
5ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

ช่วงเวลาแห่งสันติ สามภพสุขสงบ

จี้เซียวเจินเหริน* มุ ่งหน้าไปมหรรณพแดนสรวงเพ่ือขอโอสถวิเศษ 

ที่สามารถถอดรกเปลี่ยนกระดูก สร้างร่างเนื้อขึ้นใหม่ได้

มหรรณพแดนสรวงซ่อนตัวอยู่กลางพยับเมฆ หมอกเมฆเกล่ือนนภา 

โถมถาดุจทะเลชวนประหวั่น บดบังสุริยันผนึกสิ้นแสงตะวัน

จี้ เซียวเหินฟ้า ดวงตะวันพลันผ่านพ้นหมู ่เมฆออกมา ม่านเมฆ 

ริมทะเลสาบทอประกายเรืองรอง บทเพลงแห่งแดนสรวงดังอ้อยอิ่ง

ประมขุแดนสรวงเป็นศษิย์พ่ีร่วมส�านกัของจีเ้ซยีว หลงับรรลซุึง่อทิธิปาฏิหารย์ิ 

เขาก็ยกทะเลสาบทัง้ทะเลสาบขึน้เหนือทะเลหนานไห่ ใช้พยบัเมฆบดบงั มค่ีายเวท 

คุ้มครองป้องกัน

ทั้งสองรู้จักกันมานานสองร้อยกว่าปี มิตรภาพลึกล�้า จี้เซียวมาเยือนถึง

เรอืนชานด้วยตนเองเช่นนี ้เดมิหาใช่มอีปุสรรคอนัใดไม่ ทว่าครานีเ้ขามาขอยา 

มิใช่เพื่อตนเอง หากเพื่ออสูรตนหนึ่ง

...อสูรร้ายที่บาดเจ็บเจียนตายตนหนึ่ง

ครั้นได้ยินเช่นนั้น ประมุขแดนสรวงก็เอ่ยปากอย่างลังเล "อสูรตนน้ี 

เต็มไปด้วยกลิ่นอายช่ัวร้าย นิสัยบ้าระห�่ายากสอนสั่ง ซ�้ายังท�าเจ้าแปดเปื้อน

ตามไปด้วย หาสมควรไม่"

บทที่ 1 

บทน�า

* เจินเหริน เป็นค�าเรียกยกย่องนักพรตหรือผู้บ�าเพ็ญในลัทธิเต๋า
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กระบี่คู่หานซาน 16

"เขารับปากข้าแล้วว่าต่อไปจะไม่สังหารผู้ใดอีก"

จี้เซียวพูดด้วยสีหน้าราบเรียบ ทว่าในใจกลับคิด นอกจากนี้อุปนิสัย 

ของเขายังว่านอนสอนง่าย มีชีวิตชีวา มองโลกในแง่ดี

ทั้งสองน่ังมองหน้ากันอยู่ในศาลาบนเกาะกลางทะเลสาบโดยไม่พูด 

ไม่จา

ชาในถ้วยเย็นชืด ควันจางๆ เลือนหาย ประมุขแดนสรวงรู้ดีว่าเรื่องน้ี 

มิอาจแก้ไขจึงได้แต่มอบโอสถวิเศษให้จี้เซียว

"เจ้าตัดสินใจจะดูแลอสูรตนนี้เช่นไร"

จี้เซียวตอบโดยไม่ต้องคิด "ป้อนอาหาร จัดเตรียมที่พักที่อบอุ่น เปลี่ยน

ชื่อแซ่ให้เขาเสียใหม่"

ประมุขแดนสรวงเดินมาส่งแขกถึงริมทะเลสาบ ก่อนจากลาจู ่ๆ ก็ 

ถามขึ้นว่า "เรื่องชื่อ เจ้าเลือกแล้วหรือไม่"

จี้เซียวครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึง "พบกันยามหิมะโปรย เรื่องราวในอดีตดั่งฝัน 

เช่นนั้นก็เรียกเขาว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่* เถอะ"

ประมุขแดนสรวงไม่เห็นเป็นเช่นนั้น "ธรรมดายิ่งนัก"

จี้เซียวตอบ "ชื่อธรรมดาๆ เลี้ยงดูง่าย"

* ค�าว่าเสวี่ย (雪) แปลว่าหิมะ
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7ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

จี้เซียวเจินเหรินสิ้นอายุขัย

ส�านักกระบ่ีหานซานจัดพิธีเซ่นไหว้ ตั้งแท่นบูชาไว้ยังศาลบรรพชน  

ผู้บ�าเพ็ญพรตจากส�านักต่างๆ จ�านวนนับไม่ถ้วนเดินทางหมื่นหลี่* เพ่ือมา 

ร่วมงานศพรวมตัวฟังเสียงระฆังมรณะอยู่ท่ีเชิงเขาหานซาน ผู้ท่ีมีชื่อเสียง 

ล�าดบัต้นๆ จ�านวนร้อยกว่าคนถูกพาข้ึนเขาร่วมประกอบพิธีกรรมยังศาลบรรพชน

เดือนสิบเอ็ดลมเหนือโถมกระหน�่า หิมะท่วมหานซาน แผ่นฟ้าผืนพสุธา

ล้วนแต่งอาภรณ์ไว้ทุกข์

หิมะที่เกาะอยู่บนก่ิงไม้หล่นร่วงตามเสียงระฆัง หลิวเสี่ยวไหวเนื้อตัว 

สั่นสะท้านตามจิตใต้ส�านึก ภายใต้อาภรณ์นักพรตมือท้ังสองข้างสอดไขว้ 

อยู่ในแขนเสื้อ เขาเร่งชักเท้าออกเดิน

หลงัผ่านพ้นสะพานแขวนฝคูง กองหมิะหนาหนกัก็เริม่ละลายลงทีละน้อย  

เผยให้เห็นเส้นทางเขาที่ปูลาดไว้ด้วยแผ่นหินเปียกชื้น เส้นทางบนยอดเขา 

คดเคีย้ววกวน มสีายลมอบอุน่พัดปะทะใบหน้าเป็นระยะๆ ธรรมชาติเขยีวชอุม่

ปรากฏต่อสายตา

หลิวเสี่ยวไหวถูมือทั้งสองข้างพลางเอ่ย "อุ่นดีจริงๆ"

ปลายสะพานแขวน บนหลักศิลาก้อนหน่ึงมีอักษรสองค�าสลักไว้... 

ฉางชุน

บทที่ 2 
ทั่วหล้าล้วนหิมะ แดนมนุษย์ไร้พ่าย

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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กระบี่คู่หานซาน 18

ในที่สุดก็มาถึงยอดเขาฉางชุนของจี้เซียวเจินเหรินเสียที

ประตูอารามที่อยู่ตรงหน้าเสมือนหนึ่งทางเข้าไปยังโลกอีกใบ บันไดหิน

มีตะไคร่เขียวปกคลุมลามหายเข้าไปในดงพุ่มพฤกษ์เขียวชอุ่มบุปผาตระการ 

ดอกซิ่ง* ดอกหลี** บานสะพรั่งราวเมฆาแลหยาดพิรุณ

หลิวเสี่ยวไหวหันกลับไปมอง อีกฟากของสะพานแขวนฝูคงท่ีส่ายไหว

ไปมาจะเห็นก็แต่พายุหิมะ เทือกเขาทั้งหมดล้วนขาวโพลน

ภาพอัศจรรย์เช่นนี้ แม้จะเคยเห็นมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่ทุกครั้ง

เขาก็ยังอดเจริญตาเจริญใจไปกับทัศนียภาพดังกล่าวไม่ได้

เพราะสิ่งเหล่านี้มิใช่สิ่งที่ธรรมชาติประทานให้ มิได้มีอันใดเกี่ยวข้องกับ

การสรรค์สร้างของสวรรค์และพิภพ ต้นไม้ใบหญ้าบนยอดเขาฉางชุนทุกต้น

ล้วนเติบโตงดงามได้ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ ซ่อนตัวอยู่ในท่ีลับที่มิอาจ 

มองเห็น มค่ีายเวทร่ายซ้อนเป็นช้ันๆ หมนุโคจรอยู่เงยีบๆ มต้ิองหมิะหรอืสายฝน  

วันคืนอบอุ่นเฉกวสันตฤดู

หานซานเป็นดินแดนท่ีเหน็บหนาวเย็นยะเยือก หิมะน�้าแข็งไม่มีวัน

ละลายตลอดปี เดมิจีเ้ซยีวเจนิเหรนิอาศยัอยู่ในเรอืนพ�านักเรยีบง่ายเหนือยอดผา 

เจียเทียนอันสูงตระหง่าน

ทว่าคู ่ร่วมบ�าเพ็ญของเขากลับเป็นโรคกลัวอากาศหนาว หลังทั้งคู ่

ร่วมบ�าเพ็ญอยู่ด้วยกัน เพ่ือให้คู่ร่วมบ�าเพ็ญเบิกบานใจ จี้เซียวจึงได้สร้าง 

เรอืนพ�านักขึน้อกีแห่ง เลอืกยอดเขาโดดเดีย่วอบอวลไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติ  

ตั้งค่ายเวท ดึงน�้าพุร้อน ฝืนการผันแปรของสภาพอากาศให้ท่ีน่ีอากาศอบอุ่น

ชั่วนิรันดร์

หลิวเสี่ยวไหวได้ยินศิษย์พ่ีของเขาบอกว่าค่ายเวทเหนือยอดเขาต้องใช้

ศิลาศักดิ์สิทธ์ิช้ันยอดถึงสามหม่ืนก้อนถึงจะรักษาสภาพเช่นน้ีไว้ได้ทั้งปี ศิลา

ศกัดิส์ทิธ์ิสามหมืน่ก้อนน้ันมจี�านวนมากเพียงใด เขาเองก็นึกไม่ออก เขาเป็นแค่ 

เดก็พรมน�า้กวาดลานคนหน่ึงเท่าน้ัน ทุกเดอืนได้ศิลาศักดิสิ์ทธ์ิชัน้เลวสามก้อน

* ซิ่ง หรือแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (ต้นบ๊วย) ดอกสีขาว อาจมีสีชมพูหรือสีแดงแซม เกสร
สีเหลือง
** ดอกหลีหรือดอกสาลี่
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จากฝ่ายการกิจเขาก็พึงพอใจยิ่งแล้ว

มรรคากระบ่ีของจี้เซียวเจินเหริน 'แดนมนุษย์ไร้พ่าย' ร้ายกาจเพียงใด 

ตัวเขาเองก็ยากจะจินตนาการ ที่ว่ากันว่าแบ่งภูผาผ่ามหาสมุทร สุดแผ่นฟ้า

จรดผืนปฐพีนั้นกลายเป็นค�าเล่าลือไกลโพ้น ด้วยจี้เซียวไม่ชักกระบี่นานแล้ว

ยอดเขาฉางชนุบานสะพรัง่ไปด้วยร้อยบปุผา สายลมอบอุน่ละมนุละไม 

น�า้พุไหลรนิ ทกุสิง่อย่างทีป่รากฏอยู่ตรงหน้าล้วนมองเหน็สมัผสัได้ หลวิเสีย่วไหว 

คิด คนที่จะท�าเช่นนี้ได้คงมีเพียงผู้บ�าเพ็ญพรตท่ีบรรลุถึงข้ันสูงสุดแล้วเท่าน้ัน

กระมัง

คู่ร่วมบ�าเพ็ญของจี้เซียวน่าจะเรียกได้ว่า...สุดยอดความโชคดีของ 

ผู้บ�าเพ็ญพรต

ยามมีชีวิตอยู่จี้เซียวไม่เคยรับศิษย์ และย่ิงไม่มีทายาทสืบสายเลือด  

มีเพียงคู่ร่วมบ�าเพ็ญคนเดียวเท่านั้น

คูร่่วมบ�าเพ็ญของเขานามเมิง่เสว่ียหลี ่อายุลวง* สบิเก้า เป็นเพียงผูเ้ดยีว

บนหานซานที่ไม่รู้จักวิธีจับกระบี่และใช้กระบี่ไม่เป็น

ท่าทขีองส�านักกระบีห่านซานทีม่ต่ีออาวุโสแซ่เมิง่ผูน้ีเ้รยีกได้ว่าเย็นชาย่ิงนัก

ผู้บ�าเพ็ญพรตอายุยืนยาว เดิมคู่ร่วมบ�าเพ็ญคือสหายร่วมช่วยเหลือ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน มรรคาสูงส่ง ความรักเสื่อมทราม

ต่อให้จ้ีเซียวต้องการมีคู่ร่วมบ�าเพ็ญจริงก็ควรเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ 

ไม่ธรรมดา เลือกรับเอานักพรตหญิง องค์หญิงเผ่ามาร หรือองค์ชายเผ่าอสูร 

เพ่ือหานซาน เพ่ือสนัตสิขุแห่งสามภพ เพ่ือความเป็นอยูข่องผูค้นนับหมืน่พัน...

ไม่ว่าเช่นไรก็ต้องมีสาเหตุเพื่ออะไรสักอย่าง

ทว่าเมือ่สามปีก่อนในวนัพายุหิมะโถมกระหน�า่ เขาพาคนผูห้นึง่กลบัมา 

ประกาศต่อทัว่หล้าว่าเมิง่เสว่ียหลีค่อืคูร่่วมบ�าเพ็ญร่วมใช้โชคชะตาเดียวกับเขา

พิธีร่วมคู่บ�าเพ็ญเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ ระฆังเคาะเก้ากังวาน มีผู้มา

ร่วมแสดงความยินดีจากทั่วทุกสารทิศ

* อายุลวง หรือซวีซุ่ย คือการนับอายุรวมอายุในครรภ์ด้วย 10 เดือน ให้นับเป็น 1 ปีในวันที่คลอด และไม่ว่าจะ
คลอดในวันไหนเดือนไหนก็ตามเมื่อพ้นวันตรุษจีนคือวนัขึ้น 1 ค�่า เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีนก็ให้นับเพิ่ม
ไปอีก 1 ปี
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ไท่ซั่งจ่ังเหล่า* ปรมาจารย์แห่งหานซานปลีกสันโดษนานปีไม่ใส่ใจ 

วิถีความเป็นไปทางโลก พอได้ยินเสยีงระฆงัมงคลก้องดงัก็เรยีกผูเ้ป็นเจ้าส�านกั

มาถาม 'จีเ้ซยีวมใีจมุง่มัน่อยู่ในมรรคาวิถมีาแต่เล็ก ใครเล่าจะไปนึกว่าสุดท้าย

เขากลับแปดเปื้อนธุลีแดง** พ้ืนๆ หาไม่แล้วคงมีหวังท่ีจะได้ก้าวเป็นผู้ส�าเร็จ

มรรคผลขึ้นสู่แดนสวรรค์เป็นคนแรกของโลกใบนี้'

ทุกคนแอบเห็นพ้อง แม้เรื่องข้ึนสู่แดนสวรรค์จะเป็นเพียงต�านาน ทว่า 

ทุกคนต่างเชื่อว่าหากจะมีผู้ใดท�าได้ล่ะก็ คนผู้นั้นย่อมต้องเป็นจี้เซียว

เมิ่งเสว่ียหลี่ท่ีถูกเรียกขานว่าเป็น 'ธุลีแดง' ไม่มีข้อดีอันใดแม้แต่น้อย 

สามปีก่อนเขาอายุสิบหก หลังชักน�าปราณเข้าร่างได้ไม่นาน คุณสมบัติท้ัง 

ทางกายและสติปัญญาก็เทียบเคียงได้กับศิษย์นอกของหานซาน

มรรคากระบีห่านซานอยู่บนวถีิแห่งความมมุานะ เต็มไปด้วยข้อบญัญัติ

เคร่งครัด เมิ่งเสวี่ยหลี่กลัวหนาวชอบอากาศอบอุ่น นิสัยเกียจคร้าน ไม่เข้ากับ

ลีลาท่วงท�านองแห่งหานซานเลยแม้แต่น้อย

ศิษย์ทั้งหลายด้วยเพราะนับถือจี้เซียว จึงไม่กล้าแสดงท่าทีหมิ่นเกียรติ

เมิง่เสวีย่หลีอ่ย่างเปิดเผย ท�าเพียงจดุธูปอธิษฐานลบัหลงั หวังว่าส�านึกผดิชอบ

ชั่วดีของเจินเหรินจะกลับมาเป็นปกติ

ทว่าในสายตาของเดก็พรมน�า้กวาดลานเพียงหน่ึงเดียวของยอดเขาฉางชนุ  

หลวิเสีย่วไหวรูส้กึว่าอาวุโสเมิง่ผูน้ี้หาได้ก�าเรบิเสบิสานถือดีว่าเป็นท่ีโปรดปราน

อย่างที่ภายนอกเล่าลือกันไม่

ทุกวันอาวุโสเมิ่งผู้น้ีท�าก็แค่เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ ไม่ฝึกกระบี่น่ังสมาธิ 

หากจะถามว่ามีความผิดอันใด อย่างมากก็แค่บรรลุได้โดยไม่ต้องเปลืองแรง

เท่านั้น ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใดครั้นแพร่สะพัดออกไปถึงกลายเป็นมีโทษมหันต์

สมควรตายได้

ยามย้ิมดวงตาของอาวุโสเมิง่จะแคบเรยีวจนแทบมองไม่เหน็ บางคราว

ถึงกับเอ่ยปากบอก 'ขอบใจ ล�าบากเจ้าแล้ว' กับเขา ท่วงท่าอ่อนน้อมไม่ว่าจะ

กับผู้รับใช้ หัวหน้าฝ่ายการกิจ หรือแม้แต่เจ้าส�านักก็ไม่มีอันใดแตกต่าง

* ไท่ซั่งจั่งเหล่า เป็นค�าเรียกผู้อาวุโสสูงในส�านักหรือตระกูล
** ธุลีแดง หมายถึงโลกโลกีย์หรือชีวิตความเป็นไปทางโลก
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ครัน้คิดถึงจดุนีห้ลวิเสีย่วไหวก็นึกรนัทด ภายใต้สภาวการณ์ทีเ่ป็นอยู่ใน

เวลานี้ ภายภาคหน้าอาวุโสเมิ่งต้องท�าเช่นไร แล้วยอดเขาฉางชุนเล่า

ขณะก�าลงัคดิสบัสนวุน่วาย หลวิเสีย่วไหวก็เดนิมาถึงสวนดอกไม้ ภายใน

สวนเขียวชอุ่มต้นไม้หนาทึบ เงาร่างเล็กๆ สีม่วงอ่อนปรากฏอยู่ท่ามกลาง 

พุ่มพฤกษ์เขยีวอ่อนเข้ม หลวิเสีย่วไหวหยุดความคดิสบัสน เดนิตรงเข้าไปแสดง

คารวะทักทาย

ทีร่มิสระน�า้ ชายในอาภรณ์ผ้าดิน้สม่ีวงอ่อนก�าลงัน่ังเอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ 

ท่วงท่ามิส�ารวม อาภรณ์ผ้าดิ้นวับวาวเป็นประกายไม่คล้ายผู้บ�าเพ็ญพรต  

หากเหมือนคุณชายน้อยตระกูลมั่งคั่งในแดนมนุษย์

เขาก�าลังแกะเปลือกเมล็ดสน นัยน์ตางดงามละเอียดอ่อน น้ิวท้ังสิบ 

เรียวยาวขาวนวลไม่ต่างอันใดกับดอกบัวที่ผลิบานอยู่ในสระ

หลิวเสี่ยวไหวพูดเสียงแผ่ว "อาวุโสเมิ่ง เจินเหรินเจ้าส�านักเชิญท่าน 

ไปศาลบรรพชนเข้าร่วมพิธีไว้อาลัย"

ยังไม่ทันพูดจบ เสียงระฆังก็ดังลอยมาแต่ไกล เสียงระฆังมรณะดังก้อง 

ฝูงสกุณาบินแตกตื่นตกใจ

เมิ่งเสว่ียหลี่เงยหน้า สีหน้าฉงนสนเท่ห์ แสงสะท้อนจากในสระส่อง

ประกายระยิบระยับอยู่บนใบหน้า เกิดเป็นสีสันหลายหลากแปลกตา

หลิวเสี่ยวไหวคิดเอ่ยปากขอผู้อาวุโสได้โปรดระงับความโศกเศร้า แต่

สุดท้ายกลับอึกๆ อักๆ พูดอะไรไม่ออก อาวุโสเมิ่งคงไม่ร�่าไห้ออกมากระมัง

"กินเมล็ดสนหรือไม่" เมิ่งเสวี่ยหลี่ถามด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง

"เอ๋?" หลิวเสี่ยวไหวตะลึงงัน "ไม่ ไม่กิน"

เมล็ดสนหนึ่งก�ามือถูกเมิ่งเสว่ียหลี่โยนลงไปในสระน�้า ไม่ต่างอันใดกับ

กลบีบปุผาหล่นร่วง ปลาไนสแีดงทองสามตวัแย่งอาหารกันอยู่ท่ามกลางใบบวั

สีเขียว

นักพรตน้อยกล่าวด้วยสีหน้าวิตกกังวล "เจ้าส�านักเชิญท่าน..."

"ขอข้าสวมเสื้อเพ่ิมอีกชั้นก่อนแล้วจะตามไป เจ้ากลับไปก่อนเถอะ  

ไม่ต้องรอน�าทาง" เมิ่งเสวี่ยหลี่พูด
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นกัพรตน้อยเหมอืนยกภูเขาออกจากอก เขาแสดงคารวะก่อนถอยจากไป

ตูม!

ครัน้ปลาไนในสระกินเมลด็สนหมด พวกมนัก็กระโจนสะบดัหาง น�า้ในสระ 

แตกกระจายเป็นฟองฝอย

"กระโจนอันใดกัน หรือพวกเจ้าเองก็เชื่อว่าจี้เซียวสิ้นแล้ว?" เมิ่งเสวี่ยหลี่

ลุกขึ้นปัดอาภรณ์ยาวบนตัว เปลือกเมล็ดสนหล่นกระทบพื้นดังกราว

ปลาไนพ่นฟองอย่างไร้เดียงสา

หน่ึงเดือนก่อนหน้าจี้เซียวเจินเหรินออกจากการกักตน มุ่งหน้าไปยัง 

แดนนอกพิภพเพ่ือผนกึพญามารทีก่ลบัมาเกิดใหม่ คนืก่อนเดนิทางเขาได้แวะ

มาหาเมิ่งเสวี่ยหลี่

'ข้ามีของชิ้นหนึ่งจะมอบให้เจ้า รอข้ากลับมา'

กระด่ิงเตือนภัยในใจเมิ่งเสว่ียหลี่ดังระรัว 'ค�าพูดเช่นน้ีอัปมงคลย่ิงนัก  

มีของล�้าค่าอันใด มิสู้มอบให้กับข้าเสียตอนนี้'

จี้เซียวขมวดคิ้วน้อยๆ คล้ายไม่เข้าใจ เขาขี่เมฆจากไปด้วยสีหน้า 

เรียบเฉย

เจ็ดวันก่อนเจ้าส�านักหานซานเดินทางมายอดเขาฉางชุนด้วยตนเอง

พร้อมกับข่าวร้าย แดนนอกพิภพพังทลาย จีเ้ซยีวกับพญามารทีก่ลบัมาเกิดใหม่

ตนนั้นดับสิ้นไปพร้อมกัน ร่างแหลกสลายไม่พบแม้แต่โครงกระดูก

เมิ่งเสวี่ยหลี่ตอบ 'ข้าไม่เชื่อ'

มาวันนี้ที่หานซานจัดพิธีเซ่นไหว้จี้เซียว เสียงระฆังมรณะทุ้มต�่าราวกับ

ก�าลังบอกเขาว่าเรื่องถึงยามนี้แล้ว มิได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่

เมิ่งเสวี่ยหลี่ค้อมกายมองดูผิวน�้า

"สามปีร่วมบ�าเพ็ญ...อย่างน้อยก็ควรมีไมตรีจิตอะไรบ้าง แต่เขากลับ

เลอะเลือนบอกตายก็คือตาย...ไม่ว่าอย่างไรก็สมควรมีค�าอธิบายอะไรให้ข้า

บ้าง"

หากปลาไนเหล่าน้ันพูดได้ พวกมนัต้องสบถด่าผูเ้ป็นเจ้าของว่าหน้าไม่อาย...
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ไมตรจีติเหลวไหล สามปีพบหน้ากันแค่สามครัง้ จีเ้ซยีวมหีรอืจะจ�าได้ว่า

เจ้าหน้าตาเช่นไร ต่อให้คนทั้งหานซานตายหมดสิ้น ก็ไม่มีทางที่คู่ร่วมบ�าเพ็ญ

จอมปลอมเช่นเจ้าจะมีโอกาสได้เสนอหน้า

ผู้คนทั่วหล้าล้วนอิจฉาในวาสนาของเมิ่งเสว่ียหลี่ 'ฉางชุนนิรันดร์' คือ

อนุสรณ์สถานในน�้าใจของจี้เซียว

อนัทีจ่รงิจีเ้ซยีวกักตนครัง้หนึง่นานเป็นปีๆ ยอดเขาฉางชนุว่างเปล่าเงยีบสงดั  

เด็กพรมน�้ากวาดลานเพียงหน่ึงเดียวก็ข้ีขลาดราวกับหนูตัวจ้อย เมิ่งเสว่ียหล่ี 

เฝ้าอยู่บนยอดเขาโดดเดี่ยวล�าพัง หากมีมนุษย์ท่ีสามารถสนทนาด้วยได้ เขา

ไหนเลยจะมานั่งพูดคุยอยู่กับปลาเช่นนี้

หลังเป็นคู่ร่วมบ�าเพ็ญ พวกเขาท้ังสองก็ต่างใช้ชีวิตตามวิถีทางของตน  

จี้เซียวหมกมุ่นอยู่กับการฝึกเพียรบ�าเพ็ญเหมือนดังเก่า ส่วนเมิ่งเสว่ียหลี่ 

ก็เอาแต่เล่นอยู่กับตวัเอง ค่อยๆ เรยีนรูวิ้ธีสร้างสขุให้กับตน หากจีเ้ซยีวยังไม่ตาย  

วันเวลาเนิ่นนานนับร้อยปีคงได้แต่ผ่านพ้นไปเช่นนี้

เมิ่งเสวี่ยหลี่เดินข้ามสะพานแขวนพร้อมประคองเตาอุ่นมือไว้เหนืออก 

ทิ้งหลักศิลาสลักอักษรค�าว่า 'ฉางชุน' ไว้เบื้องหลัง

สายลมเหน็บหนาวพัดโถม สองแก้มก็พลันเย็นเยียบ เขาเงยหน้ามองดู

ละอองหิมะโปรยปราย

หากค้อมมองจากท้องฟ้าเบือ้งบนลงมาย่อมเห็นว่าทุกหนแห่งล้วนขาวโพลน 

หมดสิน้ มเีพียงยอดเขาฉางชุนเท่านัน้ทีเ่ขียวชอุม่สะดดุตาราวกับกรงอุน่งดงาม

ขนาดมหึมา

ค่ายเวททีห้่อมล้อมท้องนภาเหนอืยอดเขาไม่ต่างอนัใดกับชามกระจกคว�า่  

มันเปล่งรัศมีออกมาจางๆ

ตลอดสามปีมานี้เมิ่งเสว่ียหลี่ไม่เคยรับรู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพอากาศภายนอก สารทวสันต์ผลัดเปลี่ยนเวียนผัน ครั้นเห็นศิลานับพัน

กลับกลายเป็นขาวโพลน ป่าเขาหยดน�้าจับตัวเป็นก้อนน�้าแข็งใสเป็นครั้งแรก 

เขาก็ให้รู้สึกเหมือนตนอยู่คนละภพกับผู้อื่น
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เมิง่เสว่ียหลีอ่ารมณ์ด ีเขาเดนิเรือ่ยเป่ือยอยู่บนทางเขาไปตามเสยีงระฆงั

เสียงท่องบทสวด ไม่ว่าพบเจออะไรก็ล้วนให้รู้สึกแปลกตา

ออกห่างจากยอดเขาฉางชุนไปทีละน้อย ในท่ีสุดเขาก็มองเห็นเงาคน  

บนทางเขามีศิษย์นอกส�านักสวมอาภรณ์นักพรตเดินผ่านไปเป็นครั้งคราว  

บ้างก็พกกระบี่ไว้บนเอว บ้างก็ประคองธูปเทียนไม่ก็ผลไม้ จังหวะย่างก้าว 

เร่งรีบ สีหน้าท่าทางเคร่งขรึม แต่กลับไม่อาจรับรู้ถึงความโศกาอาดูรใดๆ  

แม้เพียงน้อย

ตอนได้ยินข่าวร้ายครัง้แรก ศษิย์ทีนั่บถือจีเ้ซยีวเจนิเหรนิจ�านวนนบัไม่ถ้วน 

ต่างน�า้ตาอาบแก้ม หลงัเจด็วันผ่านพ้น ทุกคนกลบักลายเป็นสงบน่ิงหนักแน่น

ไม่ไหวหวั่น

ทุกสิ่งเป็นไปตามค�าสั่งสอนของเจ้าส�านักหานซาน หานซานท่ีสูญเสีย 

จี้เซียวไปต้องสมัครสมานสามัคคี ท�าตัวให้เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน จะมาท�า 

เสยีกระบวนให้ผูค้นภายนอกคดิว่ายามนีพ้ลงัชวิีตของหานซานบอบช�า้ อ่อนแอ

รังแกกันได้โดยง่ายไม่ได้เป็นอันขาด

ส�าหรับส�านักกระบี่หานซานแล้ว ในเวลานี้เรียกได้ว่าพวกเขาก�าลัง 

ท�าสงครามดุเดือดที่ไม่อาจใช้ดาบกระบี่อยู่

จากยอดเขาฉางชุนไปศาลบรรพชน ระหว่างทางเมิ่งเสวี่ยหล่ีต้อง 

เดินผ่านผาเจียเทียน

ว่ากนัว่าบนยอดผาคอืเรอืนพ�านกัของจีเ้ซยีวก่อนมคีูร่่วมบ�าเพ็ญ ทุกวัน

ล้วนมศีษิย์เดนิทางไปแสดงคารวะ อาศยัพายุหมิะหนาวสะท้านลบัคมจติกระบี่ 

สัมผัสจิตกระบี่ของจี้เซียวเจินเหรินที่ยังหลงเหลืออยู่

ทว่าเมิง่เสว่ียหลีก่ลวัหนาว แน่นอนย่อมมปิรารถนาหาเรือ่งล�าบากใส่ตน 

จึงเลือกเดินไปตามเส้นทางข้ามเขาที่อยู่ทางด้านหน้า

โชคดีท่ีบริเวณไหล่เขามีเส้นทางสายเปลี่ยวเล็กๆ อยู่สายหน่ึง เป็น 

เส้นทางไม้คับแคบสูงชันลัดเลาะไปตามผนังผา ด้านหน่ึงของบันไดไม้ถูกฝัง

เข้าไปกับผนังหิน ส่วนอีกด้านแขวนค้างอยู่กลางอากาศ

เส้นทางเล็กๆ ร้างผู้คน จู่ๆ เขาก็หยุดเดิน บนรอยแยกระหว่างหินผา  
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เหมยป่าต้นหนึ่งยืนกิ่งก้านส่ายไหวอยู่กลางสายลม ดอกตูมรอแย้ม

เมิ่งเสวี่ยหลี่ยื่นมือไปหักกิ่งเหมยกิ่งหนึ่งแล้วสะบัดหิมะที่เกาะอยู่บนกิ่ง 

พลันมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากอีกด้านของเส้นทางไม้คับแคบ

"อาวโุสเมิง่!" หลวิเสีย่วไหวทีร่ายงานข่าวให้เขารูเ้มือ่ครูว่ิ่งตรงเข้ามาพูด

ด้วยความดใีจ "ข้าตกใจหมด นกึว่าท่านหลงทางเสยีแล้ว พวกเรารบีไปกันเถอะ 

เจ้าส�านักเร่งแล้ว!"

นักพรตน้อยหอบหายใจ ใบหน้าเยาว์วัยแดงระเรื่อน่ารัก เขาเอื้อมมือ 

หมายดึงแขนเมิ่งเสวี่ยหลี่

เมิ่งเสวี่ยหลี่ย้ิม ย่ืนกิ่งเหมยในมือให้นักพรตน้อยคล้ายประสงค์จะ 

มอบมันให้อีกฝ่าย

นักพรตน้อยยื่นมือรับโดยไม่ลังเล ทันทีท่ีปลายน้ิวแตะถูกก่ิงเหมย  

เมิ่งเสว่ียหลี่ก็พลิกฝ่ามือกลับก่ิงเหมยจากล่างข้ึนบน หุ้มห่อมันไว้ใต้ปราณ

คมกริบ โจมตีใส่จุดชีพจรบนข้อมือของอีกฝ่าย

นกัพรตน้อยร้องเจบ็ปวดออกมาคราหน่ึง ตกใจชกัเท้าถอยหลัง แค่พรบิตา 

ร่างก็ทะยานไปไกลถึงสามจั้ง* แขนเสื้อม้วนตลบหิมะปลิวว่อน

เมิ่งเสว่ียหลี่ย้ังมือทันทีท่ีแตะถูกอีกฝ่าย เขายืนสงบน่ิงลดฝ่ามือลง  

กลีบเหมยสีแดงหล่นร่วงแหลกสลายอยู่ข้างเท้า

"เจ้ามิใช่เสี่ยวไหว"

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ม่านตานักพรตน้อยหดลงรวดเร็ว ถามด้วยน�้าเสียงทุ้มต�่า "ไม่เหมือน 

ตรงที่ใด"

"เขาเป็นคนขลาด ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยวาจาเสียงดัง"

สีหน้าของนักพรตน้อยคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม รอยย้ิมดังกล่าวอบอวล 

ไปด้วยกลิน่อายอสรู ท่ามกลางหิมะโปรยปรายเครือ่งหน้าทัง้ห้ากลบัเปลีย่นแปลง 

ไปทีละน้อย คิว้และหางตาเรยีวยาวข้ึน สนัจมกูเชดิสงู กลายเป็นใบหน้าชัว่ร้าย

งดงาม

เขาเหยียดยืดร่างกายพลางเดินตรงเข้าไปหาเมิ่งเสว่ียหล่ีพร้อมกับ 

เสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบ ไม่ต่างอันใดกับต้นไผ่ที่ก�าลังเจริญงอกงาม เพียง

ชั่วพริบตาอาภรณ์นักพรตบนตัวก็เหมือนหดสั้นลงไปส่วนหนึ่ง

เมิ่งเสวี่ยหลี่ชกอีกฝ่ายหมัดหนึ่ง "ข้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้า"

หานซานมีการป้องกันเข้มงวด หน�าซ�้ายามน้ียังเป็นช่วงเวลาพิเศษ  

หากพบว่ามีคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าแทรกซึมเข้ามา ย่อมต้องลงมือสังหาร

อีกฝ่ายโดยไม่แม้แต่จะซักถาม

ทว่าเชวี่ยเซียนหมิงมิใช่มนุษย์

เขาเป็นอสรูนกยูง หย่ิงทะนงถือตนว่าสายเลอืดสตปัิญญาล�า้เลศิ แปลงกาย 

ได้ร้อยแปด ช�านาญศาสตร์ล่อลวงสะกดจิตใจ

เชว่ียเซียนหมิงบริภาษ "ข้าอุตส่าห์เสี่ยงอันตรายเข้ามาช่วยเหลือเจ้า 

บทที่ 3 
เพื่อนหมาป่าสหายสุนัข
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ใต้เปลือกตาของหกส�านักใหญ่ แต่เจ้ากลับไม่ส�านึกบุญคุณคุกเข่าร�่าไห ้

หลั่งน�้ามูกตะโกนเรียกข้าบิดา ไม่รู้จักค�าว่าน�้าใจเสียบ้างเลย"

ในชีวิตหน่ึงจะมีเพ่ือนหมาป่าสหายสุนัข* ที่คอยช่วยหาทางหนีทีไล่ 

ให้ยามตกอยู่ในอันตรายได้สักกี่คนกัน

แม้นจะรูส้กึอบอุน่ใจ แต่เมิง่เสวีย่หลีก่ลบัปากแขง็ไม่ยอมแพ้ "ช่วยเหลอืข้า 

เพ่ืออะไร ข้ากินดีอยู่ดี มีอิสรเสรีเป็นอยู่สุขสบาย เจ้ามาหาข้าตอนน้ี เกรงว่า 

คงเพราะก่อเร่ืองอะไรในแดนอสูรจนมีภัยถึงตัว เลยคิดหนีมาหลบอยู่กับข้า 

ที่นี่เสียมากกว่า"

"เชอะ เจ้าถูกจ้ีเซียวเลี้ยงจนโง่งมแล้วกระมัง!" ด้วยรู้ดีว่าเมิ่งเสวี่ยหล่ี 

พูดเรื่อยเปื่อย เชว่ียเซียนหมิงจึงคร้านจะต่อปากต่อค�าด้วย เขาหยิบเอายันต์

ท�าลายล้างออกมาสามแผ่น "เพลงิอสรูจะท้ิงร่องรอยไว้ จงึได้แต่ต้องใช้ของเล่น 

ของแดนมนุษย์พวกนี้..."

เมิ่งเสวี่ยหลี่คว้าแขนอีกฝ่าย "เจ้าคิดจะท�าอะไร"

"ก็ระเบิดที่นี่ แบกเจ้าบินออกไป 'ที่เขาใต้ผาเจียเทียนระเบิด อาวุโสเมิ่ง

ตกลงไปในเหวลึก เป็นตายมิอาจรู้ คล้ายปลิดชีพบูชาสัมพันธ์คู่ร่วมบ�าเพ็ญ' 

เจ้าคิดว่าอย่างไร ตอนนี้ส�านักกระบี่หานซานล้วนยุ่งจนหัวไหม้ ไหนเลยจะ 

มีเวลามาสนใจเจ้า"

"หลังจากนั้นเล่า เจ้าจะให้ข้าหนีไปท่ีใด" เมิ่งเสว่ียหลี่พูดเสียงแผ่ว  

"แดนอสูรข้าก็ไม่อาจกลับไปได้อีก"

"ไม่ไปแดนอสูร ข้ามีที่พ�านักลับแห่งหนึ่งในแดนเวิ้งว้าง"

บริเวณรอยต่อระหว่างภพทั้งสามอันได้แก่แดนมนุษย์ แดนอสูร และ

แดนมารคอืทุ่งราบรกร้าง ไร้ซึง่กฎเกณฑ์ ไอทพิย์ซบเซา มกัสัน่ไหวพังทลายอยู่

บ่อยๆ มนุษย์เรียกมันว่า 'แดนนอกพิภพ' อสูรเรียกมันว่า 'แดนเวิ้งว้าง'

เชว่ียเซยีนหมงิพูดด้วยความวาดหวงั "แม้จะไกลอยู่สกัหน่อย แต่อย่างน้อย 

ก็ปลอดภัย ไว้เจ้าสั่งสมฟื้นฟูก�าลัง สร้างญาณอสูรขึ้นได้ใหม่ อีกสิบแปดปี 

ให้หลงัค่อยส�าแดงอทิธิฤทธ์ิกันอกีคราว! ถึงตอนนัน้เขาตงซานของพวกเราย่อม

* เพ่ือนหมาป่าสหายสุนัข เป็นส�านวน หมายถึงเพ่ือนกินเพ่ือนเท่ียวท่ีไม่ได้ท�าธุรกิจร่วมกัน หรืออีกนัยหน่ึง
หมายถึงเพื่อนเลว
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รุง่เรอืงขึน้อกีครัง้ หยันเย้ยสามภพ! ไปกันเถอะ พวกเราค่อยๆ คยุกนัระหว่างทาง"

เขาคดิว่าทีน่่ากลวัท่ีสดุบนหานซานมใิช่ค่ายเวทปกป้องภเูขาหรอืมนตร์

สะกดซบัซ้อนพวกน้ัน สิง่ต่างๆ เหล่านัน้มไิด้สร้างความหวาดหว่ันอนัใดต่อเขา 

หากแต่เป็นจติกระบีท่ี่จีเ้ซยีวหลงเหลอือยู่ ถึงจะมองไม่เห็นจบัต้องมไิด้ แต่กลับ

ก�าจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง ชวนอกสั่นขวัญแขวน

มิเสียทีท่ีจี้เซียวได้รับการขนานนามให้เป็น 'แดนมนุษย์ไร้พ่าย' ขนาด 

คนตายไปแล้ว จิตกระบี่กลับยังคงอยู่

เมิง่เสว่ียหลีส่่ายหน้า "เจ้าไปก่อนเถอะ ท่ีนียั่งมเีรือ่งให้ข้าต้องจดัการอกี"

เชวี่ยเซียนหมิงเริ่มหมดความอดทน "อะไรนะ"

เมิ่งเสวี่ยหลี่เก็บยิ้ม "การตายของจี้เซียวยังไม่กระจ่างชัด สองสามวันนี้

ข้าเฝ้าคิดค�านวณ..."

บนโลกน้ีผู ้ใดกันท่ีชิงชังจี้เซียวที่สุด ปรารถนาจะเห็นเขาตายที่สุด  

หลังคนตายจากผู้ใดท่ีได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังยังพัวพันถึงสามภพ  

สลับซับซ้อนโยงใยไปทั่ว ยากจะจัดการให้กระจ่างแจ้งได้ในระยะเวลาสั้นๆ

เชวี่ยเซียนหมิงตะลึง "มิใช่เจ้าหรอกหรือที่เป็นคนลงมือ"

เมิง่เสว่ียหลีต่กตะลงึย่ิงกว่า "เขาเป็นคูร่่วมบ�าเพ็ญของข้า ข้ามเีหตุผลใด 

ต้องพรากชีวิตเขา"

"ก็เพ่ืออิสระอย่างไรเล่า ถึงเขาจะเคยช่วยชีวิตเจ้า แต่ก็กักขังเจ้าไว ้

ในกรง" เชว่ียเซียนหมิงทอดตามองไปทางยอดเขาฉางชุน เอ่ยอย่างมีเหตุผล 

"ท่ีราบพยัคฆ์ตกยาก หาดต้ืนมังกรล�าเค็ญ สามปี ไม่น่าเชื่อจริงๆ ว่าเจ้าจะ 

ทนได้"

"ไม่ใช่ฝีมือข้าจริงๆ" เมิ่งเสวี่ยหลี่ตะลึงงันเล็กน้อย เขานึกไม่ถึงว่าแม้แต่

ตัวเองก็ยังกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมีแรงจูงใจให้สังหารจี้เซียว ทว่าเพียงไม่นาน

เขาก็ย้ิมตอบกลับอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว "ยามนี้ข้าก็เป็นแค่โฉมสะคราญไม่มี

เรี่ยวแรงแม้แต่จะมัดไก่"

เชวี่ยเซียนหมิงใคร่ส�ารอก

ครั้นเห็นว่าไม่อาจหลบหนีได้ในระยะเวลาสั้นๆ เชวี่ยเซียนหมิงจึงได้แต่
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เก็บยันต์ท�าลายล้าง ระแวดระวังก่อนกลบัสูส่ภาพของนกัพรตน้อยหลวิเสีย่วไหว 

อีกครา ฉุดเมิ่งเสวี่ยหลี่นั่งลงกับพื้น

บนเส้นทางไม้คบัแคบแขวนลอยอยู่เหนอืหน้าผา พวกเขาหันหลังให้ผนังหิน  

ด้านล่างคือเหวลึกหมื่นจั้ง มีหมอกหนาเมฆาคล้อยบดบัง

"ได้ ในเมื่อไม่ใช่ฝีมือเจ้า เช่นนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องหนีความผิด" เขาดึง 

ก่ิงเหมยในมือเมิ่งเสว่ียหลี่ไปถือไว้ วาดเส้นแนวตั้งสามเส้นข้ึนบนพ้ืน "ฟังข้า

อธิบาย หน่ึง การรักษาค่ายเวทเหนือยอดเขาฉางชุนไว้น้ันเป็นเรื่องส้ินเปลือง

มหาศาล เดิมหานซานก็ไม่ต้อนรับเจ้าอยู่แล้ว ย่ิงตอนน้ีไม่มีจี้เซียวแล้วด้วย 

พวกเขาย่อมไม่คิดสิ้นเปลืองเลี้ยงดูเจ้าแน่ เจ้าอยู่หานซาน ฐานะเรียกได้ว่า

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สอง ยามจี้เซียวยังมีชีวิต เขาสร้างศัตรูไว้ไม่น้อย ศัตรู

พวกน้ันไม่อาจล้างแค้นเอากับเขาได้ สุดท้ายเกลียดอีกาบนหลังคาบ้าน*  

ย่อมไม่แคล้วต้องชิงชังเจ้าด้วย สาม จี้เซียวตายแล้ว สมบัติท่ีเขาเหลือท้ิงไว้

ย่อมกลายเป็นของทีไ่ม่มเีจ้าของ เจ้าคดิดสูว่ิามคีนกีม่ากน้อยท่ีอยากได้มนัมา

ไว้ในครอบครอง"

เมิ่งเสวี่ยหลี่ล�าพองใจพูดตัดบท "สมบัติที่จี้เซียวเหลือทิ้งไว้ มิเท่ากับ 

เป็นของข้าหรือไร"

เชวี่ยเซียนหมิงนึกอยากผลักอีกฝ่ายตกหน้าผาจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราว

"เลกิพูดเล่นได้แล้ว เจ้าเป็น..." เขาชะงกั ฝืนเลอืกใช้ค�าอืน่ออกมา "คูร่่วม

บ�าเพญ็ม่ายของจี้เซยีว เดมิสมควรมสีทิธิส์บืทอดมรดกทีเ่ขาทิง้ไว้ให้มากทีส่ดุ 

ทว่ายามนี้แค่จะป้องกันตัวเองก็ยังท�าไม่ได้ ได้แต่อาศัยหานซานคอยปกป้อง

คุ้มครอง แค่สามจุดท่ีข้าว่ามา สถานการณ์ของเจ้ายามน้ีก็ไม่ต่างอันใดกับ

หมากอับจน อยู่แดนมนุษย์เจ้ายังมีทางออกอะไรอีก!"

เมิง่เสวีย่หลีม่องอกีฝ่ายด้วยสายตาชืน่ชม เขาดึงก่ิงเหมยกลบั วาดวงกลม 

หกวงขึ้นข้างๆ เส้นทั้งสาม

"ไม่เพียงสามจุด หกส�านักใหญ่ในแดนมนุษย์วันนี้ล้วนอยู่พร้อมหน้า  

เจ้าคิดว่านอกจากหานซานแล้ว ส�านักอื่นๆ อีกห้าส�านักเป็นเช่นไร"

* มาจากส�านวน 'เกลียดเขาย่อมพาลเกลียดอีกาบนหลังคาบ้านเขา' อุปมาถึงเมื่อไม่ชอบใครสักคนย่อมพาล
เกลียดคนหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นด้วย
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เชว่ียเซียนหมิง "หรือเจ้าคิดจะหิ้วเวทศัสตราท่ีจี้เซียวท้ิงไว้ อุ้มผีผา*  

ไปออกเรอืนใหม่ สวามภัิกดิต่์อส�านกัอืน่ หาท่ีพ�านักใหม่ อย่าคดิดกีว่า ส�านักใด 

บ้างเล่าที่เอาชนะผู้ฝึกกระบี่หานซานได้"

เมิง่เสวีย่หลีส่่ายหน้า "ก่อนจีเ้ซยีวรูแ้จ้ง ส�านกัหมงิเยวีย่หูกับส�านักหานซาน 

ดุลอ�านาจกันเรียกได้ว่าสมน�้าสมเน้ือ ผู้คนเรียกขาน 'ใต้หู เหนือซาน' ส่วน 

ส�านกัอืน่ๆ อกีสีส่�านัก ส�านักอูอ้ิน่กวนมสีมัพันธ์ทีด่กัีบหมงิเยว่ียหู ส�านักซงเฟิงกู่ 

เป็นส�านักแพทย์ อารามหนานหลงิซือเป็นส�านักบรรพชติ พวกเขาต่างพยายาม

วางตัวเป็นกลาง ส่วนพวกผู้ควบคุมสัตว์บนเขาเป่ยหมิงซาน ไม่ว่าใครก็ล้วน

ขดัหขูดัตาพวกเขาทัง้สิน้ พูดหรอืไม่พูดถึงก็หาเป็นไรไม่ นอกจากหกส�านกัใหญ่

แล้ว พรรคเล็กพรรคน้อยท่ีจุดยืนไม่แน่ไม่นอนน้ันมีอยู่มากมายกว่าดวงดาว

บนท้องนภาเสียอีก...

ต้นวสนัต์ปีหน้า อาศัยจงัหวะแดนสนธยาฮัน่ไห่เปิดขึน้อกีครัง้ แบ่งทรพัยากร 

ที่ใช้ในการบ�าเพ็ญเพียรภายในแดนมนุษย์ล่วงหน้าย่ีสิบปีอีกคราว ยามน้ัน 

หานซานยังจะรักษาต�าแหน่งส�านักอันดับหนึ่งได้อีกหรือไม่ก็ยังไม่รู ้แน่..."  

เมิ่งเสวี่ยหลี่หักก่ิงเหมย "ภายในวุ่นวายภายนอกรุกราน ต่อให้หานซาน 

ยอมดแูลข้าด้วยเห็นแก่หน้าจีเ้ซยีว ถึงยามน้ันเกรงว่าเรีย่วแรงก�าลงัอาจไม่พอ 

ชีวิตข้าถูกลิขิตไว้แล้วว่ามิอาจใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข"

เชว่ียเซยีนหมงินิง่เงยีบ เขานกึถึงค�าพูดประโยคหนึง่ทีเ่คยได้ยินมานานแล้ว 

ได้...

ความย�าเกรงที่มีต่อจี้เซียวเจินเหรินรักษาสันติสุขของแดนมนุษย์

"แล้วเจ้ายังไม่ไปอีก? จะรอตายเพ่ือหานซานหรือไร" เขาเขย่าขา 

กระวนกระวายพลางเอ่ยวาจาเหนบ็แนม "ยามน้ันเพ่ือรกัษาชวิีต เจ้าถึงรบัปาก

ร่วมบ�าเพ็ญเพียรกับเขา คู่ร่วมบ�าเพ็ญจอมปลอมเช่นพวกเจ้ายังจะพูดเรื่อง

ความรักแท้จริงอันใด"

เมิ่งเสว่ียหลี่มิได้ขัดเคือง ตรงข้ามกลับย้ิม "เจ้าดูข้าให้ดีๆ ร่างกายน้ี 

องคาพยพมนุษย์ภายใน เส้นเอ็นผิวหนังมนุษย์ภายนอก เลือดเน้ือท่ีจี้เซียว 

* พิณผีผา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด 4 สาย จ�าพวกเดียวกับกีตาร์ ท�าจากไม้ รูปทรงเลียนอย่าง 
ลูกผีผา (มะปรางจีน)

Page_��������������� 1.indd   20 28/8/2563 BE   14:17



21ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

สร้างขึ้นเพื่อข้า ช่วยข้าถอดรกเปลี่ยนกระดูกหมดสิ้น ยามนี้ข้าเป็นมนุษย์แล้ว 

จะเอาอะไรไปสร้างญาณอสูร ท�าได้ก็แค่เพียงฝึกพลังศักยะของแดนมนุษย์  

เริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่าง ในเมื่อแดนอสูรถือว่าข้าตายไปแล้ว เช่นนั้นก็ปล่อย

ให้ข้าตายไปเถอะ เมิ่งเสวี่ยหลี่ต่างหากที่ยังมีชีวิตอยู่"

เชวีย่เซยีนหมงิตะลงึราวกับไม่เชือ่ว่าค�าพูดดงักล่าวจะหลดุออกมาจาก

ปากอีกฝ่าย

หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เชว่ียเซียนหมิงก็พึมพ�ากับตัวเอง "เจ้าไม่คิด 

ล้างแค้นแล้วกระนั้นหรือ ไม่ปรารถนาจะเป็นราชันอสูร ตัดสินใจสละส้ิน 

ทุกอย่าง?"

เมิ่งเสว่ียหลี่ไม่ตอบ เขาพูดช้าๆ "วันนี้เจ้าเสี่ยงอันตรายมาที่น่ี ข้าย่อม

จดจ�าใส่ใจ ทว่าข้าติดหนี้ชีวิตจี้เซียว ดังนั้นจึงไม่อาจจากไป"

ลมเหนือค�าราม หิมะฟุ้งตลบ นอกรัศมีสามจั้งเมฆหมอกปกคลุมไปทั่ว 

ไม่อาจมองเห็นเส้นทางไม้คับแคบใต้ฝ่าเท้า

เมิง่เสว่ียหลีล่กุข้ึนยืน "ส่วนท่ีเจ้าถาม ข้าอยู่แดนมนุษย์ยังมทีางออกอะไรน้ัน  

ข้าเองก็ไม่มคี�าตอบ บอกได้เพียง..." เขาย้ิม "มรรคาสามพัน สวรรค์มตัิดหนทาง

มนุษย์*"

"เจ้าเปลี่ยนไปแล้ว" เชว่ียเซียนหมิงกลับมาเยือกเย็นอีกคราว "ตอนน้ี 

ข้าใคร่อยากรู้ อริยกระบี่จี้เซียวเป็นคนเช่นไร"

เมื่อรวมสองประโยคเข้าด้วยกัน ความหมายที่แฝงอยู่ก็พลันปรากฏชัด 

เขาคิดว่าจี้เซียวเปลี่ยนแปลงอีกฝ่าย

แม้ในใจเมิ่งเสวี่ยหลี่จะบอกว่าไม่ใช่ แต่เขากลับมิได้โต้แย้ง

"เขาน่ะหรือ เขาเป็นคน..."

เชวี่ยเซียนหมิงเตรียมฟังอีกฝ่ายร่ายพล่ามยาวเหยียด บรรยายบุญคุณ

ความแค้นยิบย่อยที่มีต่อจี้เซียว

เมิ่งเสวี่ยหลี่ขยับปากหลายต่อหลายครั้ง ทว่าวาจากลับติดอยู่ในล�าคอ 

กล่าวออกมาได้แค่เพียงห้าพยางค์

* 'มรรคาสามพัน สวรรค์มิตัดหนทางมนุษย์' หมายถึงมีเส้นทางหรือวิธีอีกมาก อย่างไรก็ยังมีหวัง
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"เป็นคนดีคนหนึ่ง"

ค�าตอบดังกล่าวท�าเอาเชวี่ยเซียนหมิงนึกอยากสบถด่ามารดาอีกฝ่าย

คนดีคืออะไร

หนึ่งกระบี่เหินไกลสามพันหลี่ ปราบมารร้ายภูตผีสูญสลายเฉกเถ้าถ่าน

เป็นคนดี ประคองคนชราท่ีล้มอยู่กลางถนน ช่วยเด็กท่ีถูกอันธพาลรังแกก็ 

นับเป็นคนดีเช่นกัน

ทว่าฝ่ายแรกมักถูกเรียกขานให้เป็นบุพพาจารย์ นักพรต จอมเวท  

อริยกระบี่...ฉายานามน่าเลื่อมใสต่างๆ มากมาย

มีก็แต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่ท�าอะไรย่อมไม่มีที่ให้ชื่นชมยกย่อง โชคดี

ทีไ่ม่เคยท�าผิดใหญ่หลวง ดงันัน้ยามที่ผูค้นพดูถงึอาจเอื้อนเอ่ยเลอะเลือนออก

มาว่า 'อย่างน้อยก็เป็นคนดีคนหนึ่ง'

เชว่ียเซยีนหมงิตะลอนอยู่ในแดนมนุษย์เน่ินนาน คุน้เคยกับประเพณีของ

พวกมนุษย์ดี จึงมิให้ค่าให้ราคาอันใดกับถ้อยความดังกล่าว

เมิ่งเสว่ียหลี่คิดอยู่ในใจ การข้ึนเป็นสุดยอดอริยกระบี่มิใช่ง่าย แต ่

การเป็นทั้งอริยกระบี่และคนดีในเวลาเดียวกันกลับยากยิ่งกว่าหลายร้อยเท่า

เหตุผลคืออะไร เขาคิดใคร่ครวญอยู่บนยอดเขาฉางชุนนานสามปีถึง

ค่อยๆ เข้าใจ

เขาตบไหล่ผูเ้ป็นสหาย "ไปเถอะ ข้าจะไปส่งเจ้าอกีสกัระยะ แม้นมวีาสนา

พวกเราคงได้พบพานกันในแดนมนุษย์อีก"

ขณะที่เชวี่ยเซียนหมิงก�าลังจะเอ่ยปากพูด จู่ๆ เขาก็หยุดนิ่ง เสียงฝีเท้า

แผ่วเบาจนไม่อาจได้ยินดังขึ้นอยู่กลางพายุหิมะ

เมิ่งเสวี่ยหลี่ขยับริมฝีปากบอก "มีคน"

ยามนี้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเชว่ียเซียนหมิงฉับไวกว่าเขามากนัก  

ครั้นพบว่าผู้ที่มาน้ันมาเพียงล�าพัง ซ�้าญาณบ�าเพ็ญต้อยต�่า เขาก็มินึกสนใจ 

อาศัยใบหน้าของนักพรตน้อยก้มหน้าก้มตาเดินตามหลังห่างจากเมิ่งเสว่ียหล่ี

สองก้าว

เมิ่งเสว่ียหลี่ประคองเตาอุ่นมือไว้เหนืออก เงยหน้าเล็กน้อย ย�่าเท้า 
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ออกเดินด้วยอากัปกิริยาสมกับเป็นคู่ร่วมบ�าเพ็ญของจี้เซียว

เสียงฝีเท้าจากอีกฟากดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ บนทางโค้งเหนือเส้นทางไม้

คับแคบ คนทั้งสองพบเจอกันระหว่างทาง

การเผชญิหน้ากันอย่างกะทันหนัท�าให้เดก็น้อยในอาภรณ์นกัพรตสะดุง้ 

อุทานเสียงแผ่ว "อ้าว อา...อาวุโสเมิ่ง เมื่อสักครู่ท่านเจ้าส�านัก..."

เชวีย่เซยีนหมงิช้อนตาข้ึนมอง บงัเอิญจรงิๆ เดก็น้อยคนน้ีมใิช่นกัพรตน้อย 

แห่งยอดเขาฉางชนุหรอืไร ขีข้ลาดจรงิๆ ด้วย...แย่แล้ว! ตอนน้ีหน้าข้าคอืใบหน้า

ของเขา!

เมิ่งเสวี่ยหลี่เปล่งเสียงเตือน ทว่ากลับช้าไปเสียแล้ว

ใบหน้าทีเ่หมอืนกันราวกับแกะของคนสองคน ดวงตาท้ังสีส่อดประสาน

"เจ้า!"

หลิวเสี่ยวไหวดวงตาเบิกกว้าง สะท้อนภาพตนเองอีกคนหนึ่ง

นักพรตน้อยหายใจไม่ทัน ตาสองข้างเหลือกค้าง สิ้นสติไปทันที

เชว่ียเซียนหมิงตกใจท�าอะไรไม่ถูก "ไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีคนถูกข้า

ฆ่าปิดปากอยู่บนหานซานเช่นนี้ เขามันโชคร้ายจริงๆ!"
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เชวี่ยเซียนหมิงมาช่วยสหายหนี เดิมเตรียมตัวถูกยอดฝีมือหานซาน 

พบเจอร่องรอย ตัดหางเอาตัวรอด ทิ้งรอยเลือดสามพันหลี่เพ่ือลวงหลอกไว้

เรยีบร้อย แต่ใครเล่าจะรูว่้าทุกอย่างกลบัด�าเนินไปอย่างราบรืน่เหลอืเชือ่ ขณะท่ี 

ก�าลังจะรอดพ้นออกไปได้ เรือกลับล่มในคูน�้า...น่าปวดหัวยิ่งนัก

เมิง่เสว่ียหลีท่�ามอืห้ามส่งเสยีง เขาย่ืนแขนออกไปประคองร่างนกัพรตน้อย 

บนพื้น

เชวีย่เซยีนหมงิเห็นเมิง่เสว่ียหลีส่หีน้าสงบนิง่เยือกเย็นเช่นนัน้ก็คดิว่าเขา

คงตัดสินใจเตรียมลงมือปิดปากพยานแน่แล้ว นักพรตน้อยผู้นี้โชคร้ายแท้

พลงัปราณของเมิง่เสวีย่หลีไ่หลผ่านร่างนักพรตน้อย หลวิเส่ียวไหวค่อยๆ 

กลับมาได้สติ แววตางุนงงสงสัยอยู่ครู่หนึ่ง เขายกน้ิวชี้ไปทางเชว่ียเซียนหมิง 

อย่างรวดเร็ว

"อาวุโสเมิง่! ข้าต่างหากเสีย่วไหวตวัจรงิ! เขาเป็นปีศาจ ไม่ใช่ เขาปลอมตวั 

เป็นข้า! เจ้าโจรถ่อยกล้าเข้ามาก�าเรบิเสบิสานถงึหานซาน หลอกลวงผู้อาวุโส!" 

นักพรตน้อยผลุนผลันลุกขึ้น เนื้อตัวสั่นสะท้านหวาดหว่ันอย่างเห็นได้ชัด 

ใบหน้าซีดเผือด แต่ถึงกระนั้นกลับชักเท้าขวางเมิ่งเสว่ียหล่ีไว้ทางด้านหลัง  

"ผูอ้าวุโสไม่ต้องกลวั! ข้าจะรายงานฝ่ายการกิจเด๋ียวน้ี ไม่ ส่งข่าวบอกเจนิเหรนิ

เจ้าส�านักให้เดินทางมาก�าจัดปีศาจร้าย..." พูดจบเขาก็เก็บถุงสัมภาระข้ึน  

หยิบเอากระบี่ไม้เล่มหนึ่งออกมา

บทที่ 4 
งามก็งามอยู่
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ผูม้ฝีีมอืร้ายกาจทีเ่ขาเคยพบเหน็ก็มแีค่หัวหน้าฝ่ายการกิจเท่าน้ัน ไหนเลย 

จะรู้จักวิธีติดต่อเจ้าส�านัก ท่ีพูดเหลวไหลเช่นนั้นออกมาก็เพียงเพราะร้อนใจ 

หมายขู่ปีศาจร้ายให้ล่าถอย

เห็นเช่นนั้นเชว่ียเซียนหมิงก็นึกสนุก เขาใช้สองน้ิวคีบตัวกระบี่ท่ีก�าลัง 

ไหวสัน่ ออกแรงเพียงน้อย 'เปาะ' กระบีไ่ม้ครึง่ท่อนถูกเขาโยนลงจากเส้นทางไม้ 

คับแคบ หล่นหายลงไปในเหวลึกท่ามกลางทะเลหมอกเมฆสุดลูกหูลูกตา

หลิวเสี่ยวไหวตะลึง เอ่ยปากร้องลั่น "อาวุโสเมิ่ง รีบไป!"

เห็นเมิง่เสว่ียหลีต่กใจไม่พูดไม่จาเช่นน้ัน เชวีย่เซยีนหมงิก็คดิว่าหลายปี

มานี้เจ้าพักพิงอยู่ที่หานซานจนกลายเป็นพวก 'ไม่มีพิษมีภัย อ่อนแอแม้แต่จะ

ต้านแรงลมก็ยังไม่ไหว' ไปเพียงใดกันนะ

มีแต่เด็กเจ็ดขวบเท่านั้นถึงจะถูกเจ้าหลอกได้ หน้าไม่อายแท้!

เมิง่เสวีย่หลีถ่ลงึตาใส่เขาคราหนึง่ ลบูจมกูละล้าละลงั ก่อนจะค้อมกาย

ปลอบนักพรตน้อย

"เสีย่วไหว เขาเป็นสหายของข้า เมือ่ครูเ่พราะอยากล้อเจ้าเล่นจงึปลอมตัว 

เป็นเจ้า รอหลอกเจ้าอยู่ที่น่ี ข้าต้องขออภัยเจ้าแทนเขาด้วย ส่วนกระบี่พรุ่งน้ี 

ข้าจะหาอีกเล่มมาชดใช้ให้ เอาเล่มที่ดีกว่านี้..."

เชวีย่เซียนหมงิเผยร่างเดมิ เหมอืนไม่เข้าใจสถานการณ์ในเวลานีเ้ท่าใดนกั  

เขาได้ยินเมิ่งเสว่ียหลี่พูดเนิบๆ ต่อว่า "คู่ร่วมบ�าเพ็ญข้าสิ้น สหายเป็นกังวล 

เกรงข้าจะเป็นทุกข์เกินไปจึงข้ึนเขามาเย่ียมเยือน น่าเสียดายมาไม่ได้จังหวะ 

ข้าก�าลงัจะไปศาลบรรพชน เจ้าช่วยรบัรองแขกแทนข้าที พาเขากลบัไปนัง่รอข้า 

ที่ยอดเขาสักครู่ได้หรือไม่"

นักพรตน้อยปาดเช็ดน�้าตาบนใบหน้าวุ่น สีหน้าขาวซีดกลับกลายเป็น

แดงระเรื่อ เขาหันไปแสดงคารวะเชว่ียเซียนหมิง "เสียมารยาทแล้ว ผู้อาวุโส

ท่านนี้ได้โปรดตามข้ามา"

หลวิเสีย่วไหวรูส้กึว่าตวัเองท�ายอดเขาฉางชนุเสยีหน้า แขกเพียงเล่นสนกุ

ให้อาวุโสเมิ่งเบิกบานใจก็เท่านั้น แต่ตัวเองกลับตื่นตระหนกเกินพอดี ท่าทาง

เหมือนไม่เคยผ่านโลกมาก่อน อาวุโสเมิ่งมิใช่คนเจ้าอารมณ์ ไม่เพียงไม่ต�าหนิ
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ว่าเขาไร้มารยาท แต่ยังปลอบขวัญเขาอีก

เชวี่ยเซียนหมิงขมวดคิ้ว เพ่งมองเมิ่งเสวี่ยหลี่ เช่นนี้ก็ได้ด้วยหรือ

ไม่ต้องสงัหารคน ไม่ต้องหนีเอาชวีติรอด ไม่ต้องรบกวนค่ายกระบีห่านซาน  

เพียงลมปากพูดอย่างไร ชาวบ้านก็เชื่ออย่างน้ัน? สามารถอยู่ร่วมกับส�านัก

กระบี่หานซานที่ได้ชื่อว่าเย็นชาแล้งน�้าใจง่ายดายเช่นนี้?

เมิง่เสว่ียหลีไ่ม่ได้มองดอูกีฝ่าย เขาตบศรีษะนักพรตน้อยเบาๆ ด้วยความ

เอ็นดู

"ไปเถอะ"

หลงัคดิดอูกีที เชว่ียเซยีนหมงิก็รูว่้าตนพลาดไปแล้ว ผูค้นทัว่หล้าต่างรูด้ี

ว่าเมิ่งเสว่ียหลี่โชคดีที่ได้แต่งกับจี้เซียวโดยมิต้องพยายามอะไร นอกเสียจาก 

จี้เซียวไร้ประโยชน์ จะมีผู้ใดนึกเคลือบแคลงสงสัยค�าพูดของเขา

ครัน้แล้วเชว่ียเซยีนหมงิก็เดนิตามนกัพรตน้อยข้ามสะพานแขวน ย่างเท้า 

เข้าสูย่อดเขาฉางชนุ สดูอากาศเย็นสดชืน่ชุม่ชืน้เตม็เป่ียมไปด้วยไอทพิย์เข้าปอด  

ป่าเขาเขยีวชอุม่ปรากฏข้ึนต่อสายตา สิง่ปลกูสร้างงดงามแต่งแต้มอยู่ใจกลาง 

ทัศนียภาพวิจิตรตระการตาอย่างหาที่สุดมิได้

เชวี่ยเซียนหมิงถาม "ปกติอาวุโสเมิ่งของเจ้าวันๆ เขาท�าอะไรบ้าง"

นักพรตน้อยตอบอย่างรอบคอบนอบน้อม "อาวุโสเมิ่งอุปนิสัยไม่ยินดี

ยินร้าย ชอบอยู่ใกล้พุ่มพฤกษ์บปุผา ต้นจนิซอืเถา* บนยอดเขาล้วนเป็นอาวุโสเมิง่ 

ปลูกเองกับมือ ปกตินอกจากน่ังอยู่ใต้ต้นไม้ดอกไม้จิบสุราอ่านบทละคร 

พ้ืนเมอืง เอ่อ...อ่านคมัภร์ีเต๋าแล้ว ยงัเลีย้งปลาไนไว้สามตวั หนูผเีก็บทรพัย์อกี

ฝูงหนึ่ง..."

เชว่ียเซียนหมิงคิด มิน่าเสว่ียหลี่ถึงไม่ยอมกลับ จี้เซียวมือเติบ สร้าง 

แดนสรวงกลางภูเขาหิมะ เลิศล�้ายิ่งกว่าแดนสวรรค์ไว้ถึงเพียงนี้

ไม่ว่าใครถูกเลี้ยงไว้ในดินแดนงดงามเช่นน้ี เกรงว่าต่อให้ยกต�าแหน่ง

ราชันอสูรให้ เขาก็ไม่ปรารถนาแล้ว!

* ต้นจินซือเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypericum monogynum L. เป็นไม้พุ่มท่ีมีดอกสีเหลือง มีก้านเกสรยาว 
เป็นช่อคล้ายพู่
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"อาวุโสเมิง่ยังมาไม่ถึงอกีหรอื" เจ้าส�านกัหานซานกระซบิถามหวัหน้าฝ่าย 

การกิจ

หัวหน้าฝ่ายการกิจเอ่ยตอบ "ข้าส่งคนไปเชิญแล้ว"

ที่ลานนอกศาลบรรพชน ศิษย์ฝ่ายในพันกว่าคนสวดคัมภีร์เต๋าจบแล้ว 

ถึงคราวแขกเหรื่อในศาลบรรพชนร่วมแสดงความเสียใจตามล�าดับ

หัวหน้าฝ่ายการกิจรู ้สึกวิตกกังวล อาวุโสเมิ่งอายุยังน้อย หน�าซ�้า 

เพียรบ�าเพ็ญก็ตื้นเขินไม่ลึกซึ้ง ต้องรับมือกับพิธียิ่งใหญ่เช่นนี้อาจตกประหวั่น

ได้ง่าย ทว่าเขาเป็นญาตสินิทเพียงหนึง่เดยีวของจีเ้ซยีวเจนิเหรนิ ไม่มเีหตผุลที่

จะไม่มาจุดธูปสักการะ จึงหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องขัดข้องอันใดขึ้น

"อาวุโสเมิ่งมาถึงแล้ว..." ขณะก�าลังพูด ผู้รับใช้หนุ่มรายหนึ่งก็ตะโกน 

แจ้งข่าวเสียงดัง

หลังจัดการเร่ืองยุ่งยากบนทางเขาเรียบร้อย เมิ่งเสว่ียหลี่ก็เร่งเดินทาง 

มวยผมยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบอยู่เล็กน้อย ลมหายใจหรือก็ไม่สงบนิ่ง ท่าทาง

น่าเวทนาดัง่ประโยคท่ีว่า 'คูร่่วมบ�าเพ็ญสิน้อายุขยั คนทียั่งอยู่อกสัน่ขวัญแขวน'

ศาลบรรพชนหานซานเป็นอารามสูงใหญ่ อบอวลไปด้วยกลุ่มควัน  

แสงเทียนหรุบหรู่

ปลายสดุของศาลบรรพชน ผนังทัง้ผนืเตม็ไปด้วยป้ายวญิญาณบรรพชน 

ประหนึ่งเจดีย์สูงตระหง่านสลับทับซ้อนน่าเกรงขามเล้ือยลามข้ึนไปถึงเพดาน 

ราวกับป้ายชื่อเหล่านั้นก�าลังค้อมมองดูผู้คนอยู่ท่ามกลางควันธูปเปลวเทียน

ทันทีท่ีเม่ิงเสวี่ยหลี่ก้าวผ่านธรณีประตูเข้าไป สายตานับร้อยก็หันมา 

จับจ้องอยู่บนร่างเขาทันที เพราะไม่รู้ว่าตัวเองควรไปทางใดต่อเมิ่งเสว่ียหลี่ 

จึงได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่

เจ้าส�านกั ประมขุยอดเขาแต่ละแห่ง รวมถึงผู้อาวุโสท่ีแยกยืนอยู่ในศาล

บรรพชนตลอดสองฟากคือเจ้าภาพ

ส่วนต�าแหน่งยืนของส�านักต่างๆ กลางศาลบรรพชนกลับแตกต่าง 

ออกไปอย่างเห็นได้ชัด อาภรณ์บนร่างแม้จะแตกต่างกันแต่มิได้ดูยุ่งเหยิง  

พวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นแขก
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มเีพยีงเขาเท่านัน้ทีร่าวกบัอยูผ่ดิทีผ่ดิทาง ครึง่เจา้ภาพครึง่แขก ถกูผูค้น

จับจ้องชวนอึดอัด

ทว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่กลับไม่รู้สึกขัดเขิน ขณะก�าลังคิดจะทักทายกับทุกคน 

สามปีตัดขาดจากโลก ยามนี้ไม่ว่าเห็นผู้ใดเขาก็ล้วนอยากสานสัมพันธ์ด้วย

"เสวี่ยหลี่ มาแล้วหรือ ได้โปรดระงับความโศกเศร้า"

ทุกคนต่างแหวกช่องออกเป็นทาง ชายชราใบหน้าผ่ายผอมท่วงท่า

กระฉับกระเฉงในอาภรณ์ยาวสีขาวเดินตรงเข้ามาหาเขา

เมิ่งเสวี่ยหลี่พยักหน้าแสดงคารวะตอบ "เจินเหรินเจ้าส�านัก"

พอประมขุยอดเขาคนอืน่ๆ เหน็เช่นน้ันก็เดนิขึน้หน้าแสดงคารวะเช่นกัน 

หลังจากน้ันก็น�าเขาเดินเข้าไปด้านใน ณ ที่แห่งนี้เวลาน้ีในสายตาคนนอก 

ใบหน้าของเขาก็คือใบหน้าของจี้เซียว

เมิ่งเสว่ียหลี่มาได้เวลาพอดี แขกเหรื่อทั้งหลายร่วมแสดงความเสียใจ

เสร็จสิ้น พิธีด�าเนินมาใกล้ถึงจุดสุดท้าย ตัวแทนแต่ละส�านักเดินทางไกล 

นับหมื่นหลี่แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่เพียงเพ่ือจุดธูปสักการะ พวกเขายังมีปัญหา

มากมายต้องการปรึกษากับส�านักกระบี่หานซาน

ครั้นเห็นเร่ืองต่างๆ จัดการได้เป็นที่เรียบร้อย ขณะเตรียมเอ่ยปากถาม 

ยอดฝีมือแห่งหานซานกลับทยอยเดินไปที่หน้าประตู ต้อนรับคุณชายน้อย 

ในอาภรณ์หรูหราผู้หนึ่ง

คุณชายผู้นั้นสวมอาภรณ์ไหมทอดิ้นสีม่วงอ่อน ด้านนอกคือเสื้อคลุม 

ตัวยาวสีเงินมีหมวกเชื่อมติดอยู่ ที่โอบไว้ในมือคือเตาอุ่นมือวิจิตรประณีต  

ขนสีขาวที่ระบายอยู่ชายขอบอาภรณ์เสื้อคลุมขับดุนผิวงามดั่งหยกและคิ้วตา

งดงามละเอียดอ่อนของเขา

ทุกจังหวะย่างก้าวของอีกฝ่ายเปลี่ยนศาลบรรพชนที่ขมุกขมัวเคร่งขรึม

ให้สว่างไสวพร่างพราวขึ้นมาฉับพลันราวกับต้องแสงหิมะ

บรรยากาศยังคงสงบนิง่ ทว่าขณะเดยีวกันก็มผีูค้นไม่ใช่น้อยเริม่ถ่ายเสยีง 

พูดคุยกัน

"ท่าทางน่าเกรงขามยิ่งนัก ไม่รู้ว่าอาวุโสท่านนี้คือผู้ใด"

Page_��������������� 1.indd   28 28/8/2563 BE   14:17



29ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

"เขาก็คือคู่ร่วมบ�าเพ็ญของจี้เซียวเจินเหริน ว่ากันตามล�าดับอาวุโสแล้ว 

เขามีศักดิ์เท่าเทียมกับเจ้าส�านักหานซาน สูงกว่าพวกเราขั้นหนึ่ง"

"ที่แท้ก็เขาน่ีเอง เม่ิงเสว่ียหลี่ ได้ยินว่าสามปีก่อนเขาดึงปราณเข้าร่าง 

ยามนี้...นับว่าไม่เลว ฝึกปราณได้สมบูรณ์ดีแท้"

"ไม่เลวตรงที่ใด มีจี้เซียวเจินเหรินอยู่ ซ�้ายังมีโอสถวิเศษให้กินทุกวัน  

ต่อให้เป็นคนธรรมดาก็สามารถฝึกปราณได้"

"พูดให้น้อยๆ หน่อย ยังไงตอนนี้เขาก็จัดเป็นผู้น่าสงสาร"

ส�าหรบัโลกผูบ้�าเพ็ญพรตแล้วเมิง่เสว่ียหลีน่บัเป็นกรณีพิเศษ เขาไม่ต้อง

บ�าเพ็ญเพียรอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองต่อส�านัก  

ไม่ต้องท�างานแย่งชิงทรัพยากรที่ใช้ในการบ�าเพ็ญเพียรกับผู้ใด คู่ร่วมบ�าเพ็ญ

ร่วมโชคชะตาเดียว จี้เซียวย่อมมีวิธียืดอายุขัยให้เขา ไม่แน่ว่าภายหน้าอาจ 

พาเขาขึ้นสวรรค์ไปด้วยกัน

การมตีวัตนอยู่ของเขาท�าให้เรือ่ง 'รางวัลตอบแทนความพยายามจากสวรรค์'  

กลายเป็นเรื่องน่าขบขัน

ยามนัน้หลงัพิธีร่วมคูบ่�าเพ็ญสิน้สดุ ทกุคนก็ต่างพากนัพูดถงึเขา ส่วนใหญ่ 

ล้วนบอกว่า 'งามก็งามอยู่ น่าเสียดาย...'

น่าเสียดายท่ีเป็นแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาท่ัวไปเท่าน้ัน เทียบกับจี้เซียวท่ีมี

ลักษณะท่าทางสูงส่งแล้ว เมิ่งเสวี่ยหลี่หน้าตาท่าทางกลับดูธรรมดาเกินทน 

ท�าให้สง่าราศีของจ้ีเซียวเจินเหรินต้องมัวหมอง คนพวกน้ันพูดเพียงครึ่งแรก

เท่านั้น ครึ่งหลังแม้ไม่พูดทุกคนก็ต่างรู้แก่ใจดี

เรอืนพ�านกัของผูอ้ืน่ปลกูต้นสนไผ่เขียวอนัเป็นตวัแทนของความหย่ิงทะนง 

ในศักดิ์ศรี ทว่าเมิ่งเสว่ียหลี่กลับปลูกดอกไม้ธรรมดาๆ อย่างต้นจินซือเถา  

ยอดเขาของผู้อื่นเลี้ยงกระสาวิหคเซียน เมิ่งเสว่ียหล่ีกลับเลี้ยงปลาไนท่ีส่ือ 

ความหมายถึงการเปลี่ยนชะตาชีวิต อีกทั้งยังเล้ียงหนูผีเก็บทรัพย์ไว้บอกว่า

แสวงหาเงินทองสมบัติ สภาวการณ์ของหานซานท้ังหมดถูกเขาลากลงต�่า 

หมดสิ้น

ทว่ายามนี้เมื่อพูดถึงเขากลับไม่มีใครนึกอิจฉาริษยาเหมือนเก่าก่อนอีก 
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จะเหลือก็แต่เพียงความรู้สึกสับสนปนเประคนอยู่ระหว่างความรู้สึกสงสาร 

ทอดถอนใจกับความรู้สึกยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น ราวกับภายหน้าต้อง

ได้เป็นประจักษ์พยานในจุดจบอันน่าเวทนาของเขาแน่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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