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เมิง่เสวีย่หลีกั่บจีเ้ซยีวทะยานอยู่เหนอืหมูเ่มฆ ทางช้างเผอืกเหนอืศรีษะ

ส่องประกายวับวาว ทะเลเมฆพลิกม้วนอยู่ใต้ฝ่าเท้า

เพราะส่วนสูงท่ีต่างกัน ยามเมิ่งเสวี่ยหลี่ชูกาลมิสิ้นผ่านผันไว้เหนือหัว 

จงึแลดไูร้เดยีงสาน่าขบขัน แต่เขากลบัรูส้กึว่าตวัเองยอดเย่ียมเป็นทีส่ดุ ก่อนหน้าน้ี 

จี้เซียวพาเขาเหาะเหินเดินทางโต้ลม เคลื่อนเมฆขี่หมอกโดยไม่ต้องอาศัยพลัง

จากภายนอก ส่วนยามนี้เขาควบคุมเวทศัสตราที่จี้เซียวทิ้งไว้ให้ ดูแลบุตรของ

จี้เซียวตอบแทนบุญคุณของอีกฝ่าย ทุกสิ่งล้วนเป็นวัฏจักรที่สมบูรณ์ นี่คงเป็น

ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดทั้งยามเป็นมนุษย์และยามเป็นอสูรของตน

จี้เซียวที่อยู่ทางด้านหลังสองมือโอบประคองอยู่บนเอวของเขา สองร่าง

แนบชิดอยู่ด้วยกันราวกับอยู่ใต้ร่มคันเดียวกัน

เอวของเมิ่งเสวี่ยหลี่อ่อนนุ่มยืดหยุ่น แบบบางแค่นิ้วคีบ อรชรอ้อนแอ้น

คล้ายผิวน�้าในสระบนยอดเขาฉางชุน สะโอดสะองไม่ต่างอันใดกับก้านบัว  

แม้นถูกปลาไนสะบัดหางใส่เพียงแผ่วก็ระรัวไหวส่ัน ทว่าสายเส้นล่ืนเรียบท่ี 

ถูกหุ้มห่ออยู่ใต้แพรพรรณอาภรณ์นั้นกลับอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

แม้สองมือของจ้ีเซียวจะเกาะกุมอยู่บนเอวเมิ่งเสว่ียหลี่ แต่ใจเขากลับ

สงบนิ่ง ไม่สะท้านไหวสั่นหรือเกิดแรงปรารถนาเอ่อท้น เช่นนี้นับว่ามีคุณธรรม

เกริกไกรยิ่ง

น่าเสยีดายทีเ่มิง่เสว่ียหลีไ่ม่ยอมปล่อยให้เป็นเช่นนัน้นานนกั หนัใบหน้า

บทที่ 65 
สหายอันใด
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กลบัมาน้อยๆ อย่างไม่รูต้วั ถามว่า "เมือ่ครูเ่จ้าบอกว่าหากท�าลายก�าบงัโลกได้

ย่อมสามารถเด็ดดวงดาวได้ เจ้าเชื่อหรือว่าการบรรลุมรรคาขึ้นสู่แดนเซียน

กลางวันแสกๆ นั้นมีอยู่จริง มิใช่ค�าลือค�าเล่าอ้างอันใด"

เอวอ่อนนุ่มยืดหยุ่นในมือขยับไหวไปมา ลมหายใจร้อนผะผ่าวพัดผ่าน

ข้างหู ไออุ่นลอดผ่านเข้าไปภายในประหนึ่งสายลมยามวสันต์ที่เพียรพัดผ่าน

ต้นไม้เร่งเร้าให้มันผลิดอกออกผล จี้เซียวใบหูแดงระเรื่อ หลับตา

"มใิช่ค�าลอืค�าเล่าอ้าง" จีเ้ซยีวลมืตา น�า้เสยีงยงัคงสงบมัน่คง อาจทุ้มต�า่

กว่ายามปกติบ้างเล็กน้อย "วันหน้าข้าจะพาเจ้าไป"

"ข้าต่างหากที่จะพาเจ้าไป ข้าใกล้บรรลุแล้ว เจ้าคงนึกไม่ถึงกระมัง"

ทางช้างเผือกเต็มฟ้า เมิ่งเสว่ียหลี่นึกถึงกาลภาคหน้า ไว้สืบรู้สาเหต ุ

การตายของจีเ้ซยีวแน่ชดั เลีย้งดบูตุรของจีเ้ซยีวจนเตบิใหญ่ ช่วยให้ปณธิานที่

อกีฝ่ายวาดหวังไว้บรรลเุป็นจรงิ ถึงตอนน้ันเขาจะใช้ชวีติเย่ียงมนุษย์แทนจีเ้ซยีว 

ขึ้นไปยังนภาชั้นสูงสุด ด�าสู่ใต้สมุทรท่ีลึกท่ีสุด ท�าลายก�าบังก้ันขวาง ค้นหา 

สืบเสาะเรื่องราวสรรพสิ่งนอกโลกทั้งหลายที่ยังมิมีผู้ใดล่วงรู้

จีเ้ซยีวเค้นมอืทีเ่กาะกุมอยู่บนเอวของเมิง่เสว่ียหลีเ่บาๆ พูดด้วยน�า้เสยีง

หนักแน่น "อย่าขยับ เลิกพูดได้แล้ว"

จีเ้ซยีวครุน่คดิถึงคราวก่อนตอนทีป่ระคองร่างเมิง่เสวีย่หลีไ่ว้ในอ้อมแขน 

เหาะเหินด้วยกาลมิสิ้นผ่านผัน ร่างของพวกเขาสองคนก็แนบชิดกันเช่นนี้ แต่

หามีอันใดผิดปกติไม่ ทว่ายามนี้กลับแตกต่าง

ไอร้อนจากฝ่ามือของจี้เซียวที่อยู่บนเอวแทรกทะลุแพรพรรณเข้ามา  

ในที่สุดเมิ่งเสวี่ยหลี่ก็รับรู้ถึงความผิดปกติ

"เหตุใดหัวใจเจ้าถึงเต้นเร็วนัก กลัวจะถูกข้าจับโยนลงไปอย่างนั้นหรือ"

จี้เซียวนิ่งงัน "..."

เมิง่เสว่ียหลีเ่ข้าใจว่าตนรูจ้ดุอ่อนของผูเ้ป็นศิษย์ดี "วันหน้าหากเจ้ายังคง

ไม่เคารพจี้เซียว ข้าจะตะโกนอ่านบทความท่ีเจ้าเขียนกรอกหูเจ้าดังๆ หาก 

ไม่เคารพอาจารย์ กล้าพูดจาเหลวไหลอีก ข้าจะพาเจ้าข้ึนฟ้า น่ีคือกฎของ 

ยอดเขาฉางชุนของเรา"
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"เจ้าว่าเช่นไรก็เช่นนั้น" จี้เซียวร้องไห้ไม่ได้หัวเราะไม่ออก ก้มหน้ามอง 

"...พวกเรามาถึงแล้ว"

เมิง่เสวีย่หลีม่องลงไปทางด้านล่าง ท่ีอยู่หลงัเมฆหมอกคือลานขนาดยักษ์ 

ในเมืองจงยางซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เลาๆ เขาลดความเร็วลงทีละน้อย ค่อยๆ  

ไต่ระดับลง

"ไม่ขู่เจ้าแล้ว พอคุ้นเคยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะ ข้ามีสหายเก่าคนหนึ่งบินเร็ว

กว่านี้อีก ตอนพาข้าเหินขึ้นฟ้าใหม่ๆ ข้าเองก็ล�าบากไม่น้อยเหมือนกัน"

"หืม?"

"เขาพุ่งซ้ายทะลวงขวา ประเดี๋ยวหยุดประเด๋ียวเล้ียว ท�าข้าร่วงไปไม่รู้ 

ตั้งก่ีครั้งต่อก่ีครั้ง ก่อนจะวนมารับข้าใหม่ เดิมข้าอ้าปากหมายจะบอกเขาว่า 

ไม่เป็นไร เพราะไม่ว่าจะตกลงไปยังไงข้าก็ไม่ตาย แต่สุดท้ายกลับอาเจียน 

รดหัวเขา ฮ่าๆๆ"

"สหายเช่นไรกัน" ดูท่าคงเป็นอสูรนกยูงนิสัยมุทะลุหน้าตางดงามตนนั้น

เป็นแน่ ข้าลาโลกไปได้ไม่ทันไร อสูรตนนั้นก็ใจกล้าบุกยอดเขาฉางชุน ดื่มชา 

กินของว่าง แกล้งปลาไนของข้า ซ�้ายังล่อลวงคู่ร่วมบ�าเพ็ญของข้าอีก

เม่ิงเสว่ียหลี่คิดว่าอีกฝ่ายไม่รู้ "สหายชั่วอย่างไรเล่า ข้อดีคือเขาเป็นคน

เปี่ยมน�้าใจ ข้อเสียคือชอบแกล้งคน โดยเฉพาะเด็กน้อยไม่รู้ประสีประสา ทว่า

ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากแล้ว โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตา เหมือน..."

ยังไม่ทันพูดจบ ล�าแสงสฟ้ีาเขียวสายหนึง่ก็วาดผ่านฟากฟ้ายามรตัตกิาล 

ในล�าแสงระคนไว้ซึ่งสีชมพูแสดงดงามเยี่ยงดาวตกหางยาว

เมิง่เสว่ียหลีต่ะลงึมองล�าแสงเบือ้งหน้า "เหมอืน...เช่นนี.้..เชว่ียเซยีนหมงิ!  

นกยูง!" ครัน้ได้สต ิเมิง่เสวีย่หลีก็่ควบคมุแมลงปอไม้ไผ่ยักษ์ให้บนิตามไปอย่าง

รวดเร็ว

จี้เซียวช่วยเมิ่งเสวี่ยหลี่ประคองกาลมิสิ้นผ่านผัน มือของเขาทาบทับอยู่

บนมือของอีกฝ่าย คอยช่วยบังคับทิศทาง "ระวังหน่อย"

เมิ่งเสว่ียหลี่คิด เป็นไปไม่ได้ แดนสนธยาไหนเลยจะอาถรรพ์เช่นน้ี  

พูดถึงใครคนนั้นก็โผล่ออกมาให้เห็น
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ท่ามกลางภูผาล�าธารโอบล้อม ท่ีราบกว้างใหญ่กลางแดนสนธยา  

หมูต่�าหนกัสิง่ปลกูสร้างทีถู่กท้ิงร้างเน่ินนานเหล่าน้ันถูกเรยีกขานว่าเมอืงจงยาง

รอบทุง่กว้างร้างผูค้น เมิง่เสว่ียหลีกั่บจีเ้ซยีวร่อนลงมาหยดุอยู่นอกเมอืง 

ครัง้แรกไม่คุน้เคย ครัง้ทีส่องคุน้ชนิ คราวน้ีไม่มเีสยีงอกึทกึเลือ่นลัน่จนเกดิเป็น

หลุมลึกขึ้นบนพื้นอีก

เมิง่เสวีย่หลีอ่ดทีจ่ะเอ่ยถามไม่ได้ "เจ้าเหน็หรอืไม่ ข้าไม่ได้ตาฝาดใช่หรอืไม่"

จี้เซียวจูงเขาอ้อมหินผ่านป่า "ทางนี้"

กระท่ังมาถึงรมิธาร เสยีงน�า้ไหลเชีย่ว จู่ๆ  ด้านหน้าก็ปรากฏเงาคนผูห้น่ึง

"เสวี่ยหลี่ เจ้าก�าลังตามหาข้า?"

แสงจันทร์ลอดผ่านแมกไม้ ฉายจับอยู่บนใบหน้าคนผู้น้ัน เมิ่งเสว่ียหล่ี

ขมวดคิ้ว "เหตุใดถึงเป็นเจ้าได้ สหายของเจ้าเล่า"

จงิตีย้ิ๋มพลางเดนิขึน้หน้า "พวกเขาไปกันก่อนแล้ว ข้าอยู่ท่ีน่ีเพ่ือตามหาเจ้า  

คนเรามีจากมีพานพบ พวกเราสองคนนับว่าพันหลี่วาสนาพบพานจริงๆ"

จี้เซียวรู้ดีอยู่แก่ใจ เขาท�าเพียงมองดูอยู่เงียบๆ ไม่เข้าไปขัดขวาง

เมิ่งเสวี่ยหลี่ยิ้ม "มีวาสนาหรือ ต่อให้ชาติหน้าก็ไม่มี"

"จี้เซียวมีได้ แล้วเหตุใดข้าถึงจะมีไม่ได้ ข้าด้อยกว่าเขาตรงที่ใด"

เมิ่งเสวี่ยหลี่กลอกตาไปมา พูดด้วยอารมณ์ลึกล�้า "เขาคือ 'แดนมนุษย์

ไร้พ่าย' จีเ้ซยีวเจนิเหรนิ อายุเพียงสบิหกข้าก็ชอบเขาแล้ว แล้วไหนเลยจะชอบ

ผู้อื่นได้อีก"

จีเ้ซยีวกลัน้ไม่ไหวหวัเราะออกมา ต่อให้รูว่้าคู่ร่วมบ�าเพ็ญก�าลงัพูดโกหก 

เขาก็ยังอยากหัวเราะอยู่ดี

จิงตี๋ถามอีก "เช่นนั้นเจ้าชอบจี้เซียว หรือชอบฐานะแดนมนุษย์ไร้พ่าย

ของเขา หากวันหน้าข้าบรรลุปรมัตถ์ เป็นหนึ่งในใต้หล้า อยู่เหนือผู้คนทั้งปวง 

เจ้าจะชอบข้าเช่นกันใช่หรือไม่"

เมิง่เสว่ียหลีห่วัเราะเย็นชาออกมา โบกมอืฟาดกระหม่อมอกีฝ่าย "ชอบเจ้า 

ก็บ้าแล้ว เจ้านกยูงบัดซบ!"

'จิงตี๋' ตะลึง ก่อนจะหัวเราะเสียงดังลั่น "ฮ่าๆๆๆ ถูกเจ้าจับได้อีกแล้ว  
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ไม่สนุกเลยสักนิด!"

รปูร่างหน้าตาของเชว่ียเซยีนหมงิแปรเปลีย่นกลบักลาย โฉมหน้างดงาม

ขี้เล่นแท้จริงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมิ่งเสวี่ยหลี่หันมองไปทางจี้เซียว แนะน�าให้อีกฝ่ายรู้จักด้วยน�้าเสียง 

แฝงความรู้สึกวิตกกังวลเล็กๆ "นี่คือสหายของข้า เอ่อ...นกยูง...ตัวหนึ่ง"

จี้เซียวพยักหน้า อคติที่ศิษย์พี่หูซื่อมีต่ออสูรหาได้ส่งผลอันใดต่อจี้เซียว

"น่ีคือศิษย์คนโตของข้า เซียวถิงอวิ๋น" เมิ่งเสว่ียหล่ีถามเชวี่ยเซียนหมิง 

"เจ้ามาได้อย่างไร"

เชวี่ยเซียนหมิงไม่ตอบ เขาพินิจพิจารณาดูเซียวถิงอวิ๋น 

คนเช่นนี้ผู้ใดจะมองข้ามได้ มิใช่เพราะรูปร่างหน้าตา หากแต่เพราะ

บุคลิกลักษณะขัดแย้ง เขายืนอยู่ที่ น่ัน ไม่อาจบอกได้ว่าเขามีคุณธรรม 

ความประพฤติสูงส่ง หรือเพียงไม่แยแสโลกกันแน่

คนในยากเห็นทะลปุรโุปร่ง คนนอกกลบัเหน็ทกุอย่างกระจ่างชดั หลายวนั 

มาน้ีเมิ่งเสว่ียหลี่กับเซียวถิงอว๋ินอยู่ด้วยกันตลอดทุกเช้าค�่า ความสัมพันธ์ 

ชิดใกล้มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อครู่เชวี่ยเซียนหมิงเห็นอีกฝ่ายจูงมือเมิ่งเสวี่ยหลี่ 

ให้รู้สึกว่าบรรยากาศระหว่างพวกเขาสองคนคล้ายคลุมเครือแปลกประหลาด

ยากจะบรรยาย หรือสัมพันธ์ระหว่างศิษย์อาจารย์แดนมนุษย์ล้วนเป็นเช่นนี้?

เชวี่ยเซียนหมิงก�าลังจะถาม "เจ้า..." 

จู่ๆ จี้เซียวก็พูดขึ้น "พวกเจ้าไม่ได้พบกันนาน สนทนากันตามสบายเถิด" 

พูดจบเขาก็มุ่งหน้าเดินเข้าไปในป่าลึกเพียงล�าพัง เปิดโอกาสให้อสูรทั้งสอง

เมิง่เสวีย่หลีบ่อกกับจีเ้ซยีว "เจ้าก็อย่าไปไกลเกินไปนัก เมอืงจงยางอนัตราย  

มีอะไรก็รีบตะโกนเรียกข้า!"

เชวีย่เซยีนหมงิมองดเูมิง่เสว่ียหลีด้่วยสายตาหยามเหยียด "เจ้าเป็นอาจารย์ 

หรือเป็นแม่ไก่ปกป้องลูกไก่กันแน่"

เมิง่เสว่ียหลีช่กูาลมสิิน้ผ่านผนัขึน้ มองไปยังธารน�า้ไหลเชีย่ว คล้ายก�าลงั

มองหาอะไรบางอย่าง

เชว่ียเซียนหมิงกล่าว "ตลอดทางท่ีข้าผ่านมาได้ยินว่าหากไม่มีอันใด 
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ผิดพลาด ยามนี้คะแนนสะสมของเจ้าเหนือกว่าผู้อื่นอยู่มาก อุษาไร้เขตขัณฑ์

ต้องเป็นของเจ้าแน่"

"นัน่มนัแน่นอนอยู่แล้ว ของของคู่ร่วมบ�าเพ็ญของตน ข้าไหนเลยจะยอม

ปล่อยให้มันตกเป็นของผู้อื่น" เม่ิงเสว่ียหลี่แทงทวนใส่ปลาตัวที่อวบอ้วนท่ีสุด

ในน�้า ผิวน�้าแตกกระจาย

เชว่ียเซยีนหมงิถูกเมิง่เสวีย่หลีท่�าเปียกไปทัง้ตวั เขากระโดดพลางร้องด่า 

"เจ้ามันเป็นยาจกจนเคยแล้ว ทั้งตัวมีแต่กลิ่นยาจก!"

เห็นสหายเก่า นิสัยดั้งเดิมของเมิ่งเสว่ียหลี่ก็ก�าเริบ หากมองจากจุดน้ี  

ทีห่ซูือ่บอกว่าเขาแสร้งท�าตัวไร้เดยีงสาน้ันย่อมมใิช่เป็นการใส่ความปรกัปร�ากัน 

แต่อย่างใด

"ยาจก? เจ้าไม่เคยไปเหิงทงจวี้หยวน ไม่รู้หรอกว่าคู่ร่วมบ�าเพ็ญของข้า

มีเงินทองมากมายเพียงใด! เขามีภูเขาเงินภูเขาทองยาวเหยียดถึงหมื่นหลี่  

จะใช้สักกี่ชาติก็ไม่มีวันหมด!"

"ถุยๆ! หน้าไม่อาย!"

เชว่ียเซียนหมิงมองดูแผ่นหลังของเซียวถิงอวิ๋นแล้วเอ่ยว่า "ศิษย์คนโต

ของเจ้าคนนั้นท่าทางพิลึกพิลั่น ไม่เหมือนศิษย์คนรองของเจ้าสักนิด"

เมิ่งเสวี่ยหลี่ถามอย่างประหลาดใจ "เจ้าพบกับฉี่ซูแล้ว?"

"ข้าลมืไปว่าเจ้าอยู่แดนสนธยา เลยไปหาเจ้าท่ียอดเขาฉางชนุ คราวท่ีแล้ว 

ข้าปลอมตวัเป็นนกัพรตน้อย เกือบเกิดเรือ่งร้ายข้ึน คราวน้ีเลยคิดจะปลอมเป็น

คนอื่น บังเอิญเห็นศิษย์คนรองของเจ้าก�าลังลงเขา จึงแปลงกายเป็นเขา ทว่า

เพราะพวกสานุศิษย์ท่ีวิหารถกสัจธรรมพวกน้ันน่ารักน่าเอ็นดู ข้าในร่างของ 

อว๋ีฉีซ่เูลยเผลอเล่นอยู่กับพวกเขาเป็นนาน พอพวกเขาเห็นอว๋ีฉีซ่ตูวัจรงิกลบัมา... 

ฮ่าๆๆ!"

เมิ่งเสว่ียหลี่ส่ายหน้าไม่เห็นด้วย "เจ้าแกล้งผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ระวัง 

กรรมตามสนอง บ�าเพ็ญเพียรอยู่ดีๆ ถูกอสุนีบาตฟาดตาย"

เชวี่ยเซียนหมิงโบกมืออย่างหงุดหงิด "รู้แล้วๆ เจ้าพูดไม่รู้กี่รอบแล้ว ข้า 

เปลี่ยนนิสัยนานแล้วเจ้าเองก็รู้"
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ถึงเขาจะชอบแกล้งมนุษย์ แต่เพราะมีอยู่ครั้งหน่ึงท�าเอาคนเกือบตาย 

ถูกเมิง่เสวีย่หลีส่อนเรือ่งกงเกวียนก�าเกวียนเป็นการใหญ่ นับแต่นัน้เขาก็ส�ารวมตน 

ขึ้นมาก

สองร้อยกว่าปีผ่านไป เชวี่ยเซียนหมิงลืมเรื่องราวในอดีตหมดสิ้น จ�าได้

ก็แค่เพียงเลาๆ เท่านั้นว่าเด็กน้อยคนนั้นแซ่หู

เมิง่เสวีย่หลีเ่ก็บทวนยาวกลบั บนปลายทวนสว่างไสวมปีลากะพงอวบอ้วน 

สองตัว เขายื่นมันไปข้างหน้า "เอาไป เลิกพูดเรื่องไร้สาระพวกนั้นได้แล้ว"

เชว่ียเซียนหมิงระแวดระวังมองดูอีกฝ่าย "เจ้าคิดจะท�าอะไร ข้าเลิกกิน

เนื้อดิบตั้งนานแล้ว"

"ข้าก็ไม่กินเหมือนกัน ถึงได้จะยืมเพลิงอสูรของเจ้าย่างมันให้สุก"

เชว่ียเซยีนหมงิตะลงึท่ีเหน็เมิง่เสว่ียหลีพู่ดราวกับเป็นเรือ่งสามญัธรรมดา 

"เพลิงอสูรของข้าเพียงพ่นออกมาคราหนึ่งก็เผาภูผาผลาญล�าธารได้แล้ว แต่

กลับจะให้ข้าช่วยเจ้าย่างปลา?"

"ไม่ใช่ช่วยข้า" เมิ่งเสว่ียหลี่เชิดคางบุ้ยใบ้ไปยังเงาคนที่อยู่ในป่า "เจ้าดู 

ศิษย์คนโตของข้าน่ามองใช่หรือไม่"

เชว่ียเซียนหมิงพูดหยัน "เจ้ามันก็ท�าตัวไม่ต่างกับแม่ไก่อวดไข่ทองค�า! 

น่าเสียดายที่ไข่ทองค�านั่นเจ้าไม่ได้เบ่งมันออกมาเอง"

"ข้าเป็นอาจารย์ของเขา เป็นอาจารย์หน่ึงวันเท่ากับเป็นบดิาชัว่ชวิีต หากข้า 

เป็นบิดา เจ้าก็เท่ากับเป็นอาของเขา! เด็กน้อยเหน็ดเหนื่อยมาท้ังวันก�าลัง 

รอกินอยู่ เจ้าเป็นอาของเขาไม่คิดจะแสดงน�้าใจบ้างหรือไร เร็วหน่อย"

"ไม่มีทาง ท�าเช่นนี้เท่ากับลบหลู่เพลิงอสูร หยามเกียรติข้า หยามเกียรติ

ชนเผ่านกยูง!"

ผ่านไปครึ่งถ้วยชา

"ถิงอวิ๋น มากินปลา!" เมิ่งเสวี่ยหลี่ตะโกน

"หอมจริงๆ" เชวี่ยเซียนหมิงเอ่ยปาก "เจ้าไม่กินหรือ"

สามคนน่ังล้อมอยู่รมิธาร ปลาตวัอ้วนบนก่ิงไม้ถูกย่างด้วยเพลงิอสรู ทันที 
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ที่กัดลงไปก็จะรับรู้ได้ถึงรสสัมผัสกรอบนอกนุ่มในระคนกับกล่ินไม้หอมสดชื่น 

พร้อมน�้ามันไหลเยิ้มออกมาน้อยๆ

เมิ่งเสว่ียหลี่ส่ายหน้า ประคองส่งมันให้จี้เซียวราวกับเป็นวัตถุล�้าค่า  

"ถิงอวิ๋น กินดู"

จี้เซียวย่ืนมือรับก่ิงไม้ หมายป้อนเมิ่งเสวี่ยหลี่ค�าหน่ึง แต่อีกฝ่ายกลับ

เบี่ยงหน้าหลบ

เมิง่เสว่ียหลีแ่กะเปลอืกเมลด็สน ถามเชว่ียเซยีนหมงิ "จรงิส ิเจ้าแปลงกาย 

เป็นจิงตี๋ได้เช่นไร เจ้าเคยพบเขามาก่อนหรือ"

เชว่ียเซียนหมิงกินปลาย่างท้ังหนังท้ังก้าง เขาพูดอย่างไม่แยแส "เคย  

ข้าพบเจอระหว่างทาง ห่างจากน่ีไปไม่ไกล ไม่รู้ว่าไปท�าเรื่องชั่วอะไรไว้ถึง 

ถูกคนจบัแขวนทุบตเีล่นงานเสยีน่วม ถ้าไม่ได้ข้าช่วยไว้ ดไีม่ดอีาจตายไปแล้ว"
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"อะไรนะ จงิตีถู๋กผูใ้ดท�าร้าย!" เมิง่เสวีย่หลีป่ระหลาดใจผลนุผลนัลกุขึน้ยืน  

หลายวันมาน้ีเขาประมือกับคนมาก็ไม่ใช่น้อย ย่อมคุ้นเคยรู้ดีถึงฝีมือของ 

ผู้บ�าเพ็ญพรตหนุ่มเหล่านั้น จิงตี๋จัดได้ว่ามีฝีมือไม่ธรรมดา ชุยจิ่งศิษย์สายตรง

ของเจ้าส�านักหานซานเขาเองก็เคยเจอมาแล้ว ฝีมือของพวกเขาสองคน 

เรยีกได้ว่าพอฟัดพอเหว่ียง แล้วใครกันถึงสามารถจบัจงิตีม๋ดัเล่นงานแต่ฝ่ายเดยีว 

ได้ แดนสนธยานี้ยังมียอดฝีมือแฝงกายอยู่เช่นนั้นหรือ

เมิง่เสว่ียหลีห่นัหน้าไปทางจีเ้ซียว "ไหนๆ พวกเราก็เคยร่วมเดนิทางกันมา  

เห็นคนใกล้ตายมิย่ืนมือช่วยเหลือไหนเลยจะเรียกตนว่าผู้มีคุณธรรมได้ ยังมี

พรรคพวกของเขาอีก ทุกคนล้วนนิสัยไม่เลว"

จี้เซียวยิ้มอบอุ่น "หากเจ้าอยากไป เช่นนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะ"

เมิ่งเสวี่ยหลี่ลากเชวี่ยเซียนหมิงลุกขึ้น "ไป"

เชวีย่เซยีนหมงิสบถออกมาคราหนึง่ โยนกิง่ไม้ว่างเปล่าในมอืทิง้ "คดิว่า 

ข้าล�าบากล�าบนตามหาเจ้าเพ่ือย่างปลา ถือโอกาสช่วยคนสร้างบุญกุศล 

หรอืไรกัน ข้ามเีรือ่งส�าคญัต้องการปรกึษากับเจ้า! เจ้ารบีกลบัแดนอสรูไปพร้อมกับ 

ข้า..."

เมิง่เสว่ียหลีปิ่ดปากเชว่ียเซยีนหมงิ "กลับหานซาน กลับยอดเขาฉางชนุ! 

จบการประลองแล้วพวกเราจะกลับบ้านทันที!"

เขาพอเดาออกว่าแดนอสูรคงเกิดเรื่องบางอย่างข้ึน หาไม่แล้วนกยูง 

บทที่ 66 
ออดอ้อนฉอเลาะ
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มีหรือจะมาตามหาเขาถึงที่น่ี แต่หากผู้เป็นศิษย์ถามขึ้นมาสองสามประโยค

อย่างชาวอสรูเข้ามาในแดนสนธยาได้เช่นไร เหตใุดเจ้าถึงจะไปแดนอสรู เขาเอง 

ก็นึกไม่ออกว่าควรตอบเช่นไร เซยีวถิงอวิน๋คล้ายรบัรูไ้ด้ถึงความล�าบากใจของเขา  

ถึงได้ไม่เอ่ยปากถาม เมิ่งเสวี่ยหลี่ด้านหน่ึงก็นึกชื่นชมในความอบอุ่นมีน�้าใจ 

เอาใจใส่รู้จักอดทนอดกลั้นของอีกฝ่าย ด้านหนึ่งก็รู้สึกละอายใจ

สดุท้ายเชวีย่เซยีนหมงิก็ทานเมิง่เสว่ียหลีไ่ม่ไหว ยอมเดินขึน้หน้าน�าทาง

เมิง่เสว่ียหลีแ่อบพินจิพิจารณาสหีน้าของผูเ้ป็นศิษย์อยู่เงยีบๆ เขาถ่ายเสียง  

"ถิงอวิน๋ ข้าไม่ได้ตัง้ใจจะปิดบงัเจ้า เรือ่งในอดตีของข้า ไว้วันหน้าจะค่อยๆ เล่า

ให้เจ้าฟัง ขอเวลาข้าสักหน่อย"

จี้เซียวยัดเมล็ดสนที่แกะเปลือกเสร็จแล้วก�าหนึ่งให้เขา ก่อนจะพูดสั้นๆ 

ชวนให้รู้สึกสบายใจ

"ข้าจะรอ"

เมิ่งเสว่ียหลี่ประคองเมล็ดสนขาวหอมนุ่มละมุนไว้ในก�ามือ ในใจรู้สึก

อบอุ่น ด้วยเพราะไม่อาจตัดใจกินจึงเก็บมันใส่ถุงสัมภาระ

เห็นพวกเขาสองคนส่งสายตาให้กันไปมาเช่นน้ัน เชว่ียเซียนหมิงก็อด 

ตาหลับตาเหลือกไม่ได้ "พวกเจ้าสองคนออดอ้อนฉอเลาะไปมาต่อหน้าข้า 

เช่นนี้ ไม่คิดถึงหัวอกข้าบ้างเลย..."

เมิ่งเสวี่ยหลี่กระโดดเข้าไปปิดปากเชวี่ยเซียนหมิงอีกคราว "เหลวไหล!"

เชว่ียเซียนหมิงนึกสนุก เขาขยิบตาถ่ายเสียงบอกเมิ่งเสว่ียหลี่ "ฮ่าๆ  

คู่ร่วมบ�าเพ็ญของจ้ีเซียวมีใจเป็นอ่ืน ตกหลุมรักศิษย์ของตัวเองเข้าให้แล้ว!  

บอกมาตามตรง เจ้าอยากได้เขาใช่หรือไม่ ถ้าอยากได้ก็บอกมา พวกเราเป็น 

พี่น้องกัน ข้าย่อมต้องช่วยเจ้าอยู่แล้ว! อสูรเฒ่าอย่างพวกเราคิดล่อลวงลูกนก

วัยกระเตาะ ง่ายแค่เอื้อมมือคว้า เขาเพ่ิงออกผจญโลก บริสุทธ์ิไร้เดียงสา 

ไม่ต่างอันใดกับกระดาษขาว เจ้าเป็นอาจารย์ เขาย่อมต้องพ่ึงพาวางใจเจ้า  

ที่เจ้าต้องท�าก็แค่หว่านเสน่ห์ล่อลวงเขาเพิ่มเล็กน้อย..."

เมิง่เสวีย่หลีแ่ก้มแดงระเรือ่ ไม่รูว่้าอายหรอืโมโห "หุบปาก! ข้ากับถิงอว๋ิน

ล้วนบริสุทธิ์ใจ หาได้มีความคิดสกปรกอย่างที่เจ้าว่า!"
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เขาบริสุทธิ์ใจไม่มีอันใดให้ต้องละอายจริงอย่างนั้นหรือ ภาพเหตุการณ์

ในอดีตปรากฏขึ้นในสมองอย่างรวดเร็ว เมิ่งเสว่ียหลี่พยายามบังคับตัวเอง 

ไม่ให้คิด หันไปไล่ชกต่อยเชวี่ยเซียนหมิงเป็นพัลวัน

จี้เซียวยกย้ิมมุมปากเดินอยู่ทางด้านหลัง เห็นคู่ร่วมบ�าเพ็ญตัวน้อย

กระโดดโลดเต้นสนุกสนาน ไล่ชกต่อยอสูรนกยูงตลอดทางเช่นนั้น เขาก็อดคิด

ไม่ได้ว่าอีกฝ่ายน่ารักน่าใคร่ยิ่งนัก ขณะเดียวกันก็รู้สึกกลัดกลุ้มอยู่เล็กๆ

"เฮ้อ ยังท�าตัวเป็นเด็กน้อยไม่เลิก..."

จงิตีไ๋ม่ได้สต ิท่ามกลางความเจบ็ปวดแสนสาหัสเขาคล้ายก�าลงัฝันร้าย 

ภาพในฝันแหลกละเอียดไม่เป็นชิ้นดี ท่ามกลางเสียงหัวเราะสนุกสนานเสียง

กระซิบกระซาบของผู้คน ยังมีเสียงเด็กน้อยไร้เดียงสาตะโกนเรียกเขาว่า 

ศิษย์พี่หญิงๆ

เขาอยากบอกว่าข้าผดิไปแล้ว ข้าไม่ใช่ จงิตีร๋วบรวมก�าลงัทัง้หมดหมาย

ส่งเสียง แต่จู่ๆ เขาก็ลืมตาขึ้น ดวงดาวดารดาษเหนือฟากฟ้ายามราตรีกับ 

เงาไม้พลิ้วไหวปรากฏข้ึนต่อสายตา จิงตี๋สายตาพร่ามัว มองเห็นเงาร่างคน 

ผู้หนึ่งก�าลังขยับไหว

เพราะเสียเลือดมากไป น�้าเสียงเขาถึงได้แหบพร่าหมดส้ิน "เสว่ียหล่ี  

เจ้ามาช่วยข้าแล้วหรือ" ในแดนสนธยา นอกจากเมิ่งเสว่ียหลี่แล้วยังจะมีใคร

ช่วยเขาจากเงื้อมมือของหนิงเวยได้อีก

"เสวี่ยป้าเจ้าน่ะสิ!"

'ผวัะ' แก้มขวาจงิตีเ๋จบ็แปลบ เขาถูกอกีฝ่ายตบเรยีกสต ิแม้จะไม่แรงนกั

แต่น�้าเสียงของอีกฝ่ายกลับดุดันยิ่งยวด

"ตื่นหรือยัง!"

จงิต๋ีเพ่งตามองดอูกีคราว เขาหวัเราะแผ่วเบา "ท่ีแท้ก็ท่านยายซ่งของข้า

นี่เอง ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้ว ข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีทางทอดทิ้งพี่น้อง..."

บนพ้ืนเต็มไปด้วยคราบเลือด หนิงเวยกับชายชุดด�าหายตัวไปอย่าง 

ไร้ร่องรอยนานแล้ว จงิตีกั๋บพรรคพวกเอนกายรวบรวมก�าลังพิงร่างอยู่ใต้ต้นไม้ 
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เขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้สติ

เห็นอีกฝ่ายเป็นเช่นนั้นซ่งเฉี่ยนอี้ก็นึกโมโห เพ่ิงผ่านประตูนรกมาแท้ๆ 

แต่กลบัยังท�าเหมอืนไม่นึกแยแสอนัใด ราวกับว่าคนทีไ่ด้รบับาดเจบ็สาหสัไม่ใช่

ตนเอง ดังนั้นนางจึงยกแขนขึ้น

'ผัวะ' แก้มซ้ายของจิงตี๋โดนเข้าอีกฝ่ามือ รอยประทับนิ้วสีแดงจางๆ  

เข้าคู่กับแก้มขวา เขาถามอย่างน้อยเนื้อต�่าใจ

"ไยเจ้าถึงตบข้า"

"ได้สตหิรอืยัง" ซ่งเฉีย่นอีก้วาดตามองไปรอบๆ พลางพูดอย่างโมโห "รูจ้กั

พวกเจ้านับเป็นโชคร้ายของข้าโดยแท้!"

หลงัถูกท�าให้โมโห นางก็ถอนตวัออกจากกลุม่เดนิทางเพียงล�าพัง เดมิที

ตั้งใจจะไปค่ายเวทเคลื่อนย้ายออกจากแดนสนธยา ทว่าพอใจเริ่มเย็นลง  

ย่ิงเดนินางก็ย่ิงนกึเสยีใจ ครัน้นึกถึงทีต่กลงกันไว้ในตอนแรกว่าจะมาพร้อมกัน

ไปพร้อมกัน สุดท้ายนางก็กัดฟันเดินทางกลับเมืองจงยาง และเพราะรู้ถึงนิสัย

ใจคอวิธีเดินทางของพรรคพวกเป็นอย่างดี นางจึงเชื่อว่าจะสามารถพบเจอ 

อีกฝ่ายได้ระหว่างทาง

แต่ใครเล่าจะนึกว่าตอนพบเจอกันพวกเขาท้ังส่ีจะถูกจับแขวนอยู่บน

ต้นไม้สูง ลมพัดร่างแกว่งไปมา เลือดไหลหยดท่วมพื้น เป็นตายมิอาจรู้

พวกเขาท้ังสี่คน จิงตี๋อาการสาหัสท่ีสุด แค่อ้าปากก็กระอักเลือดแล้ว  

ส่วนสวซีานซาน หลวิจิง้ เจิง้มู ่แม้จะบาดเจบ็แต่ก็ยังมเีรีย่วแรงพูดคยุหยันเย้ย

ตัวเองอยู่

หลวิจิง้กล่าว "ขอบคณุศษิย์น้องซ่ง หากเจ้าไม่กลับมา พวกเราคงจบชวิีต

อยู่ที่น่ีหมดแล้ว ข้าขอมอบบทเพลง 'ผู้ฝึกทักษะแพทย์ท่ีย่ิงใหญ่ เลิศภพ 

จบแดน' ให้กับศิษย์น้องซ่ง"

สวีซานซาน "ข้าบุกเหนือตะลุยใต้ท่ัวเขาเป่ยหมิงซาน นึกไม่ถึงกลับมา

ตกอยู่ในก�ามอืเจ้าเดก็ขนเหลอืง* อย่าให้ข้าได้เจอเขาอกีเชยีว ถึงตอนน้ันไม่ว่า

จะเป็นใครข้าก็ไม่ไว้หน้าทั้งนั้น เจอเขาคราหนึ่ง ข้าก็จะเล่นงานเขาคราหนึ่ง"

* เด็กขนเหลือง อุปมาถึงเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว เด็กไม่รู้จักโต

Page_��������������� 2.indd   16 7/10/2563 BE   11:10



17ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ

เจิ้งมู่ "อมิตาภพุทธ เวรกรรมๆ"

ซ่งเฉีย่นอ้ีโมโห "พอได้แล้ว! พวกเจ้ายังไม่เข้าใจสถานการณ์อกี ไม่รูห้รอืว่า 

แดนสนธยาครานี้มันเป็นอย่างไรกันแน่!"

พวกเขาสี่คนเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน มองดูนางด้วยสายตางุนงงไม่เข้าใจ

ห่างออกไปไม่ไกล จู่ๆ น�้าเสียงกระจ่างชัดของใครบางคนก็ดังขึ้น

"เช่นนั้น...เจ้าคิดว่ามันเป็นเช่นไร"

ท้ังห้าสีหน้าระแวดระวัง ทว่าพอเห็นอีกฝ่ายชัด พวกเขาท้ังหมดก็ต่าง

ถอนหายใจราวกับว่ารูปร่างแบบบางน้ันน�าพาความรู้สึกปลอดภัยใหญ่หลวง

มาสู่พวกเขาได้

พวกเมิ่งเสวี่ยหลี่สามคนออกจากป่าเดินตรงมายังริมล�าธาร

จิงตี๋ยิ้ม "เสวี่ยหลี่ อย่ามองข้า ข้ายามนี้มิน่ามอง"

ดงัน้ันจีเ้ซยีวจงึเดินข้ึนหน้าสองก้าว ช่วยบดบงัสายตาของเมิง่เสว่ียหลีใ่ห้

จิงตี๋ "..."

ซ่งเฉีย่นอีส้ดูลมหายใจเข้าลกึๆ "อาวุโสเมิง่ ข้ามข้ีอคาดคะเนบางประการ 

มาถึงยามนี้ข้าจะบอกทุกอย่างให้ท่านทราบ ก่อนมาแดนสนธยาอาจารย์ 

ได้ก�าชับข้าว่าอย่าอยู่สู้จนถึงคนสุดท้าย ทางท่ีดีให้กลับออกมาก่อนสามวัน

สุดท้าย ค�าสั่งของอาจารย์มิอาจขัด ดังนั้นข้าจึงรับปาก"

นางครุ่นคิดรอบคอบกว่าพวกจิงตี๋ นับแต่เจอการซุ่มโจมตีครั้งแรก นาง

ก็เริม่พินจิพิจารณาแล้ว อกีทัง้ยังผกูโยงเรือ่งราวต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ก่อนและหลงั

เริ่มเข้าด้วยกัน ทว่าพรรคพวกคนอื่นๆ กลับก็แค่เห็นนางบันดาลโทสะท�าตัว

ยากเข้าใจ สุดท้ายก็โมโหถอนตัวออกจากกลุ่ม ทุกคนต่างคิดว่าคงเพราะจิงตี๋

ท�าตัวเหลวไหลก�าเริบเสิบสาน ไม่เคยคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งอันใด

จิงตี๋ขมวดคิ้ว รู้สึกว่านางระแวงมากเกินไป "แล้วเช่นไร อาจารย์ข้าก็

ก�าชับไว้เช่นนั้นเหมือนกัน"

สวีซานซานกับเจิ้งมู่ต่างเห็นพ้อง

พวกเขาต่างคิดว่าเหมือน 'บุตรเดินทางพันหลี่มารดาเป็นกังวล' ศิษย ์

เดินทางออกจากส�านัก ผู ้เป็นอาจารย์ก�าชับศิษย์ให้เดินทางกลับเร็ววัน  
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ไม่เห็นจะมีอันใดแปลกประหลาด

ตอนเจอกันคร้ังแรก จิงตี๋แนะน�าทุกคนให้เมิ่งเสว่ียหลี่รู้จักด้วยความ 

ภาคภมูใิจ พวกเขาทุกคนล้วนแต่เป็นสานุศษิย์สายตรงของเจ้าส�านกั ปรมาจารย์  

หรือผู้ยิ่งใหญ่ประจ�าส�านักด้วยกันทั้งสิ้น เป็นความหวังของส�านัก ดังนั้นหาก

จะได้รับถ้อยความก�าชับสั่งเสีย ความเอ็นดูจากผู้เป็นอาจารย์มากหน่อยก็ 

หาใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

จิงตี๋น่ิงเงียบไม่พูดไม่จา ในหัวเชว่ียเซียนหมิงเต็มไปด้วยเมฆหมอก  

เมิ่งเสวี่ยหลี่มองดูซ่งเฉี่ยนอี้ด้วยแววตาสงสัย รอฟังค�าพูดที่เหลือ

ทกุอย่างเงยีบงนั จีเ้ซยีวพูดข้ึนด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "ช่วงสามวันสดุท้าย

จะมีใครท�าอะไรหรือ"

ลมพัดแซกซ่า น�้าในล�าธารไหลริน แผ่นหลังของทุกคนหนาวสะท้าน

ซ่งเฉ่ียนอ้ีไม่อยากพูดต่อ นางหวังว่ายามน้ีทุกคนจะเข้าใจความหมาย

ของตน ทว่าจงิตีก๋ลบัยังคงน่ิงเงยีบ หากจะให้เขาเชือ่ว่าการประลองแดนสนธยา 

ฮั่นไห่ครานี้มีแผนการร้ายซ่อนอยู่เบื้องหลัง ทุกอย่างท่ีหนิงเวยท�าล้วนเป็นไป

ตามประสงค์ของส�านัก เขายินดีที่จะเชื่อว่าหนิงเวยท�าทุกอย่างไปด้วยเพราะ

บุญคุณความแค้นส่วนตัวมากกว่า

ซ่งเฉีย่นอ้ีกล่าว "นีเ่ป็นการประลองแดนสนธยาครัง้แรกหลงัจีเ้ซยีวเจนิเหรนิ 

ลาโลก กฎของเขาจะยังคงมีอยู่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงไป นับแต่น้ีไปผู้ใด

จะเป็นผู้กุมอ�านาจเหนือแดนสนธยา ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับการประลองครั้งนี้ 

พวกเจ้าถูกคนของส�านักหมิงเยวี่ยหูซุ่มโจมตี..."

ซ่งเฉีย่นอีอ้ยากบอกว่าเรือ่งนีม้สี�านกัหมงิเยว่ียหูเป็นผูน้�า นอกจากหานซาน 

แล้ว ห้าส�านกัใหญ่ทีเ่หลอืล้วนรูด้อียู่แก่ใจ พวกเขาร่วมมอืร่วมใจจดัการเรือ่งน้ี  

หลังอริยกระบี่สิ้นได้ไม่นาน ห้าส�านักใหญ่ก็มีสัญญาข้อตกลงลับ สัญญาลับ 

ทีว่่านีม้าจากทีใ่ด นางไม่กล้าคดิต่อ ก่อนหน้านีบ้รรดาผูย่ิ้งใหญ่ทัง้หลายเหล่าน้ัน 

เคยตกลงร่วมมือท�าอะไรกันมาก่อนใช่หรือไม่ การตายของอริยกระบี่...

จงิตีต๋ดับท "ข้าไม่เชือ่ ข้าเป็นศษิย์คนโตของส�านักหมงิเยว่ียห ูหากมเีรือ่ง

เช่นน้ีจริง ข้าไหนเลยจะไม่รู้!" เขาพูดย�้า "ทันทีท่ีออกจากแดนสนธยา ข้าจะ 
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ไปถามอาจารย์ต่อหน้า นอกจากอาจารย์เอ่ยปากยอมรับเอง ข้าไม่มีทางเชื่อ

เด็ดขาด"

บรรยากาศกลับกลายเป็นอึดอัด พวกเขาแต่ละคนล้วนกลัดกลุ้ม

ตอนรวมกลุม่มาแดนสนธยาพวกเขาต่างมใีจห้าวหาญหมืน่จัง้ ปณิธาน

ฮกึเหมิ บอกว่าจะท�าคะแนนให้สงูกว่าผูช้นะการประลองในอดตีให้จงได้ ทว่า

ยามน้ีทัง้ๆ ท่ีมาถึงช่วงหลงัของการประลองแล้วแท้ๆ แต่เหนือหัวกลบัถูกเงาด�า 

ทั่วแผ่นฟ้าผืนปฐพีครอบง�า ท�าเอาหายใจแทบไม่ออก

ทนัใดน้ันพวกเขาก็ได้ยินเมิง่เสว่ียหลีพู่ดขึน้ "เฮ้อ ข้าคดิว่าเรือ่งใหญ่อะไร

เสียอีก" 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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