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ค�ำน�ำ

หากมาลองคิดดีๆ สักหน ผู ้บ�าเพ็ญเพียรทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งมีชีวิต

ประหลาด ทุ่มฝึกบ�าเพ็ญเพียรเพื่อพลังอันยิ่งใหญ่และอายุขัยอันยาวนานแท้ๆ 

แต่กลบัเอาตวัเองไปเสีย่งตายอยู่เรือ่ย ชวิีตก็น้อยนดิเท่านีเ้หตใุดจงึไม่หวงแหน

เอาเสียเลย...

ตลอดระยะการอ่านเรื่องราวนี้ ท่านผู้อ่านคงจะได้เห็นไป๋เส่ียวฉุนตั้ง 

ข้อสงสัยท�านองน้ีอยู่เนืองๆ แต่จุดที่ทั้งชวนข�าขันและท�าให้ลุ้นตัวโก่งได้อยู ่

ทุกครั้งก็คือในทุกๆ เล่มที่ผ่านมา พระเอกผู้รักตัวกลัวตายคนน้ีกลับมีเหตุ 

ให้ต้องเสี่ยงชีวิตเพ่ือผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่สมการเดิมพันคร้ังแล้วคร้ังเล่า  

และใน 'หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 10' เล่มนี้ก็เช่นกัน คราวน้ีไป๋เส่ียวฉุน 

ต้องดั้นด้นไปท�าการประลองล่าวิญญาณถึงแดนร้าง แต่น่ันยังไม่ใช่ปัญหา

เท่ากับการที่เขาถูกเกณฑ์เข้ากองทัพของก�าแพงเมือง และได้รับมอบหมาย 

ให้ต่อสู้กับผีร้ายซึ่งเขาไม่ถูกโรคด้วยสักนิด!

ครั้งน้ีการดีดนิ้วสิ้นราพณาสูรจะยังใช้ได้ผลหรือไม่ ค�าตอบรอคอย 

ทุกท่านอยู่ในเล่มน้ีแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เอ่อร์เกิน ชื่อจริงหลิวหย่ง เป็นนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ระดับ 

แพลทตินั่มของฉีเตี่ยน และเป็นสมาชิกชุดที่ 9 ของสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศจีน ได้รับรางวัลมากมาย ติดอันดับ '100 นักเขียนผู้ทรงอิทธิพล'  

อีกทั้งผลงานของเขา 'หน่ึงความคิดนิจนิรันดร์' ยังติดอันดับ '100 ผลงาน 

ทรงอิทธิพล' ในรางวัลวรรณกรรมออนไลน์เฉิงกวาประจ�าปี 2018 อีกด้วย

เอ่อร์เกินชื่นชอบเทพนิยายจีนโบราณ ด้วยเหตุนี้จึงก้าวเข้าสู ่วงการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมออนไลน์ จนได้เป็นนักเขียนนิยายแนวบ�าเพ็ญเพียร 

เป็นเซียนผู้ได้รับความนิยมล้นหลาม

耳根 Er Gen



"ใครใช้ให้พวกเจ้าท�าข้าขายหน้าต่อหน้าผู้บ�าเพ็ญเพียรมากมายเพียงนั้น 
สมควรตาย ข้าไป๋เสี่ยวฉุนกลัวฟา้ดิน แต่ไม่กลัวสัตว์ร้าย!"
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ขณะเดียวกันกับที่ไป๋เสี่ยวฉุนหันไปมอง จ้าวเทียนเจียวก�าลัง 

แหงนหน้าแผดเสียงค�าราม มือทั้งคู ่ยกขึ้นก็พลันมีสายฟ้าโค้งงอ

จ�านวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกลางอากาศแล้วมารวมตัวกันอยู่รอบมือ

ท้ังสองข้างของเขา เกิดเป็นกลุ่มก้อนสายฟ้าขนาดประมาณหนึ่งฉื่อ 

กว่าสองก้อน

กลุ่มสายฟ้าน้ีเดิมทีเป็นสีเงิน แต่พริบตาเดียวก็กลายเป็นสีทอง

แล้วถูกจ้าวเทียนเจียวขว้างใส่เงาสีขาว

"จงสลาย!" จ้าวเทียนเจยีวตะโกนลัน่ บดัน้ีพลานุภาพของเขาย่ิงใหญ่ 

เกรียงไกร บุกตะลุยเข้าโจมตีอย่างห้าวหาญ เสียงอึกทึกดังสะท้อนไป 

สี่ทิศ พลังที่ระเบิดออกท�าเอาไป๋เสี่ยวฉุนท่ีมองดูอยู่ต้องสูดลมหายใจ 

เฮือกๆ ติดต่อกันอย่างห้ามไม่ได้

"โหดเหีย้มเกินไปแล้ว!" ไป๋เสีย่วฉนุใจสัน่ไหว กลุม่สายฟ้าสองกลุม่นี้ 

เจดิจ้าบาดตา ความน่ากลวัของพลงัทีแ่ฝงเร้นอยู่ด้านในน้ันเพียงรับสัมผัส 

เล็กน้อยไป๋เสี่ยวฉุนก็ตื่นตะลึงถึงขีดสุด

เงาสีขาวน้ันมองไม่ออกว่ามีรูปร่างอย่างไรราวกับเดิมทีมันก็ไม่มี

บทที่ 456

เงาขาวดุจภูตผี
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ตวัตนให้จบัต้องได้อยู่แล้ว เป็นเพียงเงากลุม่หน่ึงเท่านัน้ เวลาน้ีมนัพลนั

บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงแล้วจ�าแลงร่างเป็นมือสีขาวขนาดใหญ่ข้างหนึ่ง

ตวัดตบสายฟ้าของจ้าวเทียนเจียว

ท่ามกลางค�่าคืนเงียบสงัดนี้ เสียงกัมปนาทสะเทือนเล่ือนล่ันจึง 

ดังไปทัง้ล�าเรอืทนัที ไป๋เสีย่วฉนุเข้าใจวัตถุประสงค์ของจ้าวเทียนเจยีวได้ 

โดยพลัน เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการใช้เสียงอึกทึกนี้ดึงดูดให้ทุกคนมา 

รวมตัวกันเพ่ือรวมก�าลังปราบเงาสีขาวน้ี

ทว่าจ้าวเทียนเจียวประเมินความแข็งแกร่งของเงาสีขาวนั่นต�่าไป 

ในทันทีที่มือใหญ่ซึ่งจ�าแลงมาจากเงาขาวปะทะเข้ากับสายฟ้าของเขา 

เมื่อเสียงดังสน่ันหวั่นไหวลอยมา จ้าวเทียนเจียวก็กระอักเลือดออกมา

ค�าใหญ่ สายฟ้ารอบกายเขาแตกสลายไปทีละชุ่นพร้อมเสียงดังกังวาน

นีเ่ป็นครัง้แรกทีไ่ป๋เสีย่วฉนุได้เหน็สายฟ้าสลายออก สายฟ้าเหล่าน้ัน 

แตกตัวเป็นเสี่ยงๆ ก่อนจะกลายมาเป็นเส้นโค้งงอจ�านวนนับไม่ถ้วน

กระจายออกรอบด้าน หลงัจากท่ีเส้นโค้งเหล่าน้ันกระทบโดนผนงัโดยรอบ  

เสียงเปรี๊ยะปร๊ะก็ย่ิงดังถ่ีมากขึ้น 

แม้เงาสขีาวน่ันจะแขง็แกร่ง แต่เมือ่จ้าวเทยีนเจยีวโจมตเีตม็ก�าลงั

มันก็ยังสั่นเทิ้มไปท้ังร่าง แสงของมันมืดมัวลง ขณะเดียวกันก็กระเด็น

ออกไปหลายจั้ง แต่ชั่วขณะที่กระเด็นออกไปนั้น เงาสีขาวนี้พลันกระตุก

อย่างแรงแล้วกระจายออกเป็นเก้าส่วน ทกุส่วนตรงด่ิงเข้าหาจ้าวเทียนเจยีว  

พุ่งเป้าไปท่ีเขาหมายชอนไชเข้าไปตามส่วนต่างๆ ในร่างเขา หากไม่คิด

เข้าสิงก็คงจะต้องการกลืนกินร่างของเขา

เวลาเดียวกันนั้น ความเย็นเยือกระลอกหนึ่งที่ท�าให้จิตวิญญาณ

ของคนแข็งตวัได้ก็พุ่งทะยานเข้ามาตามเงาขาวนัน่ และพลนัแผ่กระจาย 

ออกไปรอบด้าน

เมือ่เหน็วิกฤตมาเยือนจ้าวเทียนเจยีว เฉนิเยว่ียซานก็หน้าเปลีย่นสี  
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ขณะท่ีก้าวเท้าออกไปมือขวาก็ก�าหมัดแล้วต่อยเงาขาวซึ่งโถมเข้าหา

จ้าวเทียนเจยีว พร้อมกันกับท่ีมอืขวาออกหมดั มอืซ้ายของนางก็ท�ามทุรา  

ทันใดน้ันแสงจันทร์เป็นระลอกก็แผ่ไปรอบกายนางก่อนจะก่อตัวเป็น

จันทร์เพ็ญท่ีเบื้องหลังของนาง

จนัทร์เพ็ญนีแ้ผ่แสงประหลาด เมือ่เฉนิเยว่ียซานท�ามทุราชีไ้ปมนัก็ 

พุ่งผ่านร่างของเฉินเยว่ียซานแล้วค�ารามเข้าใส่เงาขาว

ทุกที่ที่ผ่าน พลังแห่งกาลเวลาที่แฝงเร้นอยู่ด้านในน้ันก็ราวกับว่า

เมื่อมีแสงจันทร์นี้อยู่ท�าให้กาลเวลาเคลื่อนเร็วมากขึ้น!

ดวงตาท้ังคู่ของจ้าวเทยีนเจยีวฉายแววเดอืดดาล เมือ่วิกฤตคบัขนั

มาเยือน เขาจึงสูดลมหายใจเข้าลึก เสียงฟ้าค�ารนพลันดังออกจากร่าง

ขณะท่ีเขาตวัดมอืขวาขึน้อย่างรนุแรงจนสายฟ้าสีทองรอบด้านพุ่งเข้ามา 

รวมตัวกันเป็นลูกกลมสายฟ้าแล้วร้อยเรียงกันเป็นสายพร้อมเสียง 

ครืนครั่น

เท่าน้ันยังไม่สิ้นสุด ผู้ติดตามสองคนของจ้าวเทียนเจียวท่ีอยู่ห่าง

ออกไปเวลาน้ีก็มีศัตรูคู่แค้นร่วมกัน พวกเขาสองคนกัดฟันกรอดแล้ว 

จึงขยับเข้ามาใกล้ หมายจะฟาดฟันกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่น

เมื่อเห็นว่าทุกคนต่างก็ลงมือ ไป๋เสี่ยวฉุนจึงขบฟันแน่น เขารู้ว่า

หากเวลาน้ีตนไม่ลงมือ ต่อไปคงยากจะสู้หน้าพวกจ้าวเทียนเจียวได้  

จงึแผดเสยีงตะโกนดังลัน่พร้อมพุ่งตัวออกจากจดุทีซ่่อนตวัอยู่ไปประมอื

กับเงาขาวเช่นเดียวกับพวกจ้าวเทียนเจียว

เวลาเดียวกันน้ัน ไป๋เสี่ยวฉุนก็ร้องคร�่าครวญกระวนกระวายอยู่

ในใจ คิดในใจว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเหตุใดคนอ่ืนๆ ถึงไม่ปรากฏตัวเสียที 

เวลาดเูหมอืนผ่านไปนานมากแล้ว แต่ในความเป็นจรงินับตัง้แต่เงาขาว

เคลื่อนตัวมาถึง เวลาเพ่ิงผ่านไปเพียงสิบกว่าชั่วลมหายใจเท่านั้น

เมื่อเงาขาวเห็นว่าทุกคนลงมืออย่างพร้อมเพรียงกัน มันก็พลัน
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สะบัดร่าง เงาแสงที่กระจายตัวออกเป็นเก้าส่วนนั้นเปล่ียนทิศทาง แบ่ง

สองส่วนไปเข่นฆ่าผู้ติดตามสองคนของจ้าวเทียนเจียวที่อยู่ด้านหลัง 

สองส่วนสกัดขวางเฉินเยว่ียซาน อีกสองส่วนตรงเข้าหาไป๋เสี่ยวฉุน  

ส่วนท่ีเหลอือกีสามส่วนไม่เปลีย่นเป้าหมาย ยังคงพุ่งเข้าหาจ้าวเทียนเจยีว 

เช่นเดิม

เสียงกัมปนาทดังออกมาอีกครั้ง หลังจากปะทะเข้ากับเงาแสง 

สองส่วน ผู ้ติดตามสองคนนั้นของจ้าวเทียนเจียวก็กระอักเลือดสด  

ร่างสั่นเท้ิมพลางเซถอยหลัง ริมฝีปากม่วงคล�้า แม้แต่เส้นผมและขนคิ้ว

ก็กลายเป็นสีขาว นี่ยังไม่เท่าไร ท่ีท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนตกตะลึงย่ิงกว่าน้ัน 

ก็คือผู ้ติดตามจ้าวเทียนเจียวสองคนนั้นกลับมีนัยน์ตาเลื่อนลอย 

ประกายแสงแห่งชีวิตในดวงตาหม่นมัวลงอย่างรวดเร็วราวกับไฟแห่ง

จิตวิญญาณของพวกเขาก�าลังจะมอดดับลง

เฉินเยว่ียซานเองก็มองเห็นภาพนี้ นางตวาดเบาๆ หนึ่งครั้ง  

ดวงจันทร์กลมจึงพุ่งชนเงาขาวสองส่วนโดยตรงจนเกิดเสียงดังสน่ัน 

หว่ันไหว นางสั่นสะท้านไปทั้งร่าง พ้ืนใต้ฝ่าเท้าของนางเกิดเสียงดัง

เปรี๊ยะๆ หนามแหลมเย็นเยียบพลันปรากฏข้ึนกลายมาเป็นสิ่งกีดขวาง 

ท�าให้นางไม่อาจเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ใบหน้าของนางซีดขาวและ 

มุมปากก็มีเลือดสดไหลซึม

"ศษิย์พ่ีจ้าวระวงั นัน่คอืการโจมตทีางจติวิญญาณ!" เฉนิเยว่ียซาน

รีบเอ่ยเตือน รีบท�ามุทราแตะลงทั่วร่างอย่างต่อเนื่อง พยายามระงับ 

ไม่ให้อาการบาดเจ็บทรุดหนักย่ิงกว่าเดิม

ส่วนไป๋เสี่ยวฉุนน้ันขณะท่ีพุ่งเข้าไป เงาสีขาวสองส่วนก็พุ่งค�าราม

มาหาเขา ไป๋เสี่ยวฉุนจึงยกมือขวาท�ามุทรา โคจรคาถาหานเหมินเลี้ยง

ความคิด พลังความเย็นระดับสูงแผ่กระจายออกไปแปดทิศโดยพลัน 

ใช้ความหนาวเย็นปะทะกับความหนาวเย็นด้วยกัน!
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เสียงตูมตามเขย่าคลอนไปสี่ทิศ ไป๋เสี่ยวฉุนสั่นสะท้านไปทั้งร่าง 

ตอนนี้เขามีพลังบ�าเพ็ญขั้นหลอมรวมช่วงปลาย ไอเย็นย่ิงน่าครั่นคร้าม 

ถึงขั้นแช่แข็งแม่น�้าทงเทียนได้เล็กน้อย ทว่าเมื่อต้านทานกับเงาขาว  

เขากลับสัมผัสได้ว่าความเย็นท่ีมาจากเงานั่นไม่เหมือนกับท่ีตัวเองรู้จัก 

ทัง้ยงัไม่เหมอืนไอเยน็ตอนทีเ่ขาต่อสูก้บัรปูป้ันของกงซุนหว่านเอ๋อร์ด้วย 

นี่คือความเย็นเยือกที่ท�าให้จิตวิญญาณของคนหลับลึกได้!

และนี่ก็คือ...การโจมตีทางจิตวิญญาณ!

สหีน้าไป๋เสีย่วฉนุเปลีย่นไปอกีครัง้ ขณะทีส่ัน่ไปทัง้ร่างเขาก็สมัผสั

ได้อย่างชดัเจนว่าเมือ่ไอเย็นท่ีมาจากเงาขาวน่ันแทรกซมึเข้ามาในร่างกาย 

ของเขาแล้วก็คล้ายจะพุ่งเข้าไปท่ีสมอง!

ท่ามกลางวิกฤตคับขันไป๋เสี่ยวฉุนค�ารามกร้าว โคจรวิชาอมตะ 

มิวางวายของตน เท้าซ้ายยกขึ้นแล้วกระทืบลงไปบนพ้ืนอย่างแรง!

ไม่ได้ใช้พลังกายอันแข็งแกร่ง แต่ใช้...ผนึกมิวางวาย!

เป้าหมายของผนึกมิวางวายน้ีไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นตัวเขาเอง!

เมื่อเสียงเปรี๊ยะๆ ดังขึ้น รอยปริแตกหลายสายก็ปรากฏบนร่าง

ของไป๋เสีย่วฉนุแล้วแผ่ขยายไปอย่างรวดเรว็ มองออกได้ว่าการแผ่ขยายนัน้ 

ออกจากข้างในมาสู่ข้างนอก พริบตาเดียวก็ปกคลุมไปทั่วร่าง สกัดก้ัน

ไม่ให้ไอเย็นรุกเข้ากัดกินจิตวิญญาณ

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นเร็วเกินไป ไป๋เสี่ยวฉุนไม่ทันได้

ตั้งตัว เพียงร่ายคาถาตามสัญชาตญาณของตัวเองเท่านั้น จึงใช้ผนึก 

มิวางวายกับร่างของตัวเอง

นี่คือสัญชาตญาณในการต่อสู้อย่างหนึ่งซึ่งไป๋เสี่ยวฉุนเรียนรู้มา

ตั้งแต่ศึกครั้งทิวเขาลั่วซิงในปีนั้น บางทีอาจเป็นเพราะความหวาดกลัว

ความตาย ความปรารถนาในการมีชีวิตอยู่จึงรุนแรงผิดจากคนทั่วไป 

นั่นท�าให้สัญชาตญาณของเขาท�างานข้ึนมาในตอนนี้ด้วย
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แทบจะทันทีที่ผนึกมิวางวายถูกใช้ ไป๋เสี่ยวฉุนก็พลันค้นพบว่า 

ไอเย็นท่ีพยายามรุกล�้าเข้ามาในร่างกายถูกสกัดก้ันไว้ด้านนอก อีกทั้ง

ท่ามกลางผนึกมิวางวายนี้มันยังถูกขับไล่ออกจากร่างเขาอย่างต่อเนื่อง

ด้วย

ไป๋เสี่ยวฉุนผ่อนลมหายใจ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นกลับพลันชะงักค้าง 

เพราะเห็นว่าเงาขาวสามส่วนท่ีพุ่งไปโจมตีจ้าวเทียนเจียวนั้นเวลานี ้

หลังจากปะทะเข้ากับลูกกลมสายฟ้าที่จ้าวเทียนเจียวร่ายออกมาก็ 

แตกสลายย่อยยับราวกับไผ่แตก แต่มันกลับยังรวมตัวเข้าด้วยกันแล้ว 

กลายเป็นภาพมายาของกระบี่บินสีขาวเล่มหนึ่งพุ่งตรงเข้าหาหว่างคิ้ว

จ้าวเทียนเจียว

จ้าวเทียนเจียวหน้าเปลี่ยนสี สั่นสะท้านไปท้ังร่าง อีกท้ังพ้ืน 

ใต้ฝ่าเท้าและร่างของเขากม็เีค้าลางจะจบัตวัเป็นน�า้แข็ง เมือ่เหน็ว่าอีกฝ่าย 

ใกล้จะเข้าขัน้วกิฤตความเป็นความตาย ดวงตาท่ีสามกลางหว่างคิว้ของ

ไป๋เสี่ยวฉุนจึงพลันเบิกโพลง เผยให้เห็นเนตรทงเทียน ชั่วเวลานี้พลัง

ควบคุมของเขาก็ระเบิดอย่างรุนแรงก่อนที่จะหันไปมองภาพมายาของ

กระบี่บินสีขาวนั้น

"จงหยุด!" ไป๋เสี่ยวฉุนค�ารามเดือดดาล แสงสีม่วงในดวงตาที่สาม

ระเบิดออกมาชวนสะท้านสะเทือน พลังบ�าเพ็ญขั้นหลอมรวมช่วงปลาย

ถูกกระตุน้ออกมาอย่างเตม็ก�าลงั ท�าให้กระบีบ่นิสขีาวเล่มนัน้หยดุชะงกั

อยู่เบื้องหน้าจ้าวเทียนเจียวได้จริง

การหยุดชะงักนี้ส�าหรับจ้าวเทียนเจียวแล้วก็คือโอกาสครั้งหนึ่ง 

เดมิทเีขาคดิว่าตนไม่สามารถหลกีเลีย่งได้จงึคิดจะปล่อยให้กระบีบ่นิน่ัน 

พุ่งทะลุหว่างคิ้วไป ขณะที่อีกฝ่ายโจมตีทางจิตวิญญาณ เขาก็จะใช้ 

อีกวิธีหนึ่งมายับยั้ง แม้จะมั่นใจว่าตัวเองต้องท�าได้ แต่อย่างไรก็ยังมี 

ความเสี่ยง ตอนน้ีเมื่อไป๋เสี่ยวฉุนลงมือช่วยเหลือ จ้าวเทียนเจียวจึง 
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ไร้ซึ่งความลังเลใด ดวงตาท้ังคู่ของเขาพลันระเบิดแสงสีทอง ท่ามกลาง

แสงนีล้กูตาด�าของเขาก็หายวับไป แทนทีด้่วยสายฟ้าจ�านวนนบัไม่ถ้วน!

"อสนีฟาดผ่า!" จ้าวเทียนเจียวแผดเสียงค�าราม สายฟ้าทั้งหมด 

ในดวงตาของเขาบดัน้ีก็พากันพุ่งออกมาจากในดวงตาพร้อมเสียงอกึทึก

กึกก้อง ท�าให้พ้ืนท่ีท้ังหมดด้านหน้าของเขาเตม็ไปด้วยสายฟ้า กระบีบ่นิ 

มายาสีขาวนั้นหยุดชะงัก เมื่อสายฟ้าจ�านวนมากพวยพุ่งแผ่กระจาย

ออกมามันก็ถอยกรูดไปด้านหลัง หลังจากรวมตัวเข้ากับเงาสีขาว 

ส่วนอื่นแล้วก็กลายร่างเป็นเงาร่างร่างหนึ่ง เงาน้ันคล้ายจะจ้องมอง 

จ้าวเทียนเจียว แล้วก็หันมองไป๋เสี่ยวฉุนด้วยสายตาลึกล�้าหนึ่งหน  

ก่อนจะสะบัดร่างแล้วหายวับไป

ราวกับว่าเมื่ออยู่ในเรือรบชั้นสองแห่งน้ี มันคิดอยากจะมาก็มา 

อยากจะไปก็ไปได้ดังใจต้องการ!
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จนกระทั่งเงาขาวน่ันจากไป ผู้ติดตามสองคนของจ้าวเทียนเจียว

ก็กระอกัเลอืดออกมาอกีครัง้ หลงัจากไอเย็นท่ีอยู่ในร่างสญูเสยีต้นก�าเนิด  

พวกเขาก็ลงแรงเต็มก�าลังจึงยับย้ังเอาไว้ได้ บัดนี้ใบหน้าของพวกเขา 

ซีดขาวไม่ต่างจากขี้เถ้ามอด มองจุดที่เงาขาวจากไป แต่ละคนยังคง

หวาดผวาไม่คลาย

ในใจก็ย่ิงร้องคร�่าครวญ รู้สึกว่าตนช่างโชคร้ายย่ิงนัก ทีแรกก็ถูก

เฉินเยว่ียซานเล่นงานเสียอ่วม ตอนหลังคิดไม่ถึงว่าเจ้าสิ่งสกปรกไม่มี

ชีวิตน่ันจะปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆ ท�าให้ชีวิตน้อยๆ ของคนท้ังคู่เกือบจะ

ดับสิ้นแล้ว...

ยามน้ีสหีน้าของพวกเขาโศกสลด ร่างย่ิงสัน่เท้ิม ส�าหรบัไป๋เสีย่วฉนุ 

ผูเ้ป็นต้นตอของทกุเรือ่งราวน้ัน พวกเขาไม่คดิอกีแล้วว่าจะหาเรือ่งอกีฝ่าย 

อย่างไร แต่ก�าลังพิจารณาว่าควรจะประจบเอาใจเช่นไร มิฉะน้ันหาก

วันใดไป๋เสีย่วฉนุเกิดนกึครึม้ขึน้มาแล้วให้พวกเขามาท�าเร่ืองท�านองนีอ้กี  

พวกเขากังวลมากว่าตนจะไม่ทันได้ไปถึงแดนร้างก็ถูกเล่นงานจนตาย

เสียก่อน

บทที่ 457

ศิษย์พี่จ้าว ท่านบาดเจ็บแล้ว!
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ทางฝ่ายเฉินเยว่ียซานนั้นเน่ืองจากเงาขาวจากไป หนามน�้าแข็ง

รอบกายนางก็พลันหายไปด้วย เฉินเยวี่ยซานปรับลมหายใจพลาง 

เงยหน้ามองจ้าวเทียนเจียวด้วยความห่วงใย

หน้าผากของจ้าวเทียนเจียวมีเหงื่อผุดพราย หอบหายใจฮักๆ  

นับตั้งแต่เขาส�าเร็จขั้นหลอมรวมช่วงกลางก็มีน้อยคร้ังท่ีจะพบเจอกับ 

คูต่่อสูท้ีบ่บีให้ตนต้องลงมอืถึงระดบัน้ี ย่ิงหลงัจากบรรลถึุงขัน้หลอมรวม

ขั้นสมบูรณ์แบบ คู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ท่ีเขาเผชิญล้วนเป็นขั้นก�าเนิดใหม่  

นั่นจึงท�าให้เขามั่นใจในตัวเองอย่างย่ิง

ทว่าบัดนี้เขากลับรู้สึกกริ่งเกรงอยู่ในใจ เพราะเขาสัมผัสได้ว่า 

พลังบ�าเพ็ญท่ีเงาขาวน่ันแผ่ออกมาก่อนหน้าน้ีไม่มีทางเกินไปกว่า 

ขั้นก�าเนิดใหม่อย่างแน่นอน!

มันใช้พลังหลอมรวมขั้นสมบูรณ์แบบในการต่อสู้ แต่ระดับความ

แข็งแกร่งของมนัแม้แต่ขัน้ก�าเนิดใหม่ท่ัวไปก็ยังไม่ใช่คูต่่อสู!้ จ้าวเทยีนเจยีว 

สูดลมหายใจเขา้ลกึหนึ่งครั้ง กวาดตามองไปรอบด้านแล้วก็มองออกว่า 

ทีพ่วกเขาต่อสูกั้นดุเดือดถึงเพียงน้ีแต่คนอืน่ก็ยังไม่ปรากฏตวั แท้จรงิแล้ว... 

เป็นเพราะสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกเงาขาวน่ันปิดผนึกไปโดยท่ีเขาไม่รู้

ตอนน้ีเมื่อเงาขาวจากไปแล้ว ผนึกน้ันจึงได้คลายลง

จ้าวเทียนเจียวปรับลมหายใจของตัวเอง ก้าวเดินออกไปหมายจะ

ตามไปสืบค้นต่อ เฉินเยว่ียซานเห็นจ้าวเทียนเจียวท�าเช่นน้ันก็ท�าท่าจะ

ตามไปด้วย

ไป๋เสีย่วฉนุท่ีอยู่ด้านข้างเชด็เหงือ่ออก เขารู้สกึว่าตนทุม่เทสดุก�าลัง 

เพ่ือจ้าวเทียนเจียวแล้วจริงๆ เวลานี้เมื่อเห็นว่าจ้าวเทียนเจียวท�าท่า

เหมอืนจะไล่ตามไปต่อ ไป๋เสีย่วฉนุก็ร้อนใจขึน้มาทนัท ีรบีกระแอมเสียงดงั

หลังพบว่าจ้าวเทียนเจียวยังคงไม่รู้ตัว ไป๋เสี่ยวฉุนก็โมโหขึ้นมา

ก่อนจะกระแอมแรงกว่าเดิม



16 หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 10

ยังดีที่จ้าวเทียนเจียวยังไม่ถึงขั้นไร้ทางเยียวยา เมื่อได้ยินเสียง

กระแอมจากไป๋เส่ียวฉุนเขาก็อึ้งงันไปครู่แล้วพลันจ�าได้ว่าภารกิจของ

ตัวเองครั้งนี้ไม่ใช่เพ่ือสิ่งไร้ชีวิตนั่น แต่เพ่ือ...ท�าให้เฉินเยวี่ยซานรู้สึก

ปลอดภัย

ดังน้ันในใจจึงบังเกิดความซาบซึ้งอย่างไร้ที่สิ้นสุด แล้วก็นึกถึง

ความช่วยเหลือจากไป๋เสี่ยวฉุนเมื่อครู่นี้ ตอนท่ีมองไป๋เสี่ยวฉุนอีกครั้ง

เขาก็มองไป๋เสี่ยวฉุนเป็นเหมือนมิตรแท้ของตนแล้ว ตอนน้ีจึงพยายาม

ตั้งสติ สีหน้าเปลี่ยนมาเป็นเคร่งขรึม ล้มเลิกความคิดที่จะไล่ตามไป

โจมตี ทว่าก้าวถอยกลับมาหยุดยืนอยู่ข้างกายเฉินเยวี่ยซานอย่าง

รวดเร็ว แล้วยกมือขวาขึ้นขัดขวางเฉินเยว่ียซานเอาไว้

"ศิษย์น้องหญิงเยว่ียซาน ไม่ต้องตามแล้ว ในเมื่อเงาร่างมายาน่ัน

เลือกจะหนีไป ระยะเวลาสั้นๆ น้ีเราย่อมหามันไม่พบ หากตามไปก็ง่าย

ท่ีจะถูกมันใช้ไอเย็นมาสังหาร" จ้าวเทียนเจียวเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียง 

ราบเรียบและไม่ยอมให้มีการคัดค้าน

"หากบิดาข้ากลับมาก็ดีน่ะสิ เขาต้องก�าจัดเจ้าวิญญาณบัดซบนี่

อย่างสิ้นซากแน่นอน!" เฉินเยวี่ยซานกัดฟัน นัยน์ตาเผยความเดือดดาล

ทั้งยังเปี่ยมด้วยความหวาดกลัว เมื่อย้อนคิดถึงภาพเหตุการณ์เมื่อครู่นี้

นางก็รู้ชัดเจนดีว่าหากไม่เป็นเพราะจ้าวเทียนเจียวออกหน้าปกป้อง 

เกรงว่าพลังในการต่อสู้ของตนคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเงาขาวนั่นแน่นอน...

และมีโอกาสสูงว่าจุดจบของตนจะไม่ต่างจากจี้ฟาง

เมื่อนึกถึงสภาพการตายของจี้ฟาง เฉินเยว่ียซานก็ใจหายวาบ

"ขอบคุณศิษย์พ่ีจ้าวมาก..." เฉินเยว่ียซานผ่อนลมหายใจเบาๆ 

หน่ึงครั้งแล้วเอ่ยกับจ้าวเทียนเจียวเสียงแผ่ว

"ศิษย์น้องหญิงเยว่ียซาน...มีข้าอยู่ด้วย จะไม่ปล่อยให้เจ้าม ี

อันตรายใดๆ เด็ดขาด!" ในใจจ้าวเทียนเจียวฮึกเหิมอย่างถึงท่ีสุด แต่
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ภายนอกกลับต้องสะกดกลั้นเอาไว้ เขาหันหน้ามองเฉินเยว่ียซานแล้ว

เอ่ยด้วยน�้าเสียงทุ้มหนัก เผยความจริงจังออกมาทางดวงตาตามท่ี 

ไป๋เสี่ยวฉุนก�าชับไว้

ราวกับว่าต่อให้ต้องขึ้นภูเขามีดลงทะเลเพลิง ต่อให้ต้องเผชิญ

อนัตรายอย่างถึงทีส่ดุ หรอืต่อให้ต้องบกุน�า้ลยุไฟ หากเพ่ือเฉนิเยว่ียซาน

แล้ว เขาจ้าวเทียนเจียวก็จะรับปากโดยไม่แม้แต่จะขมวดคิ้ว ท้ังยัง 

ยอมตายอย่างไม่เสียดายชีวิต!

ประโยคเช่นนี้ สีหน้าเช่นนี้ บวกกับท่วงท่าสง่างามตอนต่อสู้กับ

เงาขาวก่อนหน้านั้น ท้ังหมดทั้งมวลน้ีราวกับช่วยเน้นย�้าถ้อยค�าเมื่อครู่

ของเขา โดยเฉพาะความจรงิจงัในดวงตา อกีท้ังบนร่างของจ้าวเทียนเจยีว 

ก็ราวกับแผ่ความอ่อนโยนทีแ่ฝงอยู่ในความห้าวหาญออกมาไร้ทีส่ิน้สดุ 

จงึเหมอืนมหิีนหลอมเหลวร้อนลวกไหลจากดวงตาท้ังคูข่องเฉินเยวีย่ซาน 

ลงไปในหัวใจของนาง

ท�าให้ลมหายใจของเฉินเยว่ียซานสะดุด ราวกับมีกวางตัวน้อย 

เอาเขาพุ่งชนหัวใจจนมันเต้นรัวเร็ว ขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงปราณ 

เข้มข้นระลอกหน่ึงท่ีส่งตรงมาจากร่างของจ้าวเทียนเจียวจนท�าให้นาง

เคลบิเคลิม้มนึงง ข้างหมูแีต่เสยีงของจ้าวเทียนเจยีวดงัสะท้อน ขณะมอง 

จ้าวเทียนเจียวผู้สง่างามโดดเด่นเบื้องหน้าตน สมองก็ย้อนนึกถึงภาพ

เหตกุารณ์ระหว่างกันก่อนหน้านี ้ในใจนางไม่รูเ้หตใุดถึงได้เกดิความรู้สึก 

ปลอดภัย

และท่ามกลางความรู้สึกเคลิบเคลิ้มมึนงงนี้ แก้มของนางก็ค่อยๆ 

แดงก�่า ก้มหน้าลง ในสมองว่างเปล่าขาวโพลน ไม่รู ้ว่าตัวเองก�าลัง 

คิดอะไรอยู่

ภาพน้ีท�าให้ผู้ติดตามสองคนน้ันของจ้าวเทียนเจียวสูดลมหายใจ

เฮือกใหญ่อย่างอดไม่ได้ แม้ว่าคนทั้งสองจะหน้าซีดขาว ทว่าตอนนี ้
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ต่างก็ก�าลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้า

ของเฉินเยว่ียซานกับตาตัวเอง พวกเขาก็อดนึกถึงค�าชี้แนะก่อนหน้าน้ี

ของไป๋เสี่ยวฉุนไม่ได้ ในใจพวกเขาจึงสั่นระรัว รู ้สึกว่าไป๋เส่ียวฉุน 

ช่างเก่งกาจย่ิงนัก

"ส�าเร็จจริงๆ รึน่ี!"

"สวรรค์ ดูจากท่าทางของศิษย์พ่ีหญิงเฉิน น่ันมันท่าทางของคน 

มีความรักชัดๆ!" คนทั้งสองมองหน้ากันด้วยความตื่นตะลึง

จ้าวเทียนเจียวย่ิงฮึกเหิมจนแทบบ้าแต่ก็พยายามควบคุมตัวเอง

เต็มท่ี ตอนนี้เขาอยากจะเงยหน้าข้ึนฟ้าแล้วค�ารามดังๆ ย่ิงนัก รู้สึกว่า

ทุกอย่างท่ีตนทุ่มเทไปคุ้มค่าแล้ว ความซาบซึ้งใจท่ีมีต่อไป๋เส่ียวฉุนก็ย่ิง

ไต่ไปถึงขดีสดุ ลมหายใจถ่ีกระชัน้อย่างห้ามไม่ได้ ยกมอืขวาขึน้หมายจะ 

โอบกอดเฉนิเยว่ียซาน แต่กลบัลงัเลเลก็น้อยเพราะยังไม่กล้า ขณะเดยีวกนั 

ในใจก็ร้อนรนอีกครั้ง ไม่รู ้ว่าก้าวต่อไปควรท�าเช่นไรดี ดังนั้นจึงรีบ 

เบนสายตาไปมองไป๋เสี่ยวฉุน

ไป๋เสี่ยวฉุนถอนหายใจพรืดอยู่ในใจอย่างอดไม่ได้

จ้าวเทียนเจียวผู้นี้เหตุใดจึงได้ท่ึมทื่อถึงเพียงนี้ มาถึงขั้นนี้แล้ว 

ยังจะต้องถามข้าอกี ปวดหวัจรงิ... ไป๋เสีย่วฉนุเอามอืกุมขมบั ขณะเดยีวกัน 

ก็คิดว่าในเมื่อตนท�าตัวเป็นคนดีแล้วก็ควรดีให้ถึงท่ีสุด ดังน้ันตอนท่ี 

เอามอืลงจากขมบั สหีน้าเขาก็พลนัเปลีย่นไป เผยให้เหน็ความตระหนก 

ทัง้ยังมากด้วยความร้อนใจ กระโดดพรวดมาหยุดอยู่ข้างกายจ้าวเทียนเจยีว 

อย่างรวดเร็วพร้อมตะเบ็งเสียงดัง

"ศิษย์พ่ีจ้าว ท่าน...ท่านได้รับบาดเจ็บ! สวรรค์ สาหัสถึงเพียงน้ี

เชียวรึ ศิษย์พ่ีจ้าวท่านเป็นอะไรหรือไม่!" ไป๋เสี่ยวฉุนแผดเสียงดังท�าให้

เฉินเยว่ียซานท่ียังเคลิบเคลิ้มเงยหน้าขึ้นทันใด สีหน้าของนางเป็นกังวล 

รีบตรงเข้ามาดูอาการ
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จ้าวเทียนเจียวงุนงงจึงอึ้งไปครู่ ขณะก�าลังจะบอกว่าตนไม่ได ้

บาดเจ็บ ไป๋เสี่ยวฉุนกลับรุดเข้าไปประคองจ้าวเทียนเจียว ส่วนมือขวา

ก็เอื้อมไปหยิกหลังของเขาอย่างแรง

จ้าวเทยีนเจยีวพลนัตอบสนอง เขาร้องโอดโอยด้วยความเจบ็ปวด 

จากน้ันโคจรลมปราณท�าให้ตัวเองหน้าซีดขาวในชั่วพริบตา

"ข้าบาดเจบ็...บาดเจบ็สาหัสมากด้วย" ระหว่างเอ่ยปากจ้าวเทียนเจยีว 

ยังท�าตัวโงนเงน สีหน้าอ่อนระโหยคล้ายสามารถล้มลงได้ทุกเมื่อ

เฉินเยว่ียซานยังอยู่ในอาการมึนงง เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็อดตกใจ

ไม่ได้ รีบเข้าไปประคองจ้าวเทียนเจียว คราวน้ีจ้าวเทียนเจียวไม่ซื่อบื้อ 

อีกแล้ว เขาถือโอกาสทิ้งตัวลงไปในอ้อมอกของเฉินเยว่ียซาน

"ศิษย์น้องหญิงเยว่ียซาน ข้าบาดเจ็บแล้ว...แต่ข้าไม่มีทางท้ิงเจ้า

ไปแน่ ข้าจะยังปกป้องเจ้าต่อไป!"

เฉินเยว่ียซานย่ิงหน้าแดงเข้าไปใหญ่ คันยิบๆ ในหัวใจ ไม่มีแก่ใจ

วิเคราะห์ว่าจ้าวเทียนเจียวเจ็บจริงหรือโกหก หลังจากกระทืบเท้าแรงๆ 

ด้วยความแค้นเคืองหนึง่ครัง้ นางก็เหลอืบมองไป๋เสีย่วฉนุหน่ึงท ีจากนัน้ 

จึงค่อยประคองจ้าวเทียนเจียวกลับเข้าไปในห้องของตัวเอง

จ้าวเทยีนเจยีวต่ืนเต้น อิงแอบอยู่ในอ้อมอกของเฉนิเยว่ียซานแล้ว

ขยิบตาให้ไป๋เสีย่วฉนุ บดัน้ีความรูส้กึนบัถือท่ีเขามต่ีออีกฝ่ายนัน้ประดจุน�า้ 

ของแม่น�้าทงเทียนท่ีไหลรินไม่ขาดสาย...

ไป๋เสีย่วฉนุหวัเราะหึ  ๆหลงัจากมองส่งเฉนิเยวีย่ซานและจ้าวเทยีนเจยีว 

กลับห้องไปแล้วเขาก็รู้สึกล�าพองใจอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ ความรู้สึก

ประสบความส�าเร็จเช่นนี้ยากจะอธิบาย ท�าให้ไป๋เส่ียวฉุนเชิดคางข้ึน

อย่างอดไม่อยู่ เมื่อสูดลมหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งก็สะบัดปลายแขนเสื้อ

เบาๆ เผยท่วงท่าของยอดฝีมือผู้เงียบเหงา

"ข้าไป๋เสีย่วฉนุเพียงดดีน้ิว...อะแฮ่ม ช่างเถอะๆ วนันีไ้ม่ส้ินราพณาสรู 
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ก็แล้วกัน" ไป๋เสี่ยวฉุนพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไรนัก วันนี ้

เป็นวันดีของจ้าวเทียนเจียว ดังนั้นเขาจึงโคลงศีรษะแล้วกวักมือเรียก 

ผู้ติดตามสองคนของจ้าวเทียนเจียวเพ่ือจากไปพร้อมกัน

ผูต้ดิตามสองคนนัน้ของจ้าวเทียนเจยีวเหน็ไป๋เส่ียวฉุนกวักมอืเรยีก 

ก็ไม่กล้าปฏิเสธ รบีว่ิงมาหา ท�าท่าเคารพนอบน้อมอยู่ด้านหลงัไป๋เสีย่วฉนุ  

ไม่นานคนท้ังสามก็ออกจากชั้นสอง

จนกระท่ังมาถึงชัน้สาม ไป๋เสีย่วฉนุถึงได้เห็นว่าตอนน้ีมผีูบ้�าเพ็ญเพียร 

จ�านวนไม่น้อยมารวมตัวกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เสียงร้องโหยหวน

ก่อนหน้านี้ดังมาจากที่น่ี ไป๋เสี่ยวฉุนมุดลอดกลุ่มคนเข้าไปดูก็เห็นทันที

ว่าผู้ตาย...คือศิษย์แห่งความภาคภูมิใจท่ีอยู่ในอันดับแปด

อารมณ์ดีๆ ของเขาสลายไป แทนที่ด้วยความตื่นตระหนก รีบเดิน

เร็วๆ กลับเข้ามาในห้องของตนเอง ทว่าอารมณ์ของไป๋เสี่ยวฉุนก็ยัง 

ไม่สงบ รู้สึกกระวนกระวายไม่เป็นสุข

"คนตายล้วนอยู่ชั้นนี้...แล้วเมื่อครู่ข้ายังลงมือขัดขวางเจ้าเงาขาว

นั่นด้วย...ถ้ามันมาแก้แค้นข้าเล่าจะท�าเช่นไร..." ไป๋เสี่ยวฉุนคิดมาถึง

ตรงน้ีก็ย่ิงวิตกกังวล ทั้งยังรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนเข้าไปใหญ่
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อาการอกสั่นขวัญแขวนนี้ต่อเนื่องไปตลอดท้ังคืน และเพราะว่า

หวาดกลัว ไป๋เสี่ยวฉุนจึงเรียกเสินซ่วนจื่อ ซ่งเชวีย และเฉินม่านเหยา 

มานั่งคุยกัน

การคุยครัง้นีกิ้นเวลาท้ังคืน...จนท้ายทีส่ดุเฉนิม่านเหยาและซ่งเชวีย 

ก็ถือโอกาสนัง่ท�าสมาธิเงยีบๆ มเีพียงเสนิซ่วนจือ่เท่านัน้ทียั่งคงขอความรู ้

จากไป๋เสีย่วฉนุอย่างต่อเนือ่ง ทุกครัง้ทีไ่ด้ยินไป๋เสีย่วฉนุคุยโว เสนิซ่วนจือ่ 

ทีอ่ยู่ด้านข้างก็จะมท่ีาทฮีกึเหมิ ท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุท่ีมองดอูยู่สบายอารมณ์ 

อย่างมาก อดไม่ได้ที่จะถ่ายทอดทักษะและวิธีการบางส่วนของเย่ียจั้ง

ตัวปลอมให้เสินซ่วนจื่อ

เดิมทีนึกว่าคราวนี้จะเหมือนก่อนหน้านั้นที่ทิ้งช่วงไปนานถึงจะ 

มคีนตายเกิดขึน้อกีครัง้ ทว่าในคนืถัดมาเสยีงร้องโหยหวนเสียงหนึง่กลบั

ดังข้ึน ท�าให้ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจจนเกือบสะดุ้งโหยง

"เสียงอะไรน่ะ!" ไป๋เสี่ยวฉุนร้องอุทานด้วยความตกใจ เสินซ่วนจื่อ 

ซ่งเชวีย และเฉินม่านเหยาต่างก็แตกต่ืนไปตามๆ กันจึงพากันออกมา

สืบข่าวอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รู้ว่าชั้นท่ีสี่มีศิษย์แห่งความภาคภูมิใจ

บทที่ 458

เสี่ยวฉุน ข้าทนไม่ไหวแล้ว
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อนัดบัทีห้่าสบิกว่าตายไปเพราะถูกสบูเลอืดจนหมดตวั ความหวาดกลวั

ของไป๋เสี่ยวฉุนก็ย่ิงเพ่ิมมากขึ้น

เรือ่งราวยังไม่ยุต ิอกีหลายวันต่อมาเหตกุารณ์เช่นนีก็้เกิดถ่ีข้ึนเร่ือยๆ  

คนที่ตายส่วนใหญ่ล้วนอยู่ชั้นสี่ ครึ่งเดือนมานี้ชั้นท่ีสี่แทบจะมีเสียงคน

ร้องโหยหวนดังข้ึนแทบทุกวัน ไม่นานผู้บ�าเพ็ญเพียรตลอดทั้งเรือรบ 

ต่างก็หวาดผวา แต่ละคนอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมด

การตายลกัษณะนีม้กัจะเกิดขึน้ในชัว่พรบิตาทุกคร้ัง อีกทัง้สภาพศพ 

ก็พิลกึพิลัน่อย่างมากจนหลายคนวเิคราะห์ได้ว่าฆาตกรย่อมมพีลงัแขง็แกร่ง  

ไม่ใช่ระดับท่ีผู้บ�าเพ็ญเพียรข้ันหลอมรวมสามารถต้านทานได้แน่นอน

ย่ิงตระหนักรู้ในข้อน้ีก็ย่ิงท�าให้พวกเขาหวาดผวา ท่ามกลางความ

ตื่นตระหนกของไป๋เสี่ยวฉุน เขาก็วางค่ายกลมากมายนับไม่ถ้วนไว ้

ทั้งในและนอกห้องของตัวเอง อีกทั้งยังขอให้จ้าวเทียนเจียวมาช่วยด้วย

ไม่เพียงแต่เขาเท่านัน้ทีเ่ป็นเช่นนี ้ทุกคนทีพั่กอยู่ชัน้สีต่่างก็ไม่กล้า

อาศัยอยู่เพียงล�าพัง จึงมารวมตัวกันห้องละสามคนห้าคน นั่นถึงได้

ท�าให้การตายอันผิดปกตินี้ค่อยๆ ยุติลงได้

ผ่านไปอีกหลายวัน แม้จะไม่มีคนตายเพ่ิม แต่เงาด�ามืดกลับ 

ยังคงปกคลุมอยู่ในหัวใจของทุกคนไม่จางหาย ไป๋เสี่ยวฉุนกลัดกลุ้ม 

เป็นอย่างมาก เมื่อนึกได้ว่าตัวเองเคยต่อสู้กับเงาขาวมาก่อน เขาก็รู้สึก

ว่าอีกฝ่ายต้องมาแก้แค้นแน่นอน สุดท้ายเขารู้สึกว่าคนมากก�าลังก็มาก 

ดังน้ันจึงไปหากงซุนหว่านเอ๋อร์

เขาเชิญชวนให้กงซุนหว่านเอ๋อร์มาอยู่ท่ีห้องของเขา ทุกคนต่างก็

เป็นคนของส�านกัน่ีเหอเหมอืนกัน เวลาน้ีจะได้มาร่วมผ่านทกุข์ไปด้วยกัน

เมื่อกงซุนหว่านเอ๋อร์ได้ยินค�าชวนจากเขา สีหน้าของนางก็แปลก

ไปเล็กน้อย แล้วจึงปิดปากหัวเราะ ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ตามไป๋เส่ียวฉุน... 

มาพักอยู่ในห้องของเขา
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เมือ่คนมาอยู่กันครบแล้ว ไป๋เสีย่วฉนุถึงได้พอคลายใจลงไปได้บ้าง

"มีข้าและหว่านเอ๋อร์ และยังมีความช่วยเหลือจากเสินซ่วนจื่อ 

ซ่งเชวีย และเฉินม่านเหยา ต่อให้เงาขาวน่ันปรากฏตัวก็มั่นใจได้ว่าต้อง

พุ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แน่นอน" ไป๋เสี่ยวฉุนคิดว่าที่ 

ตัวเองท�าน้ันถูกต้องอย่างมาก จากนั้นเวลาก็ผันผ่านไปเจ็ดวัน เมื่อไม่มี

การตายเกดิขึน้อีก ไป๋เสีย่วฉนุถงึได้คลายใจในทีส่ดุ แล้วจงึมเีวลานกึถึง

เรื่องของจ้าวเทียนเจียว

และเวลานี้เองจ้าวเทียนเจียวก็มาหาเขาด้วยใบหน้าแดงปล่ัง 

อารมณ์เบกิบานเป่ียมสขุ บนใบหน้านัน้ประดบัรอยย้ิมน้อยๆ ในสายตา

ของคนอื่นท่าทางของเขาราวกับคนที่ก�าลังจะมีงานมงคลในไม่ช้า

"เสีย่วฉนุ ข้ารูส้กึว่าอีกไม่นานแล้ว สายตาทีศ่ษิย์น้องหญิงเยว่ียซาน 

มองข้าน้ันแตกต่างไปจากเมือ่ก่อนแล้ว ฮ่าๆ" เมือ่จ้าวเทียนเจยีวเดนิเข้ามา 

ก็เหน็ทันทีว่าในห้องของไป๋เสีย่วฉนุมกีงซนุหว่านเอ๋อร์เพ่ิมขึน้มาอกีหนึง่คน

ส�าหรับกงซุนหว่านเอ๋อร์นั้นจ้าวเทียนเจียวไม่ได้ให้ความสนใจ

เท่าไรนัก เพียงพยักหน้าให้แล้วก็นั่งลงตรงข้ามไป๋เสี่ยวฉุนด้วยท่าทาง

ตื่นเต้น

"เสี่ยวฉุน ตอนนี้ได้เวลาแล้วหรือไม่ ขั้นต่อไปพวกเราควรจะท�า

อย่างไรด ีให้ข้าไปบอกรกัศิษย์น้องหญิงเยว่ียซานเลยหรอืไม่" จ้าวเทียนเจยีว 

ฮึกเหิม เอ่ยถามรัวเร็ว

หลายวันมานี้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขอย่างย่ิง ทุกวันจะต้อง

ไปหาเฉินเยว่ียซาน คนท้ังสองน่ังอยู่ด้วยกัน พูดคุยกันไม่หยุด ค�าพูดท่ี

คุยกันในช่วงท่ีผ่านมานี้มากกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนรวมกันเสียอีก

ไป๋เสี่ยวฉุนกระแอมเบาๆ ทีหนึ่ง หลังจากมองจ้าวเทียนเจียว 

สีหน้าเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเคร่งเครียด ทั้งยังถลึงตาใส่จ้าวเทียนเจียว 

หน่ึงครั้ง
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"อย่าได้ถูกความสขุชัว่คราวท�าให้เลอะเลอืน! ศษิย์พ่ีจ้าวข้าถามท่าน  

ท่านต้องการห้วงเวลางดงามเพียงชัว่ครัง้ชัว่คราว หรอืต้องการอยู่ด้วยกัน 

ยืนยาวไปจนแก่เฒ่า!" เสียงค�ารามเบาๆ ของไป๋เส่ียวฉุนราวกับไม้ 

ตแีสกหน้าจ้าวเทียนเจยีว ท�าให้จ้าวเทียนเจยีวใจสัน่ไหว รูส้กึต่ืนตระหนก 

เล็กน้อยจึงอดแสดงสีหน้าจริงจังข้ึนไม่ได้

"ข้าไม่ต้องการห้วงเวลางดงามชั่วครั้งชั่วคราว ข้าอยากอยู่กับนาง

ยืนยาวไปจนแก่เฒ่า!" จ้าวเทียนเจียวเอ่ยอย่างจริงจัง

"ศิษย์พ่ีจ้าว..." สีหน้าไป๋เสี่ยวฉุนคลายลง แล้วจึงเอ่ยด้วยความ

จริงใจ "ข้ารู้ว่าตอนนี้ใจท่านคงอยากจะได้เป็นคู ่บ�าเพ็ญเพียรของ 

ศิษย์พ่ีหญิงเยว่ียซานเต็มแก่ แต่ท่านท�าเย่ียงนี้ไม่ถูก ท่านลืมคาถา

อักษรชนะที่ข้าเคยบอกไปแล้วหรือว่าต้องสุขุมมีสติ!

ข้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรอืว่าเมือ่ท่านดงึดูดความสนใจจากนาง 

และมอบความรู้สึกปลอดภัยให้แก่นางได้แล้ว ท่ีท่านจ�าเป็นต้องท�า

ไม่ใช่เดินหน้า แต่เป็นถอยออกมา!

ตอนนี้ท่านต้องท�าให้นางรู้สึกว่าท่านช่างลึกลับ ต้องใช้การถอย

เพ่ือรกุ สดุท้ายศษิย์พ่ีหญงิเยว่ียซานจะได้ตัดใจจากท่านไม่ลงอย่างไรเล่า... 

ดงันัน้ท่านต้องปล่อยนางค้างไว้กลางอากาศ แล้วให้นางเป็นฝ่ายเข้ามา 

ใกล้ชิดกับท่านเอง!

จ�าเอาไว้ว่าท่านต้องท�าเหมือนใกล้ชิดแต่ก็เหมือนห่างไกล อย่า

รุกหนักรวดเดียว ต้องค่อยๆ ยอมรับนางไปทีละนิด สุดท้ายถึงจะท�าให้

นางรูส้กึประหลาดใจท่ีได้มาไม่ง่ายอย่างไรเล่า!" ไป๋เสีย่วฉนุพูดเกลีย้กล่อม 

ด้วยความเข้มงวดเพราะหวังดี จ้าวเทียนเจียวที่นั่งอยู่ตรงข้ามย่ิงฟัง 

ก็ย่ิงรู้สึกว่ามีเหตุผล สุดท้ายเขาจึงกัดฟันกรอด

"ได้ ข้าจะท�าตามท่ีเจ้าบอก!" กล่าวจบจ้าวเทียนเจยีวก็สดูลมหายใจ 

เข้าลึก ก่อนจะเดินออกไปจากห้องของไป๋เสี่ยวฉุนพร้อมการตัดสินใจ 
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เด็ดเดี่ยว

หลายวันหลังจากน้ัน จ้าวเทียนเจียวก็ท�าตามค�าชี้แนะของ 

ไป๋เสี่ยวฉุนอย่างเคร่งครัด เขาเริ่มท�าตัวเหมือนใกล้ชิดแต่ก็ห่างเหินกับ

เฉินเยว่ียซาน บางครั้งเขายังหายตัวไปหลายวัน ต่อให้เจอหน้ากันท่าที

ก็ยังเปลี่ยนเป็นเย็นชา

แต่บางครั้งเขาก็ท�าตัวเป็นปกติกับนาง สถานการณ์เป็นไปเช่นน้ี 

บางครั้งก็ห่างเหิน บางครั้งก็ใกล้ชิด ทั้งหมดนี้แรกเริ่มเฉินเยว่ียซาน 

ไม่เข้าใจ แต่ภายหลังนางก็รู้สึกโกรธ

สดุท้ายหลงัจากความไม่เข้าใจและความโกรธผสมปนเปกัน นางก็ 

รูส้กึผดิปกตจินอดไม่ได้ทีจ่ะอยากขยับเข้าไปอกีก้าวเพ่ือท�าความเข้าใจ

ให้รูแ้น่ชดัว่าเกิดอะไรขึน้กันแน่ การแสดงออกของจ้าวเทยีนเจยีวท�าให้นาง 

รูส้กึว่าอกีฝ่ายแตกต่างไปจากคนในความทรงจ�าของตัวเองอย่างสิน้เชงิ

ดังน้ันนางจึงเริ่มเป็นฝ่ายเข้าไปใกล้ชิดเพราะหมายจะสืบค้นให้ 

รู้แน่ชัด แล้วคนทั้งสองก็ไปๆ มาๆ อยู่เช่นน้ีทั้งหมดเจ็ดแปดรอบ...

ระหว่างขั้นตอนน้ีเวลาก็ผ่านไปแล้วหน่ึงเดือน หนึ่งเดือนมาน้ี 

การตายบนเรือรบก็เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งน้ียังคงเกิดข้ึนท่ีชั้นสี่ ไม่ใช ่

ในห้องท่ีมีผู้บ�าเพ็ญเพียรรวมตัวกันอยู่สามคนห้าคน แต่เป็นห้องเดี่ยว 

ผู้ตาย...มักจะเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียรที่อยู่เพียงล�าพัง

เมื่อเสียงร้องโหยหวนดังขึ้น เมื่อศพหลายศพปรากฏข้ึนอีกครั้ง  

ใจของทกุคนบนเรอืก็สัน่ไหว ความหวาดกลวัแพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง  

เมื่อจ�านวนคนตายสะสมไปถึงห้าสิบหกสิบคน ความหวาดผวานี้ก็อยู่

ในระดับที่ทุกคนใกล้จะแบกรับต่อไปไม่ไหว

แต่ไม่ว่าจะตรวจสอบอย่างไร ไม่ว่าจะค้นหาสักเพียงใด ต่างก็ 

ไม่พบเบาะแสใดๆ ไม่นานความเชือ่ใจระหว่างทุกคนก็ลดลงมาก ต่างคน 

ต่างคลางแคลงใจกันและกัน คนตายเปลี่ยนจากมากสุดคืนละหนึ่งคน 
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กลายเป็นคืนละสองคน สามคน...

ที่น่าตกใจมากท่ีสุดก็คือครั้งหนึ่งมีคนตายท้ังหมดสิบสามคน

ภายในคืนเดียว เลือดตลอดร่างของทั้งสิบสามคนน้ีต่างก็ถูกสูบจน 

แห้งเหือดกลายเป็นซากแห้ง ภาพเหตุการณ์น้ีท�าให้ผู้บ�าเพ็ญเพียร 

ทุกคนท่ีอยู่บนเรือสั่นสะท้านกันไปหมด

ความหวาดกลัวของไป๋เสี่ยวฉุนก็ไต่ถึงระดับสูงสุดเช่นเดียวกัน 

เขารู้สึกว่าบนเรือล�าน้ีอันตรายเกินไป ในใจเฝ้ารอให้พวกผู้เฒ่าสามตา

กลับมาถึงเร็วๆ...

"หากเป็นเช่นนีต่้อไป รอจนไปถึงแดนร้าง เรอืล�าน้ีจะต้องมคีนตาย

อกีเท่าไรกัน" ไป๋เสีย่วฉนุสหีน้าหดหู่ ขณะทีก่�าลงักระวนกระวายไม่เป็นสขุ 

ก็ถือโอกาสเรียกผู้ติดตามสองคนนั้นของจ้าวเทียนเจียวให้มาที่ห้อง 

ตัวเอง เขารู้สึกว่าย่ิงจ�านวนคนในห้องมีมากถึงจะย่ิงปลอดภัย

ผู้ติดตามสองคนนี้ก็หวาดผวาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน พวกเขาเองก็

กังวลว่าเงาขาวนั่นจะกลับมาแก้แค้นจึงทุกข์ทรมานใจและหวาดกลัว

ไม่คลาย เมื่อได้ยินว่าไป๋เสี่ยวฉุนเรียกให้ไปหา พวกเขาก็ปีติยินดีอย่าง

บ้าคลั่งทันที รู้สึกว่าไป๋เสี่ยวฉุนช่างดีกับตัวเองย่ิงนัก จึงรีบมาโดยไม่คิด

ปฏิเสธ อีกทั้งยังประจบเอาใจไป๋เสี่ยวฉุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าเรื่องใดที่ 

ไป๋เสีย่วฉนุต้องการ พวกเขาก็ยนิดีท�าให้ส�าเรจ็คล้ายกับเป็นภาระหน้าที่

อันพึงปฏิบัติ

จนกระทั่งผ่านไปอีกหลายวัน เมื่อการเดินทางครั้งนี้ด�าเนินมาได้

เกินครึ่งทาง จ้าวเทียนเจียวก็รับไม่ไหวอีกต่อไป เขารู้สึกว่าทุกวันนี ้

ตัวเองทรมานอย่างมาก ท้ังๆ ท่ีผูกสมัครรักใคร่กับเฉินเยว่ียซานมาก 

ถึงเพียงนี้ แต่กลับไม่สามารถท�าตัวใกล้ชิดมากเกินไปได้

ส่วนเฉินเยว่ียซานเองก็ดึงดันไม่น้อย ถึงกับเป็นฝ่ายเข้าหาเขาอยู่

หลายครั้งเพราะหมายจะหาค�าตอบที่ต้องการ ทุกคร้ังจ้าวเทียนเจียว
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ล้วนปรารถนาจะเปิดเผยความในใจของตวัเองแทบขาดใจ แต่เมือ่นึกถึง

แผนการของไป๋เสี่ยวฉุน เขาก็ได้แต่กล�้ากลืนฝืนทนเอาไว้

เวลานีเ้ขาทนไม่ไหวอกีต่อไปแล้ว วันนีใ้นยามสนธยาจ้าวเทยีนเจยีว 

จึงมาที่ห้องของไป๋เสี่ยวฉุนอีกครั้ง ทันทีที่เข้ามาก็เห็นว่าไป๋เสี่ยวฉุน 

นอนเอนหลังอยู่ ข้างกายมีผู ้ติดตามสองคนของตน คนหน่ึงก�าลัง 

บีบไหล่ให้ไป๋เสี่ยวฉุน อีกคนก�าลังทุบขาให้เขา ตอนที่จ้าวเทียนเจียว

เดินเข้ามายังได้ยินคนหน่ึงในนั้นถามไป๋เสี่ยวฉุนเบาๆ ด้วยว่าลงแรง 

พอเหมาะหรือไม่

"เสี่ยวฉุน ข้าทนไม่ไหวแล้ว ข้าอยากจะบอกความในใจแก่นาง

หลายครั้งแล้ว หากเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก อย่าว่าแต่นางเลย แม้แต่ข้า 

ก็ยังรู้สึกว่า...คงยากท่ีข้ากับศิษย์น้องหญิงเยว่ียซานจะได้ครองรักกัน

จนแก่เฒ่า" จ้าวเทียนเจียวสีหน้าเซื่องซึม มองไป๋เสี่ยวฉุนตาปริบๆ
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หลังจากเห็นจ้าวเทียนเจียว ไป๋เสี่ยวฉุนก็อ้ึงไปครู่หนึ่ง ช่วงเวลา 

ที่ผ่านมาน้ีเขามัวแต่หวาดผวา ทุกวันต้องคิดว่าหากเงาขาวมาตนควร

รับมือเช่นไร ส่วนจ้าวเทียนเจียวเองก็ไม่ได้มาหาเขานานมากแล้ว 

จนเขาแทบจะลืมเรื่องของอีกฝ่ายไป

เวลาน้ีเมือ่ได้ยินค�าพูดจากจ้าวเทียนเจยีว ไป๋เสีย่วฉนุก็สะดุง้โหยง 

ทั้งยังรู้สึกผิดเต็มหัวใจจึงรีบหัวเราะแห้งๆ ประจบก่อนจะท�าท่านับน้ิว

ต่อหน้าจ้าวเทียนเจียวคล้ายก�าลังค�านวณอะไรบางอย่าง แล้วอยู่ๆ ก็

ตบขาตัวเองอย่างแรง

"ฤกษ์งามยามดีมาถึงแล้ว พรุ ่งน้ียามเท่ียงวัน ศิษย์พ่ีจ้าวไป

สารภาพความในใจกับศิษย์พ่ีหญิงเยว่ียซานเถอะ น่ีคือการโจมตี

สุดท้ายแล้ว นับแต่น้ีไปท่านก็สามารถโอบกอดหญิงงามกลบัไปด้วยกัน 

ได้เคียงคู่กับศิษย์พ่ีหญิงเยว่ียซาน!" ไป๋เสี่ยวฉุนพูดเสียงดัง

จ้าวเทยีนเจยีวได้ยินเช่นน้ีก็พลนัมชีวีติชวีาข้ึนมาทนัท ีเขาลกุขึน้ยืน 

เดินไปเดินมาด้วยอาการที่ทั้งฮึกเหิมท้ังตื่นเต้น บางครั้งก�าหมัดแน่น 

บางครั้งก็ครุ่นคิดถึงผลได้ผลเสีย

บทที่ 459

สารภาพความในใจ...



Er Gen 29

"หากนางปฏิเสธเล่าจะท�าอย่างไร" จ้าวเทียนเจียวชะงักฝีเท้า  

เอ่ยถามด้วยความกังวล

"จากประสบการณ์การบุกตะลุยสมรภูมิรักมานับสิบปีของข้า 

เทพแห่งความรักไป๋เสี่ยวฉุน สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ท�าให้การ

สารภาพความในใจล้มเหลวก็คือระหว่างคนทั้งสองไม่มีการส่ังสม 

ความรู้สึกที่มากพอ!

แต่ท่านน้ันต่างออกไป ท่านกับศิษย์พ่ีหญิงเยว่ียซานส่ังสม

อารมณ์ความรูส้กึต่อกันมานานมากแล้ว ดงัน้ันตอนนีส่ิ้งทีท่่านต้องระวัง

มากท่ีสุดก็คือค�าพูด แต่เรื่องน้ีท่านวางใจได้เลย สิ่งท่ีข้าไป๋เสี่ยวฉุน 

ถนดัมากทีส่ดุก็คือเรือ่งนี ้ข้าจะช่วยท่านเอง!" ไป๋เสีย่วฉนุโบกมอืพูดด้วย

ท่าทางอย่างผู้อาวุโส

ตอนนี้จ้าวเทียนเจียวเคารพเลื่อมใสในตัวไป๋เสี่ยวฉุนอย่างสุดใจ

จนพร้อมปฏิบตัติามทกุค�าพูดของไป๋เสีย่วฉนุ เมือ่ได้ยินประโยคน้ีเขาจงึ 

ผ่อนลมหายใจ รู้สึกว่าเมื่อมีไป๋เสี่ยวฉุนคอยช่วยเหลือ ด่านสุดท้ายนี ้

ก็ต้องผ่านไปได้อย่างราบรื่นแน่นอน

"ข้าจะช่วยวางแผนการอย่างละเอียดให้ท่านเอง" ไป๋เสี่ยวฉุนยิ้ม

บางๆ ด้วยท่าทางลึกลับเกินคาดเดา หลังปรึกษากับจ้าวเทียนเจียว 

จนดึกดื่น จ้าวเทียนเจียวถึงได้เดินอกตั้งจากไปด้วยความพึงพอใจ

ยามเที่ยงวันต่อมา ลมพัดโชยแสงแดดเจิดจ้า ผิวน�้ามหาสมุทร

ราบเรียบ มีเพียงคลื่นน้อยๆ กระเพ่ือมไหว เมื่อมองออกไปตลอดทั้ง

มหาสมุทรก็ราวกับเป็นคันฉ่องสีทองบานหน่ึง งดงามย่ิงนัก

จดุทีห่่างไปไกลสามารถมองเหน็นกทะเลลกัษณะพิเศษจ�านวนหนึง่ 

ที่สามารถด�ารงอยู่เหนือมหาสมุทรทงเทียนได้ พวกมันบินวนอยู่กลาง

นภากาศ บางครั้งก็ส่งเสียงกู่ร้องดังสะท้อนไปรอบด้าน

จ้าวเทียนเจียวสวมชุดคลุมยาวสีครามยืนอย่างสง่างามอยู่ตรง 
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หัวเรือ นัยน์ตาแฝงเร้นประกายแสงลึกล�้า เมื่อมองไกลๆ เขาก็ดูราวกับ

ภูเขาลูกหนึ่ง โดยเฉพาะแผ่นหลังที่ต้ังตรง พลังอ�านาจน่าครั่นคร้าม 

ที่แผ่ออกมาก็ท�าให้ตลอดทั้งร่างของเขาปกคลุมด้วยปราณแกร่งกร้าว 

ท�าให้ทุกคนที่มองเห็นต่างก็จดจ�าได้เพียงมองปราดเดียว

เขายืนอยู่ตรงนั้น ทอดสายตามองออกไปไกล มือขวาไพล่หลัง 

เชิดคางข้ึน ผมยาวถูกลมทะเลพัดปลิว ขับให้ใบหน้าหล่อเหลาราว 

รูปสลักเผยความองอาจห้าวหาญบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกออกมา

ไม่มีใครล่วงรู้ว่าบัดนี้ข้างหูของเขามีเสียงของไป๋เสี่ยวฉุนดังขึ้นมา

อย่างถ่ีรัว

"ผิดแล้วๆ เอามือซ้ายไพล่หลัง ใช่ๆ...เงยหน้าขึ้นแล้วก็เชิดคาง...

ทอดสายตาไปไกล!

สายตาอย่าล่อกแล่ก!

เท้าซ้ายก้าวออกมาข้างหน้าครึ่งก้าว อืม...ท่าทางเช่นนี้ไม่เลว 

สีหน้าเคร่งเครียดเกินไปแล้ว น่ีท่านก�าลังจะสารภาพความในใจไม่ใช่

ไปข่มขู่ให้คนอื่นหวาดกลัว ต้องอ่อนโยนหน่อย..."

ไป๋เสีย่วฉนุนอนหมอบอยู่ตรงมมุหนึง่ท่ีห่างออกไปไม่ไกล เขามอง

จ้าวเทยีนเจยีวและคอยส่งเสยีงชีแ้นะตลอดเวลา บอกให้เขาปรับท่าทาง 

เมื่อจ้าวเทียนเจียวได้ยินก็รีบเปลี่ยนเอามือซ้ายไพล่หลัง ไม่ว่าจะเป็น

คางหรือสีหน้าล้วนปรับเปลี่ยนไปตามค�าบอกของไป๋เส่ียวฉุน ในใจ

กระวนกระวายครุ่นคิดถึงผลได้ผลเสีย ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นในตัว 

ไป๋เสี่ยวฉุนถึงได้กัดฟันท�าต่อไป

"อย่างนัน้ล่ะ อย่าขยับนะ ใกล้จะถึงเวลาท่ีท่านนัดหมายศษิย์พ่ีหญิง 

เยวี่ยซานแล้ว" ไป๋เสี่ยวฉุนฮึกเหิมอย่างมาก เขามองจ้าวเทียนเจียวแล้ว

ย้อนนึกถึงเหตกุารณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา น่ีคอืแผนการเกีย้วสตรี

ที่เขาเป็นคนวางแผนเองกับมือ ตอนนี้ทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อย 
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หมดแล้ว เหลือเพียงการโจมตีสุดท้ายเท่าน้ัน

ต้องส�าเรจ็แน่! ไป๋เสีย่วฉนุก�าหมดัแน่น หลงัจากสดูลมหายใจเข้าลึก 

ก็รออีกพักหนึ่ง และในที่สุด...ร่างของเฉินเยว่ียซานก็เดินออกมาช้าๆ 

จากห้องบนชั้นท่ีสอง

เฉินเยว่ียซานในวันนี้ค่อนข้างจะต่างออกไปจากปกติ เห็นได้ชัด 

ว่านางแต่งตัวมาด้วย ชุดคลุมยาวสีครามน้ีเมื่อมาอยู่บนร่างของนาง 

กลับเผยเสน่ห์เย้ายวน ผมยาวของนางมัดสูงเผยให้เห็นล�าคอขาว 

ราวหิมะ และยังมีผิวพรรณบอบบางราวกับว่าเพียงดีดก็แตกสลายได้ 

ท�าให้ร่างของนางทีอ่ยู่ท่ามกลางแสงแดดเต็มเป่ียมไปด้วยความบรสิทุธ์ิ

งดงาม

โดยเฉพาะบนข้างแก้มของนางท่ีเวลานี้เป็นสีแดงปล่ังน้อยๆ 

ราวกับมีความเขินอายซุกซ่อนอยู่ทุกอณู และคล้ายว่านางจะรู ้สึก

กระวนกระวาย นิ้วเรียวยาวราวกับแท่งเทียนท่ีอยู่ในชายแขนเสื้อจึง 

ก�าเข้าหากัน แสดงให้เห็นถึงความต่ืนเต้นของนางในยามน้ี

นางมาท่ีดาดฟ้าเรือตามการนัดหมาย และมองปราดเดียวก็เห็น

จ้าวเทียนเจียวที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือ หลังจากชะงักฝีเท้าเล็กน้อยนางก็ 

สูดลมหายใจเบาๆ ก่อนจะเดินเข้าไปหาเขาช้าๆ

"มาแล้ว ไม่ต้องหันกลับไป นางเดินมาหาท่านแล้ว!" ไป๋เสี่ยวฉุน

ที่นอนหมอบรีบส่งเสียงบอกด้วยความตื่นเต้น

ร่างของจ้าวเทียนเจียวสั่นน้อยๆ อย่างไม่อาจจับสังเกตได้ เขา

กัดฟันบอกให้ตัวเองรักษาท่วงท่านี้เอาไว้ เมื่อแผ่กระแสจิตออกไป 

จึงสัมผัสได้ว่าเฉินเยว่ียซานก�าลังเข้ามาใกล้ทางด้านหลัง ไม่นาน 

หลังจากนั้นนางก็มาหยุดอยู่ข้างกายจ้าวเทียนเจียว เมื่อกลิ่นหอม 

ลอยมาปะทะจมูก จ้าวเทียนเจียวก็รู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นรัวแรง

อย่างมิอาจควบคุมได้
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"ศิษย์พ่ีจ้าว ท่านให้ข้ามาด้วยเรื่องอะไรหรือ" เฉินเยวี่ยซานพูด

เบาๆ นิ้วเรียวยาวในชายแขนเสื้อจับชายเสื้อตัวเอง นางรู้สึกว่าท่าทาง

ของจ้าวเทียนเจียวตอนนี้ออกจะแปลกประหลาดไปสักหน่อย แต่นาง

กลับชอบมากเสียอย่างน้ัน

ไป๋เสี่ยวฉุนเบิกตากว้าง มองตาไม่กะพริบเพราะกลัวจะพลาด 

เรื่องดีๆ ไป

จ้าวเทียนเจียวค่อยๆ สูดลมหายใจ เขาไม่ได้หันหน้ากลับไป  

แต่กัดฟัน ทอดสายตามองมหาสมุทรอันห่างไกล ในสมองมีค�าพูดท่ี 

ไป๋เสี่ยวฉุนชี้แนะลอยขึ้นมา เมื่อหายใจออกเขาก็ยกมือขวาชี้ไปยัง

ท้องฟ้าแล้วเอ่ยด้วยเสียงทุ้มหนัก

"เยว่ียซาน เจ้าเงยหน้ามองนภากาศสีฟ้าสดใสน่ันสิ สีฟ้าที่ไม่มี

ฝุ่นผงใดๆ เจือปนนั้นเป็นตัวแทนความรู้สึกท่ีข้ามีต่อเจ้า ไม่แปดเปื้อน

ส่ิงโสมม ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดกาล" น�้าเสียงทุ้มหนักทว่าเร่าร้อน

ของจ้าวเทียนเจียวดังออกมา ค�าพูดของเขาพุ่งตรงเข้าสู ่หัวใจของ 

เฉนิเยว่ียซาน ท�าให้ใจของนางสัน่ไหว ในสมองเกิดเสยีงดงัองึอล ลมหายใจ 

ยุ่งเหยิงเล็กน้อย แล้วจึงเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าตามที่เขาบอกโดย

ไม่รู้ตัว

ไป๋เสีย่วฉนุเห็นภาพเหตุการณ์นีก็้เอ่ยชืน่ชมจ้าวเทียนเจยีวอยู่ในใจ 

อย่างอดไม่ได้ เขารู้สึกว่าในท่ีสุดศิษย์พี่จ้าวก็เริ่มฉลาดข้ึนมาบ้างแล้ว 

ประโยคน้ีไป๋เสี่ยวฉุนได้ยินเองก็ยังรู้สึกว่าไร้ท่ีติอย่างย่ิง

นี่เป็นถ้อยค�าที่ข้าต้องใช้เวลานานมากเลยนะถึงจะคิดออกมาได ้

ขณะที่ไป๋เสี่ยวฉุนก�าลังล�าพองใจ ทันใดน้ันชั่วขณะที่เฉินเยวี่ยซาน 

เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสดใส...

เสียงตูมดังหนึ่งครั้ง เสียงอสนีบาตดังลอยมา ก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุ

บังเอญิหรอือย่างไร สภาพอากาศของมหาสมทุรใหญ่แห่งนีค้ดิจะเปลีย่น 
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ก็เปลี่ยนกะทันหัน พริบตาเดียวก้อนเมฆด�าทะมึนก็รวมตัวกัน ยังไม่ทัน

ให้ไป๋เสีย่วฉนุตัง้ตวัได้ ตลอดทัง้นภากาศก็ดงัครนืครัน่เพราะเสยีงฟ้าผ่า 

ท้องฟ้าสฟ้ีาเปลีย่นแปลง...จนมองแล้วไม่ใช่ไร้ฝุน่ผงใดๆ เจอืปนอกีต่อไป  

แต่กลายมาเป็นสีด�าอึมครึม

ไป๋เสี่ยวฉุนมองอย่างท่ึมทื่อไปทันที จ้าวเทียนเจียวเบิกตากว้าง  

เฉินเยว่ียซานที่อยู่ข้างกันก็อ้ึงงัน

"น่ี...น่ีมันเรื่องอะไรกัน" ไป๋เสี่ยวฉุนตกใจจนส�าลักลมหายใจ เขา

รู้สึกว่าน่ีไม่ชอบมาพากลอยู่มาก

จ้าวเทียนเจียวเงียบงัน เฉินเยว่ียซานเองก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไร

คล้ายรู้สึกกระอักกระอ่วน ผ่านไปครู่ใหญ่จ้าวเทียนเจียวก็กัดฟันกรอด 

เตรียมท�าตามแผนการต่อไป ต่อให้ฟ้าดินจะไม่เป็นใจ แต่ไม่ว่าอย่างไร

วันน้ีเขาก็จะท�าเรื่องใหญ่ในชีวิตท่ียากล�าบากเรื่องน้ีจนส�าเร็จให้จงได้

"เยว่ียซาน..." จ้าวเทียนเจียวชี้ไปยังมหาสมุทรใหญ่ น�้าเสียงก็ 

เพ่ิมระดับจนดังไปรอบด้าน

"เจ้าดผูวิน�า้ทีเ่รยีบน่ิงแห่งน้ีส ิมนัเป็นเหมอืนใจของข้าท่ีเมือ่มเีจ้าแล้ว 

ก็ขอสาบานว่าจะรักเจ้าไปชั่วนิรันดร์ มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน ใจข้า 

จะไม่มวีนัหวัน่ไหวต่อสตรใีด ดจุดงัมหาสมทุรใหญ่แห่งนีท้ีน่ิง่สงบไร้คลืน่ 

กระเพ่ือมไหว!"

เมื่อจ้าวเทียนเจียวพูดประโยคน้ีจบ เฉินเยว่ียซานก็ตัวส่ันสะท้าน

คล้ายซาบซึ้งใจ อดเบนสายตาไปมองผิวน�้าตามที่จ้าวเทียนเจียวชี้ 

ไม่ได้ ทว่าพริบตาที่มองไป...

ทนัใดน้ันท่ามกลางเสยีงฟ้าผ่าครนืครัน่ ในชัน้เมฆท่ีซดัตลบอบอวล 

ก็มีฝนเม็ดใหญ่เท่าเมล็ดถ่ัวเทโครมลงมาบนเรือรบเสียงดังซ่าๆ ทั้งยัง

กระทบบนผวิน�า้จนกระเพ่ือมเป็นคลืน่ ไม่ได้เรยีบน่ิงอกีต่อไป แต่กลายเป็น 

ลูกคลื่นท่ีซัดโถมไม่หยุด...
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ไป๋เสี่ยวฉุนเกือบสะดุ้งโหยง เขาท่ีหลบอยู่ในมุมนั้นเหงื่อเย็นๆ 

แตกพลัก่ไปท้ังตวั เรือ่งราวในวนัน้ีช่างพิลกึพิลัน่ย่ิงนัก ท�าให้ไป๋เสีย่วฉนุ 

อดที่จะคิดเหลวไหลไม่ได้

หรือว่าข้าช่วยผิดคู่... ไป๋เสี่ยวฉุนใจหายวาบ ปวดหัวเป็นก�าลัง 

จ้าวเทียนเจียวเองก็จะร้องไห้อยู่รอมร่อ เขารู้สึกราวกับว่าฟ้าดินตั้งตัว

เป็นศัตรูกับตน ไม่ว่าตนพูดอะไร ฟ้าดินก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเสีย 

ทกุครัง้ เวลาน้ีทัง้โกรธทัง้เจบ็ใจ ขณะทีไ่ม่รูว่้าจะพูดอะไรต่อน้ัน เฉินเยว่ียซาน 

ที่อยู่ข้างกันกลับหัวเราะคิกออกมา

เดมิทนีางก็งดงามมากอยู่แล้ว เวลาน้ีเมือ่มรีอยย้ิมปรากฏบนใบหน้า  

ดวงตาท้ังคู ่จึงโค้งราวจันทร์เสี้ยว นางยกมือขึ้นเป็นฝ่ายดึงมือของ 

จ้าวเทียนเจียวและมองเขาด้วยสายตาลึกซึ้ง

จ้าวเทียนเจียวตัวสั่นเทิ้ม หันมามองเฉินเยว่ียซานเช่นกัน สายตา

ของคนท้ังสองทีป่ระสานกัน ชัว่ขณะนีเ้วลาคล้ายจะกลายเป็นนิจนรัินดร์

เฉินเยว่ียซานชอบจ้าวเทียนเจียว นับตั้งแต่ชั่วเวลาที่บิดาของตน

รับจ้าวเทียนเจียวเข้าเป็นศิษย์ นางก็ชอบศิษย์พ่ีท่ีออกจะทึ่มทื่อทว่า 

ถึงเวลาคับขันกลับอาจหาญเก่งกล้าผู้น้ีแล้ว

ทัง้ยังเคยเป็นฝ่ายเข้าไปตีสนทิก่อน แต่น่าเสยีดายท่ีจ้าวเทียนเจยีว 

ไม่แสดงอาการเท่าไรนัก อีกทั้งปกติก็ต้องออกไปท�าภารกิจข้างนอก 

เป็นประจ�า ไม่นานเฉินเยว่ียซานจึงฝังกลบความรู้สึกน้ีไว้ในใจ บางครั้ง

ที่ย้อนนึกถึงก็ยังต้องถอนหายใจเบาๆ

จนกระทั่งมาอยู่บนเรือรบล�านี้ เมื่อไม่ก่ีเดือนก่อนตอนท่ีเดินออก

จากห้องแล้วเห็นจ้าวเทียนเจียวสวมชุดสีชมพูไปท้ังร่าง ตอนนั้นนาง 

ตกตะลึงจนตาค้าง และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภายหลังท�าให้นางรู้สึก

เหมือนตัวเองฝันไป...

ไป๋เสี่ยวฉุนถอนหายใจยาวๆ หนึ่งครั้ง มองจ้าวเทียนเจียวและ
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เฉนิเยวีย่ซาน รูส้กึว่าต่อให้ตวัเองจะชว่ยผดิคู ่แต่กไ็มม่ปัีญหาอะไรมาก 

เขาหัวเราะหึๆ รู้สึกว่าตัวเองสมกับเป็นเทพแห่งความรัก จึงเชิดคางขึ้น 

สะบัดปลายแขนเสื้อหนึ่งครั้ง พูดขึ้นเรียบๆ ด้วยท่าทางของยอดฝีมือ 

ผู้เงียบเหงา

"ข้าไป๋เสี่ยวฉุน..."

ทว่าประโยคหลงตวัเองของไป๋เสีย่วฉนุยังไม่ทนักล่าวจบ ทันใดนัน้ 

บนท้องฟ้าท่ีห่างออกไปไกลก็มีสายฟ้าแลบแปลบปลาบพร้อมเสียงดัง

อึกทึก เงาร่างหลายร่างพลันเหาะออกมาจากชั้นเมฆและตรงดิ่งมายัง

เรือรบ!

ผู้น�าก็คือผู้เฒ่าสามตาผู้น้ัน!
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