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ตอนที่เฉิงเฉียนเพิ่งเข้าสำนัก 

เคยอ่านมรรคามารสามพันในหอคัมภีร์เก้าชั้นอย่างไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ 

คิดว่าสิ่งเหล่านั้นกับมรรคาธรรมะมิได้แตกต่างกันแต่อย่างใด 

ทั้งยังนำเรื่องนี้ไปถามอาจารย์ กระทั่งตอนนี้เขาจึงเข้าใจแล้วว่า 

ทั้งสองอย่างแม้ดูคล้ายคลึงกัน แต่ความจริงกลับต่างกันราวฟ้ากับเหว

—  Priest  พีต้า
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คํานําสํานักพิมพ์

 เมื่ออาจารย์จากไป ในฐานะศิษย์พี่ใหญ่ เหยียนเจิงหมิงก็ต้องดูแล 

ศิษย์น้องทั้งหลาย และกลายเป็นเจ้าสำนักฝูเหยาไปโดยปริยาย และเมื่อ 

มีปัญหา คนอื่นล้วนถามเขา แต่เขาจะไปถามใครได้อีก เหยียนเจิงหมิง 

รู้สึกว่าตนอาจไม่คู่ควรกับตราเจ้าสำนักที่ห้อยอยู่ตรงหน้าอกจริง ๆ บางที 

เขาอาจมิใช่ผู้เหมาะสมในการเป็นเจ้าสำนักโดยกำเนิด เมื่อหวนนึกถึงยี่สิบ 

กว่าปีมานี้  หากมิใช่เดินตามความคิดผู้อื่นก็ถูกคนบีบบังคับให้เดินไป 

ข้างหน้า หากไม่มีคนผลักเขาดึงเขา เขาก็ไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร  

แล้วเขาจะเป็นเจ้าสำนักได้หรือ

ตัว
อย
่าง



1

43

ถังหว่านชิว  มิใช่กุลสตรีตระกูลใหญ่ที่ไม่เคยก้าวเท้าออกจากหอ 

ห้อง ก่อนเริ่มโถงบรรยายครั้งนี้ นางท่องไปตามที่ต่าง  ๆ ตามลำพังหลายปี 

เคยได้ยินเรื่องเสื่อมเสียทั้งหลายเกี่ยวกับไป๋จีมาแล้ว...ตระกูลผีเฒ่าผู้นี้ 

เชี่ยวชาญวิชาควบคุมสัตว์ อาศัยหนีชิวยักษ์1 หลายตัวที่พวกเขาเลี้ยงไว้  

วางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลประจำแถบไท่สิงตะวันตก  คนผู้นี้เป็นตาเฒ่าหัวงู 

ที่มีภรรยาเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญหญิงโฉมงามนับไม่ถ้วน ให้กำเนิดบุตรธิดา 

สิบกว่าคน

แต่ดังคำที่ว่าเชื้อพันธุ์ดีย่อมมีไม่มาก ในบรรดาบุตรธิดาสิบกว่าคน 

ของไป๋จี ไม่มีสักคนที่ได้เรื่องได้ราว หากมิใช่ประสบเหตุมีอันเป็นไป ก็มี 

พลังฝึกบำเพ็ญไม่เพียงพอจนกระทั่งสิ้นอายุขัย  ไม่มีใครมีชีวิตยืนยาว 

กว่าบิดาเฒ่าที่เหมือนเต่าเทพจุติลงมาผู้นี้ หลายปีมานี้ก็ไม่เคยเห็นเขา 

ออกหน้าให้ผู้ใดมาก่อน

แต่ตอนนี้กลับมาทำร้องห่มร้องไห้ให้หลานชายเป็นจริงเป็นจัง!

หรือพอคาดหวังกับลูกตาไม่ได้ ก็เลยจะคาดหวังกับเบ้าตา2 

1 “หนีชิวยักษ์”  ในบริบทนี้หมายถึงเจียวหลงที่วังประจิมเลี้ยงไว้ เป็นการเรียกอย่างค่อนข้าง 

ดูแคลน
2 เป็นการกล่าวเปรียบเปรยถึงความคาดหวังในตัวบุตรหลานของตนเอง เมื่อคาดหวังในตัวบุตร 

(เปรียบดังลูกตา) ไม่ได้ ก็คาดหวังเอากับหลาน (เปรียบดังเบ้าตา) ซึ่งในความจริงแล้ว คนรุ่นหลาน 

จะดีหรือไม่ดี ได้ดั่งใจหรือไม่ ก็ไม่มีอะไรให้คาดหวังได้ทั้งสิ้น
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ถังหว่านชิวโมโหจนจุกอก กำลังจะระเบิดโทสะออกมา เจ้าเกาะ 

กลับโบกมือปรามนางไม่ให้ใช้อารมณ์

เจา้เกาะเอย่อยา่งสภุาพ “คนในสำนกัอายยุงันอ้ยจงึพดูจาเสยีมารยาท  

ประมขุวงัเปน็ผูใ้หญใ่จกวา้ง อยา่ไดถ้อืสาหาความกบัผูเ้ยาวเ์ลย ขา้วา่ตอนนี ้

การตามหาหลานชายท่านเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน รายชื่อของทุกคนใน 

โถงบรรยายครั้งนี้ล้วนบันทึกอยู่ในสมุด  ในเมื่อหลานชายท่านมิได้เข้า 

โถงบรรยาย บางทีเขาอาจสนใจเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ต่อมาพบว่าการฝึกพลัง 

ที่สอนบนเกาะไม่ถูกจริตจึงจากไปก็เป็นได้...แต่ในเมื่อเขามาที่นี่ย่อมต้อง 

มีคนเคยเห็นเขาแน่นอน หากประมุขไป๋มีภาพเหมือนของหลานชายท่าน  

ข้าจะให้ศิษย์ช่วยสอบถามคนบนเกาะดู”

เหยียนเจิงหมิงได้ยินก็เริ่มรู้สึกนับถือในน้ำอดน้ำทนของเจ้าเกาะ เขา 

เข้ามาเป็นเจ้าสำนักกลางคันจึงมักทำเรื่องไม่เหมาะสมเป็นประจำ แต่ละครั้ง 

พอเรื่องผ่านไปแล้วจึงค่อยมานึกเสียใจภายหลัง เขาจับข้อมือของเฉิงเฉียน 

หูคอยฟังเหตุการณ์ ขณะที่ปากก็พึมพำไปตามเรื่อง “หากมีคนเสกหนอน 

ตัวยาวออกมาอาละวาดในบึงน้ำที่เขาด้านหลังของเรา ข้าไม่มีทางมานั่งคุย 

เหตุผลกับพวกเขาแน่ ต้องฟาดมันกลับไปเลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องช่วย 

พวกเขาหาคน”

เฉิงเฉียนเหมือนจะจับความรู้สึกสำนึกตัวและความไม่พอใจตัวเอง 

ในคำพูดของเขาไม่ได้ จึงเออออคล้อยตาม “ต้องฟาด”

เหยียนเจิงหมิงถลึงตาใส่เขา ยามปกติพวกเขามักฝึกรวบรวมพลัง 

ปราณ ย่อมมีความเข้าใจเรื่องลักษณะของชีพจรและเส้นลมปราณไม่มาก 

ก็น้อย เมื่อครู่นอกจากเฉิงเฉียนจะมีบาดแผลภายนอกแล้ว เหยียนเจิงหมิง 

ยังตรวจจับได้ถึงอาการบาดเจ็บภายในที่ไม่รู้สาเหตุด้วย จึงฟาดแผ่นหลัง 

เขาอย่างแรงด้วยความโมโห เอ่ยเสียงขุ่น “ยังไม่รีบปรับลมปราณอีก มัว 

พูดพล่ามไร้สาระอะไร”

เฉิงเฉียน “...”

สติหน่อย! ข้าพูดแค่คำเดียวเองนะ

แต่ยังไม่ทันได้โต้กลับ  กระแสพลังอบอุ่นก็ถ่ายทอดผ่านฝ่ามือ 
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เหยียนเจิงหมิงที่วางบนแผ่นหลังเขา แผ่ซ่านไปตามแขนขา ไหลเวียนอย่าง 

อ่อนโยน เฉิงเฉียนปรือตาอย่างมิอาจควบคุม แต่ด้วยนิสัยแบบเด็กหนุ่ม  

เขาจึงไม่ยอมรับว่าตนเองรู้สึกสบายยิ่งนักที่ได้รับการดูแลจากศิษย์พี่ใหญ่  

เพียงพึมพำว่า “เรื่องมาก”

แม้จะพูดเช่นนี้ แต่ในที่สุดเขาก็คลายมือที่กุมซวงเริ่นมาตลอดออก 

ตั้งจิตทำสมาธิ เริ่มท่องคัมภีร์วิสุทธิสูตร 

ทางอีกด้านหนึ่ง ดังคำว่า  “ยื่นมือไปไม่ตบหน้าคนยิ้มให้”3 ยิ่งเป็น 

คนหน้ายิ้มระดับเจ้าเกาะด้วยแล้ว ไม่ว่าไป๋จีจะจริงใจต่อหลานชายหรือ 

มีแรงจูงใจอื่นแฝงอยู่ พอได้ยินเขาเอ่ยเช่นนี้ ย่อมไม่อาจแสดงออกเลยเถิด 

เกินไป จึงต้องลดความหยิ่งยโสและท่าทีข่มขู่คุกคามลงไม่น้อย จำใจ 

เอ่ยตอบอย่างสุภาพ “เจ้าเกาะโปรดอภัย บุตรธิดาของข้าล้วนตายไปหมด 

แล้ว เหลือเพียงหลานชายไม่เอาไหนคนนี้ ช่าง...”

เจ้าเกาะส่ายหน้าด้วยรอยยิ้มกลัดกลุ้มอันเป็นเอกลักษณ์ เอ่ยอย่าง 

ใจกว้าง  “เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์  ท่านโปรดนำภาพเหมือนของ 

หลานชายออกมาให้ศิษย์ของข้านำไปสอบถามดู ระหว่างนี้ประมุขไป๋ 

สามารถนำคนของท่านมาพักบนเกาะได้ ที่เกาะกำลังมีการทดสอบความ 

สามารถของบรรดาศิษย์ ฝีมือมิได้เก่งกาจ หากประมุขไป๋ยินดีสละเวลา 

มาชี้แนะ ก็จะเป็นบุญใหญ่หลวงแก่พวกเขา”

อย่าว่าแต่ไป๋จีที่เป็นถึงประมุขวังประจิม  ต่อให้เขาเป็นลาหัวดื้อ  

ยามนี้ก็ยังต้องโอนอ่อนกับคำพูดสั้น ๆ ไม่กี่คำของเจ้าเกาะ

ไป๋จีก้มหน้า กลอกตาหลุกหลิก ในใจกระสับกระส่ายเพราะถูก 

เจ้าเกาะเบี่ยงประเด็นสนทนา...ประมุขไป๋พาร่างอันล้ำค่าเร่งเดินทางพันหลี่ 

มายังทะเลบูรพา ย่อมมิใช่เพื่อตามหาหลานชายที่แม้แต่ชื่อก็ยังต้องคิดอยู่ 

ครู่หนึ่งแน่นอน

ระหวา่งหลบัตาปรบัลมปราณ เฉงิเฉยีนกแ็บง่สมาธฟิงัตัง้แตต่น้จนจบ  

เขาเก่งเสมอในเรื่องการจับเงื่อนงำทั้งหมดแล้วนำไปคิดในทางเลวร้าย ยามนี ้

3 หมายถึง คนเราย่อมไม่สะดวกใจที่จะใช้ความรุนแรงกับคนที่เข้าหาเราด้วยท่าทีโอนอ่อน
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ในใจคิดวนไปมา เรื่องต้องไม่จบง่าย ๆ เช่นนี้แน่ หาไม่แล้ว เหตุใดเจ้าเกาะ 

จึงต้องส่งพวกเราจากไปทันทีที่เกิดเรื่องบนเกาะ

เจ้าเกาะรู้อะไรกันแน่  โจวหานเจิ้งที่ทำตัวลับ  ๆ  ล่อ  ๆ  ผู้นี้คือใคร  

พวกคนปิดหน้าล้วนเป็นคนของเขาหรือ เหตุใดเมื่อครู่เจ้าเกาะจึงไม่หา 

ข้ออ้างกำจัดโจวหานเจิ้งซะ

อีกทั้ง เพราะเหตุใดถังหว่านชิวจึงเตือนไม่ให้พวกเราพูดถึงสำนัก 

ฝูเหยายามอยู่ภายนอก 

เหตุใดพี่เสวี่ยชิง...

พอนึกถึงเสวี่ยชิง ในใจเฉิงเฉียนก็ปั่นป่วน เหยียนเจิงหมิงซึ่งช่วย 

เขาปรับลมปราณสัมผัสได้ทันที เห็นสีหน้าเขาพลันซีดเผือด เหงื่อผุดซึม 

ที่ขมับทั้งสองข้าง ก็กลัวว่าจะเกิดความผิดปกติกับอาการบาดเจ็บภายใน 

ของเขา จึงรีบโอบเฉิงเฉียนไว้ เอ่ยเสียงเบา “เสี่ยวเฉียน เป็นอะไรไป”

เฉิงเฉียนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง  แต่ก็รู้ว่าเวลานี้ไม่เหมาะที่จะ 

พูดเรื่องสำนักของพวกเขา จึงฝืนกลืนคำพูดกลับไป อดกลั้นไว้พลางเอ่ย 

เสียงแผ่ว “กลับไปค่อยบอกท่าน”

ทางอีกด้าน คำร้องขอของเจ้าเกาะทำให้ไป๋จีไม่มีทางเลือก ได้แต่ 

ยกมือชี้ฟ้า กลุ่มควันสีขาวจาง ๆ ลอยขึ้นมาจากปลายนิ้ว จากนั้นภาพมายา 

ขนาดเท่าตัวจริงของเด็กหนุ่มก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ ใบหน้าของเด็กหนุ่ม 

เลือนรางไม่ชัดเจน ประเดี๋ยวก็ตาโตประเดี๋ยวก็ตาเล็ก สรุปคือดูไม่เป็นรูป 

เป็นร่างนัก เห็นชัดว่าไป๋จีคงจำรูปร่างหน้าตาของ “หลานรัก” ไม่ได้

ไป๋จีมีสีหน้ากระอักกระอ่วน ฝืนเอ่ยว่า “นี่ก็คือหลานไม่เอาไหนผู้นั้น 

ของข้า หากมีใครเคยพบเขา โปรดแจ้งให้ทราบด้วย”

เจ้าเกาะหันไปมองถังหว่านชิว ถังหว่านชิวพิจารณาเด็กหนุ่มผู้นั้น  

ก่อนจะส่ายหน้าอย่างเคร่งขรึม

เจ้าเกาะ “เอาเป็นว่า พรุ่งนี้เราจะเชิญภาพของสหายพรตน้อยไป๋ไป 

ที่ข้างเวทีประลอง บรรดาศิษย์และสหายพรตผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรทั้งหลาย 

ในโถงบรรยายได้เห็นแล้วน่าจะบอกอะไรได้บ้าง เวลานี้ดึกมากแล้ว เชิญ 

แขกทุกท่านไปพักผ่อนก่อนเถิด”
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พอเห็นวังประจิมที่บุกมาอย่างเอิกเกริกกลางดึกกลายเป็นเพียง 

ลูกระเบิดด้าน บรรดาศิษย์จึงพากันเก็บอาวุธ

ยามนี้เอง จู่ ๆ ก็เกิดเรื่องพลิกผันขึ้นอีกครั้ง

คนผู้หนึ่งวิ่งออกมา พุ่งไปยังไป๋จี ก่อนจะถูกพลังปราณของผู้ทรง 

มหิทธิฤทธิ์อย่างไป๋จีกวาดกระเด็นไปจนแผ่นหลังกระแทกต้นไม้ใหญ่ คน 

ผู้นั้นมิได้สวมเครื่องแบบสีขาวของศิษย์เกาะมังกรเขียว น่าจะเป็นผู้ฝึก 

บำเพ็ญพเนจรที่พลังบำเพ็ญไม่สูง การจู่โจมครั้งนี้ทำให้พลังชีวิตเขาหายไป 

ครึ่งหนึ่ง เขาคลานไปหาไป๋จีอย่างทุลักทุเลพร้อมกับลากรอยเลือดเป็น 

ทางยาว ปากกร็อ้งเรยีก “ประมขุวงัชว่ยดว้ย! ประมขุไป๋ ขา้...ขา้จำคณุชาย 

น้อยได้!”

ทุกคนต่างตกตะลึง ดูจากภาพที่ไป๋จีให้ ต่อให้มารดาบังเกิดเกล้า 

มาเองก็ยังไม่แน่ว่าจะจำบุตรชายได้ นับประสาอะไรกับคนที่ไม่เกี่ยวข้อง

ไป๋จีเองก็แค่ยกเรื่องหลานชายที่หายสาบสูญมาเป็นข้ออ้าง พอได้ยิน 

เช่นนี้ก็ตกใจอย่างยิ่ง เก็บพลังคุกคามกดดันทันที สั่งการให้ผู้ติดตามพยุง 

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรผู้นี้ขึ้นมา ทำทีเป็นประหลาดใจ ก้าวออกไปคว้าไหล่เขา 

“เจ้า...เจ้าว่าอะไรนะ เจ้าเคยพบเหยียนหลี่?”

ท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคน ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรคนนั้น 

ไม่สนใจเรื่องเข่าบุรุษมีค่าดั่งทองคำ เขาคุกเข่าลงกับพื้นทันที พลางร้องไห้ 

อย่างเจ็บปวด “พี่ไป๋ถึงฆาตแล้ว ต่อไปคงถึงคราวข้าแน่!”

รอยย่นที่หว่างคิ้วของเจ้าเกาะยิ่งกดลึก  เขาก้าวขึ้นหน้าเล็กน้อย  

เอ่ยว่า “เจ้าชื่ออะไร เป็นสหายพรตที่เข้าฝึกในโถงบรรยายเช่นกันหรือ  

ไม่ต้องรีบร้อน ข้าจะให้คนมารักษาเจ้าก่อน”

พูดยังไม่ทันจบ ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรก็มีท่าทีหวาดผวา รีบตะเกียก- 

ตะกายไปหลบข้างหลังไป๋จี ปากก็พูดไม่หยุด “ประมุขวังช่วยด้วย”

ท่าทีราวกับเห็นเจ้าเกาะเป็นอุทกภัยหรือสัตว์ร้าย

ไป๋จีแม้ไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุแต่ก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง  

จึงจงใจพูดเสียงดังเพื่อหาทางลงให้ตนเอง “เกิดอะไรขึ้น เจ้าบอกมา”

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรขาสั่นจนแทบไม่อาจประคองกาย หลบอยู่ใน 
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กลุ่มศิษย์ของวังประจิม เอ่ยเสียงสั่นเครือ “เราสืบพบว่ามีคนบนเกาะ 

ฝึกวิญญาณ พุ่งเป้าลงมือกับพวกเราโดยเฉพาะ พี่ไป๋แอบบอกกับข้าว่า 

จะสืบเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วค่อยรายงานเจ้าเกาะ สุดท้าย...สุดท้าย... 

เขากลับถูกตะเกียงกร่อนวิญญาณของภูตผีบำเพ็ญตนนั้นดูดเข้าไป”

หากไม่มีพลังบำเพ็ญขั้นสูงสุดและความมุ่งมั่นที่หาได้ยาก วิญญาณ 

ทั่วไปจะยืนหยัดต้านทานการกร่อนสกัดได้สักเท่าใด ครั้นถูกสกัดออกมา 

แล้วก็จะไม่มีวันหลุดพ้นตลอดกาล สามดวงจิตเจ็ดวิญญาณกลายเป็น 

หุ่นเชิดของผู้อื่น ไม่มีวันได้กลับมาเกิดใหม่ ได้แต่รอให้เถ้าธุลีสูญสลายไป 

ไป๋จีฟังถึงตรงนี้ ความผูกพันทางสายโลหิตอันแสนเจือจางก็ถูกกระตุ้น 

ขึ้นมา ถึงกับอึ้งงันไป

ท่ามกลางเสียงอุทานเซ็งแซ่ของทุกคน ถังหว่านชิวตะโกนถามขึ้นมา 

เป็นคนแรก “ภูตผีบำเพ็ญที่เจ้าว่าคือใคร”

เสียงของนางดังสนั่น ทำเอาผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรคนนั้นตกใจจน 

ก้นจ้ำเบ้า ตัวอ่อนปวกเปียก เขากระถดถอยไปกับพื้น ปากก็ร้องด้วย 

ความตื่นตระหนก “อย่าฆ่าข้า เจ้าเกาะ อย่าฆ่าข้า...ประมุขไป๋ช่วยข้าด้วย!”

คำพูดนี้แฝงความหมายมากมาย ต่อให้ถังหว่านชิวเป็นไม้ตะลุมพุก 

กย็งัเขา้ใจ คิว้ชีช้นัทนัที “เจา้จะบอกวา่เจา้เกาะคอืภตูผบีำเพญ็ทีด่ดูวญิญาณ 

คนอย่างนั้นหรือ เหลวไหลสิ้นดี!”

ทว่านอกจากนางแล้ว  ก็ไม่มีผู้ใดกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเช่นนี้   

บรรดาศิษย์ยังพอทำเนา แต่เหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่กระจายอยู่รอบ  ๆ  

ต่างส่งเสียงเอ็ดอึงเหมือนผึ้งแตกรัง...คนฝึกภูตผีบำเพ็ญต้องมีกลิ่นอาย 

ภูตผีหนาแน่นมิใช่หรือ จะว่าไป สีหน้ากลัดกลุ้มซูบเซียวของเจ้าเกาะ  

ความจริงก็...มิน่าถึงได้เก็บตัวตลอดทั้งปี!

พอนึกย้อนดู ตอนที่ตลาดเซียนเพิ่งเปิด ระหว่างที่ข้ามทะเลบูรพา 

มา กลุ่มผู้ฝึกบำเพ็ญก็ยังเจอกับภูตผีบำเพ็ญด้วยมิใช่หรือ

แม้ภูตผีบำเพ็ญจะเป็นมรรคามาร แต่ก็เป็นประเภทที่ร้ายกาจและ 

พบได้ยาก แปดร้อยปีพันปีจึงจะเจอสักตน จะบังเอิญถึงขนาดได้เจอ 

ตนหนึ่งระหว่างทางมาตลาดเซียนเชียวหรือ
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ในเมื่อมาปรากฏตัวอยู่ใกล้ ๆ เช่นนี้ก็ไม่แน่ว่าพญามารอาจเป็นสหาย 

ของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คนใดบนเกาะ หรือไม่แน่ว่าอาจถึงขั้นอยู่ในร่างแปลง 

ของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คนใดก็ได้

ถังหว่านชิวเอ่ยอย่างหมดความอดทน “สวะเช่นพวกเจ้านับเป็นอะไร  

ต่อให้เจ้าเกาะฝึกวิญญาณจริง จะสนใจพวกพลังบำเพ็ญต่ำเตี้ยเรี่ยดิน 

อย่างพวกเจ้าหรือ จับข้าไปไม่ดีกว่าหรือ”

จบคำ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เบาลงทันที ถังหว่านชิวพูดมีเหตุผล  

ด้วยความสามารถของเจ้าเกาะมังกรเขียว การจะจับผู้ฝึกบำเพ็ญจิตปฐม 

สักคนย่อมมิใช่เรื่องยาก ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่พลังบำเพ็ญ 

อ่อนด้อยจนแทบไม่อาจเข้าสู่ทวารปราณเลย

ถังหว่านชิวพูดไม่เก่งแต่ไม่ได้หมายความว่าสมองเลอะเลือน นาง 

พยายามเอ่ยต่อทันที “เจ้าเด็กคนนั้น กล้าบอกชื่อของเจ้าหรือไม่ เจ้าชื่อ 

แซ่อะไร มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าบนเกาะมีคนฝึกภูตผีบำเพ็ญ  โถง 

บรรยายเปิดหนึ่งครั้งทุกสิบวัน ช่วงที่เว้นว่าง เหล่าสหายพรตก็แลกเปลี่ยน 

ความรู้กันเองไม่น้อย คนหายไปทั้งคนจะไม่มีผู้ใดรู้เลยเชียวหรือ  ใคร 

ส่งเจ้ามาให้ร้ายเจ้าเกาะ พูด!”

ในที่นั้น คนที่รับรู้ได้ไวเริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลแล้ว

เฉิงเฉียนเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี เขาขจัดความคิดฟุ้งซ่าน เร่งปรับ 

ลมปราณ ไม่สนใจเสียงระเบ็งเซ็งแซ่รอบด้าน เข้าสู่สมาธิทันที เหยียน- 

เจิงหมิงจึงต้องคอยดูแลคุ้มกันเขาอยู่เงียบ ๆ

เหยียนเจิงหมิงมองใบหน้าเปื้อนเลือดของศิษย์น้องที่ขาวซีดจน 

เหมือนหยกเข้าไปทุกที ตราบใดที่ไม่เห็นเขาบาดเจ็บหรือเลือดตกยางออก  

เหยียนเจิงหมิงมักคิดไปเองเสมอว่าเฉิงเฉียนเป็นมนุษย์ที่สร้างขึ้นจากเหล็ก

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรคนนั้นทำท่าหลบ ๆ ซ่อน ๆ พลางร้องไห้คร่ำครวญ 

“พลังบำเพ็ญเท่ามดอย่างข้า หากไม่อับจนหนทางจริง  ๆ  จะกล้าใส่ร้าย 

เจ้าเกาะมังกรเขียวได้อย่างไร คิดว่าข้าไม่รักชีวิตหรือ พวกท่านล้วนฝีมือ 

เก่งกาจ มีชื่อมีเสียง ใครหายไปสักคน ผู้คนย่อมพูดคุยถกเถียง แต่ชีวิต 

ของผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรไร้รากอย่างเราจะมีใครมาสนใจ”
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ตอนนี้ท่าทางของถังหว่านชิวเหมือนอยากจะเอากระบี่ไปแทงเขา 

ให้พรุนเป็นรวงผึ้ง “ถุย เจ้าพูดอยู่ฝ่ายเดียว มีหลักฐานหรือไม่”

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจร  “ย่อมมี  พี่ไป๋เคยบอกว่า  เขาบังเอิญเห็น 

เงาพรายที่ถูกสกัดใกล้กับบริเวณที่เจ้าเกาะเก็บตัว ที่นั่นต้องมีตะเกียงกร่อน 

วิญญาณแน่นอน!”

ทุกคนส่งเสียงเอ็ดอึงทันที

นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน ทั้งหลักฐานที่อ้างขึ้นมานี้  

พูดก็เหมือนไม่ได้พูด

แต่ไม่ว่าจะมีตะเกียงกร่อนวิญญาณจริงหรือไม่ เจ้าเกาะมังกรเขียว 

ย่อมไม่มีทางปล่อยให้ใครเข้าไปค้นอาศรมที่เขาเก็บตัวฝึกบำเพ็ญแน่นอน

เขาเป็นถึงอาจารย์แห่งใต้หล้า หัวหน้าของสี่เมธี!

ต่อให้ไป๋จีเลอะเลือนก็ไม่กล้าพูดเรื่องค้นอาศรมเจ้าเกาะซึ่งหน้า  

นี่มีอย่างที่ใดกัน

เวลานี้เอง จู่ ๆ ก็มีคนผู้หนึ่งหัวเราะเสียงดัง “สหายพรตท่านนี้พูดจา 

เลอะเทอะ คิดจะปลุกปั่นทุกคนให้ก่อความวุ่นวายบนเกาะมังกรเขียวหรือ”

ทุกคนหันไป เห็นโจวหานเจิ้งเดินนำกลุ่มคนปิดหน้าที่เหมือนฝูง 

อกีาดำเขา้มา ตอนทีค่นปดิหนา้เหลา่นัน้ขีก่ระบีอ่ยูบ่นฟา้ยงัมองเหน็ไมช่ดัเจน  

พอร่อนลงบนพื้น ผู้คนก็เริ่มรู้สึกสะกิดใจ...คนกลุ่มนี้ดูเป็นระเบียบเคร่ง- 

ขรึม รูปร่างลักษณะของแต่ละคนก็ดูไม่ต่างกันนัก

เหยียนเจิงหมิงสังเกตอยู่เงียบ  ๆ  ทันใดนั้นก็นึกถึงวันที่ เข้าโถง 

บรรยายวันแรกขึ้นมา วันนั้นโจวหานเจิ้งโน้มน้าวให้เฉิงเฉียน  “เข้าไปอยู่ 

ใต้อาณัติเขา”...เหยียนเจิงหมิงเริ่มคาดเดาอย่างอดไม่ได้ คนแซ่โจวผู้นี้ 

มาจากสำนักใด มีที่มาอย่างไรกันแน่

พอโจวหานเจิ้งยกมือ คนปิดหน้าทุกคนทางด้านหลังก็หยุดพร้อมกัน 

ตามคำสั่ง ไม่มีใครก้าวต่อแม้แต่ก้าวเดียว

เขากางพัด โบกสองสามทีที่หน้าอก พลางเอ่ย “เจ้าเกาะมีบุญคุณ 

ต่อผู้แซ่โจว ข้าอยู่ในตำแหน่งผู้คุมกฎบนเกาะมาหลายปี จำต้องพูดอะไร 

บางอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ของเจ้าเกาะ...หากจะจำแนกมาร 
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บำเพ็ญแห่งมรรคาภูตผี ไม่จำเป็นต้องเห็นตะเกียงกร่อนวิญญาณของเขา 

กับตา ผู้บำเพ็ญมรรคาภูตผีมีวิญญาณสกปรก เพียงนำคันฉ่องวิญญาณ 

มาส่องดูก็จะรู้ได้ทันที เจ้าเกาะของข้าสูงส่งบริสุทธิ์ จะไปเกี่ยวข้องกับ 

ลัทธินอกรีตเช่นนั้นได้อย่างไร”

ไป๋จีมองไม้กวนอึอย่างโจวหานเจิ้งด้วยความคลางแคลง ไม่แน่ใจว่า 

เขามีที่มาอย่างไร เมื่อครู่ตอนผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรประหลาดคนนั้นปรากฏตัว  

เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างบนเกาะแล้ว ตอนนี้จึงเอ่ยอย่างระมัดระวัง  

“เท่าที่ข้ารู้ ใต้หล้ามีคันฉ่องวิญญาณเพียงบานเดียว แขวนอยู่ที่ตำหนักใหญ ่

ในพระราชวัง จะให้พวกเราบุกเข้าวังไปด้วยกันหรือ”

โจวหานเจิ้งยิ้ม “ประมุขไป๋ไม่ข้องแวะทางโลกมานาน...ในสมัยอดีต 

หวงตี ้ คนัฉอ่งวญิญาณไดถ้กูมอบใหส้ำนกัโหราศาสตรแ์ลว้ จะวา่ไปกบ็งัเอญิ 

นัก ช่วงที่ตลาดเซียนเปิด มีพญามารแห่งมรรคาภูตผีปรากฏตัวกลางทะเล 

บูรพา ข้าจึงพกคันฉ่องนี้ติดตัวไว้เผื่อจำเป็น”

คำพูดนี้เหมือนน้ำหยดลงในน้ำมันเดือด แม้แต่ถังหว่านชิวยังตื่น 

ตะลึง “อะไรนะ เจ้าคือคนของสำนักโหราศาสตร์?”

เจ้าเกาะมิได้มีท่าทีใด  ๆ  อาจเพราะการฉีกหน้าแปรพักตร์ของ 

โจวหานเจิ้งตอนอยู่ที่ท่าเรือลับก่อนหน้านี้ทำให้ในใจเขาพอจะคาดเดาอะไรได ้

แล้ว เพียงแต่ยังควบคุมอารมณ์ได้ดีจึงไม่เผยออกมาให้เหล่าผู้เยาว์ดูออก

ปัจจุบันสำนักโหราศาสตร์อยู่ในสังกัดโหราราชบัณฑิต เป็นหน่วยงาน 

ของราชสำนัก รับผิดชอบดูแล  “ผู้ฝึกเซียน” แต่ก็เป็นเพียงในนาม เพราะ 

ในความเป็นจริงดูเหมือนไม่มีใครควบคุมดูแลได้เลย...แม้จะเป็นไปได้ว่า 

สำนักโหราศาสตร์ต้องเชิญผู้ฝึกบำเพ็ญไปดำรงตำแหน่ง  แต่ในใจคน 

ส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดว่านี่คือเรื่องของสองโลกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

หลายคนอยู่จนตายไปหรือได้เหินหาวก็อาจยังไม่เคยเห็นขุนนางของ 

สำนักโหราศาสตร์ตัวจริงเลยสักคน

โจวหานเจิ้งตอบอย่างไม่ใส่ใจ “อ้อ ก็แค่ตำแหน่งในนาม ไร้สำนัก  

ไร้ฝักฝ่าย  ไร้ภูมิหลัง  เทียบไม่ได้กับทุกท่านที่มีวงศ์ตระกูลหนุนหลัง  

ได้แต่แขวนชื่อเสียงปลอม ๆ ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวัน ๆ เท่านั้น”

ตัว
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ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่หลบอยู่ในกลุ่มคนของวังประจิมประสานมือ 

ให้โจวหานเจิ้งด้วยท่าทางอับจนสุดขีด “ผู้คุมกฎซ้ายเป็นคนซื่อตรง หาก 

แม้แต่ท่านก็ไม่แยกแยะขุ่นใสดีชั่ว ผู้เยาว์ก็คงต้องยอมรับชะตากรรมนี้”

เขายืนตัวตรงอย่างสุดความสามารถ  คำพูดเจือความเศร้าสลด 

หลายส่วน โจวหานเจิ้งเพียงมองเขาโดยไม่พูดอะไร ยกมือขึ้นข้างหนึ่ง  

คนปิดหน้าเข้าใจ เดินขึ้นหน้ามาส่งห่อของเล็ก  ๆ  ให้ ในนั้นเป็นคันฉ่อง 

สำริดโบราณเรียบง่ายบานหนึ่ง ตรงขอบมีร่องรอยสึกกร่อน ผิวคันฉ่อง 

ขุ่นมัวเล็กน้อย

โจวหานเจิ้งประสานอิน เอ่ยเสียงเบา “ขึ้น”

คันฉ่องสำริดพุ่งขึ้นไปกลางอากาศ หมุนช้า ๆ แล้วส่องมาที่ศีรษะเขา 

คันฉ่องราวกับสะท้อนแสงจันทร์สาดลงมาเหนือศีรษะ ฉายเงายาวของ 

โจวหานเจิ้ง

ดูไม่แตกต่างจากเงาทั่วไป

โจวหานเจิ้งก้มหน้ามองดู ยิ้มพลางเอ่ย “ดูเหมือนผู้แซ่โจวจะมี 

สามดวงจิตครบถ้วน เจ็ดวิญญาณยังอยู่ดี ไม่มีปัญหาอันใด”

เหยียนเจิงหมิงใจเต้นรัว แม้เขาจะไม่รู้ว่าโจวหานเจิ้งกำลังแสดง 

ละครอะไร แต่ก็รู้ว่าตอนนี้คนผู้นี้กำลังช่วยเจ้าเกาะมังกรเขียวในที่แจ้ง  

แต่กลับใช้มีดแทงในที่ลับ

ในมรรคามารสามพัน  มรรคาภูตผีชั่วร้ายที่สุด  เป็นกากเดนใน 

กากเดน เจ้าเกาะมังกรเขียวจะรวมอยู่ในนั้นหรือไม่

หากเป็นเมื่อก่อน ตีให้ตายเหยียนเจิงหมิงก็ไม่เชื่อ แต่หลังจาก 

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรผู้นั้นออกมาชี้ตัว เขาก็พบว่าเจ้าเกาะไม่พูดอะไรแม้แต่ 

คำเดียว ในใจจึงอดกระวนกระวายไม่ได้

เขาเจอเจี่ยงเผิงตอนที่อายุยังน้อยมาก ทำให้เกิดเป็นความทรงจำ 

ฝังใจ จนถึงตอนนี้ก็ยังรังเกียจคนในมรรคาภูตผี หากเจ้าเกาะผู้ให้ที่พักพิง 

และการปกป้องคุ้มครองแก่สำนักตนคนนี้ แท้จริงแล้วเป็น...

เหยียนเจิงหมิงหันไปมองเจ้าเกาะ ชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี

เขาเหลือบมองเฉิงเฉียนอีกครั้ง เจ้าผีน้อยนี่ราวกับไม่ได้รับรู้อะไรเลย  

ตัว
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สมาธิแน่วแน่ยิ่งนัก เห็นแล้วในใจเหยียนเจิงหมิงก็รู้สึกนับถืออย่างอดไม่ได้

เมื่อเจ้าเกาะไม่พูดอะไร ผู้คนรอบด้านจึงพากันวิพากษ์วิจารณ์  

เหยียนเจิงหมิงแหงนหน้ามองคันฉ่องวิญญาณที่ราวกับส่องทะลุอดีตจนถึง 

ปจัจบุนัอยา่งปรโุปรง่ ในใจพลนัคดิอะไรขึน้มาไดอ้ยา่งหนึง่...ผูบ้รรลเุวนิหยา่ 

บอกว่าสำนักฝูเหยาทุกรุ่นต้องปรากฏมารปีศาจ หากรุ่นนี้มีคนพลาดพลั้ง 

เดินทางผิดเช่นกันเล่า

ทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาก็ค้างคาอยู่ในใจเหยียนเจิงหมิง ทำให้ 

เขารู้สึกเหมือนมีก้างปลาติดคอ สายตากวาดผ่านหลี่อวิ๋น หานยวน และ 

สุ่ยเคิง หลี่อวิ๋นเฉลียวฉลาด ระมัดระวังจนถึงขั้นขี้ขลาดเล็กน้อย ไม่น่า 

จะออกนอกลู่นอกทาง หานยวนสนใจแต่  “เรื่องชาวบ้าน”  มากกว่าเรื่อง 

การฝึกบำเพ็ญ ส่วนสุ่ยเคิง...เฮ้อ แม้จะยังเด็ก แต่ก็ฉายแววของความ 

ไม่ใส่ใจแล้ว

สุดท้าย สายตาเขาไปตกอยู่ที่เฉิงเฉียน

ใบหน้าเฉิงเฉียนยังเลอะคราบเลือด ทว่านิ่งสงบอย่างยิ่งเพราะกำลัง 

เข้าสู่สมาธิ

เพียงคิดถึงความเป็นไปได้ข้อนี้ ในใจเหยียนเจิงหมิงก็รู้สึกเหมือน 

ถูกบีบเค้นอย่างแรง  เขามองเฉิงเฉียนอย่างใจลอยอยู่นาน  จากนั้น 

เจ้าสำนักผู้ไร้จุดยืนคนนี้ก็แอบคิดเงียบ  ๆ คิดเรื่องพวกนี้ไปก็ไร้ประโยชน์  

ต่อให้เสี่ยวเฉียนมีวันนั้นจริง ข้าก็ไม่มีวันลงมือกับเขา อย่างมากก็แค่ 

เอาเขาไปซ่อนไว
ต้ัว
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น่าเสียดาย เฉิงเฉียนไม่รู้เลยว่าในใจเจ้าสำนักเหยียนมีปมหลายชั้น 

และมิตรภาพลึกซึ้งเช่นนี้

เวลานี้เขาพยายามตั้งจิตสงบนิ่ง ไม่รับรู้ทุกสิ่งรอบกาย แต่ในกลุ่ม 

พวกเขามีทั้งเด็ก คนอ่อนแอ คนเจ็บหมดสภาพ ล้วนเป็นจุดอ่อนทั้งสิ้น  

เฉิงเฉียนจะเข้าสู่สมาธิอย่างเต็มที่ได้อย่างไร

เขากับเจ้าเกาะมีวาสนาต่อกันน้อยมาก ทั้งเขายังเป็นคนค่อนข้าง 

ขี้สงสัย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจใด  ๆ  ทั้งสิ้น ยามนี้เขา 

เร่งปรับลมปราณ พลางแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งฟังความเคลื่อนไหวโดยรอบ 

ตลอดเวลา ในใจก็วางแผนไปด้วย ดูจากสถานการณ์ยุ่งยากซับซ้อนเช่นนี้  

ไม่แน่ว่าอีกเดี๋ยวอาจเกิดการต่อสู้ขึ้นมา เราควรเข้าไปปะปนในกลุ่มผู้ฝึก 

บำเพ็ญพเนจรจะดีที่สุด...โดยทั่วไปผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรบนเกาะมังกรเขียว 

ชอบจับกลุ่มกัน น่าจะไม่สะดุดตาพวกผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เหล่านี้ อาจฉวย 

โอกาสขณะชุลมุนหลบออกไปได้

จากนั้นก็คิดอีกว่า หากไม่ได้...เช่นนั้นก็สู้ อย่างมากก็ตายอยู่ที่นี่  

หากต้านไว้ได้สักพัก ก็นับว่าข้าตายตาหลับแล้ว

เมื่อตัดสินใจทุ่มสุดตัวแล้วเช่นนี้  เขาก็ไม่พะวักพะวนอีกต่อไป  

พลังงานที่นิ่งค้างในร่างเริ่มไหลเวียนอย่างราบรื่นขึ้น

ท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้คน ในที่สุดเจ้าเกาะก็เอ่ยปาก 
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อธิบาย “สิบกว่าปีก่อน ข้ากับเหล่าสหายพรตต่อสู้กับพญามารตนหนึ่ง  

วิญญาณได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จนถึงบัดนี้จึงยังเก็บตัวรักษาอาการ 

บาดเจ็บ มิทราบว่าทุกท่านต้องการตรวจดูอะไรบ้าง”

ไป๋จีบีบต้อนทุกฝีก้าว “พูดเช่นนี้ก็หมายความว่าเจ้าเกาะกู้ไม่คิดจะ 

ลองส่องคันฉ่องอันเที่ยงตรงนี้?”

เจ้าเกาะมองเขาด้วยสีหน้าเฉยชา ความอ่อนล้าวูบผ่านบนใบหน้า  

เขาถอนหายใจพลางเอ่ย “เมื่อมีผู้คิดใส่ร้าย ย่อมสร้างข้อกล่าวหาได้ไม่ยาก 

แม้จะเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระเช่นนี้ก็ตาม...ประมุขไป๋ ท่านจะเชื่อก็ดี  

ไม่เชื่อก็ช่าง แต่ผู้แซ่กู้ไม่เคยพบหลานชายของท่านมาก่อน ในมือยิ่งไม่เคย 

มีตะเกียงกร่อนวิญญาณ ส่วนมรรคาภูตผี...”

เขาแค่นหัวเราะเบา  ๆ  เจือแววเหยียดหยันเล็กน้อย เหมือนไม่อยาก 

ข้องเกี่ยวกับเรื่องตลกเช่นนี้

โจวหานเจิ้งเลิกคิ้ว ใช้พัดเคาะฝ่ามือพลางเอ่ย “ข้าขอพูดอะไรเพื่อ 

ให้ความเป็นธรรมสักหน่อย หากบอกว่าคนอย่างเจ้าเกาะเป็นมารบำเพ็ญ 

แห่งมรรคาภูตผีก็เป็นเรื่องน่าขันแล้ว...ในการต่อสู้ เมื่อสิบกว่าปีก่อน  

สี่เมธีตายหนึ่งบาดเจ็บสาม  เหตุการณ์น่าเศร้าสลดยิ่งนัก  ทั้งเจ้าเกาะ 

ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าวิญญาณได้รับความเสียหายจนต้องเก็บตัวรักษาหลายปี  

เช่นนั้นข้าว่าไม่ต้องส่องคันฉ่องวิญญาณนี้ก็ได้ ถึงอย่างไรข้าก็เชื่อ”

เอย่จบ โจวหานเจิง้กร็วบนิว้ทัง้หา้ดงึคนัฉอ่งวญิญาณกลบัมา ทิง้ไปจ๋ ี

ที่บีบต้อนเจ้าเกาะเมื่อครู่ไปเสียเฉย ๆ ทำเหมือนตนนี่แหละคือผู้เที่ยงธรรม 

ที่ผดุงความเป็นธรรมจริง ๆ!

ไป๋จีกระอักกระอ่วนยิ่งนัก ใบหน้าชราแดงฉาน ได้ยินเสียงหัวเราะ 

เย้ยหยันทางด้านหลัง “น่ากลัวว่าผู้อาวุโสไป๋คงจวนจะสิ้นอายุขัยแล้ว เรื่อง 

ตามหาหลานชายนี่คงยกมาบังหน้าเสียมากกว่า จริง  ๆ  แล้วคิดจะเหินหาว 

เป็นเซียนโดยไม่เลือกวิธีการต่างหาก”

ไป๋จีโกรธจัด “ใครพูด โผล่หัวออกมา!”

คนกลุ่มหนึ่งก้าวออกมา ผู้เป็นหัวหน้าคือชายวัยกลางคนท่าทาง 

เย็นชา สีหน้าบ่งบอกว่าไม่ใช่คนที่ใครจะมาหาเรื่องได้ง่าย  ๆ เขาปรายตา 
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มองรอบด้านเหมือนมองมูลสุนัขที่มีรูปร่างแตกต่างกัน สุดท้ายสายตาก็ไป 

ตกอยู่ที่เจ้าเกาะมังกรเขียว เอ่ยว่า “ข้าถังเหยาแห่งเขามู่หลาน ถังเจิ่น 

ศิษย์เอกที่ข้าส่งมาหายสาบสูญไปร้อยปีแล้ว เมื่อไม่นานนี้ข้าได้ข่าวเกี่ยวกับ 

ตัวเขาในสถานที่ของท่าน จึงตั้งใจเดินทางมา มิได้ทักทายเจ้าเกาะล่วงหน้า 

เสียมารยาทแล้ว”

พอถังหว่านชิวเห็นผู้มาก็ตกตะลึง สักพักก็เอ่ยอย่างงุนงง “...เจ้า- 

สำนัก?”

ถังเหยาเห็นแก่ความเป็นศิษย์ในสำนักจึงยอมลดตัวเหลือบมองนาง 

เล็กน้อย แต่มิได้มีท่าทีสนิทชิดเชื้อ เพียงแค่พยักหน้าให้อย่างเฉยชา

สองคนนี้ราวกับนัดแนะกันว่าจะมาหาคนที่เกาะมังกรเขียว ทั้งฝ่าย 

หนึ่งยังเป็นสำนักของนางด้วย แม้ถังหว่านชิวจะออกจากสำนักมาหลายปี 

แล้ว แต่ชั่วขณะนั้นก็ยังรู้สึกเหมือนตนถูกประกบอยู่ระหว่างไม้ดามกระดูก 

ขนาดใหญ่สองแผ่น ทั้งด้านในและด้านนอกล้วนมิใช่มนุษย์

โจวหานเจิ้งเอ่ยล้อ “ประหลาดจริง เกาะมังกรเขียวกลายเป็นสถานที ่

ประกาศหาคนหายสาบสูญไปเสียแล้วหรือ”

อาจเพราะปกติคนของเขามู่หลานไม่พูดจาอ้อมค้อม พอถังเหยา 

ได้ยินจึงเอ่ยตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย “ข้าไม่ได้มาหาคน แต่เมื่อไม่นานนี้ 

มีคนส่งจดหมายมาที่เขามู่หลาน บอกว่าเคยพบจิตปฐมของถังเจิ่นแถบ 

ทะเลบูรพา ข้าไม่รู้ว่าผู้ใดมีเจตนาดีเช่นนี้ ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้ว ยังมีแก่ใจ 

มากังวลเรื่องของคนสำนักอื่นอีก ใต้เท้าโจวมีความเห็นเช่นไร”

โจวหานเจิ้งตอบโดยไม่มีทีท่าร้อนรน “คนมีคุณธรรมย่อมต้อง 

มีอยู่”

“คุณธรรม? ข้าเคยได้ยินแต่ ‘มหามรรคาเสื่อมย่อมก่อเกิดคุณธรรม 

ปัญญาปรากฏย่อมมีความหลอกลวง’  ” ถังเหยาที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่ายืนอยู่ 

ฝ่ายใดผู้นี้ไม่ไว้หน้าโจวหานเจิ้งแม้แต่น้อย เขาหันไปเอ่ยกับเจ้าเกาะมังกร 

เขียว “สหายพรตกู้ แม้ข้าจะมิได้สนิทสนมกับท่าน แต่ศิษย์ไม่เอาไหน 

คนนี้เข้ามาเป็นคนในสำนักท่าน หลายปีที่ผ่านมาได้รับการดูแลจากท่าน  

ข้ามาครั้งนี้เพื่อแจ้งท่านเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ...เดิมเราสืบหาเบาะแสที่ทะเล 
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บูรพา แต่กลับได้ยินข่าวลือมาว่า มารที่ต่อสู้กับสี่เมธีในครั้งนั้นคือประมุข 

บาดาลเหนือ  ในมือพญามารตนนั้นมีหินประหลาดก้อนหนึ่ง  หลังศึก 

ครั้งนั้นได้ตกลงบนเกาะมังกรเขียว”

ถังเหยาเงียบไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อโดยไม่สนใจสีหน้าของเจ้าเกาะ 

มังกรเขียว “พวกเขาบอกว่าท่านถูกพญามารตนนั้นทำร้าย ควรสิ้นชีวิตไป 

นานแล้ว แต่ที่ผ่านมาอาศัยหินประหลาดก้อนนั้นยื้อเอาไว้ ตลอดหลายปี 

มานี้จึงเหมือนลูกธนูแผ่วปลาย เกรงว่าประมุขไป๋เองก็คงเคยได้ยิน จึงมา 

เพื่อหินก้อนนั้นโดยเฉพาะกระมัง”

ไป๋จีถูกแทงใจดำโดยไม่ทันตั้งตัว เอ่ยอย่างฉุนเฉียวทันท ี “เหลวไหล 

ทั้งเพ!”

ถังเหยา “เหลวไหลหรือไม่ ประมุขไป๋รู้ดีแก่ใจ ข้าได้ยินว่าหิน 

ประหลาดนัน้มสีรรพคณุนบัอนนัต ์ เรยีกอกีอยา่งวา่ ‘หนิสารพดันกึ’ สามารถ 

ชุบชีวิตคนตายได้  เรื่องยกระดับพลังบำเพ็ญยิ่งไม่ต้องพูดถึง  ทำไม  

ประมุขไป๋แก่ชราแต่ไม่ตายสักที ก็กังวลเรื่องอายุขัยแล้วเหมือนกันหรือ  

ไม่อยากรู้หรือว่าสิ่งของที่พญามารบาดาลเหนือทิ้งไว้คือของดีอะไร”

โจวหานเจิ้งเอ่ยต่ออย่างแฝงนัย “ความหมายของเจ้าสำนักถังคือ... 

ตอนนี้เจ้าเกาะอาศัยก้อนหินมารเพื่อให้มีชีวิตอยู่? นี่...คำพูดนี้ช่างไม่ให้ 

เกียรติกันเลย”

ระหว่างที่ถังเหยากับโจวหานเจิ้งกำลังพูดเจ้าคำข้าคำ เหยียนเจิงหมิง 

ก็ฟังจนอกสั่นขวัญแขวน คนอื่นอาจไม่รู้เรื่องราวทั้งหมด แต่เขารู้ที่มา 

ของประมุขบาดาลเหนือผู้นี้ เขารู้เพียงว่าสำนักฝูเหยามีผู้อาวุโสที่ธาตุไฟ 

เข้าแทรก แต่มีของวิเศษของมรรคามารตั้งแต่เมื่อใดกัน

หลังจากลองคิดดู แผ่นหลังของเหยียนเจิงหมิงก็มีเหงื่อผุดซึม รู้สึก 

เหมือนถูกถลกหนังกระชากเอ็นแล้วแขวนบนกองไฟ

เจ้าเกาะมิได้ตอบ เอ่ยเพียง “ใต้เท้าโจว ท่านปกปิดตัวตนอยู่บน 

เกาะมังกรเขียวเราหลายสิบปี เป้าหมายคงไม่เล็กเป็นแน่”

แม้จะเลี่ยงไม่ตอบการหยั่งเชิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายที่เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย 

ของโจวหานเจิ้งกับถังเหยา แต่ในความคิดของคนอื่น ๆ นี่แทบจะเป็นการ 
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ยอมรับแล้ว

ไป๋จีเห็นลมเปลี่ยนทิศก็สำทับทันที “กู้เหยียนเสวี่ย อาศัยวัตถุมาร 

เพื่อให้มีชีวิตอยู่ เป็นถึงสี่เมธีแต่กลับทำตัวลวงโลกอย่างนั้นหรือ”

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรผู้นั้นเอ่ยเสียงดัง  “แต่ไหนแต่ไรการฝึกพลัง 

ของสำนักล้วนเป็นความลับไม่ถ่ายทอดให้คนนอก  มีแต่เจ้าเกาะกู้ที่รับ 

ผู้บำเพ็ญพเนจรเข้ามาฝึกทุกสิบปี พวกท่านเห็นเขาใจกว้าง คิดว่าเขาใจดี 

มีน้ำใจโดยไม่มีสาเหตุหรือ ฝันไปเถอะ ใครจะใจดีถึงเพียงนี้!”

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรเอ่ยถึงตอนท้าย  น้ำเสียงก็เครือเจือสะอื้น  

ท่ามกลางเสียงคลื่นทะเลบูรพา คนที่ไม่เกี่ยวข้องฟังแล้วยิ่งรู้สึกเห็นอก 

เห็นใจในฐานะผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน เจียวหลงที่สงบไปแล้วเมื่อครู่ 

ตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งทำท่าจะทะลวงผืนน้ำขึ้นมา ศิษย์ของเกาะมังกรเขียว 

กับกลุ่มคนวังประจิมเตรียมชักกระบี่น้าวศรกันอีกรอบ  แต่ครั้งนี้เหล่า 

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรบนเกาะกลับถอยออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  

คอยดูอย่างระแวดระวัง 

ไม่รู้ใครเป็นฝ่ายลงมือก่อน ทั้งยิ่งไม่รู้ว่าบนเกาะมีกลุ่มอำนาจกี่ฝ่าย 

สถานการณ์จึงชุลมุนวุ่นวายกลายเป็นโจ๊กเดือดพล่านทันที

เวลานีเ้อง มเีสยีงกูร่อ้งไมรู่ว้า่ดงัมาจากทีใ่ด จากนัน้กม็คีนสบิกวา่คน 

เดินออกมาจากกลุ่มผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่ถอยไปด้านหลัง คนเหล่านี้ 

ประหลาดยิ่งนัก แต่ละคนกล้าหาญไม่กลัวตาย พุ่งเข้าใส่คนของวังประจิม 

อย่างอุกอาจ

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรพลังบำเพ็ญไม่สูง คนที่พุ่งมาด้านหน้าสุดถูก 

ผู้ติดตามข้างกายไป๋จีฟันด้วยกระบี่จนแขนขาขาด ตายอย่างไม่เหลือชิ้นดี

แต่เรื่องที่น่าสะพรึงก็เกิดขึ้น

อวัยวะภายในของผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรคนนั้นกลับกลายเป็นหมอก 

โลหิตฟุ้งกระจายไปทั่ว ชิ้นส่วนร่างกายที่แยกออกจากกันยังเหมือนกับ 

หุ่นเชิด เคลื่อนไหวต่อได้อย่างน่าตกตะลึง 

แม้พลังบำเพ็ญของผู้ฝึกกระบี่แห่งวังประจิมจะสูงส่ง แต่ก็ไม่เคย 

เห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงตกใจถอยกรูดทันที
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เมื่อมองดูอีกครั้งก็เห็นผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรสิบกว่าคนกลุ่มนี้มีนัยน์ตา 

แดงก่ำ ไอดำมืดชั่วร้ายแผ่กระจายออกมา 

ไป๋จีทั้งเดือดดาลทั้งประหลาดใจ “กู้เหยียนเสวี่ย ท่านยังมีสิ่งใด 

จะอธิบายอีก!” 

ไม่ทันขาดคำ ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจรที่เมื่อครู่ยังพูดจาฉะฉานคนนั้น 

พลันเปล่งเสียงคำรามที่ไม่เหมือนเสียงมนุษย์ พร้อมกับที่ร่างระเบิดออก  

เริ่มจากผิวหนังตรงหน้าอกปริแยกออกทีละชุ่น เผยให้เห็นหลอดเลือดแดง 

และเส้นเลือดดำที่สีออกม่วงช้ำ จากนั้นร่างมนุษย์ที่ชุ่มโชกด้วยโลหิตก็ 

ตะปบไปยังกลางหลังของไป๋จ ี

ไป๋จีฝึกบำเพ็ญมาเกือบพันปีย่อมไม่มีทางให้ถึงตัวได้ง่าย ๆ เขาซัด 

กลับไปหนึ่งฝ่ามือ จากนั้นกริชวัชระขนาดเท่าฝ่ามือก็พุ่งออกมาจากใน 

แขนเสื้อ กวัดแกว่งกลางอากาศสองทีก็ยืดยาวกว่าช่วงตัวคน เสียบเข้า 

กลางกระหม่อมมนุษย์โลหิตผู้นั้น ตรึงไว้กับที่ทันที

มนุษย์โลหิตผู้นั้นกลับไม่ตาย แม้ถูกกริชวัชระเสียบจนกลายเป็น 

เนื้อเสียบไม้ แต่ยังคงดิ้นรนไม่หยุด ครู่ต่อมาร่างก็ระเบิดเป็นเศษเล็ก 

เศษน้อยนับไม่ถ้วน แผ่กระจายไอสีดำออกมา

ฝูงชนแผดเสียงร้องระงม ชิ้นเนื้อและเลือดเหล่านั้นมีพิษ ไม่อาจ 

สัมผัสได้

โจวหานเจิ้งหน้าเปลี่ยนสี “นี่คือวิชาวาดวิญญาณของมารบำเพ็ญ  

เป่ายันต์ลับเข้าไปในวิญญาณผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว จากนั้นคนเหล่านั้นก็จะถูก 

ควบคุม”

ทันทีที่เอ่ยออกมา ผู้คนที่อยู่รอบตัวเจ้าเกาะพลันแตกฮือเป็นวงกว้าง  

แม้แต่ศิษย์ของเกาะมังกรเขียวเองยังมองเจ้าเกาะของพวกตนด้วยความ 

ตื่นตระหนก...ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งยุค นอกจากระดับสี่เมธีแล้วยังจะมี 

ผู้ใดวาดยันต์ลับได้อีก

ถังเหยาราวกับรอจังหวะนี้มานานแล้ว พอได้ยินก็หันไปหาเจ้าเกาะ  

ขวางกระบีไ่วเ้บือ้งหนา้ เพง่พลงัปราณจนกระบีร่ะเบดิประกายไฟ “เจา้เกาะกู ้ 

เรื่องนี้ท่านจะอธิบายอย่างไร”

ตัว
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เจ้าเกาะยิ้มขื่น “ร้อยปากก็ไม่อาจชี้แจง”1

ถังเหยา “ดังนั้นหินประหลาดนั่นก็อยู่ในมือท่านจริง ๆ?”

ในที่สุดเขาก็เปิดเผยเจตนาที่แท้จริงออกมา ผ้าปิดอาย2 พันหมื่นผืน 

ล้วนกระชากออกมาหมด  เจตนาที่อยู่เบื้องหลังก็คือหินวิเศษอันเป็นที่ 

หมายปองของผู้คนนั่นเอง

แต่ก็ยังมีคนไม่เต็มใจเห็นสถานการณ์ถูกเปิดเผยออกมาอย่าง 

โจ่งแจ้ง ถังหว่านชิวเดินขึ้นหน้าไปยืนอยู่ข้างกายเจ้าเกาะทันที เอ่ยแก้ต่าง 

โดยไม่สนอะไรทั้งสิ้น “เจ้าสำนัก ข้าขอรับรองด้วยชีวิต เจ้าเกาะไม่มีทาง 

เป็นมารบำเพ็ญ ยิ่งไม่มีทางละโมบแสวงหาวัตถุมาร!”

“หุบปาก” ถังเหยาคำรามเสียงต่ำ  “ถังหว่านชิว เจ้าชักกำเริบ- 

เสิบสานขึ้นทุกที แม้จะออกจากสำนักไปแล้ว แต่เจ้าก็ยังคงเป็นคนของ 

เขามู่หลานเรา หรือเจ้าคิดจะล้างครูทำลายบรรพชน?”

ถังหว่านชิวถูกป้ายสีด้วยเจตนาชั่วร้ายไร้ยางอายเช่นนี้ก็ถึงกับ 

เบิกตากว้าง ยามนี้ต่อให้นางพยายามหลอกตัวเองอีกก็ยังเข้าใจแล้วว่า  

คำพูดของเจ้าสำนักเขามู่หลานแม้ฟังดูภูมิฐานผ่าเผยกว่าโจวหานเจิ้ง แต่ 

แท้จริงกลับมีเจตนาเลวร้ายยิ่งกว่าเสียอีก

ถังหว่านชิวหน้าซีดเผือด นิ่งงันไปนาน ก่อนเอ่ยทีละคำ “เช่นนั้น... 

เช่นนั้นเจ้าสำนักก็โปรดขับข้าออกจากสำนักเถิด”

เจ้าเกาะถอนหายใจ “มีเกียรติยศก้องโลกย่อมต้องถูกหมิ่นเกียรติ 

ทั่วโลก ไม่เป็นอะไรหรอก หว่านชิว เจ้าไม่ต้องทำเช่นนี้”

ถังหว่านชิวกัดฟันแน่น ยืนนิ่งไม่ขยับราวกับเต่ากินลูกตุ้ม 

เจ้าเกาะกำลังจะเอ่ยปากอีกครั้ง กลับได้ยินโจวหานเจิ้งที่ยืนอยู่ 

ไม่ใกล้ไม่ไกลเอ่ยเสียงเนิบอยู่กลางทะเลที่อาบย้อมด้วยโลหิต “ข้าไม่เชื่อว่า 

1 หมายถึง ถูกกล่าวหาว่าผิดก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เหมือนต่อให้มีร้อยปาก  

ก็ไม่สามารถแก้ต่างให้ตนเอง
2 คือผ้าเตี่ยวที่สมัยโบราณใช้ทำเป็นกางเกงชั้นใน ปกปิดส่วนสงวนที่น่าอาย ในที่นี้ถูกนำมา 

ใช้อุปมาถึงการกระทำที่ไม่คิดจะปกปิดความน่าอายอีกต่อไป เปิดเผยความไร้ยางอายออกมาให้รับรู้  

เหมือนฉีกผ้าเตี่ยวเผยให้คนเห็นของสงวนโดยไม่อาย
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เจ้าเกาะจะเป็นคนที่ชอบซุกซ่อนสิ่งของไว้เพื่อตนเอง เจ้าสำนักถัง ท่านรู้ได้ 

อย่างไรว่าหินประหลาดที่ว่าอยู่บนเกาะมังกรเขียว  ไม่แน่ว่ามันอาจถูก 

ทำลายพร้อมกับพญามารตนนั้นไปแล้วก็ได้  พวกท่านสืบค้นที่มาของ 

ประมุขบาดาลเหนือผู้นั้นแน่ชัดแล้วหรือ”

สิ้นคำ สีหน้าของเจ้าเกาะพลันเปลี่ยนไปในที่สุด ร่างของเขายืดสูง  

ฝ่ามือที่ราวกับปิดฟ้าบังตะวันได้ฟาดลงไปยังโจวหานเจิ้งทันที ชายผู้มีสีหน้า 

อ่อนล้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาตลอด บัดนี้บันดาลโทสะขึ้นมาแล้ว “นายของเจ้า 

คือใคร”

โจวหานเจิ้งหลบรอดออกมาอย่างทุลักทุเล ทำทีตื่นตระหนก “ข้า 

กำลังแก้ต่างให้เจ้าเกาะแท้ ๆ ท่านทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร”

ถังเหยาเข้ามาแทรกทันที พุ่งเข้ามาขวางระหว่างโจวหานเจิ้งกับ 

เจ้าเกาะ “ทำไม จะฆ่าคนปิดปากหรือ”

ระหว่างที่ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งยุคสองคนกำลังประจัญกันอย่าง 

ดุเดือด เหยียนเจิงหมิงที่ใจเต้นไม่เป็นส่ำก็รู้สึกคล้ายได้ยินเสียงกระซิบ 

เร่งเร้าของเจ้าเกาะข้างหูตน  “พาศิษย์น้องของเจ้าแฝงเข้าไปในกลุ่ม 

ผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจร ฉวยโอกาสขณะชุลมุนรีบไปจากที่นี่ซะ ภายหน้าอย่า 

เอ่ยถึงเขาฝูเหยา ทั้งยิ่งห้ามเอ่ยถึงปฐมาจารย์ของพวกเจ้าอีก...เจ้าไม่รู้อะไร 

ทั้งสิ้น!”

ชั่วประกายหินเหล็กไฟ ท่ามกลางกระแสความคิดยุ่งเหยิงปั่นป่วน  

เหยียนเจิงหมิงพลันจับเงื่อนงำได้...โจวหานเจิ้งรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสำนัก 

ฝูเหยากับประมุขบาดาลเหนือ นี่เป็นการคุกคาม

หากเจ้าเกาะไม่ยอมรับว่าก้อนหินอะไรนั่นอยู่ในมือตน เขาย่อมต้อง 

สืบค้นเรื่องที่ประมุขบาดาลเหนือมาจากสำนักฝูเหยา ในเมื่อหินนั่นไม่อยู่ 

ในมือสี่เมธี เช่นนั้นก็ย่อมต้องอยู่ที่สำนักฝูเหยา!

มีวัตถุ  “สารพัดนึก”  ชุบชีวิตคนตายได้เช่นนี้ ต่อให้มีข้อสงสัยเพียง 

นอ้ยนดิ กย็อ่มถกูกำหนดใหต้กอยูใ่นวงัวนแหง่ความวุน่วาย ใครจะมาสนใจ 

ว่าเจ้าบริสุทธิ์หรือตายอย่างไม่เป็นธรรม

เหยียนเจิงหมิงมองภาพการเข่นฆ่าบนเกาะ รู้สึกว่าตนเกือบจะเหมือน 
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ปลาเหมือนเนื้อที่ถูกอัดติดอยู่ในรอยปริแยกบนเขียง เงยหน้าขึ้นก็เห็นแต่ 

คมมีดนับไม่ถ้วน

เขารับรู้ด้วยความอกสั่นขวัญแขวน แบกเสี่ยวเฉียนขึ้นมา นำเหล่า 

พี่น้องร่วมสำนักจากไปทันท ี แต่จะไร้มโนธรรมทิ้งให้เจ้าเกาะกันอยู่เบื้องหน้า 

อย่างไร้ญาติขาดมิตรได้อย่างไร

เหยียนเจิงหมิงยืนนิ่งไปชั่วขณะ ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไร

เจ้าเกาะพลันตะโกน “ถังหว่านชิว!”

ถังหว่านชิวได้ยินก็เหมือนถูกฟ้าผ่า สีหน้าแปรเปลี่ยนไปมา สุดท้าย 

นางกัดฟัน หันไปเอ่ยกับเหยียนเจิงหมิง “ข้าจะคุ้มกันส่งพวกเจ้าไป”

เหยียนเจิงหมิง “แต่...”

ถังหว่านชิวเอ่ยด้วยสีหน้าดุดัน “มัวร่ำไรอะไร เรื่องของคนรุ่นก่อน 

ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเจ้า อย่าอยู่เกะกะที่นี่!”

ความคิดของหลี่อวิ๋นฉับไวยิ่งกว่าเดิม เรื่องที่เหยียนเจิงหมิงคิด 

มีหรือเขาจะไม่เข้าใจ ยามนี้น่ากลัวว่าศิษย์พี่เจ้าสำนักคงอยากแสดงความ 

เป็นวีรบุรุษอย่างไม่รู้เวล่ำเวลาจึงรีบร้องเตือน “ศิษย์พี่ใหญ่ เสี่ยวเฉียน 

บาดเจ็บอยู่ ศิษย์น้องหญิงก็ยังเล็กมาก...ท่านฟังผู้อาวุโสเถิด!”

เหยียนเจิงหมิงหันไปมองเขาอย่างเลื่อนลอย ยามนี้เขาได้ยินเสียง 

กระซิบข้างหูอีกครั้ง เป็นเสียงเจ้าเกาะอย่างไม่ต้องสงสัย “ข้าจะส่งพวกเจ้า 

ไปสักระยะหนึ่ง”

เจ้าเกาะซึ่งกำลังต่อสู้กับถังเหยาอย่างดุเดือดกลางอากาศพ่นติ่ง3 

ขนาดเล็กสีสันสดใสออกมาจากปาก ถังเหยาตกใจ เห็นท่าไม่ดี คิดจะ 

ล่าถอยทันที แต่สายไปแล้ว ลมสลาตันก่อตัวขึ้นรอบติ่ง กวาดคนบนพื้น 

ทั้งหมดโดยไม่เลือกหน้า ดุจมังกรวายุทะยานขึ้นจากพื้นราบ

ข้างหูเหยียนเจิงหมิงเสียงดังอื้ออึง ยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกกวาด 

เข้าไป ได้ยินเสียงอุทานกับเสียงลมเคล้าระคน เขาไม่รู้ว่าตนถูกพัดออกไป 

ไกลเท่าใด รู้สึกวิงเวียนมึนงง

3 กระถางโลหะสามขา
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ชั่วขณะต่อมาก็รู้สึกตึงรอบเอว แถบผ้าขาดผืนหนึ่งพุ่งมาเหมือนภูตผี 

ม้วนพันรอบเอวเขา เหยียนเจิงหมิงถูกพลังประหลาดฉุดดึงจนซวนเซล้มลง 

กับพื้น เขาขยี้ตาอย่างแรงจึงเห็นแถบผ้าขาดอีกผืนอยู่ในมือถังหว่านชิว  

จากนั้นนางก็เหวี่ยงอีกคนหนึ่งมา เหยียนเจิงหมิงรับเอาไว้ตามสัญชาตญาณ  

เป็นเฉิงเฉียนที่สีหน้าไม่สู้ดีนัก

“เจ้าเกาะไม่วางใจผู้ใดจึงให้ข้าคุ้มกันส่งพวกเจ้า เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้า 

จะต้องไม่ทำให้ผิดหวัง” ถังหว่านชิวเอ่ย “ลุกขึ้น ไป”

หลี่อวิ๋นเตือนเสียงเบา “ศิษย์พี่ใหญ่ รีบไปเถอะ”

เหยียนเจิงหมิงมองเฉิงเฉียน เห็นเขาใช้กระบี่ยันกายลุกขึ้น คงจะ 

ปรับลมหายใจจนพอมีเรี่ยวแรงขึ้นบ้างแล้ว เมื่อรับรู้ถึงสายตาของเหยียน- 

เจิงหมิง เขาก็มิได้มากความ เพียงเอ่ยว่า “ฟังท่าน ท่านตัดสินใจเถอะ”

บนเกาะโกลาหลวุ่นวาย มังกรวายุของเจ้าเกาะส่งพวกเขาออกมาไกล 

มาก เมื่อมองกลับไปก็ไม่เห็นร่างของเจ้าเกาะท่ามกลางเสียงอื้ออึงอลหม่าน 

อีกแล้ว เหยียนเจิงหมิงรู้สึกว้าวุ่นไม่สบายใจ

ยามนี้เอง เขาจึงพบว่าความคิดที่อยากจะกลับเขาฝูเหยา หลีกเร้น 

จากโลก ฝกึบำเพญ็โดยไมแ่สวงหาชือ่เสยีง เปน็เพยีงความฝนัอนัไมเ่ดยีงสา 

ต่อโลกของตน

ใต้หล้าดุจกระแสน้ำ แม้แต่คนอย่างเจ้าเกาะยังได้แต่ไหลไปตามการ 

พัดพา นับประสาอะไรกับพวกเขา

เพราะเหตุใดหนทางเซียนจึงได้ยากเย็นนัก

“ไป” เหยียนเจิงหมิงเอ่ยเสียงเบา “ไปกันเถอะ”

แต่จะไปที่ใดเล่า

พวกเขาตามถังหว่านชิวทะลุผ่านเนินเขาและป่าอย่างระมัดระวัง เสียง 

เข่นฆ่าค่อย ๆ ห่างไกลออกไปทุกที

เมื่อถังหว่านชิวมาถึงริมทะเลก็โยนแถบผ้าขาดวิ่นขึ้นไปกลางอากาศ  

แถบผ้ายืดยาวออกมาหลายจั้ง ลอยอยู่กลางเวหา นางพยักพเยิดให้ทุกคน 

ขึ้นไป “หาเรือไม่ได้ พวกเจ้าได้แต่ต้องจากไปด้วยวิธีนี้แล้ว พลังบำเพ็ญ 
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ของข้าไม่สูงส่ง ไม่อาจคงสภาพแถบผ้านี้ไว้ได้นาน ส่งพวกเจ้าข้ามทะเล 

ไปอีกฝั่งไม่ได้ พวกเจ้าไปพักแรมบนเกาะร้างรอบ  ๆ  ก่อน หลังจากเรื่อง 

สงบแล้ว รอให้ลมเปลี่ยนทิศ ค่อยหาหนทางใหม่”

เหยียนเจิงหมิงรู้สึกเต็มตื้อในลำคอ “ผู้อาวุโส แล้วท่านเล่า”

“ข้าย่อมมีที่ ไปของข้า”  ถังหว่านชิวหันไปทางเกาะมังกรเขียว  

“เจ้าสำนักเหยียน เจ้าไม่ต้องกังวล เจ้าเกาะไม่ได้ทำเพื่อพวกเจ้า คน 

แซ่โจวแฝงตัวเข้ามาในเกาะมังกรเขียวหลายปี ทั้งยังมีผู้ฝึกบำเพ็ญพเนจร 

ที่ถูกวาดวิญญาณพวกนั้น...เห็นชัดว่ามีคนจงใจวางแผนกำจัด  ‘อาจารย์ 

แห่งใต้หล้า’  อย่างเขามานานแล้ว เขากำชับให้ข้าส่งพวกเจ้าจากไปอย่าง 

ปลอดภัยให้ได้ เจ้าเกาะใกล้สิ้นอายุขัยแล้ว เดิมมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วัน  

เพียงแต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะคุ้มครองพวกเจ้าตามที่รับปากไว้กับ 

สหายเก่า”

ถังหว่านชิวม้วนแขนเสื้อ จัดการต้อนพวกหานยวน เจ่อสือ กับ 

สุ่ยเคิงให้ขึ้นไปบนแถบผ้าก่อน “ต่อไปไม่มีผู้ใดปกป้องพวกเจ้าแล้ว ดูแล 

ตัวเองให้ดี”

เอ่ยจบ ถังหว่านชิวก็ไม่สนใจพวกเขาอีก ขี่กระบี่ซอมซ่อของนาง  

ทะยานกายพุ่งไปยังจุดที่เกิดการต่อสู้ หายวับไป

ผู้ฝึกบำเพ็ญหญิงคนอื่นได้รับการยกย่องเป็น  “เทพธิดา” ต่อให้เป็น 

เทพธิดาตกอับจนไม่มีผ้าแพรขาวบางเบา  แต่ชั่วดีอย่างไรก็ยังมีแถบผ้า 

คาดศีรษะสีแดง ทว่าถังหว่านชิวกลับหยิบออกมาได้เพียงแถบผ้าขาดรุ่งริ่ง  

ไม่แน่ว่ายามปกติยังอาจใช้ต่างสายคาดเอวด้วย

ผู้ฝึกบำเพ็ญหลังจากผ่านการชำระไขกระดูก4 แล้ว ปราณขุ่นจะ 

ไม่กล้ำกราย แม้ใช่ว่าจะต้องงามเลิศล้ำล่มเมืองทุกคน แต่รูปลักษณ์ก็จะ 

ดูเจริญตาเจริญใจขึ้น ขณะที่นางมีเพียงคิ้วไม้กวาดกับใบหน้าที่เหมือนมา 

ทวงหนี้คน

นางไม่ประมาณกำลังตนเอง มุ่งแต่จะทำให้คนเกลียดชัง เพียงแค่ 

4 เป็นขั้นตอนการชำระสิ่งสกปรกในร่างกายของเซียนเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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เอ่ยปากก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ควรพูด...

บางทีนอกจากความองอาจห้าวหาญแล้ว ผู้บรรลุถังอาจไม่มีอะไร 

ดีเลยจริง ๆ
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45

ท้องทะเล  เวิ้งว้าง ผืนฟ้ากว้างใหญ่

มนุษย์มีพบพราก ดุจจอกแหนที่ลอยไปอย่างไร้ทิศทาง เดี๋ยวรวมตัว  

เดี๋ยวแยกจาก

บนสายรัดเอวแสนรักของผู้บรรลุถังมีรูขาดเพราะนางมิได้ปะชุน  

ยามนี้เมื่อลอยอยู่เหนือทะเลจึงมีลมทะลุผ่านอย่างรุนแรง ลมที่เจือด้วย 

กลิ่นคาวเค็มพัดผมที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยของเหยียนเจิงหมิงจนสะบัดฟาดบน 

ใบหน้าราวกับแส้ เขารู้สึกเพียงลมพายุปั่นป่วน มองไม่เห็นอะไรเลย

สุ่ยเคิงหลับอยู่ในอ้อมแขนเจ่อสือ หานยวนนั่งกอดเข่าเงียบอยู่ 

ข้าง ๆ ดูง่วงงุนอ่อนล้าเช่นกัน หลี่อวิ๋นอดถามเสียงเบาไม่ได้ “ศิษย์พี่ใหญ่  

เราจะไปที่ใด”

เหยียนเจิงหมิงได้ยินก็สูดหายใจลึก ขมวดคิ้วแน่น ใต้ดวงตาดำคล้ำ 

อย่างเห็นได้ชัด ความจริงแล้วเขาสับสนยิ่งกว่าหลี่อวิ๋นเสียอีก

ทุกคนล้วนถามเขา แต่เขาจะไปถามผู้ใดได้เล่า

เหยียนเจิงหมิงรู้สึกว่าตนอาจไม่คู่ควรกับตราเจ้าสำนักที่ห้อยอยู่ 

ที่หน้าอกจริง  ๆ บางทีเขาอาจไม่เหมาะที่จะเกิดมาเป็นเจ้าสำนักด้วยซ้ำ  

มองย้อนกลับไปในช่วงชีวิตยี่สิบปีมานี้ หากมิใช่เดินไปตามกระแส ก็ถูก 

บีบให้เดินไปข้างหน้า หากไม่มีคนคอยผลักคอยดึงเขา เขาก็ไม่รู้ว่าควรจะ 

ตัดสินใจอย่างไร
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หลี่อวิ๋นเห็นท่าทีกลัดกลุ้มของเขาจึงสะกิดเรียก “ศิษย์พี่ใหญ่?”

“พักก่อนเถอะ” เหยียนเจิงหมิงได้สติกลับมา เอ่ยปลอบเสียงเบา  

“ไม่เป็นไร วางใจเถอะ...หากไม่มีที่ไปจริงก็กลับไปพักที่บ้านสกุลเหยียน 

ของข้าก่อนได้”

ทันทีที่เอ่ยเช่นนี้ เฉิงเฉียนก็หันมา

สำหรับเฉิงเฉียนแล้ว หากไม่กลับเขาฝูเหยา ไม่ว่าจะไปพักที่บ้าน 

สกุลเหยียนหรือพเนจรสุดขอบฟ้าเที่ยวภิกขาจารก็ล้วนไม่มีอะไรแตกต่าง 

เดิมเขาไม่มีความเห็นใด ๆ ทว่ายามนี้กลับไม่อาจปิดปากเงียบ...เพราะหาก 

เกิดเรื่องกับเสวี่ยชิงจริง พวกเสี่ยวเย่ว์เอ๋อร์ก็น่าจะถูกสกัดระหว่างทาง 

เช่นกัน แล้วบ้านสกุลเหยียนที่เป็นเป้าหมายใหญ่...จะยังอยู่อีกหรือ

เฉิงเฉียนลังเลครู่หนึ่งจึงเอ่ย “ศิษย์พี่...”

เขาสังเกตสีหน้าของเหยียนเจิงหมิง ท่าทางละล้าละลังอย่างหาได้ยาก

เฉิงเฉียนรู้ว่าเรื่องนี้ไม่บอกศิษย์พี่ใหญ่ไม่ได้ แต่พอเห็นสีหน้าอ่อนล้า 

ของอีกฝ่าย คำพูดที่จ่อรอที่ริมฝีปากก็ไม่อาจกลั้นใจเอ่ยออกไปได้

เหยียนเจิงหมิงพยายามปรับสีหน้า แสร้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ถามว่า “มีอะไรหรือ เสี่ยวถงเฉียน”

เฉิงเฉียนหลบเลี่ยงสายตา มองเขาอย่างระมัดระวัง 

เหยียนเจิงหมิงเห็นสายตาอ่อนโยนที่หาได้ยากในรอบร้อยปีของ 

เฉิงเฉียนก็รู้สึกอบอุ่นใจ จากนั้นก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติ ลางสังหรณ์ไม่ดี 

พลันผุดขึ้นมาในใจ

ดังคาด ครู่ต่อมาเฉิงเฉียนก็เอ่ยเสียงต่ำลง “ข้ามีเรื่องหนึ่งจะบอก 

ท่าน ท่านฟังแล้วอย่าเสียใจ ได้หรือไม่”

น้อยครั้งนักที่เฉิงเฉียนจะมีท่าทีสุภาพเช่นนี้ เหยียนเจิงหมิงรู้สึกถึง 

ลมหายใจที่ตีขึ้นมาจุกในลำคอ

เฉิงเฉียนกัดฟัน ตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างรวดเร็ว “ยันต์พยนต์ 

ที่ข้าให้พี่เสวี่ยชิงถูกทำลายไปแล้ว” 

เจ่อสือมือสั่นจนเกือบอุ้มสุ่ยเคิงไว้ไม่อยู่ หานยวนเงยหน้าขึ้นด้วย 

สีหน้าสับสน หลี่อวิ๋นสะดุ้งเฮือกหลังจากชะงักไปเล็กน้อย 
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เหยียนเจิงหมิงกลับมองเฉิงเฉียนอย่างใจลอยอยู่นานโดยมิได้พูด 

อะไร

เฉิงเฉียนกลัวเขาคิดไม่ตกจึงรีบเอ่ย “แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดเรื่องอะไร 

ขึ้นจริง ๆ ท่านอย่าเพิ่งคิดไปในทางร้าย”

เขาพูดไปแล้วก็รู้สึกผิดจนลืมสิ่งที่จะพูดต่อ  เฉิงเฉียนขึ้นชื่อว่า 

เป็นมือดีในการสาดน้ำเย็นใส่คนอื่น1 ทั้งไม่รู้จักปลอบประโลมคน ได้แต่ 

เอ่ยอ้อมแอ้ม “บางทีเขาอาจไม่ระวังทำหล่นหาย หรือบางทีอาจถูกคนอื่น 

ทำเสียหาย...”

“อืม เจ้าพูดถูก” เหยียนเจิงหมิงเหมือนเพิ่งได้สติกลับมา ฝืนยิ้ม 

แล้วเอ่ยต่อจากคำพูดของเฉิงเฉียนอย่างไม่มีสะดุด “บางทีอาจเจอคลื่นลม 

ในทะเล ไม่แน่ว่ายันต์พยนต์นั่นของเจ้าอาจช่วยชีวิตเขาไว้...อืม...”

จู่  ๆ  เขาก็ตัวสั่นเทิ้มอย่างรุนแรง จากนั้นก็เหมือนสำลักลมทะเล 

จนต้องยกมือปิดปากไอ

เฉิงเฉียนขยับปาก แต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้จะพูดอะไรดี จึงลองยื่นมือ 

ไปวางบนไหล่เหยียนเจิงหมิง รู้สึกถึงความอบอุ่นจาง  ๆ  ส่งผ่านมาจากร่าง 

ของศิษย์พี่ใหญ่ แต่ยังไม่ทันได้สัมผัสชัดเจนก็ถูกลมทะเลพัดสลายไป  

บางครั้งเฉิงเฉียนก็นึกถึงท่าทางสำรวยของศิษย์พี่ใหญ่ตอนพบกันครั้ง 

แรก จึงมักเห็นเขาเป็นคนไม่เอาไหนที่วัน  ๆ  เอาแต่จุดเครื่องหอมแอบอู้ 

อยู่ในแดนเวินโหรว

ตอนนั้นมือเขาไม่มีหนังด้านสักนิด ไม่เคยมีเรื่องทุกข์กังวลใจ ช่างด ี

เหลือเกิน...

ความเจ็บปวดที่ต้องเร่ร่อนอยู่ต่างถิ่น ลนลานจนทำตัวไม่ถูกเหล่านี้ 

เหตุใดจึงต้องให้เขามาแบกรับด้วย

วันนี้ถูกลิขิตให้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์มากมาย เฉิงเฉียนยังไม่ทัน 

หายจากความรู้สึกเจ็บปวดใจ เมฆลมกลางทะเลพลันแปรเปลี่ยน

ทอ้งทะเลปัน่ปว่นสะทา้นสะเทอืน ไมรู่ค้ลืน่ยกัษม์าจากทีใ่ด พุง่ขึน้มา 

1 หมายถึง ทำลายความกระตือรือร้นของผู้อื่นหรือทำให้เสียความรู้สึก
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เป็นกำแพงวารีสูงตระหง่านห้าหกจั้ง ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เดิมลมทะเลธรรมดาก็กระโชกแรงมากแล้ว สายรัดเอวที่เป็นรูของ 

ถังหว่านชิวสะบัดอย่างรุนแรง ลอยละลิ่วขึ้นสูงกว่าเดิมจนหวิดจะตกลงไป  

จากนั้นก็เหมือนจะมีกำลังไม่พอ  ได้ยินเสียงผ้าขาด  สายรัดเอวพลัน 

ฉีกออกเป็นสองส่วนจากจุดที่เป็นรู!

จุดที่ฉีกขาดอยู่ตรงจุดที่เฉิงเฉียนยืนพอดี ใต้เท้าเขาพลันว่างเปล่า  

พลัดตกลงไปจากสายรัดเอว ครั้งนี้ เหยียนเจิงหมิงตอบสนองรวดเร็ว  

ยื่นมือไปคว้าแขนเขาไว้ คราบเลือดที่กระอักออกมาตอนไอเมื่อครู่และ 

ถูกซ่อนไว้ในฝ่ามือเปื้อนตัวเฉิงเฉียนทันที

เฉิงเฉียนกุมกระบี่ซวงเริ่นแน่น โคจรลมปราณ ในชั่วขณะคับขัน  

กระบี่ส่งเสียงดังชิ้งเบา  ๆ  แม้จะเป็นเพียงชั่วพริบตาและถูกกลบกลืน 

ท่ามกลางเสียงคลื่นทะเล แต่เฉิงเฉียนก็ยังคงได้ยิน เขาคิดในใจอย่าง 

ไม่รู้ว่าควรร้องไห้หรือหัวเราะดี...นี่ เป็นปฏิกิริยาของการผนึกจิตอย่าง 

ชัดเจน!

“ศิษย์พี่ใหญ่ ปล่อยข้า!”

เหยียนเจิงหมิงทำหูทวนลม เมื่อครู่เขากำลังโศกเศร้า ยามนี้จึง 

ไม่อาจควบคุมแรงยั่วยุทางอารมณ์ คิดเพียงว่า ต่อให้ตายก็จะปล่อยมือ 

จากเฉิงเฉียนไม่ได้เด็ดขาด

ในชั่วขณะฉุกละหุก  เฉิงเฉียนไม่มีเวลาโต้เถียงกับเขา  รีบท่อง 

เคล็ดผนึกจิตขี่กระบี่ในใจอย่างรวดเร็ว อาจเพราะช่วงเวลาสำคัญมาถึง 

แล้วจริง  ๆ หรืออาจเพราะถูกวิกฤติบีบคั้น เขาจึงกระโดดข้ามขั้นตอน 

ระหว่างการผนึกจิตไปสู่ขั้นขี่กระบี่เลย ทำให้ซวงเริ่นลอยอยู่กลางอากาศ 

อย่างส่ายสะบัดเล็กน้อยท่ามกลางลมพายุ

พอเหยียนเจิงหมิงรู้สึกมือเบาก็ได้สติกลับมา เขารวบรวมสมาธิ  

รีบคลายมือเพื่อไม่ให้พลังจากภายนอกไปรบกวนเฉิงเฉียน “ไม่...เจ้า 

อย่าเพิ่งอวดเก่ง ค่อย  ๆ  เข้ามาช้า  ๆ ตอนนี้เจ้ายังเหาะได้ไม่มั่นคง ช้าลง 

อีกหน่อย”

เฉิงเฉียนไม่กล้าประมาท การผนึกจิตกับกระบี่เท่ากับกระบี่ในมือ 
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แปรเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ต่อให้อยู่บนพื้นราบอย่างมั่นคง แต่หาก 

จู่  ๆ  มีขาอีกข้างงอกออกมาก็ย่อมต้องเดินสะดุดล้มกันบ้าง...ยิ่งไม่ต้อง 

พูดถึงกระบี่ซวงเริ่นเล่มนี้ที่ยังไม่ใช่ขาที่เชื่อฟัง ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะควบคุม 

ยับยั้งได้อย่างสมบูรณ์

เฉิงเฉียนควบคุมพลังปราณให้มั่นคง มิกล้าว่อกแว่กแม้แต่น้อย  

กระบี่ซวงเริ่นเริ่มลอยเข้ามาใกล้สายรัดเอวของถังหว่านชิวช้า  ๆ ทว่าขณะที่ 

เหยียนเจิงหมิงยื่นมือออกไปคอยปกป้องเขาไว้ พลันเกิดเหตุพลิกผันขึ้น 

อีกครั้ง

มวลน้ำสูงตระหง่านพุ่งขึ้นมาจากท้องทะเลเหมือนเสาวารีพร้อมกับ 

พาคลื่นขนาดมโหฬารมาด้วย ขณะที่กำลังกระหน่ำลงมาจากกลางเวหา  

น้ำทะเลเหมือนจะมีพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบาย เฉิงเฉียนรู้สึกแน่น 

หน้าอกจนหายใจไม่ออก ซวงเริ่นจึงสูญเสียการควบคุม ทั้งคนและกระบี่ 

พุ่งไปทางด้านข้าง

เสียงร้องอุทานข้างหูกลืนหายไปทันที เฉิงเฉียนได้แต่กุมด้ามกระบี่ 

เอาไว้ขณะที่ศีรษะดิ่งลงไปในทะเล จากนั้นเขาก็ถูกคลื่นยักษ์ที่ตกลงจาก 

ที่สูงซัดกระหน่ำ ไม่รับรู้อะไรอีก

ดีที่เขากุมกระบี่ไว้ตลอดไม่ยอมปล่อย ฝักกระบี่ซวงเริ่นไม่รู้หายไปไหน 

แล้ว คมกระบี่ที่เพียงแค่เป่าเส้นผมผ่านก็ขาดสะบั้นถูกน้ำซัดสาด กระแทก 

ลงบนร่างเฉิงเฉียน บาดน่องของเขาจนเป็นแผลลึก  ปากแผลแช่อยู่ใน 

น้ำทะเลทำให้เฉิงเฉียนเจ็บจนรู้สึกตัวอีกครั้ง

เขาสำลกันำ้หลายท ี กอ่นจะรบีกลัน้หายใจสดุความสามารถ พยายาม 

ตะเกียกตะกาย

เขาอวดอ้างว่าไม่กลัวความเป็นความตายมาตลอด แต่เวลานี้กลับ 

ไม่อยากจมน้ำตายกลางทะเลไปเปล่า ๆ เช่นนี้

น่าเสียดายที่เขาไม่มีทักษะเอาตัวรอดในน้ำ จะว่าไปก็ผิดต่อเพลง 

กระบี่คลื่นทะเลที่เขาใช้เป็นประจำจริง  ๆ หากเป็นแม่น้ำลำคลองเล็ก  ๆ  เขา 

ยังพอแหวกว่ายได้บ้าง แต่ในทะเลที่มีคลื่นยักษ์ทะลวงฟ้าเช่นนี้ เขาจน 
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ปัญญาอย่างแท้จริง

เฉิงเฉียนตัวสั่น ประสานอินอย่างไม่ชำนาญ ฟองอากาศบางเบา 

ห่อหุ้มรอบตัวเขาไว้ น่าเสียดายที่คลื่นยักษ์นี้ร้ายกาจจนแม้แต่สายรัดเอว 

ของผู้บรรลุถังยังฉีกขาดเป็นสองส่วน ดังนั้นการดิ้นรนเพื่อดึงพลังปราณ 

ที่อ่อนแรงจนใกล้หมดสิ้นของตัวเองจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ฟองอากาศผุดขึ้นมาไม่หยุดและก็ถูกน้ำทะเลซัดสลายไปไม่หยุด 

เช่นกัน เฉิงเฉียนสำลักน้ำทะเลหลายอึก สติของเขาเริ่มพร่าเลือน ขาด  ๆ  

หาย ๆ ไมรู่ผ้า่นไปนานเทา่ใด สดุทา้ยเขากแ็ทบจะทำไดเ้พยีงลอยคอ ไมเ่หลอื 

เรี่ยวแรงแหวกว่ายอีกแล้ว

เฉิงเฉียนรู้สึกหนาว

กระบี่หนาวเหน็บ น้ำก็หนาวเหน็บ แช่แข็งจนเขาแทบไม่เหลือความ 

รู้สึกใด ๆ

เฉิงเฉียนอดนึกถึงขบวนแห่ศพของคนชราข้างบ้านที่เคยเห็นใน 

หมู่บ้านสมัยตนยังเด็กไม่ได้...นั่นราวกับเป็นเรื่องเมื่อภพชาติก่อน...ภรรยา 

ชราเย็บชุดคนตายเนื้อหนาให้สามี บุใยฝ้ายทั้งหมดที่รวบรวมมาสองปีกว่า 

ไว้ในเสื้อ นี่คือความทรงจำที่เฉิงเฉียนสัมผัสความตายเป็นครั้งแรก 

เขาคิดว่าตายแล้วจะต้องหนาวมากแน่ ๆ

แต่ครั้งนี้เฉิงเฉียนไม่ตาย

เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง ดวงตะวันก็เคลื่อนคล้อยไปทางทิศตะวันตกแล้ว 

เฉิงเฉียนผุดลุกขึ้นนั่ง พลันรู้สึกเจ็บเสียดตรงบั้นเอว เมื่อล้มลงนอน 

อีกครั้งจึงพบว่าตนอยู่บนหินโสโครกขนาดใหญ่ บาดแผลที่น่องแช่น้ำทะเล 

จนเป็นสีขาวซีด ปากแผลเหวอะหวะน่ากลัว บนผิวหนังส่วนที่เปิดเปลือย 

มีเกลือจับเป็นสะเก็ดสีขาว

ได้ยินเสียงคนผู้หนึ่งดังขึ้นทางด้านหลัง “ยังมีชีวิตอยู่?”

เฉิงเฉียนหันไป เห็น “คนป่า” นั่งสมาธิอยู่ข้างหลังเขา

คนผู้นี้สภาพกระเซอะกระเซิงยิ่งกว่าเขาเสียอีก เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง 

จนแทบจะปกปิดร่างกายไม่มิด ผมเผ้าหนวดเครารุงรังพันกันเป็นก้อน 
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มีเพียงดวงตาที่จ้องมาที่เขาราวกับสายฟ้า เฉิงเฉียนเห็นคนผู้นี้แล้วรู้สึก 

คุ้นตา คิดทบทวนอยู่นานก่อนจะร้องออกมาด้วยความตกใจ “ท่านคือ... 

ผู้บรรลุเวินหย่า?”

เวินหย่าถลึงตาจ้องเขา เอ่ยอย่างขุ่นเคือง “เจ้าตาบอดหรือความจำ 

เสื่อม เรียกทำบ้าอะไร”

เฉิงเฉียนปวดแปลบที่ขมับราวกับถูกเข็มทิ่ม เมื่อได้พบคนรู้จักที่นี่  

คำพูดมากมายก็มาจ่อที่ริมฝีปาก...ทั้งเรื่องอาจารย์  ศิษย์พี่  เจ้าเกาะ  

ผู้บรรลุถัง...ทว่าเพียงครู่เดียว เขาก็ขจัดความอ่อนแอในใจที่ไม่สมควรมี 

ออกไป กลับมาสงบเยือกเย็นดังเดิม

เฉิงเฉียนยับยั้งคำพูด กลืนกลับไปพร้อมกับน้ำทะเลที่ทั้งขมและ 

เค็ม จากนั้นจึงทำความเคารพผู้บรรลุเวินหย่าอย่างนอบน้อม แล้วปัก 

กระบี่ซวงเริ่นไว้ข้างตัวเงียบ ๆ นั่งลงบนพื้นปรับลมหายใจ ฟื้นฟูพลังปราณ 

ที่สูญเสียไปในน้ำทะเลโดยเร็วที่สุด

เวินหย่ามองประเมินเขาครู่หนึ่ง สีหน้าฉายแววชื่นชมเล็กน้อย 

อย่างอดไม่ได้ คิดในใจว่า เสี่ยวชุนบอกว่าเด็กคนนี้อาจเป็นอาจารย์ของเขา 

กลับชาติมาเกิด ดูแล้วก็มีเค้าอยู่จริง ๆ

เขาคอยเฝ้าเฉิงเฉียนอยู่เงียบ  ๆ ผ่านไปครึ่งค่อนคืน แสงดาวลอย 

เกลื่อนฟ้าเหนือท้องทะเล ระดับน้ำลดลงไป เผยให้เห็นแนวหินโสโครก 

กว่าครึ่ง

เฉิงเฉียนเพิ่งปรับลมปราณเสร็จ พลันได้ยินเสียงผู้บรรลุเวินหย่า 

เอ่ยขึ้นข้างหู “กระบี่  ‘ไม่ตายดี’  นี่พยศไม่เชื่อฟัง ไม่อาจสยบได้ด้วยการ 

สื่อความรู้สึกหรือใช้เหตุผล เจ้าเองก็คงได้สัมผัสมาแล้ว”

เฉิงเฉียนอึ้งงัน จากนั้นจึงค่อยคิดขึ้นได้ “กระบี่เล่มนี้ ผู้อาวุโส 

เป็นคนวางไว้ในห้องข้า?”

เวินหย่าแค่นหัวเราะเย็นชา “แน่นอนสิ เป็นเพราะสำนักของเจ้า 

นำความโชคร้ายมาให้  ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับพวกเจ้าทำให้แม้แต่ 

เรือนแรมโปเกของข้าก็เปิดต่อไม่ได้แล้ว ถูกพวกสารเลวตามล่าตลอดทาง  

ข้าจึงตั้งใจเอาสิ่งของที่สำนักเจ้าฝากไว้มาคืนแล้วก็ย้ายหลักแหล่ง หา 
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ที่หลบซ่อนจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศค่อยออกมา หึ คิดไม่ถึงว่ามาเร็วมิสู้ 

มาเหมาะเจาะ ทันเห็นการต่อสู้ที่เกาะมังกรเขียวพอดี”

“กระบี่เล่มนี้เป็นของอาจารย์ข้า?”

เวินหย่าหัวเราะหยัน “ผายลม ก้อนแป้งปวกเปียกอย่างอาจารย์เจ้า 

จะใช้อาวุธร้ายเช่นนี้ได้อย่างไร นี่เป็นของปฐมาจารย์เจ้า หลายปีก่อน 

บังเอิญตกอยู่ในมือข้า ตอนนั้นในสำนักของพวกเจ้า บ้างก็พิการ บ้างก็ 

อายุยังน้อย ไม่มีผู้ใดให้ฝากฝังได้ จึงให้ข้าเก็บรักษามันไว้แทนมาตลอด... 

ผู้ถือกระบี่นี้ หากใจแข็งดุจศิลาก็สามารถใช้มันฆ่าฟันทั่วทิศได้ แต่หาก 

จิตใจอ่อนแอแม้เพียงเล็กน้อยก็จะถูกมันย้อนทำร้าย เป็นสุดยอดวัตถุ 

อันธพาลในใต้หล้า รังแกคนอ่อนแอ เกรงกลัวคนแข็งแกร่ง ข้าว่าสำนัก 

ของพวกเจ้าก็เหมือน  ‘เพียงพอนเหลืองให้กำเนิดมุสิก’ รุ่นหลังไม่ดีเท่า 

รุ่นก่อน พอถึงรุ่นเจ้ายิ่งไม่ได้เรื่อง เมื่อต้องเลือกขุนพลจากกลุ่มคนอ่อนแอ  

ก็มีเพียงเจ้าที่ดูน่าจะพอเอามันอยู่”

เฉิงเฉียนฟังแล้วรู้สึกว่าคำพูดของเขาช่างลึกลับเข้าใจยาก ทั้งยัง 

รู้สึกว่าผู้อาวุโสท่านนี้คุยเก่งเหลือเกิน จึงลุกขึ้นบอกลา “ขอบคุณผู้อาวุโส 

ที่ช่วยเหลือ ข้ายังต้องไปหาพวกศิษย์พี่ ขอตัวก่อน”

“ช้าก่อน” เวินหย่าเรียกเขาไว้ “เจ้ารู้หรือว่าพวกเขาอยู่ที่ใด”

เฉิงเฉียนคิดว่าเกาะทางแถบทะเลบูรพามีอยู่ไม่มากนัก  คาดว่า 

พวกเหยียนเจิงหมิงน่าจะอยู่ในบริเวณข้างเคียงเช่นกัน แม้เขาไม่ชำนาญ  

แต่ก็ขี่กระบี่ได้แล้ว สามารถอาศัยช่วงที่คลื่นลมสงบ เหาะวนเหนือทะเล 

ในบริเวณใกล้เคียงได้ คงหาเจอได้ไม่ยากนัก

ทว่าชั่วขณะต่อมา เขาก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเวินหย่าพูดว่า “ข้าจะ 

บอกให้ พวกเขาอยู่บนเกาะร้างห่างจากที่นี่ไม่ถึงห้าหลี่ หากเจ้าขี่กระบี่ 

ออกไปเพียงครู่เดียวก็ถึงแล้ว แต่ขอเตือนว่าอย่าทำเช่นนั้นจะดีกว่า... 

เพราะโจวหานเจิ้งก็อยู่บนเกาะนั้นพอดี”

เฉิงเฉียนสูดหายใจเฮือก 

เวินหย่าเอ่ยต่อ  “เมื่อคืนเกิดคลื่นยักษ์ในทะเลบูรพา  แม้แต่ 

พวกเจ้าก็ยังได้รับผลกระทบ บ่งชี้ว่ามีผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถึงแก่ความตาย  
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กู้เหยียนเสวี่ย...เฮ้อ เจ้าคนหน้าขาว2 แซ่โจวนั่นคงฉวยโอกาสขณะชุลมุน 

ล่าถอยออกมาเป็นแน่...หึ หนีได้เร็วนัก”

เดิมเฉิงเฉียนยังมิได้ร้อนใจนัก แต่พอได้ยินเช่นนี้ก็ใจเย็นไม่ไหวอีก 

เวินหย่ายังพูดไม่ทันจบ เขาก็คว้ากระบี่ซวงเริ่น เหาะขึ้นกลางอากาศแล้ว

เวินหย่าคาดไม่ถึงว่าเฉิงเฉียนจะใจร้อนเช่นนี้ เขาสบถเบา  ๆ  พลาง 

ดีดนิ้วทีหนึ่ง ประกายสีฟ้าพุ่งออกมา ปล่อยเชือกเซียนออกไปไล่ตาม 

มัดตัวเฉิงเฉียนเอาไว้อย่างแน่นหนา เขาจึงตกลงมาบนหินโสโครกอีกครั้ง

เวินหย่าเอ่ยอย่างกราดเกรี้ยว “บ้าไปแล้วหรือ คิดจะรนหาที่ตาย 

หรือไร ใครบอกว่าเจ้าคือมารเฒ่าตนนั้นกลับชาติมาเกิด ตาบอดไปแล้วรึ”

คำพูดไม่มีหัวไม่มีหาง แต่เฉิงเฉียนกลับฟังเข้าใจ เขาดิ้นรนอย่าง 

ดุเดือด  “เดิมข้าก็ไม่ใช่อยู่แล้ว  อาจารย์เข้าใจผิดต่างหาก...ผู้อาวุโส  

โจวหานเจิ้งคิดไม่ซื่อ พวกศิษย์พี่กำลังตกอยู่ในอันตราย ได้โปรดปล่อยข้า 

ไปเถอะ”

“อย่าทำเป็นไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ล่อหน้าขาวแซ่โจวนั่นไม่ใช่คนดี  

แต่ฝีมือระดับเขา ต่อให้เป็นข้าที่อยู่ในช่วงที่พลังเต็มเปี่ยมก็ไม่แน่ว่าจะ 

สู้เขาได้...ส่วนเจ้า? หึ ๆ”

เฉิงเฉียนไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย “ขอบคุณผู้อาวุโสที่เตือน สู้ย่อม 

สู้ไม่ได้ แต่ข้าสามารถลอบวางแผนโจมตีได้ ผู้อาวุโสโปรดอย่าทำให้ข้า 

ลำบากใจ”

เวินหย่า “...”

เขาไม่รู้จริง  ๆ  ว่าเฉิงเฉียนเอ่ยคำพูดเช่นนี้ออกมาได้อย่างไร อายุ 

สิบหกสิบเจ็ดปีสำหรับคนทั่วไปนับว่าเป็นเด็กหนุ่ม แต่เมื่ออยู่ในโลกแห่ง 

การฝึกบำเพ็ญที่มักมีเต่าพันปีตะพาบหมื่นปี กลับเป็นเพียงเด็กเหลือขอ 

ที่ไม่ควรค่าให้เอ่ยถึง

เวินหย่านึกไม่ออกว่าหานมู่ชุนเลี้ยงเด็กเหลือขอคนนี้จนโตมาได้ 

2 เป็นคำที่ใช้เรียกเด็กหนุ่มหรือชายหนุ่มหน้าตาดี โดยทั่วไปมักใช้ในเชิงดูถูก หมายถึงผู้ชาย 

ที่เกาะผู้หญิงกิน
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อย่างไร...เขาไม่เพียงไม่ยำเกรงคนที่แข็งแกร่งกว่าแม้แต่น้อย แต่ยังแสดง 

ความชั่วร้ายออกมาอย่างโจ่งแจ้งด้วย!

ในใจเฉิงเฉียนเริ่มร้อนเป็นไฟ เพียงแต่ติดที่เวินหย่าเป็นสหายเก่า 

ของผู้บรรลุมู่ชุนจึงไม่กล้าชักสีหน้าใส่ ได้แต่เอ่ยอย่างอดทน “ผู้อาวุโส 

เวิน!”

“สำนัก...” เวินหย่าพลันถอนหายใจยาว “เด็กน้อย อาศัยเด็กอย่าง 

พวกเจ้าคงประคับประคองสำนักฝูเหยาเอาไว้ไม่ได้”

เฉิงเฉียนไม่รู้ว่าเหตุใดเวินหย่าต้องพูดจาบั่นทอนเช่นนี้ แต่พอนึกถึง 

ตอนที่เขาพูดกับอาจารย์ก็ไม่เคยมีคำพูดดี ๆ เลยสักครั้ง ในใจจึงปล่อยวาง 

ลงได้ ไม่ต่อล้อต่อเถียงเรื่องนี้อีก เพียงแค่จ้องเวินหย่าอย่างดึงดัน ขณะ 

เดียวกันก็ลอบศึกษาเชือกรัดเซียนบนตัว หาช่องโหว่เพื่อให้หลุดออกไป

ไม่คาดว่าชั่วขณะต่อมาเขาก็รู้สึกว่ารอบกายผ่อนคลายลง เวินหย่า 

ดึงเชือกรัดเซียนกลับไปแล้ว

“เจ้าอายุแค่นี้ก็ไปถึงขั้นขี่กระบี่แล้ว นับว่าโดดเด่นเหนือผู้คน ข้า 

คบหากับอาจารย์เจ้าหลายปี มิอาจทนดูเจ้าไปหาที่ตาย...”

ไมท่นัขาดคำ บนโขดหนิพลนัปรากฏภาพมายาขึน้มา เวนิหยา่แบง่จติ 

แยกออกเป็นสามสาย

“หากเจ้าฝ่าจิตแยกทั้งสามของข้าได้  ข้าก็จะไม่ขัดขวางเจ้าอีก”  

เวินหย่าเอ่ย “แต่มีข้อแม้ว่า ข้าไม่อยากเห็นเพลงกระบี่ร่ายรำกรีดกราย 

ของสำนักฝูเหยา เจ้าเลือกใช้ได้เพียงกระบวนท่าเดียว และใช้ซ้ำได้เพียง 

กระบวนท่านี้เท่านั้น ขอเพียงเจ้าทำลายจิตแยกของข้าได้ เจ้าจะไปวางแผน 

จัดการใครก็ตามสบาย”

ใช้ได้เพียงกระบวนท่าเดียว เช่นนั้นมิใช่ต้องเดิมพันด้วยพลังปราณ 

หรือ

เฉิงเฉียนโกรธจนแทบหัวเราะ...รู้สึกว่าผู้อาวุโสเวินท่านนี้ช่างไม่เคารพ 

ความเป็นผู้อาวุโสของตนเองเสียเลย ถึงกับเสนอให้สู้กับเขาด้วยพลังปราณ 

เช่นนั้นจะต่างอะไรกับผู้ใหญ่งัดข้อกับเด็กอายุสี่ห้าขวบเล่า

หน้าเหม็นไร้ยางอายจริง ๆ
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เฉิงเฉียน  อดกระชากเสียงไม่ได้ “ฐานการบำเพ็ญของข้าต่ำต้อย  

กว่าข้าจะใช้กระบี่ทำลายจิตแยกทั้งสามของผู้อาวุโสได้ อย่าว่าแต่กระดูก 

ของเหล่าศิษย์พี่ข้าจะถูกแช่แข็งเลย เกรงว่าข้าเองก็คงอดตายไปเสียก่อน... 

ผู้อาวุโสเวิน รบกวนท่านพูดคุยด้วยเหตุผลสักหน่อยเถิด”

เวินหย่าไม่สะทกสะท้าน เขากวาดตามองเฉิงเฉียน เด็กหนุ่มทั่วไป 

บ้างก็เก็บกักความเคียดแค้น บ้างก็แข็งข้อ บ้างก็ทะเยอทะยาน บ้างมี 

ความกลัดกลุ้มเต็มทรวง จิตใจจึงมักไม่มั่นคง คิ้วตาแผ่กลิ่นอายชั่วร้าย 

เพราะใจกระวนกระวายได้ง่าย  และในเรื่องนี้ เฉิงเฉียนก็ยิ่งมีมากกว่า 

คนทั่วไป

เวินหย่าโจมตีเขาอย่างไม่ปรานี “พูดเช่นนี้หมายความว่าเจ้าทำลาย 

ไม่ได้แม้แต่จิตแยกของข้า ยังคิดเพ้อฝันจะไปสู้กับโจวหานเจิ้ง? อาศัย 

อะไร ฝันกลางวันหรือ”

เฉิงเฉียนกำลังจะโต้เถียง ทว่าเวินหย่าโบกมือ ขัดจังหวะเขาอย่าง 

ดุดันอีกครั้ง “หากจะฟื้นฟูสำนัก เจ้าต้องทำด้วยใจจริง สิ่งที่ควรทำที่สุด 

ในยามนี้คือหลบซ่อนตัว ตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักสักสามสี่ร้อยปี แต่ข้าว่า 

เจ้าคงไม่กล้าแบกรับภาระใหญ่หลวงนี้เพียงลำพัง  ถึงได้เร่งรุดแต่จะไป 

ข้างหน้าโดยไม่สนใจสิ่งใดเช่นนี้!”

หางตาเฉิงเฉียนกระตุกอย่างแรง จากนั้นก็ยกกระบี่ซวงเริ่นขึ้น  
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เอ่ยเสียงเรียบ “ผู้อาวุโสกล่าวมีเหตุผล แต่ข้าไม่หลงกล”

เวินหย่าคิดในใจ ช่างเป็นก้อนหินในหลุมส้วมจริง ๆ ทั้งเหม็นทั้งแข็ง 

สั่งสอนไม่ได้

ดังนั้นเขาจึงเคลื่อนจิตแยกทั้งสามดังใจนึก พุ่งเข้าโอบล้อมเฉิงเฉียน

ชิงลงมือก่อนผู้เยาว์เช่นนี้ เห็นชัดว่าผู้อาวุโสเวินไม่มีคุณธรรมและ 

ความซื่อตรงอะไรเลยจริง ๆ

ซวงเริ่นในมือเฉิงเฉียนจู่โจมจิตแยกทั้งสามดุจเกลียวคลื่นยักษ์  

ปราณกระบี่ปั่นป่วนน้ำทะเลรอบแนวหินโสโครกที่เดิมสงบนิ่งขึ้นมา พลังอัน 

ดิบเถื่อนกระแทกใส่แนวหินอย่างรุนแรง ใต้เท้าของคนทั้งสองสั่นสะเทือน  

จิตแยกทั้งสามของเวินหย่าผสานรวมกัน ก่อเป็นม่านแสงขนาดใหญ่กลาง 

อากาศ แผ่คลุมเหนือศีรษะเฉิงเฉียนเหมือนแหจับปลา

ปราณกระบี่กับตาข่ายยักษ์ปะทะกันกลางอากาศเกิดเสียงดังสนั่น 

หวั่นไหว แนวหินโสโครกสั่นสะเทือน ก้อนหินกระเด็นปลิวว่อนแทบจะ 

แตกเป็นเสี่ยง ๆ ในทันที

เวินหย่ายังคงนั่งอยู่ที่เดิม รีบทำมือประสานอิน ปกป้องก้อนหิน 

ตรงจุดที่ตนนั่งอยู่เอาไว้ ไม่ให้ตนต้องตกลงไปเต้นระบำกับปลาในทะเล

จิตแยกทั้งสามถูกปล่อยออกไปโดยไม่มีหลักการใด  ๆ ทั้งสิ้น ใช้เพียง 

พลังอันดุเดือดระงับปราณกระบี่ของเฉิงเฉียน ตาข่ายที่เกิดจากม่านแสง 

ยักษ์ค่อย ๆ หดตัวปกคลุมเฉิงเฉียนไว้อย่างแน่นหนา

เฉิงเฉียนต้านไม่อยู่ชั่วขณะ เมื่อประคับประคองต่อไปไม่ไหว จึง 

ได้แต่ขี่กระบี่หลบเลี่ยงไปรอบ ๆ พลางหอบหายใจอย่างแรง 

“กระบี่คลื่นทะเล” เวินหย่าแค่นหัวเราะหยัน “ด้วยระดับจิตใจอย่าง 

เจ้า ถึงกับกล้าอวดว่าตนเคยฝึกกระบี่คลื่นทะเล?”

ทันใดนั้นเขาก็กู่ร้องยาว จิตแยกเหนือศีรษะแปรเป็นร่างลวงตา  

จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสี่ ค่อย  ๆ  แบ่งร่างลวงออกมาหนึ่งกลุ่ม ใน 

มือของทุกร่างถือกระบี่ที่ปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่า ชี้มายังเฉิงเฉียน

กระบวนท่ากระบี่ของแต่ละจิตแยกต่างกันโดยสิ้นเชิง  ราวกับ 

ฝูงแมลงวันบินว่อนทั่วฟ้าจนสับสนตาลาย
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ประกายกระบีท่ำใหเ้ฉงิเฉยีนสบัสนมนึงงจนอยากอาเจยีน ถกูอกีฝา่ย 

บีบต้อนจนมุม

เวินหย่าแผดเสียง “ดูกระแสน้ำใต้เท้าเจ้า!”

เฉิงเฉียนตื่นตระหนก

ยามนีเ้มือ่มองไป ผนืทะเลราบเรยีบดจุดวงจนัทรใ์นฤดสูารท มเีพยีง 

พื้นที่เล็ก  ๆ  บนโขดหินที่ตนยืนอยู่ที่เกลียวคลื่นหัวแตกขนาดยักษ์ม้วนตัว 

กระแทกเข้ามา

คลื่นใต้น้ำมิได้อ่อนโยนกว่าคมกระบี่ใด  ๆ  เพราะแหล่งก่อกำเนิด 

ไพศาลไร้สิ้นสุด โอบอุ้มร้อยนที สะบั้นผืนเมฆ ซอกซอนเข้าไปในทุก 

รอยแยก แทรกซึมทุกอณูเม็ดทราย...

ทุกแห่งคือความสิ้นหวัง ทุกแห่งมีโอกาสรอด

ผู้บรรลุเวินหย่าไม่ให้เวลาเขาครุ่นคิด ประกายกระบี่ของจิตแยก 

ร้อยกว่าสายแปรเป็นแหฟ้าตาข่ายดิน กวาดต้อนเข้ามา เฉิงเฉียนเหมือน 

เกิดการตื่นรู้ เขากวัดแกว่งกระบี่ต้านรับตามสัญชาตญาณอีกครั้ง แต่ก็ 

รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง ทำให้กระบี่นี้ไม่แน่วแน่นัก จิตกระบี่ 

เสียหลักกลางคัน

เขาจำต้องหลบคมกระบี่ของเวินหย่าอีกครั้ง ร่อนลงบนแนวหิน 

โสโครกอย่างทุลักทุเล  แต่ก็มิอาจหยุดพักแม้เพียงชั่วขณะ ปลายเท้า 

สะกิดพื้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประกายกระบี่เจ็ดแปดสายก็ไล่ตาม 

มาสกัดกั้นทางด้านหลัง ทิ้งร่องรอยไหม้เกรียมไว้เป็นทางยาวเบื้องหลังเขา

การถูกบีบให้จนมุมท่ามกลางความตื่นตระหนกนี้ทำลายความตื่นรู้ 

ที่บ่มเพาะขึ้นมาอย่างยากลำบากในใจเฉิงเฉียนจนสิ้น ทั้งยังสกัดลมหายใจ 

เขาไว้ในอก ไม่อาจระบายออกมาทั้งไม่อาจสูดเข้าไปใหม่ สร้างความอึดอัด 

ทรมานยิ่งนัก

ยามนี้เอง เขาก็ได้ยินผู้บรรลุเวินหย่าตะโกนอีกครั้ง “ดูตัวเจ้าสิ!”

ข้างหูเฉิงเฉียนมีเสียงดังวิ้ง  ๆ มือที่เคยกุมกระบี่ซวงเริ่นไม่ยอม 

ปล่อยแม้ตอนที่เกือบจมน้ำตายคลายออก กระบี่ร่วงตกลงพื้น

หลายปีที่ผ่านมาบนเกาะมังกรเขียว  เขามุ่งฝึกฝนพลังปราณกับ 
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เพลงกระบี่  ทุกขณะแม้ในยามหลับล้วนคิดแต่จะต้องเหยียบย่ำพวก 

โจวหานเจิ้งไว้ใต้ฝ่าเท้าให้ได้ ในหัวมีแต่การฟื้นฟูสำนัก แต่กลับละเลย 

การพิจารณาตนเอง แทบไม่ได้สำรวจเข้าไปภายในตัวเองเลย

เขาใช้ความโอหังเต็มทรวงห่อหุ้มร่างอันอ่อนแอของตนไว้ กลัวว่า 

หากตนล่าช้า พวกศิษย์พี่ศิษย์น้องก็จะถูกรังแก

เฉิงเฉียนชิงชังคำว่า  “วิญญาณแตกสลาย” เขามักรู้สึกว่าอาจารย์ 

เพียงแค่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางขุนเขาสายน้ำ มิได้ตายจากไปไหน  

ยังคงมองดูเขาอยู่ทุกหนแห่ง เขาถูกดวงตาในจินตนาการคู่นั้นจ้องมอง 

จนในใจหวาดหวั่นตลอดเวลา

เวินหย่า “รับ!”

เฉิงเฉียนพลันชะงัก หยิบกระบี่ซวงเริ่นขึ้นต้านรับเหนือศีรษะอย่าง 

คลอ่งแคลว่ ชัว่ขณะนัน้เขารูส้กึวา่กระบีใ่นมอืไมเ่พยีงเชือ่มโยงกบัตน แตย่งั 

เชื่อมโยงกับฟ้าดินด้วย

มนุษย์ฝึกบำเพ็ญหนึ่งชาติภพ มหามรรคาสามพัน สรุปรวมเป็น 

หนึ่งประโยคคือ “มองฟ้าดินแล้วมองตนเอง” มิใช่หรือ

จิตกระบี่ที่ร้อนรนเกรี้ยวกราดของเฉิงเฉียนสลายไปในบัดดล แต่ก็ 

เหมือนมิได้สงบนิ่งอย่างแท้จริง ยามนี้ปราณกระบี่ของเขาแทบจะเยือกเย็น 

ทว่าภายในกลับเปี่ยมด้วยพลังหนุนเนื่อง บนร่างเขาไม่มีความโกรธเกรี้ยว 

จนแทบพลิกเกาะทลายโขดหินแล้ว มีเพียงปราณกระบี่ซวงเริ่นอันเย็นเยียบ 

แทรกซึมเข้าไปในทุกอณูของม่านแสง

จิตกระบี่และม่านแสงหักล้างกันทีละชั้น “สลาย”  จิตแยกดวงหนึ่ง 

ของเวินหย่าซึ่งอยู่ในนั้น

เฉิงเฉียนกดกระบี่ซวงเริ่นลง อาศัยการถอยเพื่อรุก ทว่าชั่วพริบตา 

ก็ยกกระบี่ขึ้นมาอีกครั้ง ราวกับคลื่นระลอกหนึ่งยังไม่ทันสงบ อีกระลอก 

ก็ก่อตัวตามเข้ามา ได้ยินเสียงดังเปรี๊ยะ  ๆ  เหมือนไส้เทียนปะทุดังไปทั่ว  

จิตแยกสุดท้ายของเวินหย่าค่อย  ๆ  สลายไป ม่านแสงถูกปราณกระบี่ที่ 

เย็นเยียบดุจน้ำค้างแข็งกลืนกินในพริบตา ทั้งเกาะเงียบงัน เหลือเพียง 

เฉิงเฉียนที่เหมือนบังเกิดความรู้แจ้งเผชิญหน้ากับผู้บรรลุเวินหย่าที่ยังคง 
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นั่งขัดสมาธิ

เฉิงเฉียนเพิ่งรู้สึกว่าตนได้สัมผัสแก่นแท้ของ  “กระบี่คลื่นทะเล”  

เป็นครั้งแรกในยามนี้เอง

เขาเข้าสู่สมาธิเพราะการตื่นรู้อย่างไม่อาจควบคุมอีกครั้งในรอบ 

หลายปีมานี้ พลังบริสุทธิ์รอบกายเจือด้วยลมทะเลเย็นสบาย หลั่งไหลเข้าสู ่

เส้นลมปราณของเขาทันที เส้นปราณที่ผ่านการเคี่ยวกรำฝึกฝนมาหลายปี 

จนขยายกว้างขึ้นได้รับการทะลวงโดยไม่ติดขัดแม้แต่น้อย ปราณแท้ 

ไหลเวียนอย่างอิสระ เพียงครู่เดียวก็รู้สึกว่าแม้แต่บาดแผลบนร่างก็ดีขึ้น 

กว่าครึ่ง 

เมื่อเฉิงเฉียนตื่นจากสมาธิ ฟ้าทางทิศตะวันออกก็สว่างเป็นสีขาวพุงปลา 

แล้ว แม้จะเสียเวลาไปนาน แต่เฉิงเฉียนยังคงโค้งคำนับให้เวินหย่าด้วย 

สีหน้าซับซ้อน “ขอบคุณผู้อาวุโส”

เวินหย่าหลุบตาลงเล็กน้อย “ข้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสำนักฝูเหยา 

ของพวกเจ้า คนที่จิตใจไม่เข้มแข็งและใจอ่อนเหมือนสตรีกลับเข้าสู่มรรคา 

ด้วยกระบี่ คนที่ดึงดันดื้อรั้นและออกนอกลู่นอกทางเข้าสู่มรรคาด้วยใจ 

เด็กน้อย รากฐานของเจ้าอยู่ที่นี่ แต่หลายปีที่ผ่านมาเจ้ามัวแต่มุดเขาโค  

ไม่กลัวว่าจะหลงเดินทางผิดหรือ”

เฉิงเฉียนก้มหน้านิ่งเงียบ พูดไม่ออกชั่วขณะ

สิ่งที่ถ่ายทอดในโถงบรรยายล้วนเป็นเคล็ดการฝึกพลัง  ศิษย์พี่ 

เจ้าสำนักก็มิได้มาสนใจเขา ไม่เคยมีผู้ใดใช้สถานะผู้อาวุโสชี้ทางสว่างแก่ 

เขา...และต่อให้มีใครตั้งใจทำเช่นนั้น แต่ด้วยอุปนิสัยหยิ่งผยองของเขา  

ก็ไม่แน่ว่าจะยอมฟัง

“เอาแต่พุ่งเข้าชน แยกเขี้ยวกางเล็บทุกครั้ง เจ้าคิดว่าตนเองเป็นปู 

หรือ” เวินหย่าเอ่ยอย่างขุ่นเคือง “เจ้าสัตว์กระดองแข็งนั่น นอกจากต้มสุก 

เอาเนื้อมาแกล้มสุราแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีก”

เฉิงเฉียนยิ่งก้มหน้าลงต่ำ ได้ยินผู้บรรลุเวินหย่าเอ่ยถึงตรงนี้ก็กลืน 

น้ำลายลงคออย่างเห็นได้ชัดเจน...ยอดฝีมืออาวุโสที่ควรหลีกห่างทางโลกผู้นี ้
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ถึงกับแสดงความตะกละออกมาหน้าตาเฉย!

เฉิงเฉียน “...”

เวินหย่าเห็นสายตาพิลึกพิลั่นของเฉิงเฉียนก็เอ่ยด้วยความโมโห 

ทันที “มองอะไร มิใช่พวกเจ้าหรือที่ทำให้บิดามีบ้านแต่ไม่อาจกลับ บัดซบ 

เจ้าพวกไม่ได้เรื่อง!”

เฉิงเฉียนก้มหน้าหลุบตา “ขอรับ”

ผ่านไปครู่หนึ่ง เขาก็อดเงยหน้าขึ้นถามไม่ได้ “ผู้อาวุโส ข้าไปได้แล้ว 

กระมัง”

เวินหย่าอึ้งจนแทบหงายหลัง ตอนนี้นับว่าเขารู้ซึ้งถึงความดื้อรั้น 

ดันทุรังของเฉิงเฉียนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะบำเพ็ญหรือการตื่นรู้  

สำหรับเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้ล้วนเป็นเรื่องนอกกาย ในสายตาเขา สิ่งเหล่านี้ 

เทียบไม่ได้กับพวกศิษย์พี่ศิษย์น้องร่วมสำนักแม้แต่น้อย

เวินหย่าเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม  “ผู้ฝึกบำเพ็ญผ่านด่านเคราะห์ 

นับร้อยพัน ถูกทัณฑ์อสนีจึงสามารถค้นพบทางรอดเพียงเล็กน้อยจาก 

ช่องว่างของมรรคาสวรรค์ได ้ แต่ไรมาล้วนวางเฉยต่อญาติพี่น้อง มิตรสหาย 

เป็นดั่งสายน้ำที่ไหลผ่าน โดดเดี่ยวลำพังอยู่เสมอ ใจจึงสงบนิ่ง ในใจเจ้า 

มีความคิดฟุ้งซ่านมากมายเช่นนี้ จะเข้าสู่มหามรรคาได้อย่างไร”

เฉิงเฉียนตอบโดยไม่ต้องคิด “หากต้องมีชีวิตอยู่อย่างรันทดเช่นนั้น  

ยังจะแสวงหาชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเพื่ออะไร ผู้อาวุโส มรรคาของอาจารย์ข้ามิใช่ 

เช่นนั้น”

“เจ้าเทศนาข้ารึ” เวินหย่ามองเขาอย่างไม่อยากเชื่อ “คนตัวเล็ก  ๆ  

เช่นเจ้าริจะมาเทศนาข้า...ได้ เช่นนั้นมรรคาของอาจารย์เจ้าคืออะไร”

ความจริงผู้บรรลุมู่ชุนเทศนาน้อยยิ่งนัก เมื่อครู่พอพูดออกไปแล้ว  

เฉิงเฉียนก็นึกเสียใจภายหลัง รู้สึกว่าตนเอ่ยวาจาอวดด ี แต่พอเวินหย่าถาม 

ความคิดของเขาก็แล่นอย่างรวดเร็ว โพล่งออกมาทันใด “ที่อาจารย์ข้าฝึก 

คือ  ‘ความพึงพอใจ’  และ  ‘อิสระ’...ผู้อาวุโส ผู้เยาว์ขอเสียมารยาท แต่ข้า 

สงสัยมานานแล้ว ชีวิตที่ยืนยาวและทุกข์ยากตามลำพังก็คือความพึงพอใจ 

อย่างนั้นหรือ”
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เวินหย่าอึ้งไป

ในใจเฉิงเฉียนเป็นห่วงพวกเหยียนเจิงหมิงจึงคร้านจะพูดคุยไร้สาระ 

กับเขาอีก ประสานหมัด เตรียมขี่กระบี่จากไปทันที

เวินหย่ากลับเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง เรียกเขาไว้ “ช้าก่อน!”

เวินหย่าจ้องเฉิงเฉียนด้วยแววตาซับซ้อนพลางเอ่ยช้า  ๆ “ต่อให้เจ้า 

ฝึกกระบี่ทั้งคืนก็ก้าวหน้าได้เล็กน้อยเท่านั้น หรือยังเพ้อฝันว่าจะทะยานฟ้า 

ได้ในก้าวเดียว? เจ้าสู้โจวหานเจิ้งไม่ได้หรอก มานี่ก่อน ข้าจะมอบของ 

สิ่งหนึ่งแก่เจ้า”

เฉิงเฉียนตกตะลึง เวินหย่าหนีบนิ้วจรดที่หว่างคิ้วของตน สีหน้า 

เจ็บปวด ปากท่องพึมพำ ลำแสงสีฟ้าค่อย ๆ ปรากฏขึ้นที่กลางหว่างคิ้ว

ขณะที่ลำแสงสีฟ้าค่อย  ๆ  แผ่ขยายออก ใบหน้าของเวินหย่าก็หม่น 

หมองลงอย่างเห็นได้ชัด ถึงขั้นแผ่กลิ่นอายมรณะออกมาเล็กน้อย

เฉิงเฉียนมีนิสัยชอบปลีกตัว ปกติไม่คบหาผู้คน เมื่อพบเจอเรื่องใด 

ก็มักไม่ปรึกษาใคร ไม่เคยคาดหวังให้ผู้ใดยื่นมือช่วยเหลือ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง 

ความช่วยเหลือที่ทำร้ายตนเองอย่างชัดเจนเช่นนี้

แม้เขาจะไม่รู้ว่าแสงสีฟ้านี้คืออะไร  แต่ก็มองออกว่าสภาพของ 

ผู้บรรลุเวินหย่ากำลังย่ำแย่ จึงรีบห้ามปราม “ผู้อาวุโสเวิน ท่านไม่จำเป็น 

ต้อง...”

ไม่ทันขาดคำ เวินหย่าก็ตวาดเบา  ๆ คว้าลำแสงสีฟ้านั้นไว้ในมือ  

ประกายแสงสว่างวาบแล้วก็ซีดจางลง ในฝ่ามือเวินหย่าปรากฏหยกรูปทรง 

คล้ายไข่ห่าน โปร่งแสงและดูอ่อนโยนยิ่งนัก

เวินหย่าก้มหน้ามองหยกในมือด้วยสายตาซับซ้อน ทันใดนั้นก็ยิ้ม 

เอย่วา่ “ในอดตีขา้ฝกึเซยีนแสวงหามรรคาอยา่งลำบากยากเขญ็และไรห้นทาง  

คุณสมบัติก็ไม่ดี แม้แต่เกาะมังกรเขียวยังไม่ยอมรับ โชคดีได้สหายคนหนึ่ง 

มอบสิ่งนี้ให้ สิ่งนี้คือ  ‘หยกรวมวิญญาณ’ เมื่อฝังไว้ในร่างคนธรรมดาก็จะ 

ทำให้คนผู้นั้นกระโดดข้ามขั้นตอนอันยาวนานก่อนดูดปราณเข้าร่าง ก้าว 

เข้าสู่หนทางแห่งความเป็นอมตะได้โดยตรง แต่การอาศัยสิ่งภายนอกเข้าสู่ 

มรรคาย่อมไม่แตกต่างจากการกินยา ฐานการฝึกบำเพ็ญไม่มั่นคง เหมือน 
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ลอยอยู่บนผิวน้ำ...การฝึกเช่นนี้ไม่น่าสนุกเลยสักนิด แต่หากนำไปใช้รับมือ 

กับโจวหานเจิ้งก็น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ขอมอบให้เจ้า”

เอ่ยจบเขาก็ยกมือขึ้นทันที เฉิงเฉียนไม่ทันหลบเลี่ยง รู้สึกเพียงว่า 

พลังบริสุทธิ์กระทบที่หว่างคิ้ว พริบตาก็จมหายเข้าไปในร่างกาย

เฉิงเฉียนราวกับถูกสาดด้วยน้ำเย็น สะท้านวาบตั้งแต่ศีรษะจรด 

ปลายเท้า การโคจรของปราณแท้ในช่องท้องถูกก่อกวนทันที ถึงกับพูด 

ไม่ออกไปชั่วขณะ

ผู้บรรลุเวินหย่าเห็นเขาหน้าตาเหยเกก็หัวเราะออกมาอย่างไม่  

กักเก็บ “วางใจเถอะ สิ่งนี้ไม่มีผลร้ายต่อเจ้า เพียงแต่อาจไม่มีประโยชน์ 

อะไรในระยะเวลาอันสั้น...หยกรวมวิญญาณนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงจากข้ามา 

หลายปี หากใช้อย่างเหมาะสมก็สามารถยับยั้งโจวหานเจิ้งได้ชั่วขณะ เจ้า 

บอกว่าสู้ไม่ได้ก็วางแผนลอบทำร้ายได้มิใช่หรือ ในเมื่อเจ้าเลื่อนสภาวะ 

บำเพ็ญของตนขึ้นไปไม่ได้ การกดคนอื่นลงมาก็ให้ผลเหมือนกัน”

กล่าวจบในมือเขาก็เสกคาถาสีทองออกมาก่อนจะจมหายเข้าไปใน 

หว่างคิ้วของเฉิงเฉียน “นี่คือวิธีใช้ จำไว้ให้ดี”

เฉิงเฉียนพูดไม่ออก เวินหย่าเห็นปราณสีฟ้าตรงหว่างคิ้วเขาค่อย  ๆ  

สลายไปก็รู้ว่าหยกรวมวิญญาณผสานรวมกับร่างของเขาอย่างสมบูรณ์แล้ว  

จึงพยักหน้า “ได้แล้ว ไสหัวไปซะ อย่าตายล่ะ”

เฉิงเฉียนอยู่ในขั้นผนึกจิตขี่กระบี่ได้แล้ว  หยกรวมวิญญาณที่ 

ถ่ายทอดเข้าสู่ร่างจึงเป็นเพียงวัตถุเวทธรรมดาชิ้นหนึ่งสำหรับเขา  แต่ 

สำหรับผู้บรรลุเวินหย่านั้นต่างกัน ต่อให้เฉิงเฉียนไม่รู้ความเพียงใดยามนี้ 

ก็ฟังออก...นี่คือวัตถุเข้าสู่มรรคาของผู้บรรลุเวินหย่า เป็นฐานการฝึกบำเพ็ญ 

ทั้งหมดของเขา

มองผู้บรรลุเวินหย่าอีกครั้ง ตั้งแต่เขาดึงหยกรวมวิญญาณออกมา  

ผมเผ้าหนวดเคราก็ขาวโพลนไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ผู้เป็นอมตะย่อมไม่แก่ชรา นี่แสดงว่าการฝึกบำเพ็ญของเขาถดถอย 

ลงอย่างชัดเจน

“ข้า. . .”  เฉิงเฉียนไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี  “ข้าไม่อาจรับสิ่งนี้ ไว้   
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ผู้อาวุโส...นี่...”

“หุบปาก  ใช้สิ่งของภายนอกเข้าสู่มรรคา  คิดว่าพูดออกมาแล้ว 

ข้าภูมิใจนักหรือ” เวินหย่าตวาด “หากข้ามิได้ถูกเจ้าสุนัขพันทางพวกนั้น 

ไล่ล่ามาตลอดจนบาดเจ็บถึงฐานบำเพ็ญ ข้าคงปลิดชีพเจ้าคนหน้าขาวนั่น 

ด้วยมือตนเองไปแล้ว...ให้เจ้า เจ้าก็เอาไป แล้วไสหัวไปซะ!”

กล่าวจบเขาก็สะบัดแขนเสื้อ กรวดทรายบนเกาะถูกพัดตลบขึ้นมา  

พุ่งเข้าใส่หน้าเฉิงเฉียน จากนั้นเวินหย่าก็กระโดดลงน้ำ เมื่อเฉิงเฉียนพุ่ง 

ตามไป ก็เห็นเพียงแผ่นหลังเหมือนปลาใหญ่วูบผ่านใต้ท้องทะเล พริบตา 

ก็ไม่เห็นร่องรอยแล้ว

เฉิงเฉียนรีบขี่กระบี่ขึ้นฟ้า ไม่รู้เป็นเพราะเมื่อคืนเพลงกระบี่ก้าวหน้า 

หรือเพราะบนร่างมีหยกรวมวิญญาณเพิ่มขึ้นมา เขาจึงขี่กระบี่เคลื่อนที่ 

ได้ดังใจมากขึ้น

แต่ก็ไม่พบร่างของผู้บรรลุเวินหย่าอีก

เฉิงเฉียนกวาดตามองโดยรอบแต่ไร้ประโยชน์ ได้แต่ถอนหายใจ  

รำลึกถึงการได้พบพานโดยบังเอิญ รวมทั้งใบหน้าและความปรารถนาดีของ 

ผู้อาวุโสไว้ในใจ จากนั้นจึงหันกายออกตามหาพวกเหยียนเจิงหมิง

ตลอดทางมานี้ พวกเหยียนเจิงหมิงเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอย่างแท้จริง

หลังจากเฉิงเฉียนถูกคลื่นน้ำพัดพาไป  เหยียนเจิงหมิงเกือบจะ 

กระโดดตามลงไปด้วย เคราะห์ดีที่หลี่อวิ๋นกับหานยวนคว้าตัวเขาไว้สุดชีวิต 

ทุกคนฝ่าภัยพิบัติมาอีกระยะหนึ่ง แถบผ้าใต้ฝ่าเท้าก็มีสภาพดังที่ถังหว่านชิว 

ผู้เป็นเจ้าของบอกไว้ ยื้ออยู่ได้ไม่นานก็มีอันเป็นไป พวกเขาจึงถูกบีบให้ 

ต้องร่อนลงบนเกาะร้างแห่งหนึ่งกลางทาง

ท่าทางของศิษย์พี่ใหญ่ดูน่าตกใจเล็กน้อย เขาเหมือนคนเสียสติ  

หลี่อวิ๋นต้องคอยเกลี้ยกล่อมอยู่ข้าง  ๆ “ในเมื่อเสี่ยวเฉียนขี่กระบี่ได้ จะ 

จมน้ำตายได้อย่างไร เราจุดไฟรอเขาอยู่ที่นี่สักพัก พอเขาเห็นควันไฟก็ตาม 

มาเอง”

เหยียนเจิงหมิงเหมือนไม่ได้ยิน ตั้งแต่พลัดกับเฉิงเฉียน เขาก็ลุกนั่ง 
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ไม่เป็นสุขตลอดเวลา

เขามองออกไปในทะเลจากนัน้กผ็ดุลกุขึน้ “ทะเลสงบลงแลว้ พวกเจา้ 

อยู่ที่นี่ ข้าจะออกไปตามหาเขา”

หลี่อวิ๋นตื่นตระหนก  รีบเข้าไปทัดทาน  แต่สุดท้ายยังไม่ทันได้ 

เรียบเรียงคำพูดโต้แย้งก็มีคนอื่นหยุดเหยียนเจิงหมิงไว้แทน...ตอนที่ 

หลี่อวิ๋นลงสู่พื้น เขาได้วางคางคกทองที่แปลงร่างจากน้ำทิพย์คางคกทอง 

เอาไว้รอบ ๆ ตอนนี้น้ำทิพย์คางคกทองของเขาผ่านการปรับปรุงสูตรมาแล้ว 

หลายครั้งจึงคงสภาพอยู่ได้นานขึ้น ทั้งยังส่งข้อมูลข่าวสารได้...เดิมที่วาง 

เอาไว้ก็เพื่อรอเฉิงเฉียน ไม่คิดว่าจะเจอโจวหานเจิ้งเสียก่อน

แม้โจวหานเจิ้งจะหลบหนีออกมาเช่นกัน แต่สภาพมิได้สะบักสะบอม 

เช่นพวกเขา เขาหนีออกมาได้อย่างฮึกเหิมลำพอง ดูไม่ออกแม้แต่น้อยว่า 

เขารู้สึกอย่างไรที่สูญเสียสมุนไปกว่าครึ่งบนเกาะมังกรเขียว

แม้ข้างกายคนแซ่โจวจะเหลือคนปิดหน้าเพียงสองคน  แต่แค่ 

โจวหานเจิ้งคนเดียว พวกเขาที่ทั้งบาดเจ็บและฝีมืออ่อนหัดก็ไม่อาจรับมือ 

ได้แล้ว

ที่โชคร้ายกว่านั้นคือโจวหานเจิ้งเป็นคนระแวดระวังยิ่งนัก พอสองขา 

เหยียบลงบนเกาะ เขาก็พบสิ่งที่หลี่อวิ๋นวางไว้บนชายฝั่งทันที

“แย่แล้ว” หานยวนสังเกตคางคกของตนอย่างระมัดระวัง ก่อนเอ่ย 

เสียงเบา “เขาคงรู้แล้วว่าบนเกาะมีคน”

“ไม่เป็นไร” เห็นวิกฤติอยู่ตรงหน้า เหยียนเจิงหมิงจำต้องระงับ 

ความคิดที่จะออกไปตามหาเฉิงเฉียนเอาไว้ “คนต่ำช้าล้วนกลัวตาย ตอนนี้ 

เขาอยู่ในที่แจ้ง เราอยู่ในที่ลับ เขาคงตื่นตระหนกกว่าพวกเราเสียอีก ต้อง 

ใช้อุบายทำให้เขามึนงง...หลี่อวิ๋น อย่าหยุดค่ายกล ทำต่อ!”

หลี่อวิ๋นกัดฟัน ก้มหน้าก้มตากับงานตรงหน้า นี่คือสิ่งที่เขาอ่านมา 

จากตำรานอกรีต  ใช้ก้อนหินกิ่งไม้เป็นหลักผสานรวมกับยันต์คาถาจะ 

สามารถสร้างสภาวะมายาขึ้นมาได้ ไม่รู้ว่าจะกักโจวหานเจิ้งไว้ได้นานเท่าใด 

แต่ยื้อได้ชั่วขณะก็ยังดี

เกาะนี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก เดิมโจวหานเจิ้งสามารถอาศัยจิตสัมผัส 
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กวาดมองได้ แต่คนผู้นี้เหมือนอย่างที่เหยียนเจิงหมิงว่าไว้ ระแวดระวัง 

ยิ่งนัก แรกเริ่มจึงไม่กล้าบุ่มบ่าม ปล่อยให้สภาวะมายาที่ใช้ข่มขู่คนของ 

หลี่อวิ๋นสำแดงฤทธิ์ ทั้งสองฝ่ายหยั่งเชิงกันไปมาบนเกาะเล็ก ๆ เช่นนี้ทั้งคืน
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