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“คงโหว” องค์หญิงสิ้นบัลลังก์ผู้เติบโต 
ในตำหนักลึกของวังหลวงโดยไม่มีใครดูดำดูดี
โชคชะตานำพาให้นางเข้าสู่แดนพ้นโศก 
ดินแดนแห่งการบำเพ็ญเพียร
เพื่อมุ่งสู่วิถีแห่งเซียนเมื่ออายุเกือบสิบขวบ 
ชีวิตใหม่มีผู้คนที่รักใคร่เอ็นดูนางมากมาย  
มีเรื่องราวสนุกสนานหลากหลาย
จากองค์หญิงผู้แสนอาภัพในแดนมนุษย์
สู่ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงผู้มีพรสวรรค ์
น่ารักน่าเอ็นดู และมาพร้อมกับความดวงดี
อุปสรรคนานาที่ต้องเผชิญ ทั้งปีศาจ มารร้าย 
ดินแดนลี้ลับน่ะหรือ แค่นี้ไม่ระย่อ!
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ข้าจะเป็นเซียน ๒

เถ้าแก่เตรียมจะหาหนังสือมาอ่านฆ่าเวลา

แต่พอหันหน้าไปกลับเห็นแม่นางน้อยแต่งกายงดงามยืนอยู่หน้าประตูร้าน

นัยน์ตาทั้งสองข้างพราวระยับ ทำให้เขาต้องวางหนังสือในมือลง 

และหันไปมองอีกฝ่าย นางใช่คนที่หลงทางมา หรือทำถุงเงินหายหรือไม่

— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง
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ผลงานเล่มอื่น ๆ ของ เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ

ชายาผู้มีคุณธรรม เล่ม ๑ - ๒

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ เล่ม ๑ - ๓
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	 ข้าจะเป็นเซียน เป็นนวนิยายแนวแฟนตาซีของเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่งที่ติดอันดับ 

ต้น ๆ ในหมวดนิยายรักโรแมนติกในเว็บไซต์นิยายออนไลน์ของจีนที่ทางสำนักพิมพ ์

เลือกสรรมานำเสนอแก่ผู้อ่าน 

	 เนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนี้ เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่งยังคงคตินิยมสิทธิสตรีเช่นเคย  

และที่เพิ่มเติมก็คือ ความเชื่อในความเป็นอมตะตามค่านิยมของจีนโบราณที่ว่า  

มนุษย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมอาจแสวงหาชีวิตที่เป็นอมตะด้วยการบำเพ็ญเพียร  

กินยาวิเศษ ฝึกฝนตนเองก็จะสามารถกลายเป็นเซียนได้ นั่นหมายถึงการดำรงอยู ่

อย่างยาวนาน จะบอกว่านิรันดร์ก็เห็นจะไม่ได้ เพราะไม่มีสรรพสิ่งใดเป็นนิรันดร ์ 

ทว่าจะอยู่ได้ยาวนานเพียงใดสุดท้ายก็ยังต้องมีวันเปลี่ยนแปลง

	 ในเรื่องนี้ “แดนพ้นโศก”  หรือ  “แดนบำเพ็ญ”  เป็นเพียงดินแดนที่มนุษย์ 

ที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมต่างพยายามบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญตบะ เพื่อก้าวไปสู่ 

วิถีแห่งเซียน ทว่าน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยคนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้น พันปีพบเจอได้ 

เพียงหนึ่งคนเท่านั้น 

	 มีสาระ แง่คิด ศีลธรรม และจริยธรรมสอดแทรกอยู่ระหว่างบรรทัด 

ที่ตลกขบขันเจือความหวานของ ข้าจะเป็นเซียน

	 มาร่วมลุ้นกันค่ะว่า สุดท้ายแล้ว  “คงโหว”  จะไล่ตามความใฝ่ฝัน ความ 

มุ่งมาดปรารถนาจนถึงจุดใด แล้วจะมีคู่ร่วมบำเพ็ญหรือไม่ ติดตามเรื่องราว 

ทั้งหมดได้ในเล่มค่ะ

สำนักพิมพ์อรุณ
ตุลาคม ๒๕๖๒

คำนำสำนักพิมพ์
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“ได้” คงโหวแอบจับนิ้วของหวนจง 

สัมผัสอบอุ่นนุ่มนวลเช่นนี้คือหวนจง ไม่ผิดแน่

ปลายหูของหวนจงที่เดินนำหน้าแดงเรื่อ 

เขาต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำเป็นมองไม่เห็นการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคงโหว

นี่คงโหวเล่นเกาแก้คันกับเขาอยู่หรือ
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ลำดับขั้น ชื่อขั้น รายละเอียด

ขั้นที่ ๑ หลอมปราณ เป็นขั้นรวบรวมพลังปราณในร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียว

ขั้นที่ ๒ พื้นฐาน เป็นขั้นที่สามารถร่ายมนตร์ง่าย  ๆ  เพื่อขจัดเภทภัย 

และรักษาโรคให้ผู้คนได้

ขั้นที่ ๓ จิตหวั่น ถือเป็นขั้นอันตรายขั้นแรก เพราะผู้บำเพ็ญเพียรต้อง 

ควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านและต้องต่อสู้กับ 

ความปรารถนาในส่วนลึก

ขั้นที่ ๔ เปลี่ยนรูป เป็นขั้นก่อนการบำเพ็ญเพียรที่แท้จริง  สามารถ 

แปลงกายได้  แสดงฤทธิ์ได้  มีเวทและพลังอื่น  ๆ  

เพิ่มขึ้นมาก

ขั้นที่ ๕ ปล่อยวาง เป็นขั้นที่จิตบริสุทธิ์คล้ายทารก สามารถเหาะเหินบน 

ท้องฟ้า และมีคุณสมบัติพร้อมบำเพ็ญเพียร

ขั้นที่ ๖ รู้แจ้ง เป็นขั้นที่ฌานบังเกิด สามารถใช้จิตควบคุมสิ่งที่มีพลัง 

ต่ำกว่าได้

ขั้นที่ ๗ แยกกาย เป็นขั้นที่สามารถแยกกายออกเป็นสองร่างอยู่ ใน 

สถานที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน

ขั้นที่ ๘ ว่างเปล่า เป็นขั้นที่จิตเข้าสู่สภาวะว่างเปล่า ซึ่งจะทำให้พลังปราณ 

และจิตหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ก่อเกิดพลังมหาศาล

ขั้นที่ ๙ มหายาน เป็นขั้นที่ค่อย  ๆ  สั่งสมพลังปราณมหาศาลจนกระทั่ง 

แข็งแกร่งก็จะสามารถก้าวเข้าสู่วิถีแห่งเซียน

ขั้นที่ ๑๐ อริยะ เป็นขั้นสูงสุดของฌานที่บรรลุสู่วิถีแห่งเซียนขั้นต้น 

ในแดนเทวภูมิ

ระดับฌาน ๑๐ ขั้น
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สิบสำนักใหญ่แห่งแดนพ้นโศก

สำนักพันแสง

สำนักนพหงสา

สำนักรุ่งอรุณ 

อารามพิสุทธิ์

สำนักจ้าวพยัคฆ์

สำนักทวิธรรม

หอยาตะวัน

สำนักปักษ์มรกต

สำนักเมฆาเรือง

สำนักเดือนดารา
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คงโหว  หันไปเห็นสีหน้าร้อนใจของอานเหอจึงพูดกับหวนจงเสียงเบา  

“หวนจง ท่านเจ้าสำนักอานหิวแล้วใช่หรือไม่ เขาถึงได้ดูร้อนใจนัก หรือพวกเรา 

สมควรเดินให้เร็วขึ้นอีกสักหน่อยดี”

“ผู้บำเพ็ญเพียรขั้นปล่อยวางจะมีสภาวะพ้นจากหลักธรรมชาติ๑ ต่อให้ 

ไม่กินอาหารเป็นปีก็สามารถอาศัยไออุ่นจากพลังวิเศษในธรรมชาติหล่อเลี้ยง 

ร่างกายให้เป็นปกติโดยไม่รู้สึกหิวโหย” หวนจงบอก “บางทีเขาอาจมีท่าทีเช่นนี้ 

อยู่แล้ว เจ้าไม่ต้องไปใส่ใจ” แม้แดนบำเพ็ญในเวลานี้จะไม่วุ่นวายเหมือนพันปี 

ก่อน แต่โดยแก่นแท้แล้ว ผู้แข็งแกร่งยังคงได้รับความเคารพยกย่อง การใส่ใจ 

ความคิดเห็นของผู้อื่นมากเกินไปย่อมไม่ส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ

“จริงหรือ” คงโหวรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับคำอธิบายของหวนจง นาง 

เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น

โต๊ะไม้ที่ใช้ในงานเลี้ยงเป็นโต๊ะเตี้ยที่แกะเป็นรูปเมฆมงคล ข้างโต๊ะทุกตัว 

จะมีเบาะนั่งสองใบ อาศรมหลักกางเขตอาคมเพื่อรวบรวมพลังวิเศษทำให้ทันที 

ที่ก้าวเข้ามารู้สึกผ่อนคลายสบายใจ

“ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งก่อน” อานเหอเชิญทุกคนนั่งลงแล้วรีบ 

ให้สาวใช้ที่สวมชุดสีสดใสยกถาดหยกมาวางลงบนโต๊ะ บนถาดครอบด้วยฝาหยก 

๕๓

๑ หมายถึง สภาวะที่ไม่ต้องกินอาหารก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
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ที่ถูกผนึกไว้ด้วยพลังวิเศษ สาวใช้เดินอย่างระมัดระวัง กิริยาสำรวมนั้นทำให้ 

แขกทุกคนพลอยต้องนั่งตัวตรงอย่างฉงนว่ามีของหายากอะไรอยู่ใต้ฝาหยก

“สำนักของพวกเรายากไร้ ไม่มีของดีไว้รับรองทุกท่าน อาหารจานนี้เป็น 

ปลาที่จับขึ้นมาจากสระทิพย์ของสำนัก เนื่องจากเติบโตช้าจึงมีก้างมากเนื้อน้อย  

ขอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่าได้รังเกียจ” อานเหอส่งสัญญาณให้บรรดาสาวใช้ 

เปิดฝาหยกที่ครอบถาดหยกออก

พริบตาที่ฝาหยกถูกเปิด  พลังวิ เศษพลันแล่นปราดเข้าสู่หัวใจและ 

กระจายออกไปโดยรอบ ผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนต่างตกตะลึง “นี่มันมัจฉาเมฆ 

สมปรารถนามิใช่หรือ” ปลาชนิดนี้คือผลพวงอันแสนมหัศจรรย์ที่เกิดจากการ 

รวบรวมพลังวิเศษ ถ้ามนุษย์สามัญกินเข้าไปจะมีอายุขัยยืนยาว ถ้าผู้บำเพ็ญเพียร 

กินเข้าไปจะทำให้ฐานจิตมั่นคง เพิ่มพูนฌาน เป็นของดีที่หาได้ยาก

คิดไม่ถึงว่าเจ้าสำนักอานจะใจกว้าง ถึงขนาดนำปลาล้ำค่าเช่นนี้ออกมา 

รับรองแขก

แม้ปลาบนถาดจะมีขนาดใหญ่เท่านิ้วมือสองสามนิ้ว  แต่ทั้งตัวของมัน 

กลับมีค่ามหาศาล แม้แต่เกล็ดบนตัวและก้างก็เป็นตัวยาล้ำค่า

กลางถาดหยกมีปลาที่เลาะก้างและหัวออกแล้ว  และมีน้ำแกงปลาถ้วย 

เล็ก  ๆ  สองถ้วย หากไม่ใช่เพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างได้รับการอบรมอย่างดีเยี่ยม 

แล้ว เกรงว่าคงอดใจไม่อยู่ ต้องรีบยกน้ำแกงปลาขึ้นซดจนหมดประเดี๋ยวนี้ 

แน่

สำหรับผู้ที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียร จะมีสักกี่คนที่ไม่แยแส 

อายุขัยยืนยาวและฌานอย่างแท้จริง

“เชิญทุกท่านค่อย  ๆ  กิน” อานเหอรู้สึกพอใจที่เห็นท่าทางตื่นตะลึงและ 

ยินดีของทุกคน “หากขาดตกบกพร่องสิ่งใด ขอทุกท่านโปรดอภัยให้ด้วย”

อุตส่าห์ยกมัจฉาเมฆสมปรารถนามารับรอง หากพวกเขายังบอกว่ามีเรื่อง 

ขาดตกบกพร่องอีกก็เท่ากับหน้าไม่อายแล้ว ผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนค่อย  ๆ  ดื่ม 

น้ำแกงปลาทีละอึก  ๆ  ที่มีพลังวิเศษเปี่ยมล้นเข้าไปในร่างด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจ  

เจ้าสำนักอานช่างมีน้ำใจต่อแขกเหลือเกิน

ตัว
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อานเหอหันไปมองหวนจงกับคงโหวที่นั่งอยู่ด้วยกัน เทียบกับผู้บำเพ็ญเพียร 

ท่านอื่น ปฏิกิริยาของหวนจงเจินเหรินดูนิ่งกว่ามาก เขาใช้ตะเกียบคีบเนื้อส่วนหลัง 

ของปลาขึ้นมาอย่างเบามือ ก่อนเอาใส่ปากเพื่อชิมรส จากนั้นก็ใช้ตะเกียบใหม่ 

คีบเนื้อพุงปลาขึ้นมาใส่ชามของคงโหว

คงโหวคีบเนื้อปลาใส่ปาก ทันทีที่ทั้งสองคนมองตากัน ใบหน้าของหวนจง 

เจินเหรินมีรอยยิ้มน้อย  ๆ  ที่หาได้ยากยิ่ง อานเหอยกน้ำแกงปลาบนโต๊ะขึ้นมาจิบ 

อึกหนึ่งพลางคิดในใจ หรือทั้งสองคนกำลังใช้กระแสจิตคุยกัน

ขณะที่อานเหอนึกกังขาอยู่นั้น หวนจงพลันเงยหน้าขึ้นประสานสายตา 

กับเขาอย่างกะทันหัน สายตาเยียบเย็นดุจน้ำแข็งทำให้อานเหอรู้สึกหนาวเยือก 

ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เขาต้องรีบดึงสายตาอยากรู้อยากเห็นของตนกลับมา 

แล้วแอบสะดุ้งในใจ หรือหวนจงเจินเหรินกับแม่นางคงโหวจะมีอะไร ๆ กัน

หลายปีที่ผ่านมานี้ เขาไม่เคยได้ยินว่าศิษย์สายตรงของสำนักพันแสงกับ 

ศิษย์สำนักเมฆาเรืองผูกสมัครรักใคร่กันมาก่อน ไม่ใช่ว่าศักดิ์ฐานะไม่คู่ควร แต่ 

เพราะผู้คนทั่วแดนบำเพ็ญต่างมองว่าศิษย์ของสองสำนักนี้ไม่น่าจะเข้ากันได้

เพราะเมื่อพูดถึงสำนักพันแสง สิ่งแรกที่ทุกคนคิดถึงคือชุดขาวเจิดจ้ากว่า 

หิมะและความเยียบเย็นประดุจยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ  แต่คนกลับ 

เย็นชาเสียยิ่งกว่ากระบี่ การบำเพ็ญเพียรสูงส่งลึกล้ำและยากลำบาก วิถีชีวิต 

เคร่งครัดอย่างที่สุด และเมื่อพูดถึงสำนักเมฆาเรือง สิ่งแรกที่ทุกคนคิดถึงคือ  

การใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้านตลอดเวลา ความรักพวกพ้อง และความสามัคคีที่ 

แม้แต่เข็มยังแทรกเข้าไปไม่ได้

สิ่งแรกที่ศิษย์ผู้ปรารถนาจะเข้าสำนักต้องผ่านคือวิถีปุจฉาเซียน  วิถี 

ปุจฉาเซียนของแต่ละสำนักจะมีจุดสำคัญของเขตอาคมที่ลงผนึกไว้แตกต่างกัน  

บ้างให้ความสำคัญกับพรสวรรค์ บ้างให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจ มีไปจนถึง 

ให้ความสำคัญเรื่องทัศนะความงาม และสิ่งที่สำนักเมฆาเรืองให้ความสำคัญคือ 

เรื่องของจิตใจ

มิใช่จิตแห่งการบำเพ็ญเพียร แต่เป็นใจของมนุษย์ ศิษย์ผู้มีคุณสมบัติ 

สอดคล้องกับจุดเด่นของสำนักเมฆาเรืองจึงจะสามารถผ่านวิถีปุจฉาเซียนของ 

ตัว
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สำนักเมฆาเรืองได้ อาจเพราะสาเหตุนี้ แม้สำนักเมฆาเรืองจะมิอาจขึ้นเป็น 

สำนักใหญ่อันดับหนึ่งแห่งแดนบำเพ็ญ แต่ความรักความสามัคคีของพวกเขา 

ก็ทำให้ทั่วทั้งแดนบำเพ็ญมิกล้าสบประสาท รวมไปถึงสำนักพันแสง

แต่การมิกล้าสบประมาทก็เป็นเรื่องหนึ่ง เพราะนิสัยของศิษย์สองสำนักนี้ 

เรียกได้ว่าไปกันคนละทาง สิ่งเดียวที่พวกเขามีเหมือนกันอาจเป็นความเสมอภาค 

ของบุรุษสตรี ดูจากเวลานี้ที่คนหนึ่งเป็นบุรุษ อีกคนเป็นสตรี กลับไม่ได้ปฏิบัติ 

ตามธรรมเนียมที่บอกว่าบุรุษสตรีต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน หรือมีพลัง 

ลึกลับที่ทำให้พวกเขาสนิทสนมกันถึงขั้นนี้

ไม่เพียงแต่อานเหอเท่านั้นที่ตกใจ แม้แต่เซี่ยวต้งที่นั่งอยู่กับหลินหูยังแอบ 

สะดุ้ง ที่แท้ในเวลาส่วนตัวท่านอาจารย์อาผู้สูงส่งดุจจันทร์เพ็ญที่ปลายฟ้าก็รู้จัก 

คีบอาหาร รินน้ำชาให้สหาย ที่น่าสะพรึงยิ่งไปกว่านั้นคือเขาได้เห็นท่านอาจารย์อา 

ยิ้ม ยิ้มจริง ๆ!

“ไม่ต้องมองข้า” หลินหูส่งกระแสจิตบอกเขา “ข้าเป็นแค่ผู้ติดตามที่ไม่รู้ 

เรื่องอะไรทั้งนั้น”

เซี่ยวต้ง “...”

อันที่จริงท่านผู้อาวุโสหลินก็ดูไม่ปกติเช่นกัน

เมื่อน้ำแกงปลาลงท้องไปแล้วก็แปรสภาพเป็นน้ำทิพย์ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงฐานจิต  

พอคงโหวได้ดื่มแล้วก็อดดื่มอีกไม่ได้ นางหันไปพูดกับหวนจงว่า “น้ำแกงปลานี่ 

ช่วยบำรุงฐานจิตได้ดียิ่ง” นางเลื่อนถ้วยไปตรงหน้าหวนจง “ชามของข้าให้ท่าน”

เห็นคงโหวเลื่อนชามน้ำแกงที่มีขนาดเท่ากำปั้นของสตรีมาตรงหน้าแล้ว  

หวนจงถึงกับเหม่อลอย

นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้ซึ้งถึงความรู้สึกยามที่มีคนยอม 

สละของดีที่เตรียมจะเข้าปากตนเองให้เขา ทำให้ชายหนุ่มวางตัวไม่ถูกอยู่บ้าง  

หัวใจอ่อนยวบลง

นางอายุยังน้อย แค่สิบหกสิบเจ็ดปีเท่านั้น ยังไม่เคยท่องเที่ยวในแดน 

บำเพ็ญ และไม่รู้ด้วยว่าแดนบำเพ็ญมีของดีอะไรบ้าง มีแดนลี้ลับมากน้อยเพียงใด  

ตัว
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แต่กลับยกน้ำแกงปลาที่ตนเห็นว่าเป็นของดีให้เขา

หวนจงนึกถึงกาลก่อนเมื่อนานแสนนานมาแล้ว ก่อนหน้าที่พระมารดา 

จะเสีย นางบอกเขาว่า “หวนจง เจ้าจงอย่าเชื่อเสียงเล่าลือข้างนอก เจ้าไม่ใช่ 

คนไร้หัวใจ และไม่ใช่คนอับปัญญา เจ้าเพียงไม่เข้าใจเรื่องของความรู้สึกเท่านั้น  

จงจำเอาไว้ว่าหากมีคนดีต่อเจ้าถึงขนาดเพียรหาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้เจ้าแล้ว  

คนผู้นั้นแหละที่ชอบเจ้าจากใจจริง”

“สิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือขอรับ” เขามองพระมารดาผู้มีใบหน้าขาวซีด 

ร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่กระดูกที่นอนอยู่บนแท่นหงสาอย่างไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่า 

จะแสดงความรู้สึกเสียใจออกมาอย่างไร

“บนโลกนี้มีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่มากมาย หวนจง เจ้าเพียงเข้าใจว่าคนที่ชอบ 

กินจะยอมสละของอร่อยให้เจ้า คนที่รักเงินจะยอมสละทรัพย์ให้เจ้า คนที่ 

ชอบความงดงามจะยอมสละความงามเพื่อเจ้า คนบ้าอำนาจจะยอมสละความ 

ทะเยอทะยานเพื่อเจ้า สิ่งที่ดีที่สุดจึงหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขา”

“หวนจงลูกแม่ แม่หวังว่าจะมีคนรักเจ้าให้มาก  ๆ และหวังว่าเจ้าจะเรียนรู้ 

ที่จะรักผู้อื่นเช่นเดียวกัน”

หลังจากพระมารดาป่วยตายจากไป เขาก็ติดตามท่านอาจารย์มาที่สำนัก 

พันแสง ผู้คนมากมายต่างเคารพเขา เมตตาเอ็นดูเขา ชื่นชมยกย่องเขา จนถึง 

อิจฉาริษยาเขา แต่กลับไม่มีผู้ใดยินดีสละอาหารให้เขา

เขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น เขาเคยลองจินตนาการท่าทางของเด็กหนุ่ม 

ไร้เดียงสาที่ควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนธรรมดาอย่างไร แล้วเขียนมันออกมา แต่ 

กลับไม่มีผู้ใดชื่นชอบนิยายที่เขาเขียนเลย

อักษรผกางาม๒ ซ่อนความไว้ในวจี ตัวเขาผู้ไม่รู้จักความรักย่อมมิอาจ 

เขียนนิยายดี ๆ ออกมาได้

ยามที่รู้ว่ามีคนชอบเรื่องที่เขาเขียน เขาดีใจมาก หลังได้ยินบทสนทนา 

๒ คาดว่ามีที่มาจากวลีในสมัยราชวงศ์ถัง หมายถึง นักเขียนที่เก่งจะสามารถทำให้คนมองเห็นภาพ 

ดอกไม้ที่แสนสวยงามได้

ตัว
อย
่าง



8

ข้าจะเป็นเซียน ๒

ของแม่นางน้อยกับหลงจู๊ร้านหนังสือที่หน้าร้านหนังสือในเมืองยงเฉิง เขาก็หัด 

พูดโกหกเป็นครั้งแรกในชีวิต

เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อหนังสือที่ร้านจริง  ๆ แต่อยากมองให้ชัดว่า 

คนที่ซื้อหนังสือของเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

ที่แท้คนที่ซื้อหนังสือของเขาก็เป็นแม่นางน้อยปากนิดจมูกหน่อย นัยน์ตา 

กลมโต นางมองเขาตาปริบ  ๆ ประกายระยิบพริบพราวงดงามนั้นทำให้เขานึกถึง 

ดวงดาวที่เขาเคยนั่งมองจากตำหนักเมื่อครั้งยังเยาว์วัย 

“หวนจง ท่านเป็นอะไรไปหรือ” คงโหวเห็นหวนจงเหม่อมองน้ำแกงปลา 

ที่นางเลื่อนให้เขาแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ “เมื่อครู่ข้าดื่มไปนิดเดียว ประเดี๋ยว 

ตอนท่านดื่มก็อย่าเอาปากไปแตะตรงนั้นก็พอ” นางชี้ไปยังตำแหน่งที่ตนใช้ปาก 

แตะเมื่อครู่ คงโหวคิดเพียงว่าน้ำแกงปลานี้ดีต่อสุขภาพของหวนจง แต่กลับ 

ลืมนึกไปว่านางดื่มน้ำแกงปลาไปอึกหนึ่งแล้ว การให้เขาดื่มต่ออาจทำให้หวนจง 

เข้าใจผิด คิดว่านางอยากให้เขาดื่มน้ำแกงเหลือ ๆ ของนางซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลย

“คงโหว” หวนจงหันไปมองคงโหว นัยน์ตาสีดำลุ่มลึกมองไม่เห็นก้นบึ้ง

คงโหวมองแววสับสนในดวงตาของเขาแล้วไม่ค่อยเข้าใจ และไม่รู้ด้วยว่า 

ต้องมองอย่างไรถึงจะเข้าใจมัน นางจึงแอบกระตุกแขนเสื้อเขาใต้โต๊ะ “ท่าน 

ไม่ชอบปลาชนิดนี้หรือ”

“ขอบใจเจ้ามาก” หวนจงยกน้ำแกงปลาที่คงโหวเลื่อนมาให้ขึ้นดื่มรวดเดียว 

หมด

“ไม่ต้องเกรงใจ” คงโหวส่ายหน้าและยิ้มจนตาหยี

เซี่ยวต้งผู้เป็นศิษย์หลานที่กำลังแอบมองทั้งสองคนอยู่สูดลมหายใจเย็น 

เข้าปอด ท่านอาจารย์อา...ท่านอาจารย์อาเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร แน่นอนว่า 

มัจฉาเมฆสมปรารถนาเป็นของดี ในสระทิพย์ในพื้นที่ส่วนตัวของสำนักพันแสง 

เองก็เลี้ยงมัจฉาเมฆสมปรารถนาสิบกว่าตัวเช่นกัน ต่อไปใช่ว่าจะไม่มีให้กิน แล้ว 

เพราะเหตุใดท่านจึงดื่มน้ำแกงของแม่นางน้อยคนหนึ่งลงไป

ท่านอาจารย์อาคงโหวเพิ่งจะอายุเท่าไร นางเป็นแค่แม่นางน้อยวัยสิบหก 

สิบเจ็ดปีเท่านั้น เหตุใดท่านอาจารย์อาถึงได้เอาเปรียบนางเช่นนี้

ตัว
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ความรู้สึกศรัทธาในใจของเซี่ยวต้งเริ่มคลอนแคลน ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ 

ยอมรับไม่ได้ว่า แท้จริงแล้วเวลาที่ท่านอาจารย์อาผู้สูงส่งบริสุทธิ์ดุจหิมะอยู่กับ 

แม่นางน้อยคนหนึ่งจะทำตัวเป็นตาเฒ่าหน้าหนาหลอกกินหลอกดื่มได้

ท่าทางรับไม่ได้ของเซี่ยวต้งทำให้หลินหูต้องลอบสั่นศีรษะ เซี่ยวต้งอายุ 

ยังน้อยกิริยาจึงยังขาดความสุขุม หากชายหนุ่มรู้ว่าท่านอาจารย์อาของเขาไม่เพียง 

ดื่มน้ำแกงของแม่นางน้อย แต่ยังโกหกนางด้วยว่าย่างเนื้อเป็น รับต้นหญ้าสีชาด 

ที่มีค่าควรเมืองจากนาง และอาศัยนางให้ได้มาซึ่งมัจฉาเหิงกงจากท่านอู๋หมิง 

เจินเหริน ภาพลักษณ์ของหวนจงมิย่อยยับหมดหรือ

ยามคนสุขุมจริงจังทำตัวหน้าไม่อาย ย่อมทำให้ผู้คนยากจะเชื่อว่าพวกเขา 

ทำเรื่องหน้าไม่อายเป็นด้วย

เพราะมีมัจฉาเมฆสมปรารถนา ทำให้อาหารที่ยกมาภายหลังไม่เป็นที่น่าสนใจ 

ของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรอีก ระหว่างที่ปากกินอาหาร สมองกลับยังคงนึกถึง 

รสชาติอันล้ำเลิศของมัจฉาเมฆสมปรารถนา  ทำให้ขยับตะเกียบกินอาหาร 

จานหลังได้แค่สองครั้งก็วาง

คงโหวกินอาหารอย่างเบิกบานใจ นางไม่เพียงกินอย่างอารมณ์ดีคนเดียว 

ยังแอบเล่าเรื่องปลาที่มีวิธีการทำแตกต่างกันให้หวนจงฟัง และบอกว่าปลาส่วนใด 

อร่อยกว่าส่วนใด บางทีในงานเลี้ยงครั้งนี้คงมีแต่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่กินอย่าง 

เอาจริงเอาจังที่สุด

หลังงานเลี้ยงจบลง  อานเหอเชื้อเชิญแขกพำนักที่สำนักต่อ  แต่แขก 

ส่วนใหญ่ปฏิเสธ อานเหอไม่ฝืนรั้งเอาไว้ และออกไปส่งพวกเขาที่ประตูด้วย 

ตนเอง แต่พอเห็นพวกหวนจงกับเซี่ยวต้งสี่คนกำลังจะจากไป เขากลับพยายาม 

เหนี่ยวรั้งพวกเขาเอาไว้ด้วยความจริงใจมากกว่าก่อนหน้านี้หลายส่วน

“ขอบพระคุณน้ำใจของท่านเจ้าสำนัก เพียงแต่พวกเรามีที่พักในตัวเมือง 

อยู่แล้ว จะรบกวนท่านอีกได้อย่างไร” หลินหูบอกปัดการเหนี่ยวรั้งของอานเหอ  

ก่อนเดินตามหวนจงที่เดินจากไปก่อนแล้ว

“ขอลา” คงโหวประสานมือคารวะอานเหอ

ตัว
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“โอกาสหน้าหวังว่าสำนักของพวกเราจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านเซียนอีก”

“คงโหว” หวนจงหยุดเท้าและหันมามองคงโหวที่ส่งยิ้มให้อานเหอ “ไปกัน 

ได้แล้ว”

“มาแล้ว” คงโหวยกชายกระโปรงขึ้นแล้ววิ่งเหยาะ  ๆ  ตามมาอยู่ข้างกาย 

หวนจง และส่งยิ้มให้เขา

หวนจงยิ้มบางตอบนาง เขาหันไปผงกศีรษะให้อานเหอ สีหน้านิ่งเฉย  

ก่อนพาคงโหวก้าวยาว ๆ จากไป

อานเหอรู้สึกว่าท่านผู้มีพระคุณหวนจงเจินเหรินดูจะไม่ค่อยชอบหน้าเขานัก  

หรือ...จะเป็นสัญชาตญาณการแข่งขันของบุรุษรูปงาม หรือระหว่างที่เขาเป็นกังวล 

เรื่องรูปโฉมหล่อเหลาของผู้มีพระคุณ ผู้มีพระคุณก็พะวงถึงรูปโฉมหล่อเหลา 

ของเขา 

แต่ความขัดแย้งระหว่างคนเพศเดียวกันเช่นนี้ดูไม่ค่อยเหมาะกับผู้มีพระคุณ 

กระมัง

“ท่านเจ้าสำนักขอรับ ศิษย์ของหอเป็นสุขนำของขวัญมาคารวะ เพื่อแสดง 

ความยินดีที่งานระบำร้อยบุปผาเปิดตัวได้อย่างงดงามขอรับ”

“หอเป็นสุขหรือ” อานเหอมุ่นคิ้วเล็กน้อย เพราะดูเหมือนสำนักวายุกับ 

หอเป็นสุขจะไม่มีไมตรีต่อกันสักเท่าไร

“เชิญพวกเขาเข้ามา” ไม่ว่าหอเป็นสุขจะมีเจตนาใด ผู้มาเยือนย่อมเป็นแขก  

เขายังคงต้องออกไปต้อนรับพวกเขาด้วยตนเอง

ศิษย์สายตรงของสำนักวายุนำคงโหวกับหวนจงเดินออกจากประตูใหญ่ของ 

สำนักวายุ

“น้อมส่งท่านเซียนใหญ่และท่านเซียนขอรับ” ศิษย์สำนักวายุค้อมกายให้ 

ทั้งสี่คนจนต่ำ แสดงความนอบน้อมอย่างยิ่ง คงโหวตั้งท่าจะคารวะตอบ แต่ 

กลับพบว่ามีสตรีสี่คนบุรุษหนึ่งคนยืนอยู่หน้าประตู คนที่ยืนอยู่หน้าสุดคือสตรี 

ชุดม่วงที่มีรูปโฉมงดงามอย่างยิ่ง

เมื่อทั้งห้าคนเห็นนาง คงโหวก็ยิ้มและผงกศีรษะให้เล็กน้อย

ตัว
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ทั้งห้าคนจึงประสานมือคารวะโดยวางตัวในฐานะต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด  

ทำให้เดาได้ว่าคนกลุ่มนี้คงเห็นพวกเขานั่งอยู่ตรงที่นั่งของแขกผู้มีเกียรติจาก 

ด้านล่างของเวที ถึงได้แสดงความเกรงอกเกรงใจถึงเพียงนี้ คงโหวไม่คิดมาก  

นางหันไปพูดกับหวนจงว่า “หวนจง วันพรุ่งพวกเราจะเร่งไปหอเป็นสุขกัน 

ทันหรือไม่”

“ในถุงวิเศษของข้ามีตำหนักลอยที่เหาะได้รวดเร็วยิ่ง หากนั่งตำหนักลอย 

เหาะไปหอเป็นสุข อย่างมากที่สุดก็ใช้เวลาเพียงสามชั่วยาม การที่เวลานี้ยัง 

ไม่มีข่าวใหม่ออกมา อาจเป็นเพราะพวกมารร้ายรู้แล้วว่าพวกเขากำลังแหวกหญ้า 

ให้งูตื่นจึงมิกล้าลงมือซ้ำอีก” หวนจงยิ้ม 

“ตั้งแต่เข้าเมืองเยี่ยนเฉิง เจ้าก็เอาแต่เข้าฌานตลอด ไม่ได้เดินเที่ยวชม 

ที่นี่ดี  ๆ  เลย ตอนบ่ายพวกเราไปชมดอกไม้ในเมืองเยี่ยนเฉิงและซื้อของฝากส่ง 

กลับไปที่สำนักกัน วันพรุ่งค่อยออกเดินทาง ดีหรือไม่”

“เช่นนี้...ก็ดีเหมือนกัน” คงโหวผงกศีรษะ อุตส่าห์มาถึงเมืองเยี่ยนเฉิง 

ที่แสนโด่งดังแล้วทั้งที ถ้าไม่ได้ซื้อของฝากส่งกลับสำนัก คงโหวรู้สึกคล้าย 

ติดค้างเงินพวกเขาก้อนใหญ่

“สหายทุกท่าน ผู้น้อยขอรบกวนสักนิด เมื่อครู่ได้ยินท่านเซียนท่านนี้ 

บอกว่าทุกท่านกำลังจะเดินทางไปหอเป็นสุขหรือ”  ผู้บำเพ็ญเพียรที่อานเหอ 

เชื้อเชิญมาเป็นแขกสำคัญย่อมต้องมีสถานภาพไม่ธรรมดา และการที่พวกเขากำลัง 

จะเดินทางไปหอเป็นสุขถือเป็นเรื่องบังเอิญอย่างยิ่ง

“มิใช่ว่าผู้น้อยแอบฟังท่านทั้งสองคุยกัน เพียงแต่ผู้น้อยเป็นศิษย์ของ 

หอเป็นสุข ดังนั้นเมื่อได้ยินชื่อนี้จึงมีปฏิกิริยาว่องไวเป็นพิเศษ ขอท่านเซียน 

และท่านเซียนใหญ่โปรดอภัยให้ด้วยเจ้าค่ะ” เก๋อจินสูดลมหายใจเข้าปอดลึก 

เพื่อรวบรวมกำลังใจเอ่ยออกไปว่า “ไม่รู้ว่าท่านเซียนและท่านเซียนใหญ่มาจาก 

สำนักใด และมีธุระอะไรกับสำนักของพวกเราหรือ”

ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้คือภัยร้ายหรือผู้สูงส่งในคำทำนาย

หวนจงมองสี่สตรีหนึ่งบุรุษแล้ว เห็นพวกเขาไม่มีวี่แววว่าจะเป็นมารร้าย 

จึงนิ่งเงียบ ยิ่งหอเป็นสุขอยู่ในสังกัดของสำนักเมฆาเรือง สถานภาพของคนกลุ่มนี ้

ตัว
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ย่อมปลอดภัยกับพวกเขาอย่างมาก

“ยินดีที่ได้พบสหายทุกท่าน  ข้าคือศิษย์ของสำนักเมฆาเรือง  นามว่า 

คงโหว...”

“ท่านคือท่านเซียนคงโหวรึ!”

ตัว
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ปฏิกิริยา  ตอบกลับรุนแรงกว่าปกติของฝ่ายตรงข้าม ทำให้คงโหวมอง 

ประกายตาเจิดจ้าของสตรีชุดม่วงและสีหน้ายินดีราวคนที่พบกับแสงอรุณของ 

ผู้บำเพ็ญเพียรอีกสี่คนที่อยู่ด้านหลังของนางแล้วต้องถอยหลังไปหนึ่งก้าว 

หวนจงก้าวออกมาขวางหน้าคงโหวไว้ “ทุกท่านมีธุระอะไรหรือ”

“ท่านเซียนคงโหว พวกเราห้าคนเป็นศิษย์ของหอเป็นสุข เนื่องจากวันนี้ 

ได้มีโอกาสเจอท่านเซียนทำให้ดีใจจนเสียกิริยา ขอท่านเซียนโปรดอภัยให้ด้วย”  

หลังความดีใจจนแทบคลั่งผ่านพ้น  เก๋อจินเพิ่งรู้สึกตัวว่าปฏิกิริยาของนาง 

แสดงออกมากเกินไปแล้วจึงรีบอธิบายว่า “เนื่องจากระยะนี้ศิษย์ของพวกเรา 

เผชิญปัญหาที่มิอาจขอให้ผู้ใดช่วยเหลือ...”

“ความหมายของศิษย์พี่คือดีใจมากที่ได้พบท่านเซียนเจ้าค่ะ” หงหลิง 

วิ่งมาอยู่ข้างกายเก๋อจินและกระตุกแขนเสื้อของนาง หงหลิงคารวะคงโหว “คารวะ 

ท่านเซียนใหญ่และท่านเซียน” ศิษย์พี่มีนิสัยตรงไปตรงมา ต่อให้พวกนางดีใจ 

ที่ได้พบผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือมากเพียงใดก็ไม่สมควรพูดโต้ง  ๆ เพราะ 

เกิดท่านเซียนคงโหวฟังแล้วหมุนตัวเดินจากไป พวกนางมิรักษาชีวิตกันไม่อยู่ 

หรอกหรือ

คงโหวมองผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่สวมชุดสีแดงอธิบาย สีหน้ายิ้มแย้มแล้ว 

พบว่าการแสร้งทำเป็นมองจุดประสงค์ของพวกเขาไม่ออกเป็นเรื่องยากมาก คงโหว 

จึงถามตามตรงว่า “พวกท่านประสบเรื่องยุ่งยากอะไรหรือ”

๕๔
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“ไม่มี ๆ” หงหลิงโบกมือ “พวกเราเพียงดีใจที่พบท่านเซียนเท่านั้น”

“ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็เบาใจ” คงโหวกล่าวยิ้ม ๆ “ขอลา” นางดึงหวนจง 

ที่ยืนขวางหน้านางอยู่ “หวนจง พวกเราไปกันเถิด”

เห็นคงโหวตั้งท่าจะจากไปจริง ๆ หงหลิงก็ร้อนใจ “ขอท่านเซียนได้โปรด 

อภัย เมื่อครู่ข้าพูดผิดไป ความจริงพวกเรามีเรื่องเล็กน้อยที่อยากขอรบกวน 

ท่านเซียนเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะ”

“เรื่องเล็กน้อยหรือ”

“คือ...เป็นเรื่องที่ไม่เล็ก แต่ก็ไม่ใหญ่เรื่องหนึ่ง” เสียงของหงหลิงแผ่วหวิว 

ดุจเสียงยุง

“รีบมากหรือไม่” คงโหวมองท้องฟ้า

“ไม่รีบ” หงหลิงหยุดคิด เพราะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร เกิดขึ้นอย่างไร  

พวกเขาล้วนทำนายไม่ได้ ทำให้ยากที่จะบอกว่าเป็นเรื่องรีบด่วนหรือไม่

“หากไม่รีบก็ขอเชิญทุกท่านไปพำนักที่เรือนพักกันก่อน คอยให้ข้ากลับมา 

คืนนี้แล้ว พวกเราค่อยคุยรายละเอียดกัน” คงโหวหันไปพูดกับหวนจง “หวนจง  

พวกเราส่งพวกเขาไปที่เรือนก่อนค่อยไปเดินเที่ยว ดีหรือไม่”

หวนจงผงกศีรษะ

“ไม่จำเป็น” หลินหูเอ่ย “แม่นางคงโหว ข้ามีธุระต้องกลับก่อนพอดี  

ให้พาพวกเขาไปด้วยเลยก็ได้ และตอนเย็นพวกท่านก็ไม่ต้องรีบกลับ เพราะ 

ได้ยินว่ายามค่ำคืนจะมีงานแสดงโคมไฟที่งดงามมาก คุณชายกับแม่นางน่าจะ 

อยู่ชมโคมกันสักหน่อย”

กล่าวจบ  หลินหูก็ไม่คอยให้คงโหวปฏิเสธ  เขาหันไปบอกศิษย์ของ 

หอเป็นสุขว่า “สหายทุกท่าน ได้โปรดตามข้ามา”

เก๋อจินคลำกระดูกทำนายที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อแล้วผงกศีรษะให้หลินหู  

“ต้องรบกวนสหายแล้ว” ผู้บำเพ็ญเพียรคนนี้มีรูปลักษณ์แข็งกระด้าง หน้าผาก 

กว้าง นัยน์ตาเจิดจ้า ดูออกว่าเป็นคนมีคุณธรรม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพลัง 

ของเขาไม่ธรรมดา มีฌานสูงส่งลึกล้ำ การได้อยู่กับเขาย่อมปลอดภัยมากกว่า

คงโหวมองศิษย์ของหอเป็นสุขที่ตามหลินหูกลับเรือนแล้วค่อยรู้สึกโล่งใจ  

ตัว
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นางหันไปบอกหวนจงว่า “พวกเราไปกันเถิด”

บนท้องถนนมีผู้คนคลาคล่ำทั้งชายหญิง ผู้เฒ่า และเด็ก มนุษย์สามัญและ 

ผู้บำเพ็ญเพียรเดินสวนกันให้วุ่น แผงขายขนมข้างทางหลายแห่งมีลูกค้าจำนวน 

มาก กลิ่นหอมกำจายไปทั่ว คงโหวบอกหวนจงว่า “หวนจง ผู้บำเพ็ญเพียร 

กระบี่กับผู้บำเพ็ญเพียรอาคมอย่างพวกข้า มีสิ่งใดแตกต่างกันหรือ”

“หลักธรรมยิ่งใหญ่สามพันปีล้วนมีวิถี เป็นของตนเองและเอกลักษณ์ 

ต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดล้วนหนีไม่พ้นการอาศัยไออุ่นจากพลังวิเศษ 

ในธรรมชาติมาหล่อเลี้ยง” แม้บนถนนจะจ้อกแจ้กจอแจ สำหรับหวนจงแล้ว  

เขากลับรู้สึกว่าสงบสุขอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นมีเพียงแม่นางน้อย 

ข้างกายคนนี้คนเดียว 

“การบำเพ็ญเพียรเกิดจากใจและเป็นไปตามจิต เจ้าอายุยังน้อย การฟัง 

เรื่องการบำเพ็ญเพียรของผู้อื่นมาก  ๆ  ย่อมไม่เป็นผลดี เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะ 

สำเร็จได้ภายในวันเดียว และสิ่งที่คนอื่นบอกอาจไม่เหมาะกับเจ้า”

หลังจากเข้าสู่ขั้นจิตหวั่น ดวงจิตของคงโหวเริ่มรับรู้ถึงหลักธรรมยิ่งใหญ่ 

ของฟ้าดิน แต่ความรู้สึกนี้ยังเลือนรางมาก นางจึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะตนเองคิดมาก 

เกินไปหรือเพราะฌานเพิ่มสูงขึ้น จิตใจถึงได้เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

หลักธรรมยิ่งใหญ่ของฟ้าดินคือสิ่งใด

สิ่งสำคัญของจิตมนุษย์อยู่ที่ใด

นางบำเพ็ญเพียรที่สำนักบำเพ็ญเพียรด้วยความกล้าหาญและมีเมตตา  

แต่ความเข้าใจเพียงแค่นี้จะช่วยยกระดับการบำเพ็ญเพียรให้สูงขึ้นได้จริงหรือ

กลิ่นเหม็นจาง  ๆ  ลอยกระทบฆานประสาท ทำให้คงโหวหมดความสนใจ 

ที่จะถกเรื่องการบำเพ็ญเพียรอีก นางเหลียวมองรอบตัวพบว่ากลิ่นนั้นมาจาก 

ร้านขายปลาเค็มตากแห้งร้านหนึ่งที่มุมถนน เทียบกับแผงขายขนมแล้ว ร้านขาย 

ปลาเค็มร้านนี้ เรียกได้ว่าแทบจะกางตาข่ายจับนกกระจอก๑ได้ เพราะแม้แต่ 

๑ หมายถึง รกร้างว่างเปล่า ไม่มีคน

ตัว
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คนเดินผ่านยังต้องปิดจมูกและรีบเดินหนี

ทว่าเถ้าแก่กลับมีสีหน้านิ่งเฉยมาก ท่าทางรังเกียจของคนเดินผ่านทำให้ 

สายตาของเขาที่มองคนเดินผ่านพวกนั้นคล้ายกำลังบอกว่าพวกเจ้าเป็นแค่คนสามัญ 

ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเสียเลย

อาจเพราะสีหน้าลึกลับของเถ้าแก่ดึงดูดให้คงโหวผู้ไม่เคยกินปลาเค็ม 

มาก่อนบังเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาโดยพลัน นางจึงบอกหวนจงว่า  

“หวนจง ท่านคอยข้าที่นี่ ข้าจะไปดูร้านปลาเค็มสักหน่อย”

เถ้าแก่เตรียมจะหาหนังสือมาอ่านฆ่าเวลา แต่พอหันหน้าไปกลับเห็น 

แม่นางน้อยแต่งกายงดงามยืนอยู่หน้าประตูร้าน นัยน์ตาทั้งสองข้างพราวระยับ  

ทำให้เขาต้องวางหนังสือในมือลงและหันไปมองอีกฝ่าย นางใช่คนที่หลงทางมา  

หรือทำถุงเงินหายหรือไม่

“เถ้าแก่ ของที่ท่านขายคือปลาเค็มทั้งหมดใช่หรือไม่” คงโหวมองปลาแห้ง 

ตัวใหญ่กว่าคนที่แขวนอยู่บนผนัง ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องกินนานเพียงใดกว่า 

จะหมด

“เจ้าจะซื้อหรือ” เถ้าแก่มองแม่นางน้อยผู้สะอาดสะอ้าน แต่งกายประณีต  

แทนที่จะไปซื้อชุดกระโปรงงาม  ๆ นางกลับแล่นมาที่ร้านขายปลาเค็มของเขา 

เสียได้

“ใช่เจ้าค่ะ” คงโหวผงกศีรษะ “ข้าจะส่งกลับไปให้สหายจำนวนหนึ่ง ท่าน 

พอจะแนะนำได้หรือไม่”

เถ้าแก่ไม่ถามมากความ เขาหยิบปลาหลายประเภทที่อยู่บนชั้นมาวาง 

บนโต๊ะจำหน่ายสินค้า “ปลาพวกนี้รสชาติกลมกล่อม เหมาะกับลิ้นของคนต่างถิ่น 

อย่างพวกเจ้า”

ปลาแห้งทุกตัวล้วนถูกตากแดดจนแข็งเหมือนผิวไม้ ทำให้คงโหวมอง 

ไม่ออกว่านอกจากขนาดที่แตกต่างกันแล้ว พวกมันยังมีสิ่งใดไม่เหมือนกัน  

“เช่นนั้นช่วยเตรียมของให้ข้าสักร้อยตัวเจ้าค่ะ” ถ้าปลาที่ซื้อมีจำนวนน้อยเกินไป  

ยามศิษย์พี่ที่โรงอาหารทำออกมาจะไม่พอแจกจ่ายให้คนทั้งสำนักกิน

หนึ่งร้อยตัวหรือ แม่นางน้อยคนนี้เตรียมจะซื้อไปขายต่อหรือ

ตัว
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เถ้าแก่หยิบถุงผ้าในตู้ออกมา “ปลาแต่ละตัวราคาหินวิเศษครึ่งก้อน รวม 

กับถุงวิเศษชนิดใช้ครั้งเดียว ราคาใบละหินวิเศษห้าสิบก้อน ทั้งหมดเท่ากับ 

หินวิเศษหนึ่งร้อยก้อน” 

“เถ้าแก่ ท่านคิดราคาให้ถูกลงอีกสักหน่อยได้หรือไม่เจ้าคะ” คงโหวคลำ 

ถุงวิเศษและเริ่มนับจำนวนหินวิเศษ

“ร้านข้าไม่มีการต่อราคา” เถ้าแก่ค้อนคงโหว ก่อนหยิบปลาเค็มสีฟ้า 

ตัวหนึ่งออกมาจากตู้ “เจ้าซื้อจำนวนมาก ข้าจะแถมปลาทะเลให้ตัวหนึ่ง ปลาตัวนี ้

ไม่ใช่ปลาพื้นเมืองของเมืองเยี่ยนเฉิง ข้าจับได้จากทะเลเมื่อหลายปีก่อน”

“ขอบพระคุณเถ้าแก่มาก” คงโหวจ่ายหินวิเศษแล้วหันไปมองหวนจงที่ยืน 

ห่างออกไป ก่อนหยุดคิด “เอาให้ข้าอีกสองร้อยตัว ห่อแยกเจ้าค่ะ” คนของ 

สำนักพันแสงค่อนข้างมาก น่าจะต้องใช้ปลาจำนวนมากสักหน่อย

หลังห่อปลาเค็มสองร้อยตัวแล้ว เถ้าแก่หยิบถุงวิเศษชนิดใช้ครั้งเดียว 

ออกมาอีกใบ ครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องให้คงโหวบอก เขาก็ยืดตัวไปหยิบกล่องไม้ 

ใบหนึ่งลงมาจากชั้น และหยิบปลาที่มีสีทองทั้งตัว ขนาดกว้างเท่าครึ่งฝ่ามือ 

ตัวหนึ่งโยนลงบนโต๊ะ “ของแถม”

ซื้อหนึ่งร้อยตัวแถมปลาตัวใหญ่หนึ่งตัว  แต่ซื้อสองร้อยตัวกลับแถม 

ปลาตัวเล็ก ดูเหมือนเถ้าแก่คนนี้จะไม่เก่งเรื่องการคิดบัญชี

คงโหวไม่พูดมาก นางหิ้วถุงวิเศษแล้วซอยเท้าวิ่งไปหาหวนจง “หวนจง  

พวกเราไปส่งของกันเถิด”

หวนจงมองถุงวิเศษในมือของหญิงสาวแล้วทำท่าอยากพูดอะไรบางอย่าง 

แต่กลับหยุดปากไว้ และรับคำ เมื่อไปถึงสถานีพักม้า เขาเห็นคงโหวส่งถุงวิเศษ 

ให้สำนักเมฆาเรืองเพียงใบเดียว “แล้วอีกใบไม่ส่งกลับไปหรือ”

“ใบนี้ข้าช่วยซื้อให้ท่าน” คงโหวส่งถุงวิเศษให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพักม้า  

“สำนักของพวกท่านคนเยอะกว่า ข้าเลยซื้อมาให้มากสักหน่อย”

หวนจง “...”

“ขอบใจ”

“ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ใช่ของแพง”

ตัว
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ในร้านปลาเค็ม เถ้าแก่นั่งเก้าอี้เอนพลางพลิกหนังสือในมืออ่านอย่างเกียจคร้าน 

คล้ายความอึกทึกด้านนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขา

“ท่านแม่ ท่านอยากซื้อปลาเค็มมิใช่หรือ ที่นี่มีร้านอยู่พอดี...”

“นี่!” สตรีผู้เป็นมารดาตัดบทบุตรชาย “เถ้าแก่ร้านนี้ใจร้ายใจดำ ปลาเค็ม 

ตัวหนึ่งเท่ากับหินวิเศษครึ่งก้อน ทอดสายตาไปทั่วเมืองเยี่ยนเฉิง มีผู้ใดขายของ 

แพงถึงเพียงนี้ ไม่รู้ว่าสมองมีปัญหาหรือไม่”

“แค็ก” เถ้าแก่พลิกหนังสือหน้าหนึ่งพลางกลอกตา

“เจ้าดูถนนทั้งสายสิ มีร้านใดบ้างที่ไม่มีลูกค้า มีแต่ร้านเขาที่ไม่มีคนเลย 

สักคน” สตรีผู้เป็นมารดาบอก “ข้าว่าไม่ช้าก็เร็วเขาต้องปิดกิจการแน่”

เถ้าแก่ปิดหนังสือ ลุกขึ้นเดินไปที่ประตู “ขอบคุณท่านป้าที่ช่วยตักเตือน  

ข้าจะปิดร้านยามนี้เลยแล้วกัน” พูดจบ เขาก็ปิดประตูใส่หน้าสตรีผู้เป็นมารดา 

กับบุตรชายอย่างแรง

สตรีผู้เป็นมารดากับบุตรชายคิดไม่ถึงว่าพวกเขาคุยกันเสียงเบาเพียงนี้แล้ว 

อีกฝ่ายจะยังได้ยิน ในใจรู้สึกประดักประเดิด ต่อให้อีกฝ่ายปิดประตูใส่หน้า  

พวกเขาก็มิกล้าว่ากล่าวอะไร

“ร้ายมากจริง  ๆ เขาได้ยินได้อย่างไร” สตรีผู้เป็นมารดาหงุดหงิด ขณะ 

จูงบุตรชายเดินจากไปอย่างรวดเร็ว

รัตติกาลเยื้องกรายมาช้า ๆ บนถนนในเมืองเยี่ยนเฉิงแขวนโคมไฟงดงามเอาไว ้

เต็มไปหมด สตรีมากมายเดินเคียงมากับคนรัก โคมในมือสาดแสงต้องใบหน้า 

ของพวกนางกลายเป็นสีแดงระเรื่อ

“คงโหว” หวนจงเรียกคงโหวไว้แล้วหยิบโคมกระจกสีที่ถือได้ดวงหนึ่ง 

ออกมาจากแหวนบรรจุ เมื่อใช้นิ้วแตะโคมกระจกสีเบา  ๆ โคมกระจกสีก็สาด 

แสงสว่างออกมาดูงดงามจับตาจับใจ

“ให้เจ้า” หวนจงส่งด้ามโคมใส่มือคงโหว ของที่ผู้อื่นมี แม่นางน้อยคนนี ้

ก็ต้องมีเช่นเดียวกัน และจะต้องมีให้ดีกว่าผู้อื่นด้วย

“งามมาก” คงโหวลูบหยกและไข่มุกที่ห้อยระย้าอยู่บนตัวโคมกระจกสี 
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แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจ “นี่เป็นโคมอะไรหรือ”

“โคมกระจกสีธรรมดาดวงหนึ่ง” หวนจงยิ้ม ลมยามราตรีพัดชายชุด 

ของเขา ทั้งที่ชายหนุ่มเป็นคนนิ่งเฉยเย็นชา แต่เวลานี้เขากลับแลดูอ่อนโยน 

อย่างยิ่ง

โคมกระจกสีช่วยส่องทางเดินให้สว่างขึ้นและเรียกสายตาของหลายคน 

ที่เดินผ่าน เพราะโคมกระจกสีดวงนี้งดงามยิ่งนัก และแม่นางน้อยผู้ถือโคมก็งาม 

สะคราญ ซ้ำคุณชายที่แต่งกายหรูหราข้างกายนางยังมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา  

ทำให้ใครต่อใครต่างเข้าใจว่าชายหนุ่มเป็นเซียนตกสวรรค์

ดังนั้นเมื่อพวกเขาเดินด้วยกันจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะไม่สนใจ

“ข้าจะแสดงกลเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ให้ท่านดู” การได้รับโคมแสนงามทำให้ 

คงโหวอารมณ์ดียิ่ง นางจึงใช้มือข้างที่ว่างทำสัญลักษณ์อาคมอย่างหนึ่งแล้ว 

คลายมือออก มีผีเสื้อที่ส่องแสงสว่างดุจเปลวเพลิงบินออกมาจากอุ้งมือของนาง  

ผีเสื้อส่องแสงบินวนรอบตัวหวนจงรอบหนึ่งก่อนสลายหายไปเป็นประกายไฟ 

ดวงน้อย

หวนจงมองประกายไฟสุดท้ายที่ค่อย ๆ หายไปแล้วได้ยินเสียงลมพัดเข้ามา 

ในใจของเขา

วู้ วู้

ทุกครั้งล้วนชัดเจนและรุนแรงยิ่ง

“งามหรือไม่” เห็นหวนจงยังมองอากาศว่างเปล่าในยามรัตติกาลอย่างอึ้งงัน 

แล้ว คงโหวยิ้มพลางโบกแขนเสื้อ ทำให้มีผีเสื้อมากมายบินพรูออกมา

แสงจากผีเสื้อสาดต้องใบหน้าของนาง และสะท้อนนัยน์ตาของหวนจง 

ให้สว่างขึ้น

บนหอชมทิวทัศน์ อานเหอยืนอยู่บนจุดสูงสุดเงียบ ๆ เขาเห็นแม่นางน้อย 

ถือโคมกระจกสีอยู่ท่ามกลางความมืดโดยมีผีเสื้อบินว่อนอยู่รอบตัว นี่เป็นอาคม 

ลวงตาง่าย ๆ ขอเพียงมีฌานเพียงพอย่อมสามารถทำได้

แต่การนำอาคมลวงตาง่าย ๆ นี้มาเสกผีเสื้อให้ผู้บำเพ็ญเพียรผู้มีฌานลึกล้ำ 

เกินหยั่งดูเช่นนี้ คล้ายเด็กเพิ่งหัดเดินพูดกับผู้ใหญ่ว่าเห็นหรือไม่ว่าเขาวิ่งไวกว่า 
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ข้าจะเป็นเซียน ๒

เพียงใด

ทว่าผีเสื้อพวกนี้งดงามมากจริง ๆ...

ภายในเรือนพัก พวกเก๋อจินและหงหลิงยังไม่มีใจจะเข้านอน พวกเขาต่างนั่งอยู ่

ที่โต๊ะแปดเซียนในสวน และดื่มชาที่ไม่ค่อยมีรสของชาด้วยความว้าวุ่น

หลินหูยกถาดมาเปลี่ยนชากาใหม่ให้พวกเขา “สหายทุกท่านพักผ่อนก่อน 

เถิด เช้าวันพรุ่งพวกเราจะเดินทางไปหอเป็นสุขพร้อมกับทุกท่าน มีเรื่องอะไร  

ระหว่างทางทุกท่านค่อยคุยกัน”

“ท่านผู้อาวุโส” เก๋อจินลุกขึ้นประสานมือคารวะหลินหู “ราตรียาวนาน 

มากฝัน พวกเราขอคอยท่านเซียนคงโหวกลับมาแล้วคุยกันให้ชัดเจนดีกว่าเจ้าค่ะ”

“เกรงว่าคุณชายกับแม่นางคงโหวคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะกลับ...”

“ภายในเวลาหนึ่งก้านธูป ท่านเซียนคงโหวจะกลับมาแล้วขอรับ” ศิษย์ 

น้องชายเก็บกระดองเต่าหยกที่เขาโยนไปบนโต๊ะแล้วลุกขึ้นบอกว่า  “ขอท่าน 

ผู้อาวุโสโปรดให้อภัยที่พวกเราเสียมารยาท แต่พวกเราจะไปคอยท่านเซียนคงโหว 

ที่ประตู”

หลินหู “...”

“เชิญทุกท่านตามสบาย” หลินหูพอจะรู้จักผู้บำเพ็ญเพียรที่เชี่ยวชาญ 

การทำนายทายทักอยู่บ้าง เป็นต้นว่าสำนักเดือนดาราที่เป็นหนึ่งในสิบสำนักใหญ่  

และมีศาสตร์การพยากรณ์เหนือชั้นกว่าผู้บำเพ็ญเพียรประเภทอื่นมากนัก ทว่า 

สำนักเดือนดาราก็ไม่ได้ใช้การทำนายกับทุกเรื่องเช่นนี้

แม้ผู้บำเพ็ญเพียรทำนายจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการต่อสู้ แต่กลับได้รับความ 

เคารพยกย่องจากเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรอย่างมาก และแทบจะไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกิน 

พวกเขาอย่างไร้เหตุผล เล่ากันว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่สามารถเดินไปบนเส้นทาง 

ของศาสตร์การพยากรณ์ได้จะต้องมีความสามารถในการรับรู้ฟ้าดิน ด้วยเหตุนี้ 

พวกเขาจึงถูกผู้คนมองว่าเป็นปากและหูของหลักธรรมยิ่งใหญ่ของฟ้าดิน

เนื่องจากทุกคนล้วนต้องอาศัยหลักธรรมยิ่งใหญ่ของฟ้าดินเพื่อบำเพ็ญเพียร  

เช่นนี้แล้วผู้ใดเล่าจะกล้าล่วงละเมิดวิถีของหลักธรรมยิ่งใหญ่เล่า
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แต่ผู้บำเพ็ญเพียรที่คอยทำนายทุกเรื่องอย่างศิษย์ของหอเป็นสุขนี้นับเป็น 

ตัวประหลาดในบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรทำนาย เพราะสิ่งที่พวกเขาทำ เหมือน 

ไม่กลัวว่าฟ้าดินจะรำคาญใจที่พวกเขาเฝ้ากวนใจไปเสียทุกเรื่อง แล้วจัดการเก็บ 

พวกเขาอย่างไรอย่างนั้น

หลินหูเดินตามศิษย์ของหอเป็นสุขออกไปที่หน้าประตูใหญ่ เห็นคุณชาย 

ในชุดสีขาวเจิดจ้ายิ่งกว่าหิมะกับคงโหวปรากฏตัวที่สุดถนน ในมือของแม่นาง 

คงโหวถือโคมแสงฉานที่เป็นอาวุธเทพมีอานุภาพกำจัดสิ่งชั่วร้าย สยบมาร ด้วย 

ท่าทีสบาย ๆ ดุจกำลังถือตะเกียงส่องทางธรรมดาดวงหนึ่ง

“พวกท่านมายืนที่ประตูทำไมหรือ” เมื่อเห็นพวกเขา คงโหวก็เร่งฝีเท้า 

เดินเข้ามาหาศิษย์ของหอเป็นสุข

“ท่านเซียน พวกเรามีเรื่องอยากจะบอกท่านเซียน” เก๋อจินทำความเคารพ 

คงโหว “เกี่ยวกับคำทำนายของพวกเรา”

“เช่นนั้นเข้าไปคุยกันข้างในเถิด” คงโหวหันไปบอกหวนจง “หวนจง ข้า 

เข้าไปกับพวกเขาก่อนนะ” นางชูโคมในมือขึ้น “ขอบคุณมากสำหรับโคมที่ท่านให ้ 

ข้าจะเก็บรักษาอย่างดี”

ณ ประตูที่มีอากาศเย็นรื่น หวนจงกับหลินหูยืนเผชิญหน้ากัน

หลินหูถอนหายใจ “คุณชาย...”

หวนจงหันมามองหลินหูด้วยนัยน์ตาพราวระยับดุจกระจกสี “หืม”

ทำไมช่วงนี้หลินหูถึงได้จู้จี้จุกจิกนักนะ
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“ไม่ขอปิดบัง  ท่านเซียนคงโหว ครั้งนี้พวกเรามีปัญหา” เก๋อจิน 

ปรึกษาพวกศิษย์น้องอยู่นานก่อนตัดสินใจว่าต้องพูดความจริง ถ้าเป็นคนอื่น  

พวกนางอาจจะขยักข้อมูลบางส่วนเอาไว้ แต่กับคงโหวนั้นไม่เหมือนกัน เพราะ 

นางเป็นศิษย์สายตรงของสำนักเมฆาเรือง หากนางจับได้ว่าพวกเขามีนอกมีใน  

ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหอเป็นสุขในสายตาของสำนักเมฆาเรือง

ในขณะที่หอเป็นสุขกำลังตกต่ำ ผู้คนภายนอกต่างพูดกันว่าฟ้าดินและ 

หลักธรรมทอดทิ้งพวกเขา ถึงทำนายอะไรออกมาไม่ได้ ทำให้ไม่มีใครมาขอรับ 

คำทำนาย ขนาดศิษย์ผู้มีพรสวรรค์ของสำนักยังไปเข้าร่วมกับสำนักอื่น ช่วงเวลา 

ที่ยากจนข้นแค้นที่สุดพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซ่อมแซมอาคารด้วยซ้ำ

ทว่ายามที่ท่านประมุขคนก่อนเข้าใจว่าหอเป็นสุขต้องพินาศในมือของเขา  

ท่านเจ้าสำนักหังเยี่ยนแห่งสำนักเมฆาเรืองกลับเดินทางมาถามพวกเขาว่ายินดีเข้า 

สังกัดสำนักเมฆาเรืองหรือไม่ สำหรับหอเป็นสุขที่กำลังจนตรอก นี่คือขนมเปี๊ยะ 

ไส้เนื้อที่หล่นลงมาจากฟ้าอย่างแท้จริง เป็นเรื่องที่พวกเขามิกล้าแม้แต่จะคิดฝัน

คืนนั้นท่านประมุขคนก่อนอาบน้ำอบกำยานแล้วทำนายอนาคตของหอเป็นสุข 

ต่อหน้าป้ายชีวิตของอดีตท่านประมุขทั้งหลาย

ผลของคำทำนายออกมาว่าประเสริฐสุด

หลังเข้าสังกัดสำนักเมฆาเรือง หอเป็นสุขได้รับหินวิเศษ อาวุธ และ 

วัตถุดิบในการหลอมของวิเศษต่าง  ๆ  จากสำนักเมฆาเรือง สำหรับผู้บำเพ็ญเพียร 

๕๕
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สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่หินวิเศษหรืออาวุธ แต่เป็นวัตถุดิบในการหลอมของวิเศษ

ยุคแรกของการบำเพ็ญเพียร สิ่งที่พวกผู้บำเพ็ญเพียรในแดนบำเพ็ญ 

เรียนรู้ไม่ค่อยทิ้งห่างกันมากนัก ทว่านานวันเข้า ความช่วยเหลือระหว่างสำนัก 

กลับทวีความสำคัญขึ้น  แม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรอิสระยังมีสมาคมที่ให้ความ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงความช่วยเหลือที่ทางสำนักมีต่อศิษย์

อาจเพราะสาเหตุนี้ทำให้หลายสำนักอยากเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของสิบสำนัก 

ใหญ่  ทว่าไม่ใช่ว่าสิบสำนักใหญ่จะยอมรับทุกสำนักที่ เข้าหา  พวกเขาต่างมี 

มาตรฐานที่แตกต่างกันทำให้ยากจะฟันธง แม้หอเป็นสุขจะเข้าร่วมกับสำนัก 

เมฆาเรืองมานานหลายปี แต่สำนักเมฆาเรืองกลับไม่เคยสอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ 

กิจการภายในของพวกเขา ต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตก็จะให้ความช่วยเหลือเพียง 

บางส่วน

เวลานี้ตำราลับที่ศิษย์ของหอเป็นสุขใช้ฝึกฝนเป็นแบบเดียวกับของศิษย์ 

สำนักเมฆาเรือง ซ้ำยังสามารถซื้อหาอาวุธและยันต์ของต้นสังกัดที่ผู้บำเพ็ญเพียร 

มากมายหอบหินวิเศษไปขอซื้อก็ยังซื้อไม่ได้ในราคาทุน ทำให้พวกเขาแอบคุยกัน 

เป็นการส่วนตัวบ่อยครั้ง ดวงวิญญาณของอดีตท่านประมุขจะต้องเล่นของใส่ 

ท่านเจ้าสำนักหังเยี่ยนเป็นแน่ ถึงได้ทำให้ท่านเจ้าสำนักหังเยี่ยนหน้ามืดตามัว  

รับหอเป็นสุขเข้าสังกัดเช่นนี้

หลังฟังเรื่องการทำนายของเก๋อจินจบ คงโหวถามว่า “คำทำนายชี้เฉพาะ 

พวกท่าน หรือหอเป็นสุขทั้งหมด”

“น่าจะชี้เฉพาะพวกเรา” คำพูดของคงโหวไม่มีความระแวงใด หนำซ้ำยัง 

ห่วงไปถึงหอเป็นสุข ทำให้เก๋อจินซาบซึ้งใจและรู้สึกผิด พวกเขาต่างเดินอยู่บน 

เส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเกือบร้อยปี กลับต้องให้แม่นางน้อยที่อายุแค่สิบหกปี 

คนหนึ่งยื่นมือช่วยเหลือ ช่างบำเพ็ญเพียรมาหลายปีโดยเปล่าประโยชน์โดยแท้

“ระยะนี้มารร้ายออกอาละวาดบ่อยครั้ง การที่พวกท่านระวังตัวย่อมเป็น 

เรื่องสมควร” คงโหวมองท่าทางกระสับกระส่ายของพวกเขา “วันพรุ่งพวกท่าน 

เดินทางไปกับข้าเถิด แม้ฌานของข้าจะไม่สูงมาก แต่โชคดีที่มีท่านผู้อาวุโสหลิน 

และสหายสนิทอย่างหวนจงร่วมทางมาด้วย เรียกได้ว่าเป็นโชคของท่านและข้า”
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“ดูเหมือนสหายเซี่ยวต้งที่มากับท่านผู้อาวุโสหลินจะเป็นศิษย์ของสำนัก 

พันแสงใช่หรือไม่”  เก๋อจินกล่าว  “ข้าได้ยินเขาเรียกคุณชายหวนจงว่าท่าน 

อาจารย์อา หรือเขาจะเป็น...”

“ท่านเดาไม่ผิด” คงโหวผงกศีรษะ “หวนจงเป็นศิษย์สายตรงของสำนัก 

พันแสง แต่เขายังไม่ได้จะกลับสำนัก เพราะจะร่วมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหา 

ประสบการณ์กับข้า”

ศิษย์สายตรงของสำนักพันแสงหรือ...

เก๋อจินเชื่อแน่ว่าการเดินทางกลับหอเป็นสุขเที่ยวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความ 

ปลอดภัยอีกแล้ว มิน่าเล่าหลายวันก่อนถึงมีข่าวเรื่องท่านเซียนคงโหวกับคุณชาย 

หวนจงสยบมารร้ายเพื่อช่วยเหลือศิษย์ของสำนักบำเพ็ญเพียรหลายคน ที่แท้ 

ทั้งคู่ก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ เมื่อพบเห็นความอยุติธรรม 

จึงยื่นมือช่วยเหลือ

เล่ากันว่าผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ของสำนักพันแสงเป็นพวกเย็นชาไร้ความ 

รู้สึก หลักการเดียวที่พวกเขายึดมั่นคือกระบี่ คิดไม่ถึงว่าแม่นางคงโหวจะ 

สนิทสนมกับผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ถึงขนาดไปชมโคมไฟ ดูดอกไม้กับเขาได้ เห็น 

ได้ชัดว่าเจ้าตัวเป็นแม่นางน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูเพียงใด

เช้าตรู่วันต่อมา หวนจงเปิดประตูห้องออกมาเจอเซี่ยวต้งยืนอยู่หน้าห้องของเขา

“ท่านอาจารย์อาขอรับ วันนี้ศิษย์จะเดินทางกลับสำนักแล้ว ขอให้ท่าน 

อาจารย์อารักษาสุขภาพด้วย”  เจ้าเขาแห่งยอดเขาลืมกระบี่คือซงเหอ  และ 

ท่านอาจารย์ของเซี่ยวต้งก็เป็นหนึ่งในศิษย์สายตรงของซงเหอ ก่อนออกจาก 

สำนัก  ท่านอาจารย์บอกเขาว่าถ้าพบท่านอาจารย์อาที่ เมืองเยี่ยนเฉิงจะต้อง 

สอบถามถึงสุขภาพของท่านอาจารย์อาด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ฟังจากคำพูดของท่านอาจารย์ เหมือนสุขภาพของท่านอาจารย์อาจะมี 

ปัญหาและน่าจะแย่หนัก แต่นับแต่เมื่อวานถึงยามนี้ไม่ว่าเซี่ยวต้งจะมองอย่างไร  

สุขภาพของท่านอาจารย์อาก็ไม่ได้เลวร้าย ถึงหน้าจะซีดไปสักหน่อย แต่ยัง 

ไม่หนักถึงขั้นที่ต้องทำให้ท่านอาจารย์ต้องเป็นห่วง
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“อาจารย์ของเจ้าคือชางซานหรือชางไห่” หวนจงจำได้ว่าท่านอาจารย์อา 

ซงเหอรับศิษย์สองคน

“เรียนท่านอาจารย์อา  ท่านอาจารย์ของข้าคือชางไห่ขอรับ”  เซี่ยวต้ง 

แอบกังวล ท่านอาจารย์อาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใคร ท่าทางท่านอาจารย์อาจะไม่ได ้

สนใจตนเลยจริง ๆ 

“กลับไปบอกอาจารย์เจ้าด้วยว่าอย่าคิดฟุ้งซ่านมากไป” ในสายตาของ 

หวนจง ศิษย์พี่ชางซานกับชางไห่ทั้งสองคนล้วนดีพร้อมทุกอย่าง เพียงแต่ชอบ 

คิดมากจนเกินไป นิสัยนี้เหมือนท่านอาจารย์อาซงเหอ

เซี่ยวต้ง “...”

เขามิกล้าถ่ายทอดคำพูดนี้หรอก

หลินหู เดินออกมาเห็นเซี่ยวต้งยืนอยู่หน้าห้องของคุณชาย  ท่าทาง 

น่าสงสาร เขาจึงช่วยพูดแก้สถานการณ์ให้ “เซี่ยวต้ง เจ้ากลับไปก่อนเถิด เรื่อง 

ของท่านอาจารย์อาของเจ้า ข้าจะดูแลให้เอง”

“รบกวนท่านผู้อาวุโสหลินด้วย” เซี่ยวต้งคารวะขอบคุณหลินหูแล้วกล่าว 

คำอำลาหวนจง ก่อนเหยียบกระบี่เหินหาวจากไป

ศิษย์ของหอเป็นสุขตื่นเช้ามาก หรืออาจพูดได้ว่าพวกเขาไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืน 

ทันทีที่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากด้านนอกก็รีบลุกขึ้นจากเตียง

“พวกท่านตื่นกันเช้าขนาดนี้เชียวหรือ” หลินหูฝึกกระบี่จบไปชุดหนึ่งแล้ว  

เห็นศิษย์ของหอเป็นสุขทุกคนตื่นนอนกันแล้วก็เก็บกระบี่ “คราแรกวางแผนว่า 

จะให้ทุกท่านกินอาหารเช้าก่อนไป แต่คุณชายรู้ว่าทุกท่านอยากรีบกลับเลยเตรียม 

อาหารเช้าไว้ในตำหนักลอย คอยให้แม่นางคงโหวตื่น พวกเราก็ออกเดินทาง 

กันได้”

“รบกวนท่านเซียนใหญ่หวนจงและท่านผู้อาวุโสแล้ว” ยามที่เก๋อจินได้ยิน 

ว่าคุณชายหวนจงจะใช้ตำหนักลอยส่งพวกเขากลับสำนัก ให้รู้สึกผิดที่ต้องทำให้ 

เขาสิ้นเปลืองหินวิ เศษ  เนื่องจากการขับเคลื่อนตำหนักลอยจำเป็นต้องใช้ 

พลังวิเศษจากหินวิเศษจำนวนมหาศาล ยามเดินทางผู้บำเพ็ญเพียรหลายคน 
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จึงเลือกใช้อาวุธที่เหาะได้ของตนเองมากกว่า แม้ไม่สะดวกสบายเหมือนตำหนัก 

ลอย แต่ประหยัดเงินได้อักโข

“สหายทุกท่านไม่ต้องเกรงใจ พวกเราวางแผนจะไปเยือนเมืองของท่าน 

อยู่แล้ว แค่บังเอิญได้ร่วมทางกับพวกท่านเท่านั้น”

บนโลกนี้มีความบังเอิญเพียงนี้ที่ไหน แต่ในเมื่ออีกฝ่ายยินดีช่วยเหลือ 

ก็ช่างเถิด เก๋อจินแอบคิดในใจว่าเวลาอยู่ต่อหน้าหลินหูผู้มีสีหน้านิ่งเฉย อย่าพูด 

ให้มากความจะดีกว่า ยิ่งแสดงออกว่าเกรงใจมากเกินไป กลับยิ่งคล้ายคน 

เรื่องมาก มิสู้ปล่อยให้อีกฝ่ายจัดการเรื่องต่าง ๆ เองจะดีเสียกว่า

“ทำไมพวกท่านตื่นกันเช้าจริง” คงโหวเดินออกจากห้องมาเห็นศิษย์ของ 

หอเป็นสุขอยู่กับหลินหูแล้วจึงแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า พบว่าเพิ่งสว่าง นางเดา 

ว่าศิษย์ของหอเป็นสุขคงจะร้อนใจยิ่ง คงโหวกวาดตามองไปรอบ ๆ 

“คุณชายตื่นแล้ว”  หลินหูเดาได้ว่าคงโหวมองหาหวนจงจึงชี้มือไปที่ 

ประตูเรือนชั้นใน “อยู่ข้างนอก”

นอกเรือนชั้นนอกมีสระน้ำเล็ก  ๆ  แห่งหนึ่ง ในสระปลูกบัวเจ็ดสีที่หาดู 

ได้ยาก แต่เวลานี้ยังไม่ใช่ฤดูที่บัวเจ็ดสีจะแย้มบานจึงเห็นเพียงมุมเล็ก  ๆ  ที่มี 

ใบบัวโผล่เหนือผืนน้ำ หวนจงดึงสติกลับมาจากจินตนาการและหันไปมองคงโหว 

ที่เดินออกจากประตูมาหาเขา

“หวนจง” เห็นชายหนุ่มเห็นตนแล้ว คงโหวจึงหยุดเท้าและกวักมือเรียก  

“พวกเราเตรียมตัวออกเดินทางกันเถิด”

“เอาสิ” หวนจงลุกขึ้นเดินไปหาคงโหว

ระหว่างที่คงโหวออกไปหาหวนจง ศิษย์ของหอเป็นสุขที่อยู่ในเรือนชั้นใน 

อ้างว่าจะกลับไปเก็บของในห้อง เพื่อปิดประตูทำนาย

“วันนี้การเดินทางกลับสำนักจะดีหรือร้าย” เก๋อจินถามหงหลิงที่กำลังใช้ 

นอวิเศษทำนาย

สีหน้าของหงหลิงแลดูกระสับกระส่าย “ศิษย์พี่ ข้า...ข้าทำนายไม่ได้”

ศิษย์ที่อยู่ด้านข้างเห็นดังนั้นก็หยิบกระดองเต่าหยกของตนเองออกมา 

ทำนายบ้าง แต่กระดองเต่าหยกกลับเหมือนสูญสิ้นอำนาจวิเศษ ทำให้ทำนาย 
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ไม่ได้ผลเช่นกัน

“เจ้าก็ทำนายไม่ได้หรือ” สีหน้าของเก๋อจินเปลี่ยนเป็นไม่น่าดู เนื่องจาก 

ศิษย์น้องชายคนนี้มีพรสวรรค์ที่สุดในบรรดาศิษย์น้องทุกคน แม้เขาจะเข้าสำนัก 

ค่อนข้างช้า แต่กลับมีความสามารถในการรับรู้หลักธรรมยิ่งใหญ่ที่สุด เวลานี้  

แม้แต่เขายังทำนายไม่ได้  แสดงว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องเผชิญกับความ 

ผันผวนอย่างยิ่ง เพราะว่ากันตามหลักแล้ว  ด้วยความสามารถของพวกเขา 

ทุกคนในยามนี้ ไม่มีทางที่จะทำนายผลไม่ได้เหมือน ๆ กันเช่นนี้

“ศิษย์พี่ พวกเราสมควรทำอย่างไรดี” หงหลิงพูดเสียงร้อนใจ “จะไป 

หรือไม่ไปเจ้าคะ” 

ยังไม่ทันที่เก๋อจินจะตอบก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอก คงโหว 

ส่งเสียงมาจากนอกประตู “สหายทุกท่าน เก็บของเสร็จหรือยัง พวกเราพร้อม 

จะออกเดินทางแล้ว”

“ไป” เก๋อจินบอก “แม้การติดตามท่านเซียนคงโหวจะบอกไม่ได้ว่าดี 

หรือร้าย แต่หากไม่ไปกับพวกเขา พวกเราต้องเคราะห์ร้ายที่สุดเป็นแน่ ในเมื่อ 

ทั้งสองทางล้วนมีโอกาสไปในทางร้าย เช่นนั้นก็ไปเถิด” ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขา 

ยังมีผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ถึงสองคนร่วมทางไปด้วย ขนาดผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ 

ผู้มีฝีมือร้ายกาจยังไม่กลัวคนพาล แล้วพวกเขาจะกังวลอะไรอีก 

เห็นพวกเขาก้าวออกมา หวนจงก็โยนตำหนักลอยที่อยู่ในแขนเสื้อไปกลาง 

อากาศ ตำหนักโอ่อ่าน่าเกรงขามหลังหนึ่งลอยคว้างอยู่เหนือเรือนพัก ศิษย์ 

ของหอเป็นสุขพากันแหงนหน้ามองตำหนักลอยที่งามวิจิตรพลางคิดว่าที่แท้ 

ผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ไม่เพียงมีฌานสูงส่งแข็งแกร่ง  แต่ยังมีทรัพย์ศฤงคาร 

มากมายมหาศาลด้วย

“คงโหว มาเถิด” หวนจงชี้นิ้วแล้วปรากฏสะพานโค้งเชื่อมกับตำหนักลอย  

รัศมีสีเงินสีทองเปล่งประกายระยิบระยับ

แม่นางน้อยย่อมชื่นชอบของที่มีประกายเช่นนี้ เขาจึงเอาออกมาให้นางดู 

มากหน่อย
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“สะพานงามยิ่งนัก” คงโหวเหินตัวขึ้นไปเหยียบสะพานแล้วก้มหน้าลงมอง 

สายลมพัดเรือนผมของหญิงสาวทำให้รอยยิ้มของนางสว่างสดใสยิ่งกว่าดวงตะวัน 

ที่ลอยขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้า ณ ทิศตะวันออก

หวนจงคิดในใจ ไม่ว่าผู้ใดย่อมอยากทำดีต่อแม่นางน้อยแสนน่ารักเช่นนี ้

ให้มากขึ้นอยู่แล้ว

เขาเดินมาหยุดอยู่ข้างกายคงโหวแล้วบอกนางว่า “เมื่อคืนข้ากลับห้องไป 

ฝึกอาคมที่เจ้าใช้จนเป็นแล้ว”

“อาคมผีเสื้อน่ะหรือ” คงโหวหันหน้ามามอง “หวนจง ท่านเก่งเหลือเกิน  

หัดได้ไวถึงเพียงนี้เชียวหรือ”

“อยากดูหรือไม่” หวนจงถาม

“อยากสิ!” 

หวนจงจึงงอนิ้วเป็นสัญลักษณ์อาคม  ทันใดนั้นด้านหลังของคงโหว 

พลันมีปีกผีเสื้อสีทองคู่หนึ่งเพิ่มขึ้นมา  ปีกคู่นั้นพาร่างของคงโหวบินขึ้นไป 

บนดาดฟ้าชมทิวทัศน์ของตำหนักลอยก่อนเปลี่ยนเป็นผีเสื้อจำนวนนับไม่ถ้วน  

และสูญสลายหายไป

ศิษย์ของหอเป็นสุขที่ยืนอยู่ในเรือนพักมองภาพนี้อย่างทึ่มทื่อ เนิ่นนาน 

กว่าหงหลิงจะพูดเสียงตะกุกตะกัก “ตามปกติ ศิษย์สายตรงของสำนักใหญ่อย่าง 

พวกเขาชอบการละเล่นเช่นนี้เองน่ะหรือ”

“อย่าพูดจาเพ้อเจ้อ” เก๋อจินมองหลินหูผู้เอาแต่นิ่งเงียบด้านข้างแล้วบอก 

พวกศิษย์น้องว่า “ตามข้าขึ้นไป”

ไม่ถูกสิ คำทำนายวันนี้บอกว่าต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนจึงจะเดินทางได้อย่าง 

ราบรื่น แต่ยามที่นางก้าวขึ้นสะพานดูเหมือนจะก้าวเท้าขวา...หรือไม่

หลังจากขึ้นไปบนตำหนักลอยเรียบร้อย หลินหูเทหินวิเศษถุงหนึ่งเข้าไป 

ในเตาเสกกลางเรือนหลักของตำหนักลอยแล้วใส่จิตหยั่งรู้ดวงหนึ่งตามลงไป 

ทำให้ตำหนักลอยเหาะออกไปจากเมืองเยี่ยนเฉิงอย่างรวดเร็ว
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“ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านหวนจงเจินเหรินนั่งตำหนักลอยจากไปแล้ว” ศิษย์น้อง 

ผลักประตูเข้ามาในห้อง น้ำเสียงร้อนรน

“เขาไม่ตั้งใจอยู่ที่เมืองเยี่ยนเฉิงนานอยู่แล้ว” อานเหอยกมือ “ปล่อยเขา 

ไปเถิด และนับจากวันนี้ไปให้เพิ่มเงินปันผลที่ส่งให้สำนักพันแสงสองส่วน”

ไม่รู้ว่าเขารู้สึกไปเองหรือไม่ว่า...ศิษย์พี่ใหญ่ไม่เพียงไม่ไยดีต่อการจากไป 

ของท่านหวนจงเจินเหริน แต่ยังดูเหมือนจะดีใจที่เขาจากไปแล้วด้วย
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ตำหนักลอย  เหาะออกจากเขตเมืองเยี่ยนเฉิงลอยสูงขึ้นไปถึงชั้นเมฆ 

ทำให้ทิวเขาและสายธารถูกปุยเมฆขาวชั้นแล้วชั้นเล่าบดบังอยู่เบื้องล่าง คงโหว 

ยืนเกาะราวกั้นมองเมฆสีขาวใต้เท้า ห่างออกไปเพียงชั่วเขตอาคมกั้นยังพอมองเห็น 

ทิวเขาและสายธารที่ถูกเมฆขาวบดบังได้เป็นครั้งคราว

ยามคนเรายืนอยู่บนที่สูงจะมองเห็นภูผาและแม่น้ำหดเล็กลง ทำให้รู้สึก 

คล้ายได้พิชิตแผ่นดินกว้างใหญ่ แต่ภูผายังคงเป็นภูผา แม่น้ำยังคงเป็นแม่น้ำ  

ไม่มีผู้ใดสามารถสยบพวกมันได้ มนุษย์ต่างหากที่เกิดบนผืนดิน สุดท้ายย่อม 

ต้องสูญสลายไปบนผืนดิน

คงโหวแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีคราม ไม่รู้ว่าเบื้องหลังท้องฟ้าสีคราม 

เวิ้งว้างนี้ซ่อนอะไรเอาไว้ พวกผู้บำเพ็ญเพียรต่างเฝ้าฝันถึงแดนเซียน หรือจะมี 

ดินแดนที่มิอาจสัมผัสได้อีกแห่งหนึ่ง

มีคนบอกว่าการบำเพ็ญเพียรคือการฝืนเปลี่ยนลิขิตสวรรค์ เป็นการต่อสู้ 

ฟาดฟันกับฟ้า คงโหวกลับมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับพวกเขาอย่างสิ้นเชิง  

การบำเพ็ญเพียรของพวกเขาไม่ใช่การต่อสู้ฟาดฟันกับฟ้า แต่เป็นการคล้อยตาม 

หลักธรรมยิ่งใหญ่ของฟ้าดิน เพื่อหลอมรวมกายใจเข้ากับฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียว  

และสุดท้ายเมื่อฟ้าดินยอมรับแล้วย่อมสามารถล่องลอยขึ้นสวรรค์เป็นอมตะ  

พลังปราณที่พวกเขาดึงดูดเข้ามาในร่างกายคือของขวัญจากฟ้าดิน เช่นเดียวกับ 

วัตถุดิบที่พวกเขานำมาหลอมเป็นอาวุธก็เป็นสิ่งที่ได้จากฟ้าดิน ทุกอย่างที่พวกเขา 

๕๖
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พึ่งพาอาศัยล้วนเป็นสิ่งที่ฟ้าดินประทานทั้งสิ้น เช่นนี้จะเรียกว่าเป็นการฝืนเปลี่ยน 

ลิขิตสวรรค์ได้อย่างไร

หวนจงเดินมาหยุดข้างกายหญิงสาว บนร่างของเขามีกลิ่นยาหอม  ๆ  อ่อน 

จาง คงโหวหันไปมอง “เหตุใดจึงไม่พักผ่อนอยู่ในห้อง”

“ข้าอยู่ข้างหน้าต่าง เห็นเจ้ายืนอยู่ตรงนี้นานแล้ว” หวนจงก้มหน้าลงมอง 

เมฆขาวใต้ตำหนักลอย “เป็นห่วงหอเป็นสุขหรือ”

คงโหวส่ายหน้า ชี้นิ้วไปบนนภาสีครามเหนือศีรษะ “ข้ากำลังมองฟ้า”

หวนจงจึงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า สิ่งที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาคือ 

สีครามบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปน

“เมื่อครู่จู่  ๆ  ข้าก็มีความคิดประหลาดอย่างหนึ่งว่าผู้บำเพ็ญเพียรอย่าง 

พวกเราคุ้นชินกับการเหาะเหินและยืนอยู่บนที่สูง เหมือนได้ควบคุมทุกสิ่งเอาไว้ 

ในมือ...” มือของคงโหวเกาะราวหยกเย็นจัด “แต่พวกเรากลับเป็นแค่หนึ่งใน 

สรรพชีวิตทั้งหลายเท่านั้น”

หวนจงมองหน้าคงโหวอย่างอัศจรรย์ใจ เพราะเขาคิดไม่ถึงว่านางอายุน้อย 

เพียงนี้กลับมีความคิดรู้แจ้งในหลักธรรมแล้ว คำว่ารู้แจ้งในหลักธรรม สิ่งสำคัญ 

คือคำว่ารู้แจ้ง  เพราะนี่ เป็นสิ่งที่มิอาจสอนสั่งและสั่งสอนกันไม่ไหว  เพราะ 

หลักธรรมอยู่ที่ใจ นอกจากตนเองก็ไม่มีผู้ใดสามารถบอกเรื่องหลักธรรมที่อยู่ 

ในใจของผู้อื่นได้ง่าย ๆ 

ผู้บำเพ็ญเพียรบางคนจนดับขันธ์แล้วก็ยังมิอาจรู้แจ้งในวิถีของตน ด้วย 

เหตุนี้จึงมักมีคนพร่ำบ่นว่าเพียงทิวาเข้าถึงเต๋า ราตรีดับเนตรนิทรา๑ การที่คงโหว 

มีพรสวรรค์และความตั้งใจในการบำเพ็ญเพียรเช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีและ 

น่าเป็นห่วงจริง ๆ 

“คงโหว ข้าเป็นแค่ผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่คนหนึ่ง สำหรับข้า สิ่งสำคัญ 

ที่สุดคือกระบี่ เพราะเมื่อมีกระบี่แล้วย่อมสามารถกวาดล้างเหล่ามารร้ายและ 

ยืนอย่างองอาจในใต้หล้า” หวนจงเอามือไพล่หลังพลางมองดูแผ่นดินด้านล่าง  

๑ หมายถึง ขอเพียงได้ตระหนักและเข้าใจถึงหลักธรรม แม้ตัวตายก็ไม่เสียดาย
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สีหน้านิ่งสงบ “ข้าคือกระบี่ กระบี่คือข้า ข้าคิดอย่างไร กระบี่ย่อมไปทางนั้น  

นี่คือวิถีกระบี่ของข้า”

ขณะนั้นในสมองของคงโหวคล้ายมีอะไรอย่างหนึ่งแวบเข้ามา แต่ความ 

รู้สึกนั้นคงอยู่เพียงชั่วพริบตาก็หายไป ทำให้นางต้องมองหน้าหวนจงคล้ายเข้าใจ 

คล้ายไม่เข้าใจ เด็กสาวรู้สึกอยู่เสมอว่าเบื้องหน้าของนางคล้ายมีเส้นทางสายหนึ่ง 

แต่นางยังไม่มีกุญแจที่จะไขประตูเปิด

“เรื่องบางอย่างไม่จำเป็นต้องรีบร้อน เมื่อถึงเวลาปัญหาทุกอย่างจะค่อย ๆ 

คลี่คลายไปเอง” หวนจงหยิบแหวนวิเศษแสนงามวงหนึ่งออกมา “ข้ามีของที่ยัง 

ไม่ได้ให้เจ้า”

“แหวนบรรจุหรือ” คงโหวรับแหวนมา พบว่าเป็นแหวนบรรจุไร้เจ้าของ 

ที่ไม่มีจิตหยั่งรู้ นางจึงมองหน้าหวนจงอย่างสงสัย “ท่านให้ข้าทำไมหรือ”

“หลายวันก่อน ท่านอาจารย์ได้ยินว่าเจ้าร่วมเดินทางกับข้าเลยเตรียม 

ของขวัญไว้ให้เจ้าชุดหนึ่ง ข้างในเป็นของใช้ของเด็กสาว เจ้าลองดูสิว่าชอบ 

หรือไม่” หวนจงหาจังหวะมอบของที่หลงจู๊ร้านแดนสวรรค์ให้คงโหวมาโดยตลอด  

แต่หาข้ออ้างไม่ได้ จนถึงยามนี้เขาเห็นคงโหวกังวลเพราะไม่เข้าใจหลักธรรม  

หวนจงผู้ไม่อยากมอบของโดยไร้เหตุผลจึงเอาของที่เด็กสาวน่าจะชอบออกมา 

เพื่อทำให้นางอารมณ์ดีขึ้น

คงโหวใช้จิตหยั่งรู้เข้าไปสำรวจดูแหวนบรรจุรอบหนึ่ง พบว่าด้านในมี 

ปิ่นปักผม  กำไล  เสื้อกระโปรง  รองเท้าผ้าปัก  และหินวิเศษพร้อมสรรพ  

กระทั่งผ้าคลุมไหล่ที่กำลังเป็นที่นิยม ผ้าเช็ดหน้า คทาวิเศษ และกระบี่เหินหาว 

ก็ยังมี นางลืมตาขึ้นมองหวนจงแล้วมองแหวนบรรจุอีกครั้ง ไหนใครต่อใคร 

บอกว่าผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ที่แข็งแกร่งเก่งกาจมักมีสีหน้าเย็นชาและพูดน้อย  

เหตุใดถึงเอาใจใส่ผู้อื่นถึงเพียงนี้

ผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่มิอาจดูแค่หน้าตา พวกเขาลึกล้ำเกินหยั่งดังทะเล 

อย่างแท้จริง

เห็นคงโหวเงียบไป หวนจงจึงเข้าใจว่านางไม่ชอบของพวกนี้ “หากไม่ชอบ  

เอาไว้ไปถึงหอเป็นสุขแล้วข้าจะซื้อให้เจ้าใหม่”
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“งามมาก ข้าชอบมาก” คงโหวส่ายหน้า นางวางแหวนกลับไปในมือของ 

หวนจง “แต่ข้างในมีหินวิเศษมากเกินไป ข้าขอน้อมรับความปรารถนาดีของ 

ท่านอาจารย์ของท่าน แต่ไม่ขอรับแหวนบรรจุดีกว่า เพราะราคาแพงเกินไป  

ทำให้ข้าตะขิดตะขวงใจนัก”

“ท่านอาจารย์ไม่ค่อยได้มอบของให้เด็กสาว หากเจ้าไม่รับ ท่านจะเข้าใจ 

ว่าเจ้าไม่ชอบของพวกนี้” หวนจงยัดเยียดแหวนบรรจุให้คงโหวอีกครั้ง “ยิ่งไป 

กว่านั้นเจ้าก็เคยมอบของขวัญให้พวกเขาเช่นกัน แล้วจะตะขิดตะขวงใจไปไย”

นางเคยมอบของขวัญให้พวกเขาเมื่อไร  คงโหวก้มหน้าลงมองแหวน 

บรรจุที่หวนจงยัดเยียดให้ในมือ รู้สึกคล้ายมีน้ำเข้าสมอง หรือเขาจะหมายถึง 

เกล็ดมนุษย์มัจฉาสามเกล็ด  แต่นั่นเป็นของที่ท่านเจ้าสำนักมอบให้มิใช่หรือ  

เกี่ยวอะไรกับนางด้วยเล่า

“ท่านเจ้าสำนักขอรับ ทูตกระบี่เหินหาวมาขอรับ”

“มาอีกแล้วหรือ” หลังมีประสบการณ์ได้รับของขวัญหลายครั้ง คราวนี้ 

พอได้ยินศิษย์บอกว่าทูตกระบี่เหินหาวมา ความรู้สึกของจินเย่ว์จึงนิ่งสนิทดุจวารี 

และสามารถรับมือกับผู้มาเยือนได้อย่างดีเยี่ยม “เชิญเข้ามา”

ทูตกระบี่เหินหาวมีงานยุ่งมาก ต่อให้ผู้ที่ต้องลงนามรับถุงวิเศษจะเป็น 

เจ้าสำนักอันดับหนึ่งของแดนบำเพ็ญ  เขาก็ไม่มีเวลามากพอจะสนทนาด้วย  

คอยจนจินเย่ว์ส่งดวงจิตเข้าไปในป้ายหยกเป็นการยืนยันว่าได้รับสินค้าเรียบร้อย 

ทูตกระบี่เหินหาวก็รีบเร่งเหาะจากไป

เวลาเป็นเงินเป็นทอง  คำขวัญของทูตกระบี่ เหินหาวอย่างพวกเขาคือ  

รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจได้ เพราะเวลาของลูกค้ามีค่าเท่าชีวิต

“ท่านเจ้าสำนัก ศิษย์หลานส่งของกลับมาหรือ” เมื่อเจ้าเขาซงเหอเดิน 

เข้าประตูใหญ่มาเห็นถุงวิเศษในมือของจินเย่ว์ ใบหน้าเครียดขรึมพลันปรากฏ 

รอยยิ้มขึ้นหลายส่วน “ครั้งนี้ใช้ถุงวิเศษชนิดใช้ครั้งเดียว ท่าทางของข้างในคงจะ 

พิเศษมาก”

อย่างน้อยเมื่อเทียบกับการที่ต้องให้ทูตกระบี่เหินหาวหยิบถุงผ้าใบใหญ่ 
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ออกจากแหวนบรรจุมากองจนเต็มพื้นหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้า ครั้งนี้ดูพิเศษ 

กว่ามาก

จินเย่ว์เงยหน้าขึ้นมองซงเหอที่เดินไปนั่งที่เบาะกลมเพื่อคอยให้เขาเปิด 

ถุงวิเศษอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจากไปแล้ว เมื่อแน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ยอมไปที่ใดเป็นแน่ 

จึงเปิดถุงวิเศษและเทของออกมา เพียงชั่วพริบตาปลาเค็มกองสูงขนาดเท่าภูเขา 

ย่อม ๆ ก็ปรากฏแก่สายตา

ซงเหอผู้ถูกกลิ่นปลาเค็มโจมตี “...”

ถึงศิษย์หลานจะไม่ใช่คนช่างพูด แต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ทำอะไรมีเหตุมีผล 

ทว่าครั้งนี้เหตุใดเขาจึงส่งปลาเค็มกองพะเนินกลับมาให้ทางสำนัก และเนื่องจาก 

อยู่ต่อหน้าจินเย่ว์ ซงเหอจึงมิอาจเดินหนีหรือปิดจมูก ได้แต่แอบโคจรพลังปราณ 

ปิดฆานประสาทเอาไว้

จินเย่ว์แสร้งทำเป็นมองไม่เห็นอากัปกิริยาเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของซงเหอ หยิบ 

ปลาเค็มตัวหนึ่งขึ้นมาพินิจอย่างละเอียดหลายรอบ “นี่เป็นปลาแห้งที่ทำมาจาก 

มัจฉาปีกคู่”

“มัจฉาปีกคู่หรือ” ซงเหอหยิบปลาเค็มตัวหนึ่งขึ้นมามองซ้ำ  ๆ  อย่างตกใจ  

“ปลาชนิดนี้ถ้าคงความสดเอาไว้ได้จะดีที่สุด ผู้ใดตาไร้แววถึงขนาดเอามันมาทำ 

เป็นปลาแห้งเช่นนี้!” 

มัจฉาปีกคู่สามารถว่ายอยู่ในน้ำและบินอยู่บนท้องฟ้า ถ้ากินมันจะช่วย 

ป้องกันพิษและเพิ่มพลังฝึกปรือแก่ร่างกาย ราคาขายของมัจฉาปีกคู่หนึ่งตัวเท่ากับ 

หินวิเศษเกือบหนึ่งพันก้อน คนที่จับปลาชนิดนี้ได้ ถ้าไม่เอาไปต้มกินให้เปรม 

ก็จะเลี้ยงดูมันอย่างดีเพื่อนำไปขายในราคาสูงลิบ ซงเหอมีชีวิตอยู่เกือบพันปี  

นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นปลาเค็มที่ทำมาจากมัจฉาปีกคู่

รู้สึก...สับสนยิ่งนัก

ปลาเค็มกองนี้อย่างน้อย ๆ ก็ร่วมสองร้อยตัว ศิษย์หลานไปหาของชั้นยอด 

เช่นนี้มาจากที่ใด

“นี่คืออะไรหรือ” ซงเหอเห็นรัศมีสีทองดวงหนึ่งสว่างวาบอยู่กลางกอง 

ปลาเค็ม เขาจึงรื้อเอาของที่เป็นสีทองนั้นออกมาโดยไม่สนใจต่อกลิ่นที่ไม่น่าพิสมัย 
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ของปลาเค็มพวกนี้ มันเป็นปลาแห้งตัวหนึ่งที่ทั้งตัวเป็นสีทองเรืองรองคล้ายทำ 

มาจากทองคำเหลืองอร่าม แม้เกล็ดบนตัวปลาจะหายไปกว่าครึ่งค่อน แต่รัศมี 

สีทองทั่วร่างกลับยังคงสว่างเจิดจ้าเหมือนเดิม

“นี่คือ...” จินเย่ว์ลุกขึ้นยืนและหยิบปลามาจากมือของซงเหอ “นี่คือ... 

มัจฉามังกรหรือ”

ประตูมังกรมีทั้งหมดสามด่าน เมื่อปลากระโดดผ่านเข้าไปในประตูมังกร 

ครบสามด่านแล้วจะกลายร่างจากปลาเป็นมังกร หรือต่อให้ผ่านแค่ประตูมังกร 

ด่านที่หนึ่ง มิอาจเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้ ร่างกายก็ยังมีกลิ่นอายมังกรทำให้ 

กลายเป็นมัจฉามังกรที่เป็นกึ่งมังกรกึ่งปลา ถึงปลาที่มีกลิ่นอายมังกรชนิดนี้จะ 

ไม่สูงค่าเท่ามังกร แต่กลับหายากอย่างที่สุด เนื่องจากปลาส่วนใหญ่ที่ผ่านประตู 

มังกรเข้าไปไม่สำเร็จมักถูกอสนีเคราะห์ผ่าจนสิ้นชีพ ทำให้มัจฉามังกรที่สามารถ 

รักษาชีวิตเอาไว้จนถูกคนจับได้มีจำนวนน้อยอย่างน่าสงสาร

“ท่านเจ้าสำนัก...มัจฉามังกรมีราคาสูงลิบ ศิษย์หลานช่างกตัญญูต่อท่านยิ่ง” 

ซงเหอนึกถึงศิษย์สองคนของตน พวกนั้นติดตามอยู่ข้างกายเขาห้าหกร้อยปีแล้ว 

เหตุใดจึงไม่รู้ประสีประสาเหมือนศิษย์หลานบ้าง

“ศิษย์ข้าไม่รู้ประสีประสา อาศัยแค่ในตัวพอมีเงินเมื่อเจอของน่าสนุก 

หายากเลยซื้อมามั่วซั่ว” จินเย่ว์เก็บมัจฉามังกรใส่กล่อง “ข้าจะเก็บปลาตัวนี้ 

เอาไว้ให้เขา ส่วนมัจฉาปีกคู่พวกนี้ก็แบ่งไปให้ยอดเขาแต่ละลูก ถือเป็นน้ำใจ 

จากเขาเถิด”

“ท่านเจ้าสำนัก มัจฉามังกรตัวนั้น...”

“มัจฉามังกรตัวเล็กเกินไปไม่พอแบ่ง” จินเย่ว์หย่อนกล่องเข้าไปในแหวน 

บรรจุ พูดหน้าตึง “จะทิ้งปลาเค็มพวกนี้ไว้ที่นี่ไม่ได้ เจ้าไปเรียกศิษย์มาแบ่งสัน- 

ปันส่วนให้เรียบร้อย”

ซงเหอ “...”

หวงจริง ทำเหมือนผู้อื่นไม่มีศิษย์เหมือนตนเอง เขาไม่ได้มีแค่ศิษย์ แต่ 

ยังมีศิษย์ถึงสองคน!
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หวนจงไม่รู้เลยว่าปลาเค็มที่คงโหวช่วยซื้อส่งกลับสำนักแทนเขามีมูลค่ามหาศาล 

เพียงใด ชายหนุ่มนั่งพิงราวกั้นของตำหนักอยู่กับหญิงสาว ตามองปุยเมฆ 

ฟุ้งตลบที่ถูกสายลมพัดโชย

ศิษย์ของหอเป็นสุขที่นั่งอยู่ภายในห้องของตำหนักลอยลอบมองพวกเขา 

สองคนแล้วรู้สึกว่าความงามสง่าพ้นโลกีย์ของชายหนุ่มกับความงามสดใสของ 

หญิงสาวดูไม่เข้ากันเลยสักนิด แต่พอมานั่งอยู่ด้วยกัน พวกเขากลับดูเหมาะสม 

กันอย่างน่าประหลาด

“ศิษย์พี่ พวกเรากำลังจะเข้าเขตเมืองเฟิงเฉิง ดูท่าด่านอันตรายจะถูก 

ทำลายแล้วเจ้าค่ะ” หงหลิงมองออกไปด้านนอก เห็นตำหนักลอยกำลังจะเข้าสู่ 

พื้นที่เขตเมืองเฟิงเฉิง ทำให้นางรู้สึกสบายใจอย่างมาก

ขอเพียงเหาะผ่านป่าทึบเข้าไปอยู่ในความดูแลของเมืองเฟิงเฉิงได้ ความ 

กังวลของพวกเขาที่เกรงว่ามารร้ายจะมาก่อกวนก็จะลดลงเหลือแค่สามส่วน

“ข้าเคยบอกแล้วอย่างไรว่าตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่นิ่ง ห้ามหลุดปาก 

ทัก” เก๋อจินตั้งท่าจะอบรมหงหลิงอีกหลายประโยค จู่  ๆ  นางกลับเห็นหวนจง 

เจินเหรินผุดลุกขึ้นยืน ไม่รู้เพราะเหตุใดนางถึงมีลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่าง

“หวนจง” คงโหวเห็นสีหน้าของหวนจงเปลี่ยนเป็นเครียดขึ้นอย่างกะทันหัน 

จึงดึงกระบี่เกล็ดธาราที่มวยผมมาถือไว้ “มีใครเข้ามาใกล้หรือ”

“สัญชาตญาณระแวงภัยดีถึงเพียงนี้ สมแล้วที่ศิษย์ข้าต้องตายด้วยน้ำมือ 

ของเจ้า” น้ำเสียงของผู้สูงวัยดังมาจากหมู่เมฆ แต่กลับไม่เห็นเงาคน

“ไม่จำเป็นต้องเล่นกลตบตา เผยตัวออกมา” มือของหวนจงมีแสงสีเงิน 

สว่างวาบ เสียงมังกรกัมปนาทคำรามเมื่อกระบี่คู่ชีพปรากฏขึ้นในมือของเขา  

ชายหนุ่มหันไปมองคงโหวที่อยู่ด้านหลัง ไม่ได้สลายเขตอาคมของตำหนักลอย

“การที่คนหนุ่มสาวมีความสามารถเป็นเรื่องดี แต่ถ้อยคำโอหังนัก ช่าง 

ไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่เสียบ้าง” ชายสูงวัยสวมชุดสีขาว ผมหงอกหมดศีรษะ แต่ 

หน้าตาอ่อนเยาว์พลิ้วร่างมาดุจเซียน ถ้าไม่ใช่เพราะวาจาอวดดีของเขา คงโหว 

คงเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นผู้อาวุโสที่มีฌานสูงส่งของสำนักใดสำนักหนึ่ง

“ผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่หรือ” ผู้เฒ่านั่งขัดสมาธิอยู่บนน้ำเต้าสีม่วงเข้มพลาง 
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เขย่ากล้องสูบฝิ่นในมือ “หลายวันก่อนศิษย์ของข้าไปเป็นแขกที่เรือนของพวกเจ้า 

สองคนแล้วไม่ได้กลับมา ตาเฒ่าอย่างข้าเป็นห่วงศิษย์มาก หวังว่าสหายทั้งสองคน 

จะมีคำอธิบายให้”

ผู้เฒ่าคนนี้คือคนของฝ่ายอธรรมหรือ!

คงโหวนึกถึงมารร้ายที่ซุ่มเล่นงานนางที่เมืองเยี่ยนเฉิงเมื่อไม่นาน มารร้าย 

คนนั้นมีฌานขั้นปล่อยวาง แล้วอาจารย์ของเขาจะมีฌานขั้นใด

“ให้ศิษย์แทรกซึมเข้าไปในเรือนของผู้อื่นเพื่อวางแผนลอบสังหารย่อมต้อง 

ชดใช้ด้วยชีวิต” หวนจงกล่าวน้ำเสียงเย็นชา “ดวงตาข้าทนให้มีเม็ดทรายอยู่ไม่ได้  

เจ้าเร่งหลีกทางไปจะงามกว่า”

“ปากเก่งจริง!” มารสูงวัยแค่นเสียงเย็น “ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต วันนี ้

ข้าจะเอาหัวของพวกเจ้ามาเป็นเครื่องเซ่นโลหิตให้ศิษย์ของข้า”

มารสูงวัยเลิกเก็บงำพลังของตน แรงกดดันมหาศาลเกือบทำให้เขตอาคม 

นอกตำหนักลอยแตกร้าว แต่ก็แค่เกือบ

คงโหวมองเขตอาคมที่โยกคลอนไปมาแล้วเอ่ยถามอย่างเป็นกังวลว่า  

“หวนจง คนคนนี้เป็นใครหรือ”

“หากข้าเดาไม่ผิด เขาคือหนึ่งในสองผู้อาวุโสโฉดดำขาว อู๋ขู่เจินเหริน”  

หวนจงมองรูปลักษณ์พ้นโลกีย์ของฝ่ายตรงข้าม “คนคนนี้โหดเหี้ยมอำมหิต  

กระหายโลหิต และได้ฌานขั้นแยกกายแล้ว”ตัว
อย
่าง
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