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แปล

二哈和他的白猫师尊

เมือ่กอ่นทา่เซยีนจวนิไมช่อบอา่นหนงัสอื แตห่ลายปมีานี้ ขา้งกายเขาไมเ่หลอืผูใ้ด 

ราตรียาวนานไม่มีสิ่งใดให้ทำฆ่าเวลา ได้แต่ต้องพลิกตำราอ่านคัมภีร์ม้วนไม้ไผ่ 

อ่านไปอ่านมาก็นึกสนุกเล่นตีความตัวอักษร

– โร่วเปาปูชือโร่ว

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา  เล่ม  9 เรื่องราวของ 

ตัวละครที่พลิกผันจนไม่รู้จะไปจบลงที่ตรงไหนในเล่มก่อนหน้าก็ยังพลิกผัน 

อย่างต่อเนื่อง แต่ดีหน่อยที่หลังจากพลิกคว่ำคะมำหงายไปหลายตลบ  

ในที่สุดก็มาถึงจุดจบเสียที

แต่ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องที่คาดไม่ถึงเยอะแยะมากมายแล้ว พอถึงจุดจบ 

ก็ยังมีเรื่องคาดไม่ถึงให้อึ้งงันอยู่  และเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาก็ทำให้ 

ตระหนักได้อย่างหนึ่งว่า คนบริสุทธิ์ต่อให้ไม่พูดก็ย่อมบริสุทธิ์อยู่วันยังค่ำ  

คนชั่วต่อให้ไม่ยอมรับก็ยังเป็นคนชั่วอยู่นั่นเอง
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คำนำผู้แปล

เมียวเหมี่ยวเมียวเมี้ยว (สวัสดีครับ) พักหลัง ๆ มานี้ผมสังเกตเห็นว่า 

คนรอบตัวเลี้ยงแมวกันเต็มไปหมดเลย  ซึ่งผมเพิ่งทราบว่าคุณโร่วเปา 

ก็เลี้ยงแมวเหมือนกัน แมวของเธอชื่อว่าไช่เปา เป็นแมวตัวสีส้ม ขนฟู  ๆ  

น่ารัก ๆ

ใช่แล้วครับ ผมกำลังพูดถึงไช่เปาตัวเดียวกับแมวของหวังฟูเหริน 

ที่อยู่ในเรื่องนั่นเอง ไม่รู้น้องได้ค่าตัวบ้างไหมนะ เพราะน้องมีบทบาทอยู่ 

พอสมควรเลย รอติดตามน้องกันได้นะครับ รับรองว่าสนุกแน่นอน ^0^

น้อมคารวะ

Bou Ptrn
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TRIGGER WARNING :  
นิยายเรื่องนี้ NOT FOR EVERYONE 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ among other immoralities (การผิด 

ศีลธรรมจรรยา), angst (มีความรุนแรงในอารมณ์ บีบคั้น 

กดดัน), cannibalism (การกินเนื้อเผ่าพันธุ์เดียวกัน),  

child abuse (การทารุณกรรมเด็ก), coercion (การใช้ 

อำนาจที่เหนือกว่าบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ),  

corporal punishment (การลงโทษทางร่างกาย), death  

(การตาย), depression (ภาวะซึมเศร้า), explicit sex  

(การร่วมเพศแบบเปิดเผย),  gang-rape (การข่มขืน 

เป็นกลุ่ม  - ไม่เกี่ยวกับตัวละครหลัก), genocide (การฆ่า 

ล้างเผ่าพันธุ์), gore (เนื้อหามีความโหดร้ายและรุนแรง),  

humiliation (การทำให้อีกฝ่ายได้รับความอับอาย),  

massacre (การสังหารหมู่), mental and emotional  

abuse (การทำร้ายร่างกายและจิตใจ), questionable  

principles (มีหลักการที่น่าสงสัย), rape/non-con/ 

dub-con (การข่มขืนโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม  หรือกึ่ง 

จำยอม), suicide (การฆ่าตัวตาย), starvation (ความ 

อดอยาก), torture (การทรมาน), underage sex (การ 

มีความสัมพันธ์กับคนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์) unhealthy  

relationship (ความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา)
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1

287

ยอดเขาสื่อเซิง 
โชคชะตายากหลีกหนี

เจียงซีมิได้พูดอะไร เซวียเหมิงเองก็ไม่พูดอะไรเช่นกัน

ผ่านไปนาน เจียงซีจึงเอ่ยด้วยสีหน้ามึนตึง กระอักกระอ่วนอย่างยิ่ง  

“ในเมื่อเจ้าได้ยินหมดแล้ว ก็ไม่ต้องให้ข้าพูดอีก”

“...”

“เจ้าไปจัดการงานศพเถอะ ทำตามธรรมเนียมของยอดเขาสื่อเซิง”  

เจียงซีเบือนสายตาไป ถึงขั้นไม่อยากมองเซวียเหมิง “มารดาเจ้าฝากบุตร 

ไว้กับข้า ข้าจะรอเจ้าที่เชิงเขา”

เซวียเหมิงเริ่มขยับตัว เพียงแต่เป็นการขยับตัวที่ไม่มีความหมาย 

อะไรทั้งสิ้น

โลหิตร้อนทั่วร่างคล้ายถูกสูบไปจนหมดสิ้นแล้ว เพียงแค่ขยับนิ้วมือ 

ไม่กี่ทีก็ผลาญเรี่ยวแรงทั้งหมดของเขา

เซวียเหมิงมองเข้าไปในตำหนักตานซินอันเงียบสงัด คราบเลือดบน 

พรมเมื่อตัดกับเปลวไฟดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าใดแล้ว แต่ร่างของเซวียเจิ้งยง 

ยังฟุบอยู่ที่พื้น  ยามที่ เขาไม่ยิ้ม  ใบหน้าดูแก่ชรา  เห็นริ้วรอยชัดเจน  

จอนผมก็ขาวโพลน

ขณะที่เจียงซีกลับยังดูเหมือนอยู่ในวัยไม่ถึงสามสิบปี หนุ่มแน่น 

ตลอดกาล

เซวียเหมิงค่อย ๆ ก้าวเข้าไปในตำหนัก ก่อนจะหยุดฝีเท้าลง
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“เจ้าไปซะ”

เจียงซีหันมา สิ่งที่เห็นคือเงาหลังเดียวดายของเซวียเหมิง

“ข้าไม่ยอมรับเจ้า เจ้าไม่ใช่บิดาข้า”

กล่าวจบ ประตูตำหนักก็ปิดดังปัง ผ่านไปสักพัก เจียงซีได้ยินเสียง 

ร้องไห้แหบแห้งดังขาด  ๆ  หาย  ๆ  อย่างรวดร้าวมาจากด้านใน เหมือนหัวใจ 

แหลกสลาย

“...”

เจียงซียืนท่ามกลางลมหนาวอยู่นาน กระทั่งมือเท้าเย็นเฉียบ ก่อน 

จะค่อย ๆ เดินลงเขาไป

ที่เชิงเขา กลุ่มผู้ฝึกบำเพ็ญหวาดกลัวเพลิงสวรรค์พญาหงส์ ส่วนใหญ่ล้วน 

สลายตัวไปกันหมดแล้ว มีเพียงวังท่าเสวี่ยที่ยังเหลือศิษย์เอาไว้ที่นี่บางส่วน  

ในนั้นมีเหมยหานเสวี่ยอยู่ด้วย

เห็นเจียงซีลงมา  บรรดาผู้ เยาว์วังท่าเสวี่ยต่างก้มหน้าหลุบตา  

ทำความเคารพเขาตามมารยาท “เจ้าสำนักเจียง”

เจียงซีรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าตนแข็งทื่อไปหมด  เขาเม้ม 

ริมฝีปาก นัยน์ตาสีน้ำตาลตกที่เหมยหานเสวี่ยซึ่งเป็นหัวหน้า “ยังไม่ไป 

กันอีกหรือ”

เหมยหานเสวี่ยเอ่ยอย่างนุ่มนวลและเฉยชา “รอสหายเก่า”

เจียงซีเข้าใจว่าเขาหมายถึงใคร “เขายังไม่ลงมาทันทีหรอก”

เหมยหานเสวี่ย “ทันทีหรือไม่ก็จะรอ สามวันสี่วันก็จะรอ ไหน  ๆ  

ไม่มีอะไรทำ ก็รออยู่ที่นี่” เขาเงียบไป ก่อนเอ่ยต่อ “อีกอย่าง เจ้าสำนัก 

เจียง ประมุขวังฝากคำพูดให้ข้ามาบอกท่าน”

อารมณ์ว้าวุ่นเต็มอกมิอาจระบาย  เจียงซีระงับเอาไว้พลางถาม  

“อะไร”

เหมยหานเสวี่ยคารวะเขา  “ประมุขวังตัดสินใจจะไม่คล้อยตาม 

หอเทียนอิน และจะไม่ร่วมมือกับสำนักของโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงอีก  

นับจากนี้  หากเจ้าสำนักเจียงในฐานะประมุขของบรรดาสำนักเซียน  
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โร่วเปาปูชือโร่ว

คิดวางแผนทำการสิ่งใด ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวังท่าเสวี่ยของเราอีก”

เจียงซีเงียบไปครู่หนึ่ง สีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ “พวกเจ้าคิดแยกตัว 

จากกลุ่มสำนักเซียนนับจากนี้?”

“หัวเดียวกระเทียมลีบแม้น่ากลัว” แววตาเหมยหานเสวี่ยยังเป็น 

ประกายคล้ายระลอกน้ำยามวสันต์ เจือรอยยิ้มน้อย ๆ ทว่าสีหน้าออกจะดู 

เย็นชา “แต่การคล้อยตามสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาในทวยเทพอย่างหน้ามืดตามัว 

ต่างหาก คือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาที่สุด”

เจียงซีจ้องเขา

ในใจรู้สึกเดือดดาล คับข้อง และเหยียดหยามอย่างไม่มีสาเหตุ

ในอดีตเขาเห็นหนานกงหลิ่วนั่งบนตำแหน่งนี้ รู้สึกว่าการตัดสินใจ 

หลายอย่างของหนานกงหลิ่วล้วนเหลวไหลและน่าขัน ทว่าเมื่อตนก้าวขึ้นมา 

ถึงจุดนี้จริง  ๆ  จึงตระหนักว่า มีหลายเรื่องเหลือเกินที่อยู่นอกเหนือการ 

ควบคุมของตน

จัดการกับโม่หราน คือความตั้งใจเดิมของเขาหรือ

คล้อยตามและเชื่อฟังหอเทียนอินอย่างหูตามืดบอด คือสิ่งที่ใจเขา 

ต้องการจริง ๆ หรือ

การปราบปรามยอดเขาสื่อเซิงครั้งนี้ เขาเคยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ 

ยับยั้ง แต่ทุกสำนักล้วนโต้แย้ง เขาเป็นผู้นำของเหล่าผู้ฝึกเซียน สุดท้าย 

จะทำอย่างไรได้ แต่ก่อนยังสามารถนำกูเย่ว์เยี่ยแยกตัวไม่ข้องเกี่ยว แสดง 

ท่าทีของตนเองได้ ทว่ายามนี้เขาอยู่ในตำแหน่งสูงสุด ขณะที่กูเย่ว์เยี่ย 

ก็กลายเป็นสำนักใหญ่อันดับหนึ่งในใต้หล้า  เขากลับพบว่าตนไม่มีที่ให้ 

ย้อนกลับไปได้แล้ว

สุดท้ายเขาต้องกลายเป็นหนานกงหลิ่วไปอีกคน

เจียงซีหลับตา  จากนั้นสะบัดแขนเสื้อจากไปโดยไม่พูดอะไร  

เหมยหานเสวี่ยมีการศึกษารู้มารยาท จึงทำความเคารพไล่หลังเขาอีกครั้ง  

พลางเอ่ยเสียงเรียบเฉย “น้อมส่งเจ้าสำนักเจียง พบกันใหม่ในยุทธภพ”

เขาไม่ตอบ ร่างในชุดครามปักลายด้วยดิ้นเงินจากไปไกลโดยไม่หัน 

กลับมา
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ในอดีต เขารับตำแหน่งประมุขที่เขาหลิงซาน เข้าแทนที่ความรุ่งเรือง 

ในวันวานของหนานกงหลิ่ว เบื้องล่างเต็มไปด้วยเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ  

ยินดีปรีดา ตอนนั้นเขาคิดว่าตนจะต้องต่างจากประมุขรุ่นก่อนแน่นอน  

คิดว่าจะสามารถอาศัยกำลังของตนเอง เปลี่ยนตะวันจันทราและฟ้าดินได้  

ตอนนั้นเขามีความทะเยอทะยาน มีความปรารถนาและปณิธานแรงกล้า

ทว่ายามนี้เขาเข้าใจแล้วว่า...

ที่แท้เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญในวันนั้น มิใช่กำลังต้อนรับผู้นำที่เก่งกล้า 

สามารถของเหล่าผู้ฝึกเซียนแต่อย่างใด แต่กำลังฝังร่างและดวงวิญญาณ 

อันเสรีของเขาต่างหาก

นับจากนั้น  ยุทธภพไกลห่าง  ฟ้าดินไพศาล  พบประมุขเจียง 

ง่ายดายนัก แต่ตามหาตัวเจียงซีนั้นแสนยาก

หลงัจากเซวยีเหมงิฝงัศพบดิามารดาแลว้กม็ไิดไ้ปจากยอดเขาสือ่เซงิ กระทัง่ 

เพลิงสวรรค์มอดดับ เหมยหานเสวี่ยได้รับคำสั่งให้ขึ้นเขาไปหาเซวียเหมิง  

สุดท้ายพบเขาสลบไสลไม่ได้สติอยู่ในตำหนักซวงเทียน จึงพากลับไปที่ 

วังท่าเสวี่ยแห่งคุนหลุน

ขณะเดียวกัน  ประมุขวังท่าเสวี่ยประกาศต่อใต้หล้า  นับจากนี้ 

ทุกสำนักจะร่วมตัดสินการใด ไม่จำเป็นต้องแจ้งคุนหลุนอีก คุนหลุน 

จะไม่ขอผูกมัดกับกฎเกณฑ์ของโลกบำเพ็ญเพียร และขอตัดขาดความ 

สัมพันธ์นับจากนี้

ต่อมาเจียงซีเรียกรวมตัวที่เขาหลิงซาน เพื่อหารือถึงเรื่องใหญ่ที่ 

เกิดขึ้นในระยะนี้ ในที่ประชุม เจียงซีเสนอว่าการตัดสินคดีสำคัญจะต้อง 

พร้อมด้วยสามสุภา ได้แก่ การพิพากษาโดยเปิดเผย การพิพากษาร่วมกัน 

โดยทุกสำนักเซียน และการพิพากษาโดยสามัญชน ไม่ควรฟังความจาก 

สำนักใดสำนักหนึ่งเพียงแห่งเดียว

แม้เขามิได้เจาะจงว่า  “สำนักใดสำนักหนึ่ง”  ที่ว่านั้นหมายถึงสำนักใด  

แต่ทุกคนต่างรับรู้ถึงความไม่พอใจที่เขามีต่อหอเทียนอิน ด้วยเหตุนี้เจียงซี 

จึงถูกโต้แย้งอย่างรุนแรง...
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“หอเทียนอินสร้างโดยทวยเทพ เจ้าหอมู่ไต่สวนโดยใช้เทพศัสตรา 

ตราชูที่ทวยเทพทิ้งไว้ ไม่มีอะไรเที่ยงธรรมไปกว่าคำพิพากษาของเทพเจ้า 

แล้ว”

“เจ้าสำนักเจียงกระทำการไม่ยั้งคิดเช่นนี้ สวรรค์จะต้องพิโรธ”

ยังมีคนคร่ำครึจำนวนหนึ่งที่ศรัทธาในหอเทียนอิน ยกย่องทุกคำพูด 

และการกระทำของมู่ เยียนหลีราวกับเป็นหลักเกณฑ์  พอเห็นเช่นนี้ก็ 

เดือดพล่าน ไม่รู้เอาความกล้ามาจากที่ใด ตบโต๊ะลุกขึ้นมากลางที่ประชุม 

ทันที

“ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา หอเทียนอินเหมือนแสงสว่างของโลก 

บำเพ็ญเพียร ความผิดและความไม่ชอบธรรมทั้งหลายล้วนได้รับการชำระ 

โดยพวกเขา เพราะมีหอเทียนอินอยู่ในโลกบำเพ็ญเพียร หลายคนที่คิด 

กระทำผิดจึงยังลังเล  เจ้าสำนักเจียง ท่านจะดับไฟศักดิ์สิทธิ์ของโลก 

บำเพ็ญเพียรนี้หรือ”

เจียงซีเอ่ยเสียงน่าเกรงขาม “ตามความเห็นของทุกท่าน หอเทียนอิน 

เป็นสถานที่บริสุทธิ์โปร่งใส ไม่มีวันทำผิดพลาดอย่างนั้นหรือ”

“หอเทียนอินตั้งอยู่ในโลกมาเป็นพันปี สร้างขึ้นโดยทวยเทพ ย่อม 

ไม่มีทางทำผิด”

“เราทกุคนฝกึบำเพญ็ กเ็พือ่จะละสงัขารเปน็เซยีน หากเจา้สำนกัเจยีง 

เห็นว่าเทพเซียนบนสวรรค์ก็กระทำผิดได้ ความศรัทธาในการฝึกบำเพ็ญ 

จะเอาไว้ที่ใดเล่า”

คนคร่ำครึมีมากเหลือเกิน พวกเขาต่างโต้แย้ง ออกตัวปกป้อง 

หอเทียนอินกันอย่างดุเดือด  สุดท้ายเจียงซีสีหน้าหม่นทะมึน  แต่ก็ไร้ 

เรี่ยวแรงจะคะคานกับพวกเขา

ในที่สุดก็จบลงอย่างคาราคาซัง

ทว่ากระดาษไม่อาจห่อไฟ สุดท้ายความจริงก็ต้องลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ

หลังจากการล่มสลายของยอดเขาสื่อเซิง  ความวุ่นวายไม่เพียง 

ไม่ลดลง แต่กลับรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สามวันให้หลัง ในสู่จงก็เกิดจลาจล
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ที่แรกที่เกิดความวุ่นวายจนไม่อาจควบคุมคือตำบลอู๋ฉาง ชาวบ้าน 

กลุ่มหนึ่งสวมชุดไว้ทุกข์ มุ่งหน้าไปประณามด่าทอและต่อต้านหอเทียนอิน 

ของโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูง

“ยอดเขาสื่อเซิงเคยรับเด็กชายหญิงตั้งแต่เมื่อใด”

“หอเทียนอินไปเอาเดรัจฉานที่ใดมาชี้นิ้วฟ้องว่ายอดเขาสื่อเซิงเป็น 

โจร! พวกเจ้ายังเป็นสุขได้อยู่หรือ!”

“ฝึกเซียน ฝึกเซียน หลับหูหลับตาฝึกเซียน! ตำบลอู๋ฉางอยู่ที่ 

เชิงเขานี่ ตอนพวกเจ้าบุกมา เหตุใดไม่กล้าลงมาที่เชิงเขา มากล่าวหา 

ต่อหน้าพวกเราเล่า ไอ้พวกเนรคุณไร้หัวใจ พวกสุนัขรับใช้ลืมบุญคุณ  

คนที่พวกเจ้าไปหามาพวกนั้น  ก็แค่หาเหตุผลให้ความเลวทรามต่ำช้า 

น่ารังเกียจของตัวเอง! พวกมันเป็นฆาตกร!”

“โปรดชี้แจงความบริสุทธิ์ของเจ้าสำนักเซวียด้วย!”

ชาวบ้านของโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงที่เคยได้รับความช่วยเหลือ 

ออกมาจากไฟบรรลัยกัลป์ที่หลินอี๋ต่างร้องตะโกนอย่างเดือดดาลด้วยดวงตา 

แดงก่ำ “ใส่ร้ายป้ายสี เจตนาชั่วช้า พวกเจ้ามันไม่ใช่คน เป็นเดรัจฉาน!  

เป็นปีศาจ!”

มีผู้ฝึกบำเพ็ญทนไม่ไหว คว้ากระบี่เอ่ยอย่างโกรธเกรี้ยว “พูดพอ 

หรือยัง หอเทียนอินสร้างโดยทวยเทพ พวกเจ้าพูดจาสกปรก ไม่กลัว 

ตายไปตกนรกรึ”

ทุกคนเงียบไปครู่หนึ่ง พลันมีนักเล่านิทานถือพัดกระดาษ ชี้ไป 

ที่ป้ายเหนือประตูหอเทียนอิน พลางเอ่ยเยาะหยัน “ตกนรก?...เช่นนั้น 

เซยีนจวนิทกุทา่นฟงัใหด้.ี..” เขากระแอมใหค้อโลง่ เอย่อยา่งมจีงัหวะจะโคน  

“หอเทียนอิน มิสู้คอกหมู!”

ทุกคนหัวเราะลั่น ปรบมือโห่ร้องด้วยความสะใจ

มีคุณชายถอนหายใจพลางเอ่ย  “เซียนเซิง  นี่น่าจะเป็นท่อนที่ 

ยอดเยี่ยมที่สุด ตั้งแต่ข้าฟังท่านเล่านิทานมาสิบกว่าปี”

“มิผิด! หอเทียนอิน มิสู้คอกหมู!”

เสียงตะโกนดังขึ้นไม่หยุด ผู้ฝึกบำเพ็ญคนนั้นโกรธจนหน้าแดง 
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เป็นตับหมู จะตีก็ไม่ดี ด่ากลับก็ไม่ได้ ได้แต่ยืนแข็งทื่อ ก่อนจะสะบัด 

แขนเสื้อจากไปด้วยสีหน้าเขียวคล้ำ

เนื่องจากคนเหล่านี้ล้วนเป็นชาวบ้านที่ไม่มีพลังวิญญาณ หอเทียนอิน 

จึงไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตา ปล่อยให้พวกเขาโวยวายต่อไป แต่คิดไม่ถึง 

ว่าคนที่มาจากทุกสารทิศจะมากขึ้นเรื่อย  ๆ พอถึงวันต่อมา ศิษย์ในหอ 

เทียนอินก็ทนไม่ไหว ต้องไปรายงานมู่เยียนหลีในที่สุด...

“เจ้าหอ ที่ลานด้านนอกมีชาวบ้านแห่มาเรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้ยอดเขาสื่อเซิง ท่านว่าควรออกไปพูดอะไรสักหน่อยหรือไม่”

เจ้าหอมู่สีหน้าเรียบเฉย “ไม่จำเป็นต้องอธิบาย คนพวกนี้ร้องปาว ๆ  

ไม่กี่ทีก็เบื่อแล้ว เดี๋ยวก็ไปเอง”

“แต่ตอนนี้มี...” ศิษย์ผู้นั้นพึมพำ “มีคนเป็นพันมาออกันอยู่ที่หน้า 

ประตู...”

มู่เยียนหลีตกตะลึง “เป็นพัน?”

นางลุกขึ้นจากตั่งไม้หงซวนจืออย่างแช่มช้อย ก้าวลงบนพื้นที่ลาด 

ด้วยพรมหนังสัตว์หนานุ่ม เดินไปที่หน้าต่าง

มองออกไปนอกหน้าต่างฉลุลาย ที่ลานกว้างหน้าประตูหลักของ 

หอเทียนอินแน่นขนัดไปด้วยสีขาวสุดสายตา  ชาวบ้านเหล่านั้นสวมชุด 

ไว้ทุกข์มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ บ้างกำลังด่าทอเสียงขรม บ้างนั่งปักหลักอยู่ 

กับพื้น ไม่ยอมจากไปไหนทั้งสิ้น

รอยย่นปรากฏที่หว่างคิ้วของมู่เยียนหลี

ศิษย์สายตรงของนางผู้นั้นเอ่ยอย่างระมัดระวัง  “สองวันแล้ว  

ไม่ลดลงแม้แต่น้อย มีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ มาจากในเมืองและหมู่บ้าน 

น้อยใหญ่ของสู่จง หากเป็นเช่นนี้ต่อไป เรื่องที่เราหาคนมาเป็นพยานเท็จ 

คงปิดไว้ไม่อยู่ จะต้องถูกเปิดโปงแน่”

มู่เยียนหลี “...”

“เจ้าหอ จะทำเช่นไรดี”

มูเ่ยยีนหลเีมม้รมิฝปีาก ยงัไมท่นัตอบ กไ็ดย้นิเสยีงออ่นโยนดจุหยก 

ดังขึ้นด้านหลัง “ปิดไม่อยู่ ก็ไม่ต้องปิด”
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ม่านมุกกระทบกัน ซือเม่ยเดินเยื้องกรายเข้ามาในห้องอุ่น ศิษย์ผู้นั้น 

เห็นเขาก็รีบก้มศีรษะทำความเคารพ “ผู้อาวุโสหัตถ์ทิพย์”

มู่ เยียนหลีมุ่นคิ้ว  “เจ้ามาได้อย่างไร  ไม่ได้เฝ้าท่าเซียนจวินอยู่ 

ทางโน้น?”

“ชิ้นส่วนแก่นวิญญาณผสานเข้าสู่หัวใจเขาหมดแล้ว แต่เขาจะยัง 

ไม่ฟื้นในเร็ววันนี้” ซือเม่ยเดินมาที่หน้าต่าง มองลงไปเบื้องล่างอย่างเฉยชา  

“ดูเหมือนจะมีคนมากจริง ๆ ช่างว่างกันนัก”

มู่เยียนหลีสีหน้ากังวลเล็กน้อย “นี่มันเวลาใดแล้ว เจ้ายังพูดจา 

แดกดันเช่นนี้อีก เวลานี้ทุกอย่างล้วนอาศัยชื่อเสียงหอเทียนอินค้ำจุนไว้  

สถานการณ์จึงยังคุมอยู่ได้ แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะยื้อได้อีกนานเท่าใด ในกลุ่ม 

ผู้ฝึกบำเพ็ญมีคนโง่มากมายก็จริง แต่ที่ไม่โง่ก็มี หากชาวบ้านพวกนี้ยัง 

ก่อความวุ่นวายไม่เลิก เกรงว่าท่าเซียนจวินยังไม่ทันฟื้น คงได้เกิดเหตุ 

พลิกผันใหญ่หลวงแน่”

ซือเม่ยกลับยิ้ม “พี่มู่อย่าได้กังวล ต่อให้เกิดเหตุพลิกผันใหญ่หลวง  

หอเทียนอินก็ยังมั่นคงปลอดภัย”

“หมายความว่าอย่างไร”

“ฝึกบำเพ็ญ สุดท้ายย่อมอยากเหินหาวเป็นเซียน พวกเขาไม่มีทาง 

กล้าถึงขั้นล่วงเกินทายาททวยเทพบนพื้นพิภพ” ซือเม่ยเอ่ย “ความจริง 

ยอดเขาสื่อเซิงมีความผิดจริงหรือไม่ ในใจผู้ฝึกบำเพ็ญเหล่านั้นมีหรือจะ 

ไม่กระจ่าง ใช้พยานเท็จหรือไม่ มีหรือจะไม่รู้”

“...”

“ตอนนั้นพวกเขาเลือกที่จะเชื่อ เพราะต่างก็กลัวว่ายอดเขาสื่อเซิง 

จะมีแผนร้าย กลัวหมากเจินหลงของโม่หราน เป็นพวกเขาเองต่างหาก 

ที่อยากกำจัดสำนักนี้ ดังนั้นจึงยอมเชื่อคำให้การของชาวบ้านไม่กี่สิบคนนั่น”  

นิ้วมือของซือเม่ยลูบไปตามลายฉลุหน้าต่าง เอ่ยอย่างเรียบเฉย “พวกเขา 

ล้วนรู้แก่ใจดี”

ศิษย์สายตรงที่อยู่ข้าง  ๆ  เอ่ย “แต่...แต่จะปล่อยให้ชาวบ้านพวกนี้ 

ตะโกนเอะอะอยู่ที่นี่ก็ไม่ดีแน่ ควรต้องมีคำอธิบายกระมัง”
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“ฉะนั้นอย่างที่ข้าเพิ่งพูดไป ปิดไม่อยู่ ก็ไม่ต้องปิด”

มู่เยียนหลีถาม “เจ้าหมายความว่าอะไร”

“ตรงไปตรงมาเลย ไล่พวกเขาไป”

มู่เยียนหลี “...หอเทียนอินไม่เคยห้ามผู้ใดพูดตรง  ๆ ทั้งไม่มีทาง 

ไล่คนโดยไร้สาเหตุ เจ้าทำเช่นนี้จะกลายเป็นที่ครหาได้”

ซือเม่ยเอ่ยอย่างไม่สะทกสะท้าน “เมื่อครู่ข้าพูดชัดเจนแล้วมิใช่หรือ  

หอเทียนอินจะถูกหรือผิด ความจริงพวกเขาล้วนรู้ดี แต่พวกเขาจะยังไม่ 

ลุกขึ้นมาเปิดโปงทันที รอจนพวกเขาคิดได้...ท่าเซียนจวินของเราก็ฟื้นแล้ว  

ท่านคงรู้ว่านี่หมายถึงอะไร”

“...” มู่เยียนหลีคล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็รู้สึกขัดแย้ง  

สุดท้ายได้แต่หลับตา หันไปสั่งการศิษย์ “ไล่พวกเขาไป”

ศิษย์ผู้ภักดีที่สุดผู้นั้นจากไปแล้ว ในห้องอุ่นจึงเหลือเพียงมู่เยียนหล ี

กับซือเม่ยตามลำพังสองคน

ทั้งสองยืนอยู่ข้างหน้าต่าง มองเหตุการณ์เบื้องล่าง...

ศิษย์ของหอเทียนอินเดินออกไปเป็นแถว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีขาวทอง 

เปล่งประกายใต้แสงตะวัน ชาวบ้านสวมชุดผ้าป่านสีขาว เห็นพวกเขา 

เดินออกมา คิดว่าในที่สุดก็จะได้รับคำอธิบาย ต่างพากันลุกขึ้นไปล้อม 

ศิษย์กลุ่มนั้น

เนื่องจากอยู่ไกล ซือเม่ยกับมู่เยียนหลีจึงไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูด 

อะไรกัน แต่ท่าทีเดือดดาลนั้นเห็นชัดด้วยตาเปล่า

ทันใดนั้น ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มีชาวบ้านคนหนึ่งพุ่งเข้าไปกระชาก 

ตัวศิษย์หอเทียนอิน แล้วเงื้อมือตบหน้าเขา...

เกิดการตะลุมบอนทันที!

...

มู่เยียนหลีเบิกตากว้าง มองคลื่นมนุษย์ด้านล่างถาโถม กรูเข้าไปรุม 

ศิษย์หอเทียนอินสิบกว่าคนด้วยหมัดและเท้า

นี่มันเกินไปแล้ว! ต่อให้มู่เยียนหลีสงบเยือกเย็นเพียงใด เห็นศิษย์ 
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ในสำนักตนถูกด่าทอทุบตีต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ ก็ไม่อาจนิ่งดูดายได้อีก นาง 

กำลังจะผลักหน้าต่างออก เพื่อบอกให้ศิษย์เหล่านั้นใช้อาคมป้องกันตัว  

แต่มือกลับถูกคว้าเอาไว้

ซือเม่ย “ปล่อยให้พวกเขาตี”

มู่เยียนหลี “หอเทียนอินมีกฎเกณฑ์ หากไม่มีคำสั่ง ผู้ฝึกบำเพ็ญ 

ไม่อาจตอบโต้ชาวบ้านสามัญ  หากข้ายังไม่ออกคำสั่ง  มือเท้าไร้ปรานี   

พวกเขาต้องมีอันตรายถึงชีวิตแน่”

ซือเม่ยเอ่ยอย่างสงบนิ่ง “เช่นนั้นก็ให้ตายไปสักคน”

“!”

ความโกรธแค้นทำให้ขาดสติ โดยเฉพาะยามที่คนหมู่มากรุมทุบตี 

คนหมู่น้อย ย่อมมิได้คำนึงถึงความหนักเบาอะไรอยู่แล้ว

ไม่นาน มู่เยียนหลีก็เห็นฝูงชนหยุดชะงัก

พวกเขาค่อย  ๆ  กระจายตัวออกเป็นวงเล็ก  ๆ  ตรงจุดนั้นมีศิษย์ 

หอเทียนอินล้มฟุบอยู่กับพื้น เป็นศิษย์ที่เพิ่งเข้าสำนักมาใหม่ มู่เยียนหลี 

ถึงขั้นจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ ใต้ร่างของศิษย์ผู้นั้นค่อย ๆ มีเลือดไหลนองออกมา

ซือเม่ยปล่อยมือมู่เยียนหลี “เอาละ ทีนี้ก็มีเหตุผลให้ขยี้มดปลวก 

พวกนี้ให้ตายได้แล้ว ลงมือเถอะ”

สิ่งที่ยากที่สุดในการหยุดความรุนแรงก็คือการหาข้ออ้าง

ขอเพียงหาข้ออ้างได้ การหยุดความรุนแรงก็เป็นเรื่องง่ายดาย

...

ประตูหอเทียนอินเปิดกว้าง ศิษย์กลุ่มใหญ่พุ่งออกไปทันที แต่ละคน 

สวมชุดเกราะถืออาวุธ จู่โจมไปยังชาวบ้านที่ไร้พลังวิญญาณเหล่านั้น...

ฝูงชนพลันโกลาหล

พวกเขาขับไล่คน กวัดแกว่งกระบี่จ้วงแทง เสียงกรีดร้อง เสียง 

สาปแช่ง เสียงด่าทอระเบ็งเซ็งแซ่ ผู้คนเบียดเสียดหนีตายกันจ้าละหวั่น

“หากพวกเจ้ายังเซ้าซี้ไม่เลิก อย่าหาว่าหอเทียนอินไม่ปรานี!”

“หอเทียนอินเคยปรานีตั้งแต่เมื่อใด” ในฝูงชนพลันมีเสียงสั่นเครือ 

ดังขึ้น เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านอวี้เหลียง “วันนี้ตาแก่อย่างข้าจะทวง 
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ความเป็นธรรม ต่อให้ต้องตายอยู่ที่นี่ ข้าก็ไม่เสียใจ”

แม่นางหลิงเอ๋อร์ หญิงสาวในหมู่บ้านทั้งโกรธแค้นและโศกเศร้า  

นางยืนอยู่กับพี่ป้าน้าอาในหมู่บ้าน ไม่ยอมถอยเช่นกัน “พวกเจ้าจะฆ่า 

จะแกงก็เข้ามา วันนี้ข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่า พวกเจ้าสามารถฆ่าปิดปาก 

คนทั้งสู่จงได้หรือไม่!”

ศิษย์เอกของหอเทียนอินที่เป็นหัวหน้ากัดฟันกรอด “ก็แค่คนต่ำช้า 

ป่าเถื่อน ดาหน้ามาหาที่ตาย”

ชาวบ้านรวมกลุ่มจะจู่โจมเข้าไป พลันประกายอาคมสว่างเจิดจ้า

ฉึก! เสียงลูกธนูขนนกพุ่งปักพื้น ระเบิดประกายสีทอง! ข่ายอาคม 

ทองอร่ามทะยานสูงกลางอากาศ กั้นทั้งสองฝ่ายออกจากกัน

ศิษย์เอกของหอเทียนอินตวาดอย่างกราดเกรี้ยว “ผู้ใด!”

ประกายสีขาวสว่างวาบ คันธนูเขาสัตว์แหวกเมฆา เสียงหมาป่า 

โหยหวนฝ่าอากาศ! ท่ามกลางพลังวิญญาณแข็งแกร่งน่าทึ่งนี้ ผู้ฝึกบำเพ็ญ 

คนหนึ่งร่อนลงมาอย่างองอาจ มือถือคันธนูยืนอยู่เบื้องหน้าชาวบ้านสู่จง 

อย่างเยือกเย็น หมอกควันตลบคละคลุ้ง ด้านหลังนางคือหมาป่าปีศาจ 

สูงเท่าชายฉกรรจ์สามคนยืนจังก้าปะทะสายลม มันมีขนสีขาวหิมะ กรงเล็บ 

สีทอง ดวงตาแดงชาด กำลังแยกเขี้ยวพ่นลมหายใจฟืดฟาดอย่างแรง

...

ซือเม่ยหรี่ตา “เยี่ยวั่งซี...”

...

เยี่ยวั่งซียกมือขึ้น เก็บคันธนูอย่างคล่องแคล่ว อีกมือเรียกกระบี่ยาว 

ออกมา ยืนอยู่ท่ามกลางสายลมอย่างเด็ดเดี่ยว แววตาแน่วแน่แข็งกร้าว

“เจ้าอีกแล้ว?!” มีคนของหอเทียนอินจำนางได้ จึงจ้องนางอย่าง 

ดุดัน “เดนสำนักหรูเฟิง”

เยี่ยวั่งซีมิได้พูดอะไร ขายาวก้าวขึ้นหน้าไปก้าวหนึ่ง

“ครัง้กอ่นเหน็เจา้ยนืกรานจะเอานำ้ใหโ้มห่รานดืม่ กด็ไูมช่อบมาพากล 

แล้ว!” ศิษย์เอกผู้นั้นกล่าว “เจ้าเป็นพวกเดียวกับโม่หรานจริง  ๆ! เป็น 

พวกมารร้าย!”
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กระบี่ชักออกจากฝักดุจสายน้ำไหล

เยี่ยวั่งซีหรี่ตา “มารร้ายคือใคร พวกเจ้าย่อมรู้แก่ใจ แต่มีอย่างหนึ่ง  

พวกเจ้ากล่าวมิผิด”

นางเว้นจังหวะ ก่อนเอ่ยต่อ

“ผู้แซ่เยี่ย อยู่ฝ่ายเดียวกับปรมาจารย์โม่จริง ๆ”

ศิษย์เอกที่เป็นหัวหน้าผู้นั้นแค่นหัวเราะ “เยี่ยวั่งซี เจ้าเป็นเพียงสตรี  

คิดจะสู้กับพวกเราเพียงลำพังหรือ”

เห็นชัดว่าเรื่องยอดเขาสื่อเซิงทำให้เยี่ยวั่งซี เดือดดาลถึงขีดสุด  

ดวงตาลุกโรจน์ นางซัดกระบี่ออกไปทันที กระแสวิญญาณแข็งแกร่งทำให้ 

กระบี่ที่มิใช่เทพศัสตราปักแน่นกับพื้นศิลา พื้นปริแตกเป็นทางยาว!

นางเค้นเสียง “ข้าทนพวกเจ้ามานานแล้ว เลิกเอาแต่พูดว่า ‘เป็นสตรี’  

เสียที!”

“...”

ที่ผ่านมายามพบเจอเหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญ เยี่ยวั่งซีอดกลั้นยอมอ่อนข้อ 

เสมอ เพื่อไม่ให้มีเรื่องมีราว

นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นนางบันดาลโทสะ

“ทุกคนฟังข้าให้ดี” ทุกอณูบนร่างแข็งแกร่งของเยี่ยวั่งซีขึงตึงราวกับ 

เสือเลี่ยเป้าที่พร้อมจู่โจม นางจ้องบุรุษเหล่านั้นอย่างไม่อ่อนท่าที “ที่ผ่านมา  

ยอดเขาสื่อเซิงไม่เคยเหยียบย่ำซ้ำเติมสำนักหรูเฟิงเรา ทั้งยังปกป้องชาวบ้าน 

ของหลินอี๋จากทะเลเพลิง...วันนี้แม้ไม่มียอดเขาสื่อเซิงแล้ว แต่ผู้แซ่เยี่ย 

ยังอยู่ จะไม่มีวันให้พวกเจ้าทำร้ายคนสู่จงแม้แต่น้อยเช่นกัน!”

หอเทียนอินไม่เคยประมือกับเยี่ยวั่งซีมาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงไม่รู้ 

พละกำลังของนาง เห็นนางเป็นเพียงสตรีที่ร้องห่มร้องไห้ข้างคุณชายน้อย 

ของนาง ด้วยเหตุนี้จึงมีคนเอ่ยเยาะหยัน “สาวน้อย เจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลัง 

พูดอะไร...อาศัยกำลังเจ้าคนเดียว คิดปกป้องนกกระทาขนร่วงฝูงหนึ่ง 

ข้างหลังนั่น? ช่างปากกล้านัก เก่งกาจมาจากที่ใด”

“เช่นนั้นเจ้าก็จงเบิกตาให้กว้าง ๆ ดูให้ชัด ๆ ว่าข้าเก่งกาจหรือไม่!”

เยี่ยวั่งซีไม่พูดพล่ามกับพวกเขาอีก ฝักกระบี่ถูกโยนไปด้านข้าง  
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ดีดนิ้วทีหนึ่ง  ขายาวกระโดดขึ้นอย่างเบาหวิวดุจนกนางแอ่น  ควบบน 

หลังหมาป่าปีศาจ จากนั้นดึงกระบี่ที่ปักพื้นอยู่ขึ้นมา จู่โจมผู้ฝึกบำเพ็ญ 

หอเทียนอินที่สบประมาทนางกลุ่มนั้นทันที

...

ในห้องอุ่น ซือเม่ยมองความวุ่นวายด้านล่างด้วยสีหน้าเรียบเฉย  

ริมฝีปากขาวซีดขยับ แค่นหัวเราะพลางเอ่ย “หึ เดิมคิดว่าจะไม่ได้เห็น 

เทพสงครามหญิงเมื่อชาติก่อนเสียแล้ว ไม่นึกว่าสุดท้ายนางยังคงถูกบีบ 

ให้เข้ามาอยู่บนเส้นทางนี้”

“เทพสงคราม?”

ซือเม่ยมิได้ตอบ  เพียงมองเยี่ยวั่งซีด้วยความเวทนาเล็กน้อย  

ทั้งแฝงแววเยาะหยันอยู่ในที “พี่สาว ท่านดูสิ ชีวิตนี้ เดินหลงวกวนไปมา  

แต่สุดท้าย จุดจบก็ยังเหมือนเดิม ชาติก่อนนางเป็นคนเช่นไร ชาตินี้ก็ถูก 

ลิขิตให้ไม่อาจหลีกหนี”

...

โลหิตสาดกระเซ็น ประกายไฟฟาดฟัน เสียงเข่นฆ่าดังสะท้านฟ้า  

เยี่ยวั่งซีโฉบกายไปมาท่ามกลางประกายดาบเงากระบี่นับไม่ถ้วน ข่ายอาคม 

ด้านหลังกางกั้นชาวบ้านที่ไม่รู้อาคมเอาไว้

สตรีนางนี้สวมชุดจิ้นจวงสีดำ เอวบางขายาว...

ยามจับกระบี่ นางคือเยี่ยวั่งซี

เหน่าไป๋จินกับนางร่วมมือกันอย่างไร้ช่องโหว่ ซองลูกธนูที่หรงฟูเหริน 

เย็บปักห้อยอยู่ข้างเอวนาง

ยามจับธนู นางคือหนานกงซื่อ

ชาตินี้ นางมีประสบการณ์มากกว่าชาติก่อน นางเคยไร้ที่พึ่ง เคย 

สับสน เคยถึงขั้นมีความรักฉันเด็กหนุ่มเด็กสาวช่วงสั้น ๆ 

ยามตะวันตกดินวันนั้น หนานกงซื่อมอบหยกประดับให้นาง แสง 

สายัณห์ทาบทอบนสะพานไน่เหอ นางคิดว่านับจากนี้จะสามารถลดความ 

ห้าวหาญลง เป็นแม่นางอ่อนโยนที่หัวเราะและร้องไห้ได้อย่างเต็มที่เสียที

แต่หนานกงซื่อไม่อยู่แล้ว
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การตายของเขาไม่มีเค้าลางแม้แต่น้อย ก่อนเขาจากไปยังถึงขั้นบอก 

กับนางที่รั้งอยู่เพื่อต้านศัตรูในตอนนั้นว่า “ที่นี่มืดมาก ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบ  

เจ้าต้านไว้สักครู่ ข้าจะรีบกลับมา”

แต่เขาก็ไม่ได้กลับมาอีก

ฉะนั้น สุดท้ายเยี่ยวั่งซียังคงเหมือนเมื่อชาติก่อน สูญเสียจุดอ่อน 

ของตนไป  สูญเสียเกราะป้องกันของตนไป  ค่อย  ๆ  หลอมสลายความ 

อ่อนโยนที่ เหลืออยู่ เหล่านั้นไป  ค่อย  ๆ  ยอมรับตัวเองที่ต้องมีชีวิตอยู่ 

เพียงลำพัง จัดงานศพให้ตนเองเงียบ ๆ สองครั้งในใจ...

ผู้อาวุโสสวีตาย พาเสี่ยวเยี่ยจื่อไปด้วย นางฝังวันคืนอันแสนสุข 

ที่เคยมีร่วมกันกับบิดาบุญธรรมของนางด้วยมือตนเอง

หนานกงซื่อตาย พาแม่นางเยี่ยไปด้วย นางดับตะเกียงแห่งความ 

อาลัยระหว่างนางกับอาซื่อด้วยมือตนเอง

เทพสงครามผนึกสุสานของเด็กหญิงและสตรี

นางหันกาย  ตะลุยเดี่ยวมาถึงหน้าหอเทียนอิน  เผชิญหน้ากับ 

คมอาวุธของเหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญ

...

ซือเม่ยมองการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพล่านเบื้องล่าง พลางเอ่ยกับ 

มู่เยียนหลี “ระดมศิษย์ระดับสูงทั้งหมดของหอเทียนอินลงไปรับศึก สตรี 

ผู้นี้จะเก็บไว้ไม่ได้”

มู่ เยียนหลีอึ้งงัน  “ศิษย์ระดับสูงทั้งหมด?  นาง...นางเป็นเพียง 

แม่นางผู้หนึ่ง...”

ซอืเมย่ปรายตาพลางยิม้นอ้ย ๆ “ชาตกิอ่นแมน่างผูน้ีท้ำใหท้า่เซยีนจวนิ 

ลำบากไม่น้อย หากท่านดูแคลนนาง ต่อไปจะได้เห็นว่ากระดูกของนางแข็ง 

เพียงใด”

...

ประตเูปดิกวา้ง ศษิยห์อเทยีนอนิระดบัสงูระดมกำลงัออกมา เยีย่วัง่ซ ี

ทางหนึ่งก็รักษาข่ายอาคมไม่ให้สลายไป อีกทางก็ต่อสู้อย่างดุเดือด

นางยังคงคาดแถบผ้าคาดศีรษะกระเรียนครามของสำนักหรูเฟิง  
10
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ยามหลบหลีกรุกถอย ผ้าคาดศีรษะสะบัดพึ่บพั่บกลางสายลม มู่เยียนหลี 

ออกคำสั่งตาย ศิษย์หอเทียนอินเหล่านั้นจึงใช้กระบวนท่าสังหารจู่โจมนาง  

เดิมด้วยกำลังตัวคนเดียวก็ยากต้านทานศัตรูที่กลุ้มรุมเข้ามาอยู่แล้ว แต่ 

เยี่ยวั่งซียังคงกัดฟันสู้ไม่ถอย ทั้งเหน่าไป๋จินก็กล้าหาญ ชั่วขณะนั้นจึง 

ไม่ตกเป็นรอง

...

“ระดมคนอีก” ซือเม่ยมองสถานการณ์เบื้องล่าง เหมือนกำลังดูปลา 

ในสระ เอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “ไม่ว่าอย่างไร วันนี้นางก็ส่งตัวเองมาถึง 

หน้าประตู ไม่อาจปล่อยให้นางรอดชีวิตกลับ...”

“อาหนาน เจ้าดูนั่น!”

มู่เยียนหลีพลันเอ่ยขัดจังหวะซือเม่ย ซือเม่ยมองไปตามสายตานาง  

เห็นที่ขอบฟ้าไกลออกไปมีกลุ่มหมอกสีน้ำเงินเหลือบเงินใกล้เข้ามา

เป็นกลุ่มผู้อาวุโสของยอดเขาสื่อเซิงนำศิษย์มาถึง!

...

กลุ่มคนที่อยู่รอดเพราะการปกป้องของหวังฟูเหรินเหล่านั้น ยังคง 

สวมชุดเกราะของยอดเขาสื่อเซิง เหยียบกระบี่ประจำกายที่เปล่งประกาย 

สีเงิน พุ่งออกมาจากกลุ่มเมฆอย่างยิ่งใหญ่น่าครั่นคร้าม ผู้นำคือทานหลาง 

และเสวียนจี ชุดคลุมปลิวสะบัด เหินลมสง่างาม

ศิษย์พันกว่าคนทางด้านหลังท่าทีเหี้ยมเกรียมดุดัน ประกายเกราะ 

เจิดจ้าจับฟ้า!

ผู้อาวุโสเสวียนจีเอ่ยเสียงก้อง “หอเทียนอินที่ได้ชื่อว่าเป็นทายาท 

แห่งทวยเทพ ที่แท้ก็เพราะใช้คนมากรังแกคนน้อยเช่นนี้หรือ”

ทานหลางอารมณ์เดือดพล่าน นัยน์ตาสีน้ำตาลจ้องไปยังเบื้องล่าง  

เขาไม่มัวมีท่าทีสุภาพอ่อนโยน เอ่ยสั้นกระชับอย่างกราดเกรี้ยว “ไปตาย 

ให้หมด!”

...

“...” เผชิญกับนักสู้ที่หนุนเนื่องมาไม่ขาดราวกับพายุคลั่งฝนกระหน่ำ 

เช่นนี้ ซือเม่ยสีหน้าหม่นทะมึนเล็กน้อย มุมปากโค้งขึ้นไม่รู้ว่าเป็นรอยยิ้ม 
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หรือเยาะหยัน

“เวรกรรมแท้ ๆ ศึกใหญ่ทุกครั้ง ล้วนต้องตัดสินแพ้ชนะกับคนของ 

ยอดเขาสื่อเซิงก่อน” เขาว่าพลางมองคลื่นมนุษย์ถาโถม

ในกลุ่มนั้นไม่มีเงาของฉู่หว่านหนิง...นับตั้งแต่ปล้นลานลงทัณฑ์ 

หอเทียนอิน ฉู่หว่านหนิงกับโม่หรานหายไปที่ใด โม่หรานผู้นั้นถูกควัก 

แก่นวิญญาณหลายครั้งเช่นนั้น  คงไม่มีชีวิตรอดแล้วเป็นแน่  เช่นนั้น 

ฉู่หว่านหนิงเล่า

เฝ้าหลุมศพของโม่หราน หรือไม่ก็ตายไปพร้อมกับโม่หรานเหมือน 

ชาติก่อน

ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ใด ก็ล้วนทำให้เขากระวนกระวาย ความ 

ไม่สบายใจผุดขึ้นราง ๆ ซือเม่ยหันกายเดินกลับเข้าไปด้านใน

มู่เยียนหลีเอ่ยอย่างกังวล “เจ้าจะไปที่ใด”

“ไปดูสถานการณ์ทางท่าเซียนจวินสักหน่อย” ซือเม่ยเงียบไปครู่หนึ่ง  

“หาวิธีให้เขาฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้น พอเขาฟื้นแล้ว ประตูเป็นตายมิติเวลาจะ 

เปิดออกอีกครั้ง...ผู้ใดก็ไม่อาจขัดขวางเราได้อีก”

นิ้วมือเรียวลูบผ่านลายอักขระของหอเทียนอิน ห้องลับเปิดออกดังครืน  

ซือเม่ยก้าวลงบันไดยาว มุ่งไปตามทางเดินที่สลักยันต์โบราณอย่างประณีต  

ผ่านทวารข่ายอาคมสามชั้น จนมาถึงส่วนลึกที่สุดของห้องศิลา

พื้นในห้องปกคลุมด้วยน้ำแข็ง  หมอกบางแผ่กระจาย  บนยอด 

หลังคาโค้งสีเทาหม่นฝังอัญมณีเม็ดหนึ่ง  ไหลเวียนด้วยประกายแสง 

ศักดิ์สิทธิ์ ใต้อัญมณีเม็ดนี้มีโลงศพผลึกวารีแผ่ไอเย็นเยียบ ซือเม่ยหยุด 

ที่หน้าโลงศพนั้น มองบุรุษที่นอนอยู่ด้านใน

“ท่าเซียนจวินโม่เวยอวี่...” เขาเอ่ยเสียงขรึม สายตาจับอยู่ที่ประกาย 

อาคมบริเวณหน้าอกของบุรุษผู้นั้น “หลับมานานแล้ว เจ้าควรตื่นได้เสียที”

คำพูดของเขามิได้ก่อให้เกิดผลอะไร ท่าเซียนจวินยังคงหลับสนิท  

ริมฝีปากไร้สีเลือด

“กระแสวญิญาณสบัสนยิง่นกั” ซอืเมย่เอามอืทาบหนา้ผากทา่เซยีนจวนิ  
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หลังจากสัมผัสได้ชัดเจนแล้ว  ก็จ้องใบหน้าหล่อเหลาคมคายนั้นอย่าง 

ครุ่นคิด “เจ้าฝันร้ายหรือ”

คนที่สลบไสลย่อมมิได้ตอบเขา

ซือเม่ยลูบปอยผมที่หลุดลุ่ยตรงหน้าผากของอีกฝ่าย สีหน้าอ่อนโยน 

อย่างยิ่ง ราวกับกำลังมองขุนศึกสวรรค์ไร้พ่ายที่ใกล้จะหลอมออกมาสำเร็จ 

แล้ว พลางเอ่ยอย่างเนิบเนือย  “แม้สิ่งที่ชิงมาจะเป็นแก่นวิญญาณของ 

ตัวเจ้าเอง แต่แก่นวิญญาณนี้เชื่อมโยงกับหัวใจ ยามที่ผสานเป็นหนึ่งกับ 

ตัวเจ้า ย่อมทำให้รู้สึกไม่สบายอยู่บ้าง”

เสียงของเขาราวกับมีมนตร์สะกด

“ท่าเซียนจวิน ไม่ว่าเจ้าจะฝันเห็นอะไร จงอย่าเชื่อ ทุกสิ่งล้วนมิใช่ 

ความจริง...มาเถอะ ตื่นขึ้นมา ตื่นขึ้นมาแล้วเจ้าก็จะได้ทุกสิ่ง”

ร่างโน้มลงไปจนแทบจะแนบชิดข้างหู อ่อนโยนอย่างยิ่ง ทั้งล่อลวง 

ถึงขีดสุด

“ไม่ว่าจะเป็นซือหมิงจิ้ง ฉู่หว่านหนิง หรือแม้แต่มารดาเจ้า ก็จะ 

กลับมา”

เขาพึมพำกับตี้จวินที่อยู่ในความฝัน “รีบตื่นเถอะ...ข้ารอเจ้าอยู่”
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288

ยอดเขาสื่อเซิง  
ปรมาจารย์กับตี้จวิน

ในความฝัน
ท่าเซียนจวินลืมตาขึ้น พบว่าตนยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ 

ไร้ขอบเขต เมฆแดงก่ำคล้อยต่ำจนอยู่ใกล้เพียงเอื้อม รอบด้านมีต้นกก 

รกชัฏ ปุยเกสรปลิวว่อน ในดงกกสะท้อนเสียงกระซิบกระซาบ  เสียง 

หัวเราะ เสียงร้องไห้ เสียงเหล่านั้นเบาบางยิ่งนัก เหมือนม่านผ้าโปร่งที่พลิ้ว 

ผ่านปลายนิ้ว สัมผัสดุจสายน้ำ

เขาเดินไปข้างหน้า หิ่งห้อยสีน้ำเงินเข้มในดงกกแตกตื่นบินกระเจิง  

จากนั้นเขาก็เห็นผืนน้ำกว้างสงบเงียบ กว้างใหญ่ยิ่งกว่าแม่น้ำใหญ่สายใด ๆ  

ที่เขาเคยเห็นมา แต่กระแสน้ำกลับไหลเอื่อยอย่างยิ่ง

บนผิวน้ำมีเรือน้อยหลายลำลอยอยู่ไกล  ๆ เสียงเพลงของคนแจวเรือ 

ข้ามฟากลอยแว่วมา “กายข้าเข้าสู่เหลยยวน แขนขาสลายเป็นดินโคลน  

กะโหลกคว้างในอนันตภพ น้ำตาแห้งเหือดบดเป็นธุลี มดแดงเพลิงกัดกิน 

หัวใจข้า ฝูงแร้งกาจิกกินไส้พุงข้า...มีเพียงดวงจิตกลับมา...มีเพียงดวงจิต 

กลับมา...”

มีเพียงดวงจิตกลับมา วันวานดั่งสายน้ำไหล

เหมือนข้าจะเคยมาที่นี่ เมื่อใดนะ

ท่าเซียนจวินกวาดตามอง ทุกสิ่งตรงหน้าช่างคุ้นตาเหลือเกิน แต่ 

เมื่อคิดอย่างละเอียด ในสมองก็ว่างเปล่า
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



19

โร่วเปาปูชือโร่ว

“นี่ เจ้า”

พลันมีเสียงคนดังขึ้นด้านหลังเขา

เขาหันไปทันที กลับไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากหิ่งห้อย

เสียงนั้นเลือนรางยิ่งนัก คล้ายเป็นมายา “เจ้าเดินตรงมา ข้าอยู่ 

ข้างหน้านี่เอง”

แม้จะเกลียดการถูกออกคำสั่ง แต่เขายังคงไม่อาจข่มกลั้นความ 

อยากรู้ จึงเดินลึกเข้าไปในดงกกที่เต็มไปด้วยหิ่งห้อยด้วยสีหน้ามืดมน

ไม่นานเขาก็เห็นโรงสีทรุดโทรมแห่งหนึ่ง ที่ลานด้านหน้ามีต้นหญ้า 

และวัชพืชรกครึ้ม เศษกิ่งไม้หักและเศษกระเบื้องแตกกระจัดกระจาย  

กลางลานมีบุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่บนหินสือมั่วสีดำสนิท หันหลังให้ตน กำลัง 

แหงนมองท้องฟ้า

“เจ้าเป็นใคร”

บุรุษผู้นั้นได้ยินเสียงเขา กลับมิได้หันมาทันที เพียงถอนหายใจ 

เอ่ยว่า “ข้าอาจเป็นคนที่ต้องจากไปแล้ว”

“ไป? ไปที่ใด” ไม่รอบุรุษผู้นั้นตอบ เขาก็ถามด้วยความหงุดหงิด  

“แล้วที่นี่คือที่ใด”

“อกีฟากฝัง่แหง่โลกวญิญาณ” บรุษุผูน้ัน้กลา่ว “เจา้เหน็แมน่ำ้สายนัน้ 

หรือไม่ นั่งแพไม้ไผ่ ล่องไปตามกระแสน้ำ ก็จะไปสู่ยมโลก”

“...”

“เกิดใหม่ต้องรอเจ็ดแปดปี พอเข้าประตูก็จะมีองครักษ์ไส้ทะลัก 

วัดความดีความชั่วทั้งชีวิตของเจ้า หากบาปหนา ก็จะถูกคุมตัวไปยังนรก 

ขุมสิบแปดทันที” เขาพูดถึงเรื่องหลังความตายเหล่านี้ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน  

คล้ายกำลังหวนระลึกถึงความหลังบางอย่าง

“ขุมแรกเรียกว่าหมู่บ้านหนานเคอ ที่นั่นมีปัญญาชนไส้แห้งวาดภาพ 

ขาย แต่ตอนนี้เขาคงไม่ไส้แห้งแล้ว ภายหลังข้าเผาเงินกระดาษไปให้เขา 

มากมาย ยังมีชายชราขายเกี๊ยวน้ำ  เดินลึกเข้าไปอีก ก็จะเจอตำหนัก 

แห่งหนึ่ง  นั่นคือตำหนักของราชาปีศาจสี่แห่งโลกภูตผี  ใช่แล้ว  ยังมี 

หอซุ่นเฟิงด้วย...”
10
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“พดูจาเลอะเทอะอะไร” ทา่เซยีนจวนิตดับทเขาอยา่งหมดความอดทน  

“เจ้าอยากบอกอะไรกันแน่”

บุรุษผู้นั้นเงียบไปครู่หนึ่ง จู่  ๆ  ก็ถาม “ท่าเซียนจวิน เจ้ากลัวตาย 

หรือไม่”

ท่าเซียนจวินแค่นหัวเราะเย็นชา “มีอันใดน่ากลัว”

“แต่ก่อนข้าก็คิดเช่นนี้” บุรุษผู้นั้นกล่าว “ฉะนั้น ข้าจึงเลือกกิน 

ยาพิษฆ่าตัวตาย ข้าเคยคิดว่าตนเองไม่ต้องการสิ่งใดในโลกมนุษย์แล้ว  

ข้าไม่กลัวความตาย”

บุรุษผู้นั้นเงียบไป จากนั้นก็ก้มหน้าลง

“แต่ตอนนี้ข้ากลับไม่อยากไป เขายังอยู่บนโลก ข้าไม่อาจปล่อยวาง 

จากเขาได้”

เอ่ยจบ บุรุษผู้นี้ก็กระโดดลงจากบนหินสือมั่วอย่างแผ่วเบา เดิน 

ออกจากเงามืดมายังใต้แสงจันทร์กระจ่าง สายลมบนฟากฝั่งวิญญาณพัดมา  

ปุยเกสรพร่าเลือน กลุ่มหิ่งห้อยพลันแตกฮือ

ท่าเซียนจวินสีหน้าแปรเปลี่ยน “...เป็นเจ้า?”

โม่หรานเดินมาหาเขา บริเวณหัวใจว่างเปล่า เป็นโพรงดำมืดที่ลม 

ลอดผ่านได้ คิ้วตาของเขางดงาม จมูกโด่งเป็นสัน ใบหน้าคมคายห้าวหาญ  

ทั้งที่ระยะเวลาห่างจากตอนที่เขากับท่าเซียนจวินพบกันครั้งแรกบนเขา 

เจียวซานไม่นานเท่าใด ทว่ายามนี้เขากลับดูสงบเยือกเย็นลงมาก ไม่มี 

ความสับสนงุนงงหรือความหวาดกลัวเหมือนในตอนนั้นแล้ว

“เหตุใดเจ้า...”

“อย่างที่เจ้าเห็น ข้ามิใช่คนเป็น”

“...”

“แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด ข้าดูไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนัก เจ็ดวันผ่านไป 

แล้ว ยังไม่มียมทูตขาวดำมาพาข้าไปยมโลก ข้าจึงล่องลอยอยู่ที่นี่ตลอด”

ท่าเซียนจวินหรี่ตาลงเล็กน้อย

“เจ้าไม่จำเป็นต้องร้อนใจ แก่นวิญญาณของข้าอยู่ในร่างเจ้า ข้าย่อม 

ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว” โม่หรานทอดสายตาไปยังแม่น้ำวิญญาณกว้างใหญ่ เอ่ย 
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เสียงแผ่ว “แต่ข้ายังไม่อยากไป...ข้าอยากกลับไป”

ได้ยินเขาเอ่ยเช่นนี้ ท่าเซียนจวินตกตะลึง จากนั้นยกมือลูบแผ่นอก 

ตนเอง เงียบไปครู่หนึ่ง พลันยิ้มออกมาด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมเล็กน้อย  

“แก่นวิญญาณของเจ้าอยู่ในตัวข้าแล้ว? ก็หมายความว่า...ฮว่าปี้หนาน 

ทำสำเร็จ? เขาทำได้แล้ว อีกไม่นานตัวข้าก็จะไปมาได้อย่างอิสระ จะ 

สามารถ...”

เขายังไม่ทันพูดจบก็ถูกโม่หรานขัดจังหวะ

โมห่รานหนัมามองเขาอยา่งเฉยชา “เจา้รูห้รอืไมว่า่ฮวา่ปีห้นานคอืใคร”

“...”

เขาเดินไปหาท่าเซียนจวิน เมื่อเดินเข้าไปใกล้ ก็ยื่นนิ้วมือโปร่งแสง 

ไปแตะที่หว่างคิ้วของท่าเซียนจวินเบา ๆ

“ความจริงบอกเจ้าไปก็ไม่มีประโยชน์ เจ้าถูกเขาบ่อนทำลายแล้ว  

ทุกเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อเขาในการควบคุมเจ้า เขาคงกำจัดทิ้งหมดแล้ว  

แต่ว่า ในเมื่อเจ้ายังเหลือดวงจิตรู้สำนึกอยู่ มากน้อยก็ควรมีสติจดจำบ้าง 

กระมัง...อย่าให้ใครชักนำไปโดยมืดบอดเช่นนี้”

ไม่รู้เพราะอะไร ชั่วขณะที่โม่หรานสัมผัสถูกเขา ท่าเซียนจวินพลัน 

รู้สึกปวดร้าวในกะโหลกศีรษะสุดทานทน คล้ายมีชิ้นส่วนกระจัดกระจาย 

บางอย่างวูบผ่านเบื้องหน้า

“เจ้าทำอะไร!”

โม่หรานไม่ตอบ เพียงประคองใบหน้าเขาไว้ มองเขาอย่างเงียบงัน  

ทั้งคล้ายเศร้าสลดใจ “หากเจ้ารู้ความจริงทั้งหมด เช่นนั้นก็คงดี”

“เจ้า...”

“เช่นนี้ต่อให้ข้าต้องไป ข้าก็ไปอย่างวางใจขึ้นบ้าง”

ท่าเซียนจวินเค้นเสียงลอดไรฟัน “ความจริงอะไร! พูดจาเลอะเทอะ 

อะไร! เอามือออกจากตัวข้า!” เขาพยายามสลัดหลุดจากโม่หรานอย่าง 

โกรธเกรี้ยว แต่เรี่ยวแรงเหมือนกำปั้นชกปุยฝ้าย อาคมและมือเท้าล้วน 

ทะลุผ่านร่างกึ่งโปร่งใสของคนตรงหน้า

โม่หรานหลับตาลง  ถอนหายใจเบา  ๆ พลางเอ่ย  “เจ้ารู้หรือไม่  
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ข้าอยากให้เจ้าได้เห็นสิ่งที่ข้าประสบมาตั้งแต่ตัวเองกลับมาเกิดใหม่จริง  ๆ  

อยากให้เจ้าได้รับความทรงจำทั้งหมดของข้าเหลือเกิน

“อาจเพราะใจยังยึดติดยิ่งนัก วิญญาณข้าจึงยังมิได้ถูกพาไป จึงได้ 

พบเจ้าที่นี่”

เขาว่าพลางโน้มตัวเข้ามาใกล้ ศีรษะแนบหน้าผากของท่าเซียนจวิน

“กลับตัวเสียเถอะ” เขาพึมพำเบา ๆ “ปลดปล่อยตัวเจ้าเอง”

ได้ยินคำพูดที่คล้ายกับที่ฉู่หว่านหนิงพูดตอนมีชีวิตเมื่อชาติก่อน  

ท่าเซียนจวินสั่นสะท้านไปทั้งร่าง แต่ยังไม่ทันได้บันดาลโทสะ เบื้องหน้า 

ก็มีภาพนองเลือดวูบผ่าน

เขาเห็นรอยฟ้าแยกโลกภูตผีอีกครั้ง...

ท่ามกลางมหันตภัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาครั้งนั้น ต่างคนต่างก็ไม่มี 

เวลาสนใจผู้ใด เสียงร้องโหยหวนดังระงมสะท้านฟ้า

ทา่เซยีนจวนิลอยลอ่งอยูก่ลางอากาศเหมอืนเหยีย่วกระดาษ เบือ้งลา่ง 

คือฝูงชนที่ร้องคร่ำครวญ เลือดและชิ้นส่วนแขนขาคาวคลุ้ง เขามองลงไป

ซือเม่ยเล่า ซือเม่ยอยู่ที่ใด...

เขามองไม่เห็น เขาหาไม่พบ ร้อนใจดังไฟสุม เดือดพล่านจนมิอาจ 

ทานทน...ทันใดนั้น เขาก็หยุดชะงัก

ท่ามกลางกลุ่มควัน เห็นร่างที่คุ้นเคยกำลังเคลื่อนไหว ท่าเซียนจวิน 

ลอยโฉบเข้าไปใกล้ แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่านั่นคือตนเองเมื่อครั้ง 

เป็นเด็กหนุ่ม อยู่ในสภาพหมดสติ หายใจรวยริน

นี่มันเกิดอะไรขึ้น

ราวกับตอบคำถามเขา ภาพตรงหน้าท่าเซียนจวินเปลี่ยนไป มีคน 

แบกร่างยับเยินของเขา คลานไปตามพื้นท่ามกลางซากศพก่ายกองอย่าง 

ทุลักทุเล

เป็นผู้ใด

มือที่เหวอะหวะโชกเลือดนั่น...เป็นมือของผู้ใด

คนคนนั้น ทั้งที่ตนเองยังคลานไม่ไหว แต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือ ยังคง 

ลากเขาไปด้วยอย่างเอาเป็นเอาตาย
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เป็นใครกัน

ท่าเซียนจวินลอยเรี่ยพื้น วนเวียนอยู่รอบตัวสองคนนั้น เขาเพ่งมอง 

คนที่เลือดโชกไปทั้งตัวจนยากจำแนกหน้าตาผู้นั้น...สุดท้าย เขาก็เห็น 

ชัดแล้ว

ราวกับถูกฟ้าผ่า

“ฉู่หว่านหนิง...?”

เป็นไปได้อย่างไร...จะเป็นไปได้อย่างไร!

ข้างหูคล้ายมีคนกำลังร้องคำราม แม้จะเป็นเสียงที่แว่วมาไกล ๆ แต่ 

ความกราดเกรี้ยวในน้ำเสียงนั้นราวกับมีดแหลมปักหัวใจ กำลังคำรามด้วย 

โทสะ เสียงนั้นร้องตะโกนว่า “ที่บันไดยังมีคราบเลือด นั่นเป็นเส้นทาง 

ที่อาจารย์พาเจ้ากลับบ้าน”

“ข่ายอาคมหยั่งรู้คือข่ายอาคมคู่! เจ้าได้รับบาดเจ็บมากเพียงใด  

อาจารย์ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน!”

“เจ้าพูดได้อย่างไรว่าอาจารย์ไม่ช่วยเจ้า! เจ้าพูดออกมาได้อย่างไรว่า 

เขาไม่ช่วยเจ้า...”

...

ท่าเซียนจวินรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่าง

เขาพลันเบิกตาโพลง สองตาแดงก่ำ จ้องโม่เวยอวี่ตรงหน้า กัดฟัน 

เค้นเสียงออกมา “เจ้าให้ตัวข้าดูอะไร! นี่มัน...เหลวไหลสิ้นดี!”

เพลิงโทสะท่วมฟ้า แต่ดวงตาที่สบประสานกับเขากลับทำให้เขาอึ้งงัน

โม่หรานจ้องเขา นัยน์ตาดำขลับสงบนิ่งคู่นั้นรื้นน้ำตา “ข้าพยายาม 

มอบความทรงจำของข้าให้เจ้าสุดความสามารถแล้ว”

“ใครอยากดูเรื่องราวของเจ้ากับเขา! ใครอยากรู้เรื่องราวตั้งแต่ 

เจ้าเกิดใหม่! เจ้าใช้ชีวิตไปวัน  ๆ เจ้าทำให้ซือเม่ยผิดหวัง...เจ้ากับตัวข้า 

ไม่เหมือนกันเลย!” เขาเอ่ยอย่างเดือดดาล “ใครใช้ให้เจ้าคิดเองเออเอง  

ไสหัวไปให้พ้น!”

เพลิงโทสะที่คนนับไม่ถ้วนเห็นแล้วเป็นต้องหวาดผวา โม่หรานกลับ 

ไม่มีความหวั่นไหวใด ๆ
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โม่หรานมองเขา สายตานั้นถึงขั้นเจือแววเวทนา เขายืนอยู่ตรงหน้า 

ท่าเซียนจวิน  พลันเปลวเพลิงสีทองลุกท่วมชายชุดคลุม  ร่างว่างเปล่า 

ของเขาค่อย ๆ  สลายไปทีละน้อยท่ามกลางกองเพลิงนี้ สุดท้ายกระจายเป็น 

จุดแสงหิ่งห้อย

“ความจริงไม่ต้องให้เจ้าบอก ข้าเองก็ควรไปแล้ว

“ข้าใช้พลังวิญญาณของตนเอง มอบความทรงจำทั้งหมดของตน 

ให้เจ้าแล้ว วิธีนี้ฝืนกฎสวรรค์ ข้าเองก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายข้าจะลงเอยเช่นไร”  

เอ่ยถึงตรงนี้ โม่หรานก็เงียบไป จากนั้นก็ยิ้มออกมา “อาจถูกตัดออกจาก 

วัฏสงสาร หรืออาจถูกตัดสินให้ตกนรกอเวจี”

“...”

“ข้าเคยคิดถึงความน่าจะเป็นที่ดีที่สุด”  โม่หรานกล่าว  “บางที 

วิญญาณของข้าอาจติดตามแก่นวิญญาณไปด้วย ผสานรวมอยู่ในตัวเจ้า”

ก่อนหน้านี้เขาพูดอะไร ท่าเซียนจวินล้วนไม่สนใจ ทว่าพอฟังถึง 

ตรงนี้ คิ้วเรียวก็ขมวดมุ่นทันที “อย่าแม้แต่จะคิด!”

โม่หรานมองเขาเหมือนจะยิ้มก็ไม่เชิง “เจ้ากลัวหรือ”

“ตัวข้ามีอะไรต้องกลัว” ท่าเซียนจวินถูกลบหลู่ ดวงตาหรี่ลง “ร่างนี ้

เป็นของตัวข้า เจ้าอย่าคิดจะเป็นนกเขายึดรังนกกางเขน!”

โม่หรานถอนหายใจ “เจ้าก็แค่ไม่อยากยอมรับความจริง”

“...”

“เจ้าไม่อยากยอมรับความจริงที่ข้ายอมรับแล้ว แต่เจ้ากลับทำเป็น 

ไม่เห็น”

“หุบปาก!”

โม่หรานมองเขาอย่างสงบนิ่ง ร่างมายายิ่งเลือนรางไปอย่างรวดเร็ว  

ลามขึ้นไปถึงเอว  แผ่นอก...ก่อนจะเลือนหาย  โม่หรานยื่นมือออกไป  

พยายามสัมผัสจอนผมของท่าเซียนจวิน แต่ท่าเซียนจวินกลับผงะถอยอย่าง 

เดียดฉันท์ ราวกับถูกสัตว์มีพิษเกาะ 

เห็นเขาเป็นเช่นนี้ โม่หรานเพียงยิ้ม จุดแสงสีทองในร่างเขาคล้าย 

กลุ่มแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ พลันพุ่งเข้าไปในแผ่นอกของท่าเซียนจวิน... 
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ท่าเซียนจวินรู้สึกเพียงในร่างมีพลังที่คุ้นเคยกลุ่มหนึ่งกำลังฟื้นฟู พลังนั้น 

ร้อนแรงแผดเผา เหมือนกระแสหินหลอมเหลวใต้หินผา

พลังนี้ทำให้เขายิ่งรู้สึกชิดใกล้ แต่ก็รังเกียจสุดแสน

“เจ้าอย่าได้คิดจะผสานวิญญาณกับตัวข้า...”

“ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายจากไป ข้าเองก็ต้องลองหนทางสุดท้าย 

สุดกำลัง”

ท่าเซียนจวินเดือดพล่าน “ไสหัวออกไป!”

แต่โม่หรานเพียงจ้องเขา “ขอโทษด้วย สุดท้ายยังคงต้องแย่งร่างนี้ 

กับเจ้า”

“...”

“หากนิสัยเดิมของเจ้ากลับคืนมาก็คงดี”

“เป็นโม่เวยอวี่เถอะ” ไม่นานเปลวเพลิงสีทองก็ลุกไหม้ถึงปลายนิ้ว 

เขา  จากนั้นกลืนกินใบหน้าเยาว์วัยและหล่อเหลาของเขา  “อย่าเป็น 

ท่าเซียนจวิน”

เสียงเงียบไป

เถ้าถ่านคลุ้งกระจาย...

ขณะเดียวกัน ในห้องลับของหอเทียนอิน มีประกายสีทองพร่าตาสว่างวาบ 

ขึ้นมา เจิดจ้าราวกับกลางวันจนซือเม่ยลืมตาไม่ขึ้นชั่วขณะ เขายกแขนเสื้อ 

ขึ้นป้องใบหน้าไว้ ผ่านไปพักใหญ่ แสงแผดกล้านี้จึงค่อย ๆ ดับลง

ซือเม่ยไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน  เขาลดแขนลงทันที  

มองเข้าไปในโลงศพน้ำแข็งด้วยสีหน้าซีดเผือด...

พลันสบประสานกับดวงตาดำสนิทแซมประกายม่วง

ท่าเซียนจวินลุกขึ้นนั่งช้า ๆ ใบหน้าของเขาซีดขาวเย็นเฉียบ ริมฝีปาก 

ยังไร้สีเลือด ดูราวกับร่างที่สลักจากหยกเย็น ผนึกขึ้นจากพุน้ำลึก แม้ 

กระทั่งชุดคลุมสีดำปักดิ้นทองก็กำจายไอเย็นออกมา แสงสว่างที่สาดทอ 

บนร่างเขาราวกับจับแข็งไปด้วย

ท่าเซียนจวินยกมือขึ้น ปลายนิ้วเรียวขาวซีดวางอยู่ที่ขอบโลง เขา 
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กวาดตา สายตาไปตกอยู่ที่ร่างของซือเม่ย

“...”

แม้รู้ว่าตนเป็นนายของเขา แต่ภายใต้การจับจ้องของสายตาเย็นเยียบ 

เช่นนี้ ซือเม่ยยังคงผงะเล็กน้อยอย่างไม่อาจควบคุม

“เจ้า...” ลูกกระเดือกขยับ ซือเม่ยพยายามสะกดอารมณ์ตนเอง  

“ในที่สุดเจ้าก็ตื่นแล้ว”

ท่าเซียนจวินไม่ตอบ สีหน้าเขาเหี้ยมเกรียมอย่างยิ่ง ถึงขั้นดูพยศ 

และยากคาดเดายิ่งกว่าแต่ก่อน

เขาหอบหายใจ แผน่หลงัชุม่เหงือ่ ทวา่รอยยิม้สดุทา้ยของปรมาจารย ์

โม่ยังคงวูบไหวอยู่ตรงหน้า...เขาหลับตาลง พยายามสัมผัสว่าในร่างตนมี 

ดวงจิตที่เพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนเกินหรือไม่ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ความรู้สึกจับได้

ซือเม่ยยืนอยู่ข้าง ๆ เห็นเขามีสีหน้าผิดปกติ จึงรีบยื่นมือออกไปทาบ 

หน้าผากเขา ปากร่ายอาคม บรรเทาความกระสับกระส่ายในใจท่าเซียนจวิน

“เป็นเช่นไร” ซือเม่ยท่องอาคมสงบวิญญาณหนึ่งจบ จ้องใบหน้าเขา 

เขม็งพลางถาม

ท่าเซียนจวินมิได้ตอบทันท ี ผ่านไปนาน เขาจึงยกมือขึ้น ขยับนิ้วมือ  

เล็บที่ตัดแต่งได้รูปราวกับผลึกน้ำแข็ง ไม่ปรากฏสีเลือดสักนิด

เขาลุกขึ้นจากโลง

“ข้ารู้สึกเหมือนฝันไปนานมาก...” ท่าเซียนจวินเอ่ยถ้อยคำแรกด้วย 

น้ำเสียงแหบพร่า

ดวงตาซือเม่ยฉายแววระแวดระวัง “ล้วนมิใช่ความจริง”

ชุดคลุมดำของตี้จวินดุจพยับเมฆ ดิ้นทองดุจวารี เขาก้าวออกจาก 

โลงศพ สีหน้าหม่นมัว “ข้าก็คิดเช่นนั้น”

เขาจ้องซือเม่ย ซือเม่ยเองก็จ้องเขา ครู่ต่อมา ซือเม่ยจึงลองหยั่งเชิง  

“เจ้ายังจำได้หรือไม่ว่าตนเองคือใคร”

“...”

เงียบไปนาน

บุรุษหล่อเหลาเย็นชาผู้นั้นคล้ายหัวเราะเบา  ๆ ริมฝีปากบางขยับ  
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โร่วเปาปูชือโร่ว

“ทำไมจะจำไม่ได้ ท่าเซียนตี้จวิน โม่หราน โม่เวยอวี่”

เขาชะงักไปเล็กน้อย หลุบตาลง ทำความเคารพซือเม่ยที่ตัวเกร็ง 

ถึงขีดสุดอย่างเกียจคร้าน “ยอมเป็นทาสรับใช้นายท่าน”

ในดวงตาซือเม่ยคล้ายมีประกายลิงโลดวูบผ่าน แต่เขายังมิกล้า 

คลายใจ เขาหยิบหินผลึกก้อนหนึ่งออกมาจากในถุงเฉียนคุน ของสิ่งนั้น 

เปล่งประกายสีเขียวคราม ลักษณะแปลกประหลาด เป็นหินผลึกแข็งแกร่ง 

ที่สุดที่ใช้วัดพลังวิญญาณของผู้ฝึกบำเพ็ญ

ลูกกระเดือกของเขาขยับ กอดความคาดหวังอันแรงกล้า ขณะเดิน 

เข้าไปพลางยื่นหินผลึกใส่มือท่าเซียนจวิน

“จุดมันให้สว่างได้หรือไม่”

“...” ท่าเซียนจวินเหลือบมองหินก้อนนี้อย่างเฉยชา เอ่ยเสียงเนิบ  

“มีอันใดยาก” สิ้นคำ นิ้วมือก็บีบเข้ามา เส้นเลือดที่มือปูดโปน

เพียงชั่วขณะ กระแสวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดก็ผนึกรวมอยู่ภายใน 

นั้น ไม่เพียงหินผลึกเปล่งแสงเจิดจ้าในชั่วอึดใจ แต่ยังปรากฏรอยปริร้าว 

เป็นริ้ว ๆ

ซือเม่ยสะกดลมหายใจ ดวงตาจับจ้องไปที่หินก้อนนั้น นิ่งงันไป 

ชั่วขณะ

พลันได้ยินเสียงดังเปรี๊ยะ หินระเบิดเป็นผุยผงคานิ้วมือเรียวขาวซีด 

ของท่าเซียนจวิน ก่อนจะสลายเป็นเถ้าถ่านปลิวกระจายด้วยพลังวิญญาณ 

อันแข็งแกร่ง...

กลายเป็นฝุ่นธุลี!

“นี่นับเป็นอะไร” ท่าเซียนจวินขยี้เศษผงที่ปลายนิ้วมือ พลางแค่น 

หัวเราะเย็นชา “ไม่ทนมือเอาซะเลย”

ซือเม่ยผ่อนคลายลงทันที เขาเดินกลับไปข้างหลัง ทรุดลงนั่งบน 

เก้าอี้ศิลาข้าง ๆ อย่างหมดเรี่ยวแรง

นี่...คือพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์...ในที่สุด ช่วงเวลานี้ 

ก็กลับมาอยู่ในกำมือข้าอีกครั้งแล้วหรือ

ซือเม่ยไม่อาจระงับอารมณ์ จากที่สั่นเทิ้มเล็กน้อยกลายเป็นรุนแรง  
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แสงสลัวในห้องศิลาส่องจับใบหน้างามล้ำของเขา เป็นความลิงโลด หรือว่า 

ผ่อนคลาย?  แสงสลัวรางวูบไหว  ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน  จนถึงขั้น 

ดูแปลกประหลาด

ผ่านไปพักใหญ่  ซือเม่ยจึงเอาหน้าซุกฝ่ามือทั้งสองข้าง  พึมพำ 

เสียงแหบ “ท่านแม่ ท่านเห็นหรือไม่ ข้าทำได้แล้ว”

ทันใดนั้นเขาก็คล้ายคลุ้มคลั่งขึ้นมา ผุดลุกขึ้น ร้องตะโกนท่ามกลาง 

ความว่างเปล่าภายในห้องศิลาที่นอกจากเขากับท่าเซียนจวินแล้ว ก็ไม่มี 

บุคคลที่สามอีก “ท่านเห็นหรือไม่ ใกล้แล้ว! พวกท่านเห็นแล้วหรือไม่”

ไม่มีผู้ใดตอบเขา เขาหัวเราะลั่นอยู่ในห้องลับอันเงียบงันนี้ หัวเราะ 

จนน้ำตาไหล...เป็นหยดน้ำตาสีทอง

เหมือนกับซ่งชิวถงเบาะคนงามกระดูกผีเสื้อในอดีต
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