


 เสินตี้ เทพจักรพรรดิ

 เสินโฮ่ว ชายาของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทพเซียน

 เสินเฟย สนมของเทพจักรพรรดิ

 จงเทียนหวัง ผู้ปกครองศูนย์กลางสวรรค์

 จงเทียนหวังเฟย ชายาของผู้ปกครองศูนย์กลางสวรรค์

 เป่ยเจี้ยหวัง ประมุขแดนเซียนอุดร

 เป่ยเจี้ยหวังเฟย ชายาของประมุขแดนเซียนอุดร

 คุนหลุนเทียนจวิน ประมุขแดนเทพคุนหลุน

 คุนหลุนเทียนเฟย ชายาของประมุขแดนเทพคุนหลุน

 หนานจี๋หวัง ประมุขแดนทักษิณ

 

 เทียนเสิน/เทพสวรรค์ เทพสวรรค์

 ซ่างเสิน เทพชั้นสูง 

หนึ่งในลำดับขั้นของเทพเซียน

 ซ่างเซียน เซียนชั้นสูง 

หนึ่งในลำดับขั้นของเทพเซียน

ยศตำแหน่งเทพเซียน

ลำดับขั้นเทพเซียน
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 เซี่ยเซียน เซียนธรรมดา 

หนึ่งในลำดับขั้นของเทพเซียน

 เสี่ยวเซียน เซียนชั้นผู้น้อย 

หนึ่งในลำดับขั้นของเทพเซียน

 ส่านเซียน ในลัทธิเต๋าหมายถึงเซียนที่ยังไม่มี

ยศตำแหน่ง

 กุ่ยเซียน เซียนระดับล่างสุดในลัทธิเต๋า

คำเรียกขานเทพเซียน
 

 ตี้จวิน คำเรียกขานเทพจักรพรรดิผู้มีอำนาจ 

สูงสุด

 เสินจุนต้าเหริน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทพเซียน 

(ประมุขเผ่าพันธุ์บุปผา)

 จุนเสิน คำเรียกขานเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่

เชิงยกย่อง

 เสี่ยวเสิน สรรพนามเรียกตนเองเชิงถ่อมตน 

หมายถึงเทพผู้น้อย

 เสี่ยวเซียน สรรพนามเรียกตนเองเชิงถ่อมตน 

 เซี่ยเซียน สรรพนามเรียกตนเองเชิงถ่อมตน
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๑

บทนำ

	 ยามบำเพ็ญละวัยเยาว์	 ยามไร้เศร้าทิ้งยศถา

แต่แล้วกลับนำมา	 ซึ่งวาสนารักนิรันดร์

เคยมีคราวโง่เขลา	 คราวเลอะเลือนคราวดื้อรั้น

อย่าถามปัจจุบัน	 ถึงชาตินั้นบรรพกาล

หนใดจันทร์เต็มดวง	 หวนยิ้มเย้ยยามล่วงผ่าน

ฉางเอ๋อโฉมสะคราญ	 ไร้พบพานคงเสียใจ

เทพเซียนหรือภูตผี	 ใต้ภพนี้เหนือแดนไหน

ชาตินี้หรือชาติใด	 ล้วนไม่คล้ายมนุษย์ภูมิ



ตอนที ่ ๑

วาสนาสามชาติภพ
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ธารมังกรโฉด

สายลมหอมละมุนพัดโชย  ทำนองแห่งห้วงฟ้าแว่วลอย  

หมู่มวลบุปผาหลากสีสันละลานตา เสียงหัวเราะอ่อนหวานแว่วกังวานไม่ขาดสาย

เงาร่างหนึ่งยืนโดดเด่นอยู่ใจกลาง สวมชุดผ้าไหมปักลาย ท่วงท่าสูงส่ง 

งามสง่า ประดุจสรรพสิ่งรอบด้านล้วนดำรงอยู่เพื่อเขา แต่ไม่ว่าอย่างไรกลับมอง 

ใบหน้าของเขาไม่ชัด

ไกลออกไป แว่วเสียงกังวานใสที่เจือแววร้อนใจของใครคนหนึ่ง “เสินจุน- 

ต้าเหริน๑! เสินจุนต้าเหริน!” 

ท่ามกลางเสียงแย้มยิ้มสนทนา เขาสังเกตเห็น โบกมือคราหนึ่ง รอบด้าน 

เงียบสนิทในบัดดล

“มีอะไรหรือ” น้ำเสียงอ่อนโยน

“ข้า...เป็นเสินโฮ่ว๒ของท่านได้หรือไม่” ท่าทางเขินอายระคนคาดหวัง

เสียงหัวเราะพลันดังสนั่น

“หัวเราะอะไร! ข้าชมชอบเสินจุนต้าเหริน ข้าเพียงปรารถนาเป็นเสินโฮ่ว!” 

ท่าทีกึ่งอับอายกึ่งเคืองโกรธ 

“เช่นนั้นก็จงบำเพ็ญเป็นเซียน” น้ำเสียงเจือรอยยิ้ม

...

๑ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทพเซียน ในที่นี้หมายถึงประมุขเผ่าพันธุ์บุปผา
๒ ชายาของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทพเซียน



6

พานพบอีกครายามบุปผาโปรยปราย

พริบตาต่อมา ภาพเบื้องหน้าเปลี่ยนไป คลื่นเมฆาป่วนพล่าน ท่ามกลาง 

ความเวิง้วา้งไรข้อบเขต สองเงารา่งเลอืนรางยิง่ เพยีงรูส้กึวา่เงารา่งหนึง่สงูตระหงา่น  

อีกเงาร่างเล็กกระจิริด

“ขอเสินจุนต้าเหรินโปรดส่งเสริม” เป็นเสียงกังวานใสของสตรี

“เดิมต่างเผ่าพันธุ์ หากเจ้ายืนกรานเช่นนี้เท่ากับฝ่าฝืนวิถีสวรรค์ย่อมถูก 

สวรรค์ลงทัณฑ์” เสียงของบุรุษยังคงนุ่มนวลรื่นหูไม่เปลี่ยน “มนุษย์มีวัฏสงสาร 

หกภพภูมิ ทว่าเจ้าหามีไม่ หากตัดขาดรากฐานเดิมรังแต่จะทำให้จิตวิญญาณ 

ดับสูญ”

“แล้วจะเป็นอะไร! ข้าเพียงปรารถนาตอบแทนเขาชาติหนึ่ง”  น้ำเสียง 

เปี่ยมล้นไปด้วยความหยิ่งทระนง

บุรุษนิ่งเงียบครู่หนึ่ง ถอนหายใจ “นี่คือน้ำจากสระเหยาฉือ หากดื่ม 

เข้าไปจะสลายร่างเดิม จิตวิญญาณจะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิเดียวกับเขา”

“ขอบคุณเสินจุนต้าเหรินยิ่งนัก” ท่าทางปีติยินดี

“หลังดื่มน้ำนี้ นับจากนี้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับข้า เพียงแลกมาซึ่งการ 

ครองคู่ในชาติหนึ่ง หรือว่าเขาสำคัญยิ่งกว่าการเป็นเสินโฮ่ว”

นิ่งเงียบ

“ข้าเป็นเพียงภูตน้อยต้อยต่ำ ไร้วาสนากับวิถีแห่งเซียน เสินจุนต้าเหริน 

อยู่ห่างจากข้า...ไกลเกินไป”

“วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารตลอดกาล ตัดขาดจากวาสนาแห่งเซียน เจ้า...”

“ไม่ขอเป็นเซียน เพียงปรารถนาเป็นมนุษย์ทุกภพชาติ”

“ไม่เสียใจ?”

“ไม่เสียใจ”

รา่งกายเจบ็รา้วราวถกูเลาะหนงัหกักระดกู หงหนงิกรดีรอ้งเสยีงแหบโหย สะดุง้ตืน่ 

เพราะความเจ็บปวด  พลันผุดลุกน่ังบนเตียง  เหง่ือเปียกซึมท่ัวท้ังแผ่นหลัง  

ลูบเน้ือตัวพบว่าผิวหนังยังสมบูรณ์ นางเช็ดเหงื่อเย็นเฉียบบนหน้าผาก นิ่งงัน 

เช่นทุกคราว



7

สู่เค่อ

นับแต่จำความได้ในโลกต่างภพ นางก็เริ่มฝันประหลาดไร้เหตุผลเช่นนี้  

และฝันเรื่อยมาจวบกระทั่งบัดนี้ แทบทุกเดือนจะต้องฝันเช่นนี้ครั้งหนึ่ง บางครา 

นางถึงขนาดสงสัยว่าความฝันนี้คงเริ่มหลอกหลอนตนตั้งแต่เมื่อหลายชาติก่อน  

สตรีผู้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับตน แล้วเสินจุนต้าเหรินเป็นใคร น่าเสียดายที่อย่างไร 

ก็มองรูปร่างหน้าตาของพวกเขาในฝันไม่ชัด

“หงหนิง! ตื่นแล้วหรือไม่” เสียงเคาะประตูดังขึ้น

“อา ตื่นแล้ว”

“อาจารย์เรียกเจ้ากินข้าว”

“จะไปเดี๋ยวนี้”

เสียงนอกประตูเงียบหายไป หงหนิงพลิกตัวลงจากเตียงอย่างรวดเร็ว  

เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างว่องไว วิ่งออกจากห้อง

โต๊ะไม้ใต้ชายคากระท่อมเรียบง่ายอย่างยิ่ง

บนโต๊ะมีกับข้าวสองอย่างและน้ำแกงหนึ่งชาม ธรรมดาทั้งรูปลักษณ์และ 

รสชาติ ทั้งสามคนนั่งลงข้างโต๊ะ กลับมีเพียงหงหนิงกินอยู่คนเดียว อีกสองคน 

ที่เหลือนั่งอยู่ข้าง  ๆ  ต่างมีเพียงน้ำสะอาดถ้วยหนึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้า ผู้หนึ่งเป็น 

บุรุษชุดฟ้าที่ดูแล้วอายุสามสิบกว่าปี อีกผู้หนึ่งเป็นเด็กหนุ่มท่าทางเย็นชาอายุ 

สิบเจ็ดสิบแปดปี 

น้ำเสียงของบุรุษเจือแววเอ็นดู “หงหนิง สีหน้าเจ้าไม่ดี”

หงหนิงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาพุ้ยข้าว “นอนฝันร้าย”

บุรุษขมวดคิ้ว “ฝันร้ายอีกแล้วหรือ”

เหน็เขากงัวล หงหนงิรบียิม้ “อยา่งไรกฝ็นัเชน่นีม้าหลายป ี ไมเ่หน็เปน็อะไร 

ไม่ใช่หรือ อาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วง”

บุรุษพยักหน้า “วันนี้วันที่สิบห้า พลังหยางอ่อนแอ ศิษย์พี่ของเจ้าจะได้ 

ดูดซับพลังจากดวงอาทิตย์ ส่วนข้าจะเก็บตัวฝึกตน หากเจ้าไม่มีอะไรทำ มิสู้ไป 

เก็บสมุนไพรจำนวนหนึ่งกลับมา”

หงหนิงรับคำพลันบ่น “วัน  ๆ  เอาแต่บำเพ็ญเพียร น่าสนุกตรงไหน”

บุรุษแย้มยิ้มก่อนกำชับ “ทุกวันที่สิบห้า พลังหยินรุนแรง บรรดาปีศาจ 
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พฤกษาจะออกมาดูดซับพลังทิพย์จากฟ้าดิน เจ้ามิอาจออกไปไกล ทุกเรื่องต้อง 

ระวัง จำต้องกลับมาหลังเที่ยง” 

“ทราบแลว้ ๆ ทกุครัง้ลว้นกลา่วเชน่นี”้ หงหนงิบน่อบุ ชีไ้ปทีก่บัขา้วบนโตะ๊  

“พวกท่านล้วนบำเพ็ญเป็นเซียน ผู้หนึ่งเอาแต่ดื่มยา ผู้หนึ่งดื่มเพียงน้ำเปล่า  

ไฉนเลยจะมีลาภปากเช่นข้า” กล่าวจบก็คีบอาหารคำใหญ่ แสร้งทำเป็นอุทาน 

อย่างพออกพอใจ “ฝีมือของอาจารย์นับวันยิ่งล้ำเลิศ!”

เด็กหนุ่มข้าง  ๆ  แค่นเสียง

บุรุษชุดฟ้าส่ายหน้ายิ้ม ๆ “การฝึกตนด้วยศาสตร์วิชาเลี่ยงธัญญาหารทำให ้

เป็นอมตะได้ ทว่าเจ้ากลับไม่ยอมฝึก”

หงหนิงไม่สนใจ “วัน ๆ สงบจิตบำเพญ็เพียร ปลอ่ยวางสิ่งประเสริฐมากมาย 

ในใต้หล้าจนมิอาจเสพสุข เป็นอมตะมีอะไรดี ชั่วชีวิตนี้ของข้าไม่มีวาสนาเป็นเซียน  

คอยอยู่รับใช้พวกท่านเช่นนี้ดีกว่า ภายหน้าเมื่อท่านทั้งสองสำเร็จเป็นเซียนอย่าลืม 

ข้าเป็นพอ”

เด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเย็น “เป็นอมตะย่อมดีอยู่แล้ว ขณะที่พวกเรายัง 

หนุ่มแน่น แต่เจ้ากลับแก่หง่อม”

หงหนิงมองค้อน “ท่านจะพูดอะไรก็พูดไป อย่างไรข้าก็ไม่ฝึก”

เด็กหนุ่มเอ่ย “จิตปุถุชนแต่กำเนิดโดยแท้”

สายน้ำจากภูเขาไหลรวมเป็นธารลึก ยามนี้ตรงกับเดือนสี่ ธารน้ำแห่งนี้กลับแผ่ 

ไอเย็นยะเยือกออกมาเป็นระยะ ฝั่งน้ำด้านซ้ายคือหน้าผาสูงชัน

เมื่อคืนตกใจจนเหงื่อออกมากเกิน เนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ หงหนิงวาง 

ตะกร้าที่บรรจุสมุนไพรจนเต็ม ถอดเสื้อผ้าโดดลงน้ำ

ธารเย็นเยียบปรากฏเกลียวคลื่นพลิ้วกระเพื่อม ผิวน้ำใสกระจ่างแต่กลับ 

ลึกจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุด ว่ากันว่าชื่อธารมังกรโฉด ส่วนใต้ธารน้ำแท้จริง 

มีมังกรโฉดหรือไม่ หงหนิงอยู่ในเขาแห่งนี้มาสิบปีเลิกกลัวไปนานแล้ว เพราะ 

แม้แต่อาจารย์ยังไม่รู้สึกว่าในน้ำมีกลิ่นอายปีศาจ คาดว่าคงเป็นเพียงชื่อเรียก  

ต่อให้มีมังกรจริง  ๆ  ก็คงถูกใครจับไปแต่แรก ไม่ก็ถูกสวรรค์ลงทัณฑ์ไปแล้ว
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อันที่จริงหากเป็นแต่ก่อน หากใครบอกว่าโลกนี้มีมังกรอยู่จริง หงหนิง 

เป็นต้องหัวเราะที่อีกฝ่ายงมงาย ทว่านับแต่มาเยือนโลกหล้านี้ ช่วงเวลาสิบปี 

ได้เห็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนับไม่ถ้วน ความเชื่อมั่นในหลักเหตุและผล 

ของนางล้วนพังทลายไปนานแล้ว

ส่วนแท้จริงมาที่นี่ได้อย่างไร  กระทั่งบัดนี้หงหนิงยังหาคำตอบไม่ได้  

รู้ เพียงว่าหมดสติยามกำลังเดินเที่ยวชมอยู่กลางทุ่งดอกฉา๓ เมื่อฟื้นคืนสติ 

ก็กลายเป็นทารกในห่อผ้าที่ถูกทิ้งริมถนน จากนั้นก็ได้อาจารย์ช่วยชีวิต

อาจารย์ชื่อเหวินซิ่น ศิษย์พี่ชื่อไป๋หลิง

นางกลายเป็นทารกก็รับไม่ค่อยได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ชวนให้รับไม่ได้ยิ่งกว่า 

ก็คือ อาจารย์ผู้เรียบร้อย บอบบาง ดูแล้วอายุสามสิบกว่าปี แท้จริงอายุหนึ่งร้อย 

สามสิบสามปี! อีกทั้งศิษย์พี่ไป๋หลิงยัง  ‘มีอายุ’  ถึงสามร้อยเก้าสิบหกปี เขาเป็น 

ภูตน้ำแข็ง

ตั้งแต่เยาว์วัยนางได้ติดตามอาจารย์ร่ำเรียนวิชาฝึกความแข็งแกร่งให้ 

ร่างกาย ต่อให้แช่อยู่ในธารน้ำเย็นเฉียบก็ไม่รู้สึกหนาว หงหนิงมองท่อนแขน 

ขาวเนียน เรียวบาง พลางยิ้มฝืดเฝื่อน อีกโลกหล้าหนึ่งนางอายุยี่สิบสองปี ทว่า 

บัดนี้นางอายุเพียงสิบสองปี...สิบสองปี นางเปลี่ยนจากทารกเป็นเด็กหญิง แต่ 

อาจารย์กับศิษย์พี่กลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่ยอมรับไม่ได้ว่าการบำเพ็ญ 

เป็นเซียนส่งผลดีต่อความงดงาม หากกลับไปเปิดสถานเสริมความงามที่เน้นวิธี 

เลี่ยงธัญญาหาร ไม่กินข้าว ทั้งสามารถลดความอ้วน ทั้งสามารถคงความ 

อ่อนเยาว์ ทั้งสามารถประหยัดเงินหยวน เชื่อว่าต้องมีลูกค้าผู้หญิงแวะเวียนมา 

ไม่น้อยเป็นแน่ 

สิบปี ความทรงจำที่เกี่ยวกับอีกโลกหล้าหนึ่งบัดนี้เปลี่ยนเป็นพร่าเลือน  

สิ่งเดียวที่จำได้ก็คือชื่อที่ออกเสียงคล้ายกัน

อุบัติเหตุครานี้จะเกี่ยวข้องกับความฝันประหลาดนั้นหรือไม ่ เรื่องนี้หงหนิง 

ก็เคยถามอาจารย์เป็นการส่วนตัว หากแต่เหวินซิ่นก็ไม่รู้สาเหตุแน่ชัด บอกเพียง 

๓ ดอกคามิเลีย
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ว่าชาติก่อนนางอาจมีความเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับสตรีผู้นั้น

หงหนิงแช่อยู่ในน้ำพลางครุ่นคิด

ตอนนั้นเอง บริเวณไม่ไกลจากนาง ธารน้ำสีเขียวที่เดิมนิ่งสนิทพลันบังเกิด 

เกลียวคลื่นรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ค่อย  ๆ  ส่งเสียงดังครืนคราง

เพราะพบเห็นอะไรมามาก ประสาทสัมผัสจึงว่องไวเป็นพิเศษ หงหนิงตระหนัก 

ได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติ ครั้นเพ่งมอง เห็นว่าใจกลางธารน้ำกำลังป่วนพล่านราวถูก 

ต้มเดือด ขณะเดียวกันกลิ่นอายปีศาจพุ่งทะลวงเสียดฟ้า นางตกตะลึง ทำท่า 

จะโดดขึ้นฝั่ง

ขาซ้ายถูกอะไรบางอย่างเกี่ยวรัด

เยียบเย็น เรียบลื่น และค่อนข้างแข็ง 

งูน้ำที่ฝึกสำเร็จเป็นปีศาจ? หงหนิงขนลุกชัน รีบก้มมอง ใต้ธารน้ำลึก 

มองไม่เห็นหน้าตาของสิ่งดังกล่าว เห็นเพียงตัวของมันหนาเท่าถังน้ำ ดำทะมึน 

ราวหมึก และด้านบนยังเต็มไปด้วยเกล็ดแข็งหนา!

ใช่งูเสียที่ไหน!

แย่แล้ว เจอสิ่งนี้เข้าให้จนได้! หงหนิงตกใจร้องลั่น “อาจารย์...ศิษย์พี่...”

ตัวมังกรแม้ลื่น ทว่าขากลับถูกรัดแน่นยิ่ง ไม่ว่าอย่างไรก็สลัดไม่หลุด

นึกไม่ถึงว่าธารน้ำแห่งนี้จะมีมังกรโฉดอยู่จริง ได้ยินว่ามังกรโฉดกินคน 

เป็นอาหาร ใช้จิตวิญญาณของมนุษย์ฝึกปรือไข่มุกวิญญาณ อย่าว่าแต่ตอนนี้ 

ข้างกายไม่มีอาวุธวิเศษ ต่อให้มี ลำพังเพียงตนก็มิอาจสยบมันได้ เหวินซิ่นกับ 

ไป๋หลิงกำลังฝึกปรือ ยันต์ส่งสัญญาณก็ไม่มี แล้วจะทำเช่นไร

ครานี้หงหนิงถึงนึกเสียใจที่กาลก่อนไม่ตั้งใจร่ำเรียนวิชาฤทธิ ์ อารามร้อนใจ 

กลับกระตุ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอด นางพยายามตั้งสติอย่างเต็มที่ อ้าปาก 

หมายท่องคาถาเร้นกาย

ทันใดนั้นมังกรพลันเปลี่ยนมารัดเอวนาง ฉุดกระชากลงไปใต้น้ำ

สายน้ำโถมเข้าใส่จากทุกด้าน พุ่งใส่ปาก จมูก และหู หงหนิงสำลักน้ำ  

พลันนึกโมโหตนเอง รู้อย่างนี้น่าจะร่ายคาถาเลี่ยงน้ำแต่แรก บัดนี้น้ำท่วมปาก  
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จะท่องคาถาอะไรก็ไม่ได้

ในน้ำแว่วเสียงหัวเราะเยียบเย็นที่เจือแววลำพองประหนึ่งเสียงฟ้าคำรน

โชคดีที่หงหนิงเป็นคนใจกล้า แม้หวาดกลัว กระนั้นก็ยังคงเบิกตากว้าง... 

ทั้งที่อาจารย์แน่ใจว่าที่นี่ไม่มีกลิ่นอายปีศาจ เหตุไฉนจู่  ๆ  จึงมีมังกรชั่วโผล่ขึ้นมา!

อาศัยแสงสว่างริบหรี่ ในที่สุดนางก็พบสาเหตุ

ใต้น้ำประมาณหนึ่งจั้ง๔ บนผาหินปรากฏถ้ำสูงขนาดครึ่งมนุษย์ถ้ำหนึ่ง

หงหนิงกระจ่างในบัดดล เห็นทีถ้ำนี้คงทะลุไปที่อื่น ปกติมังกรโฉดไม่ได้ 

อยู่ในธารลึก วันนี้โผล่ออกมาดูดซับพลังจากดวงอาทิตย์ถึงได้พบกับตนเข้า  

มิน่าก่อนหน้านี้ถึงไม่มีกลิ่นอายปีศาจ!

ช่วงเอวของนางรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเกล็ดของมันกำลังสั่นไหว ความ 

ขยะแขยงระคนหวาดกลัวพลันพุ่งเข้าโถมทับจิตใจ ยิ่งหายใจไม่ออกมากขึ้นทุกท ี

นางได้แต่ดิ้นรนสุดชีวิต  ทว่าเรี่ยวแรงของเด็กอายุสิบสองปีจะมีมากเท่าใด  

มังกรนั้นรัดตัวนางลากลงไปใต้ธารลึก

ขณะกำลังสิ้นหวัง ลำแสงสีทองราวดาวตกพลันพุ่งลงมาจากเหนือศีรษะ

หงหนิงตกตะลึง

มังกรดำคล้ายแปลกใจเช่นกัน พลันหยุดการเคลื่อนไหว

พริบตานั้นของสิ่งนั้นก็ร่วงลงสู่ก้นธาร คล้ายถูกกระแทกแตก กระจาย 

กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยจำนวนมหาศาล ธารน้ำที่ลึกสี่ห้าจั้งดูแล้วเฉกเช่นม่าน 

ราตรีอันกว้างใหญ่ไพศาลกลางคิมหันตฤดู ประดับประดาด้วยหมู่ดาวสุกสกาว 

ดารดาษ

แสงดาวกะพริบระยิบระยับ แล้วโดยไม่คาดหมาย พวกมันก็เริ่ม  ‘แตก 

หน่อ’!

ราวกับการเร่งภาพเร็วในละคร กิ่งใบกระจายตัวอย่างรวดเร็ว เพียงชั่วครู ่

ก็งอกออกเป็นต้นอ่อนของดอกไม้ ก่อนจะผลิบานเป็นดอกไม้สวยงามดอกใหญ่!

หาใช่เพียงดอกเดียว แต่คือร้อยบุปผาบานสะพรั่ง!

๔ หนึ่งจั้งประมาณ ๓.๓๓ เมตร
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เจิดจรัสเช่นโบตั๋น ละลานตาเช่นดอกท้อ งามลออเช่นดอกซิ่ง๕ งามพิสุทธิ ์

เช่นพุดตาน อ่อนละมุนเช่นเบญจมาศ หยิ่งทระนงเช่นดอกเหมย งามสล้าง 

เช่นบัวแดง...ดอกไม้แทบทุกฤดูกาลล้วนปรากฏขึ้นที่นี่อย่างพร้อมเพรียง แจ่มจ้า 

หลากสีสัน พากันชูช่อแบ่งบาน ทัศนียภาพอันงดงามจับตาคล้ายจะทำให้ธารลึก 

อันน่าสะพรึงกลัวบังเกิดความสว่างไสว แสงทองอร่ามฉาบประกาย รัศมีมงคล 

โอบล้อมห่อหุ้มประดุจอุทยานร้อยบุปผา

ประหนึ่งมีลมพัดผ่าน คลื่นดอกไม้กระเพื่อมไหว

หงหนิงได้สติ หันไปเห็นมังกรดำตัวนั้นชัดเจน พบว่ามันมีสีดำทะมึน 

ทั่วทั้งตัว เกล็ดตามตัวทอประกายวาววามยามขยับ นัยน์ตาดุจแสงโคม บนหัว 

มีเขายาว ลักษณะดุร้ายยิ่ง 

มังกรรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ  กระนั้นก็ทำใจทิ้งอาหารรสเลิศไม่ลง  

ตัดสินใจจัดการโดยเร็วที่สุด แหงนหน้าอ้าปากเตรียมขย้ำ

หงหนิงหลับตา

เสียงคำรามดังขึ้น จู่  ๆ  พันธนาการก็คลายออก คลื่นน้ำรอบด้านปั่นป่วน 

พลุ่งพล่าน

หงหนิงแปลกใจ พลันลืมตามอง เห็นมังกรส่ายหัวส่ายหางอย่างเอาเป็น 

เอาตาย ดวงตาแดงก่ำราวเปลวเพลิงคล้ายมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในตา เกล็ด 

ทั่วตัวค่อย  ๆ  เผยออ้า กลีบดอกไม้นับไม่ถ้วนแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่าง 

เกล็ด ตั้งตระหง่านประหนึ่งเข็มมีดแหลมคม

สุดท้ายมังกรโฉดเจ็บปวดแสนสาหัส กระเสือกกระสนแทรกตัวหนีเข้าไป 

ในถ้ำบนผาหิน

ขณะหงหนิงอึ้งงัน ฝ่าเท้าพลันถูกอะไรบางอย่างค้ำยัน พุ่งตัวขึ้นไปด้านบน

นั่นคือต้นฉาแดงงดงามขนาดมหึมา ดอกไม้ยักษ์ยันเท้าของนางไว้ เมื่อ 

ส่งนางถึงริมฝั่งก็หายวับไป จากนั้นมือคู่หนึ่งก็รับตัวนางเข้าสู่อ้อมกอด

๕ ดอกเอพริคอต
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จิ่นซิ่ว

เช่นนี้แน่นอนว่า  ไม่ใช่ความบังเอิญ หงหนิงเดาออกแต่แรกว่า 

มีคนช่วยชีวิตตนจึงไม่ตกใจ หากแต่กลิ่นหอมละมุนเบาบางที่โชยออกมาจากตัว 

ของผู้มาเยือนกลับทำให้นางรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด

เป็นบุรุษเยาว์วัยสวมชุดผ้าไหมปักลายผู้หนึ่ง

กล่าวว่าเยาว์วัย อันที่จริงมองอายุแท้จริงของเขาไม่ออก นัยน์ตากระจ่างใส 

ราวสายน้ำ ใบหน้างดงามยากพรรณนา รอยยิ้มอ่อนบางมองคราแรกดูสูงส่ง 

เหนือผู้ใด มองอีกครากลับเจิดจรัสหาใดเปรียบ เป็นความงามสง่าที่ร้อยบุปผา 

บานสะพรั่งเมื่อครู่มิอาจเทียบได้

เขายิ้มน้อย  ๆ  พลางก้มมองนาง “หงหนิง”

ความรู้สึกสนิทชิดใกล้พลันก่อตัวขึ้นในใจอย่างไม่มีเหตุผล หงหนิงตอบรับ 

อย่างไม่รู้ตัว ก่อนจะเอ่ยอย่างแปลกใจ “ท่านรู้จักข้า?”

บุรุษชุดผ้าไหมอมยิ้มไม่ตอบคำ

หงหนิงเพิ่งนึกได้ว่าตนเปลือยกายอยู่ในอ้อมกอดเขา กระแสเลือดรุ่มร้อน 

พลันแล่นพล่านขึ้นสู่สมอง แม้ตอนนี้ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เป็นเพียง 

เด็กหญิงอายุสิบสองปี ทว่าความรู้สึกนึกคิดหาใช่เด็กไม่

นางพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสติ “ปล่อยข้าลงก่อนได้หรือไม่”

บุรุษชุดผ้าไหมปล่อยนางลงตามคำขอ

หงหนิงเดินไปหยิบเสื้อผ้ามาสวม จากนั้นหันไปมองเขา แม้บัดนี้ท่าที 
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ของนางจะสงบเยือกเย็น ทว่าใบหน้ายังคงร้อนผะผ่าวอย่างมิอาจควบคุม นาง 

ใคร่ครวญครู่หนึ่งถึงเอ่ย “ขอบคุณผู้มีพระคุณที่ยื่นมือช่วยเหลือ”

เมื่อครู่เพิ่งประสบเหตุสะเทือนขวัญ ว่าตามเหตุผล การแสดงออกของ 

นางดูไม่สมวัยอย่างยิ่ง หากเป็นคนทั่วไปย่อมรู้สึกแปลกใจ ทว่าบุรุษชุดผ้าไหม 

กลับไม่มีท่าทีเช่นนั้น “เดิมข้าก็มาเพื่อช่วยเจ้า”

หงหนิงไม่เข้าใจ

บุรุษชุดผ้าไหมกล่าวต่อ “กว่าจะบำเพ็ญสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ปล่อยมันไป 

เถิด”

ในที่สุดหงหนิงก็เข้าใจความหมายของเขา “แต่มันจะทำร้ายผู้คนอีก”

บุรุษชุดผ้าไหมเอ่ย “เดิมต่างเผ่าพันธุ์ สวรรค์ย่อมกำหนดโทษทัณฑ์  

ไม่ใช่เรื่องที่ข้าควรก้าวก่าย”

ทุกอย่างปล่อยไปตามธรรมชาติ คนผู้นี้ก็บำเพ็ญเพียรเช่นเดียวกับอาจารย ์

หรือ หงหนิงคิดในใจ เนื่องจากเขาเป็นผู้ช่วยชีวิต จึงไม่สะดวกต่อความ เพียง 

เอ่ยอย่างสุภาพ “ขอเรียนถามนามอันสูงส่งของผู้มีพระคุณ” 

บุรุษชุดผ้าไหมถอนใจแผ่วเบา “จำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้นานแล้ว”

หงหนิงงุนงง

บุรุษชุดผ้าไหมยกมือขวาขึ้น

มือนั้นงดงามยิ่ง สิบนิ้วเรยีวยาวไดร้ปู คลี่กางตามแตใ่จ ประหนึ่งแกะสลัก 

จากหยกน้ำงาม หงหนิงตะลึงมอง เมื่อได้สติก็พบว่าตนเองยืนอยู่ท่ามกลาง 

ทุ่งดอกไม้ตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้

ดอกฉาสีแดงสดงดงามดุจเปลวเพลิง

หงหนิงชอบสีสันสดใสเช่นนี้เป็นทุนเดิม ทำให้นางรู้สึกอบอุ่น สุขสันต์  

พลันอารมณ์เบิกบาน นางทรุดตัวนั่งยอง ๆ เอื้อมจับดอกไม้ ผู้ใดจะรู้ว่าความรู้สึก 

ยามสัมผัสดอกไม้กลับเหมือนจริงยิ่ง ไม่ใช่สิ่งที่คาถาลวงตาทั่วไปจะทำได ้ หงหนิง 

ประหลาดใจเหลือล้น “นี่คือ...คาถาลวงตาขั้นสูง? หรือว่าคาถาเคลื่อนย้าย?  

ท่านเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเช่นกันกระมัง”

บุรุษชุดผ้าไหมส่ายหน้า ก่อนจะแย้มยิ้ม “นับว่าใช่”
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หงหนิงคร้านจะคิดถ้อยคำเป็นการเป็นงานอีก ตัดสินใจเอ่ยถามตามตรง 

“ท่านชื่ออะไร”

บุรุษชุดผ้าไหมนิ่งมองนาง “แม้แต่ตัวตนของตนเองยังจำไม่ได้ จะจดจำ 

ชื่อของข้าได้อย่างไร”

ตัวตนของตนเองอะไรกัน หงหนิงฟังแล้วฉงน “ท่านรู้จักข้า?”

บุรุษชุดผ้าไหมยิ้มไม่ตอบคำ เอ่ยถาม “เหตุใดจึงไม่บำเพ็ญเป็นเซียนเช่น 

อาจารย์เจ้า วิถีแห่งเซียนเป็นนิรันดร์ อมตะไร้ดับสูญ ไยจึงต้องทนทุกข์ทรมาน 

จากการเวียนว่ายตายเกิด”

กล่าวถึงเรื่องนี้ หงหนิงยิ้มบาง “วิถีแห่งเซียนแม้เป็นนิรันดร์ ทว่าตาม 

ความเห็นของข้า การเวียนว่ายตายเกิดก็ใช่ว่าทุกข์ทรมาน”  นางกล่าวพลาง 

ลุกขึ้นยืน “ตายแล้วเกิดใหม่ แตกต่างอย่างไรกับการเป็นอมตะ แทนที่จะฝึกจิต 

บำเพ็ญเพียรไม่จบไม่สิ้น มิสู้อยู่ในโลกมนุษย์ตลอดกาล ประสบพบพานเรื่อง 

น่าสนใจสารพัน อีกทั้งการบำเพ็ญเป็นเซียนช่างไร้สีสันน่าเบื่อหน่าย ข้าชื่นชอบ 

ความครึกครื้น โลกมนุษย์มีความรัก มีมิตรภาพก็ประเสริฐยิ่งเช่นกันไม่ใช่หรือ”

บุรุษชุดผ้าไหมเอ่ย “มีความรักแล้วอย่างไร วัฏสงสารหกภพภูมิ ทุกชาต ิ

ที่เกิดใหม่จะลืมเลือนความรักในชาติก่อนจนหมดสิ้น เฉกเช่นเจ้า แม้แต่เหตุผล 

ที่ตนเองเกิดใหม่ยังลืมเลือน ไม่เท่ากับไร้หัวใจเช่นกันหรือ”

หงหนิงแย้ง “ลืมเลือน ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเกิดขึ้น ในเมื่อเคย 

เกิดขึ้นก็มิอาจมองว่าไร้หัวใจ”

บุรุษชุดผ้าไหมท้วง “มีความรักก็มีความทุกข์ จะเทียบกับการหลุดพ้น 

เช่นเทพเซียนได้อย่างไร”

เขาต้องการโน้มน้าวให้ตนบำเพ็ญเป็นเซียน? หงหนิงลอบยิ้ม จ้องตาเขา 

พลางย้อนถาม “ได้สัมผัสความสุข เศร้า เหงา ทุกข์ก็ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องดี คู่สามี 

ภรรยาเทพเซียนต้องร่วมฝึกตนร่วมบำเพ็ญด้วยกันทุกวันกระมัง ปราศจาก 

ความรักความใคร่เช่นนั้นก็เฉกเช่นท่อนไม้สองท่อน อมตะแล้วจะมีประโยชน์ใด”

วาจาเช่นนี้กล่าวออกจากปากเด็กหญิงอายุสิบสองปีให้รู้สึกแปลกประหลาด 

ยิ่ง บุรุษชุดผ้าไหมยิ้มเล็กน้อย “ยังคิดเช่นนี้อยู่อีกหรือ”
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“ข้าคิดเช่นนี้มาตลอด” หงหนิงตอบ

“เช่นนั้นภายหน้าค่อยว่ากัน” บุรุษชุดผ้าไหมหมุนตัว ยกมือ “ข้าชื่อจิ่นซิ่ว”

หงหนิงรีบก้าวตามไป “ท่าน...”

แต่อีกฝ่ายหายวับไปแล้ว

หายตัวไปแล้วหรือ หงหนิงแน่ใจว่าอีกฝ่ายต้องมีวิชาฤทธิ์สูงล้ำ จึงไม่ได้ 

ตระหนกตกใจ เพียงรู้สึกเศร้าหมองอย่างประหลาด ครั้นก้มหน้า หมู่มวล 

ดอกฉาสีสันแจ่มจ้ารอบด้านก็เฉกเช่นเดียวกับเขา ล้วนแต่อันตรธานไร้ร่องรอย

“จิ่นซิ่ว” นางเอ่ยพึมพำ 

“นับวันยิ่งทึ่ม!” เสียงเยียบเย็นของคนผู้หนึ่งดังขึ้น

“ไป๋หลิงหรือ”

“ไม่มีสัมมาคารวะ”

ไป๋หลิงแช่ตัวอยู่ในธารน้ำ ชุดที่สวมใส่หาได้แนบติดร่างยามสัมผัสน้ำ 

เช่นคนทั่วไปไม่ กลับเสมือนยามอยู่บนพื้น ชุดขาวหลวมใหญ่พลิ้วไสวอย่าง 

เป็นธรรมชาติ กระเพื่อมไหวตามเกลียวคลื่น ร่างทั้งร่างประดุจรวมเป็นหนึ่ง 

กับสายน้ำ

หงหนิงเลิกคิดฟุ้งซ่าน สองมือยันเข่า โน้มตัวมองเขา “ศิษย์พี่รูปงามขึ้น 

ทุกวัน มิน่าภูตบุปผาและปีศาจพฤกษาตั้งมากมายล้วนหมายปองท่าน”

ไป๋หลิงเหลือบตาอย่างแช่มช้า “เจ้าไม่คล้ายเด็กจริง  ๆ”

วาจานี้เขาเคยกล่าวหลายครั้ง หงหนิงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องย้อนเวลา ยิ้มแล้ว 

เอ่ย “บัดนี้ข้าเป็นเด็ก แต่อีกไม่กี่ปี ผู้อื่นก็จะเข้าใจว่าท่านเป็นศิษย์น้องของข้า”

ใบหน้าไป๋หลิงพลันเปลี่ยนเป็นบึ้งตึง

ทำให้ภูตอาวุโสที่อายุสามร้อยกว่าปีเคืองขุ่นได้ หงหนิงลอบดีใจ แสร้ง 

ทำเป็นแหงนหน้ามองฟ้า ถอนใจยาวก่อนจะเอ่ย “ดูท่านอย่างไรก็ไม่เติบใหญ่  

บัดนี้รู้สึกแล้วหรือไม่ อมตะก็ไม่ได้ประเสริฐปานนั้น”

ไป๋หลิงไม่ตอบ ร่างกายเริ่มโปร่งแสง

หากเป็นผู้อื่นยั่วโมโหเขา คงกลายสภาพเป็นก้อนน้ำแข็งไปนานแล้ว ทว่า 
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หงหนิงกลับไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย “อย่าคืนร่างเดิมเพื่อให้ข้าตกใจ ข้าเลิกกลัว 

ไปนานแล้ว” นึกถึงกาลก่อนประสบการณ์เพียงแค่นั้น นางรู้สึกขันยิ่ง “จะบอก 

ความจริงให้ท่านรู้ ตอนนั้นข้านึกว่าท่านถูกแดดส่องจนละลายถึงได้ร้อนใจ ท่าน 

คิดว่าข้ากลัวท่านจริง  ๆ  หรือ”

ไป๋หลิงชะงัก นิ่งเงียบ ค่อย  ๆ  คืนร่างเป็นมนุษย์ดังเดิม

หงหนิงคว้าตะกร้าสมุนไพรข้างกายมาถือ ลุกขึ้นยืน “ท่านเป็นภูตชรา 

อายุสามร้อยกว่าปี เทียบรุ่นเทียบอายุ ข้าต้องเรียกท่านว่าผู้อาวุโสด้วยซ้ำ  

ไฉนเลยจะกล้ามีศิษย์น้องเช่นท่าน”

ไป๋หลิงแค่นเสียงเย็น “อาจารย์ให้เจ้ากลับไปหลังเที่ยงวัน”

หงหนิงลอบรู้สึกผิด ทว่ากลับเอ่ย “ข้าไม่ได้กำลังเตรียมตัวกลับหรือ  

วันประเสริฐปานนี้ ท่านไม่ได้ฝึกปรือหรือ”

ไป๋หลิงตอบ “เมื่อครู่คล้ายมีกลิ่นอายปีศาจ” 

หงหนิงพลันตื้นตัน ไป๋หลิงแม้มักแสดงท่าทีเย็นชาไม่ใส่ใจ แต่แท้จริงแล้ว 

ศิษย์พี่ผู้นี้เป็นห่วงตนอย่างยิ่ง ภูตสัมผัสถึงกลิ่นอายปีศาจได้มากที่สุด ดูท่า 

เขาคงรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติถึงได้หยุดฝึกปรือกลางคัน หายตัวมาที่นี่เพื่อดูว่าเกิด 

อะไรขึ้น

นึกถึงตรงนี้ หงหนิงจึงไม่ปิดบังอีก “ธารแห่งนี้มีมังกรโฉดอยู่จริง แต่ 

มันหนีไปแล้ว คงไม่กลับมาชั่วคราว”

ไปห๋ลงิขมวดคิว้ ไมไ่ดถ้ามมากความ “ขา้วา่คงเกดิเรือ่ง กลบัไปคอ่ยวา่กนั”

รู้ว่าเขาไม่เห็นจิ่นซิ่ว หงหนิงพยักหน้า ถือตะกร้ากลับกระท่อม

วันรุ่งขึ้นเหวินซิ่นออกจากการเก็บตัวฝึกตน ครั้นรู้เรื่องนี้ก็ตกใจยิ่ง แต่เมื่อ 

เห็นนางปลอดภัยก็เบาใจลง เขาไต่ถามอย่างละเอียด หงหนิงเล่าเหตุการณ์ที่ 

เกิดขึ้นให้เขาฟัง สุดท้ายอธิบายอย่างคลุมเครือว่ามีผู้บำเพ็ญเพียรที่ไม่รู้ที่มาผู้หนึ่ง 

มาช่วยชีวิตไว้

ผู้บำเพ็ญเพียรพบเจอได้ทั่วไป เหวินซิ่นไม่ได้สงสัย ครุ่นคิดครู่หนึ่ง 

ก่อนเอ่ย “มังกรนี้ต้องไม่ใช่มังกรแต่กำเนิด แต่เป็นอะไรบางอย่างที่มีวาสนา 
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จนฝึกสำเร็จเป็นมังกรปีศาจ และเพราะไม่เคยเข้าเฝ้า เทพมังกรจึงมีนิสัยดุร้าย 

กินคน”

“คงจะเป็นงู” หงหนิงนึกถึงลักษณะดุร้ายของมังกรตัวนั้นแล้วยังหวาดกลัว 

ไม่หาย

เหวินซิ่นหวนนึก “อันที่จริงตอนข้ามาที่นี่ครั้งแรก ได้ยินชื่อธารมังกรโฉด 

ก็เคยสงสัย สืบถามได้ความว่า ธารแห่งนี้ได้ชื่อเรียกนี้เมื่อห้าสิบปีก่อน มีคน 

เห็นเด็กเลี้ยงวัวผู้หนึ่งถูกงูยักษ์กลืนกิน มีขา ร่างดำ น่าจะเป็นมังกรน้ำ๑ แต่ 

หลายปีมานี้ ข้าไม่เคยรู้สึกถึงกลิ่นอายปีศาจในธารแห่งนั้น และไม่เคยได้ยินว่า 

ละแวกนี้มีคนเลี้ยงสัตว์หายสาบสูญ เข้าใจว่าถูกผู้บำเพ็ญเพียรจับไปแล้วจึงไม่ได้ 

ใส่ใจ” 

หงหนิงเอ่ย “ถ้ำนั้นต้องทะลุไปที่อื่นเป็นแน่ ละแวกนี้ไม่มีอะไร ไม่ได้ 

หมายความว่ามันจะไม่ก่อกรรมทำชั่วที่อื่น เกรงว่าคงกินคนไปไม่น้อยแล้ว เพียง 

แต่วันนี้ไม่รู้เหตุใดมันถึงโผล่มาทางนี้ บังเอิญพบข้าเข้า”

เหวินซิ่นกล่าว “ตามที่เจ้าเล่า มันมีเกล็ดมีเขา มังกรน้ำเดิมต้องฝึกปรือ 

ห้าร้อยปีถึงกลายร่างเป็นมังกรได้ บัดนี้กลับใช้เวลาเพียงห้าสิบปี มันต้องมี 

ของวิเศษบางอย่างคอยช่วยเหลือเป็นแน่ถึงได้ก้าวหน้ารวดเร็วเช่นนี้”

ไป๋หลิงถามเข้าประเด็น “จับหรือปล่อย”

เหวินซิ่นถอนใจ “บำเพ็ญตบะจนถึงขั้นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย นับเป็นวาสนา 

ของมัน เพียงแต่ไร้ผู้แนะนำจึงเลือกเส้นทางผิด เคราะห์สวรรค์ภายหน้าย่อม 

หนักหนาสาหัสเกรงว่ายากหนีพ้น มิสู้เริ่มจากโน้มน้าวชี้แนะ หากมันยอมกลับเนื้อ 

กลับตัวเลิกกินคนก็นับเป็นการสั่งสมบุญกุศล”

หงหนิงเดิมรู้สึกว่ามังกรนั้นดุร้ายโฉดชั่ว จับจะปลอดภัยกว่า แต่เมื่อ 

นึกถึงวาจาของจิ่นซิ่วที่เคยบอกให้ปล่อยมันจึงพยักหน้า “เช่นนี้ประเสริฐ”

“หากภายหน้ามันทำชั่วอีกเล่า” ไป๋หลิงถาม 

เหวินซิ่นก็นึกถึงจุดนี้เช่นกัน “ทางที่ดีก็ผนึกกำลังมัน”

๑ มังกรน้ำหรือ ‘เจียว ( )’ เป็นสัตว์ในตำนานของจีน อยู่ในตระกูลมังกร ( )



19

สู่เค่อ

“ในมือไร้ซึ่งสิ่งปิดผนึก” ไป๋หลิงกล่าว

เหวินซิ่นเอ่ย “มันกลายเป็นมังกรเร็วเช่นนี้ เพราะอาศัยของวิเศษบางอย่าง  

หากรู้ว่าคืออะไร ข้าย่อมมีวิธีจัดการ”

“ข้าจะเข้าไปสืบในถ้ำนั้น” ไป๋หลิงอาสา 

หงหนิงรีบดึงแขนเขา “ท่านคนเดียวหรือ”

ไป๋หลิงเหลือบมองนางอย่างดูแคลน ก่อนหมุนตัวเดินออกไป

เหวินซิ่นเอ่ยยิ้ม  ๆ “ไม่เป็นไร มังกรนั้นยังมิอาจกลายร่างเป็นมนุษย์  

แสดงว่าตบะยังไม่แก่กล้า อีกทั้งไป๋หลิงอยู่ในน้ำจะได้เปรียบกว่า” กล่าวจบ 

ก็ลุกขึ้นยืน “เราสองคนก็ตามไปดูเถิด จะได้คิดหาวิธีรับมือแต่เนิ่น ๆ ไม่แน่วันที ่

สิบห้าเดือนหน้ามังกรปีศาจตัวนั้นอาจกลับมาอีก”

ธารน้ำเยียบเย็นราวกระจกเฉกเช่นปกติ

ไป๋หลิงลงน้ำหายวับไป เหวินซิ่นสำรวจอยู่บนฝั่ง

หงหนิงยืนอยู่ไกล  ๆ นึกถึงวิชาฤทธิ์ของจิ่นซิ่วเมื่อวาน “อาจารย์ หากข้า 

ต้องการให้ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ผลิบานควรใช้คาถาใด”

เหวินซิ่นนึกว่านางใฝ่รู้ใฝ่เรียน พลันเอ่ยตอบ “แน่นอนว่าต้องเป็นคาถา 

ลวงตา วิธีอำพรางตา” กล่าวจบก็โบกมือคราหนึ่ง ทัศนียภาพรอบด้านพลัน 

เลือนหายกลายเป็นป่าท้ออันสวยสดงดงาม กลีบดอกไม้โปรยปรายเป็นสาย

หงหนิงยกมือคว้ากลีบดอกไม้ กลับปราศจากสัมผัสแท้จริงเช่นเมื่อวาน  

“ดอกไม้เหล่านี้ล้วนเป็นภาพลวงตา เป็นของปลอม”

“ย่อมเป็นของปลอม”

“หากข้าต้องการดอกไม้จริงเล่า”

เหวินซิ่นหัวเราะ “ต้องปลูกเอง”

อาจารย์ตอบกระชับได้ใจความยิ่ง หงหนิงไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องไห้ด ี

“มิสู้ใช้คาถาห้าผีเคลื่อนย้าย?”

นานครั้งนางจะมีใจใฝ่ศึกษาเช่นนี้ เหวินซิ่นยกเลิกคาถา รอบด้านหวนสู่ 

สภาพเดิม  “จริงอยู่ที่คาถาห้าผีเคลื่อนย้ายย้ายของจากที่อื่นมาที่นี่ ได้ แต่ 
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พืชพรรณบุปผาอยู่ในความดูแลของเทพบุปผา แม้แต่ซ่างเซียน๒ ยังมิอาจกระทำ 

เกินขอบเขต เรียกสั่งตามอำเภอใจ ผีรับใช้ไฉนเลยจะกล้าลงมือ”

“โอ”

“พืชพรรณบุปผาไม่เหมือนมนุษย์ พวกมันต้องพึ่งพาพลังจากธรรมชาติ 

อยู่ได้ด้วยพลังจากพื้นดิน หากพ้นจากดินพลังจะสูญสิ้น พลังสูญสิ้นวิญญาณ 

จะแตกซ่าน วิญญาณแตกซ่านรากฐานจะเหี่ยวเฉา ทันทีที่ต้นไม้ใบหญ้าพ้นจาก 

ดิน จิตวิญญาณที่พึ่งพาพลังจากดินจะแตกสลาย มิอาจบำเพ็ญตบะได้อีก หาก 

ไม่ใช่เพราะความจำเป็นในการดำรงชีพ การเหยียบย่ำเด็ดดึงพวกมันตามอำเภอใจ  

นับเป็นการทำลายบุญกุศล เพื่อความสนุกชั่วครู่จึงตัดขาดเส้นทางเซียนของ 

พวกมัน ย่อมถูกเทพบุปผาลงทัณฑ์”

หงหนิงย้อนถาม “แล้วพวกเรากินผักเก็บหญ้า  พวกมันไม่น่าสงสาร 

แย่หรือ”

“เช่นนี้ เป็นลิขิตสวรรค์และเป็นเคราะห์กรรมของพวกมัน  หาไม่แล้ว 

ใต้หล้านี้ไม่เต็มไปด้วยภูตผีปีศาจหรือ”  เหวินซิ่นรู้สึกขัน “ต่อให้เป็นมนุษย์ 

เช่นพวกเราก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีวาสนาเป็นเซียน เทพเซียนมิอาจผ่านด่านเคราะห์  

พลังฝึกปรือจะลดลงและอาจถึงขั้นกลับคืนสู่ร่างเดิม  วิถีสวรรค์เป็นเช่นนี้  

ยุติธรรมต่อสรรพสิ่งทั้งมวล”

เทพเซียนย่อมต้องผ่านด่านทดสอบเช่นกัน  หงหนิงถอนใจ “แล้วเป็น 

เทพเซียนมีอะไรดี”

เหวินซิ่นยิ้มไม่ตอบคำ

หงหนิงกลับเข้าเรื่องเดิม “เช่นนี้แสดงว่าคาถาห้าผีเคลื่อนย้ายใช้ไม่ได้ผล”

เหวินซิ่นพยักหน้า “เจ้าต้องการต้นหนึ่งก็แล้วไป แต่กลับต้องการจำนวน 

มาก นอกเสียจากเจ้าสามารถบัญชาเทพภูผาปฐพี ย้ายพวกมันมาที่นี่พร้อมพลัง 

จากพื้นดิน แต่พลังฤทธิ์ขั้นสูงเช่นการเคลื่อนภูผาย้ายบรรพตเช่นนี้  มนุษย์ 

ไฉนเลยจะมี”

๒ เซียนชั้นสูง หนึ่งในลำดับขั้นของเทพเซียน
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หงหนิงอึ้งไป “มนุษย์ทำไม่ได้หรือ”

เหวินซิ่นตอบ “มีนั้นมี เพียงแต่ข้าไม่เคยพบ”

“แม้แต่อาจารย์ก็ทำไม่ได้หรือ” หงหนิงถาม 

เหวินซิ่นสั่นศีรษะ

เคลื่อนภูผาย้ายบรรพต? หงหนิงปฏิเสธความเป็นไปได้นี้ ยามนั้นจิ่นซิ่ว 

เพียงสะบัดมือคราหนึ่งเท่านั้น  หาได้มีการเคลื่อนไหวอันสะเทือนเลื่อนลั่น 

เช่นนั้นไม่ “ไม่มีวิธีอื่นแล้วจริง  ๆ  หรือ”

“เจ้ามิสู้ตั้งแท่นบวงสรวงเทพบุปผาและบรรดาเซียนบุปผาก็เคยมีคนยืมได ้ 

แต่วิธีนี้ใช่ว่าจะใช้ได้ผลกับทุกคน”

“เทพบุปผา? เซียนบุปผา?”

“อืม...” เหวินซิ่นตอบ “เผ่าพันธุ์ของพืชพรรณบุปผา เทพบุปผา และ 

บรรดาเซียนบุปผา  แล้วก็ยังมีภูตบุปผา  พวกเขาควบคุมดูแลวิญญาณของ 

พืชพรรณบุปผา สามารถต่อพลังให้พวกมัน เพียงโบกมือก็สามารถเรียกสั่ง 

ตามแต่ใจ”

เทพเซียนห่างไกลเกินไป ภูตผีปีศาจพบได้บ่อยครั้ง หงหนิงลอบคาดการณ์  

หรือจิ่นซิ่วจะเป็นภูตบุปผา

ขณะกำลังคิด พลันได้ยินเหวินซิ่นอุทาน “หรือจะเป็นสิ่งนี้”

หงหนิงร้อนรนถาม “อะไรหรือ”

เหวินซิ่นชี้ไปที่ผาหินฝั่งตรงข้าม


