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 ลิ่วเหยา  เป็นนิยายแนวเทพเซียนเต็มรูปแบบจาก Priest (พีต้า)  

นักเขียนชื่อดังผู้มีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมาย ตัวละครทุกตัวมีมิติ  

มีเสน่ห์น่าหลงใหล และมีคาแร็คเตอร์ชัดเจน การดำเนินเรื่องเริ่มตั้งแต่ 

ช่วงที่ตัวละครยังเด็กและค่อย  ๆ  เติบโตไปเรื่อย  ๆ พร้อมกับสถานการณ์ 

ต่าง  ๆ  ทั้งดีและร้าย จุดนี้ทำให้เรื่องราวยิ่งน่าติดตามมากขึ้น หลายช่วง 

หลายตอนก็มีความตลกขบขัน เป็นนิยายที่ถือว่าครบรสอีกเรื่องหนึ่ง 

	 เชื่อแน่ว่าความสัมพันธ์ของศิษย์พี่ศิษย์น้องทั้งหลายจะทำให้ผู้อ่าน 

วางหนังสือเล่มนี้ไม่ลง
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เฉิงเฉียน  คือคนประเภทที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่กล้าหละหลวม 

แม้สักวินาทีเดียว ไม่รู้ไม่ได้นอนหลับมากี่ปีแล้ว ซ้ำยังฝันนานยิ่งนัก ฝัน 

เห็นตนเองมิใช่ผู้ฝึกบำเพ็ญที่พลิกเมฆาคลุมวรุณ บันดาลอสนีบาต เป็น 

เพียงปัญญาชนตกยากที่มีชาติกำเนิดยากจนคนหนึ่ง กระดาษเซวียนจื่อ 

เปียกน้ำ เขาก็ตัดใจทิ้งไม่ได้ คลี่ออกมาตากแดด ปลายพู่กันที่ถูกดูดจน 

แห้งกร้าน รอยหมึกที่หลงเหลือพกพากลิ่นอายยากจนข้นแค้น เป็นความ 

สบายใจที่น่าเอียงอายอยู่บ้าง

ใช่ เขายังมีภรรยาสามัญชนคนหนึ่ง ถ้ามิใช่พร่ำบ่นที่เขาทิ้งสิ่งของ 

ตามอำเภอใจทัง้วนั กร็งัเกยีจทีเ่ขาไมข่ยนัเปลีย่นเสือ้ผา้ คนผูน้ัน้พงิขา้งประต ู

อย่างหมดสภาพ ยกถ้วยน้ำชาขึ้นพลางตำหนิ “เจ้ามันปัญญาชนยากไร้ 

จอมขี้เหนียว”

เฉิงเฉียนตอบโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้า “ไม่เหมาะสมกับสตรีปากร้าย 

ที่เกาะผู้ชายกินอย่างเจ้า?”

“สตรีปากร้าย?” คนผู้นั้นหัวเราะเบา ๆ หนึ่งเสียง “เหตุใดเจ้าไม่ลอง 

มองดูว่าข้าคือใคร”

เฉิงเฉียนเงยหน้าขึ้นอย่างใจลอย คุณชายชุดขาวกระแทกตาเขา  

มองดูเขาเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้ม ในนัยน์ตาดอกท้อคู่นั้นเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่บอก 

ไม่ถูก

บทที่เจ็ดสิบแปด
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หวัใจของเฉงิเฉยีนเตน้ระรวั ตืน่ขึน้มาในฉบัพลนั รูส้กึมนึงงเลก็นอ้ย

เขาลืมตาเหม่อลอยพักหนึ่ง เห็นแสงจันทร์นอกหน้าต่างสุกสกาว  

ทางช้างเผือกห่างไกล ในห้องมีความเย็นที่ลอดผ่านเกล็ดน้ำค้างฤดูสารท  

บนร่างมีผ้าห่มผืนบางที่ไม่รู้ใครห่มให้ตั้งแต่เมื่อใด เขามีความเข้าใจผิดว่า 

ตนเองตกสู่โลกิยะอีกครั้งชั่วขณะ

เหยียนเจิงหมิงหันหลังให้เขา นั่งอยู่ตรงปากประตูอย่างเกียจคร้าน  

ในมือถือใบไผ่ใบหนึ่ง เป่าเพลงทำนองเพี้ยน เป็นที่รบกวนผู้คนเหลือเกิน

เฉิงเฉียนนิ่งเงียบอยู่ท่ามกลางความงุนงงและความวุ่นวายถึงหนึ่ง 

ก้านธูป เสียงขลุ่ยใบไม้อันเป็นเอกอุของศิษย์พี่ใหญ่ทำเอาจิตใจเคลิบเคลิ้ม 

แทบอยากหยิบเตาเครื่องหอมขึ้นมาทุบใส่หลังศีรษะของเขา ความหวาด 

ผวาในฝันไม่ดำรงหลงเหลือ เขาไอแห้ง  ๆหนึ่งเสียงอย่างอดรนทนไม่ไหว  

กล่าว “ท่านกลับไปเป่าที่ห้องตัวเองได้ไหม”

เสียงขลุ่ยใบไม้อันเสียสติของเหยียนเจิงหมิงพลันหยุดลง เขามิได้ 

หันกาย เพียงแค่ใช้น้ำเสียงที่สงบยิ่งกล่าว “ข้าเป่าอยู่ตรงนี้มาสามวันแล้ว  

แมลงในป่าไผ่ได้ยินต่างตกใจจนพาครอบครัวหนีไปหมดแล้ว มีเพียงเจ้า 

ที่ทำเป็นไม่ได้ยิน...”

เขากล่าวพลางหันกายมา สีหน้าเยือกเย็นดั่งวารี ดวงตาทั้งคู่เปื้อน 

เต็มไปด้วยม่านวิกาลคล้ายบ่อน้ำลึก ในสุ้มเสียงระงับเพลิงกองหนึ่งเอาไว้  

“อย่าว่าแต่ผู้ฝึกบำเพ็ญจิตปฐม สามัญชนก็มิอาจนอนเป็นตายเช่นนี้ ใน 

กระบี่ไม้เล่มนั้นมีความแปลกประหลาดอะไรกันแน่”

เฉิงเฉียนกล่าวโดยสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน “ด้านในมีจิตกระบี่”

เหยียนเจิงหมิงหางตากระตุก “อย่าเพ้อเจ้อ เจ้าเห็นข้าดูไม่ออกหรือ 

ในกระบี่ไม้นั้นมีจิตอยู่ชัด ๆ!”

ตัวเฉิงเฉียนตื่นขึ้นมาแล้ว แต่สติยังอ่อนล้าอยู่บ้าง ผลสุดท้ายพอ 

ได้ยินคำพูดนี้ ก็ตกใจจนได้สติทันที

ในกระบี่ไม้บรรจุจิตกระบี่คือจิตปฐมส่วนหนึ่งของเขา หรือว่าถูกพบ 

เข้าแล้ว? แต่หลายวันนี้เขาหลับใหลมาตลอด จิตคงไม่เคลื่อนไหวตาม 

อำเภอใจ ศิษย์พี่ใหญ่มีความฉับไวเพียงนั้นเชียวหรือ

เขาจ้องเหยียนเจิงหมิงตาไม่กะพริบครู่หนึ่ง ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามกำลัง 

หลอกเขาอยู่หรือไม่ จึงขมวดคิ้วอย่างสงบ กล่าว “กระบี่ไม้ย่อมมีจิต  

จิตกระบี่ของกระบี่ไม้ฝูเหยาเดิมทีก็เป็นประหนึ่งสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว”

ครั้งนี้เฉิงเฉียนเดาถูกแล้ว เหยียนเจิงหมิงกำลังหลอกเขาอยู่จริง ๆ

ไม่นานเหยียนเจิงหมิงก็ตระหนักได้แล้ว  เขาล้วงความลับจาก 

ความจริงครึ่งประโยคนี้ของเฉิงเฉียนมิได้ จึงหมุนตัวจับแขนของเฉิงเฉียน 

ด้วยความเดือดดาล ยกมือจับคางของเขาเอาไว้...เฉิงเฉียนริมฝีปากขาวซีด  

หลังหลับใหลสามวันยังคงมีสีหน้าอ่อนเพลีย นี่คือการได้รับบาดเจ็บภายใน 

อย่างชัดเจน

เหยียนเจิงหมิงแค่นหัวเราะอย่างเย็นชา กล่าว “เจ้าไม่บอก หรือว่า 

ข้ามิอาจมองดูด้วยตัวเอง”

มิทันขาดคำของเขา เฉิงเฉียนก็รู้สึกว่าพลังปราณเส้นหนึ่งบุกเข้าสู่ 

ชีพจรทั่วร่างตามจุดเจียนจิ่ง1 ของเขา จิตปฐมของเขาได้รับความเสียหาย  

พลังปราณทั่วร่างล้วนรวมตัวอยู่ในเรือนจิตรักษาบาดแผลเอง ไม่ทันระวัง 

ชั่วขณะ ไร้แรงต้านทานอย่างสิ้นเชิง

พลังปราณเส้นนั้นโรมรุกบุกบัน เฉิงเฉียนพลันฉุกคิด ครางเบา  ๆ  

หนึ่งเสียง จากนั้นเสแสร้งก้มตัวด้วยความเจ็บปวด...เขาไม่เคยเฉลียวฉลาด 

เช่นนี้มาก่อนในชีวิตโดยแท้จริง

คนอย่างเฉิงเฉียน แม้ว่าฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย เขาก็ไม่แน่ว่าจะ 

กะพริบตา เป็นคนทรหดที่แม้เสียท่าก็ไม่ให้ผู้อื่นรู้ตั้งแต่เด็ก ด้วยเหตุนี้ 

บางครั้งแสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมาเล็กน้อย ก็เห็นได้ชัดว่ามีแรงโน้มน้าว 

เป็นพิเศษ แม้ว่าแสดงออกแข็งทื่อพอสังเขป หลายจุดไม่ถึงระดับอย่างยิ่ง 

แต่ต้านทานเหยียนเจิงหมิงที่เชี่ยวชาญการขู่ขวัญตัวเองไม่อยู่

เจ้าสำนักเหยียนลืมไปแล้วว่าตนเองกำลังบีบให้รับสารภาพ ตกใจ 

จนสีหน้าผิดปกติ สลายพลังปราณเส้นนั้นของตัวเองออกทันที นั่งหันข้าง 

โอบรั้งเฉิงเฉียนอยู่บนตั่ง ถามสะเปะสะปะ “ทำไม ข้าลงมือหนักไปหรือ  

1 อยู่บริเวณด้านหลังบ่าทั้งสองข้าง
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เอ่อ...ข้า...”

เฉิงเฉียนพัฒนากระบวนท่าใหม่ในการรับมือศิษย์พี่โดยไม่เจตนา  

รู้สึกว่าผลลัพธ์เกินความคาดหมาย เช่นนี้ ดูเหมือนแม้จะใช้อุบายเจ็บกาย 

ไมเ่หมอืนปกติ แตน่ำออกมาขูค่นในชว่งเวลาสำคญักย็งัมปีระโยชนอ์ยา่งมาก  

กระนั้นเขาจึงขมวดสองคิ้วแน่น ส่ายหน้าโดยไม่ส่งเสียงสักแอะ

เหยียนเจิงหมิงลุกขึ้นในฉับพลัน “ข้าจะรินน้ำให้เจ้า”

เฉิงเฉียนหรี่ตาเพ่งคล้ายเส้นตรง เล็งเห็นโอกาส ลดสุ้มเสียงอยู่ใน 

ลำคอ กล่าวโดยปิดไว้ครึ่งหนึ่ง “ความจริงข้าไปหุบลืมทุกข์มา พบเจอ 

วิญญาณเสี้ยวหนึ่งที่อาจารย์ทิ้งไว้ที่นั่น”

เหยียนเจิงหมิงตกตะลึง

“วิธีที่ใช้กระบี่ไม้บรรจุจิตกระบี่เป็นอาจารย์บอกข้า” เฉิงเฉียนผลักไส 

โดยไมร่บัผดิชอบแมแ้ตน่อ้ย ถงึอยา่งไรอาจารยก์ต็ายไปแลว้ มอิาจใหก้ารได ้ 

“หาใช่ข้าคิดเองไม่”

เหยียนเจิงหมิงเกือบจมความรู้สึกผิดของตนเองจนตาย มิกล้ามองดู 

ใบหน้าของเฉิงเฉียนโดยแท้ ยามนี้แม้อาจารย์บอกว่าดวงจันทร์เป็นสี่เหลี่ยม  

เขาก็มิอาจฝืนใจไม่เชื่อมั่นตาม

อำนาจของเจ้าสำนักแทบจะกวาดเรือนชิงอันจนสะอาด

เฉิงเฉียนเห็นตนเองพูดไม่กี่คำก็ผลักไสศิษย์พี่ใหญ่ไปได้แล้ว จึง 

โล่งอกทันที รู้สึกว่าใช้การปรับตัวตามสถานการณ์ที่เก็บหอมรอมริบมาทีละ 

น้อยตั้งแต่เกิดหมดแล้วในครั้งเดียว

เหยียนเจิงหมิงใช้ผ้าไหมขาวเช็ดถ้วยชาบนโต๊ะจนสะอาดจึงจะรินน้ำ 

ไปข้างใน เฉิงเฉียนมองดูเงาด้านข้างของเขา พลันฉุกคิดขึ้นได้

ระหว่างเศษเสี้ยวจิตปฐมที่แยกขาดของอีกฝ่ายกับจิตของเขา...จะมี 

ความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่

การฉุกคิดในครั้งนี้ของเขา จิตพลันเชื่อมกับจิตสำนึกอันแปลก- 

ประหลาดสว่นหนึง่ เบือ้งหนา้เฉงิเฉยีนพรา่มวั ทัง้รา่งราวกบัแบง่เปน็สองคน  

คนหนึ่งอยู่บนตั่งเล็กไม่ขยับ อีกคนหนึ่งราวกับวนเวียนอยู่ในกระบี่ไม้ฝูเหยา  

มองเห็นไอดำจาง ๆ เส้นหนึ่งวนเวียนอยู่ในที่ไม่ไกลอย่างชัดเจน ผ่านกระแส 

กระบี่อันสงบเสงี่ยม...

ยามนีถ้ว้ยในมอืของเหยยีนเจงิหมงิตกลงบนโตะ๊ดงัเพลง้ ผูฝ้กึบำเพญ็ 

รู้สึกได้ฉับไวอย่างยิ่ง เมื่อคนอื่นมองดูเขามากแวบหนึ่งเขาก็รับรู้ได้ ยิ่ง 

ไมต่อ้งกลา่วถงึเรอืนจติถกูจติสอดแนม เพยีงแตเ่ขาไมก่ระจา่งถงึทีม่าชัว่ขณะ 

เท่านั้น

เฉิงเฉียนสังเกตได้ทันทีว่าตนเองดีใจจนลืมตัว รีบตัดขาดความ 

สัมพันธ์ประหลาดประเภทนี้ ปั้นสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เหยียนเจิงหมิงขมวดคิ้ว โบกมือจัดเก็บเศษชิ้นส่วนบนพื้นจนสะอาด  

มองดูรอบด้านด้วยความระแวงรอบหนึ่ง ไม่เห็นสิ่งที่น่าสงสัยแต่อย่างใด  

จึงรู้สึกว่าตนเองเคร่งเครียดเกินไปจนประสาทหลอน

เขารินน้ำให้เฉิงเฉียนใหม่อีกครั้ง วางไว้ข้างตั่งเล็ก จากนั้นครุ่นคิด  

ยังคงปากมาก “อย่าให้คนอื่นเป็นห่วง”

เฉิงเฉียนเงยหน้ามองเขา ในใจวางแผนว่าจะสืบค้นเบื้องลึกของปีศาจ 

ในใจที่ไม่ยอมบอกตนนั้นของเขาเมื่อใด เหยียนเจิงหมิงสบสายตากับเขา  

ลำคอแน่นตึงในฉับพลัน รู้สึกว่าจิตใจว้าวุ่นชั่วขณะ

เขารีบไอแห้ง ๆ หนึ่งเสียง กล่าวอย่างมีพิรุธ “ทางที่ดีเจ้าอย่าทำให้ข้า 

เป็นห่วง หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเล็กน้อย...ข้าจะอธิบายกับอาจารย์ในปรโลก 

อย่างไร”

เฉิงเฉียนกล่าวในใจว่า ‘ข้าต้องให้ท่านอธิบาย?’

ในใจเขารู้สึกไม่ยินดีอยู่บ้าง แต่ไม่ทันบันดาลโทสะก็ได้ยินเหยียน- 

เจิงหมิงถอนหายใจเบา  ๆ เฉิงเฉียนจึงกลืนคำพูดที่ส่งมาถึงลำคอกลับไป 

เงียบ ๆ

เหยียนเจิงหมิงเอามือข้างหนึ่งไพล่หลัง นิ้วมือหลายนิ้วหมุนเวียนกัน 

แตะบนนิ้วหัวแม่มือรอบหนึ่ง ความรู้สึกเก้อขินยังคงสลัดไม่หลุด เขารู้สึก 

ว่าระหว่างตนเองกับเฉิงเฉียนไม่สมควรแปลกหน้าเช่นนี้ แต่หากให้เขาไป 

แตะเนื้อต้องตัวอย่างบริสุทธิ์ใจ เขาก็ทำไม่ได้โดยแท้จริง จำต้องไอแห้ง  ๆ  

หนึ่งเสียง กล่าว “พักผ่อนให้เต็มที่ ข้าจะคุ้มกันให้เจ้า”

กล่าวจบ เขาไปนั่งตรงปากประตู หยิบใบไม้ที่ทิ้งไว้บนพื้นเมื่อครู่ 
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ขึน้มาอกีครัง้อยา่งสตไิมอ่ยูก่บัเนือ้กบัตวั และลมืรงัเกยีจความสกปรกไปแลว้  

จากนั้นหมายส่งไปยังริมฝีปาก...ทว่าแม้เขาลืมรักษาความสะอาดไปแล้ว  

แต่เฉิงเฉียนกลับไม่ลืม  ‘เสียงเซียน’  ของเขา รู้สึกว่าตนเองฟังหลายครั้งเข้า 

ธาตุไฟต้องเข้าแทรก ระเบิดร่างตายเป็นแน่ จึงรีบกล่าวคัดค้าน “อย่าเป่า 

ที่ปากประตูข้า!”

เหยียนเจิงหมิง “...”

แมลงปีกแข็งสีดำตัวหนึ่งบนใบไม้ไต่เข้าไปช้า ๆ

ในยามนี้เอง ในที่ไม่ไกลถ่ายทอดเสียงฝีเท้า เหยียนเจิงหมิงตก- 

ตะลึง เงยหน้าเห็นเพียงถังเจิ่นถือขวดกระเบื้องเคลือบเล็กใบหนึ่งเดินเข้ามา

“พี่ถัง” เหยียนเจิงหมิงโยนใบไม้ ก่อนลุกขึ้นยืน

“สหายน้อยเฉิงตื่นแล้วกระมัง?”  ถังเจิ่นกล่าว  พลางยื่นขวด 

กระเบือ้งเคลอืบมา “รา่งกายนีข้องขา้ยือ้ไดไ้มน่านแลว้ พรุง่นีก้จ็ะบอกลาแลว้  

หลายวันนี้ได้รับความช่วยเหลือ ข้าซาบซึ้งไม่คลาย ยาขวดนี้มีสรรพคุณ 

รักษาบาดแผลภายใน ทิ้งไว้ให้สหายน้อยใช้ก็แล้วกัน”

เหยียนเจิงหมิงรีบกล่าวขอบคุณ ถังเจิ่นกลับมิได้มากความ ชำเลือง 

มองเฉิงเฉียนในห้องจากไกล  ๆ  แวบหนึ่ง ผงกศีรษะอย่างไม่ยินดียินร้าย  

แล้วจึงหันกายล่องลอยไป

ลิ่วหลางถือโคมรออยู่สุดทางป่าไผ่ ถังเจิ่นรับโคมในมือเขา ถอน 

หายใจกล่าว “สำนักฝูเหยา...นอกจากผู้มีความสามารถยิ่งใหญ่และปีศาจ 

ใหญ่แล้ว ยังเกิดความเสน่หาได้ง่ายดาย”

ลิ่วหลางนิ่งเงียบไม่กล่าวคำ ถังเจิ่นจึงหัวเราะเบา ๆ หนึ่งเสียง สะบัด 

แขนเสื้อยาว เอามือข้างหนึ่งไพล่หลัง กล่าว “เพียงแต่ก็ใช่ การฝึกบำเพ็ญ 

น่าเบื่อนัก หากไม่บังเกิดความรู้สึก จะให้พวกเขาไปทำอะไร”

เขากล่าวพลางไอเบา  ๆ  สองเสียง ลิ่วหลางเตือน “อาวุโสถัง รังสี 

มรณะบนหน้าท่านรุนแรงกว่าเดิมแล้ว”

“อืม” ถังเจิ่นเช็ดมุมปาก “คนอย่างสองเราไม่จำเป็นต้องเสียใจต่อ 

ผู้ใด มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยตัวเองก็ไม่เลวแล้ว...ข้าได้ยินว่าสหายธรรมน้อย 

เหนียนอยากอยู่ต่อเพื่อเจ้าสำนักเหยียน กราบเข้าสำนักฝูเหยา เจ้าไม่มี 

ความคิดนี้หรือ ข้ามิใช่เก็บตัวก็เตรียมเก็บตัวครั้งต่อไปในการทัศนาจร  

เกรงว่าจะไม่มีจิตใจชี้แนะทักษะพลังเจ้าแต่อย่างใด”

บนหน้าลิ่วหลางไม่มีหนังหน้าแล้ว ก็ย่อมไม่มีสีหน้าเช่นกัน เป็น 

คนที่ไม่แสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าโดยกำเนิด ตอบอย่างสงบ “ข้าติดตาม 

อาวุโสถัง”

ถังเจิ่นโบกมือ ไม่มากความอีก คล้ายลิ่วหลางจะติดตามก็ดี ไม่ 

ติดตามก็ช่าง สำหรับเขาแล้วล้วนไม่มีความแตกต่างอะไร เขาเป็นเพียง 

แมลงชีปะขาวตัวหนึ่งในโลก ไปมาตามสายน้ำไม่แน่นอน ขณะกล่าวคำ  

คนทั้งสองร่องรอยเลือนราง พริบตาก็บรรลุถึงวงนอกหมู่บ้านเขาฝูเหยา ขึ้น 

ลงไม่กี่ทีก็ไม่พบร่องรอยแล้ว เหมือนภูตพรายสองตน

รุ่งเช้าวันที่สอง เหยียนเจิงหมิงตากน้ำค้าง ลืมตาขึ้นคล้ายมีความรู้สึก 

หันหน้ามองดูเฉิงเฉียนแวบหนึ่ง เห็นเขายังนับว่าปลอดภัย จึงโบกมือหา 

ป่าไผ่น้อยที่ด้านข้าง เรียกศิษย์น้องสองที่สีหน้าเคร่งเครียดออกมา “ทำ 

อะไร”

หลี่อวิ๋น “คนกลุ่มนั้นของสำนักโหราศาสตร์มาอีกแล้ว คราวก่อน 

ท่านยังไม่ฟื้น ข้าปฏิเสธไปแล้ว คงไม่ได้ไปไหนเป็นแน่ พอเห็นท่านทะลวง 

ด่านจึงมาอีกแล้ว”

“สำนักโหราศาสตร์?” เหยียนเจิงหมิงขมวดคิ้ว กล่าวโดยไม่แม้แต่ 

จะคิด “เสี่ยวเฉียนบอกแล้ว ไล่ออกไป”

หลี่อวิ๋นกล่าว “หากเสี่ยวเฉียนบอกให้ท่านตบแต่งภรรยาเข้ามาเล่า”

เหยียนเจิงหมิง “...”

หลี่อวิ๋นถอนหายใจกล่าว “ศิษย์พี่เจ้าสำนัก มองไม่ออกว่าท่านยัง 

เป็นผู้นำที่...”

คำว่า  ‘เลอะเลือน’  ยังไม่ทันออกจากปาก เหยียนเจิงหมิงก็ดีดคาถา 

ผนึกปากสายหนึ่งออกไปอย่างตาดีมือไว อุดปากอีกาของหลี่อวิ๋นเอาไว้แล้ว

หลี่อวิ๋นส่งเสียงไม่ออก จำต้องบีบคิ้วหยีตาด้วยความอึดอัด รู้สึกว่า 

ตนเองอยู่ภายใต้เงื้อมมือของ ‘ศิษย์พี่ราชินี’ ใช้ชีวิตได้ลำบากกว่าเด็กกำพร้า 



8

ลิ่วเหยา เล่ม 3 Priest (พีต้า)

9

ที่สวมเสื้อดอกกกเสียอีก คล้ายผักกวางตุ้งที่เน่าอยู่ใต้ดินโดยไม่มีผู้ใดสนใจ

หลี่อวิ๋นคิดอย่างขุ่นเคือง ‘ข้าสมควรพาสุ่ยเคิงออกจากบ้าน ไป 

ร่อนเร่สี่ทะเลขอข้าวกิน!’

เฉิงเฉียนได้ยินคำพูดนี้ก็เบิกตาโพลงทันที “ศิษย์พี่ใหญ่ คราวก่อน 

ท่านมีอันตราย ข้าวางแผนเก็บตัวฝึกกระบี ่ จึงไล่พวกเขาไปโดยไม่ทันตั้งตัว  

ในเมื่อพวกเขารอนานเพียงนี้แล้ว ข้าว่าพบหน้าสักครั้งจะดีกว่า...อืม ศิษย์พี ่

สอง ท่านเป็นอะไรไป”

เหยียนเจิงหมิงดีดนิ้วคลายสะกดให้หลี่อวิ๋น หลี่อวิ๋นไอจนหน้าแดง 

คอพอง ราวกบัคน้พบความมัน่ใจ โวยวายกบัเหยยีนเจงิหมงิ “ไดย้นิหรอืไม ่ 

ได้ยินหรือไม่!”

เหยียนเจิงหมิง “ข้าได้ยินคำว่าสำนักโหราศาสตร์ก็มีโทสะ ทำไมต้อง 

พบ”

เฉิงเฉียนหยุดชะงัก เล่าเรื่องที่เขาพบเจอถงหรูกับผู้บรรลุมู่ชุนในหุบ 

ลืมทุกข์อย่างรวบรัดรอบหนึ่ง สุดท้ายกล่าว “ปรมาจารย์บอกว่า ในปีนั้น 

ผู้ที่ล่อลวงเขาเข้าสู่ดินแดนลี้ลับสามชาติคือคนที่ถูกกรรมตามสนอง แม้ 

มิได้ชี้แจง แต่ข้ารู้สึกว่าผู้ที่เขากล่าวถึงก็คือสำนักโหราศาสตร์ เบื้องลึกของ 

สำนักโหราศาสตร์คงลึกกว่าที่เห็นอย่างมาก”

หลี่อวิ๋นฟังต้นสายปลายเหตุจบ อดมิได้ที่จะขมวดคิ้ว “ชีวิตร้อย 

หมื่น...ปรมาจารย์กล่าวเช่นนี้?”

เฉิงเฉียน “ทำไม”

“หลายปีมานี้เจ้าเก็บตัวมาตลอด  อาจไม่กระจ่างเรื่องภายนอก”  

หลี่อวิ๋นกล่าว “แต่ตามที่ข้ารู้ ในสองร้อยปีนี้ หาได้เกิดเภทภัยที่ใหญ่เป็น 

พิเศษแต่อย่างใดไม่ แม้ว่าหลายปีก่อนอันอ๋องก่อกบฏ ก็เป็นเพียงเสียง 

ลมแรงฝนตกเม็ดเล็ก2 ไม่ถึงขั้นหลั่งเลือดเป็นสายน้ำ...ชีวิตร้อยหมื่นนี้ 

จะอธิบายอย่างไร หรือว่า...”

เฉิงเฉียนสายตาลึกล้ำ “ตอนนี้หนึ่งดวงจิตที่เหลืออยู่ของปรมาจารย์ 

ยังคงถูกลงทัณฑ์ คำสั่งปิดขุนเขาของเขาฝูเหยายังคงมิได้เปิดออก ถ้าหาก 

พรที่ปรมาจารย์ขอต่อก้อนหินก้อนนั้นคือสำนักฟื้นฟู เช่นนั้นตอนนี้เท่ากับ 

มิได้เป็นจริง ก็หมายความว่า...ค่าตอบแทนของร้อยหมื่นชีวิตที่ว่าก็ยังมิได้ 

ชำระ หาน...”

คำพูดนี้ของเขายังไม่ทันกล่าวคำ ท้องฟ้าโปร่งใสหมื่นจั้งแต่เดิมที่ 

ด้านนอกพลันมืดลง เมฆดำรอบด้านจู่โจมมาคล้ายผ้าขี้ริ้วผืนใหญ่ ในนั้น 

มีเสียงฟ้าร้องแว่ว ๆ

เหยยีนเจงิหมงิยกนิว้มอืนิว้หนึง่ใหเ้ฉงิเฉยีน “เจา้พดูใหม้นันอ้ยหนอ่ย  

อย่าจาบจ้วงความลับสวรรค์”

เฉิงเฉียนสายตาลึกล้ำเล็กน้อย นี่แสดงว่าเขากล่าวถูกแล้ว

เหยียนเจิงหมิงขบคิดครู่หนึ่ง ก่อนที่จะลุกขึ้น “ออกไปพบพวกเขา 

สักหน่อย”

“ศิษย์พี่ใหญ่” หลี่อวิ๋นพลันเรียกเขาเอาไว้ “ถ้าหาก...บนร่างหาน- 

ยวน...”

สายฟ้าสายหนึ่งที่ด้านนอกผ่าลงมา สะท้อนใบหน้าของหานยวน 

จนขาวโพลน

หลี่อวิ๋น “ท่านจะจัดการอย่างไร”

ท่านจะทำเรื่องผิดมหันต์คุ้มครองเขาหรือ หรือว่าไม่สนใจความเป็น 

พี่เป็นน้องที่ร่วมเป็นร่วมตายในวัยเยาว์ จัดการเขาตามกฎเกณฑ์อันยาวนาน 

ที่แทบจะมีความชั่วร้ายอยู่บ้าง?

ฝีเท้าของเหยียนเจิงหมิงหยุดชะงัก มิได้กล่าวคำพักหนึ่ง ลมที่เกิด 

ขึ้นเองม้วนแขนเสื้อของเขาขึ้น...ขณะเขาวางท่า ขณะไม่มีเหตุผล ขณะ 

อารมณ์เสียส่งเดชล้วนไม่เหมือนเจ้าสำนักสักนิด มีเพียงในขณะนี้ที่สีหน้า 

ของเขาตกอยู่ในสภาวะลำบากใจจริงจังจนเหมือนบรรพบุรุษบนเขาฝูเหยา 

เมื่อร้อยพันปีที่ผ่านมา

เหยียนเจิงหมิงมิได้ตอบ เพียงแค่ส่ายหน้า หันกายเดินเข้าไปภายใต ้

ม่านนภาที่มีฝนตั้งเค้า2 อุปมาถึงคำพูดยิ่งใหญ่ แต่กระทำจริงไม่ได้น่ากลัว
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อู๋ฉางเทียนแสดงความจริงใจ ทิ้งลูกน้องกลุ่มหนึ่งไว้นอกหมู่บ้านเขา 

ทัง้หมด พาโหยวเหลยีงเดนิเขา้มาเพยีงคนเดยีว ทา่ทอีอ่นนอ้มยิง่นกั สุย่เคงิ 

เทนำ้ชาเสรจ็จงึวางไวเ้บือ้งหนา้คนทัง้สอง ทิง้ทา้ยหนึง่ประโยควา่ ‘อาคนัตกุะ 

โปรดรอสักครู่’ แล้วจึงไม่ส่งเสียงอีก ถอยไปด้านข้าง เป็นไม้ประดับกำแพง 

อย่างตั้งอกตั้งใจ

แม้นางไม่ส่งเสียง แต่อู๋ฉางเทียนกลับกำลังสังเกตนางอยู่ อู๋ฉาง- 

เทียนย่อมมองออกว่าสตรีนางนี้มิใช่มนุษย์บริสุทธิ ์ การฝึกบำเพ็ญก็ไม่นับว่า 

สูงนัก แต่ด้วยการฝึกบำเพ็ญอันจัดเจนของเขา กลับรู้สึกได้ราง  ๆ  ว่าพลัง 

ที่ยิ่งใหญ่จนน่ากลัวบางอย่างบนร่างนางถูกอะไรยับยั้งเอาไว้แนบแน่น

อู๋ฉางเทียนอดมิได้ที่จะก้มหน้ามองดูเล็บที่ตัดจนเรียบกริบอย่างยิ่ง 

ของตนเอง กล่าวในใจว่าสายเลือดสำนักฝูเหยาขาดสะบั้น  ร้อยปีไม่มี 

ข่าวคราว การสืบทอดกลับดูน่าหวาดเสียว แม้ล่อแหลมอันตราย แต่ก็ 

ไม่เคยขาดสะบั้น แต่กลับเป็นสำนักโหราศาสตร์ ดูคล้ายยิ่งใหญ่อย่าง 

ไม่เคยมีมาก่อน แต่แกนในกลับยากที่จะสานต่อ 

เป็นผู้ใดน่าโศกเศร้าเสียใจกว่ากันแน่

ยามนี้ เสียงฝีเท้าที่ถูกจงใจผ่อนหนักผ่อนเบาถ่ายทอดมา มือที่กุม 

กระบี่ของโหยวเหลียงพลันกระชับมั่น เงยหน้าขึ้นจ้องผู้ฝึกกระบี่สภาวะ 

วิญญาณกระบี่ผู้นี้ที่เบื้องหน้าเอาไว้

สายตาของเหยียนเจิงหมิงกวาดผ่านบนหน้าเขาอย่างเฉยชา แทบ 

มิได้หยุดลง เดินทอดน่องไปยังตำแหน่งประธาน มิได้เป็นฝ่ายทักทาย  

เพียงแค่ก้มหน้าลงจัดแขนเสื้อที่ขาวโพลนไร้ฝุ่นของตนเอง  จากนั้นเขา 

เงยหน้ามองดูสุ่ยเคิงแวบหนึ่งโดยไม่แม้แต่จะส่งเสียง สุ่ยเคิงถูกฝึกฝน 

อย่างเข้มงวดมาตลอด ทันทีที่ได้รับการชี้แนะก็ซอยเท้ายกน้ำชามา วาง 

จอกชาไว้บนจานรองที่สลักยันต์คาถาตรงจุดหนึ่งบนโต๊ะ เสียงดังติงเบา  ๆ  

ขณะถ้วยชานั้นกระทบยันต์คาถาก็เย็นลงทันที ผนังนอกถ้วยจับตัวด้วย 

ไอน้ำบาง ๆ ชั้นหนึ่ง

เหยียนเจิงหมิงจึงยกขึ้นมาดื่มหนึ่งอึก พัดในมือเคาะโต๊ะไม้ด้านข้าง 

เบา  ๆ เอ่ยปากอย่างเย็นชาอยู่บ้าง “แต่ไรมาสำนักโหราศาสตร์มิใช่สหาย 

ของพวกเรา ทั้งสองท่านรุดมาแสนไกล เรียกได้ว่าเพียงพอนอวยพรปีใหม่ 

ให้ไก่3 มีเจตนาอะไร ลองบอกมาให้พวกเราฟังสักหน่อยเถิด”

3 สำนวน หมายถึง ทำดีหวังผล
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บทที่เจ็ดสิบเก้า

โหยวเหลียงตะลึงงัน  เขามีชีวิตอยู่จนโตป่านนี้ ไม่เคยเห็น 

ผู้ฝึกกระบี่ที่มีศีลธรรมประเภทนี้มาก่อน...การฝึกบำเพ็ญของคนผู้นี้กลับ 

เป็นคนที่ร้ายกาจที่สุดที่เขาเคยพบ ทำให้โหยวเหลียงสงสัยเรื่องการอบรม 

เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาอย่างเลี่ยงมิได้...หรือว่าการ  ‘ฝึกกายสำรวมตน’  

ของผู้ฝึกกระบี่ล้วนไม่ถูกต้อง?

ชั่วขณะ เขารู้สึกว่ากระบี่ในมือตนล้วนไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว

คำพูดนี้ของเหยียนเจิงหมิงไม่เกรงใจแม้แต่น้อย เคราะห์ดีทักษะ 

บำรุงลมปราณของอู๋ฉางเทียนผู้นั้นลึกล้ำ จึงมิได้ถือสาหาความเขา

อู๋ฉางเทียนหยิบตราประทับเล็กขนาดหนึ่งชุ่นกว่าสองอันออกมาจาก 

ในอกเสื้อโดยไม่แสดงสีหน้า หินตราประทับดูเหมือนมีอายุอยู่บ้าง อันหนึ่ง 

นั้นสร้างขึ้นจากหินฝูหรง1 สีขาวโพลน มองผ่าน ๆ สะอาดโปร่งใสคล้ายหยก 

ขาว อีกก้อนหนึ่งดำสนิททั้งอัน ด้านบนสลัก ไม่จำเป็นต้องพลิกดูลายมือ 

ตราประทับก็รู้ว่าสิ่งนี้มาจากที่ใด...โถงเต่าทมิฬแห่งทุ่งน้ำแข็งสุดอุดร

เหยียนเจิงหมิงเลิกคิ้ว เพียงขยับปากโดยไม่แม้แต่จะยื่นมือ “นี่คือ 

อะไร”

“นี่คือสิ่งที่เจ้าหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านเขาพยัคฆ์ขาวกับเจ้าโถงแห่งโถงเต่า 

ทมิฬฝากฝังข้ามามอบให้เจ้าสำนักเหยียน” อู๋ฉางเทียนกล่าว “บอกว่าท่าน 

เห็นแล้วก็คงทราบ”

ในตราประทับส่วนตัวนี้คงมิได้ใส่สิ่งอื่นใด เป็นกุญแจภาษาลับอีก 

สองดอกในกลอนดิน เหยียนเจิงหมิงไม่ต้องมองดูก็เดาออก

เขาวางถว้ยชาไวด้า้นขา้ง กลา่วดว้ยสหีนา้เสแสรง้ “เชน่นัน้นีพ่วกทา่น 

หลอกล่อด้วยผลประโยชน์? ขอกล่าวอย่างไม่เกรงใจสักประโยค สิ่งของนี้ 

เป็นสำนักเราฝากไว้ในมือสี่เมธ ี บัดนี้เพียงแค่สิ่งของกลับสู่เจ้าของเดิม หาก 

ข้ายื่นมือขอ ผู้ใดยังกล้าไม่ให้”

ดวงตาของเจ้าสำนักเหยียนไม่แน่ว่าจะพูดจาเก่ง แต่ด่าคนเก่งมาก 

อย่างแน่นอน เพียงเขากวาดสายตา ก็ทำให้คนเข้าใจความหมายของเขาได้ 

อย่างกระจ่างชัด...ผู้ใดใช้ให้พวกเจ้าทำหน้าที่แทนผู้อื่น ยุ่งเรื่องชาวบ้าน?

ในโลกปัจจุบัน แม้ว่าสี่เมธีเสื่อมอำนาจ ผู้ใดยังกล้าไม่เห็นพวกเขา 

อยู่ในสายตาเช่นนี้

แต่คนผู้นี้กลับกล้าฆ่าอาวุโสของเขาต่อหน้าเปี้ยนซวี่...อู๋ฉางเทียน 

แค่นยิ้มเล็กน้อย รู้สึกว่าคบค้าสมาคมกับคนประเภทนี้ยุ่งยากกว่าเผชิญหน้า 

กับคนเจ้าเล่ห์เสียอีก

“เจ้า...” โหยวเหลียงแทบจะระเบิดโทสะ ทว่าถูกอู๋ฉางเทียนใช้ฝ่ามือ 

จับมานั่งที่เดิม

“มิกล้า เจ้าสำนักเหยียนกล่าวหนักไปแล้ว” อู๋ฉางเทียนแทบจะกล่าว 

อย่างนอบน้อมถ่อมตน “ข้าน้อยเพียงแค่ถือโอกาสนำสิ่งของมา มิกล้ายึด 

เป็นความชอบ และพูดคุย  ‘ผลประโยชน์’  กับคนอย่างเจ้าสำนักเหยียน  

เช่นนั้นไยมิใช่ลบหลู่ภาพลักษณ์ของท่าน?”

เหยียนเจิงหมิงมิได้ต่อความอย่างวางอำนาจ...ในด้านนี้  ในที่สุด 

ใต้เท้าอู๋ก็เหลวไหลแล้ว เจ้าสำนักเหยียนเป็น  ‘คุณชายโกยเงิน’  มาหลายปี 

เพียงนี้ ไม่มีคำว่า ‘ภาพลักษณ์’ ให้กล่าวได้เลย ยินดีอย่างยิ่งที่คนอื่นพกพา 

การลบหลู่ประเภทนี้มาให้เขา

เหยียนเจิงหมิงหยิบตราประทับเต่าทมิฬชิ้นนั้นขึ้นมาจับเล่นครู่หนึ่ง  

เห็นสิ่งที่สลักอยู่ข้างใต้คือคำว่า  ‘ตราประทับส่วนตัวของเปี้ยนซวี่’  จึงเอ่ยปาก 1 หินโรสควอตซ์
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ถามอย่างไม่ยินดียินร้าย “ใช่แล้ว ท่านเรียกว่าอะไร”

ใบหน้าของโหยวเหลียงเขียวแล้ว  แต่อู๋ฉางเทียนกลับตอบอย่าง 

ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่ง “ข้าน้อยแซ่อู๋ นามว่าฉางเทียน”

“อ้อ สหายธรรมอู๋” เหยียนเจิงหมิงเลิกหนังตามองดูเขาแวบหนึ่ง  

พลันกล่าว “ใช่แล้ว ข้ามีเรื่องหนึ่ง งงงวยมาตลอดหลายปีแล้ว ขอสหาย 

ธรรมอู๋โปรดคลายข้อสงสัยให้ข้า...ท่านว่าคนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

ยอมให้ผู้อื่นเอาเปรียบอย่างกู้เหยียนเสวี่ย เพราะเหตุใดโจวหานเจิ้งต้อง 

วางแผนอำมหิตสังหารเขากันแน่”

ศึกที่เกาะมังกรเขียว ดูคล้ายเป็นไป๋จีกับถังเหยาร่วมมือกันบีบบังคับ 

กู้เหยียนเสวี่ย โจวหานเจิ้งเพียงแค่พาคนชุดดำของเขามายุยงส่งเสริม 

เท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อขบคิดขึ้นมา อย่าว่าแต่ทุกจุดด้านในปรากฏเงาของ 

สำนักโหราศาสตร์ คนที่ถูกวาดวิญญาณเหล่านั้นล้วนเป็นลายมือของโจว- 

หานเจิ้ง

สีหน้าโหยวเหลียงงุนงงอยู่บ้าง ดูเหมือนไม่เข้าใจว่าเขากำลังกล่าว 

อะไรอยู่

แผ่นหลังของอู๋ฉางเทียนกลับแข็งทื่อในฉับพลัน สองแก้มแน่นตึง 

ในชั่วขณะ

เหยียนเจิงหมิงกวาดตามองเขาเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้มแวบหนึ่ง ปลาย 

นิ้วดีดเบา  ๆ  บนหินตราประทับ บังเกิดเสียงเบาเสียงหนึ่ง เขาสังเกตมือ 

ข้างนั้นของตนเองซ้ำไปซ้ำมา อาจรู้สึกว่าตนเองยังขาดแหวนที่ทำจากอัญมณ ี

หยก นิ้วหัวแม่มือกรีดวาดหลายที จึงกล่าวอย่างไม่ไยดี “แน่นอนหากเป็น 

ความลับราชสำนักก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวแล้ว หนึ่งร้อยกว่าปีนี้ข้าแทบจะ 

เลอะเลือนแล้ว จักรพรรดิของพวกท่านเปลี่ยนตั้งกี่คนแล้ว ยังคงเป็น 

คนผู้นั้นในปีนั้นไหม”

ในขณะที่เหยียนเจิงหมิงคิดว่าอู๋ฉางเทียนไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นนั้นเอง  

เขากลับพลันเอ่ยปาก “กู้เหยียนเสวี่ยตายภายใต้คำสั่งสังหารที่นำเสนอ 

ฝ่ายเดียวของโจวหานเจิ้งซึ่งลงนามด้วยตัวเจ้าสำนักโหราศาสตร์เอง”

ท่าทางของเหยียนเจิงหมิงหยุดชะงัก “อ้อ โจวหานเจิ้งอ้างชื่อเกาะ 

มังกรเขียวมาตลอดมิใช่หรือ เหตุใดไม่เคยสำนึกบุญคุณที่รับอุปการะของ 

เจ้าเกาะของพวกเขา”

อู๋ฉางเทียน “เพราะเขาเป็นผู้คุมกฎซ้าย จึงกระจ่างเรื่องราวในโถง 

บรรยายมากขึ้นทุกวัน ผลกระทบที่มีต่อผู้ฝึกบำเพ็ญในใต้หล้าเหนือการ 

ควบคุมแล้ว”

บนโลกนี้มีสักกี่คนที่มีวาสนาเข้าสู่สำนักธรรมเลื่องชื่อเหล่านั้นได้

เก้ามณฑลอันยิ่งใหญ่ ผู้ฝึกบำเพ็ญที่กล้าบอกสำนักของตนเอง 

เสมือนขนหงส์เกล็ดกิเลน ส่วนใหญ่คนที่เดินบนเส้นทางสายนี้ล้วนคลำทาง 

อย่างยากลำบากด้วยตัวเอง สำหรับผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่เพิ่งเข้าขั้น สามัญ- 

ชนที่เข้าขั้นไม่ได้เหล่านั้นแล้ว พวกเขามีความศรัทธา แต่กราบอาจารย์ 

ไร้สำนัก โถงบรรยายของเกาะมังกรเขียวจึงเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียว

“กู้เหยียนเสวี่ยเป็นหัวหน้าของสี่เมธี ชื่อเสียงสูงถึงขีดสุดแล้ว ผู้ฝึก 

บำเพ็ญส่วนใหญ่ไม่เห็นกษัตริย์และญาติอยู่ในสายตา คำว่าอาจารย์เป็นรอง 

เพียงฟ้าดิน ท่านคงทราบว่าคำว่าอาจารย์แห่งใต้หล้าสื่อความหมายอะไร”  

ขณะอู๋ฉางเทียนกล่าวถึงตรงนี้ ก็ถอนหายใจยาว  ๆ เขาหลุบตา แต่กลับ 

เผยลักษณะเมตตากรุณาที่ไม่เข้ากับสถานการณ์ออกมาหลายส่วน “ขอเพียง 

คนแซ่กู้โบกมือร้องเรียก เหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญใหญ่น้อยที่เคยได้รับบุญคุณ 

ในโถงบรรยายเหล่านั้นก็สยบใต้หล้าแทนเขาได้...นี่อันตรายเหลือเกิน  

เจ้าสำนักเหยียน ขอเพียงเขามีความคิดเอาตัวรอดสักเล็กน้อย ก็จะเป็น 

เทพจริงในโลกมนุษย์ ผู้ใดจะสั่งเป็นสั่งตายเขาได้”

เหยียนเจิงหมิงจ้องเขาจากที่สูงโดยไม่เอ่ยคำ อู๋ฉางเทียนมองกลับ 

โดยไม่หลบเลี่ยง ในขณะเดียวกันก็กล่าวอย่างเยือกเย็น “เจ้าสำนักเหยียน 

ถามคำถามเช่นนี้ออกมาได ้ คงมีเรื่องหนึ่งที่ท่านไม่ทราบเป็นแน ่ ในเมื่อวันนี ้

ข้ากล้าเอ่ยปากกล่าวถึงเรื่องนี้ ปกปิดไปก็ไม่มีความหมายอะไร บอกเล่า 

ออกมาจะดีกว่า...โถงบรรยายเดิมเรียกว่าโถงก้าวย่าง กล่าวได้ว่าการเดินทาง 

พันหลี่เริ่มต้นที่นี่ เป็นถงหรูปรมาจารย์ท่านร่วมมือกับสี่เมธีสร้างขึ้น”

เมื่อคำพูดนี้ออกมา ในห้องเงียบกริบพักหนึ่ง

ท่าทางเย่อหยิ่งบีบคั้นผู้คนของเหยียนเจิงหมิงหยุดลงแล้วทั้งหมด  
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สุ่ยเคิงในซอกมุมเบิกตากลมกว้างในชั่วขณะ แม้กระทั่งหลี่อวิ๋นกับเฉิงเฉียน 

หลังฉากบังลมก็ตกใจ

เฉิงเฉียนนึกถึงจี่เชียนหลี่ที่เขาพบเจอบนแท่นจับเซียนขึ้นมาทันที  

คนชราผู้นั้นกล่าวคำแต่ละประโยคคลุ้ม  ๆ  คลั่ง  ๆ ที่แท้กลับมีความหมาย 

ลึกซึ้งทุกประโยค

จิตสังหารเยียบเย็นที่มาจากผู้ฝึกกระบี่ปกคลุม การฝึกบำเพ็ญของ 

เหยียนเจิงหมิงเข้าสู่ขั้นคืนฝัก ไม่เปิดเผยความโดดเด่นอีก แต่ก็ชวนให้ 

หายใจไม่ออกยิ่งกว่าเดิม ปกคลุมเหนือศีรษะอู๋ฉางเทียนเอาไว้ซึ่งหน้า

อู๋ฉางเทียนแน่วนิ่งไม่ไหวติง กล่าว “เป็นถงหรู ท่านฟังไม่ผิด... 

ชาวโลกต่างคิดว่าดินแดนลี้ลับสามชาติเปิดออกโดยบังเอิญ ความจริงมิใช่  

กุญแจลับที่เปิดดินแดนลี้ลับก็คือสิ่งของสืบทอดของสำนักโหราศาสตร์เรา  

ขอเพียงในใจคนผู้หนึ่งมิใช่ไร้ซึ่งความปรารถนา เขาก็มิอาจหลุดพ้น หลัง 

ถงหรูออกมาจากดินแดนลี้ลับ  ก็ธาตุไฟเข้าแทรกดังคาด  หลังทิ้งตรา 

เจ้าสำนักให้ลูกศิษย์โดยไม่สนสี่เมธีทัดทาน ก็เบียดบังสิ่งของที่ตนเองดูแล  

ขึ้นแท่นไม่เสียใจสิบหมื่นแปดพันขั้น นำเอาหินสารพัดนึกมา”

นิ้วมือของเหยียนเจิงหมิงเสียงดังกร๊อบ ถ้าหากมิใช่สิ่งที่ใส่อยู่ใน 

หินตราประทับคือภาษาลับของกลอนดิน คงถูกเขาพลั้งมือทุบแหลกไปแล้ว  

เขาแค่นหัวเราะอย่างเย็นชาพลางกล่าว “ใต้หล้านี้ไม่มีที่ให้คนที่อยากสร้าง 

กุศลสักเล็กน้อย?”

อู๋ฉางเทียนกล่าวอย่างเฉยชา “ผู้ที่ไม่มีที่คือผู้มีความสามารถยิ่งใหญ ่

ที่มีความสามารถเรียกลมเรียกฝนเหล่านั้น ซ้ำยังคิดจะสอดมือเรื่องของ 

สามัญชน เจ้าสำนักเหยียน ท่านคงทราบว่าผู้ฝึกบำเพ็ญเองก็เป็นมนุษย์  

แม้ว่าเป็นสวีอิงจือที่ฝึกบำเพ็ญอย่างสงบทั้งชีวิตในเจดีย์หงส์ชาด...เขาก็ไม่ม ี

ความรู้สึกส่วนตัวหรือ ใต้หล้าคือน้ำชามหนึ่ง สามารถขึ้นลง และสามารถ 

กระเพื่อม แต่มิอาจลาดเทไปที่ใดที่หนึ่ง สามัญชนเอย ผู้ฝึกบำเพ็ญเอย  

มีเพียงทรงตัวไม่ไหลออกไป จึงอยู่ยาวนาน”

เขากล่าวพลางผลักถ้วยชาในมือไปด้านข้าง น้ำชาถ้วยหนึ่งกระฉอก 

ออกมาทันที อู๋ฉางเทียนยื่นนิ้วมือนิ้วหนึ่งออก ประสานอินเบา  ๆ รวมน้ำ 

ที่กระฉอกออกมาเป็นกลุ่มเดียว แปรเป็นกงจักรน้ำกลางอากาศ กลับไป 

ในถ้วยชาอีกครั้ง หยุดนิ่งไม่ขยับแล้ว

โหยวเหลียงกล่าวด้วยความตื่นตระหนกตกใจ “ศิษย์พี่!”

“นี่ก็คือโหราศาสตร์ พวกเราคือมือที่ประคองโลกมนุษย์ข้างนั้น”  

อู๋ฉางเทียนเอามือสอดเข้าในแขนเสื้อ จากนั้นหัวเราะเยาะตัวเอง กล่าว  

“ความลับของสำนักโหราศาสตร์สืบทอดร้อยรุ่น ผู้เปิดเผยตาย คิดไม่ถึง 

เลยว่า เรื่องนี้กลับกล่าวออกไปจากปากข้า...เอาละ เสี่ยวเหลียง ตอนนี้ 

สำนักโหราศาสตร์ตกต่ำเป็นสุนัขรับใช้ฝูงหนึ่งแล้ว บอกหรือไม่ มีอะไร 

สำคัญอีก”

กระบี่ของเจ้าสำนักเหยียนเฉียบคม แต่สิ่งที่เฉียบคมกว่ากระบี่คือ 

นิสัยที่ภูตผีเห็นเป็นต้องกลัดกลุ้มของเขา ในขณะที่เขาตั้งใจยั่วโทสะผู้คน  

เกรงว่าตุ๊กตาดินเผาก็ยากที่จะไม่บันดาลโทสะ แต่ไม่ว่าเขาจะพูดจาเสีย 

มารยาทอย่างไร สีหน้าอันอบอุ่นของอู๋ฉางเทียนก็มิได้เปลี่ยนแปลงสักนิด  

เหมือนเขาเป็นตุ๊กตาดินเผาตัวหนึ่ง แต่ในชั่วขณะนี้เขาเค้นถ้อยคำที่เจ็บแสบ 

อย่างยิ่งออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน บนใบหน้าที่อบอุ่นอยู่ตลอดแวบผ่าน 

ความเย็นที่บอกไม่ถูกในที่สุด

อู๋ฉางเทียนไม่เกรงกลัวสีหน้าไม่น่ามองของเหยียนเจิงหมิงแม้แต่น้อย 

อธิบายเสมือนหลวงจีนชราเข้าสู่สมาธิ “ยิ่งเป็นคนที่ยึดติดหนักหนา ยิ่ง 

สภาวะสูงฝึกบำเพ็ญเร็วกว่าคนอื่น ครั้นธาตุไฟเข้าแทรกก็ยิ่งอันตราย  

ถงหรูขอพรกับหินปีศาจในใจนั้น หินปีศาจในใจกลับให้เขาใช้ชีวิตมาแลก 

เปลี่ยน ถงหรูผู้มีชื่อเสียงแห่งยุคผู้นั้น แม้ว่าธาตุไฟเข้าแทรก จะยอม 

เข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร จึงไปหาปีศาจที่ก่อกรรมทำชั่วเหล่านั้นมาสังเวย 

ก้อนหิน...และด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้ตำแหน่งประมุขบาดาลเหนือโดยไม่ได้ 

ตั้งใจ

“น่าเสียดาย...” อู๋ฉางเทียนแย้มยิ้มอย่างแปลกประหลาด คำพูด 

ท่อนหลังไม่ต้องให้เขากล่าว เหยียนเจิงหมิงก็เข้าใจ

หากปีศาจบำเพ็ญอยากสำเร็จมหามรรคา ห้ามเปื้อนเลือดชั่วชีวิต  

เปื้อนสักหยดก็จะชำระให้สะอาดไม่ได้อีก บาปที่เข่นฆ่าสังหารรัดตัว ต่อให้ 
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เป็นคนที่บริสุทธิ์เพียงใดก็จะถูกลากเข้าไปในมรรคาเข่นฆ่าไร้สิ้นสุด นี่คือ 

ความรู้ทั่วไปที่ทุกคนต่างรู้ดี

“ถงหรูตกสู่มรรคาเข่นฆ่า ผู้ฝึกบำเพ็ญกับคนบริสุทธิ์นับไม่ถ้วน 

ตายในเงื้อมมือเขา สี่เมธีออกหน้าอย่างไม่มีทางเลือก ร่วมมือกันรับมือกับ 

สหายสนิทในวันวาน” อู๋ฉางเทียนกล่าวถึงตรงนี้ก็พ่นลมหายใจเฮือกหนึ่ง 

ออกมาช้า ๆ “แต่ถงหรูผู้นั้นน่ะ...เป็นผู้มีพรสวรรค์ เป็นผู้มีพรสวรรค์จริง ๆ  

ไม่เผยเค้าลางพ่ายแพ้ภายใต้การร่วมมือของสี่เมธี ศึกนั้นช่าง...ต่อมา 

สวีอิงจือใช้ชีวิตของตัวเองเป็นค่าตอบแทน นำถงหรูเข้าสู่หุบลืมทุกข์ หุบ 

ลืมทุกข์คือสถานที่แห่งวิญญาณในโลกมนุษย์ เมื่อเข้าสู่ที่นี่ ชั่วดีแยกชัด  

เวรกรรมกระจ่างแจ้ง เรื่องราวขณะมีชีวิตจบสิ้น ถงหรูเข่นฆ่าหนักหนา  

ย่อมถูกแว้งกัดจากหุบเขา ในที่สุดก็สิ้นชีพอยู่ที่นั่น”

การบอกเล่าไม่กี่คำของเขา ฟังด้วยโสตประสาทกลับชวนให้สั่นเทิ้ม 

ไม่หยุด

อู๋ฉางเทียนหัวเราะเยาะหนึ่งเสียง ส่ายหน้ากล่าว “เพียงแต่คิดไม่ถึง 

ว่าเมื่อผ่านเรื่องราวครั้งนี้ กู้เหยียนเสวี่ยกลับยังความจำสั้น เปลี่ยนชื่อ 

โถงก้าวย่างเป็นโถงบรรยาย ซ้ำยังย้ายเกาะมังกรเขียวกลับ หากไม่มีสำนัก 

โหราศาสตร์วางแผนให้ถงหรูธาตุไฟเข้าแทรกในปีนั้น สายเลือดของสำนัก 

ฝูเหยาก็คงไม่ขาดกลางคัน ศิษย์มากมายของสำนักท่านยามนี้คงยังฝึก 

บำเพ็ญอย่างปราศจากความวุ่นวายในเขาฝูเหยาเป็นแน่ แม้ไม่แน่ว่าจะ 

มีความสำเร็จในฉับพลัน แต่ในปีนั้นคงไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอาศัยอยู่ที่เกาะ 

มงักรเขยีว ซำ้ยงัไมต่อ้งถกูโจวหานเจิง้ผดุความคดิชัว่รา้ยฝงัวชิาวาดวญิญาณ  

มหันตภัยมังกรปีศาจในวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น...สำนักโหราศาสตร์เราทำเอง 

รับเอง กำลังจะสิ้นชะตา”

อู๋ฉางเทียนกล่าวคำพูดต่อหน้าเหยียนเจิงหมิง เจ้าสำนักเหยียน 

ตอบกลับด้วยความเงียบชั่วขณะ

อู๋ฉางเทียนกล่าว “ครั้งนี้ยังมีสิ่งหนึ่งต้องนำมาให้เจ้าสำนักเหยียน”

เขากล่าวพลางล้วงม้วนกระดาษที่ยังไม่ได้เปิดม้วนหนึ่งออกมาจาก 

ในอกเสื้อ มอบให้เบื้องหน้าเหยียนเจิงหมิงด้วยสองมือ กล่าว “เจ้าสำนัก 

เหยียนเชิญดู”

พอม้วนกระดาษนั้นเปิดออก เหยียนเจิงหมิงรู้สึกผิดปกติทันที ข้าง 

หูเขาเสียงดังวิ้ง ตราเจ้าสำนักที่นิ่งเงียบอยู่ตรงหน้าอกเนิ่นนานเริ่มร้อนผ่าว 

ในฉับพลัน ราวกับก่อเป็นเสียงก้องกังวานบางอย่างระหว่างม้วนกระดาษ 

ที่ไม่รู้ชื่อนี้ กลอนฟ้าที่ด้านในเหมือนบรรจุหมู่ดาวแผ่กระจายนั้นปรากฏ 

ตรงหน้าเขาในบัดดล ดาวที่เคลื่อนคล้อยช้า ๆ ทั้งหมดหมุนวนขึ้นมาอย่าง 

บ้าคลั่ง ก่อเป็นวังวนอันยิ่งใหญ่สายหนึ่ง

กลิ่นอายที่มาจากเขาฝูเหยาลุกลามออก ม้วนกระดาษคลี่กางช้า  ๆ  

เห็นเพียงสิ่งที่บันทึกไว้ด้านในคือชื่อแซ่ของเจ้าสำนักแห่งสำนักฝูเหยาใน 

แต่ละยุคสมัย ด้านหลังหมายเหตุว่าฝึกมรรคาอะไร แน่นขนัดด้วยขนาด 

ความยาวหนึ่งจั้ง ตรงจุดลงนามมีรอยตราประทับสีเงินพื้นแดงรอยหนึ่ง  

เหยียนเจิงหมิงไม่เคยเห็นตัวอักษรด้านใน แต่รู้ชัดว่ามันคือเนื้อหาอะไร

เขาหลุดปากอย่างควบคุมมิได้ “ตรากำจัดปีศาจ...”

ในยามนี้เอง ประกายกระบี่สายหนึ่งทำลายความเงียบงันทั่วห้องใน 

ฉับพลัน โหยวเหลียงผู้นั้นรู้สึกเพียงรอบกายเยือกเย็น ถือกระบี่ไปสกัด 

ตามสัญชาตญาณ กระบี่ในมือกลับหยุดนิ่งเหมือนตกเข้าในหิมะน้ำแข็ง 

ที่มองไม่เห็นกลุ่มหนึ่ง มีแรงต้านทานอยู่ทั่วทุกแห่ง พริบตาก็ถูกเหล็กเย็น 

แช่แข็งแล้ว เขาเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญจิตปฐม แม้กระทั่งแขนก็ยกไม่ขึ้น

กระบี่ก็ถูกยับยั้ง!

พอเฉิงเฉียนสังเกตเห็นว่าผิดปกติก็ลอยโฉบออกมาจากหลังฉาก 

บังลมทันที ใช้กระบี่จ่อบนลำคอของโหยวเหลียง ในขณะเดียวกัน ฝัก 

กระบี่ของคมเกล็ดน้ำค้างยันกลางหลังอู๋ฉางเทียนเอาไว้อย่างแรง จิตสังหาร 

ที่บรรจุเต็มไปด้วยความเย็นตรึงคนผู้นี้เอาไว้เป็นแม่นมั่น ฝืนทำลายเสียง 

ก้องกังวานของม้วนกระดาษกับตราเจ้าสำนัก

มือของโหยวเหลียงสั่นเบา  ๆ  ไม่หยุดใต้คมเกล็ดน้ำค้าง สายตาของ 

เฉิงเฉียนเย็นจนเหมือนบึงน้ำแข็งในหุบหมิงหมิง  “กล้าพกสิ่งใดมายัง 

หมู่บ้านเขาฝูเหยา หาที่ตาย?”

เหยียนเจิงหมิงปิดม้วนกระดาษดังปึง สีหน้าวูบวาบไม่แน่นอน เรียก 
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เขาเอาไว้เสียงแผ่วเบา “เสี่ยวเฉียน”

จิตสังหารของเฉิงเฉียนถูกระงับเล็กน้อย มองดูเขาแวบหนึ่ง

เหยียนเจิงหมิงกล่าว “ปล่อยเขาก่อนเถิด”

เฉิงเฉียนจึงแค่นเสียงเบา  ๆ  อย่างไม่สมัครใจหนึ่งเสียง รั้งกระบี่ 

ดุร้ายนั้นกลับมาตามคำสั่ง

อู๋ฉางเทียนสูดลมหายใจลึกหนึ่งเฮือก โคจรพลังปราณในร่างโดยไม่ 

แสดงสีหน้า สองจักรวาลใหญ่จึงสลายความเย็นบริเวณกลางหลังออกได้  

เขาหันกายมาประสานมือให้เฉิงเฉียนอย่างเหมาะสม “การฝึกบำเพ็ญของ 

ผู้บรรลุเฉิงเพียงแค่ร้อยปี การฝึกบำเพ็ญเช่นนี้ชวนให้เลื่อมใสไม่คลาย 

โดยแท้จริง”

เฉิงเฉียนเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งแต่แรก กล่าวทันที “เลื่อมใสมิกล้า 

รับ ฆ่าท่านก็เพียงพอแล้ว”

อู๋ฉางเทียนกล่าว “ผู้บรรลุเฉิงเข้าใจผิดแล้ว ข้าเพียงแค่ส่งสิ่งของ 

คืนเจ้าของเดิม สิ่งนี้นามว่าม้วนกำจัดปีศาจ เป็นสิ่งของเก่าแก่แห่งฝูเหยา  

ด้านในมีสัญญาสามสิบสามข้อ เป็นบรรพบุรุษสำนักโหราศาสตร์เรากำหนด 

ขึ้นกับสำนักท่าน จริงหรือเท็จ ยามนี้เจ้าสำนักเหยียนคงกระจ่างแล้วเป็น 

แน่”

เฉิงเฉียนขมวดคิ้ว

อู๋ฉางเทียนกล่าวสืบต่อ “แน่นอน เขาฝูเหยาถูกคำสั่งปิดขุนเขาปิด 

เอาไว้ ตอนนี้เจ้าสำนักเหยียนสร้างหมู่บ้านเขาฝูเหยา กล่าวอย่างจริงจัง... 

ก็ไม่แน่ว่าจะไม่ถูกผูกมัดจากสัญญาฝูเหยาเก่าในปีนั้น แน่นอนว่าสามารถ 

เห็นเป็นเรื่องไกลตัวได้ เพียงแต่น่าสงสาร ศึกเซียนปีศาจครานี้จะต้องแลก 

มาด้วยชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกเท่าใดเล่า”

เฉิงเฉียนสีหน้าเย็นชา กำลังจะเอ่ยปากกล่าวอะไร เจ้าสำนักเหยียน 

กลับเอ่ยปากขัดจังหวะเขา “ในสัญญามีเพียงตรากำจัดปีศาจอันเดียว และ 

หาได้บอกว่าพวกเราต้องฟังคำสั่งของท่านไม่ และมิได้บอกว่าพวกเราไม่อาจ 

ลงมือต่อสุนัขรับใช้ของสำนักโหราศาสตร์”

อู๋ฉางเทียนกล่าว “มิกล้า ถูกต้อง หากข้ามีจุดล่วงเกิน ยอมให้ 

เจ้าสำนักเหยียนจัดการทั้งหมด”

เหยียนเจิงหมิงเลิกคิ้วพอสังเขป “ใต้เท้าอู๋เห็นแก่ส่วนรวมจริง  ๆ  

ไม่ทราบว่าพวกท่านเคยลงนามในม้วนกระดาษสัญญาเช่นนี้กับคนเท่าใด”

อู๋ฉางเทียนยิ้มแย้มไม่เอ่ยคำ ดูเหมือนไม่อยากกล่าว

เหยียนเจิงหมิงโบกมือ “หานถาน ส่งแขก”

อู๋ฉางเทียนดึงเทียบเชิญฉบับหนึ่งออกมาจากในอกเสื้อ วางไว้บนโต๊ะ 

ที่ด้านข้าง ทำความเคารพอีกครั้ง กล่าวกับสุ่ยเคิงอย่างนอบน้อมถ่อมตน  

“มิกล้ารบกวนแม่นาง ไม่ต้องส่ง”

ขณะสองคนนั้นไปแล้ว หลี่อวิ๋นเดินออกมาจากหลังฉากบังลม ถาม 

“เกิดอะไรขึ้น”

เขากล่าวพลางยื่นมือสะบัดม้วนกระดาษที่อยู่บนโต๊ะออก จมูกแทบ 

ทิ่มบนผิวกระดาษแล้ว ถลึงตามองตรากำจัดปีศาจลักษณะประหลาดที่อยู่ 

ท้ายสุด ถาม “นี่คือ...”

เฉิงเฉียน “สัญญาน่ารำคาญนี้เป็นเจ้าสำนักไม่มีความคิดรุ่นใดตั้งขึ้น  

เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรา เผาทิ้งก็สิ้นเรื่อง”

“เผาไม่ได้ สัญญาเชื่อมโยงกับตราเจ้าสำนัก” สีหน้าเหยียนเจิงหมิง 

เคร่งเครียดอยู่บ้าง “หากข้าไม่ยอมรับ ก็คือไม่ยอมรับตราเจ้าสำนัก นับ 

จากนี้จิตจะถูกลบออกไปจากในตราเจ้าสำนัก...”

นิว้มอืของเหยยีนเจงิหมงิแตะเบา ๆ ทีส่ว่นสดุทา้ยของมว้นกระดาษนัน้  

เป็นเจ้าสำนักรุ่นสุดท้าย ชื่อของเขาเรียงอยู่ด้านในอย่างโจ่งแจ้ง “เท่ากับ 

ทรยศสำนักเอง”

ความคิดชั่วร้ายของหลี่อวิ๋นแล่นได้เร็วยิ่งนัก ได้ยินก็กล่าวทันที  

“นั่นมีอะไร วางมีดดาบลงสำเร็จเป็นพระอย่างไรเล่า ไม่มีสัญญาข้อใด 

กำหนดว่าผู้ฝึกบำเพ็ญมิอาจออกจากสำนักค่อยกราบเข้ามาใหม่ หากท่าน 

ปลดตำแหน่งเจ้าสำนักไปก่อน เผาสัญญานี้แล้ว ค่อยยอมรับกลับมาจะ 

เป็นอย่างไร”

เหยียนเจิงหมิงถลึงตามองเขาอย่างอารมณ์เสียแวบหนึ่ง “อย่าพูด 

เหลวไหล วิสัยทัศน์คับแคบของเจ้าไม่เคยใช้ให้ถูกที่ถูกทาง!”
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กล่าวจบ เขาโบกมือ กลอนฟ้าขนาดใหญ่ในตราเจ้าสำนักฉายภาพ 

ออกมาในห้องเสมือนนาฬิกาทรายแห่งดวงดาว ส่วนท้ายของนาฬิกาทราย 

ชี้ตรงไปยังม้วนกระดาษ

“หากพวกเราล้วนทรยศฝูเหยา การสืบทอดของสำนักฝูเหยาก็จะขาด 

สะบั้นนับจากนี้ ตราเจ้าสำนักต้องทำลายตัวเองเป็นแน่ ถึงเวลาเขาฝูเหยา 

จะไม่มีวันถือกำเนิดอีก เจ้าคิดไปผูกคอบนหลุมศพอาจารย์หรือ”

บทที่แปดสิบ

กลุ่มคนมิส่งเสียงชั่วขณะ สุ่ยเคิงหยิบเทียบเชิญที่อู๋ฉาง- 

เทยีนวางไวข้ึ้นมาอา่น “วนัที่สบิหา้เดือนหนึง่ งานชุมนุมไทห่าง...ศษิยพ์ี่ใหญ ่ 

นี่ต้องทำอะไร พวกเราเองก็ต้องไปหรือ”

เหยียนเจิงหมิงนิ่งเงียบมิได้ส่งเสียง

หลี่อวิ๋นกล่าว “สำนักโหราศาสตร์ส่งเทียบเชิญไปทั่วอย่างไม่หยุด- 

หย่อน ต้องประโคมเรื่องนี้ให้ทั่วหล้ารับรู้เป็นแน่  หากข้าเป็นหานยวน  

อย่างไรก็ต้องนำคนไปเผยหน้าจึงจะด ี ข้าว่านี่คงต้องการนัดประลองกระมัง”

เหล่าปีศาจบำเพ็ญชายแดนใต้อยู่กันไม่เป็นระเบียบ สร้างความ 

เดือดร้อนไปทั่ว ทำให้ประชาชนทุกข์ยาก สำนักโหราศาสตร์ก็ไร้อำนาจ 

สั่งการใต้หล้า ทั้งสองฝ่ายล้วนสู้กันไปสู้กันมาโดยไม่สนใจภาพรวม หาก 

เป็นเช่นนี้ต่อไปก็ไม่มีวันสงบสุข มิสู้นัดมาเจอกัน หาสถานที่ไร้ผู้คน ยึด 

ครองไท่หาง ทุกคนสู้กันให้หนำใจ

“หากข้าเป็นหานยวน จะไม่ไปร่วมความสนุกนี้” เหยียนเจิงหมิง 

กล่าวเสียงแผ่วเบา “ฉวยโอกาสขณะพวกเขาอยู่ในงานชุมนุมไท่หาง ฝ่าเข้า 

เมืองหลวงปลงพระชนม์จักรพรรดิโดยตรง ทลายรังของสำนักโหราศาสตร์  

ไยมิใช่สะดวก?”

หลี่อวิ๋นกล่าว “คนแซ่อู๋ผู้นั้นบอกเล่ายืดยาว ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ  

ข้ากลับฟังออกถึงข่าวอื่น...ตอนนี้สำนักโหราศาสตร์ต้องมีความวุ่นวาย 
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ภายในแน่นอน อำนาจของสำนักโหราศาสตร์แต่เดิมอาจครุ่นคิดแยกออก 

จากราชสำนัก เช่นนั้นพวกเขาไม่แน่ว่าจะสนใจความเป็นความตายของ 

จักรพรรดิ”

หลี่อวิ๋นเอ่ยด้วยแววกลัดกลุ้มตรงหว่างคิ้ว ถอนหายใจกล่าวต่อ  

“หานยวน...เฮ้อ เขาสร้างสถานการณ์ใหญ่เช่นนี้ อยากแก้แค้นสำนักโหรา- 

ศาสตร์ แต่เหล่าปีศาจชายแดนใต้นั้น...บัญชีนี้ภายหน้าไยมิใช่ต้องคิดกับเขา 

ทั้งหมด?”

สีหน้าเหยียนเจิงหมิงเคร่งเครียดอยู่บ้าง หันกายกล่าว “ส่งจดหมาย 

ให้เจ่อสือ ข้าต้องหาหานยวนให้พบก่อนสำนักโหราศาสตร์”

ยามนี้เฉิงเฉียนที่นิ่งเงียบไม่เอ่ยคำอยู่ตลอดพลันเอ่ยปากแล้ว “ข้า 

รู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้อง”

หลี่อวิ๋น “ทำไม”

“อันว่ามหามรรคาเสื่อม มีคุณธรรม ปัญญาปรากฏ มีความจอม- 

ปลอม บาดหมางเครือญาติ มีความรักใคร่ บ้านเมืองวุ่นวาย มีขุนนาง 

ซื่อสัตย์ สำนักโหราศาสตร์อ้างตัวว่าผดุงความยุติธรรมแทนสวรรค์ แต่ 

ผดุงความยุติธรรมแทนสวรรค์ก็ฝ่าฝืนธรรมชาติของมหามรรคามิใช่หรือ”  

เฉิงเฉียนขมวดคิ้ว กล่าวว่า “นี่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์เคยสอนใน 

ปีนั้น ข้าคิดไม่ออกจริง ๆ ว่าเพราะเหตุใดบรรพบุรุษฝูเหยาจึงลงนามสัญญา 

ประเภทนี้กับสำนักโหราศาสตร์ มักรู้สึกว่าในนี้ยังมีเรื่องอื่น...ใช่แล้วศิษย์พี่ 

สอง ข้าจำได้ว่าในปีนั้นพวกเราพบบันทึกเหตุการณ์เล่มหนึ่งบนเกาะมังกร 

เขียว ด้านในเรียงบันทึกเหตุการณ์สำคัญเอาไว้มากมาย ตอนนี้หนังสือ 

เล่มนั้นยังอยู่ไหม”

“น่าจะยังอยู่” หลี่อวิ๋นกล่าว “สิ่งที่พวกเรานำมาจากเขาฝูเหยาใน 

ปีนั้น อีกทั้งตำราที่คัดลอกและรวบรวมบนเกาะมังกรเขียวในเวลาต่อมา  

เจ่อสือกลัวหาย จึงพกไว้ในถุงใส่ของติดตัวทั้งหมด ฉะนั้นขณะหลบหนี 

อย่างตะลีตะลานบนเกาะมังกรเขียวจึงถูกเก็บรักษาเอาไว้ เจ้าไปลองหาดู  

น่าจะมี อยู่ในหอคัมภีร์น้อยด้านหลังป่าไผ่นี้เอง”

เฉิงเฉียนได้ยินก็ลุกขึ้นเดินไปทันที ในขณะเดียวกัน ในหัวสมองเขา 

ระลึกถึงคำพูดที่จี่เชียนหลี่เคยกล่าวซ้ำไปซ้ำมา รู้สึกว่าในถ้อยคำของคนบ้า 

ชราผู้นั้นมีพิรุธไม่น้อย

เขาเลี้ยวไปด้านหลังป่าไผ่ตามคำพูดของหลี่อวิ๋น พบหอคัมภีร์น้อย 

ตามคำบอกเล่า

ที่นี่ก็เรียกว่าหอคัมภีร์เช่นกัน น่าเสียดายเพียงไม่ใช่หอคัมภีร์เก้าชั้น 

ที่รวบรวมตำราทั่วหล้าอีกแล้ว เป็นเพียงหอน้อยสองชั้นที่สร้างจากไม้ 

หลังหนึ่ง บอบบางจนโยกเยกแทบล้มลง

ชั้นหนึ่งเก็บทักษะพลังจำนวนหนึ่งที่พวกเหยียนเจิงหมิงรวบรวมจาก 

ทั่วทุกแห่งในร้อยปีมานี้ มีตั้งแต่วิชาเต๋าสายตรงไปจนวิชานอกรีตทั้งหมด  

บางม้วนขณะเก็บมาเป็นเพียงม้วนขาดแหว่ง ถูกเหยียนเจิงหมิงและหลี่อวิ๋น 

ลงมือแก้ไข ลองผิดลองถูกจนกลายเป็นทักษะพลังใหม่ยกชุด

สิ่งที่วางอยู่บนชั้นสองก็คือสิ่งของของสำนักฝูเหยาของพวกเขา มี 

หนังสือที่เหยียนเจิงหมิงเขียน เคล็ดกระบี่ของกระบี่ไม้ฝูเหยาที่เฉิงเฉียน 

คดิคน้ขึน้เอง ยงัมหีนงัสอือา่นเลน่ทีพ่วกเขานำออกมาขณะออกจากเขาฝเูหยา 

ในปีนั้น หนังสือเหล่านั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ยังสามารถเก็บ 

รักษาจวบจนปัจจุบัน แม้ด้านในต่างมียันต์คาถากันปลวกกันชื้น แต่หน้า 

กระดาษกลับแปดเปื้อนกลิ่นการเปลี่ยนผันของกาลวันอย่างเลี่ยงมิได้

นิ้วมือของเฉิงเฉียนกรีดผ่านสันหนังสือแถวหนึ่งอย่างอาลัยอาวรณ์  

ในขณะนี้เขาพลันนึกถึงเขาฝูเหยาขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นเหมือน 

เช่นบ้านเก่าที่กลับไปไม่ได้ กลอนคนที่เปิดไม่ออกซึ่งกั้นพวกเขาเอาไว้ ยังมี 

เรื่องราววุ่นวายที่อันตรายสุดบรรยายและตรากำจัดปีศาจ

ตำราของเกาะมังกรเขียวมีสัญลักษณ์พิเศษ ไม่นานเฉิงเฉียนก็หยิบ 

มันออกมาจากในหนังสือระเกะระกะกองหนึ่ง สำนักฝูเหยาไม่เคยรับศิษย์  

ทั้งหมดมีเพียงไม่กี่คนนี้ ล้วนท่องหนังสือกลับหลังได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ 

เมื่อมีเวลาว่างจึงไม่มีคนมาเปิดอ่าน พวกมันวางอยู่ด้วยกัน พอเฉิงเฉียน 

ดึงบันทึกเหตุการณ์ของเกาะออกมา ก็มีหนังสือเจ็ดแปดเล่มล้มทลายลงมา 

ตกลงบนฝุ่นดินกองหนึ่ง

เฉิงเฉียนส่งเสียงจิ๊ ก้มตัวกำลังจะหยิบมันขึ้นมา พลันพบว่าด้านใน 
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กลับมีคัมภีร์สงบนิ่งสองเล่ม

ผู้ใดเขียนมากกว่าหนึ่งเล่ม

เฉิงเฉียนเก็บขึ้นมาดีดฝุ่นดินบนปกหนังสือจนสะอาด  เห็นเพียง 

เล่มหนึ่งในนั้นลายมือสง่างามผอมลีบ คงเป็นหลี่อวิ๋นเขียน บนหน้าปก 

อีกเล่มหนึ่งกลับอ่อนหัดอยู่บ้าง ลายพู่กันเอ้อระเหย ขีดตวัดขวางตั้งล้วน 

ไม่ยอมอยู่ให้ถูกที่ถูกทาง เป็นลายมือของศิษย์พี่ใหญ่ในวัยเยาว์

ในวยัเยาวเ์ฉงิเฉยีนคดัคมัภรีแ์ทนเขานบัเลม่ไมถ่ว้น เลยีนแบบลายมอื 

จนเหมือนจริงอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้แวบเดียวก็จำได้แล้ว

เฉิงเฉียนสงสัยอยู่บ้าง จึงพลิกคัมภีร์สงบนิ่งเล่มหลังออกมา ผล 

สุดท้ายพบว่าใต้ปกหนังสือกลับยังมีหน้าปกอีกแผ่นหนึ่ง ด้านบนวาดรั้ว 

สลักเสาหยกสีสันฉูดฉาด ท่ามกลางดอกไม้ต้นหญ้ามีภาพเหมือนคนผู้หนึ่ง 

กอดขลุ่ยหยกเลาหนึ่งเอาไว้อย่างมีจริตจะก้าน กำลังยิ้มให้คนอย่างเสื้อผ้า 

หลุดลุ่ย ด้านข้างมีตัวอักษรเล็กแถวหนึ่ง...เคล็ดเริงรัก

เฉิงเฉียน “...”

ไม่...นี่คือสิ่งใด!

เขายนืเหมอ่อยูท่ีเ่ดมิพกัหนึง่ พลกิออกมาอา่นเสมอืนผสีงิ ในหนงัสอื 

เล่มเล็กที่เสแสร้งว่าตนเองคือคัมภีร์สงบนิ่งนี้คึกคักอย่างยิ่ง มีภาพ มีบทกว ี

บรรยายเรื่องรักใคร่ที่เกิดขึ้นในหอนางโลมแห่งหนึ่งในโลกิยะ ปัญญาชน 

รูปงามกับนางคณิกางมงายในรักอยู่หน้าบุปผาใต้แสงจันทร ์ สุดท้ายแยกจาก 

กัน ตรงกลางแทรกด้วยเนื้อเพลงที่เข้าถึงทุกชนชั้นหลายประโยค เล่าเรื่อง 

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ สมจริงสมจัง ซ้ำยังมีความเป็นพื้นบ้านอยู่บ้าง

...เพียงแต่ภาพประกอบเกินเลยอย่างยิ่ง ไม่มีเปิดเผยไปกว่านี้อีก 

แล้ว มิเพียงวาดเรื่องอย่างว่าของบรรดาแขกที่มาใช้บริการอย่างโฉ่งฉ่าง แม้ 

กระทั่งบรรดาชายหญิงที่อยู่ห้องติดกันด้านหลังก็บรรยายได้ชัดแจ้ง เรียก 

ได้ว่าเป็นการแนะนำขั้นสูงว่าจะ ‘แสวงหาความสำราญเช่นไร’

ชวนให้มิอาจเพ่งมอง

เฉิงเฉียนพลิกเปิดลวก  ๆ  กลับไม่เห็นภาพแบบเดียวกัน และไม่รู้ว่า 

ร้อยพันท่วงท่านี้ล้วนคิดค้นโดยผู้ใด ปีศาจบำเพ็ญกลุ่มหนึ่งที่เอะอะโวยวาย 

ในถ้ำปีศาจเมืองเจาหยางเทียบกับโลกในภาพนี้ ช่างเป็นชาวป่าชาวดอยที่ 

ป่าเถื่อนกลุ่มหนึ่งโดยแท้!

เฉิงเฉียนมิกล้ามองดูอย่างละเอียด กำลังจะปิดหนังสือ พลันนึกถึง 

ลายมือของศิษย์พี่ใหญ่บนหน้าปกคัมภีร์สงบนิ่งปลอม สีหน้าประหลาดใจ 

ขึ้นมาทันที

เขายงัไมท่นัหายประหลาดใจกม็เีสยีงฝเีทา้ถา่ยทอดมา เหยยีนเจงิหมงิ 

เดินจ้ำอ้าวขึ้นบันไดหอคัมภีร์มา ถาม “พบอะไรบ้าง”

เฉิงเฉียนตกใจจนมือสั่นเทา

คมัภรีส์งบนิง่ปลอมเลม่นัน้หลดุมอืตกอยูบ่นพืน้ แผห่ลาอยา่งประเจดิ- 

ประเจ้อ

เหยียนเจิงหมิง “...”

อะไรเรียกว่าอสนีบาตยามแจ้ง

ในชั่วขณะนี้เฉิงเฉียนพลันรู้สึกว่าความจริงเคราะห์สวรรค์ไม่นับเป็น 

อะไรได้แล้ว

เขาเหม่อลอยพักหนึ่ง ตัดสินใจเด็ดขาด เสแสร้งทำเหมือนไม่มีอะไร 

เกิดขึ้นทั้งสิ้น หมายเก็บสิ่งของชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในหอคัมภีร์แห่งนี้ขึ้นมาด้วย 

สีหน้าเรียบเฉย ใครจะไปรู้ว่าถูกมือข้างหนึ่งชิงตัดหน้า

เจ้าสำนักเหยียนยุ่งวุ่นวายทั้งวัน ลืมเรื่องชั่วร้ายเหล่านั้นที่เขาเคยทำ 

ในวัยเยาว์ไปนานแล้ว พอเห็นสิ่งนี้ มิได้คิดร้อนตัว แต่กลับเดือดดาลจน 

มิอาจระงับขึ้นมา เหมือนบนพื้นหิมะที่ปกป้องอย่างยากลำบากถูกคนย่ำ 

จนเป็นรอยเท้าสีดำ 

เขาใชฝ้า่มอืฟาดมอืของเฉงิเฉยีน กลา่วดว้ยโทสะ “มารปศีาจนอกรตี 

จากที่ใด เจ้าบอกว่าจะมาหาบันทึกเหตุการณ์ของเกาะมิใช่หรือ กลับพบ 

สิ่งนี้?”

เฉิงเฉียนจำต้องอธิบายอย่างอ่อนแรง “...ตกลงมาเองจากชั้นวาง 

หนังสือ”

เหยยีนเจงิหมงิถอืหนงัสอืเลม่เลก็นัน้ รูส้กึเพยีงรปูภาพดา้นในสะดดุตา 

ไร้เทียบเทียม ถามอย่างดุร้าย “เจ้าพลิกอ่านแล้ว?”
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เฉิงเฉียน “...”

เหยียนเจิงหมิงควันออกทวารทั้งเจ็ด ตำหนิอย่างโมโหโทโส “ข้ายัง 

คิดว่าเจ้าไม่น่าเป็นห่วงเท่าสองคนนั้น เจ้ามันเยี่ยมจริง  ๆ! นี่มีอะไรน่าดู  

หืม? บนร่างเจ้ายังมีบาดแผลภายในไม่รู้หรือ ไม่รวบรวมสมาธิชำระจิตใจ 

ปรับเปลี่ยนลมหายใจให้เต็มที่ ยังมาดูสิ่งที่ไม่เข้าท่าเหล่านี้...”

เขายิ่งกล่าวยิ่งโมโห ถือหนังสือเล่มเล็กนั้นฟาดใส่หน้าอกเฉิงเฉียน 

อย่างแรง เกือบทำให้หน้ากระดาษกระจาย “บัดซบ!”

เฉิงเฉียนมิกล้าหลบ ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้จริง ๆ ว่าตนเองควรกล่าว 

อะไรดี

เหยียนเจิงหมิงกล่าวอย่างขุ่นเคือง “หากให้ข้ารู้ว่าตัวบัดซบตัวไหน 

วางสิ่งนี้ไว้ในหอคัมภีร์ ข้าจะ...”

ในที่สุดเฉิงเฉียนก็เอ่ยปากเสียงแผ่วเบา “ศิษย์พี่ เหมือนจะเป็น 

ท่าน...”

เหยียนเจิงหมิง “...อะไรนะ”

เฉิงเฉียนยื่นนิ้วมือสองนิ้วออก พลิกหนังสือที่ถูกเหยียนเจิงหมิงใช้ 

ฝ่ามือฟาดจนแบะเล่มนั้นกลับมาอย่างระมัดระวัง ชี้คำว่า ‘คัมภีร์สงบนิ่ง’ ที่มี 

พิรุธนั้น

เหยียนเจิงหมิงจ้องตัวอักษรที่คุ้นเคยนั้น รู้สึกตกตะลึง

เฉิงเฉียนรีบกล่าวอย่าง  ‘เข้าอกเข้าใจผู้อื่น’ “ไม่เป็นไรศิษย์พี่ ข้ารู้  

ในตอนนั้นท่านยังเด็ก ไม่รู้เรื่อง...”

มิทันขาดคำ เขารู้สึกผิดปกติ ในตอนที่  ‘ยังเด็ก’  ก็ลอบซ่อนสิ่งของ 

ประเภทนี้ไว้ในหอคัมภีร์ ซ้ำเดินทางพันหลี่ยังพกพาออกจากสำนัก ไยมิได้ 

แสดงว่าเขาคือบุตรไม่เอาไหนจากภายในสู่ภายนอก?

ดังคาด ใบหน้าของเหยียนเจิงหมิงเขียวกว่าเดิมแล้ว กกหูของเขา 

แดงก่ำ แย่งหนังสือภาพเล่มเล็กนั้นอย่างฉุนเฉียว หันกายผละไปโดยไม่ 

ส่งเสียงสักแอะ

เฉิงเฉียนพลันฉุกคิดขึ้นได้ ฟุบอยู่บนรั้วไม้ของชั้นสอง ยันต์กัน 

ปลวกกันชื้นบนไม้เปล่งประกายสีขาวอ่อน ๆ ออกมาจากในฝ่ามือเขา สะท้อน 

จนใบหน้าที่มักมีความเย็นชาอยู่บ้างอย่างเห็นได้ชัดอ่อนโยนมากขึ้น

“ศิษย์พี่ใหญ่” เฉิงเฉียนเรียกเขาเอาไว้ ถามอย่างขวัญกล้าเทียมฟ้า 

“จวงหนานซีเคยบอกข้าว่า มีผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรคนหนึ่ง เขาชมชอบถึงขั้น 

ที่ว่าแม้นางเป็นสามัญชนก็ปักใจรักมั่น ในวัยเยาว์ท่านก็เคยอ่าน...เอ่อ  

เรื่องราวเหล่านี้ เคยมีคนที่แม้ว่าเป็นสามัญชนที่เกิดเช้าตายค่ำก็ชมชอบ 

เช่นกันหรือไม่”

แสงไฟใต้หอคัมภีร์มืดพอสังเขป ใบหน้ากว่าครึ่งของเหยียนเจิงหมิง 

ซุกอยู่ในเงามืดของชั้นวางหนังสือ มองเห็นสีหน้าไม่ชัด เขามิได้ส่งเสียง 

พักหนึ่ง คล้ายกลั้นหายใจเอาไว้ชั่วขณะ กลายเป็นรูปปั้นหินที่แข็งทื่อ

ครู่หนึ่งเหยียนเจิงหมิงจึงถามอย่างไม่เกี่ยวข้องกันเลย “จวงหนานซี 

คือผู้ใด”

เฉิงเฉียน “ศิษย์ที่พูดมากผู้นั้นของหมู่บ้านเขาพยัคฆ์ขาว”

สุ้มเสียงของเหยียนเจิงหมิงเยือกเย็นลงในฉับพลัน “ต่อไปอย่าไปมา 

หาสู่กับคนที่ไม่เข้าท่าเหล่านั้น ในเมื่อเจ้ารู้จักงดเว้นห้ารสชาติเพื่อเคราะห์ 

สวรรค์ ทำไมไม่เข้าใจว่าอะไรเรียกว่าจิตเต๋าซื่อตรง หากคิดเพ้อเจ้ออีก เจ้า 

ก็ไสหัวไปคิดที่เรือนชิงอัน!”

สายตาของเฉิงเฉียนพลันมืดมน

เสียงฝีเท้าที่ใต้หอค่อย ๆ ไกลออกไปแล้ว ประตูของหอคัมภีร์เสียงดัง 

เอี๊ยดอ๊าด หลังเปิดออกก็ถูกยันต์คาถาปิดเองในหอก่อลมเย็นแผ่วเบา 

หอบหนึ่ง

เฉิงเฉียนก้มตัวลงเงียบ  ๆ  เก็บหนังสือที่ทำตกอยู่บนพื้นโดยไม่ระวัง 

ขึ้นมา วางกลับไปบนชั้นวางทีละเล่ม สุดท้าย เขาหยิบบันทึกเหตุการณ์ของ 

เกาะเล่มนั้นออกมา นั่งพลิกเปิดอยู่บนม้านั่งเล็กริมหน้าต่าง

ตะเกียงน้ำมันเล็กบนผนังสว่างขึ้นเองอย่างแสนรู้ เฉิงเฉียนพลิกได้ 

สองหน้า พลันรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่บ้าง

หลายปีมานี้เขาสู้กับฟ้าดิน สู้กับสหายร่วมมรรคา สู้กับความเป็น 

ความตาย ไม่เคยเดินบนเส้นทางหันกลับแม้สักครึ่งก้าว  ไม่เคยเชื่อว่า 

บนโลกมีเรื่องอะไรที่เขาทำไม่ได้
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กระทั่งยามนี้เขาจึงรู้ว่า สิ่งที่หาได้สมมาดปรารถนาในโลกหล้ามีมาก

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะจิตปฐมที่ได้รับความเสียหายของเขายังไม่หายดีใช่ 

หรือไม่ เฉิงเฉียนรู้สึกว่าทั้งร่างถูกความเหนื่อยล้าครอบงำ เขามองดูบันทึก 

ประจำวันของเกาะอันน่าเบื่อหน่ายหลายบรรทัด พลันคิดว่า ‘ฝึกสำเร็จเป็น 

ผู้มีความสามารถยิ่งใหญ่มีความหมายอะไร มิใช่ถูกคนริษยาเกลียดแค้น  

ถูกใส่ร้ายโดยปราศจากสาเหตุหรอกหรือ เหินหาวเป็นเซียนมีความหมาย 

อะไร ทิ้งความรู้สึกจริงเท็จหมื่นพันในโลกมนุษย์ไว้เบื้องหลัง เข้าสู่มหา 

มรรคายาวไกลสดุลกูหลูกูตา ตอ่ไปกเ็พยีงแคม่องดแูผน่ดนิเกา่แกอ่ยูด่า้นขา้ง 

อย่างทำอะไรไม่ได้หรือ’

ยังไม่สู้สามัญชนที่เกิดเช้าตายค่ำ

เฉิงเฉียนรู้สึกแน่นหน้าอก เขาได้สติกลับมา รู้สึกได้อย่างแท้จริงว่า 

สภาวะจิตใจของตนเองหวั่นไหว

เขาอาจต้องการเก็บตัวฝึกบำเพ็ญอย่างสงบพักหนึ่งจริง  ๆ แต่ตอนนี้ 

อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้...

เฉิงเฉียนคิดว่าเหินหาวไม่มีความหมายไปพลาง กวาดมองบันทึก 

เหตกุารณเ์กาะมงักรเขยีวอยา่งรวดเรว็ไปพลาง หาไดม้องดสูิง่ทีเ่กีย่วกบัสำนกั 

ฝูเหยาโดยเฉพาะไม่ จู่ ๆ สายตาของเขาก็หยุดชะงัก พบอะไรเข้าแล้ว

เกาะมังกรเขียวนี้แม้อยู่ต่างแดน แต่ค่อนข้างมีความเป็นสากลอยู่ 

ตลอด นอกจากกิจธุระบนเกาะแล้ว บันทึกเหตุการณ์ของเกาะยังเลียนแบบ 

หนังสือประวัติศาสตร์ของสามัญชน บันทึกเรื่องสำคัญในหมู่ผู้ฝึกบำเพ็ญ 

ในใต้หล้า

เฉงิเฉยีนพบกฎเกณฑข์อ้หนึง่ คนทีเ่พิง่ฝกึสำเรจ็จติปฐมในสามรอ้ยป ี

ให้หลัง โดยพื้นฐานก็ได้แต่หยุดไว้เพียงเท่านี้แล้ว ภายหลังหากมีปาฏิหาริย์ 

อะไรอีก มีชีวิตอยู่ถึงแปดร้อยปีก็แก่ตายแล้ว

ยังมีคนอีกประเภทหนึ่ง บ้างจิตใจแน่วแน่ บ้างพรสวรรค์เป็นเลิศ  

ฝึกจิตปฐมได้แต่เนิ่น  ๆ  ผู้ที่ถูกบันทึกในบันทึกเหตุการณ์เกาะมังกรเขียวได้  

คงเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในปีนั้นเป็นแน่ แต่คนเหล่านี้ไม่เร้นกายในเวลา 

ต่อมาก็ธาตุไฟเข้าแทรกหรือประสบภัยพิบัติตกตายกลางคัน

บันทึกเหตุการณ์เกาะมังกรเขียวทั้งเล่มไม่มีบันทึกที่เกี่ยวกับการ 

เหินหาวแม้แต่ขีดเดียว

เฉิงเฉียนบีบหว่างคิ้วของตนเอง รวบรวมจิตใจที่หลุดลอยอยู่บ้าง 

กลับมา ในใจมีความสงสัยอย่างหนึ่ง...ฉะนั้นแล้ว...คนเหล่านี้เหินหาวได้ 

ย่ำแย่ หรือว่าในหลายปีมานี้ ตั้งแต่สร้างเกาะมังกรเขียวจนถึงล่มสลาย  

ไม่เคยมีผู้ใดเหินหาวสำเร็จเลยกันแน่

เฉิงเฉียนเก็บบันทึกเหตุการณ์ของเกาะลงไปยังชั้นหนึ่งอย่างรวดเร็ว  

ประสานอินบนยันต์คาถาที่ด้านข้างชั้นวางหนังสือ ถ่ายพลังปราณเข้าไปช้า  ๆ  

กล่าวเสียงแผ่วเบา “ข้าอยากดูบันทึกที่เกี่ยวกับการเหินหาว”

ชั้นวางหนังสือไม้สั่นพั่บ ๆ ท่ามกลางพลังปราณที่เต็มไปด้วยความเย็น 

ของเขาครู่หนึ่ง บนชั้นวางมีตำราหลายเล่มเปล่งแสงจาง ๆ ออกมา เฉิงเฉียน 

เลือกออกมาแล้วนำกลับเรือนชิงอันน้อย

หลังเหยียนเจิงหมิงบันดาลโทสะใส่เฉิงเฉียนวันนั้น พอออกจากประตู 

ก็รู้สึกเสียใจ แต่เขาจนปัญญา ฟ้ารู้ว่าขณะเฉิงเฉียนฟุบบนรั้วไม้ของบันได 

ถามคำถามประโยคนั้นต่อเขา เขาราวกับถูกก้อนหินยักษ์พันชั่งทุบใส่หน้าอก 

อวัยวะภายในล้วนเคลื่อนตำแหน่ง ทั้งปวดและสั่นสะท้าน จำต้องใส่อารมณ ์

หนีหายไป หลบเฉิงเฉียนอยู่หลายวัน

เพียงแต่ไม่นานเขาก็พบว่าทำเช่นนี้คล้ายทำเกินไป เพราะหลังจาก 

วันนั้นเฉิงเฉียนก็มิได้ออกจากประตูของเรือนชิงอันน้อยอีกเลย คนทั้งสอง 

อาศัยอยู่ข้างกัน แต่ไม่พบเจอกันถึงสิบกว่าวัน

และในยามนี้เอง เจ่อสือส่งจดหมายมาแล้ว

ผู้ที่วิ่งวุ่นยังคงเป็นสุ่ยเคิงที่แปลงเป็นนกตามอำเภอใจได้ หลี่อวิ๋น 

เห็นนางปรับเปลี่ยนเป็นนกกระจอกตัวหนึ่งด้วยทักษะขั้นสูงเพื่อปิดซ่อน 

อย่างเตะตากว่าเดิม 

สุ่ยเคิงนกกระจอกพกพาความอาฆาตมิอาจอยู่ร่วมฟ้ากับศิษย์พี่สอง 

ตีปีกคู่น้อยบินไปแล้ว เพียงแต่ไม่นานก็พบว่าร่างกายนี้สะดวกเหลือเกิน 

โดยแท้จริง ระดับการแทรกซึมแทบจะเป็นรองเพียงแมลงวัน ไม่ว่าที่ใด 
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ล้วนแฝงตัวไปกับนกน้อยสองสามตัวได้

ในครั้งนี้นางพบเจ่อสือแล้วในที่สุด

“พี่เจ่อสือบอกว่า สำนักโหราศาสตร์แบ่งระดับขั้นชัดเจน โดยทั่วไป 

ผู้ที่เข้าสำนักใหม่ล้วนต้องเป็นสายลับที่รอบนอกหลายสิบปีไปจนถึงนับร้อยปี 

จากนั้นผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าประวัติ 

ขาวสะอาดจึงเข้าสู่ภายในได้ เพียงแต่พักก่อนไม่รู้เกิดเรื่องอะไรขึ้น คนใน 

สำนักเหมือนสู้กันเอง ดุร้ายเสียเหลือเกิน คนที่หน้าตาคุ้นเคยกว่าครึ่ง 

ล้วนหายไปในชั่วข้ามคืน ซ้ำทันเห็นศิษย์พี่สี่...เอ่อ มังกรปีศาจก่อจลาจล  

สำนักโหราศาสตร์ขาดแคลนกำลังคนฉับพลัน ด้วยเหตุนี้จึงวางตัวเลือก 

ไว้ภายนอก รวบรวมสายลับภายนอกที่การฝึกบำเพ็ญไม่เลวและไม่มี 

ข้อบกพร่องอะไรอย่างพวกพี่เจ่อสือเข้าไปชั่วคราว หมู่นี้พวกเขาหมุนเวียน 

กันดักซุ่มบริเวณเขาไท่อินเหมือนรอผู้ใดมาติดกับเอง แม้เบื้องบนมิได้ 

บอกกล่าว แต่พี่เจ่อสือบอกว่า ผู้ที่รอคงเป็นศิษย์พี่สี่”

เขาไท่อิน...ห่างจากที่ตั้งเขาฝูเหยาเพียงไม่ถึงห้าสิบหลี่

เหยียนเจิงหมิงไม่พูดพร่ำทำเพลง สั่งการ “พรุ่งนี้ปิดหมู่บ้านเขา  

พวกเราจะออกเดินทางไปเขาไท่อินทันที”

หลี่อวิ๋นรีบตามไป ถาม “หลังถึงเขาไท่อินเล่า จะทำอย่างไร ท่าน 

คิดช่วยสำนักโหราศาสตร์จับหานยวน หรือว่าทำลายสัญญาอย่างเปิดเผย  

ไม่เคารพตรากำจัดปีศาจ ช่วยหานยวนแก้แค้น?”

“ตรากำจัดปีศาจมิอาจไม่เคารพ” เหยียนเจิงหมิงกล่าวอย่างเด็ดขาด

คนทั้งหลายได้ยินก็รู้สึกใจหวิว

ขณะต่อมาเหยียนเจิงหมิงกล่าวสืบต่อ “แต่มิอาจให้หานยวนตกอยู่ 

ในมือสำนักโหราศาสตร์เด็ดขาด ครั้งนี้ต้องชิงดักเขาเอาไว้ พาเขากลับมา 

ก่อนงานชุมนุมไท่หาง คนของสำนักฝูเหยาเรา ต่อให้เขาแทงผืนฟ้าจนพรุน 

จะฆ่าจะแกงก็มิอาจให้คนนอกตัดสิน”

บทที่แปดสิบเอ็ด

เหยียนเจิงหมิง  กล่าวจบอย่างตรงประเด็นแล้วจึงลุกขึ้นหมาย 

ผละไป เพิ่งผลักประตูออก หลี่อวิ๋นที่ด้านหลังก็เอ่ยปากเรียกเขาเอาไว้

หลี่อวิ๋นลังเลเล็กน้อย สายตาลอยไปด้านนอก กล่าว “อ้อ ใช่แล้ว 

ความจริงยังมีเรื่องหนึ่ง...”

เหยียนเจิงหมิงมองดูตามสายตาของเขาแวบหนึ่ง “เรื่องอะไร”

สุ้มเสียงหนึ่งในอากาศกล่าวต่อ “คือข้า...ขะ...ขะ...ข้า...โอย!”

จากนัน้เปน็เสยีงดงัสนัน่ ของหนกัอยา่งหนึง่ตกสูพ่ืน้ เหยยีนเจงิหมงิ 

หดขาที่ก้าวออกกลับมาเงียบ ๆ

“เหนียนต้าต้า...อาศัยอยู่ในห้องรับแขกหมู่บ้านเขาฝูเหยามาตลอด”  

หลี่อวิ๋นแค่นยิ้มเล็กน้อย กล่าว “ตั้งอกตั้งใจอยากกราบเสี่ยวเฉียนเป็น 

อาจารย์ ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็จะกราบเข้าสำนักฝูเหยาเรา ซ้ำยังบอกว่า  

ไม่สนใจว่าต้องทดสอบอะไร ภูเขาดาบทะเลเพลิงล้วนไม่ต้องกล่าวถึง”

เหนียนต้าต้าเงยหน้าขึ้นด้วยจมูกเขียวหน้าบวม จากนั้นเช็ดเลือด- 

กำเดา เผยรอยยิ้มโง่ ๆ ให้เฉิงเฉียน พูดจาอ้อแอ้อยู่บ้าง ไม่รู้ขณะร่วงลงมา 

ฟันหักหรือว่ากัดปากขาด “อาจา ขออาจารับขาไว้”

หลี่อวิ๋น “หลายวันนี้เสี่ยวเฉียนเก็บตัว ไม่มีเวลาว่างออกมาพบ เขา 

เลยวนเวียนอยู่ด้านนอกนานแล้ว”

เฉิงเฉียนกล่าวด้วยความประหลาดใจ “เหตุใดเจ้ายังไม่ไป”


