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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 ๓

หวนจงยื่นมือไปตรงหน้าหญิงสาว

“ก่อนหน้านี้เจ้าอยากอ่านหนังสือของเมี่ยวปี่เค่อไม่ใช่หรือ

เมื่อครู่ข้าได้รับสิ่งของที่หลินหูให้ทูตกระบี่เหินหาวนำมาส่ง

ข้างในมีหนังสือของเมี่ยวปี่เค่อสองเล่ม”

คงโหวส่งมือให้หวนจงจับแล้วเดินตามเขาไปนั่งที่โต๊ะหิน

หวนจงหยิบหนังสือเล่มหนึ่งวางลงบนมือนาง

— 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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ไม่ว่าท่านคงโหวเจินเหรินกับคู่บำเพ็ญของนางจะอยู่ที่ใด

เหยียนโซ่วคิดว่าขอเพียงทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันย่อมมีความสุขประดุจเซียน

ผู้บำเพ็ญเพียรต้องบำเพ็ญจิต บำเพ็ญกาย และบำเพ็ญวิถีของตน

วิถีคือสิ่งใดหรือ

มันคือเส้นทางที่นำไปสู่ความสุขเพียงแค่นั้น
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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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K

“ท่านอาจารย์  ท่านคิดอะไรน่ะ” คงโหวหลุดขำ “หวนจงเป็น 

เจ้าเขาแห่งสำนักพันแสง ถ้าเปลี่ยนมาอยู่สำนักเราจริง ไม่รู้ว่าทั่วทั้งแดนบำเพ็ญ 

จะโกลาหลกันเพียงใด”

วั่งทงฟังแล้วหัวเราะฮ่า  ๆ  เสียงดัง พลางยัดเยียดของดี  ๆ  ที่ขูดรีดมาได้ 

ในช่วงนี้ให้คงโหว “อาจารย์ล้อเจ้าเล่นหรอก” ต่อให้จ้งสี่เจินเหรินอยากเข้าสำนัก 

เมฆาเรืองของพวกเขาจริง สำนักเมฆาเรืองของพวกเขาก็ไม่กล้ารับอีกฝ่ายไว้  

เนื่องจากอัจฉริยะในการบำเพ็ญเพียรอย่างจ้งสี่เจินเหริน คงมีแต่สำนักพันแสง 

เท่านั้นที่คู่ควรกับเขา การที่สำนักเมฆาเรืองมีสายสัมพันธ์อันดีกับชายหนุ่มย่อม 

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

“ท่านอาจารย์ ท่านไปยั่วโทสะท่านอาจารย์อาชิงหยวนมาใช่หรือไม่เจ้าคะ” 

คงโหวพบว่ายาชั้นดีหลายขวดล้วนเป็นของชั้นเลิศที่หาได้ยากยิ่ง ทั่วทั้งสำนัก 

นอกจากท่านอาจารย์อาชิงหยวนกับท่านอาจารย์ปู่สู่จิ่วแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดสามารถ 

หลอมออกมาได้อีก แม้ตามปกติท่านอาจารย์จะเป็นพวกชอบทำตัวเอ้อระเหย  

แต่ยามอยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสยังมีความสำรวมระวังดีมาก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได ้

ว่าเขาจะได้ของพวกนี้มาจากท่านอาจารย์อาชิงหยวน

“อืม ยาพวกนี้ล้วนเป็นของดีต่อสุขภาพ ไม่มีผลข้างเคียง ฌานของเจ้า 

ในยามนี้จำเป็นต้องใช้มัน จะไม่แย่งมาให้มากหน่อยได้อย่างไร” วั่งทงพูดเสียง 

ฉุน “หลายวันก่อนเขายังมาแย่งอาวุธวิเศษที่ข้าเพิ่งหลอมได้ไปตั้งหลายอย่าง  

๑๐๔
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ข้าจะเป็นเซียน ๓

ข้าไม่มีทางยอมเสียเปรียบเรื่องเช่นนี้เด็ดขาด”

คงโหว “...”

ท่านอาจารย์กับท่านอาจารย์อารังเกียจว่าวันเวลาบนยอดเขาสุขสงบเกินไป 

ใช่หรือไม่ ถึงต้องคอยหาเรื่องใส่ตัวกันเช่นนี้

ณ เรือนพักด้านตะวันตกอันเป็นที่พำนักของสำนักนพหงสา  หลังจากเจ้าเขา 

จื้อเหอออกไป หลิงเย่ว์ก็มีสีหน้าไม่สู้ดีนักให้เห็น ศิษย์น้องชายหญิงสามคนรู้ว่า 

หลิงเย่ว์อารมณ์ไม่ค่อยดีจึงไม่กล้ากวนใจนาง และถือกระบี่ไปประมือกันที่ลานว่าง 

อย่างเป็นระเบียบ

ไม่นานศิษย์สายตรงของสำนักเมฆาเรืองคนหนึ่งก็มาแจ้งเรื่องงานเลี้ยง 

ตอนเย็น พวกเขาจึงตอบรับ เพราะได้ยินมานานแล้วว่าอาหารของเมืองยงเฉิง 

อร่อยเป็นอันดับหนึ่ง ต่อให้เป็นคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินยังอดที่จะตั้งตา 

รอคอยกันมากกว่าปกติไม่ได้

ครู่หนึ่งพวกเขาก็เห็นท่านเจ้าเขากลับมา เพียงแต่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้น  

สีหน้าของท่านจึงดูเหมือนอยากจะร้องไห้  ทว่าเมื่อเห็นสีหน้าของท่านเจ้าเขา 

จื้อเหอแล้ว ความวิตกกังวลบนใบหน้าของหลิงเย่ว์กลับลดน้อยลงกว่าครึ่ง ดูจาก 

ท่าทางของท่านอาจารย์อาแล้วก็รู้ว่าเจรจาเรื่องงานวิวาห์ไม่สำเร็จ

“หลิงเย่ว์” จื้อเหอเรียกหลิงเย่ว์ หางตาเห็นแวบ  ๆ  ว่านางกำลังอารมณ์ดี 

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าหวนจงเจินเหรินคือจ้งสี่เจินเหริน”

“อะไรนะเจ้าคะ” หลิงเย่ว์แทบไม่อยากเชื่อหูตนเอง ใบหน้าที่นิ่งเฉยมา 

โดยตลอดของนางตื่นตกใจอย่างปิดไม่มิด “ท่านหวนจงเจินเหรินคือท่านจ้งสี่ 

เจินเหรินรึเจ้าคะ”

ไม่มีผู้ใดในแดนพ้นโศกไม่รู้จักกิตติศัพท์ของท่านจ้งสี่เจินเหริน ถึงขั้น 

เข้าใจกันไปว่าเขาคือร่างแปลงของกระบี่ แล้วบุรุษเช่นนี้จะแสดงท่าทีอ่อนโยน 

ต่อหน้าแม่นางน้อย ซ้ำยังจูงมือนางเดินไปด้วยกันได้อย่างไร

หลิงเย่ว์เคยเห็นเงาด้านข้างของท่านจ้งสี่เจินเหรินเมื่อร้อยปีก่อน ยามที่ 

นางไล่ล่าผู้บำเพ็ญเพียรฝ่ายอธรรมที่สังหารหญิงผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งไปจนถึงหุบเขา 
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แห่งหนึ่ง นางเห็นบุรุษชุดขาวคนหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากท้องนภา ทำให้คนของ 

ฝ่ายอธรรมที่เผ่นไปข้างหน้าหลบไม่ทัน ท่านจ้งสี่เจินเหรินจึงแทงทะลุหัวใจเขา 

ในกระบี่เดียว

นางไม่เคยเจอบุรุษที่เย็นชาถึงเพียงนี้มาก่อน ราวกับเขาเป็นร่างจำลอง 

ของมนุษย์ที่สลักขึ้นจากก้อนน้ำแข็งที่มีความแข็งแกร่ง ทว่าปราศจากกลิ่นอาย 

ของมนุษย์ แม้จะเห็นเพียงด้านข้างก็พาให้รู้สึกหนาวเยือกไปถึงหัวใจ

หลิงเย่ว์เคยเห็นท่านจ้งสี่เจินเหรินจากที่ไกล ๆ ครั้งหนึ่ง ทำให้นางไม่อยาก 

อยู่ร่วมกับบุรุษเช่นนี้ และยิ่งไม่มีทางจินตนาการได้ว่าก้อนน้ำแข็งจะเปลี่ยนเป็น 

บุรุษที่มีชีวิตชีวาได้

“เรื่องจริง จ้งสี่เจินเหรินยอมรับเอง หวนจงคือชื่อในแดนมนุษย์ของเขา  

ส่วนชื่อในแดนบำเพ็ญคือจ้งสี่” คิดถึงยามที่อยู่นอกประตูใหญ่ จ้งสี่เจินเหริน 

พูดจากปากตนเองว่าตัวเขากับหลิงเย่ว์ไม่เหมาะสมกัน ชวนให้จื้อเหอรู้สึกประดัก- 

ประเดิดยิ่งนัก เขาเงยหน้าขึ้นมองศิษย์หลานที่มีสีหน้าแปลก  ๆ แล้วเป็นห่วงว่า 

นางจะเสียความรู้สึกเพราะเรื่องนี้จนส่งผลต่อจิตใจ จึงกล่าวปลอบใจว่า “จ้งสี่ 

เจินเหรินมีนิสัยรักสันโดษ เจ้าอย่าเก็บเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจเลย”

“ท่านอาจารย์อา ข้ากำลังคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะ” หลิงเย่ว์ส่ายหน้าช้า ๆ 

“แม่นางคงโหวแห่งสำนักเมฆาเรืองเป็นสตรีที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคนหนึ่ง”

จื้อเหอผงกศีรษะ “ก็จริง อายุยังน้อยก็ได้ฌานขั้นจิตหวั่น ต่อไปจะต้อง 

มีอนาคตไกลเป็นแน่”

หลิงเย่ว์เงยหน้าขึ้นมองจื้อเหอ พูดอะไรไม่ออก

อันที่จริง...สิ่งที่นางอยากพูดไม่ใช่เรื่องนี้

การเปลี่ยนกระบี่ให้กลายเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่คนสามัญจะทำสำเร็จ ส่วน 

เรื่องวิวาห์เชื่อมสัมพันธ์อะไรนั่น คอยให้ทั้งสองคนแต่งงานเป็นคู่บำเพ็ญจะดีกว่า 

รับรองว่าจะต้องมีผู้คนมากมายตื่นตะลึง เช่นนี้ย่อมน่าสนุกกว่านางเป็นคนแต่งเอง 

เป็นไหน ๆ 
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นอกคูหาห้องของเฉิงอี้  ถานเฟิงนั่งขัดสมาธิตัวตรงแล้วเปลี่ยนมาเป็นใช้มือ 

ข้างหนึ่งเท้าแก้มมองเมฆหมอกที่ตลบฟุ้งอยู่ตรงเชิงเขา นิ้วสี่นิ้วของเขาคอยเคาะ 

ใบหน้าของตนเองไม่หยุด ไม่รู้ว่าศิษย์น้องกลับมาแล้วหรือยัง

“ศิษย์พี่รอง”  สตรีชุดสีชมพูทิ้งตัวลงจากก้อนเมฆมาอยู่ตรงหน้าเขา 

อย่างเหมาะเหม็ง “ข้ากลับมาแล้ว ท่านคิดถึงข้าหรือไม่เจ้าคะ”

ถานเฟิงสำลักฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาเสียงดังค็อกแค็ก ก่อนใช้มือปัดจมูก “ฌาน 

รุดหน้าไปไกลแล้ว แรงเท้าเลยรุดหน้าตามไปด้วยสิ”

คงโหวหัวเราะคิกคัก “ข้าอยากมาเจอท่านเร็ว ๆ  นี่เจ้าคะ” กล่าวจบ นาง 

ก็หยิบกระบี่เล่มหนึ่งออกมาจากแหวนบรรจุ  “นี่คือกระบี่เหินหาวที่ท่านจ้งสี่ 

เจินเหรินหลอมขึ้นเองกับมือ มอบให้ท่าน”

“ศิษย์น้องเก่งจริง  ๆ ถึงกับผูกมิตรกับท่านจ้งสี่เจินเหรินได้” ถานเฟิง 

ต้องคอยเฝ้าอยู่นอกคูหาถ้ำมาตลอด ทำให้ไม่รู้ว่าคงโหวพาหวนจงกลับสำนัก  

และไม่รู้ด้วยว่าหวนจงคือจ้งสี่เจินเหริน

ถานเฟิงสนใจกระบี่ล้ำค่าทุกประเภทยิ่งนัก ยามที่คงโหวได้รับกระบี่ 

เกล็ดธาราจากท่านผู้อาวุโสชิวซวง ถานเฟิงยังอิจฉานางอยู่เป็นนาน คิดไม่ถึงว่า 

ศิษย์น้องคงโหวจะจดจำเรื่องนี้ได้จึงมอบกระบี่ เหินหาวที่ได้รับจากท่านจ้งสี่ 

เจินเหรินให้เขา

กระบี่ เล่มนี้มีรูปลักษณ์หรูหรางดงามน่าเหลือเชื่อ  ด้านบนมีลวดลาย 

อักขระยันต์เสริมอยู่มากมาย จัดเป็นอาวุธเทพชั้นยอด ผู้ที่สามารถหลอมกระบี่ 

ล้ำค่าเช่นนี้ออกมาได้จะต้องเป็นผู้สูงส่งในการหลอมอาวุธ ทว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็น 

เพียงลักษณะภายนอกเท่านั้น เหตุใดมองแล้วถึงไม่ค่อยเหมือนรูปแบบเฉพาะตัว๑ 

ของท่านจ้งสี่เจินเหรินเลย

ถานเฟิงมองกระบี่อย่างสงสัย “นี่เป็นกระบี่ชั้นยอดที่หาได้ยากยิ่งเล่มหนึ่ง 

จริง  ๆ แต่ศิษย์น้อง เจ้าไปซื้อมาจากคนอื่น หรือได้มาจากท่านจ้งสี่เจินเหริน 

๑  ผลงานที่ทำขึ้นเองกับมือย่อมสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะตัวของคนทำ เช่น การวาดภาพ  

การเขียนพู่กัน เป็นต้น

ตัว
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โดยตรง” เขากลัวว่าจะมีคนแสร้งเอาอาวุธวิเศษที่หน้าตาไม่เลวมาหลอกศิษย์น้อง 

โดยบอกว่าเป็นของที่ท่านจ้งสี่เจินเหรินหลอมขึ้น ทว่าความจริงแล้วคนที่หลอม 

เป็นใครคงมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้

ในแดนบำเพ็ญมีคนที่ชอบทำเงินกับเรื่องทำนองนี้ไม่น้อย เขาจึงกลัวว่า 

ศิษย์น้องจะถูกหลอก

“แน่นอนว่าเขาตั้งใจหลอมให้ท่านโดยเฉพาะ” คงโหวบอก “ข้าบอกเขาเอง 

ว่าท่านชอบกระบี่แบบใด และเขาก็หลอมกระบี่เล่มนี้ขึ้นมาตามที่ข้าบอก จากนั้น 

เมื่อข้ากลับมาถึงสำนักก็นำมันมาให้ท่าน”

“ความหมายของเจ้าคือ ท่านจ้งสี่เจินเหรินตั้งใจหลอมกระบี่เล่มนี้ให้ข้ารึ” 

ถานเฟิงพลิกกระบี่ไปมาดูครู่หนึ่งกว่าจะเรียกสติกลับมาจากความดีใจจนแทบ 

คลั่งได้

“ศิษย์น้อง ยามที่เจ้าออกไปหาประสบการณ์ เจ้าไปเจอท่านอาจารย์กู่๒ 

หรือวิชากู่หรือไม่ ถึงได้ทำให้ท่านจ้งสี่เจินเหรินที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ยอม 

เปลืองแรงใจหลอมกระบี่หรูหรางดงามให้ข้าเช่นนี้”

“อะไรกันเจ้าคะ” คงโหวแค่นเสียง 

“จ้งสี่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ประเภทใด เขาทั้งหน้าตาดี นิสัยก็ดี มีที่ใด 

ไม่ดีบ้าง”

“กูไหน่ไน๓ขอรับ เจ้าอย่าโกรธเลยนะ ข้าเพียงไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นเรื่อง 

จริงเท่านั้น” ถานเฟิงรีบหยิบถุงวิเศษใบหนึ่งออกมาจากแหวนบรรจุ “หลาย 

เดือนที่ผ่านมาข้าตั้งใจอดออมเรื่องกินอยู่เพื่อซื้อชุดกระโปรงเซียนพลิ้วรุ่นใหม่ 

ล่าสุดไว้ให้เจ้าหลายชุด มีทั้งพู่ประดับกับปิ่นไหว เห็นแก่พวกมัน เจ้าก็อย่า 

เอาความเรื่องเล็กน้อยกับข้าเลย”

“เชอะ” คงโหวรับถุงวิเศษไป ยังคงเชิดหน้า

“คอยให้ศิษย์พี่ใหญ่ออกจากการเข้าฌานเมื่อไร ท่านต้องตกใจยิ่งกว่านี้”

๒ กู่ เป็นวิชาทางไสยศาสตร์ สามารถสะกดจิตคนได้
๓ คำเรียกสตรีในเชิงยกย่องว่าเป็นผู้อาวุโสที่ต้องให้ความเคารพยำเกรง

ตัว
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กล่าวจบ คงโหวก็กอดถุงวิเศษเหาะหายไปในหมู่เมฆ

เห็นเงาหลังของศิษย์น้องเคลื่อนห่างออกไปแล้ว ถานเฟิงก็หันมาลูบกระบี่ 

ล้ำค่าในมือพลางหัวเราะเบา  ๆ แม้ศิษย์น้องจะออกจากสำนักไปกว่าครึ่งปี แต่ 

โชคดีที่ศิษย์น้องยังคงมีนิสัยเหมือนเดิม

ดีจริง ๆ 

วันต่อมาฟ้ายังไม่ทันสว่าง  บริเวณเชิงเขาของยอดเขาพักจันทร์ก็มีเสียงประตูศิลา 

อันหนักอึ้งเปิดออกอย่างเชื่องช้า เฉิงอี้ที่แต่งกายเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเดิน 

เนิบนาบออกมาจากคูหาถ้ำ เขามองแสงอรุโณทัยที่ปลายฟ้าด้านทิศตะวันออก 

แล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลึก

หลังยกระดับฌานขึ้นเป็นขั้นปล่อยวางสำเร็จแล้วมาเห็นโลกใบนี้อีกครั้ง  

ทำให้เขารับรู้ว่ามันต่างจากเดิม ยิ่งเห็นท่านอาจารย์ ศิษย์น้องรอง และศิษย์ 

น้องเล็กที่ก้าวยาว ๆ เข้ามาหาแล้ว ใบหน้าของเฉิงอี้ก็เกลื่อนยิ้ม

ไม่ว่าการรับรู้โลกใบนี้ของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่สายตาที่คนสามคนนี ้

มองเขากลับไม่เคยเปลี่ยนไปเลย

เช้าวันต่อมาหลังจากเฉิงอี้ออกจากฌาน แสงอรุณสาดส่องต้นไม้สีเขียว 

ที่สูงที่สุดบนยอดเขา พร้อม ๆ กับในสำนักมีเสียงกลองดังสนั่น

สำนักเมฆาเรืองใช้เสียงกลองแสดงความยินดีกับศิษย์และใช้เสียงระฆัง 

ส่งศิษย์ออกจากเขา ยามที่เสียงกลองแรกดังขึ้น ศิษย์สำนักเมฆาเรืองต่างหยุด 

กิจกรรมในมือเพื่อคารวะอย่างต่ำไปทางเรือนอุษาที่อยู่ด้านหลังอาศรมหลักซึ่งเป็น 

ที่สักการะ

“ท่านอาจารย์ วันนี้มีงานฉลองขั้นปล่อยวางของศิษย์พี่เฉิงอี้ เหตุใด 

พวกเราจึงต้องคารวะไปทางเรือนอุษาขอรับ” ศิษย์ใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักคารวะ 

ตามผู้ดูแลที่สอนสั่งเรื่องความประพฤติให้พวกเขาแล้ว คอยให้เสียงกลองดัง 

ครบยี่สิบครั้ง จึงมีศิษย์คนหนึ่งกล้าถามคำถามนี้ออกมา

“ทุกสิ่งที่พวกเรามีในวันนี้ล้วนเป็นเพราะวิถีธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่คน 

รุ่นก่อนได้กรุยเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเอาไว้ให้” ผู้ดูแลลานฝึกยุทธ์บอก  

ตัว
อย
่าง
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“ในเรือนอุษามีป้ายชีวิตของผู้ที่จากไปของสำนักทุกคน และมีป้ายเทพของ 

ท่านผู้อาวุโสที่สำเร็จเป็นเซียน จิตใจที่สำนึกรู้คุณย่อมนำพาให้เจริญก้าวหน้า 

ยิ่งขึ้น ยามนี้พวกเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักเมฆาเรืองเราแล้ว ต้องจดจำเรื่อง 

พวกนี้ไว้ให้แม่นยำ”

“ขอรับ” ศิษย์บางคนที่มีศรัทธาหันไปคารวะทางเรือนอุษาอีกครั้ง แม้จะ 

มีศิษย์ส่วนน้อยไม่เชื่อ ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้แสดงกิริยาไม่เคารพออกมา

ผู้ดูแลเห็นภาพเหตุการณ์นี้ทุกอย่าง ก็ไม่ได้ฝืนใจใครในเรื่องนี้

เรื่องพวกนี้ล้วนขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ฝืนใจไปก็ไร้ประโยชน์ ภาย 

ภาคหน้าจะดีหรือร้ายล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำของศิษย์กลุ่มนี้เอง

เนื่องจากทุกสำนักต่างให้เกียรติ  ทำให้งานฉลองขั้นปล่อยวางของเฉิงอี้คึกคัก 

กว่าที่คิดมาก แม้แต่ตัวเฉิงอี้เองก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีผู้อาวุโสในแดนบำเพ็ญ 

มาแสดงความยินดีกับเขามากมายถึงเพียงนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ยินมาว่าท่านจ้งสี่เจินเหรินแห่งสำนักพันแสงก็มา 

ทำให้ยามที่อยู่ในงาน ชายหนุ่มต้องคอยเหลียวซ้ายแลขวาอย่างอดไม่อยู่

คงโหวยืนอยู่ ในกลุ่มศิษย์สายตรง  เห็นศิษย์พี่ ใหญ่สวมชุดวิ เศษที่  

เปล่งแสงเรืองรองแล้วก็เก็บงำรอยยิ้มบนใบหน้าเอาไว้ไม่ไหว ทำให้หลิงฮุ่ยที่ยืน 

อยู่ข้าง  ๆ  ต้องใช้แขนกระแทกแขนนางเบา  ๆ  ทีหนึ่ง “ศิษย์น้องคงโหว ได้ยินว่า 

เจ้าล่อลวงท่านจ้งสี่เจินเหรินแห่งสำนักพันแสงขึ้นเขามาด้วยหรือ”

คงโหว “...”

ใช้คำว่าล่อลวงเช่นนี้ไม่ค่อยเหมาะกระมัง

งานเลี้ยงอาหารเย็นเป็นงานที่เจ้าสำนักจัดเพื่อรับรองแขกผู้เกียรติจากสำนักใหญ่ 

ทุกแห่ง และเนื่องจากครั้งนี้มีแขกจำนวนมากเกินไป ทำให้ศิษย์สังกัดสำนัก 

อย่างพวกเขาไม่มีที่นั่ ง  ไม่รู้ ว่ าท่านจ้งสี่ เจินเหรินตัวสูงเก้าฉื่อจริงหรือไม่  

หลิงฮุ่ยกวาดตามองหาไปรอบ  ๆ แต่กลับไม่พบผู้บำเพ็ญเพียรชายคนใดตัวสูง 

เป็นพิเศษเลย

ตัว
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่าง
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“สำนักพันแสง”

เมื่อได้ยินศิษย์ที่หน้าประตูขานชื่อ หลิงฮุ่ยก็รีบเขย่งเท้าเพื่อมองออกไป 

นอกประตู

โอ๊ย  ๆ นางไม่เห็นผู้บำเพ็ญเพียรชายตัวสูงเก้าฉื่อเลย เห็นแต่ผู้บำเพ็ญ 

เพียรชายท่าทางงามสง่า พักตราเฉิดฉายไร้ที่ติคนหนึ่ง หลิงฮุ่ยจึงแอบใช้มือ 

ที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อดึงคงโหว และส่งกระแสจิตบอกว่า “ศิษย์น้อง มีคน 

รูปงาม!”

บุรุษรูปงามหันมามองทางพวกนางแล้วค่อย ๆ คลี่ยิ้มงามสง่าช้า ๆ 

“เห็นรอยยิ้มของบุรุษหน้าตาดีแล้วแทบขาดใจตายจริง ๆ ศิษย์น้อง รีบดู 

เร็วเข้า ไม่ดูแล้วประเดี๋ยวจะเสียของ”

คงโหวหันไปมองหลิงฮุ่ย พบว่าศิษย์พี่หลิงฮุ่ยในเวลานี้ยังคงวางตัวดูดี 

มีสง่าดังเดิม มองไม่ออกเลยว่านางกำลังวี้ดว้ายอยู่ในใจ

“ศิษย์พี่ เขาก็คือจ้งสี่เจินเหริน”

หลิงฮุ่ยหันไปมองคงโหวตาค้าง

คงโหวผงกศีรษะให้หลิงฮุ่ยเงียบ ๆ เพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้พูดโกหก

หลิงฮุ่ย “...”

ผู้ใดหนอปล่อยข่าวลวงออกไปข้างนอกว่าท่านจ้งสี่เจินเหรินดีแต่มีฌานสูง 

แต่รูปโฉมน่าสะพรึงกลัว เชื่อว่าคนที่พูดนี่จะต้องเป็นบุรุษแน่ ๆ เพราะมีแต่บุรุษ 

เท่านั้นที่จะริษยารูปโฉมของบุรุษอีกคน

ถ่มถุย จิตริษยาทำให้คนอัปลักษณ์แท้ ๆ 

หวนจงเดินฝ่าสายตาพินิจพิเคราะห์ของทุกคนมาทางหลิงฮุ่ยกับคงโหว  

หลิงฮุ่ยก้าวไปข้างหลังสองก้าวเงียบ  ๆ บุรุษหน้าตาดีเกินไปเช่นนี้ให้มองอยู่ห่าง  ๆ 

ยังพอไหว แต่ถ้าให้มองใกล้ ๆ แล้วหัวใจจะวายเอา

“คงโหว”  หวนจงเดินมาหยุดยืนอยู่ข้างกายคงโหวแล้วส่งยิ้มน้อย  ๆ  

ให้นาง

ทำเอาศิษย์สำนักเมฆาเรืองที่ยืนรายล้อมเห็นหวนจงแล้ว  รู้สึกคล้ายว่า 

เขาเป็นคนที่จู่ ๆ ก็ผ่าขึ้นมากลางวงเสียเฉย ๆ  “...”

ตัว
อย
่าง
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“ท่านจ้งสี่เจินเหริน” หลิงฮุ่ยเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงนอบน้อม “ที่นั่งของ 

แขกสำคัญอยู่ทางนั้นเจ้าค่ะ”

ท่านยืนผิดที่แล้ว

ตัว
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่าง
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K

หวนจง  ได้ยินคำเตือนของหลิงฮุ่ยแล้ว เขากลับหันไปมองคงโหวด้วย 

แววตาดุจบ่อน้ำในวสันตฤดูที่มีไอหมอกปกคลุมจาง  ๆ ดูงดงามลึกลับ

“ศิษย์พี่หลิงฮุ่ย หวนจงเป็นสหายสนิทของข้า พวกเราไม่ถือเรื่องระเบียบ 

กฎเกณฑ์พวกนั้นเจ้าค่ะ” คงโหวดึงหวนจงเข้าไปยืนด้วยกันในมุมแล้วกระซิบ 

ถาม “เหตุใดท่านจึงไม่ไปอยู่กับพวกท่านอาจารย์อาซงเหอเล่า”

“พวกท่านอาจารย์อาต้องไปสังสรรค์กับคนของสำนักอื่น”  หวนจงตอบ 

คงโหว “เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบคุยกับคนมาก ๆ”

ประโยคที่บอกว่า  “เจ้าก็รู้” บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นและความสนิทสนม 

อย่างที่สุด ไหนเลยที่คงโหวจะตัดใจต่อว่าเขาได้ ทั้งสองคนจึงไปหามุมดี  ๆ  

มุมหนึ่งเพื่อดูเฉิงอี้ประกอบพิธีใหญ่ทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ยามที่เฉิงอี้กล่าวขอบคุณแขกเหรื่อ เขาตั้งใจจะคุยกับหวนจงให้มาก 

หน่อย ทว่าไม่ได้หยิบยกเรื่องที่หวนจงปิดบังชื่อแซ่ขึ้นมา

หลังพิธีใหญ่เสร็จสิ้น ย่อมต้องมีงานเลี้ยงอู้ฟู่สุดอลังการ หากนับกัน 

เรื่องอื่นสำนักเมฆาเรืองอาจสู้สำนักอื่นไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องจัดเลี้ยง ต่อให้ 

เก้าในสิบสำนักใหญ่ร่วมมือกันก็ไม่มีทางเอาชนะสำนักเมฆาเรืองได้

คงโหวพาหวนจงกับศิษย์พี่ชายหญิงอย่างถานเฟิง อู้ชวน หลิงฮุ่ยไปนั่ง 

ด้วยกัน จุดเด่นที่สุดของสำนักเมฆาเรืองคือการพบเห็นเรื่องสนุกสนานมามาก 

และมีความสามารถในการตอบรับเรื่องใหม่  ๆ  ได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้พวกเขา 

๑๐๕

ตัว
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จึงสามารถวางตัวเป็นปกติกับหวนจงได้ภายในชั่วพริบตา

คนที่ตื่นตกใจที่สุดย่อมไม่พ้นถานเฟิง เนื่องจากถานเฟิงมีความใฝ่ฝัน 

ที่จะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ฝีมือยอดเยี่ยม และผู้ที่จุดประกายความฝันนี้ 

ให้เขาก็คือหวนจง ทั้งที่ความจริงแล้วเขามีพรสวรรค์ด้านวิถีกระบี่จำกัด แม้ยามนี ้

จะฝืนดิ้นรนจนเรียกตนเองได้ว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่แล้ว ทว่าเส้นทางที่ 

ต้องเดินไปจริง  ๆ  กลับเป็นเส้นทางของผู้บำเพ็ญเพียรปราณ แม้จะต้องเผชิญ 

กับความยากลำบากหลายครั้ง แต่ถานเฟิงที่อายุยังไม่ถึงสองร้อยปีก็ได้ฌาน 

ขั้นเปลี่ยนรูประดับห้าแล้ว อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ที่สวรรค์เอ็นดู ทำให้เขา 

ปราศจากความหวาดเกรง

หวนจงเข้าใจว่าศิษย์ของสำนักเมฆาเรืองจะต้องถามปัญหาเรื่องการ 

บำเพ็ญเพียรหรือวิถีกระบี่กับเขามากมาย  ไหนเลยจะรู้ว่านับแต่เขาเข้ามาใน 

งานเลี้ยงกระทั่งงานเลี้ยงเลิก ยังไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลย เรื่องที่คุยกันมีแต่ 

ประเพณีและอาหารอร่อย  ๆ  ของแต่ละท้องถิ่น ทุกคนล้วนยิ้มแย้มเบิกบาน  

เสียงหัวเราะลั่นไม่ขาดสาย

“พวกศิษย์พี่ชายหญิงล้วนมีนิสัยเข้ากับคนง่าย สบาย  ๆ ไม่สำรวมระวัง 

อย่างศิษย์ของสำนักท่าน” คงโหวกระซิบบอกหวนจง “แต่พวกเขาเป็นคนจิตใจด ี

มากนะ”

หวนจงยิ้มพลางผงกศีรษะ “อืม”

หากเป็นตัวเขาเมื่อหนึ่ งร้อยปีก่อนอาจรู้สึกว่ าผู้บำเพ็ญเพียรสำนัก 

เมฆาเรืองกลุ่มนี้ไม่เอาจริงเอาจังและไม่คิดแสวงหาความก้าวหน้า ทว่าตัวเขา 

ในยามนี้กลับรู้สึกว่าศิษย์ของสำนักเมฆาเรืองเป็นคนจริงใจและใช้ชีวิตกัน 

อย่างเสรี

อาจเพราะสภาพจิตไม่เหมือนเดิม จึงทำให้ทัศนะในการมองโลกเปลี่ยนไป 

มาก

“ท่านอาจารย์  เหตุใดศิษย์น้องจึงไปนั่งอยู่กับศิษย์สายตรงของสำนักเมฆาเรือง 

เล่าขอรับ” ชางไห่แสร้งทำเป็นก้มหน้าดื่มชา แต่แท้จริงลอบกระซิบถามซงเหอ  

ตัว
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“คนของสำนักนพหงสามองไปทางนั้นหลายครั้งแล้ว”

“ช่างพวกเขาเถิด” ซงเหอมองไปทางโต๊ะที่หวนจงนั่งแล้วพบว่า ศิษย์หลาน 

ที่สิบปีจะเปิดปากพูดเพียงไม่กี่ประโยคก็ยังยาก บัดนี้กำลังก้มหน้าคุยอะไร 

บางอย่างกับแม่นางคงโหวแห่งสำนักเมฆาเรือง พาให้แม่นางน้อยคลี่ยิ้มกว้าง  

ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไม่คล้ายคนเงียบขรึมพูดน้อย

สรุปคือจะว่าคนเขาไม่ช่างพูดที่ไหนกัน เพียงแค่ยังไม่เจอคนที่เขาอยาก 

พูดด้วยต่างหาก พอคิดถึงเรื่องที่สำนักเมฆาเรืองไม่มีใครแต่งงานมาหลายรุ่นแล้ว  

ซงเหอให้รู้สึกปวดหัวอยู่บ้าง กว่าศิษย์หลานจะหาแม่นางที่ถูกใจพบไม่ใช่เรื่องง่าย  

และหากแม่นางเกิดไม่ได้คิดอะไรทำนองนั้น แล้วศิษย์หลานจะทำอย่างไร

จิตใจของผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ไม่มีทางหวั่นไหวง่าย  ๆ หากหวั่นไหวแล้ว  

นั่นย่อมหมายถึงภูผาพังภินท์ ผืนดินแตกร้าว และอาจถึงตาย เขาจึงเกรง 

เหลือเกินว่าศิษย์หลานจะผ่านวิบากรักครั้งนี้ไม่สำเร็จ ในเมื่ออุตส่าห์เห็นคนรักกัน 

เดินคู่กันแล้ว ผู้ใดจะอยากแยกนกนางแอ่นออกจากกันเล่า

“ศิษย์พี่ซงเหอ มาลองน้ำแกงกระดูกนกสูตรเฉพาะของสำนักเมฆาเรือง 

เราหน่อยสิ” วั่งทงชวนซงเหอกินอาหาร ใบหน้ายิ้มแย้มอย่างเก็บอาการไม่อยู่  

เนื่องจากวันนี้เป็นงานฉลองขั้นปล่อยวางของเฉิงอี้ วั่งทงที่เป็นอาจารย์ของเขา 

จึงพลอยภาคภูมิใจไปด้วย

“ขอบคุณพี่วั่งทงมาก” ซงเหอรับถ้วยน้ำแกงไปดื่มรวดเดียวหมดแล้ว 

รู้สึกสบายทั้งกายและใจ สำนักเมฆาเรืองเก่งเรื่องการหาความสุขใส่ตัวจริง  ๆ  

ถึงได้ทำอาหารออกมาเลิศรสจนซาบซึ้งไปถึงดวงจิตเลยทีเดียว

ในฐานะตัวเอกของงาน  เฉิงอี้ย่อมนั่งอยู่ข้างกายวั่งทง  คำชื่นชมที่ดังมาจากสี่ทิศ 

แปดทางพาให้เขารู้สึกคล้ายถูกโอบล้อม มิหนำซ้ำยังมีคนบอกว่าเขาเก่งพอ ๆ  กับ 

จ้งสี่ สำนักนพหงสาไม่ได้แพร่งพรายเรื่องที่หวนจงคือจ้งสี่ เจินเหรินออกไป  

และคนของสำนักเมฆาเรืองก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปป่าวประกาศ ทำให้ยังมีอีกหลายคน 

ไม่รู้ว่าหวนจงเจินเหรินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้ก็คือจ้งสี ่ ยอดอัจฉริยะในตำนาน 

ที่พันปีจะมีสักคนคนนั้น

ตัว
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การชื่นชมความสามารถของเฉิงอี้ว่าเก่งพอ  ๆ  กับจ้งสี่ย่อมเป็นการชื่นชม 

เฉิงอี้และยกย่องจ้งสี่ไปพร้อมกัน แม้จะเป็นคำพูดที่ดี ทว่าถ้าจ้งสี่อยู่ที่นี่ด้วย  

คงน่าประดักประเดิดอย่างยิ่ง

พวกศิษย์ที่โต๊ะของคงโหวลอบใช้สายตามองหวนจง หวนจงทำคล้าย 

ไม่ได้ยินถ้อยคำพวกนั้น เขาหยิบผลไม้ทิพย์จากแหวนบรรจุออกมาวางบนโต๊ะ 

จานหนึ่ง “ทุกคนกินอาหารกันเสร็จแล้วก็กินผลไม้ทิพย์ล้างปากกันหน่อยเถิด”

ผลไม้ทิพย์พวกนี้ล้วนเป็นของดีราคาแพงลิบลิ่ว โบราณว่าไว้ว่ารับของ 

คนอื่นมือไม้ต้องอ่อน กินของคนอื่นพูดจาต้องหวาน หลังกินผลไม้ทิพย์หมดจาน  

สายตาที่ศิษย์ของสำนักเมฆาเรืองมองหวนจงก็เปลี่ยนเป็นสนิทสนมขึ้นกว่าเก่า  

และนึกตำหนิคนข้างนอกที่เอาท่านจ้งสี่เจินเหรินไปลือว่าคล้ายมนุษย์จอมปลอม  

ไร้ความรู้สึก ชวนให้พวกเขาเข้าใจผิดใหญ่โต มาวันนี้ทุกคนล้วนได้เห็นแล้วว่า 

ท่านจ้งสี่เจินเหรินเป็นบุรุษที่สุภาพ งามสง่า น่าคบหาเพียงใด เขาไม่มีท่าที 

ปลีกวิเวกและเย็นชาอย่างที่ใครต่อใครจินตนาการ เพียงแต่ค่อนข้างพูดน้อยไป 

สักนิดเท่านั้น

หลังงานเลี้ยงเลิก คงโหวกับศิษย์คนอื่นต้องไปส่งแขกกลับที่พัก หญิงสาว 

ลุกขึ้นและบอกหวนจงว่า “หวนจง อีกประเดี๋ยวข้ามีเรื่องอยากหารือกับท่าน  

ท่านไปคอยข้าที่เรือนพักนะ”

พอหวนจงนึกว่าคงโหวอาจรั้งอยู่ที่ยอดเขาเมฆาเรือง หัวใจเขาก็หนักอึ้ง  

แต่ยังคงผงกศีรษะให้นางนิด ๆ

“ให้ท่านจ้งสี่เจินเหรินไปคอยเจ้าที่เรือนพัก เจ้านี่ช่างเก่งกาจเสียจริง”  

หลิงฮุ่ยกระซิบข้างหูคงโหวในจังหวะที่ก้าวออกจากประตูใหญ่ของอาศรมหลัก  

“ถ้าไม่รู้คงนึกว่าสามีกำลังสั่งภรรยาตัวน้อย”

คงโหวยื่นมือไปหยิกเอวหลิงฮุ่ย หลิงฮุ่ยกลับหลบหลีกได้อย่างว่องไว  

ทำให้คงโหวทำอะไรนางไม่ได้ นอกจากเดินเข้าไปหาคนของสำนักสายลม

“แม่นางเย่ ไม่พบกันนาน”

“คารวะท่านเซียนคงโหว” เย่เฟยยิ้มเมื่อเห็นหน้าคงโหว “ก่อนหน้านี้ได้ยิน 

ว่าท่านเซียนยกระดับฌานขึ้นไปถึงขั้นจิตหวั่นแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย”

ตัว
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“ขอบคุณมาก” คงโหวออกเดินนำทาง “ต้องขอบพระคุณทุกท่านมาก 

ที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาร่วมงานฉลองขั้นปล่อยวางของศิษย์พี่ใหญ่ครั้งนี้”

“เกรงใจเกินไปแล้ว การที่ท่านเซียนใหญ่เฉิงอี้สำเร็จฌานขั้นปล่อยวาง 

ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีของแดนบำเพ็ญ”

ระยะนี้สำนักสายลมกับสำนักเมฆาเรืองสนิทสนมกันขึ้นกว่าเดิมมาก  

ของขวัญที่มอบให้จึงมากเป็นพิเศษ ก่อนออกเดินทาง เย่เฟยได้ยินท่านเจ้าสำนัก 

บอกว่าสำนักของพวกเขาตั้งใจจะเข้าสังกัดสำนักเมฆาเรือง  เพียงแต่สำนัก 

เมฆาเรืองไม่ใช่สำนักของผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่โดยตรง จึงทำให้ตอนนี้ท่านเจ้าสำนัก 

ยังตัดสินใจไม่ได้

“อัญมณีเม็ดที่อยู่บนกระบี่ของท่านงามยิ่งนัก” คงโหวสังเกตเห็นว่ากระบี ่

ล้ำค่าในมือของเย่เฟยประดับอัญมณีสีแดงร้อนแรงดุจเปลวเพลิง  ดูงดงาม  

ไม่ธรรมดา

“จริงหรือ” เย่เฟยดีใจ “อัญมณีเม็ดนี้ผลาญเงินสะสมตลอดหลายร้อยป ี

ของข้าไปจนหมด มันงามมากจริง ๆ ข้าจึงต้องกัดฟันซื้อมา”

“หากพลาดของดีของงดงามไปย่อมไม่มีทางหาเจออีก ต่อให้ต้องกัดฟันซื้อ 

ก็คุ้มค่า” คงโหวบอก “ดีกว่าพลาดแล้วปล่อยให้มันไปตกอยู่ในมือของผู้อื่น”

“ถูกต้อง” เย่เฟยผงกศีรษะ “ดีกว่าพลาดแล้วปล่อยให้มันไปตกอยู่ในมือ 

ของคนอื่น”

หลังศิษย์สำนักสายลมกลับถึงเรือนพักเรียบร้อย  คงโหวก็เดินไปตามถนนศิลา 

ของสำนักช้า ๆ ครุ่นคิดถึงถ้อยคำเมื่อครู่ของเย่เฟยอยู่เนิ่นนาน

หากพลาดของดีไปจนมันตกไปเป็นของคนอื่นเล่า

ไม่รู้เพราะเหตุใดถ้อยคำนี้จึงวนเวียนอยู่ในใจนาง คล้ายมีบางสิ่งที่ปล่อยวาง 

ไม่ได้ ชวนให้ใจโหวงเหวง ยากที่จะสงบลง

ระหวา่งทางคงโหวเจอทา่นซวงชงิเจนิเหรนิ เจา้สำนกัจติมงคล นางจงึคารวะ 

เขาอย่างเกรงใจ แม้ท่าทางของอีกฝ่ายจะดูเป็นปกติ ทว่าคงโหวมองออกว่าเขา 

อารมณ์ไม่ค่อยดี ยิ่งเห็นข้างกายเขาไม่มีศิษย์ติดตาม คงโหวจึงเรียกศิษย์ชาย 

ตัว
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คนหนึ่งมาส่งท่านซวงชิงเจินเหรินกลับเรือนพัก

เดินต่อมาไม่ไกลก็มีศิษย์สวมชุดสีฟ้าอ่อนคนหนึ่งวิ่งออกมาจนเกือบชน 

คงโหว นางฉากหลบไปด้านข้างได้ทัน ทำให้เห็นถนัดว่าเขาเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาด ี

คนหนึ่ง

“เจ้าคือ...ศิษย์น้องกุยหลินรึ” คงโหวเห็นมวยผมเขายุ่งเหยิง เสื้อผ้า 

มีรอยยับคล้ายถูกคนรังแก ก็ตีหน้าเครียดขรึม เพราะสำนักเมฆาเรืองห้ามคน 

ในสำนักก่อความวุ่นวายระหว่างกัน “เกิดเรื่องใดขึ้นหรือ”

กุยหลินคิดไม่ถึงว่าจะมีศิษย์สายตรงเดินมาตามเส้นทางนี้ เขาจึงส่ายหน้า 

“คารวะศิษย์พี่คงโหว ข้าไม่เป็นอะไรขอรับ เพียงแต่ตอนบ่ายต้องเข้าฟังวิชา 

แห่งจิตที่อาศรมสมุทร แต่ข้ากลับนั่งสมาธิจนลืมเวลา ตอนวิ่งออกมาจึงรีบร้อน 

จนกลิ้งตกลงมาตามเส้นทางบนภูเขา”

“แม้วิชาแห่งจิตจะสำคัญ แต่ร่างกายของตนเองสำคัญกว่า” คงโหวเห็นเขา 

หกล้มหกลุกดูน่าสงสาร ใบหน้ารูปไข่ขาวสะอาดถลอกจนหนังหลุดออกมาชั้นหนึ่ง  

นางจึงควานหาของในแหวนบรรจุ พบยาทารักษาแผลภายนอกขวดหนึ่งจึงยื่นส่งให้  

“เอายาไปทา ถ้าวันพรุ่งรู้สึกไม่สบายที่ใดให้ไปหาศิษย์พี่ชายหญิงที่ยอดเขาแสงทอง  

พวกเขาจะช่วยดูให้”

“ขอบคุณศิษย์พี่มากขอรับ” กุยหลินบีบขวดยารักษาแผลภายนอกแน่น  

เขาเงยหน้าขึ้นเพื่อลอบมองคงโหว “ศิษย์พี่...ท่าน...”

“เอ๋” คงโหวเห็นศิษย์น้องมีท่าทางแตกตื่น นางจึงสั่งให้ตนเองยิ้มอย่าง 

อ่อนโยนยิ่งขึ้น “เป็นอะไรไปหรือ”

“ท่านกับ...” กุยหลินเอียงศีรษะเล็กน้อย เห็นบุรุษคนหนึ่งเดินออกมา 

ทางถนนสายเล็กอยู่ลิบ ๆ จึงสั่นศีรษะ “ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพียงแต่หลายวัน 

ที่ผ่านมานี้ข้ากินของอร่อยที่ศิษย์พี่ส่งกลับมาให้เยอะมาก ข้ากับพวกศิษย์น้อง 

ชายหญิงจึงรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักขอรับ”

“มีอะไรต้องซึ้งใจกัน” คงโหวหลุดยิ้ม “ถ้าศิษย์สำนักเดียวกันต้องเกรงใจ 

กันเพราะเรื่องเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นคนอื่นคนไกลกันน่ะสิ นี่ก็สายมากแล้ว เจ้าไป 

ฟังวิชาแห่งจิตเถิด และบอกเรื่องที่ล้มให้ผู้ดูแลรู้ด้วย เขาจะได้ไม่ตำหนิเจ้า”

ตัว
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“ขอรับ ขอบพระคุณศิษย์พี่” กุยหลินคารวะคงโหวแล้ววิ่งเหยาะ  ๆ จากไป

จังหวะที่วิ่งผ่านบุรุษชุดขาว กุยหลินชะงักเท้าเล็กน้อยเพื่อค้อมกายคารวะ 

อีกฝ่ายครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงวิ่งห่างออกไปไวกว่าเดิม

“หวนจง ท่านมาได้อย่างไร” คงโหวเห็นหวนจงจึงเดินไปหา

“เห็นเจ้าไม่มาสักที ข้าเลยมาตาม” หวนจงหันไปมองกุยหลินที่วิ่งห่าง 

ออกไปไกลลิบแล้ว “เมื่อครู่เด็กคนนั้นเป็นศิษย์ของสำนักเจ้าหรือ”

“อืม เป็นศิษย์เข้าใหม่ที่รับเข้ามาปีที่แล้ว มีพรสวรรค์ไม่เลว” พอเห็น 

หวนจง อาการว่างโหวงในใจของคงโหวก็มลายสิ้น นางมองเขาอย่างขออภัย  

“เมื่อครู่ข้ามัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นจนลืมเวลา ท่านอย่าโกรธเลย”

“ข้าไม่โกรธเจ้าหรอก” หวนจงก้มลงมองนาง นัยน์ตาฉายแววอบอุ่นยิ่งขึ้น  

“ข้าเพียงออกมาเดินเตร่ คิดไม่ถึงว่าจะเจอเจ้า”

คงโหวสงบใจลงได้เล็กน้อย “หวนจง ท่านรู้สึกว่าสำนักเมฆาเรืองเป็น 

อย่างไรบ้าง”

หวนจงผงกศีรษะ “เป็นสถานที่ที่ดีมาก ทำให้...สบายใจ”

“เช่นนั้น...เช่นนั้น...ท่านจะอยู่ที่นี่กับข้าสักครึ่งปีได้หรือไม่”

“ครึ่งปีรึ”

คิ้วที่เลิกขึ้นของหวนจงทำให้คงโหวรู้สึกว่าการบังคับใจคนเป็นเรื่องยาก 

อย่างแท้จริง ตัว
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“หากท่านมีแผนอื่น  ก็ถือเสียว่าข้าไม่ได้...”

“ตกลง” หวนจงมองคงโหว “ต่อให้เป็นหนึ่งปีหรือสองปีก็ได้”

คงโหวอึ้งงันอยู่พักใหญ่กว่าที่นางจะยื่นมือออกไปลูบใบหน้าของตนเอง  

เพราะการที่หวนจงมองนางด้วยสายตาเช่นนี้อาจทำให้นางเข้าใจผิดคิดว่าตนคือ 

โลกทั้งใบของเขาได้ง่ายมาก

“ไม่ต้องนานถึงเพียงนั้น” คงโหวเล่าเรื่องที่ท่านอาจารย์อยากให้นางอยู่ 

ฝึกวิชาบนเขา กับเรื่องที่นางรู้สึกว่าถ้าสองคนร่วมบำเพ็ญด้วยกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ 

มากกว่าปกติครึ่งส่วนให้เขาฟัง

“ดีมาก” หวนจงบอก “ข้าไม่สนใจสิ่งใดและเมินเฉยต่อทุกสิ่ง หากไม่ได้ 

บำเพ็ญเพียรร่วมกับเจ้า สำหรับข้า ไม่ว่าอยู่ที่ใดล้วนเหมือนกัน”

“เหตุใดท่านจึงคิดอย่างนั้น” คงโหวไม่เห็นด้วย “ท่านออกจะเก่งทุกอย่าง”

หวนจงทำท่าจะพูด แต่หยุดไว้ เพียงบอกนางว่า “มีเจ้าร่วมบำเพ็ญฟ้าดิน 

กับข้า ฐานจิตข้าจะต้องดีขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแน่”

“ต้องอาศัยตัวยาพวกนั้นช่วยจึงจะหายดีมิใช่หรือ”  ดวงตาของคงโหว 

เป็นประกาย นางหันหน้าและถอยกลับไปพูดกับหวนจงว่า “พวกเขาต่างบอกว่า 

ท่านเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่ง หากฐานจิตฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์แล้วอาจสำเร็จ 

ขั้นแยกกาย และบรรลุถึงขั้นว่างเปล่าเลยก็ได้”

“เด็กโง่ ไหนเลยจะมีเรื่องที่ง่ายดายปานนั้น” หวนจงยิ้มขำ เห็นนาง 

๑๐๖
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ตั้งหน้าตั้งตาคุยกับเขาจนเกือบชนต้นไม ้ ทำให้ชายหนุ่มต้องยื่นมือออกไปคว้าแขน 

ของคงโหวและดึงนางเข้าหาตัว “ระวัง”

“หา” คงโหวหันไปมองต้นไม้แวบหนึ่งแล้วหยุดยืนอย่างว่าง่าย มิกล้า 

เดินสะเปะสะปะอีก

เมื่อศิษย์ของสำนักอื่นที่ยืนอยู่ตามริมทางเห็นภาพนี้ก็แอบถอยหลังหลายก้าว 

และแสร้งมองไม่เห็น มิน่าเล่าระยะนี้สำนักพันแสงถึงได้ชอบส่งของมาให้สำนัก 

เมฆาเรืองโดยไร้เหตุผล ที่แท้เป็นเพราะศิษย์ของทั้งสองสำนักมีใจปฏิพัทธ์ 

ฉันชายหญิงเช่นนี้นี่เอง

หากรู้ว่ามีเรื่องเช่นนี้แต่แรก เมื่อครู่พวกเขาไม่สมควรเดินมาทางนี้เลย  

จะได้ไม่ต้องประดักประเดิด

เรื่องที่ทั้งสองคนรักกัน ไม่รู้ว่าสมควรยกย่องท่านเซียนคงโหวว่าเก่ง หรือ 

สมควรยกย่องท่านหวนจงเจินเหรินว่ามีความสามารถดี เพราะในบรรดาศิษย์ 

ของสำนักเมฆาเรืองทั้งสามรุ่น ไม่มีสักคนที่มีคู่ครอง การที่ท่านหวนจงเจินเหริน 

สามารถทำให้ศิษย์หญิงของสำนักเมฆาเรืองหวั่นไหวได้เช่นนี้ต้องใช้ความสามารถ 

ระดับใด

ใจของผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ของสำนักพันแสงไม่มีทางหวั่นไหวเพราะใคร 

ง่าย ๆ เพราะสิ่งที่พวกเขารักที่สุดมีเพียงกระบี่ของตน ทว่าท่านเซียนคงโหวกลับ 

ทำให้ชายหนุ่มลืมเลือนกระบี่และสนใจแต่นางคนเดียว เช่นนี้ต้องใช้ความสามารถ 

ระดับใด

หลังศิษย์กลุ่มนี้แยกย้ายกันไป ไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวซุบซิบเรื่องที่ท่าน 

หวนจงเจินเหรินกับท่านเซียนคงโหวเป็นคู่รักเซียนออกมา ทว่าแม้จะมีคนรู้เรื่อง 

ข่าวซุบซิบนี้จำนวนมาก แต่เจ้าของเรื่องสองคนกับคนของสำนักเมฆาเรืองกลับ 

ไม่ค่อยกระจ่างมากนัก

ดูท่าแต่ละคนจะตั้งใจแอบซุบซิบ เพื่อไม่ให้รู้ไปถึงหูเจ้าของเรื่อง จึง 

เก็บงำเอาไว้อย่างดี
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หลังงานเลี้ยงฉลองขั้นปล่อยวางราวสองถึงสามวัน แขกจากทุกสำนักที่มาร่วมงาน 

ต่างทยอยกันกล่าวคำอำลา สำนักเมฆาเรืองรู้ว่ามิอาจเหนี่ยวรั้งพวกเขาจึงจัดงาน 

เลี้ยงส่ง มีแขกจากทุกสำนักเข้าร่วมงานพร้อมหน้า ไม่มีผู้ใดหาข้ออ้างบอกปัด 

ไม่มาร่วมงาน เพราะการได้พบปะผู้คนในงานของสำนักเมฆาเรืองเป็นเรื่องที่ 

เย้ายวนใจยิ่ง 

หลังดื่มกินกันอิ่มหนำสำราญแล้ว หังเยี่ยนกล่าวว่า “ทุกท่านอุตส่าห์ 

เดินทางมาจากแดนไกล ผู้น้อยไม่มีของดีอะไรตอบแทน บังเอิญเมื่อเร็ว  ๆ  นี้ 

ได้วิชากระบี่ที่สาบสูญมาหนึ่งเล่ม สำนักเราและสำนักพันแสงได้ตรวจสอบอย่าง 

จริงจังแล้ว ยืนยันได้ว่าวิชากระบี่นี้ไม่มีปัญหาจึงได้คัดลอกสำเนา หวังว่าทุกท่าน 

จะไม่รังเกียจและนำกลับไปคนละหนึ่งเล่ม”

จบคำ ศิษย์คนหนึ่งก็หอบหนังสือตั้งใหญ่เข้ามา ให้อู้ชวนมอบให้ตัวแทน 

ของแต่ละสำนัก สำนักละหนึ่งเล่ม

“วิชากระบี่ฟ้าดินหรือ” หลิงเย่ว์รับตำรามา มองอักษรสี่ตัวบนหน้าปก 

อย่างไม่อยากเชื่อสายตา หญิงสาวเปิดตำราเล่มนี้ออกดูช้า ๆ ตาไม่กะพริบ

ภาษาที่ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาในหนังสือฟ้องชัดว่าผู้ที่เขียนตำราเล่มนี้เข้าใจ 

วิชากระบี่อย่างทะลุปรุโปร่ง

เมื่อพันปีก่อนวิชากระบี่ฟ้าดินเป็นวิชากระบี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังวิชาหนึ่ง  

ว่ากันว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่สำเร็จวิชานี้คือคนสุดท้ายที่กลายเป็นเซียน คนรุ่นหลัง 

บางคนอยากรื้อฟื้นเนื้อหาวิชากระบี่ฟ้าดินบางส่วน ทว่าสุดท้ายเนื่องจากมิอาจ 

เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดจึงต้องยอมแพ้ไป

หลายปีที่ผ่านมามีเสียงเล่าลือเรื่องวิชากระบี่ฟ้าดินออกมาเป็นระยะ  

จนวันนี้มีตำราลับที่น่าสงสัยว่าจะเป็นวิชากระบี่ฟ้าดินปรากฏขึ้น วันพรุ่งก็อาจมี 

ผู้สืบทอดวิชากระบี่ฟ้าดินเผยโฉมออกมา และสุดท้ายข่าวลือทั้งหมดอาจได้รับ 

การพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องเท็จ

ทว่าการที่สำนักเมฆาเรืองได้วิชากระบี่มาแล้วคัดลอกสำเนาแจกจ่ายให้ 

สำนักใหญ่ทุกแห่งยามนี้ เรียกได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง ทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่  

แม้ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ยังรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของสำนักเมฆาเรืองอย่างยิ่ง
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ซวงชิงถือตำราลับวิชากระบี่ฟ้าดินไว้ด้วยความรู้สึกสับสน ในฐานะเจ้าสำนัก 

จิตมงคล ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการผลักดันสำนักจิตมงคลให้ติด 

อันดับสิบสำนักใหญ่ ยามที่ยังเด็กมาก  ๆ  เขาเคยได้ยินท่านผู้อาวุโสในสำนัก 

พูดถึงวิชากระบี่นี้ ท่านผู้อาวุโสบอกว่าวิชากระบี่นี้แข็งแกร่งและเป็นปริศนา หาก 

พวกผู้บำเพ็ญเพียรกระบี่ได้ฝึกวิชานี้จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถให้สูงขึ้นและ 

อาจมีโอกาสสำเร็จขั้นอริยะ

คำพูดนี้ทำให้เขาวาดฝันถึงวิชากระบี่ฟ้าดินมาตลอด คิดไม่ถึงว่าตำราลับ 

ที่เขาเฝ้าฝันหาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกลับได้มาจากสำนักเมฆาเรือง

รับของผู้อื่น...มือไม้ต้องอ่อน

หลงังานเลีย้งอาหารคำ่สิน้สดุลง ทกุคนตา่งกลบัเรอืนพกัของตนเพือ่เตรยีมเดนิทาง 

จากไปในเช้าวันรุ่งขึ้น ซงเหอในฐานะเจ้าเขาของสำนักพันแสงสั่งให้ศิษย์จัดเก็บ 

สัมภาระพลางสังเกตสีหน้าของศิษย์หลาน

สีหน้าหวนจงเป็นปกติ กลับไม่มีท่าทีจะจัดเก็บสัมภาระ หรือเขายังอาลัย 

อาวรณ์แม่นางคงโหว

“ศิษย์น้อง หากเจ้าไม่เก็บสัมภาระยามนี้ เช้าวันพรุ่งจะเก็บไม่ทันนะ”  

ชางไห่ช่วยซงเหอเก็บสัมภาระเสร็จแล้วถึงเริ่มเก็บสัมภาระของตน “ข้ารู้ว่าเจ้า 

อาลัยแม่นางคงโหว แต่เรื่องนี้มิอาจแก้ได้ในระยะเวลาอันสั้น มิสู้เจ้าตามพวกเรา 

กลับสำนักก่อน คอยให้พวกเขาไปร่วมงานกระชับมิตรที่สำนักพันแสงปีหน้า 

ค่อยหารือกันอีกที”

“ท่านอาจารย์อา ศิษย์พี่ชางไห่ ข้าขอไม่กลับกับพวกท่านขอรับ” หวนจง 

นั่งบนเบาะกลมด้วยท่าทางสบาย ๆ พลางแกว่งถ้วยชาในมือเบา ๆ “ข้าจะให้หลินห ู

ไปกับพวกท่านแทน”

“เจ้าไม่ไปแล้วคิดจะอยู่ที่สำนักเมฆาเรืองไปตลอดชีวิตหรือ”  ชางไห่ 

คิดไม่ถึงว่าศิษย์น้องจะมีความคิดเช่นนี้ ในงานเลี้ยงฉลองขั้นปล่อยวางของ 

สหายเฉิงอี้สองวันก่อน ศิษย์น้องยืนอยู่ข้างกายแม่นางคงโหวตลอดเวลา ชางไห่ 

จึงพูดเสียงอ่อนโยน “อย่าทำอะไรโจ่งแจ้งเกินไป เกิดสำนักเมฆาเรืองโวยวาย 

ตัว
อย
่าง



23

เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

ขึ้นมา...” เกรงว่าสำนักพันแสงจะเอาไม่อยู่เช่นกัน

“ศิษย์พี่ ท่านเข้าใจผิดแล้ว” หวนจงวางถ้วยชาในมือลง เขายิ้มน้อย  ๆ  

ให้ชางไห่ “แม่นางคงโหวชวนข้าให้อยู่ร่วมบำเพ็ญฟ้าดินกับนางที่นี่ครึ่งปี  ข้า 

ตอบรับไปแล้วขอรับ”

ชางไห่ “...”

เมื่อครู่เขาตาฝาดไปหรือไม่ เหตุใดศิษย์น้องถึงยิ้มภูมิใจอย่างนั้นเล่า

แค่ขอให้หวนจงอยู่ร่วมบำเพ็ญฟ้าดิน ไม่ใช่อยู่บำเพ็ญคู่กับนาง ไม่ต้อง 

ภูมิใจมากถึงเพียงนี้ก็ได้กระมัง ชางไห่ไม่อยากขัดความสุขของหวนจงจึงถามว่า  

“เช่นนั้นเจ้าจะอยู่บนเขาเมฆาเรืองนานเพียงใด”

“ข้าจะรีบกลับก่อนพิธีเปิดงานกระชับมิตรอย่างเป็นทางการปีหน้าขอรับ”  

หวนจงลุกขึ้นคารวะซงเหอและชางไห่ครั้งหนึ่ง “รบกวนท่านอาจารย์อากับศิษย์พี ่

ช่วยเรียนเรื่องนี้ให้ท่านอาจารย์ข้ารู้ด้วยขอรับ”

“เกรงว่าข้าคงบอกเรื่องนี้ให้อาจารย์ของเจ้ารู้ไม่ได้ชั่วคราว” ซงเหอบอก  

“หลังรู้ว่าเจ้ากับแม่นางคงโหวสามารถร่วมบำเพ็ญฟ้าดินกันได้ จิตของอาจารย์เจ้า 

ก็ปลอดโปร่ง หลายวันก่อนเขาเข้าฌานแล้ว เจ้ากลับสำนักเมื่อไร อาจารย์เจ้า 

คงสำเร็จขั้นว่างเปล่าแล้ว”

ฌานของจินเย่ว์หยุดชะงักอยู่ที่ขั้นแยกกายมานานถึงสามสี่ร้อยปี แต่ทันท ี

ที่เขารู้เรื่องของหวนจง สภาพจิตกลับเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการที่เขา 

ฝ่าด่านเคราะห์แห่งจิตในเวลานี้จึงเป็นเรื่องสมควรแล้ว

ยามที่หวนจงกราบเข้าสำนัก ท่านเจ้าสำนักมีฌานขั้นแยกกาย เวลานี้ 

หวนจงได้ฌานขั้นแยกกายแล้ว แต่ท่านเจ้าสำนักกลับยังย่ำอยู่ที่เดิม ทำให้คนที่ 

ริษยาสำนักพันแสงแอบนำเรื่องนี้ไปหัวเราะเยาะเขาลับหลัง โชคดีที่ท่านเจ้าสำนัก 

ไม่ใช่คนที่ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงลวงตา ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร เขาล้วน 

ไม่สนใจ หาไม่แล้วเรื่องจุกจิกยิบย่อยพวกนี้คงกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ 

ระหว่างอาจารย์กับศิษย์

“ข้าทำให้ท่านอาจารย์ต้องลำบาก” หวนจงถอนหายใจ หากระยะเวลา 

หลายปีที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ไม่ต้องทุ่มเทจิตใจดูแลเขา มีหรือที่จะหยุดนิ่ง 
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อยู่ที่ขั้นแยกกายนานถึงเพียงนี้

ท่านอาจารย์อบรมสั่งสอนเขาด้วยความยากลำบาก ยิ่งสภาพจิตกับฐานจิต 

ของเขามีปัญหา ยิ่งทำให้ท่านอาจารย์เป็นห่วงมากขึ้น ในที่สุดยามนี้ท่านอาจารย์ 

ก็มองทุกอย่างกระจ่างแล้ว ทำให้หวนจงดีใจระคนรู้สึกผิด

“อายุอานามตั้งสามร้อยกว่าปีแล้วจะคิดมากอะไรหนักหนา” ซงเหอว่า  

“ไม่ใช่เพราะอาจารย์ต้องเลี้ยงดูเจ้า ฌานของเขาถึงไม่คืบหน้า แต่เป็นเพราะ 

ฌานของเขาหยุดนิ่ง เข้าสู่สภาวะคอขวดถึงมีเวลาไปรับเจ้ากลับสำนักมาเป็น 

ศิษย์สายตรงต่างหาก

“พอข่าวเรื่องที่เจ้ากับแม่นางคงโหวร่วมบำเพ็ญฟ้าดินแพร่ไปถึงสำนัก  

ท่านเจ้าสำนักดีใจยิ่งจนสภาพจิตปลอดโปร่งขึ้นทันที” ซงเหอตบไหล่หวนจง  

“ในเมื่อแม่นางคงโหวรั้งเจ้าไว้ให้เป็นแขก เจ้าก็พำนักอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถิด เรื่อง 

ทางสำนักนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีพวกข้าอยู่”

ถึงอย่างไรตอนเจ้าอยู่ เป็นเจ้าเขาก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสนใจเรื่องจุกจิก 

หยุมหยิมของสำนักอยู่แล้ว

คงโหวยังไม่รู้เรื่องที่สำนักพันแสงของหวนจงสนับสนุนให้เขาอยู่ที่สำนักเมฆาเรือง 

นางเพียงนึกได้ว่ายังไม่ได้รับเงินรายเดือนมาสองสามเดือนแล้วจึงวิ่งไปที่เรือน 

ห้าธาตุรอบหนึ่ง ขากลับบังเอิญได้ยินเสียงฟันกระบี่มาจากไหล่เขา

นางจึงร่อนเมฆลงและแหวกกิ่งก้านหนาทึบออกดู พบว่าเป็นศิษย์ที่มีชื่อว่า 

กุยหลิน

คงโหวลูบแขนตนเอง แปลกใจอยู่บ้าง นี่คือเรื่องจริง ไม่ใช่นางฝันไปเอง 

สำนักเมฆาเรืองมีศิษย์ที่แอบออกมาฝึกฝนกระบี่กลางดึกอย่างขยันขันแข็งด้วย 

หรือ  นางมองเหงื่อบนหน้าผากของศิษย์น้องที่หยดลงมาหยดแล้วหยดเล่า 

ระหวา่งวาดกระบีอ่อกไปอยา่งทือ่ ๆ นา่เบือ่ ทำใหค้งโหวอดฉงนไมไ่ด้ หรอืศษิยน์อ้ง 

คนนี้กราบเข้าผิดสำนัก

ผู้ที่มีหนึ่งรากจิตขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเช่นนี้  

สมควรจะไปอยู่สำนักพันแสง สำนักนพหงสา สำนักรุ่งอรุณ หรือสำนักใด 
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ก็ได้ทั้งสิ้น เหตุใดจึงวิ่งมาเข้าสำนักเมฆาเรือง

ทันทีที่คลายมือออก กิ่งไม้ก็ส่งเสียงดังแกรก เมื่อได้ยินเสียงผิดปกติ  

กุยหลินรีบเก็บกระบี่ในมืออย่างลนลาน เขาหันไปเห็นหญิงสาวในชุดกระโปรง 

สีชมพูที่อยู่บนยอดไม้ทำให้นิ่งงันไปเล็กน้อย ก่อนคารวะคงโหว “คารวะศิษย์พี่”

“ไม่ต้องมากพิธี การบำเพ็ญเพียรจะเร่งร้อนไม่ได้” คงโหวมองใบหน้า 

ของศิษย์น้องคนนี้ พบว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่ง แต่ถ้าถูกเรื่องความสูงมา 

ฉุดขาหลังคงจะน่าเสียดายยิ่ง

“ขอบพระคุณศิษย์พี่ที่เป็นห่วง ข้าจะดูแลตนเองอย่างดีขอรับ” กุยหลิน 

เงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวบนยอดไม้ที่กำลังมองเขาด้วยท่าทีสนิทสนมแล้วหน้าแดง 

ยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรก็เห็นหวนจงเจินเหรินในชุดสีขาวเหาะฝ่าความมืดเข้ามา

“คงโหว” หวนจงทำเหมือนมองไม่เห็นกุยหลิน เขาหยุดอยู่ข้างกายคงโหว 

ด้วยท่าทีประหนึ่งเซียนลอยลิ่วลงมาจากสวรรค์

กุยหลินเห็นชัดว่าบุรุษท่าทางเหมือนเซียนตกสวรรค์คนนี้มองเขาด้วย 

แววตาเมินเฉยเย็นชาแวบหนึ่ง

แววตานั้นคล้ายจะมองทะลุทุกสิ่งในตัวเขา ทำให้เขาอับอายราวกับไร้ตัวตน
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K

“หวนจง ท่านมาได้อย่างไร” คงโหวมองหวนจง รู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง

“เมื่อสองวันก่อนข้าหลอมปิ่นระย้าได้อันหนึ่ง เห็นเจ้ามาทางนี้ ข้าเลย 

ตามมา” หวนจงส่งกล่องบรรจุปิ่นระย้าให้คงโหว นางรับกล่องมาเปิดดู เห็น 

ปิ่นระย้างามประณีตที่อยู่ด้านในแล้วยิ้มไม่หุบ

คงยากที่จะมีใครคิดได้ว่าจ้งสี่เจินเหรินผู้โด่งดังจะหลอมปิ่นระย้าเช่นนี้  

คงมีเพียงนางคนเดียวที่รู้จักด้านที่อ่อนโยนของเขา ทำให้คงโหวยิ่งรู้สึกว่าตนพิเศษ 

สำหรับหวนจง

“ชอบหรือไม่” หวนจงเห็นหญิงสาวถือกล่องนิ่งแล้วก็แอบกำนิ้วแน่นอยู่ 

ด้านหลัง “ข้าไม่เคยหลอมปิ่นของสตรีมาก่อน หากเจ้าไม่ชอบ ข้า...ข้าจะหลอม 

ให้ใหม่คราวหน้า”

“งามมาก ข้าชอบมาก” คงโหวปิดกล่อง ยิ้มจนดวงตาโค้ง “หลอม 

ครั้งแรกก็งามถึงเพียงนี้ หวนจง ท่านเก่งจริง ๆ”

“เจ้าชอบก็ดีแล้ว” นิ้วที่กำแน่นอยู่ด้านหลังคลายออกเล็กน้อย หวนจง 

หันไปมองกุยหลินที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ “กระบี่อยู่ที่ใจ ใจบริสุทธิ์ย่อมมีหลักธรรม  

นี่ก็ดึกแล้ว ศิษย์น้องรีบกลับไปพักผ่อนเถิด”

“ขอรับ” มือที่ถือกระบี่ของกุยหลินสั่นเทา เขามิกล้าสบตาหวนจง หรือ 

นี่จะเป็นความสามารถที่แท้จริงของศิษย์ของสำนักใหญ่อันดับต้น  ๆ แค่สายตา 

ก็ทำให้คนระย่อได้แล้ว

๑๐๗
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“ข้าจะไปส่งเจ้า” หวนจงดึงสายตากลับมา กล่าวกับคงโหว “สองสามวันนี ้

ในสำนักมีคนมาก ข้าไม่ไว้ใจให้เจ้าอยู่คนเดียว” 

“ที่นี่คือสำนักเมฆาเรืองของพวกเรา มีอะไรน่าระแวงเล่า” คงโหวเก็บ 

กล่องเครื่องประดับแสนงามไว้ในแหวนบรรจุ “ให้ข้าไปส่งท่านดีกว่า สำนักเรา 

มียอดเขาหลายแห่ง เรือนรับรองก็มากมาย ข้าเกรงว่าค่ำแล้วท่านจะไปผิดทาง”

สีหน้าของหวนจงแข็งค้าง เขานิ่งครู่หนึ่งก่อนผงกศีรษะ “เช่นนั้นคงต้อง 

รบกวนเจ้าด้วย”

กุยหลินยืนมองคงโหวกับหวนจงจากไปอยู่ที่เดิม ในใจงุนงงสับสนยิ่ง  

เขาคิดมากเกินไปหรือไม่ ถึงได้มองว่าศิษย์พี่คงโหวกับท่านหวนจงเจินเหริน 

ดูไม่เหมือนคนที่เป็นสหายกันเลย

ถ้าสองคนมีใจให้กันแล้ว  ท่านหวนจงเจินเหรินเสนอจะไปส่งศิษย์พี่  

ศิษย์พี่ก็น่าจะตอบรับ มีอย่างที่ไหนที่ปฏิเสธตรง  ๆ หนำซ้ำยังเสนอจะไปส่ง 

อีกฝ่ายแทน

บางที...การที่ศิษย์ของสำนักเมฆาเรืองทั้งสามรุ่นต่างไร้คู่  เพราะความ 

ไม่เข้าใจเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เป็นเหตุผลหนึ่งในสามอันดับต้น ๆ เป็นแน่

เช้าวันต่อมา ระหว่างที่กุยหลินกับสหายร่วมสำนักกำลังเรียนคาบเช้าก็เห็นแขก 

จากสำนักต่าง  ๆ  ทยอยจากไป เขาปลีกตัวหลบคนพวกนั้น แต่กลับมีป้ายหยก 

อันหนึ่งหล่นลงมาตรงหน้า ทำให้ต้องเงยหน้าขึ้นมอง และเห็นท่านเจ้าสำนัก 

ซวงชิงยืนอยู่บนบันไดหยกกับพวกศิษย์ที่เขาพามา

กุยหลินก้มลงเก็บป้ายหยกขึ้นมา ใช้สองมือประคองส่งให้ซวงชิง

ซวงชิงยื่นมือมารับป้ายหยกและพูดด้วยน้ำเสียงปกติ “รบกวนด้วย”

“มิกล้าขอรับ” กุยหลินหมุนตัวเดินถอยห่างออกไป กลับถูกโจวเซี่ยว 

ที่อยู่ด้านหลังซวงชิงดึงแขนเสื้อไว้ “เจ้าคือ...ศิษย์น้องกุยหลินรึ”

กุยหลินหันไปมองบรรดาศิษย์ของสำนักเมฆาเรืองที่ยืนอยู่ด้านหลังของตน 

ห่างออกไปไม่ไกลแล้วก็ดึงแขนเสื้อของตนออกจากมือของโจวเซี่ยว ประสานมือ 

คารวะ “ท่านเซียนใหญ่โจว กุยหลินไร้วาสนาเป็นศิษย์ของสำนักจิตมงคล คง 
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มิอาจเรียกท่านว่าศิษย์พี่ได้”

โจวเซี่ยวหน้าม้านเมื่อนึกได้ว่าก่อนหน้านี้ หลังจากกุยหลินเข้าสำนักได้ 

ไม่นาน เขาก็มีเรื่องปะทะกับศิษย์สายตรง จากนั้นไม่รู้ว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้น กุยหลิน 

จึงถูกขับออกจากสำนัก จนพบกันอีกทียามนี้ ถ้อยคำของกุยหลินทำให้ในใจ 

โจวเซี่ยวลอบรู้สึกผิด หลังเกิดเรื่อง เขาตั้งใจสืบหาความจริงจนรู้ว่าศิษย์น้อง 

กุยหลินไม่ได้เป็นคนผิด ทว่าเขาถูกขับออกจากสำนักจิตมงคลไปแล้ว ยามที่ 

โจวเซี่ยวพาพวกศิษย์น้องออกท่องเที่ยวหาประสบการณ์ เขาคอยตามหากุยหลิน 

ไปทั่วกลับไม่พบเบาะแสของเขา คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกราบเข้าสำนักเมฆาเรือง

แต่ไหนแต่ไรมาสำนักเมฆาเรืองดูแลศิษย์เสมือนหนึ่งญาติ  ทำให้ผู้คน 

ในสำนักล้วนสุขกายสบายใจ แม้แต่ศิษย์สายตรงผู้มีห้ารากจิตอย่างท่านเซียน 

คงโหวก็เป็นคนอ่อนหวานและเข้าถึงง่าย การที่กุยหลินอยู่ที่นี่จึงนับเป็นเรื่องดี  

เพราะอย่างน้อยศิษย์สายตรงของสำนักเมฆาเรืองก็ไม่ใช่พวกบ้าอำนาจ  ชอบ 

รังแกผู้อื่น กุยหลินคงไม่ต้องทนรับความอยุติธรรมอย่างไม่จำเป็นอีก

คิดมาถึงตรงนี้ โจวเซี่ยวก็รู้สึกดีขึ้น “เช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน”

กุยหลินก้มหน้าไม่ตอบคำ

น้ำเสียงของซวงชิงเรียบสนิท ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดเยาะ “ย่อมต้องดี 

อยู่แล้ว สำนักเมฆาเรืองเป็นหนึ่งในสิบสำนักใหญ่ การที่กุยหลินผู้มีหนึ่งรากจิต 

อยู่ที่นี่ย่อมมีอนาคตมากกว่า”

“ท่านอาจารย์...” โจวเซี่ยวฟังแล้วรู้สึกประหลาดใจ ยังไม่ทันที่เขาจะช่วย 

พูดให้สถานการณ์ดีขึ้น ชายหนุ่มก็หันไปเห็นคนของสำนักพันแสงผ่านมาทางนี้  

ทำให้ต้องลดเสียงลง “ท่านอาจารย์ขอรับ ท่านเจ้าเขาซงเหอมา”

ชื่อของซงเหอทำให้ซวงชิงหงุดหงิด เพราะก่อนหน้านี้ซงเหอเอาแต่ชื่นชม 

สำนักเมฆาเรืองชนิดไม่เว้นจังหวะให้เขาได้พูด

“ท่านเจ้าสำนักซวงชิง”  ความสัมพันธ์ระหว่างสำนักพันแสงกับสำนัก 

จิตมงคลค่อนข้างห่างเหิน แต่ในฐานะสำนักใหญ่อันดับหนึ่งของแดนพ้นโศก  

ซงเหอย่อมต้องแสดงกิริยาเป็นมิตร  “ท่านเจ้าสำนักไม่อยู่ เที่ยวเมืองยงเฉิง 

สักสองสามวันก่อนหรือ”
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“เมืองยงเฉิงเป็นแดนประเสริฐของอัจฉริยบุคคล เสียดายที่สำนักข้ามี 

กิจธุระมากมาย และตัวข้าไร้สามารถ จึงจำต้องขอลาไปก่อน” ซวงชิงพูด สีหน้า 

เสียใจ “รอให้ศิษย์รุ่นหลังพวกนี้เก่งกล้าขึ้นเมื่อไร ข้าก็จะถอยไปอยู่หลังม่าน  

ได้สุขสำราญกับชีวิตบ้าง”

“ท่านผู้อาวุโสย่อมต้องมีเรื่องให้กังวลเป็นธรรมดา” ซงเหอพูดคุยกับซวงชิง 

ตามมารยาทสองสามประโยคแล้วจึงออกเดินไปพร้อมกัน ซวงชิงปล่อยให้ซงเหอ 

เดินนำตนไปครึ่งก้าวและหันมามองกุยหลิน

กุยหลินรับรู้ได้ถึงสายตาของซวงชิง เขากลับเอาแต่ก้มหน้า ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ไม่ยอมยกศีรษะขึ้น

หวนจงเดินตามหลังซงเหอโดยไม่เอ่ยคำใด  เมื่อซวงชิงสังเกตเห็นเขา 

ก็ผงกศีรษะให้เป็นการทักทาย หวนจงจึงผงกศีรษะตอบนิด ๆ เขาเดินมาส่งซงเหอ 

ที่หน้าประตูใหญ่ของสำนักเมฆาเรือง “ท่านอาจารย์อา ศิษย์พี่ชางไห่ เชิญ 

ขอรับ”

“อยู่สำนักเมฆาเรืองต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักเมฆาเรืองอย่าง 

เคร่งครัด ให้ความเคารพผู้อาวุโส ห้ามเมินเฉยไม่ใส่ใจเป็นอันขาด” ซงเหอ 

เป็นห่วงว่าศิษย์หลานจะไม่รู้จักประจบเอาใจผู้อาวุโสจึงอดกำชับให้มากหน่อย 

ไม่ได้ “พยายามคบหาสหาย ไม่ต้องห่วงเรื่องทางสำนักพันแสง พวกข้าจะจัดการ 

ทุกอย่างให้เอง”

สำนักพันแสงไม่ขาดแคลนผู้มีความสามารถ ศิษย์หลานสามารถหาคู่ครอง 

ที่รู้ใจได้ต่างหากจึงจะเป็นเรื่องสำคัญ

“ขอบพระคุณท่านอาจารย์อา ผู้น้อยจดจำเอาไว้แล้วขอรับ” หวนจงคารวะ 

ซงเหอแล้วถอยหลังไปก้าวหนึ่ง

เมื่อนั้นซวงชิงถึงเพิ่งเข้าใจว่าท่านหวนจงเจินเหรินไม่มีแผนจะเดินทางกลับ 

สำนักพันแสง แต่จะอยู่เป็นแขกที่สำนักเมฆาเรืองต่อ สำนักเมฆาเรืองมีดีอะไร 

จึงทำให้ศิษย์สายตรงของสำนักพันแสงทำหน้าหนาไม่ยอมจากไปเช่นนี้
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หลังคนของสำนักพันแสงแยกย้ายกันไปหมดแล้ว ซวงชิงถามโจวเซี่ยวว่า “เจ้า 

คิดว่าท่านเซียนคงโหวเป็นอย่างไร”

“แม่นางคงโหวมีผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่น งามทั้งกายใจ เป็นยอดสตรี 

ที่หาได้ยากยิ่งในปฐพีขอรับ” ใบหน้าของโจวเซี่ยวแดงเรื่อ “ท่านอาจารย์ ท่าน 

ถามเรื่องนี้ทำไมหรือขอรับ”

“ไม่มีอะไร” ซวงชิงมองศิษย์หน้าซื่อคนนี้แวบหนึ่ง “อาเซี่ยว คงโหว 

เป็นศิษย์ผู้มีห้ารากจิตของสำนักเมฆาเรือง  เป็นความหวังของผู้อาวุโสทุกคน  

เจ้าจงสงบใจบำเพ็ญเพียร อย่าได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลย” แม้เขาอยากให้สำนัก 

จิตมงคลแทนที่สำนักเมฆาเรืองอย่างยิ่ง แต่ก็มิอาจกล่าววาจาร้ายกาจออกไป  

ต่อให้ภายภาคหน้าสำนักเมฆาเรืองไม่ได้อยู่ในสิบอันดับสำนักใหญ่แล้ว ศิษย์ 

ของเขาคนนี้ก็ไม่คู่ควรกับแม่นางคงโหวอยู่ดี มิสู้ช่วยให้ศิษย์คิดให้ตกแต่เนิ่น ๆ  

จะได้ไม่เกิดจิตมาร

“ท่านอาจารย์ ศิษย์มิกล้าคิดฟุ้งซ่านอย่างนั้นขอรับ” โจวเซี่ยวหน้าแดง 

จนถึงใบหู “ศิษย์คิดถึงแต่เรื่องของสำนักและการบำเพ็ญเพียร ไม่เคยคิดถึง 

เรื่องอื่น”

มิกล้าไม่ใช่ไม่เคย ซวงชิงแอบถอนใจ “เจ้าเข้าใจก็ดีแล้ว”

กลับถึงสำนักจิตมงคลกลางดึก หลังอาบน้ำ ซวงชิงนั่งสงบใจ ทันใดนั้นเขา 

พลันได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่า “สำนักเมฆาเรืองเป็นสำนักที่ลุ่มหลงมัวเมา 

ความสำราญ มักมากในรสโอชา ไม่รู้จักแสวงหาความก้าวหน้า การต้องถูก 

สำนักเช่นนี้กดหัว เจ้าทนได้หรือ”

ซวงชิงลืมตาขึ้นมาเห็นเงามลังเมลืองท่ามกลางความมืด เขาไม่ได้กล่าว 

คำใด

“ผู้คนบนโลกต่างให้ความสำคัญกับตำแหน่งสิบสำนักใหญ่ แม้แต่ศิษย์ 

ที่เจ้าส่งไปอยู่ที่สำนักเมฆาเรืองไม่ถึงปีก็เอาใจออกหากจากเจ้าแล้ว เขายินดีเป็น 

ศิษย์สายนอกของสำนักเมฆาเรืองมากกว่ากลับมาเป็นศิษย์สายตรงคนโตของ 

เจ้าสำนักจิตมงคล เจ้ายินดีกล้ำกลืนฝืนทนเช่นนี้หรือ”
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แววตาของซวงชิงหวั่นไหวเล็กน้อย เขาลุกขึ้นจัดแต่งเสื้อผ้าบนตัวก่อน 

เดินเข้าไปหาเงาดำสองสามก้าว “เจ้าเป็นใคร อยากบอกอะไรกันแน่”

“ข้าคือผู้ที่จะมาช่วยเจ้า” เงาดำหัวเราะเสียงห้าวทุ้มคล้ายแดนบำเพ็ญ 

ทั้งหมดตกอยู่ในเงื้อมมือของเขา “ถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่สำนักเมฆาเรืองเลย  

แม้แต่คนของสำนักพันแสงยังต้องสำรวมเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้า มิกล้าหือแม้แต่น้อย”

“เจ้ามีอะไรมาทำให้ข้าเชื่อ” ซวงชิงเข้าไปใกล้เงาดำ นัยน์ตามีแววละโมบ 

ใจเต้นอย่างปิดไม่มิด

“แล้วเหตุใดเจ้าจะไม่เชื่อเล่า” เงาดำย้อนถาม “เจ้าเพียงต้องการให้สำนัก 

จิตมงคลติดอันดับสิบสำนักใหญ่ แต่พวกนั้นกลับไม่เข้าใจความตั้งใจของเจ้า  

เจ้าออกแรงเพียงคนเดียวย่อมลำบาก เหตุใดจึงไม่หาผู้ช่วยสักคนเล่า”

“เจ้าช่วยข้าได้จริงหรือ” ซวงชิงหยุดมองบุรุษในเงาดำแล้วหายใจแรงขึ้น  

“ทำให้คนของสำนักพันแสงมิกล้าหือต่อหน้าข้าได้จริงหรือ”

“แน่นอน...”

เงาดำพูดยังไม่ทันขาดคำ ท่าทีของซวงชิงก็กลับตาลปัตร อาวุธวิเศษ 

ในมือเขาสาดแสงเจิดจ้าและจู่โจมเข้าใส่หัวใจของเงาดำ ทำให้เงาดำร้องโอดโอย  

ก่อนล้มลงกับพื้น กลายสภาพเป็นหุ่นกระบอกที่ทำจากไม้ตัวหนึ่ง

“ท่านเจ้าสำนัก เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือขอรับ” ผู้ติดตามผลักประตูเข้ามา 

เห็นหุ่นกระบอกไม้บนพื้นแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไป “นี่มัน...”

“หุ่นกระบอกที่พวกมารส่งมา  บนตัวมียันต์สะกดวิญญาณ สามารถ 

สะกดจิตมนุษย์” ซวงชิงใช้เท้าเตะหุ่นกระบอก “เก็บขึ้นมาแล้วส่งไปให้สำนัก 

พันแสง”

“พวกมันนึกว่าพวกมันเป็นอะไร คิดว่าข้าจะเอาสุนัขเอาแมวมาทำงานด้วย 

หมดเช่นนั้นหรือ” ซวงชิงแค่นเสียงเย็น เขาเป็นคนตรง เป็นผู้บำเพ็ญเพียร 

ใจซื่อมือสะอาด ต่อให้หมายจะช่วงชิงตำแหน่งหนึ่งในสิบสำนักใหญ่ก็ต้องสังหาร 

เหล่ามารไม่มีเว้น

“เรื่องของสำนักฝ่ายธรรมะเรา ฝ่ายอธรรมอย่างพวกมันเกี่ยวอะไรด้วย  

จุ้นจ้านไม่เข้าเรื่อง” ซวงชิงเก็บอาวุธวิเศษ น้ำเสียงเต็มไปด้วยความดูแคลน 
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พวกมารอย่างยิ่ง “ฝันใหญ่ใจโต คุยโวหน้าเท่ากะละมัง”

“ท่านเจ้าสำนัก หากพวกเราส่งหุ่นกระบอกตัวนี้ไปให้สำนักพันแสงแล้ว  

พวกเขามิสงสัยว่าท่าน...”

“เจ้าจะไปรู้อะไร หากพวกเราทำอะไรเปิดเผย พวกเขาย่อมไม่มีทาง 

ระแวง” ซวงชิงกระแอมคราหนึ่ง “อีกอย่าง ข้าสำเร็จโทษพวกมารไปแล้ว หาก 

ไม่แจ้งเรื่องนี้ให้สำนักพันแสงรู้ เกิดพวกมันลอบล้างแค้น พวกเรามิกลายเป็น 

บื้อใบ้กันหมดหรือ” การส่งต่อเรื่องที่ปะทะกันให้สำนักใหญ่อันดับหนึ่งรู้ย่อมเป็น 

เรื่องถูกควร

“ท่านเจ้าสำนักคิดการณ์ได้รอบคอบเสมอ” ผู้ติดตามกล่าว “เช่นนี้สำนัก 

พันแสงย่อมต้องเตรียมการแต่เนิ่น ๆ สิขอรับ”

“เหอะ” ซวงชิงเงยหน้าขึ้นกระแอมเสียงเย็น “ไป เอามันไปส่งให้สำนัก 

พันแสงประเดี๋ยวนี้ และอย่าได้โอ้เอ้กลางทาง”

จะเปิดโอกาสให้พวกมารเอาคืนสำนักจิตมงคลไม่ได้

ซวงชิงเป็นคนที่มีทั้งความกล้าหาญและมากแผนการ เขาย่อมอาศัยความ 

สามารถของตนเองดึงสำนักเมฆาเรืองลงมาเพื่อให้สำนักจิตมงคลขึ้นไปแทนที่ได้ 

อย่างแน่นอน!
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