับว้าวุ่นใจกว่าเดิม  นั่นสิ  ตอนนี้กองกำลังกู้แคว้น 

จนตรอกแล้ว เช่นนั้น...ยวนเล่า! ตอนนี้ยวนเป็นอย่างไรบ้าง เขา...เขาอยู่กับ 

นักรบเหล่านั้น ถูกล้อมอยู่ที่นั่นใช่หรือไม่

นางอดถามไม่ได้ “กองกำลังกู้แคว้นถูกล้อมอยู่ที่หมู่บ้านถูหลงหรือ”

“ขอรับ ที่นั่นมีเส้นทางน้ำหนาแน่น ทางหนึ่งเชื่อมไปยังทะเลปี้ลั่ว  

ทางหนึ่งเชื่อมไปยังทะเลสาบคันฉ่อง สำหรับมนุษย์เงือกนับเป็นที่กบดาน 

ทีด่ทีีส่ดุ ดงันัน้เมือ่กองกำลงักูแ้ควน้ไรห้นทางไป จงึยดึหมูบ่า้นถหูลงเปน็ฐาน 

ที่มั่นและต่อสู้สุดกำลัง” พ่อบ้านเอ่ย “แต่ใต้เท้าผู้ว่าการคาดการณ์ได้แม่นยำ  

สั่งให้ใช้ตาข่ายเหล็กนิลปิดกั้นเส้นทางน้ำทั้งหมดในเยี่ยเฉิงที่สามารถออกจาก 

เมืองได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ  แล้ว ทั้งยังร่ายอาคมไว้บนนั้นด้วย ดังนั้นแม้กองกำลัง 

กู้แคว้นพยายามฝ่าออกไปหลายครั้ง ล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่อาจ 

ทำลายตาข่ายฟ้าดินนี้ได้”

จูเหยียนตัวสั่น ใบหน้าขาวซีด

1 เป็นกลยุทธ์การศึก หมายถึงการมุ่งเป้าไปที่ตัวผู้นำหรือแม่ทัพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ 

ฝ่ายตรงข้าม เป็นการจู่โจมศัตรูในจุดยุทธศาสตร์

ตัว
อย
่าง



33

ช า ง เ ย ่ว์

นั่นใช่เรื่องที่ไป๋เฟิงหลินสามารถทำได้ที่ใดกัน คาดว่าคงเป็นผลงาน 

ชิ้นเอกของอาจารย์ เห็นทีเขาจะตั้งคำมั่นไว้จริง  ๆ หากไม่สังหารมนุษย์เงือก 

ให้สิ้นซากก็จะไม่ยอมรามือ...

นางสั่นสะท้าน ผุดลุกขึ้นทันใด ทำท่าจะวิ่งออกไปข้างนอก ข้าต้อง 

ไปหายวน! ตอนนี้เขากำลังจนมุม ต่อให้เป็นภูเขาดาบทะเลเพลิง ข้าก็ต้อง 

บุกเข้าไปช่วยเขาออกมาให้ได้!

ทว่าพอถึงหน้าประตู ลูบไปบนศีรษะ อวี้กู่ไม่อยู่แล้ว จูเหยียนอึ้งไป  

ค่อย  ๆ  ตั้งสติ...จริงด้วย อาจารย์ยึดอาวุธเวทของข้ากลับคืนไปแล้ว ยามนี้ 

บกุออกไปมอืเปลา่ออกจะวูว่ามเกนิไป อยา่งนอ้ยกต็อ้งคดิหาหนทางใหไ้ดก้อ่น

“จวิ้นจู่ ...จวิ้นจู่!” พ่อบ้านกับเซิ่งหมัวมัวตกใจ รีบเข้ามาขวางไว้  

“นี่ท่านจะไปที่ใดอีก ข้างนอกไม่สงบ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับร่างกาย 

สูงศักดิ์ของท่าน ข้าน้อย...”

นางยังไม่ทันตอบก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกประตู สาวใช้เจี๋ยเซียง 

วิง่เขา้มาอยา่งรอ้นรน สหีนา้ตระหนกลนลาน “แยแ่ลว้เจา้คะ่! จวิน้...จวิน้จู.่..”

“เกิดอะไรขึ้น” เซิ่งหมัวมัวนิ่วหน้า “โหวกเหวกโวยวายเช่นนี้”

เจี๋ยเซียงคุกเข่า เอ่ยอย่างร้อนใจ “บ่าว...บ่าวเจอมนุษย์เงือกเด็กผู้นั้น 

ในสระกวนหลานที่อุทยานท้ายจวน ตะ...แต่ว่า...”

“แต่อะไร” จูเหยียนชักจะหมดความอดทน

“ดูเหมือนเขา...เขาจะตายแล้ว!” เจี๋ยเซียงเอ่ยอย่างร้อนรน “ร่างกาย 

แน่นิ่งไม่ขยับ จมอยู่ในสระครึ่งตัว บ่าวออกแรงดึงเขาขึ้นมา แต่เรียกเท่าไร 

ก็ไม่ฟื้น! เห็นแล้วน่ากลัวยิ่งนัก...”

“อะไรนะ!”  จูเหยียนตกใจ  ไม่มีเวลาสนเรื่องกองกำลังกู้แคว้น  

รีบมุ่งหน้าไปยังอุทยานด้านหลัง “รีบพาข้าไปดู!”

จวนพักในเยี่ยเฉิงแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าจวนชื่อหวังในเมืองเทียนจี๋เฟิง 

มาก จูเหยียนใช้เวลาหนึ่งเค่อเต็ม ๆ กว่าจะเดินจากโถงด้านหน้าไปถึงอุทยาน 

ดา้นหลงั ยามนีเ้ปน็ชว่งปลายวสนัตเ์ดอืนสี่ ในสระกวนหลานเริม่มดีอกบวัตมู 

รับคิมหันต์ ต้นไม้ใบหญ้าเชียวขจีสะท้อนรับกับหอศาลาที่สร้างจากหยกขาว  
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เงียบสงบงดงามดุจภาพวาด

ในศาลาริมน้ำ เด็กน้อยคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่

“นี่ เจ้าลูกกระต่าย!” จูเหยียนสาวเท้าเข้าไป โน้มตัวลงอุ้มเด็กน้อย 

ที่หมดสติขึ้นมา “เจ้าเป็นอะไรไป อย่ามาแกล้งตายนะ!”

เด็กคนนั้นไม่ตอบนาง สองตาปิดสนิท ใบหน้าซีดเผือด แม้เขาจะ 

บอกว่าตนเองอายุใกล้จะแปดสิบแล้ว แต่ร่างกายกลับเบาหวิว ผอมแห้ง 

เหมือนไร้น้ำหนัก พอถูกนางออกแรงเขย่า ร่างกายก็อ่อนปวกเปียกไปหมด  

เส้นผมสีฟ้าน้ำทะเลที่แผ่สยายบนพื้นเปียกชุ่มจนน้ำไหลหยดลงมา

สมุดบันทึกเล่มนั้นถูกวางทิ้งไว้ข้าง ๆ พลิกเปิดไปถึงหน้าสี่

จูเหยียนหยิบขึ้นมาดู หัวใจพลันดิ่งวูบ หน้านั้นมีรอยคราบเลือดสาด 

กระเซ็น...

เด็กคนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ตั้งใจฝึกวิชาอาคมทั้งวัน พอเปิดมาถึงหน้าสี่ 

ก็กระอักเลือด?  หน้าสี่น่าจะเป็นอาคม  “ไฟ” ในห้าธาตุพื้นฐานกระมัง  

อาคมพื้นฐานที่ง่ายดายเช่นนั้น  ต่อให้เป็นผู้ เรียนเบื้องต้นที่หัวทึบที่สุด 

ก็ไม่น่าจะได้รับผลย้อนทำร้ายที่รุนแรงเช่นนี้! นี่มันเกิดอะไรขึ้น

นางทั้งตกใจทั้งโมโหอย่างห้ามไม่อยู่ เจ้าลูกกระต่ายนี่ ท่าทางก็ดู 

เฉลียวฉลาดดี แต่ที่จริงกลับปัญญาทึบนัก แม้แต่อาคมที่ง่ายที่สุดยังฝึก 

ไม่ได้ ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงแท้ ๆ!

“ส่งคนไปตามหมอเซินถู!” นางยัดสมุดบันทึกใส่ในอกเสื้อของซูหมัว  

พลางสั่งพ่อบ้าน “เร็วเข้า!”

“แต่ว่า...” พ่อบ้านทำท่าลำบากใจ

“แต่อะไร!” วันนี้จูเหยียนอารมณ์ฉุนเฉียวจนแค่สะกิดก็ปะทุได้ทันที  

เงยหน้าถลึงตาจ้องเขาอย่างเดือดดาล “สั่งให้เจ้าไปก็รีบไปสิ! รนหาที่รึ”

พ่อบ้านตกใจถอยหลังก้าวหนึ่ง ถอนหายใจเอ่ย “แน่นอนว่าข้าน้อย 

อยากไปเชิญหมอมา แต่ตอนนี้กองกำลังกู้แคว้นก่อความวุ่นวายอยู่ข้างนอก  

หมู่บ้านถูหลงเป็นฐานที่มั่นของพวกกบฏ  ตอนนี้ถูกล้อมจนแม้แต่น้ำยัง 

ไหลผ่านไม่ได้ หมอเซินถูและถูหลงฮู่คนอื่น  ๆ  ล้วนไม่มีข่าวคราว กระทั่ง 

มีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ยังไม่รู้ แล้วจะหาตัวพบได้อย่างไรขอรับ”
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“วางใจ ตาแก่บ้าตัณหาผู้นั้นไม่มีทางตายหรอก” จูเหยียนแค่นเสียง 

ออกจมูก นึกถึงเหตุการณ์ตอนพบคนผู้นี้ที่ใต้ดินของหอซิงไห่อวิ๋น ในใจ 

พลันกระจ่าง “กองกำลังกู้แคว้นไม่มีทางฆ่าเขาแน่ เขากับ...” เดิมนางอยาก 

บอกว่าเขากับยวนเป็นพวกเดียวกัน แต่ในที่สุดก็นึกขึ้นมาได้ ยั้งคำพูด 

ไว้ทันที เพียงแต่พอคิดว่าตอนนี้หมู่บ้านถูหลงโกลาหลวุ่นวาย มิอาจเชิญหมอ 

มาได้ ในใจก็อดร้อนรนมิได้

นางอุ้มซูหมัววิ่งกลับไปที่ห้อง วางเขาลงบนเตียงอย่างระมัดระวัง  

เอามือแตะหน้าผากเด็กน้อย รู้สึกร้อนนิด  ๆ...เลือดของมนุษย์เงือกนั้นเย็น  

ตอนนี้ตัวร้อนขนาดนี้ ไม่รู้เจ้าเด็กคนนี้จะทรมานเพียงใด

ดังนั้นเมื่อครู่เขาถึงได้กระโดดลงไปในสระน้ำ พยายามจะบรรเทา 

ความร้อนลงกระมัง เจ้าเด็กคนนี้ ขนาดจะตายอยู่แล้วยังไม่ยอมร้องขอ 

ความช่วยเหลือจากชาวคงซางที่อยู่รอบ ๆ...

ในใจจูเหยียนว้าวุ่นไปหมด ใช้อาคมมากมาย คิดจะลดความร้อน 

ในร่างกายของเขา แต่ไม่รู้เป็นเพราะร่างกายของมนุษย์เงือกกับมนุษย์ทั่วไป 

แตกต่างกันหรืออย่างไร อาคมทั้งหลายของนางจึงแทบไม่มีผล นางขบคิด 

อยู่นาน หัวใจร้อนรนยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แววตาค่อย ๆ หม่นทึม

เป็นเช่นนี้จวบจนเย็นวันที่สอง ทุกวิธีถูกนำมาใช้หมดแล้ว ใบหน้าของ 

ซูหมัวกลับซีดเซียวกว่าเดิม ริมฝีปากไร้สีเลือด ขอบตาลึกโหล ร่างเล็ก 

ขดเป็นก้อนกลม ลมหายใจรวยริน

“ไม่...อย่าไปนะ...” ระหว่างหมดสติ จู่ ๆ เด็กคนนั้นก็เพ้อออกมาเบา ๆ  

นิ้วมือเกร็งกระตุกกำเสื้อจูเหยียนแน่น “อย่าทิ้งข้าไป...”

นางก้มหน้าลง มองมือเล็กข้างนั้นที่ยังทิ้งรอยแส้ที่ถูกนางฟาดไว้ 

ชัดเจน อดรู้สึกปวดใจมิได้  กอดร่างเล็กของเขาแน่น  กระซิบเสียงเบา  

“ข้าไม่ทิ้งเจ้าหรอก...ข้าอยู่ตรงนี้!”

“อย่าทิ้งข้าไป!” เสียงของเด็กน้อยค่อย ๆ ถี่กระชั้นขึ้น ลมหายใจแผ่ว  

ดิ้นรนไม่หยุด คล้ายพยายามคว้าบางอย่างสุดชีวิต “รอก่อน...พี่สาว รอ 

ข้าด้วย”

เด็กคนนี้อ่อนไหวเหลือเกิน อารมณ์แปรปรวน วันนั้นอารามร้อนใจ 

ตัว
อย
่าง



36

จ ู เ ห ย ีย น ล ํ า นํ า ก ร ะ ด ูก ห ย ก 2

ทำให้นางทำร้ายเขา เดาว่าคงกลายเป็นเงามืดในใจเขาไปแล้ว ไม่รู้วันหน้า 

ต้องใช้เวลาอีกนานเพียงใดจึงจะชดเชยความผิดพลาดครั้งนี้ได้

ครัน้เหน็วา่ผา่นมาหนึง่วนั ขา้งนอกฟา้ใกลม้ดืแลว้ จเูหยยีนยงัไมส่นใจ 

ที่จะกินข้าว เซิ่งหมัวมัวจึงเอ่ยอย่างระมัดระวัง “จวิ้นจู่ ถ้าอย่างไร...ท่านกิน 

ข้าวเย็นก่อนค่อยว่ากันดีหรือไม่เจ้าคะ”

จูเหยียนคิดแล้วจึงเอ่ย  “พวกเจ้าออกไปเตรียมอาหาร  ข้าจะเฝ้า 

เด็กคนนี้อีกสักพัก”

“เจ้าค่ะ” ข้ารับใช้ทั้งหมดถอยออกไป

เมือ่ในหอ้งเหลอืนางเพยีงคนเดยีว จเูหยยีนลกุขึน้ยนืทนัใด กา้วพรวด 

ไปผลักเปิดหน้าต่าง มองไปทางด้านหนึ่งของเยี่ยเฉิง สถานที่ที่กองกำลัง 

กู้แคว้นปักหลักอยู่ แสงไฟสะท้อนจับผืนฟ้าจนเป็นสีแดงฉานไปครึ่งแถบ  

เสียงเข่นฆ่าลอยมาแว่ว ๆ เห็นชัดว่ายังคงต่อสู้กันไม่หยุด

นางมองดคูรูห่นึง่ แววตาคอ่ย ๆ เปลีย่นเปน็แนว่แน.่..เหน็ทคีงตอ้งเสีย่ง 

อันตรายไปหมู่บ้านถูหลง! ไม่ว่าจะเพื่อยวน หรือเพื่อซูหมัว ข้าก็ต้องไป!

จูเหยียนมีนิสัยทำอะไรเด็ดขาดโผงผาง เมื่อตัดสินใจแล้วก็ลงมือ 

เตรียมการทันที นางคิดได้ว่าเมื่อไม่มีอวี้กู่ก็ต้องหาอาวุธที่เหมาะมือสักอย่าง  

จึงแอบเข้าไปในตำหนักนอนของฟู่หวัง เปิดคลังเก็บของส่วนตัวของเขา  

หมายจะค้นหาอาวุธที่ร้ายกาจสักหน่อยออกมา

ทวา่ชือ่หวงัรปูรา่งสงูใหญบ่กึบนึ ปกตสิามารถใชม้อืเปลา่ฆา่หมสีูเ้สอืได้  

อาวุธที่ใช้หากมิใช่ทวนอสรพิษ2 ก็เป็นง้าวกรีดนภา3 ล้วนเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ 

ที่หลอมโดยช่างเลื่องชื่อ คมกริบเกินอาวุธใด  ๆ ทว่ากลับมีขนาดใหญ่จน 

เกินกำลังที่นางจะบังคับควบคุมได้

หลังจากเสียงเคร้ง ๆ ดังอยู่พักหนึ่ง นางก็ลากอาวุธชิ้นหนึ่งที่เหมาะมือ 

ที่สุดออกมาได้ในสภาพทุลักทุเล...นั่นคือดาบเก้าห่วงสันทอง สูงครึ่งตัวคน  

2 “จั้งปาเสอเหมา” เป็นอาวุธคู่กายของจางเฟย  (เตียวหุย) ลักษณะคล้ายทวนที่ใบมีด 

คดเคี้ยวไปมาเหมือนงูเลื้อย ปลายแยกเป็นสองแฉกคล้ายลิ้นงู 
3 “ฟางเทียนจี่” เป็นอาวุธที่มีรูปร่างคล้ายทวนและหอกผสมกัน ปลายแหลมใช้แทง  

ด้านข้างมีคมรูปจันทร์เสี้ยวใช้ฟัน
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น้ำหนักมากถึงห้าสิบกว่าชั่ง นางต้องใช้สองมือจึงจะยกขึ้นมาได้ แต่นี่เป็น 

อาวุธที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในบรรดาศัสตราวุธทั้งหมดแล้ว

ช่างเถอะ สิ่งนี้แล้วกัน! พอจะถูไถไปได้ ถึงอย่างไรก็คงไม่อาจ 

ลากทวนอสรพิษออกไปกระมัง นางคิดแล้วเลือกเกราะอ่อนที่ทำจากโลหะ 

มี่อิ๋น4 ออกมาจากหีบของฟู่หวัง ก่อนจะกระโดดออกไปทางหน้าต่างอย่าง 

เงียบเชียบ

ซูหมัวยังคงสลบไสล ความร้อนในร่างกายยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิม ร่างเล็ก 

บอบบางสั่นเทาไม่หยุด ริมฝีปากไม่มีสีเลือดแม้แต่น้อย จูเหยียนโน้มตัวลง 

อุ้มซูหมัวขึ้นมา ใช้เกราะอ่อนมี่อิ๋นห่อร่างเล็กเอาไว้ ผูกปมสายหนังที่ติดอยู่ 

บนนั้น แล้วแบกเด็กน้อยที่ไม่ได้สติขึ้นหลัง

นางลุกขึ้นยืน ตอนออกจากประตูเหลือบเห็นเงาสะท้อนด้านข้างจาก 

คันฉ่องสำริดแล้วก็อดหัวเราะมิได้...มือลากดาบเล่มใหญ่ หลังแบกเด็กน้อย 

คนหนึ่ง ตนที่พกอาวุธสวมชุดเกราะ ดูเหมือนอูฐที่กำลังจะถูกฟางทับตาย 

อย่างไรอย่างนั้น หากมิใช่เพราะเคยฝึกวิชาอาคมมา แม้แต่จะก้าวเดินนางคง 

ไม่มีปัญญากระมัง

เสียงฝีเท้าดังมาจากข้างนอก ใกล้เข้ามาทุกที พวกสาวใช้น่าจะกลับ 

มาแล้ว ขืนยังไม่ไปจะไม่ทันการณ์ การเดินทางครั้งนี้เหมือนการปีนเขาดาบ 

ย่ำทะเลเพลิง อันตรายอย่างยิ่งยวด จะกลับมาอย่างปลอดภัยได้หรือไม่ 

กย็งัไมรู่.้..แตค่นทีน่างรกัลว้นตกอยูใ่นอนัตราย ตอ่ใหเ้ปน็ภเูขาดาบทะเลเพลงิ  

นางจะไม่บุกเข้าไปได้อย่างไร

สุดท้ายจูเหยียนหันกลับมามองจวนชื่อหวังอีกครั้ง ไม่ลังเลอีกต่อไป  

ปลายเท้าสะกิดพื้น พุ่งออกจากหน้าต่าง หายลับไปในแสงสายัณห์

ข้างนอกท้องฟ้าเริ่มมืดแล้ว เนื่องจากประกาศใช้กฎอัยการศึก บนท้องถนน 

ผู้คนจึงบางตา  แต่ละบ้านล้วนปิดประตูไม่ออกมา ทุกหนแห่งบนถนน 

มีแต่ทหาร ทุกทางแยกล้วนมีกองกำลังประจำการอยู่มากกว่าปกติ

4 มิธริล (Mithril) เป็นโลหะในจินตนาการจากนิยายแฟนตาซีเรื่องลอร์ดออฟเดอะริงส์
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เอ๋? ดูเหมือนพวกเขาจะจู่โจมกองกำลังกู้แคว้นภายในคืนนี้?

นางไม่กล้าชักช้า สูดหายใจ นิ้วมือทำมุทรา ร่างหายวับไปทันที

จูเหยียนพรางกาย แบกซูหมัวเดินไปบนถนนอย่างเร่งร้อน สวนทาง 

กับทหารที่เดินเรียงเป็นแถว อากาศอบอวลไปด้วยความเงียบและไอสังหาร  

เสียงรหัสผ่านทางดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสงไฟจากที่ไกลลุกโชติช่วง เสียง 

ปืนใหญ่ดังสนั่นมาเป็นพัก ๆ บ่งบอกว่าข้างหน้ากำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด

ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาเป็นครั้งคราว เห็นศพล้มก่ายกองอยู่ 

ข้างทาง ลูกธนูปักเต็มร่าง ลูกธนูเหล่านั้นบ้างเป็นของชาวคงซาง บ้างเป็นของ 

กองกำลังกู้แคว้น...ภายใต้บรรยากาศชุลมุนวุ่นวายนี้ ทั่วทุกหนแห่งมีแต่ 

ความพรั่นพรึง

จูเหยียนเหลือบมอง เห็นชุดคลุมแพรหรูหราชุดหนึ่งพลันชะงัก

ชุดเช่นนี้คุ้นตานัก...นางเพ่งมองศพนั้นอย่างอดมิได้ พลันตะลึงงัน!  

แม้จะมีธุระเร่งด่วน แต่จูเหยียนยังคงหยุด ออกแรงลากตัวคนผู้นั้นออกมา 

จากกองซากศพ

“อ๊ะ” พอมองดูดี ๆ แล้วก็อุทานออกมา 

“เสวี่ยอิง?” นางร้องด้วยความตกใจ ไม่อยากเชื่อว่า...คนที่ล้มอยู่ 

ข้างทางคือธิดาของไป๋หวัง เสวี่ยอิงจวิ้นจู่! นาง...นางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร  

หญิงสาวสูงศักดิ์ ธิดาแห่งจวนหวัง มิใช่ควรอยู่ในตี้ตูกับหวงไท่จื่อหรือ  

เหตุใดจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้

จูเหยียนตกใจยิ่งนัก ทว่าอีกฝ่ายกลับหมดสติไม่รู้เรื่อง นางออกแรง 

ถูลู่ถูกังลากเสวี่ยอิงไปยังบริเวณที่สงบเงียบ ใช้อาคมปกป้องปราณหัวใจของ 

อีกฝ่ายไว้ ทว่านิ้วมือเพิ่งจะสัมผัส กลับรู้สึกได้ถึงพลังประหลาดบางอย่าง  

นางนิ่งงันทันใด แปลก! ดูเหมือนบนร่างนางจะมีร่องรอยอาคมบางอย่างอยู่

อีกทั้งอาคมชนิดนี้ ดูเหมือนยังเป็นอาคมที่ข้าคุ้นเคยด้วย

“ช่วย...ช่วยด้วย...” เสวี่ยอิงจวิ้นจู่พึมพำทั้งที่ไม่ได้สติ “อาอวี่...”

อาอวี่?  หรือว่านางหมายถึงหวงไท่จื่อสืออวี่?  จูเหยียนตระหนก  

นึกถึงข่าวลือที่หวงไท่จื่ออายุน้อยรักสนุก มักหนีออกจากวังมาเที่ยวเล่น 

ไปทั่ว หัวใจหดเกร็งอย่างห้ามไม่อยู่ รีบลุกขึ้นเดินกลับไปตรวจดูที่เดิม... 
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แต่มองหาจนทั่วก็ไม่พบศพที่มีลักษณะสอดคล้องกับเขา

บางทีหวงไท่จื่ออาจโชคดี หนีไปได้กระมัง

จูเหยียนมองดูรอบหนึ่ง ไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้น ซูหมัวที่อยู่บนหลัง 

เปล่งเสียงครางแผ่ว  ๆ นางร้อนใจ นึกขึ้นได้ว่าเด็กที่ป่วยหนักคนนี้ต้องรีบ 

ไปหาหมอโดยด่วน  ตอนนี้สถานการณ์โกลาหลวุ่นวาย  นางมิอาจสนใจ 

อะไรได้มาก จึงพาเสวี่ยอิงออกจากสถานที่อันตราย พันแผลให้เรียบร้อย  

ใช้ทางอ้อมพาอีกฝ่ายกลับไปส่งที่จวนผู้ว่าการอย่างรวดเร็ว

ไป๋เฟิงหลินเป็นพี่ชายของเสวี่ยอิง ส่งนางมาที่นี่น่าจะปลอดภัยกระมัง 

เรื่องต่อจากนี้นางไม่มีปัญญาจะก้าวก่าย ยังต้องไปยุ่งกับเรื่องของ 

ตัวเองอีก! จูเหยียนมิกล้ารั้งอยู่นาน หันหลังแบกซูหมัวเดินทางต่อไปโดยเร็ว

ผ่านอีกหนึ่งแยกก็จะถึงหมู่บ้านถูหลงแล้ว  ทว่าเบื้องหน้ากลับมี 

ด่านตรวจ นั่นเป็นเครื่องกีดขวางสูงหนึ่งจั้ง ล้อมรั้วไม้และลวดหนาม ปิดกั้น 

เส้นทางไว้...มีทหารอาวุธครบมือยืนอยู่แน่นขนัด ดาบกระบี่น่าเกรงขาม  

แผ่ไอสังหารเยียบเย็น

นางตะลึงงัน คนพวกนี้โง่เกินไปแล้ว กองกำลังกู้แคว้นล้วนเป็น 

มนุษย์เงือก หากคิดหนีก็ต้องเลือกเส้นทางน้ำจึงจะสะดวกกว่า จะเลือก 

เส้นทางบกไปทำไม

นางใช้อาคมกำบังกาย แน่นอนว่าย่อมไม่มีใครมองเห็น ปลายเท้า 

สะกิดพื้น เหินตัวข้ามเครื่องกีดขวางไปได้อย่างง่ายดาย ขณะกำลังจะรีบวิ่ง 

ต่อไป ข้างหูพลันได้ยินเสียงกรีดร้องแหลม ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนบุกออกมา 

จากหมู่บ้านถูหลง!

คนเหล่านั้นรวมตัวกัน มีประมาณสิบกว่าคน วิ่งออกมาโดยไม่สนใจ 

อะไรทั้งสิ้น พุ่งตรงมายังด่านกีดขวาง!

ไม่กระมัง จูเหยียนตกใจ มนุษย์เงือกพวกนี้บ้าไปแล้วหรือ

นางก้าวไปข้างหน้าหลายก้าวโดยไม่รู้ตัว สองมือเงื้อดาบขึ้นเงียบ  ๆ   

ทว่าเมื่อคนเหล่านั้นวิ่งใกล้เข้ามา แสงจากคบไฟส่องจับใบหน้า นางจึงพบว่า 

คนที่หนีออกมามิใช่มนุษย์เงือก แต่เป็นถูหลงฮู่ในหมู่บ้าน!

“หยดุ! หา้มเขา้มา!” เซีย่วเวย่ทีด่แูลดา่นนีต้ะโกนเสยีงกรา้ว “เบือ้งบน 
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มีคำสั่ง นับตั้งแต่คืนนี้ไปให้ปิดพื้นที่สงคราม เข้าได้ออกไม่ได้!”

ทว่าถูหลงฮู่ เหล่านั้นกำลังตื่นตระหนกอย่างยิ่งยวด  พุ่งมาที่ด่าน 

โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น คิดจะวิ่งกลับเข้าไปในเยี่ยเฉิง หนึ่งในนั้นมือซ้าย 

ยังลากคนเจ็บมาด้วยคนหนึ่ง มือขวาถือไม้เท้า เดินกะโผลกกะเผลกเข้ามา 

ออ้นวอน “นายทา่น! ขา้งหนา้...ขา้งหนา้ระเบดิปนืใหญต่กลงมาอยา่งกบัหา่ฝน  

หมู่บ้านลุกเป็นไฟหมดแล้ว! ขืนยังไม่หนี ทุกคนในหมู่บ้านต้องตายหมดแน่!  

ขอร้องท่านละ...”

ยังไม่ทันสิ้นเสียงก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวน เสียงของคนผู้นั้นชะงัก 

กลางคนั ลกูธนคูมกรบิพุง่ทะลหุนา้อก ตรงึถหูลงฮูท่ีเ่ขา้มารอ้งขอความเมตตา 

ไว้กับพื้น คนอื่น  ๆ  ร้องอุทานด้วยความหวาดผวา ถอยกรูดหลายก้าวอย่าง 

หวาดหวั่น

“ทุกคนฟังข้าให้ดี! ใครบุกเข้ามาตาย!” เซี่ยวเว่ยผู้นั้นถือคันธนู  

ออกคำสั่งกับลูกน้องซ้ายขวาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด “เบื้องบนมีคำสั่ง ทุกคน 

ที่ออกมาจากข้างใน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงือกหรือไม่ ฆ่าไม่เว้น!”

“รับทราบ!” ทหารรอบด้านขานรับเสียงดัง ลูกธนูคมกริบถูกยกขึ้น 

อย่างพร้อมเพรียงเรียงเป็นแถว

พวกถูหลงฮู่ที่เพิ่งหนีตายออกมาจากพื้นที่ต่อสู้ตกใจจนถอยไปข้างหลัง  

ทิ้งศพของคนที่บุกออกไปคนแรกไว้ที่ เดิม  แม้กระทั่งคนเจ็บก็ไม่มีใคร 

เหลียวแล ทว่าหนีไปได้ไม่กี่ก้าว กลับได้ยินเซี่ยวเว่ยออกคำสั่ง  ลูกธนู 

นับไม่ถ้วนยิงไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นพร้อมเสียงแหวกอากาศ

“หยุดนะ!” จูเหยียนตกใจ ไม่สนใจอะไรอีก ปลายเท้าสะกิดพื้น  

โฉบเข้าไปประหนึ่งสายฟ้า แน่นอนว่าพวกถูหลงฮู่ที่คิดแต่จะหนีเอาชีวิตรอด 

ไม่ได้หันกลับมามอง แต่ทหารที่ยิงธนูกลับตะลึงตาค้าง...ท่ามกลางราตรี  

เห็นเพียงลูกธนูที่พวกเขายิงออกไปหยุดชะงักกลางอากาศ จากนั้นถูกหักกลาง 

เป็นสองท่อน ร่วงกราวลงบนพื้น!

นี่...นี่มันอะไรกัน ผีหลอกหรือ

จูเหยียนแบกซูหมัวพุ่งตัวออกไป ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดควงดาบใหญ่ 

ในมือ  ฟันลูกธนูที่ถาโถมเข้ามาดุจห่าฝนจนหักครึ่งกลางอากาศอย่าง 
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พร้อมเพรียง ทว่าอาวุธใหม่ใช้ไม่ถนัดมือเอาเสียเลย ตวัดดาบครั้งนี้เร่งร้อน 

เกินไป ตัวดาบก็หนักเกินไป ทำเอานางถูกเหวี่ยงจนตัวแทบปลิวไปด้วย  

ซวนเซแทบล้มหน้าคะมำ

โชคดีที่ใช้อาคมกำบังกายไว้ หาไม่แล้วสภาพข้าตอนนี้คงทุลักทุเล 

ไม่น้อย

นางบ่นในใจ ไม่มีเวลาคิดมาก ฉวยโอกาสตอนที่การโจมตีระลอก 

ต่อไปยังมาไม่ถึง หิ้วตัวคนเจ็บที่ล้มอยู่บนพื้นขึ้นมาโดยเร็ว วิ่งทะยานไป 

ข้างหน้า ทว่าหลังนางแบกคนหนึ่ง มือหิ้วอีกคนหนึ่ง ไหนจะต้องลากดาบ 

เล่มใหญ่ด้วยมือข้างเดียว ออกจะเกินกำลังไปหน่อย เพิ่งจะวิ่งไปได้หนึ่งหลี่ 

ก็เหนื่อยหอบจนตัวโยน ต้องหาที่ลับตาพักหายใจ

ทว่าทันทีที่นางคลายอาคมกำบังกาย ข้างหูกลับได้ยินเสียงอุทานด้วย 

ความตกใจ “จู...จูเหยียนจวิ้นจู่? เหตุใดจึงเป็นเจ้า!”

เสียงที่ดังขึ้นกะทันหันทำเอานางสะดุ้ง คลายมือออกทันที เสียงนั้น 

เปลี่ยนเป็นเสียงร้องโอดโอย จูเหยียนก้มหน้ามองอย่างแปลกใจ พบว่า 

ผู้พูดคือคนเจ็บที่ถูกนางโยนลงบนพื้น  เมื่อเพ่งดูดี  ๆ  ก็ตกใจ  “หมอ... 

หมอเซินถู?!”

คนเจ็บที่พยายามฝ่าด่านออกไปเมื่อครู่ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหมอเซินถู 

จริง ๆ!

หมอเลื่องชื่อที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดในวันวานเวลานี้ทั้งร่างเต็มไป 

ด้วยเลือด ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อย เขาออกแรงจับต้นไม้ข้างทาง 

พยุงตัวลุกขึ้น มองนางอย่างตื่นตระหนก “เจ้า...จู่  ๆ  เจ้าโผล่มาได้อย่างไร  

นี่...นี่มันอะไรกัน”

“เมื่อครู่ข้าเป็นคนช่วยเจ้าไว้ เจ้าโง่!” จูเหยียนเห็นเขาทำหน้างุนงง  

จึงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ “เจ้าคิดว่าลูกธนูพวกนั้นจะหักกลางอากาศได้เอง  

แล้วตัวเจ้าจะเหาะมาที่นี่ได้เองรึ”

“ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง” หมอเซินถูอึ้งไป “ว่าแต่...เจ้ามาทำอะไรที่นี่”

“โอ๊ย อย่ามัวแต่ถามโน่นถามนี่อยู่เลย! ข้าเพิ่งจะช่วยชีวิตเจ้า ตอนนี ้

เจ้ารีบมาตอบแทนข้าซะ!” จูเหยียนไม่มีเวลาพูดมากกับเขา แก้ปมปลดซูหมัว 
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ลงจากหลังอย่างร้อนรน  อุ้มมาตรงหน้าเขา “เจ้าลูกกระต่ายนี่ไม่สบาย!  

เจ้ารีบตรวจดูให้เขาเร็วเข้า...”

หมอเซินถูเห็นซูหมัวที่ถูกห่อตัวด้วยเกราะอ่อนมี่อิ๋น พลันตื่นตะลึง  

โพล่งออกมา “เป็นเขา? วิเศษยิ่งนัก!” เขาชะงัก เหลือบมองจูเหยียนแล้ว 

เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงประหลาด “เจ้า...เจ้าเสี่ยงอันตรายมาที่นี่ ก็เพื่อเด็ก 

คนนี้หรือ”

“ก็ใช่น่ะสิ! ทำไมล่ะ” นางมุ่นคิ้ว ดันหมอที่ได้รับบาดเจ็บไปตรง 

หน้าเด็ก เร่งเร้าอย่างร้อนใจ “รีบรักษาเจ้าลูกกระต่ายเร็วเข้า! เมื่อวานข้า 

ออกไปครู่เดียว กลับมาเขาก็ตัวร้อนเป็นไฟ สั่นไม่หยุดเหมือนเป็นไข้จับสั่น... 

เจ้ารีบตรวจดูเร็วเข้า!”

หมอเซินถูลากขาที่หัก อดทนกับความเจ็บ แตะนิ้วมือลงบนจุดชีพจร 

ของซูหมัว สีหน้าเคร่งเครียด เงียบงันไปครู่หนึ่ง จูเหยียนกระวนกระวาย  

อดโพล่งถามไม่ได้ “เป็นอย่างไรบ้าง คงมิใช่ว่าใกล้ตายแล้วกระมัง”

“ไม่ถึงขั้นใกล้ตาย” หมอเซินถูส่ายหน้า จูเหยียนยังไม่ทันโล่งอก  

เขากลับเอ่ยว่า “ดูอาการแล้ว น่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกวันสองวันกระมัง”

จูเหยียนแทบจะลมจับ นานครู่ใหญ่จึงร้องเสียงหลง “ไม่ได้! เจ้า... 

เจ้าต้องช่วยชีวิตเขากลับมาให้ได้!”

หมอเซนิถปูรายตามองนาง ใบหนา้ชราเหีย่วยน่ทีเ่ตม็ไปดว้ยคราบเลอืด 

เผยสีหน้าน่ารังเกียจออกมา แสยะยิ้มอย่างไม่จริงใจ “ค่ารักษาครั้งก่อน 

เจ้ายังไม่จ่ายเลย...ตอนอยู่หอซิงไห่อวิ๋นบิดาก็ยังไม่ได้แตะต้องสาวงามสักคน  

บอกให้เจ้าจ่ายเงินให้ข้า เจ้าก็ยังจะบ่ายเบี่ยง! ตอนนี้คิดจะมาให้ข้ารักษาโรค 

อีกแล้วรึ”

“ครั้งก่อน...ครั้งก่อนข้าไม่มีเงินจริง ๆ  นี่!” จูเหยียนไม่คิดว่าเขาจะรื้อ 

บัญชีเก่าออกมาปุบปับ อดกระทืบเท้าไม่ได้ “ตอนนั้นเงินข้าเอาไปแย่งชิง 

ยอดพธูหมดแล้ว เจ้าดันมาทวงตอนนั้น ข้าจะมีจ่ายได้อย่างไรเล่า”

หมอเซินถูแค่นเสียงเย็นชา “ครั้งก่อนไม่มี แล้วครั้งนี้เล่า”

“ครั้ง...ครั้งนี้...” จูเหยียนพูดไม่ออก ลูบคลำตามตัว “ก็ไม่ได้เอามา 

เหมือนกัน...”
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หมอเซินถูแค่นเสียงหึ  ทิ้งซูหมัวไว้ด้านข้าง  “ค่ารักษาคราวก่อน 

ยังไม่จ่าย คราวนี้จะให้รักษาอีกแล้ว? เจ้าเห็นข้าเป็นอะไร เป็นไอ้หน้าโง่ 

ที่หลอกได้ง่าย ๆ รึ”

“นี่!” นางร้อนใจ พุ่งเข้าไปคว้าคอเสื้อตาเฒ่าหนังเหี่ยวผู้นี้ “ข้าเพิ่งจะ 

ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้นะ! เชื่อหรือไม่ว่าข้าจะโยนเจ้ากลับไปอยู่ใต้ห่าธนูอีกครั้ง 

เดี๋ยวนี้”

“ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าช่วยข้าเสียหน่อย เจ้าเต็มใจเอง ข้าไม่รับบุญคุณ 

ครั้งนี้” หมอเซินถูกลับไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อย ทำคอแข็งแค่นเสียงหยัน  

“อีกอย่าง เจ้าโยนข้ากลับไป โลกนี้ก็ไม่มีคนช่วยชีวิตลูกกระต่ายนี่ได้อีก 

แล้วละ!”

จูเหยียนโมโหแทบตาย แต่กลับไม่กล้าทำอะไรเขา...ต่อให้เอามีดจ่อคอ 

ใหต้าแกผู่น้ีต้กปากรบัคำ แตห่ากเวลาสัง่ยา เขากลบัเปลีย่นตวัยาไปตวัสองตวั  

ซูหมัวมิใช่ต้องถูกเขาฆ่าตายอยู่ดีหรอกหรือ

“แลว้เจา้จะเอาอยา่งไร” นางขม่โทสะ โยนเขากลบัลงบนพืน้ คดิจะเอย่ 

คำพูดโอนอ่อน แต่น้ำเสียงยังคงแข็งกระด้าง “เจ้า...เจ้าต้องให้ข้าทำเช่นไร 

จึงจะยอมช่วยคน”

“เรื่องนี้น่ะหรือ...” หมอเซินถูนวดคอ “ขอข้าคิดดูก่อน”

“ไม่ต้องคิดแล้ว! ไม่ว่าอะไรข้ารับปากทั้งนั้น!” ได้ยินเสียงระเบิด 

ดังสนั่นอยู่ข้างหู  เห็นเด็กน้อยหายใจรวยรินกำลังจะตายในอ้อมอกตน  

จูเหยียนตวาดเสียงเกรี้ยวอย่างหมดความอดทน “ไม่ต้องมากความ รักษา 

เขาก่อน!  หาไม่แล้ว หากเจ้าลูกกระต่ายตาย ข้าจะฝังเจ้าไปพร้อมกับ 

เขาด้วย!”

หมอเซินถูเหมือนจะตกใจกับโทสะของนาง นิ้วมือชะงัก เหลือบมอง 

นาง “เจ้าพูดเองนะ ข้าต้องการอะไรเจ้าจะรับปากทั้งหมด! เจ้าสาบาน?”

“ข้าสาบาน!” จูเหยียนคว้าตัวเขามา “รีบตรวจอาการเขา!”

“ก็ได้ ข้าจะจำไว้...จวิ้นจู่ติดค้างไมตรีข้า ไว้วันหน้าข้าคิดออกว่า 

ต้องการอะไร ไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นอะไร เจ้าก็ต้องรับปาก” หมอเซินถู 

หัวเราะ เดินกะโผลกกะเผลกเข้าไปนั่งลงข้างกายซูหมัวอีกครั้ง ยื่นนิ้วมือ 
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ออกไปแตะจุดชีพจรของอีกฝ่ายแล้วก็เงียบไปอีกครั้ง

เสียงปืนใหญ่ดังสนั่นอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ทหารม้าถึงกับขนปืนใหญ่ 

มาจากตี้ตูด้วย ใช้แสนยานุภาพของทั้งแคว้นมารับมือกับหมู่บ้านชาวประมง 

เล็ก ๆ แห่งนี้ ราวกับต้องการทำลายล้างที่แห่งนี้ให้ราบเป็นหน้ากลอง

จูเหยียนซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้ท่ามกลางซากปรักหักพัง สองมือทำมุทรา  

แสงสว่างคล้ายมีคล้ายไม่มีแผ่คลุมลงมา  ปกป้องทั้งสามคนไว้ภายใน  

กันห่าธนูและระเบิดปืนใหญ่เหล่านั้นไว้ด้านนอก นี่คือข่ายอาคมป้องกัน 

ที่เรียบง่าย ทว่าเนื่องจากระเบิดปืนใหญ่มีอานุภาพสูง ดังนั้นจึงสิ้นเปลือง 

พลังวิญญาณไม่น้อย

นางมองหมอเซินถูตรวจรักษาซูหมัวด้วยความร้อนใจ  คิดจะอ่าน 

เงื่อนงำจากใบหน้าของเขา แต่ใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นกลับไม่เผยอารมณ์ใด ๆ 

ท่ามกลางความเงียบชั่วระยะสั้น  ๆ  ได้ยินเพียงเสียงดังกึกก้อง  

คล้ายในที่ไกลออกไปมีบางอย่างพังถล่มลงมา

“ตีแตกแล้ว! ตีแตกแล้ว!” เสียงตะโกนดังขึ้นข้างหูดุจกระแสน้ำหลาก  

เป็นเสียงทหารม้าโห่ร้องด้วยความยินดี ไม่นาน ทหารม้านายหนึ่งก็ห้อตะบึง 

กลับมาจากสนามรบข้างหน้า  มือชูธงคำสั่ง  ตะโกนเสียงดัง  “ปราการ 

สุดท้ายของกองกำลังกู้แคว้นถูกเราตีแตกแล้ว! แม่ทัพชิงกังมีคำสั่งรวมพล  

ล้อมโจมตีสมรภูมิ!”

“รับทราบ!” ทหารที่เฝ้าด่านหน้าได้รับคำสั่งก็เตรียมพร้อมทันใด  

รวมพลตั้งแถว ทิ้งกำลังส่วนน้อยเฝ้าที่นี่ ก่อนจะรุดไปสมทบกับทัพใหญ่

อะไรนะ! กองกำลังกู้แคว้น...กองกำลังกู้แคว้นพ่ายแพ้แล้วหรือ  

แล้วยวนเล่า ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง จูเหยียนอดลุกขึ้นไม่ได้ แทบจะ 

พุ่งตามคนเหล่านั้นไปด้วย ข้างหูกลับได้ยินหมอเซินถูถามขึ้นมา “เขาเป็น 

เช่นนี้มานานเท่าใดแล้ว”

“หา? สอง...สองวันเต็ม  ๆ  แล้ว!” จูเหยียนจำต้องชะงักเท้า กลับมา 

ที่ข้างกายซูหมัว มุ่นคิ้วตอบคำถามหมออย่างอดทน “ทั้งอาการยังทรุดลง 

เรื่อย ๆ ข้าจึงจำต้องแบกเจ้าลูกกระต่ายออกมา คิดจะเสี่ยงอันตรายพาเขามา 

ให้เจ้ารักษา”
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“โชคดีที่เจ้าแบกเขาวิ่งออกมา” หมอเซินถูถอนหายใจ ปล่อยนิ้วมือ 

ที่ตรวจชีพจรของเด็กน้อย “หากช้าไปอีกวัน โลหิตในร่างเขาจะระเหยไป 

หมดแล้ว”

“อะไรนะ” จูเหยียนอุทานอย่างตกใจ “ระเหย?”

“ระยะนี้เด็กคนนี้ถูกอาคมอะไรหรือไม่” หมอเซินถูพิจารณาสีหน้า 

ของซูหมัวอย่างละเอียดอีกครั้ง เลิกเปลือกตาเขาดู หันมาถามจูเหยียน  

“โดยเฉพาะอาคมธาตุไฟ”

“อาคมธาตุไฟ? ไม่มีนี่...” นางอึ้งไป “หลายวันมานี้เขาอยู่ในจวน 

ชื่อหวังกับข้าก็ปกติดี จะถูกคนโจมตีหรือร่ายอาคมใส่ได้อย่างไร”

“เช่นนั้นก็ประหลาด”  หมอเซินถูส่ายหน้า  “มีพลังอัคคีร้อนแรง 

แทรกซึมทั่วร่างเขา เผาผลาญอวัยวะภายในของเขา จึงทำให้ตัวเขาร้อน 

เช่นนี้...โชคดีที่เขาฉลาด กระโดดลงสระน้ำเอง หาไม่ป่านนี้คงถูกย่างสด 

จนเลือดหมดตัวไปนานแล้ว”

จูเหยียนนิ่งงัน พลันคิดถึงเหตุการณ์ตอนพบตัวซูหมัว...เขาฝึกอาคม 

ในสมุดบันทึกเล่มนั้นตามลำพัง สมุดบันทึกที่ถูกโยนทิ้งไว้บนพื้น มิใช่ 

เปิดไปถึงหน้าสี่พอดีหรือ

หน้าที่สี่คืออาคม “ธาตุไฟ”!

นางโพล่งออกมา “ใช่! ข้านึกออกแล้ว...ตอนข้าไม่อยู่ ดูเหมือนเจ้า 

ลูกกระต่ายจะกำลังฝึกอาคมธาตุไฟในห้าธาตุ! เป็นเพราะสาเหตุนี้หรือไม่”

“อะไรนะ” ดวงตาประหลาดของหมอเซนิถเูหลอืบขึน้มา ถามเสยีงเฉียบ  

“เจ้าบ้าไปแล้วรึ ให้เขาฝึกสิ่งนี้!”

“หา?” จูเหยียนถอยหลังก้าวหนึ่ง เอ่ยตะกุกตะกัก “ทะ...ทำไมหรือ... 

สิง่นีเ้จา้ลกูกระตา่ยอยากเรยีนเองนีน่า...หา้ธาตเุปน็เพยีงอาคมขัน้พืน้ฐานเทา่นัน้  

ไม่มีอันตรายอะไรเสียหน่อย”

“โง่เง่า! มนุษย์เงือกไม่อาจฝึกอาคมธาตุไฟได้! เจ้าไม่รู้หรอกหรือ”  

หมอเซินถูโมโหจนหน้ายู่เป็นก้อน ชี้จมูกนาง ตวาดเสียงเกรี้ยว “มนุษย์เงือก 

เกิดในท้องทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน้ำโดยกำเนิด น้ำไฟมิอาจอยู่ร่วมกัน  

โดยเฉพาะเด็กเล็กเช่นนี้ เจ้ากลับปล่อยให้เขาควบคุมพลังธาตุไฟ นี่มิใช่ 
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ฆ่าเขาแล้วจะเรียกว่าอะไร!”

จูเหยียนถูกด่าจนใบหน้าขาวซีดสลับเขียวคล้ำ แต่กลับไม่กล้าโต้แย้ง 

แม้แต่คำเดียว

ตอนที่นางโยนสมุดบันทึกให้ซูหมัว ใจคิดแต่จะไปจัดการเรื่องของ 

ตนเอง ไม่ได้ขบคิดให้ละเอียดเลยว่าทิ้งเด็กให้เรียนรู้วิชาตามลำพังเช่นนั้น 

จะเกิดผลลัพธ์ตามมาอย่างไรบ้าง...จริงด้วย ข้าช่างเป็นอาจารย์ที่ไร้ความ 

รับผิดชอบ ข้าเป็นคนผลักเด็กคนนี้ลงหลุมไฟด้วยมือตนเอง!

จูเหยียนรู้สึกห่อเหี่ยว  ไม่กล้าโต้กลับ  ได้แต่เอ่ยอย่างหวาดหวั่น  

“แล้ว...แล้วต้องรักษาเช่นไร”

“โชคดทีีเ่จา้แบกเขามาหาขา้ โลกนีน้อกจากขา้กไ็มม่ใีครชว่ยเขาไดแ้ลว้”  

หมอเซินถูประคองเด็กน้อยที่สลบไสลขึ้นมา “หากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหนูคนนี้  

ทั้งเจ้าและข้าล้วนรับผิดชอบไม่ไหว”

“อะไรนะ” จูเหยียนอึ้งไป

ทว่าหมอเซินถูกลับไม่พูดอะไรอีก เพียงหยิบม้วนถุงผ้าออกจากอกเสื้อ 

แล้วคลี่ออก เผยให้เห็นเข็มเงินสิบกว่าเล่มเรียงเป็นตับ จากนั้นเขาหยิบ 

กล่องเล็กทรงแบนออกมา เปิดออก ข้างในเป็นลูกกลอนหลากสีสารพัดชนิด  

จูเหยียนอดทึ่งมิได ้ คนผูน้ี้หนเีอาชวีิตรอดทา่มกลางไฟสงคราม แต่ยังมีแก่ใจ 

นำเครื่องมือเครื่องไม้ทั้งหมดติดตัวออกมาด้วย?

“แต่ว่า แค่อาคมห้าธาตุขั้นพื้นฐาน ก็ไม่น่าถึงขั้นทำให้เขาร่อแร่เช่นนี้”  

หมอเซินถูพึมพำ เริ่มรักษาซูหมัวอย่างละเอียด  “จะต้องมีสาเหตุอื่นอีก 

เป็นแน่”

ปืนใหญ่ยิงออกมาอีกครั้ง สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ว กำแพงที่ 

หักครึ่งพังถล่มลงมา จูเหยียนใช้สองมือโกยเศษอิฐหินที่ร่วงลงมาออกไป  

คอยเฝ้าอยู่ข้าง ๆ อย่างอกสั่นขวัญแขวน เสียงบุกโจมตีและเข่นฆ่าดังกระหน่ำ 

ข้างหู  เห็นชัดว่าการต่อสู้ทางนั้นกำลังดำเนินมาถึงช่วงสำคัญที่สุดแล้ว  

หัวใจนางรุ่มร้อนเหมือนถูกแผดเผา เป็นห่วงสถานการณ์ของยวน แต่ก็ 

ไม่อาจผละจากไปได้แม้แต่ก้าวเดียว

หมอเซินถูยัดลูกกลอนเม็ดเล็กใส่ปากซูหมัว จากนั้นถูน้ำมันยาบน 
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ฝ่ามือ แล้วกดนวดท้องของเด็กน้อย...เดิมบริเวณนั้นมีก้อนเนื้อนูนขึ้นมา  

แต่พอเขากดลงไป มันกลับขยับ! พร้อม  ๆ  กับที่ร่างของซูหมัวเกร็งกระตุก  

เปล่งเสียงครางอย่างเจ็บปวด

นี่แทบจะเป็นครั้งแรกที่เด็กคนนี้ส่งเสียงในช่วงสองวันที่ผ่านมา

“เกิดอะไรขึ้น” จูเหยียนสะดุ้ง 

“ที่แท้เป็นเจ้าสิ่งนี้ที่ก่อกวน มิน่าเล่า...” ดวงตาของหมอเซินถูพลัน 

สาดประกายเย็นเยียบ ถูมือไปมา ท่าทางเจือความตื่นเต้น “เห็นทีจะล่าช้า 

ต่อไปไม่ได้แล้ว...หากไม่ฉวยโอกาสนี้เอาเจ้าสิ่งนี้ออกมา ช้าเร็วเด็กคนนี้ 

ต้องตายแน่ ลงมือเถอะ!”

จูเหยียนไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไร  กลับเห็นหมอเซินถูเงยหน้า  

ออกคำสั่ง “มา ช่วยข้ากดตัวเด็กไว้”

จูเหยียนก้มตัวลง ช่วยหมอเซินถูกดมือเท้าของซูหมัว มือเท้าของ 

เด็กคนนี้ผอมลีบเป็นฟืนท่อนอ้อ ราวกับว่าหากออกแรงเพียงเล็กน้อยก็จะหัก 

ได้อย่างนั้น จูเหยียนเพิ่งกดน้ำหนักลงไป เด็กน้อยที่นอนอยู่บนพื้นก็หดตัว  

เปล่งเสียงร้องเบา ๆ อย่างเจ็บปวด นางตกใจ คลายมือโดยสัญชาตญาณ

“บัดซบ! ใครให้เจ้าปล่อยมือ? กดไว้แน่น  ๆ!” หมอเซินถูชักสีหน้า  

ตะคอกเสียงดังทันที “หากไม่เชื่อข้า เด็กคนนี้จะต้องตาย เข้าใจหรือไม่!”

นอกจากอาจารย์แล้ว แทบไม่เคยมีใครกล้าตวาดใส่หน้านางเช่นนี้  

จูเหยียนอยากจะอาละวาด แต่ก็รู้ว่ายามนี้กำลังคับขัน การปะทะกับคนผู้นี้ 

ไรค้วามหมายโดยสิน้เชงิ จงึขม่ไฟโทสะไวเ้งยีบ ๆ กม้หนา้กดมอืเทา้ของซหูมวั 

ไว้แน่นอีกครั้ง “เช่นนี้ได้หรือยัง”

“ดี กดเขาไว้ให้ข้าเช่นนี้ อย่าให้เขาขยับตัวได้เด็ดขาด!” หมอเซินถู 

ชี้นาง น้ำเสียงเฉียบขาด “ตอนลงมีดหากพลาดไปแม้แต่หนึ่งเฟิน ชีวิต 

น้อย ๆ ของเขาจบสิ้นแน่! เข้าใจหรือไม่”

จูเหยียนยังไม่ทันตั้งสติ ก็เห็นประกายเย็นเยียบวาบขึ้นตรงหน้า  

จู่  ๆ  ชายชราที่สวมเสื้อผ้ารุ่งริ่งผู้นี้ก็แผ่กลิ่นอายน่าเกรงขามออกมา ตะโกน 

เสียงดัง พลิกมือทั้งสอง เข็มเงินสิบสองเล่มโผล่ออกมาจากปลายนิ้วเขา 

พร้อมกัน ปักลงบนศีรษะเด็กน้อยด้วยความเร็วที่มองไม่ทันในชั่วพริบตา!
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ซูหมัวกรีดเสียงแหลม  ดิ้นรนสุดชีวิต  ชั่วขณะนั้น  เด็กน้อยที่ 

ลมหายใจแผ่วพลันมีเรี่ยวแรงมหาศาล จูเหยียนเพียงเสียสมาธิครู่เดียว  

มือเขาก็สะบัดหลุดจากมือนาง!

“เจ็บ...เจ็บ!” เขาตะโกนเสียงอู้อี้ฟังไม่ชัด พยายามสุดกำลังที่จะ 

ลืมตาขึ้น

ดวงตาของเด็กน้อยดูเหมือนจะลืมขึ้นมานิด ๆ มองนางอย่างหวาดหวั่น  

ริมฝีปากขาวซีดสั่นระริก สติพร่าเลือน พึมพำว่า “เจ็บ...ช่วยข้าด้วย... 

พี่สาว...”

แววตาเช่นนั้นทำเอาหัวใจจูเหยียนสั่นสะท้านอย่างแรง แต่นางไม่กล้า 

ปล่อยมือที่กดเขาไว้ หมอเซินถูใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอย่างเต็มที่  

เพยีงชัว่กะพรบิตา เขม็เงนิประหนึง่รศัมทีีส่าดทอลงมา ปกัลงบนจดุลมปราณ 

หลักสิบสองจุดของเด็กน้อยทันที...ที่น่าตกใจคือ แทบทุกจุดล้วนเป็นจุด 

ลมปราณที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้!

ตอนที่เข็มเงินเล่มสุดท้ายปักลงบนจุดชี่ไห่ แรงดิ้นรนของซูหมัว 

ก็หยุดลงกะทันหัน เหมือนหุ่นเชิดที่จู ่ๆ ถูกสะบั้นเชือก ร่างอ่อนยวบ หลับตา 

แน่นิ่งไปอีกครั้ง

ทกุสิง่ทกุอยา่งเกดิขึน้ในชัว่พรบิตา จเูหยยีนนิง่งนั กอ่นจะผดุลกุขึน้มา  

ร้องเสียงดัง “เจ้า...เจ้าทำอะไร เหตุใดต้องสกัดจุดตายด้วย เจ้าคิดจะฆ่า 

เขาหรือ!”

“หุบปาก ข้าก็ย่อมกำลังรักษาเขาอยู่น่ะสิ!  เจ้าจะไปรู้เรื่องอะไร!”  

หมอเซินถูหมดความอดทน เพียงพูดประโยคสั้น  ๆ น้ำเสียงก็เหนื่อยล้า 

อย่างยิ่ง  ราวกับเมื่อครู่สิ้นเปลืองพลังไปมหาศาล  เขาใช้เข็มเงินในมือ 

จนหมด โน้มตัวลง หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากถุงผ้านั้นอีก สั่งนาง 

อย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อย “อย่ามัวแต่โหวกเหวกโวยวาย กดตัวเด็กคนนี้ 

ให้ข้าอีกครั้ง!”

จูเหยียนกำลังจะพูดอะไร แต่พอเห็นของที่อยู่ในมือเขาภายใต้แสงไฟ  

พลันตกตะลึง...สิ่งที่กำอยู่ในนิ้วมือผอมเกร็งของชายชรา คือมีดเลาะกระดูก 

ปลายแหลมสาดประกายวาววับดุจหิมะ!
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