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บทที่ 1
บทน�ำ
ช่วงเวลาแห่งสันติ สามภพสุขสงบ
จี้เซียวเจินเหริน* มุ่งหน้าไปมหรรณพแดนสรวงเพื่อขอโอสถวิเศษ
ที่สามารถถอดรกเปลี่ยนกระดูก สร้างร่างเนื้อขึ้นใหม่ได้
มหรรณพแดนสรวงซ่อนตัวอยู่กลางพยับเมฆ หมอกเมฆเกลื่อนนภา
โถมถาดุจทะเลชวนประหวั่น บดบังสุริยันผนึกสิ้นแสงตะวัน
จี้ เ ซี ย วเหิ น ฟ้ า ดวงตะวั น พลั น ผ่ า นพ้ น หมู ่ เ มฆออกมา ม่ า นเมฆ
ริมทะเลสาบทอประกายเรืองรอง บทเพลงแห่งแดนสรวงดังอ้อยอิ่ง
ประมุขแดนสรวงเป็นศิษย์พรี่ ว่ มส�ำนักของจีเ้ ซียว หลังบรรลุซงึ่ อิทธิปาฏิหาริย์
เขาก็ยกทะเลสาบทัง้ ทะเลสาบขึน้ เหนือทะเลหนานไห่ ใช้พยับเมฆบดบัง มีคา่ ยเวท
คุ้มครองป้องกัน
ทั้งสองรู้จักกันมานานสองร้อยกว่าปี มิตรภาพลึกล�้ำ จี้เซียวมาเยือนถึง
เรือนชานด้วยตนเองเช่นนี้ เดิมหาใช่มอี ปุ สรรคอันใดไม่ ทว่าครานีเ้ ขามาขอยา
มิใช่เพื่อตนเอง หากเพื่ออสูรตนหนึ่ง
...อสูรร้ายที่บาดเจ็บเจียนตายตนหนึ่ง
ครั้นได้ยินเช่นนั้น ประมุขแดนสรวงก็เอ่ยปากอย่างลังเล "อสูรตนนี้
เต็มไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้าย นิสัยบ้าระห�่ำยากสอนสั่ง ซ�้ำยังท�ำเจ้าแปดเปื้อน
ตามไปด้วย หาสมควรไม่"
* เจินเหริน เป็นค�ำเรียกยกย่องนักพรตหรือผู้บ�ำเพ็ญในลัทธิเต๋า
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"เขารับปากข้าแล้วว่าต่อไปจะไม่สังหารผู้ใดอีก"
จี้เซียวพูดด้วยสีหน้าราบเรียบ ทว่าในใจกลับคิด นอกจากนี้อุปนิสัย
ของเขายังว่านอนสอนง่าย มีชีวิตชีวา มองโลกในแง่ดี
ทั้งสองนั่งมองหน้ากันอยู่ในศาลาบนเกาะกลางทะเลสาบโดยไม่พูด
ไม่จา
ชาในถ้วยเย็นชืด ควันจางๆ เลือนหาย ประมุขแดนสรวงรู้ดีว่าเรื่องนี้
มิอาจแก้ไขจึงได้แต่มอบโอสถวิเศษให้จี้เซียว
"เจ้าตัดสินใจจะดูแลอสูรตนนี้เช่นไร"
จี้เซียวตอบโดยไม่ต้องคิด "ป้อนอาหาร จัดเตรียมที่พักที่อบอุ่น เปลี่ยน
ชื่อแซ่ให้เขาเสียใหม่"
ประมุขแดนสรวงเดินมาส่งแขกถึงริมทะเลสาบ ก่อนจากลาจู่ๆ ก็
ถามขึ้นว่า "เรื่องชื่อ เจ้าเลือกแล้วหรือไม่"
จี้เซียวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง "พบกันยามหิมะโปรย เรื่องราวในอดีตดั่งฝัน
เช่นนั้นก็เรียกเขาว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่* เถอะ"
ประมุขแดนสรวงไม่เห็นเป็นเช่นนั้น "ธรรมดายิ่งนัก"
จี้เซียวตอบ "ชื่อธรรมดาๆ เลี้ยงดูง่าย"

* ค�ำว่าเสวี่ย (雪) แปลว่าหิมะ
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บทที่ 2
ทั่วหล้าล้วนหิมะ แดนมนุษย์ไร้พ่าย
จี้เซียวเจินเหรินสิ้นอายุขัย
ส�ำนักกระบี่หานซานจัดพิธีเซ่นไหว้ ตั้งแท่นบูชาไว้ยังศาลบรรพชน
ผู้บ�ำเพ็ญพรตจากส�ำนักต่างๆ จ�ำนวนนับไม่ถ้วนเดินทางหมื่นหลี่* เพื่อมา
ร่วมงานศพรวมตัวฟังเสียงระฆังมรณะอยู่ที่เชิงเขาหานซาน ผู้ที่มีชื่อเสียง
ล�ำดับต้นๆ จ�ำนวนร้อยกว่าคนถูกพาขึน้ เขาร่วมประกอบพิธกี รรมยังศาลบรรพชน
เดือนสิบเอ็ดลมเหนือโถมกระหน�่ำ หิมะท่วมหานซาน แผ่นฟ้าผืนพสุธา
ล้วนแต่งอาภรณ์ไว้ทุกข์
หิมะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้หล่นร่วงตามเสียงระฆัง หลิวเสี่ยวไหวเนื้อตัว
สั่นสะท้านตามจิตใต้ส�ำนึก ภายใต้อาภรณ์นักพรตมือทั้งสองข้างสอดไขว้
อยู่ในแขนเสื้อ เขาเร่งชักเท้าออกเดิน
หลังผ่านพ้นสะพานแขวนฝูคง กองหิมะหนาหนักก็เริม่ ละลายลงทีละน้อย
เผยให้เห็นเส้นทางเขาที่ปูลาดไว้ด้วยแผ่นหินเปียกชื้น เส้นทางบนยอดเขา
คดเคีย้ ววกวน มีสายลมอบอุน่ พัดปะทะใบหน้าเป็นระยะๆ ธรรมชาติเขียวชอุม่
ปรากฏต่อสายตา
หลิวเสี่ยวไหวถูมือทั้งสองข้างพลางเอ่ย "อุ่นดีจริงๆ"
ปลายสะพานแขวน บนหลักศิลาก้อนหนึ่งมีอักษรสองค�ำสลักไว้...
ฉางชุน
* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ในที่สุดก็มาถึงยอดเขาฉางชุนของจี้เซียวเจินเหรินเสียที
ประตูอารามที่อยู่ตรงหน้าเสมือนหนึ่งทางเข้าไปยังโลกอีกใบ บันไดหิน
มีตะไคร่เขียวปกคลุมลามหายเข้าไปในดงพุ่มพฤกษ์เขียวชอุ่มบุปผาตระการ
ดอกซิ่ง* ดอกหลี** บานสะพรั่งราวเมฆาแลหยาดพิรุณ
หลิวเสี่ยวไหวหันกลับไปมอง อีกฟากของสะพานแขวนฝูคงที่ส่ายไหว
ไปมาจะเห็นก็แต่พายุหิมะ เทือกเขาทั้งหมดล้วนขาวโพลน
ภาพอัศจรรย์เช่นนี้ แม้จะเคยเห็นมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่ทุกครั้ง
เขาก็ยังอดเจริญตาเจริญใจไปกับทัศนียภาพดังกล่าวไม่ได้
เพราะสิ่งเหล่านี้มิใช่สิ่งที่ธรรมชาติประทานให้ มิได้มีอันใดเกี่ยวข้องกับ
การสรรค์สร้างของสวรรค์และพิภพ ต้นไม้ใบหญ้าบนยอดเขาฉางชุนทุกต้น
ล้วนเติบโตงดงามได้ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ ซ่อนตัวอยู่ในที่ลับที่มิอาจ
มองเห็น มีคา่ ยเวทร่ายซ้อนเป็นชัน้ ๆ หมุนโคจรอยูเ่ งียบๆ มิตอ้ งหิมะหรือสายฝน
วันคืนอบอุ่นเฉกวสันตฤดู
หานซานเป็นดินแดนที่เหน็บหนาวเย็นยะเยือก หิมะน�้ำแข็งไม่มีวัน
ละลายตลอดปี เดิมจีเ้ ซียวเจินเหรินอาศัยอยูใ่ นเรือนพ�ำนักเรียบง่ายเหนือยอดผา
เจียเทียนอันสูงตระหง่าน
ทว่าคู่ร่วมบ�ำเพ็ญของเขากลับเป็นโรคกลัวอากาศหนาว หลังทั้งคู่
ร่วมบ�ำเพ็ญอยู่ด้วยกัน เพื่อให้คู่ร่วมบ�ำเพ็ญเบิกบานใจ จี้เซียวจึงได้สร้าง
เรือนพ�ำนักขึน้ อีกแห่ง เลือกยอดเขาโดดเดีย่ วอบอวลไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติ
ตั้งค่ายเวท ดึงน�้ำพุร้อน ฝืนการผันแปรของสภาพอากาศให้ที่นี่อากาศอบอุ่น
ชั่วนิรันดร์
หลิวเสี่ยวไหวได้ยินศิษย์พี่ของเขาบอกว่าค่ายเวทเหนือยอดเขาต้องใช้
ศิลาศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดถึงสามหมื่นก้อนถึงจะรักษาสภาพเช่นนี้ไว้ได้ทั้งปี ศิลา
ศักดิส์ ทิ ธิส์ ามหมืน่ ก้อนนัน้ มีจำ� นวนมากเพียงใด เขาเองก็นกึ ไม่ออก เขาเป็นแค่
เด็กพรมน�ำ้ กวาดลานคนหนึง่ เท่านัน้ ทุกเดือนได้ศลิ าศักดิส์ ทิ ธิช์ นั้ เลวสามก้อน
* ซิ่ง หรือแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (ต้นบ๊วย) ดอกสีขาว อาจมีสีชมพูหรือสีแดงแซม เกสร
สีเหลือง
** ดอกหลีหรือดอกสาลี่
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จากฝ่ายการกิจเขาก็พึงพอใจยิ่งแล้ว
มรรคากระบี่ของจี้เซียวเจินเหริน 'แดนมนุษย์ไร้พ่าย' ร้ายกาจเพียงใด
ตัวเขาเองก็ยากจะจินตนาการ ที่ว่ากันว่าแบ่งภูผาผ่ามหาสมุทร สุดแผ่นฟ้า
จรดผืนปฐพีนั้นกลายเป็นค�ำเล่าลือไกลโพ้น ด้วยจี้เซียวไม่ชักกระบี่นานแล้ว
ยอดเขาฉางชุนบานสะพรัง่ ไปด้วยร้อยบุปผา สายลมอบอุน่ ละมุนละไม
น�ำ้ พุไหลริน ทุกสิง่ อย่างทีป่ รากฏอยูต่ รงหน้าล้วนมองเห็นสัมผัสได้ หลิวเสีย่ วไหว
คิด คนที่จะท�ำเช่นนี้ได้คงมีเพียงผู้บ�ำเพ็ญพรตที่บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วเท่านั้น
กระมัง
คู่ร่วมบ�ำเพ็ญของจี้เซียวน่าจะเรียกได้ว่า...สุดยอดความโชคดีของ
ผู้บ�ำเพ็ญพรต
ยามมีชีวิตอยู่จี้เซียวไม่เคยรับศิษย์ และยิ่งไม่มีทายาทสืบสายเลือด
มีเพียงคู่ร่วมบ�ำเพ็ญคนเดียวเท่านั้น
คูร่ ว่ มบ�ำเพ็ญของเขานามเมิง่ เสวีย่ หลี่ อายุลวง* สิบเก้า เป็นเพียงผูเ้ ดียว
บนหานซานที่ไม่รู้จักวิธีจับกระบี่และใช้กระบี่ไม่เป็น
ท่าทีของส�ำนักกระบีห่ านซานทีม่ ตี อ่ อาวุโสแซ่เมิง่ ผูน้ เี้ รียกได้วา่ เย็นชายิง่ นัก
ผู้บ�ำเพ็ญพรตอายุยืนยาว เดิมคู่ร่วมบ�ำเพ็ญคือสหายร่วมช่วยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน มรรคาสูงส่ง ความรักเสื่อมทราม
ต่อให้จี้เซียวต้องการมีคู่ร่วมบ�ำเพ็ญจริงก็ควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ไม่ธรรมดา เลือกรับเอานักพรตหญิง องค์หญิงเผ่ามาร หรือองค์ชายเผ่าอสูร
เพือ่ หานซาน เพือ่ สันติสขุ แห่งสามภพ เพือ่ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นนับหมืน่ พัน...
ไม่ว่าเช่นไรก็ต้องมีสาเหตุเพื่ออะไรสักอย่าง
ทว่าเมือ่ สามปีกอ่ นในวันพายุหมิ ะโถมกระหน�ำ่ เขาพาคนผูห้ นึง่ กลับมา
ประกาศต่อทัว่ หล้าว่าเมิง่ เสวีย่ หลีค่ อื คูร่ ว่ มบ�ำเพ็ญร่วมใช้โชคชะตาเดียวกับเขา
พิธีร่วมคู่บ�ำเพ็ญเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ ระฆังเคาะเก้ากังวาน มีผู้มา
ร่วมแสดงความยินดีจากทั่วทุกสารทิศ
* อายุลวง หรือซวีซุ่ย คือการนับอายุรวมอายุในครรภ์ด้วย 10 เดือน ให้นับเป็น 1 ปีในวันที่คลอด และไม่ว่าจะ
คลอดในวันไหนเดือนไหนก็ตามเมื่อพ้นวันตรุษจีนคือวันขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีนก็ให้นับเพิ่ม
ไปอีก 1 ปี
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ไท่ซั่งจั่งเหล่า* ปรมาจารย์แห่งหานซานปลีกสันโดษนานปีไม่ใส่ใจ
วิถคี วามเป็นไปทางโลก พอได้ยนิ เสียงระฆังมงคลก้องดังก็เรียกผูเ้ ป็นเจ้าส�ำนัก
มาถาม 'จีเ้ ซียวมีใจมุง่ มัน่ อยูใ่ นมรรคาวิถมี าแต่เล็ก ใครเล่าจะไปนึกว่าสุดท้าย
เขากลับแปดเปื้อนธุลีแดง** พื้นๆ หาไม่แล้วคงมีหวังที่จะได้ก้าวเป็นผู้ส�ำเร็จ
มรรคผลขึ้นสู่แดนสวรรค์เป็นคนแรกของโลกใบนี้'
ทุกคนแอบเห็นพ้อง แม้เรื่องขึ้นสู่แดนสวรรค์จะเป็นเพียงต�ำนาน ทว่า
ทุกคนต่างเชื่อว่าหากจะมีผู้ใดท�ำได้ล่ะก็ คนผู้นั้นย่อมต้องเป็นจี้เซียว
เมิ่งเสวี่ยหลี่ที่ถูกเรียกขานว่าเป็น 'ธุลีแดง' ไม่มีข้อดีอันใดแม้แต่น้อย
สามปีก่อนเขาอายุสิบหก หลังชักน�ำปราณเข้าร่างได้ไม่นาน คุณสมบัติทั้ง
ทางกายและสติปัญญาก็เทียบเคียงได้กับศิษย์นอกของหานซาน
มรรคากระบีห่ านซานอยูบ่ นวิถแี ห่งความมุมานะ เต็มไปด้วยข้อบัญญัติ
เคร่งครัด เมิ่งเสวี่ยหลี่กลัวหนาวชอบอากาศอบอุ่น นิสัยเกียจคร้าน ไม่เข้ากับ
ลีลาท่วงท�ำนองแห่งหานซานเลยแม้แต่น้อย
ศิษย์ทั้งหลายด้วยเพราะนับถือจี้เซียว จึงไม่กล้าแสดงท่าทีหมิ่นเกียรติ
เมิง่ เสวีย่ หลีอ่ ย่างเปิดเผย ท�ำเพียงจุดธูปอธิษฐานลับหลัง หวังว่าส�ำนึกผิดชอบ
ชั่วดีของเจินเหรินจะกลับมาเป็นปกติ
ทว่าในสายตาของเด็กพรมน�ำ้ กวาดลานเพียงหนึง่ เดียวของยอดเขาฉางชุน
หลิวเสีย่ วไหวรูส้ กึ ว่าอาวุโสเมิง่ ผูน้ หี้ าได้กำ� เริบเสิบสานถือดีวา่ เป็นทีโ่ ปรดปราน
อย่างที่ภายนอกเล่าลือกันไม่
ทุกวันอาวุโสเมิ่งผู้นี้ท�ำก็แค่เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ ไม่ฝึกกระบี่นั่งสมาธิ
หากจะถามว่ามีความผิดอันใด อย่างมากก็แค่บรรลุได้โดยไม่ต้องเปลืองแรง
เท่านั้น ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใดครั้นแพร่สะพัดออกไปถึงกลายเป็นมีโทษมหันต์
สมควรตายได้
ยามยิม้ ดวงตาของอาวุโสเมิง่ จะแคบเรียวจนแทบมองไม่เห็น บางคราว
ถึงกับเอ่ยปากบอก 'ขอบใจ ล�ำบากเจ้าแล้ว' กับเขา ท่วงท่าอ่อนน้อมไม่ว่าจะ
กับผู้รับใช้ หัวหน้าฝ่ายการกิจ หรือแม้แต่เจ้าส�ำนักก็ไม่มีอันใดแตกต่าง
* ไท่ซั่งจั่งเหล่า เป็นค�ำเรียกผู้อาวุโสสูงในส�ำนักหรือตระกูล
** ธุลีแดง หมายถึงโลกโลกีย์หรือชีวิตความเป็นไปทางโลก
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ครัน้ คิดถึงจุดนีห้ ลิวเสีย่ วไหวก็นกึ รันทด ภายใต้สภาวการณ์ทเี่ ป็นอยูใ่ น
เวลานี้ ภายภาคหน้าอาวุโสเมิ่งต้องท�ำเช่นไร แล้วยอดเขาฉางชุนเล่า
ขณะก�ำลังคิดสับสนวุน่ วาย หลิวเสีย่ วไหวก็เดินมาถึงสวนดอกไม้ ภายใน
สวนเขียวชอุ่มต้นไม้หนาทึบ เงาร่างเล็กๆ สีม่วงอ่อนปรากฏอยู่ท่ามกลาง
พุม่ พฤกษ์เขียวอ่อนเข้ม หลิวเสีย่ วไหวหยุดความคิดสับสน เดินตรงเข้าไปแสดง
คารวะทักทาย
ทีร่ มิ สระน�ำ้ ชายในอาภรณ์ผา้ ดิน้ สีมว่ งอ่อนก�ำลังนัง่ เอนอยูบ่ นแคร่ไม้ไผ่
ท่วงท่ามิส�ำรวม อาภรณ์ผ้าดิ้นวับวาวเป็นประกายไม่คล้ายผู้บ�ำเพ็ญพรต
หากเหมือนคุณชายน้อยตระกูลมั่งคั่งในแดนมนุษย์
เขาก�ำลังแกะเปลือกเมล็ดสน นัยน์ตางดงามละเอียดอ่อน นิ้วทั้งสิบ
เรียวยาวขาวนวลไม่ต่างอันใดกับดอกบัวที่ผลิบานอยู่ในสระ
หลิวเสี่ยวไหวพูดเสียงแผ่ว "อาวุโสเมิ่ง เจินเหรินเจ้าส�ำนักเชิญท่าน
ไปศาลบรรพชนเข้าร่วมพิธีไว้อาลัย"
ยังไม่ทันพูดจบ เสียงระฆังก็ดังลอยมาแต่ไกล เสียงระฆังมรณะดังก้อง
ฝูงสกุณาบินแตกตื่นตกใจ
เมิ่งเสวี่ยหลี่เงยหน้า สีหน้าฉงนสนเท่ห์ แสงสะท้อนจากในสระส่อง
ประกายระยิบระยับอยู่บนใบหน้า เกิดเป็นสีสันหลายหลากแปลกตา
หลิวเสี่ยวไหวคิดเอ่ยปากขอผู้อาวุโสได้โปรดระงับความโศกเศร้า แต่
สุดท้ายกลับอึกๆ อักๆ พูดอะไรไม่ออก อาวุโสเมิ่งคงไม่ร�่ำไห้ออกมากระมัง
"กินเมล็ดสนหรือไม่" เมิ่งเสวี่ยหลี่ถามด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง
"เอ๋?" หลิวเสี่ยวไหวตะลึงงัน "ไม่ ไม่กิน"
เมล็ดสนหนึ่งก�ำมือถูกเมิ่งเสวี่ยหลี่โยนลงไปในสระน�้ำ ไม่ต่างอันใดกับ
กลีบบุปผาหล่นร่วง ปลาไนสีแดงทองสามตัวแย่งอาหารกันอยูท่ า่ มกลางใบบัว
สีเขียว
นักพรตน้อยกล่าวด้วยสีหน้าวิตกกังวล "เจ้าส�ำนักเชิญท่าน..."
"ขอข้าสวมเสื้อเพิ่มอีกชั้นก่อนแล้วจะตามไป เจ้ากลับไปก่อนเถอะ
ไม่ต้องรอน�ำทาง" เมิ่งเสวี่ยหลี่พูด
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นักพรตน้อยเหมือนยกภูเขาออกจากอก เขาแสดงคารวะก่อนถอยจากไป
ตูม!
ครัน้ ปลาไนในสระกินเมล็ดสนหมด พวกมันก็กระโจนสะบัดหาง น�ำ้ ในสระ
แตกกระจายเป็นฟองฝอย
"กระโจนอันใดกัน หรือพวกเจ้าเองก็เชื่อว่าจี้เซียวสิ้นแล้ว?" เมิ่งเสวี่ยหลี่
ลุกขึ้นปัดอาภรณ์ยาวบนตัว เปลือกเมล็ดสนหล่นกระทบพื้นดังกราว
ปลาไนพ่นฟองอย่างไร้เดียงสา
หนึ่งเดือนก่อนหน้าจี้เซียวเจินเหรินออกจากการกักตน มุ่งหน้าไปยัง
แดนนอกพิภพเพือ่ ผนึกพญามารทีก่ ลับมาเกิดใหม่ คืนก่อนเดินทางเขาได้แวะ
มาหาเมิ่งเสวี่ยหลี่
'ข้ามีของชิ้นหนึ่งจะมอบให้เจ้า รอข้ากลับมา'
กระดิ่งเตือนภัยในใจเมิ่งเสวี่ยหลี่ดังระรัว 'ค�ำพูดเช่นนี้อัปมงคลยิ่งนัก
มีของล�้ำค่าอันใด มิสู้มอบให้กับข้าเสียตอนนี้'
จี้เซียวขมวดคิ้วน้อยๆ คล้ายไม่เข้าใจ เขาขี่เมฆจากไปด้วยสีหน้า
เรียบเฉย
เจ็ดวันก่อนเจ้าส�ำนักหานซานเดินทางมายอดเขาฉางชุนด้วยตนเอง
พร้อมกับข่าวร้าย แดนนอกพิภพพังทลาย จีเ้ ซียวกับพญามารทีก่ ลับมาเกิดใหม่
ตนนั้นดับสิ้นไปพร้อมกัน ร่างแหลกสลายไม่พบแม้แต่โครงกระดูก
เมิ่งเสวี่ยหลี่ตอบ 'ข้าไม่เชื่อ'
มาวันนี้ที่หานซานจัดพิธีเซ่นไหว้จี้เซียว เสียงระฆังมรณะทุ้มต�่ำราวกับ
ก�ำลังบอกเขาว่าเรื่องถึงยามนี้แล้ว มิได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่
เมิ่งเสวี่ยหลี่ค้อมกายมองดูผิวน�้ำ
"สามปีร่วมบ�ำเพ็ญ...อย่างน้อยก็ควรมีไมตรีจิตอะไรบ้าง แต่เขากลับ
เลอะเลือนบอกตายก็คือตาย...ไม่ว่าอย่างไรก็สมควรมีค�ำอธิบายอะไรให้ข้า
บ้าง"
หากปลาไนเหล่านัน้ พูดได้ พวกมันต้องสบถด่าผูเ้ ป็นเจ้าของว่าหน้าไม่อาย...
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ไมตรีจติ เหลวไหล สามปีพบหน้ากันแค่สามครัง้ จีเ้ ซียวมีหรือจะจ�ำได้วา่
เจ้าหน้าตาเช่นไร ต่อให้คนทั้งหานซานตายหมดสิ้น ก็ไม่มีทางที่คู่ร่วมบ�ำเพ็ญ
จอมปลอมเช่นเจ้าจะมีโอกาสได้เสนอหน้า
ผู้คนทั่วหล้าล้วนอิจฉาในวาสนาของเมิ่งเสวี่ยหลี่ 'ฉางชุนนิรันดร์' คือ
อนุสรณ์สถานในน�้ำใจของจี้เซียว
อันทีจ่ ริงจีเ้ ซียวกักตนครัง้ หนึง่ นานเป็นปีๆ ยอดเขาฉางชุนว่างเปล่าเงียบสงัด
เด็กพรมน�้ำกวาดลานเพียงหนึ่งเดียวก็ขี้ขลาดราวกับหนูตัวจ้อย เมิ่งเสวี่ยหลี่
เฝ้าอยู่บนยอดเขาโดดเดี่ยวล�ำพัง หากมีมนุษย์ที่สามารถสนทนาด้วยได้ เขา
ไหนเลยจะมานั่งพูดคุยอยู่กับปลาเช่นนี้
หลังเป็นคู่ร่วมบ�ำเพ็ญ พวกเขาทั้งสองก็ต่างใช้ชีวิตตามวิถีทางของตน
จี้เซียวหมกมุ่นอยู่กับการฝึกเพียรบ�ำเพ็ญเหมือนดังเก่า ส่วนเมิ่งเสวี่ยหลี่
ก็เอาแต่เล่นอยูก่ บั ตัวเอง ค่อยๆ เรียนรูว้ ธิ สี ร้างสุขให้กบั ตน หากจีเ้ ซียวยังไม่ตาย
วันเวลาเนิ่นนานนับร้อยปีคงได้แต่ผ่านพ้นไปเช่นนี้
เมิ่งเสวี่ยหลี่เดินข้ามสะพานแขวนพร้อมประคองเตาอุ่นมือไว้เหนืออก
ทิ้งหลักศิลาสลักอักษรค�ำว่า 'ฉางชุน' ไว้เบื้องหลัง
สายลมเหน็บหนาวพัดโถม สองแก้มก็พลันเย็นเยียบ เขาเงยหน้ามองดู
ละอองหิมะโปรยปราย
หากค้อมมองจากท้องฟ้าเบือ้ งบนลงมาย่อมเห็นว่าทุกหนแห่งล้วนขาวโพลน
หมดสิน้ มีเพียงยอดเขาฉางชุนเท่านัน้ ทีเ่ ขียวชอุม่ สะดุดตาราวกับกรงอุน่ งดงาม
ขนาดมหึมา
ค่ายเวททีห่ อ้ มล้อมท้องนภาเหนือยอดเขาไม่ตา่ งอันใดกับชามกระจกคว�ำ่
มันเปล่งรัศมีออกมาจางๆ
ตลอดสามปีมานี้เมิ่งเสวี่ยหลี่ไม่เคยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศภายนอก สารทวสันต์ผลัดเปลี่ยนเวียนผัน ครั้นเห็นศิลานับพัน
กลับกลายเป็นขาวโพลน ป่าเขาหยดน�้ำจับตัวเป็นก้อนน�้ำแข็งใสเป็นครั้งแรก
เขาก็ให้รู้สึกเหมือนตนอยู่คนละภพกับผู้อื่น
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เมิง่ เสวีย่ หลีอ่ ารมณ์ดี เขาเดินเรือ่ ยเปือ่ ยอยูบ่ นทางเขาไปตามเสียงระฆัง
เสียงท่องบทสวด ไม่ว่าพบเจออะไรก็ล้วนให้รู้สึกแปลกตา
ออกห่างจากยอดเขาฉางชุนไปทีละน้อย ในที่สุดเขาก็มองเห็นเงาคน
บนทางเขามีศิษย์นอกส�ำนักสวมอาภรณ์นักพรตเดินผ่านไปเป็นครั้งคราว
บ้างก็พกกระบี่ไว้บนเอว บ้างก็ประคองธูปเทียนไม่ก็ผลไม้ จังหวะย่างก้าว
เร่งรีบ สีหน้าท่าทางเคร่งขรึม แต่กลับไม่อาจรับรู้ถึงความโศกาอาดูรใดๆ
แม้เพียงน้อย
ตอนได้ยนิ ข่าวร้ายครัง้ แรก ศิษย์ทนี่ บั ถือจีเ้ ซียวเจินเหรินจ�ำนวนนับไม่ถว้ น
ต่างน�ำ้ ตาอาบแก้ม หลังเจ็ดวันผ่านพ้น ทุกคนกลับกลายเป็นสงบนิง่ หนักแน่น
ไม่ไหวหวั่น
ทุกสิ่งเป็นไปตามค�ำสั่งสอนของเจ้าส�ำนักหานซาน หานซานที่สูญเสีย
จี้ เ ซี ย วไปต้อ งสมัค รสมานสามัค คี ท�ำตัวให้ เ ข้ มแข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น จะมาท� ำ
เสียกระบวนให้ผคู้ นภายนอกคิดว่ายามนีพ้ ลังชีวติ ของหานซานบอบช�ำ้ อ่อนแอ
รังแกกันได้โดยง่ายไม่ได้เป็นอันขาด
ส�ำหรับส�ำนักกระบี่หานซานแล้ว ในเวลานี้เรียกได้ว่าพวกเขาก�ำลัง
ท�ำสงครามดุเดือดที่ไม่อาจใช้ดาบกระบี่อยู่
จากยอดเขาฉางชุนไปศาลบรรพชน ระหว่ า งทางเมิ่ ง เสวี่ ยหลี่ ต้ อง
เดินผ่านผาเจียเทียน
ว่ากันว่าบนยอดผาคือเรือนพ�ำนักของจีเ้ ซียวก่อนมีครู่ ว่ มบ�ำเพ็ญ ทุกวัน
ล้วนมีศษิ ย์เดินทางไปแสดงคารวะ อาศัยพายุหมิ ะหนาวสะท้านลับคมจิตกระบี่
สัมผัสจิตกระบี่ของจี้เซียวเจินเหรินที่ยังหลงเหลืออยู่
ทว่าเมิง่ เสวีย่ หลีก่ ลัวหนาว แน่นอนย่อมมิปรารถนาหาเรือ่ งล�ำบากใส่ตน
จึงเลือกเดินไปตามเส้นทางข้ามเขาที่อยู่ทางด้านหน้า
โชคดีที่บริเวณไหล่เขามีเส้นทางสายเปลี่ยวเล็กๆ อยู่สายหนึ่ง เป็น
เส้นทางไม้คับแคบสูงชันลัดเลาะไปตามผนังผา ด้านหนึ่งของบันไดไม้ถูกฝัง
เข้าไปกับผนังหิน ส่วนอีกด้านแขวนค้างอยู่กลางอากาศ
เส้นทางเล็กๆ ร้างผู้คน จู่ๆ เขาก็หยุดเดิน บนรอยแยกระหว่างหินผา
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เหมยป่าต้นหนึ่งยืนกิ่งก้านส่ายไหวอยู่กลางสายลม ดอกตูมรอแย้ม
เมิ่งเสวี่ยหลี่ยื่นมือไปหักกิ่งเหมยกิ่งหนึ่งแล้วสะบัดหิมะที่เกาะอยู่บนกิ่ง
พลันมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากอีกด้านของเส้นทางไม้คับแคบ
"อาวุโสเมิง่ !" หลิวเสีย่ วไหวทีร่ ายงานข่าวให้เขารูเ้ มือ่ ครูว่ งิ่ ตรงเข้ามาพูด
ด้วยความดีใจ "ข้าตกใจหมด นึกว่าท่านหลงทางเสียแล้ว พวกเรารีบไปกันเถอะ
เจ้าส�ำนักเร่งแล้ว!"
นักพรตน้อยหอบหายใจ ใบหน้าเยาว์วัยแดงระเรื่อน่ารัก เขาเอื้อมมือ
หมายดึงแขนเมิ่งเสวี่ยหลี่
เมิ่งเสวี่ยหลี่ยิ้ม ยื่นกิ่งเหมยในมือให้นักพรตน้อยคล้ายประสงค์จะ
มอบมันให้อีกฝ่าย
นักพรตน้อยยื่นมือรับโดยไม่ลังเล ทันทีที่ปลายนิ้วแตะถูกกิ่งเหมย
เมิ่งเสวี่ยหลี่ก็พลิกฝ่ามือกลับกิ่งเหมยจากล่างขึ้นบน หุ้มห่อมันไว้ใต้ปราณ
คมกริบ โจมตีใส่จุดชีพจรบนข้อมือของอีกฝ่าย
นักพรตน้อยร้องเจ็บปวดออกมาคราหนึง่ ตกใจชักเท้าถอยหลัง แค่พริบตา
ร่างก็ทะยานไปไกลถึงสามจั้ง* แขนเสื้อม้วนตลบหิมะปลิวว่อน
เมิ่งเสวี่ยหลี่ยั้งมือทันทีที่แตะถูกอีกฝ่าย เขายืนสงบนิ่งลดฝ่ามือลง
กลีบเหมยสีแดงหล่นร่วงแหลกสลายอยู่ข้างเท้า
"เจ้ามิใช่เสี่ยวไหว"

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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บทที่ 3
เพื่อนหมาป่าสหายสุนัข
ม่านตานักพรตน้อยหดลงรวดเร็ว ถามด้วยน�้ำเสียงทุ้มต�่ำ "ไม่เหมือน
ตรงที่ใด"
"เขาเป็นคนขลาด ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยวาจาเสียงดัง"
สีหน้าของนักพรตน้อยคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม รอยยิ้มดังกล่าวอบอวล
ไปด้วยกลิน่ อายอสูร ท่ามกลางหิมะโปรยปรายเครือ่ งหน้าทัง้ ห้ากลับเปลีย่ นแปลง
ไปทีละน้อย คิว้ และหางตาเรียวยาวขึน้ สันจมูกเชิดสูง กลายเป็นใบหน้าชัว่ ร้าย
งดงาม
เขาเหยียดยืดร่างกายพลางเดินตรงเข้าไปหาเมิ่งเสวี่ยหลี่พร้อมกับ
เสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบ ไม่ต่างอันใดกับต้นไผ่ที่ก�ำลังเจริญงอกงาม เพียง
ชั่วพริบตาอาภรณ์นักพรตบนตัวก็เหมือนหดสั้นลงไปส่วนหนึ่ง
เมิ่งเสวี่ยหลี่ชกอีกฝ่ายหมัดหนึ่ง "ข้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้า"
หานซานมีการป้องกันเข้มงวด หน�ำซ�้ำยามนี้ยังเป็นช่วงเวลาพิเศษ
หากพบว่ามีคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าแทรกซึมเข้ามา ย่อมต้องลงมือสังหาร
อีกฝ่ายโดยไม่แม้แต่จะซักถาม
ทว่าเชวี่ยเซียนหมิงมิใช่มนุษย์
เขาเป็นอสูรนกยูง หยิง่ ทะนงถือตนว่าสายเลือดสติปญ
ั ญาล�ำ้ เลิศ แปลงกาย
ได้ร้อยแปด ช�ำนาญศาสตร์ล่อลวงสะกดจิตใจ
เชวี่ยเซียนหมิงบริภาษ "ข้าอุตส่าห์เสี่ยงอันตรายเข้ามาช่วยเหลือเจ้า
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ใต้เปลือกตาของหกส�ำนักใหญ่ แต่เจ้ากลับไม่ส�ำนึกบุญคุณคุกเข่าร�่ำไห้
หลั่งน�้ำมูกตะโกนเรียกข้าบิดา ไม่รู้จักค�ำว่าน�้ำใจเสียบ้างเลย"
ในชีวิตหนึ่งจะมีเพื่อนหมาป่าสหายสุนัข* ที่คอยช่วยหาทางหนีทีไล่
ให้ยามตกอยู่ในอันตรายได้สักกี่คนกัน
แม้นจะรูส้ กึ อบอุน่ ใจ แต่เมิง่ เสวีย่ หลีก่ ลับปากแข็งไม่ยอมแพ้ "ช่วยเหลือข้า
เพื่ออะไร ข้ากินดีอยู่ดี มีอิสรเสรีเป็นอยู่สุขสบาย เจ้ามาหาข้าตอนนี้ เกรงว่า
คงเพราะก่อเรื่องอะไรในแดนอสูรจนมีภัยถึงตัว เลยคิดหนีมาหลบอยู่กับข้า
ที่นี่เสียมากกว่า"
"เชอะ เจ้าถูกจี้เซียวเลี้ยงจนโง่งมแล้วกระมัง!" ด้วยรู้ดีว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่
พูดเรื่อยเปื่อย เชวี่ยเซียนหมิงจึงคร้านจะต่อปากต่อค�ำด้วย เขาหยิบเอายันต์
ท�ำลายล้างออกมาสามแผ่น "เพลิงอสูรจะทิง้ ร่องรอยไว้ จึงได้แต่ตอ้ งใช้ของเล่น
ของแดนมนุษย์พวกนี้..."
เมิ่งเสวี่ยหลี่คว้าแขนอีกฝ่าย "เจ้าคิดจะท�ำอะไร"
"ก็ระเบิดที่นี่ แบกเจ้าบินออกไป 'ที่เขาใต้ผาเจียเทียนระเบิด อาวุโสเมิ่ง
ตกลงไปในเหวลึก เป็นตายมิอาจรู้ คล้ายปลิดชีพบูชาสัมพันธ์คู่ร่วมบ�ำเพ็ญ'
เจ้าคิดว่าอย่างไร ตอนนี้ส�ำนักกระบี่หานซานล้วนยุ่งจนหัวไหม้ ไหนเลยจะ
มีเวลามาสนใจเจ้า"
"หลังจากนั้นเล่า เจ้าจะให้ข้าหนีไปที่ใด" เมิ่งเสวี่ยหลี่พูดเสียงแผ่ว
"แดนอสูรข้าก็ไม่อาจกลับไปได้อีก"
"ไม่ไปแดนอสูร ข้ามีที่พ�ำนักลับแห่งหนึ่งในแดนเวิ้งว้าง"
บริเวณรอยต่อระหว่างภพทั้งสามอันได้แก่แดนมนุษย์ แดนอสูร และ
แดนมารคือทุง่ ราบรกร้าง ไร้ซงึ่ กฎเกณฑ์ ไอทิพย์ซบเซา มักสัน่ ไหวพังทลายอยู่
บ่อยๆ มนุษย์เรียกมันว่า 'แดนนอกพิภพ' อสูรเรียกมันว่า 'แดนเวิ้งว้าง'
เชวีย่ เซียนหมิงพูดด้วยความวาดหวัง "แม้จะไกลอยูส่ กั หน่อย แต่อย่างน้อย
ก็ปลอดภัย ไว้เจ้าสั่งสมฟื้นฟูก�ำลัง สร้างญาณอสูรขึ้นได้ใหม่ อีกสิบแปดปี
ให้หลังค่อยส�ำแดงอิทธิฤทธิก์ นั อีกคราว! ถึงตอนนัน้ เขาตงซานของพวกเราย่อม
* เพื่อนหมาป่าสหายสุนัข เป็นส�ำนวน หมายถึงเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวที่ไม่ได้ท�ำธุรกิจร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่ง
หมายถึงเพื่อนเลว
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รุง่ เรืองขึน้ อีกครัง้ หยันเย้ยสามภพ! ไปกันเถอะ พวกเราค่อยๆ คุยกันระหว่างทาง"
เขาคิดว่าทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ บนหานซานมิใช่คา่ ยเวทปกป้องภูเขาหรือมนตร์
สะกดซับซ้อนพวกนัน้ สิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ มิได้สร้างความหวาดหวัน่ อันใดต่อเขา
หากแต่เป็นจิตกระบีท่ จี่ เี้ ซียวหลงเหลืออยู่ ถึงจะมองไม่เห็นจับต้องมิได้ แต่กลับ
ก�ำจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง ชวนอกสั่นขวัญแขวน
มิเสียทีที่จี้เซียวได้รับการขนานนามให้เป็น 'แดนมนุษย์ไร้พ่าย' ขนาด
คนตายไปแล้ว จิตกระบี่กลับยังคงอยู่
เมิง่ เสวีย่ หลีส่ า่ ยหน้า "เจ้าไปก่อนเถอะ ทีน่ ยี่ งั มีเรือ่ งให้ขา้ ต้องจัดการอีก"
เชวี่ยเซียนหมิงเริ่มหมดความอดทน "อะไรนะ"
เมิ่งเสวี่ยหลี่เก็บยิ้ม "การตายของจี้เซียวยังไม่กระจ่างชัด สองสามวันนี้
ข้าเฝ้าคิดค�ำนวณ..."
บนโลกนี้ ผู ้ ใ ดกั น ที่ ชิ ง ชั ง จี้ เ ซี ย วที่ สุ ด ปรารถนาจะเห็ น เขาตายที่ สุ ด
หลังคนตายจากผู้ใดที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ทั้งยังพัวพันถึงสามภพ
สลับซับซ้อนโยงใยไปทั่ว ยากจะจัดการให้กระจ่างแจ้งได้ในระยะเวลาสั้นๆ
เชวี่ยเซียนหมิงตะลึง "มิใช่เจ้าหรอกหรือที่เป็นคนลงมือ"
เมิง่ เสวีย่ หลีต่ กตะลึงยิง่ กว่า "เขาเป็นคูร่ ว่ มบ�ำเพ็ญของข้า ข้ามีเหตุผลใด
ต้องพรากชีวิตเขา"
"ก็เพื่ออิสระอย่างไรเล่า ถึงเขาจะเคยช่วยชีวิตเจ้า แต่ก็กักขังเจ้าไว้
ในกรง" เชวี่ยเซียนหมิงทอดตามองไปทางยอดเขาฉางชุน เอ่ยอย่างมีเหตุผล
"ที่ราบพยัคฆ์ตกยาก หาดตื้นมังกรล�ำเค็ญ สามปี ไม่น่าเชื่อจริงๆ ว่าเจ้าจะ
ทนได้"
"ไม่ใช่ฝีมือข้าจริงๆ" เมิ่งเสวี่ยหลี่ตะลึงงันเล็กน้อย เขานึกไม่ถึงว่าแม้แต่
ตัวเองก็ยังกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมีแรงจูงใจให้สังหารจี้เซียว ทว่าเพียงไม่นาน
เขาก็ยิ้มตอบกลับอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว "ยามนี้ข้าก็เป็นแค่โฉมสะคราญไม่มี
เรี่ยวแรงแม้แต่จะมัดไก่"
เชวี่ยเซียนหมิงใคร่ส�ำรอก
ครั้นเห็นว่าไม่อาจหลบหนีได้ในระยะเวลาสั้นๆ เชวี่ยเซียนหมิงจึงได้แต่
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เก็บยันต์ทำ� ลายล้าง ระแวดระวังก่อนกลับสูส่ ภาพของนักพรตน้อยหลิวเสีย่ วไหว
อีกครา ฉุดเมิ่งเสวี่ยหลี่นั่งลงกับพื้น
บนเส้นทางไม้คบั แคบแขวนลอยอยูเ่ หนือหน้าผา พวกเขาหันหลังให้ผนังหิน
ด้านล่างคือเหวลึกหมื่นจั้ง มีหมอกหนาเมฆาคล้อยบดบัง
"ได้ ในเมื่อไม่ใช่ฝีมือเจ้า เช่นนั้นก็ไม่จ�ำเป็นต้องหนีความผิด" เขาดึง
กิ่งเหมยในมือเมิ่งเสวี่ยหลี่ไปถือไว้ วาดเส้นแนวตั้งสามเส้นขึ้นบนพื้น "ฟังข้า
อธิบาย หนึ่ง การรักษาค่ายเวทเหนือยอดเขาฉางชุนไว้นั้นเป็นเรื่องสิ้นเปลือง
มหาศาล เดิมหานซานก็ไม่ต้อนรับเจ้าอยู่แล้ว ยิ่งตอนนี้ไม่มีจี้เซียวแล้วด้วย
พวกเขาย่อมไม่คิดสิ้นเปลืองเลี้ยงดูเจ้าแน่ เจ้าอยู่หานซาน ฐานะเรียกได้ว่า
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สอง ยามจี้เซียวยังมีชีวิต เขาสร้างศัตรูไว้ไม่น้อย ศัตรู
พวกนั้นไม่อาจล้างแค้นเอากับเขาได้ สุดท้ายเกลียดอีกาบนหลังคาบ้าน*
ย่อมไม่แคล้วต้องชิงชังเจ้าด้วย สาม จี้เซียวตายแล้ว สมบัติที่เขาเหลือทิ้งไว้
ย่อมกลายเป็นของทีไ่ ม่มเี จ้าของ เจ้าคิดดูสวิ า่ มีคนกีม่ ากน้อยทีอ่ ยากได้มนั มา
ไว้ในครอบครอง"
เมิ่งเสวี่ยหลี่ล�ำพองใจพูดตัดบท "สมบัติที่จี้เซียวเหลือทิ้งไว้ มิเท่ากับ
เป็นของข้าหรือไร"
เชวี่ยเซียนหมิงนึกอยากผลักอีกฝ่ายตกหน้าผาจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราว
"เลิกพูดเล่นได้แล้ว เจ้าเป็น..." เขาชะงัก ฝืนเลือกใช้คำ� อืน่ ออกมา "คูร่ ว่ ม
บ�ำเพ็ญม่ายของจี้เซียว เดิมสมควรมีสทิ ธิส์ บื ทอดมรดกทีเ่ ขาทิง้ ไว้ให้มากทีส่ ดุ
ทว่ายามนี้แค่จะป้องกันตัวเองก็ยังท�ำไม่ได้ ได้แต่อาศัยหานซานคอยปกป้อง
คุ้มครอง แค่สามจุดที่ข้าว่ามา สถานการณ์ของเจ้ายามนี้ก็ไม่ต่างอันใดกับ
หมากอับจน อยู่แดนมนุษย์เจ้ายังมีทางออกอะไรอีก!"
เมิง่ เสวีย่ หลีม่ องอีกฝ่ายด้วยสายตาชืน่ ชม เขาดึงกิง่ เหมยกลับ วาดวงกลม
หกวงขึ้นข้างๆ เส้นทั้งสาม
"ไม่เพียงสามจุด หกส�ำนักใหญ่ในแดนมนุษย์วันนี้ล้วนอยู่พร้อมหน้า
เจ้าคิดว่านอกจากหานซานแล้ว ส�ำนักอื่นๆ อีกห้าส�ำนักเป็นเช่นไร"
* มาจากส�ำนวน 'เกลียดเขาย่อมพาลเกลียดอีกาบนหลังคาบ้านเขา' อุปมาถึงเมื่อไม่ชอบใครสักคนย่อมพาล
เกลียดคนหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นด้วย
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เชวี่ยเซียนหมิง "หรือเจ้าคิดจะหิ้วเวทศัสตราที่จี้เซียวทิ้งไว้ อุ้มผีผา*
ไปออกเรือนใหม่ สวามิภกั ดิต์ อ่ ส�ำนักอืน่ หาทีพ่ ำ� นักใหม่ อย่าคิดดีกว่า ส�ำนักใด
บ้างเล่าที่เอาชนะผู้ฝึกกระบี่หานซานได้"
เมิง่ เสวีย่ หลีส่ า่ ยหน้า "ก่อนจีเ้ ซียวรูแ้ จ้ง ส�ำนักหมิงเยวีย่ หูกบั ส�ำนักหานซาน
ดุลอ�ำนาจกันเรียกได้ว่าสมน�้ำสมเนื้อ ผู้คนเรียกขาน 'ใต้หู เหนือซาน' ส่วน
ส�ำนักอืน่ ๆ อีกสีส่ ำ� นัก ส�ำนักอูอ้ น่ิ กวนมีสมั พันธ์ทดี่ กี บั หมิงเยวีย่ หู ส�ำนักซงเฟิงกู่
เป็นส�ำนักแพทย์ อารามหนานหลิงซือเป็นส�ำนักบรรพชิต พวกเขาต่างพยายาม
วางตัวเป็นกลาง ส่วนพวกผู้ควบคุมสัตว์บนเขาเป่ยหมิงซาน ไม่ว่าใครก็ล้วน
ขัดหูขดั ตาพวกเขาทัง้ สิน้ พูดหรือไม่พดู ถึงก็หาเป็นไรไม่ นอกจากหกส�ำนักใหญ่
แล้ว พรรคเล็กพรรคน้อยที่จุดยืนไม่แน่ไม่นอนนั้นมีอยู่มากมายกว่าดวงดาว
บนท้องนภาเสียอีก...
ต้นวสันต์ปหี น้า อาศัยจังหวะแดนสนธยาฮัน่ ไห่เปิดขึน้ อีกครัง้ แบ่งทรัพยากร
ที่ใช้ในการบ�ำเพ็ญเพียรภายในแดนมนุษย์ล่วงหน้ายี่สิบปีอีกคราว ยามนั้น
หานซานยังจะรักษาต�ำแหน่งส�ำนักอันดับหนึ่งได้อีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้แน่..."
เมิ่งเสวี่ยหลี่หักกิ่งเหมย "ภายในวุ่นวายภายนอกรุกราน ต่อให้หานซาน
ยอมดูแลข้าด้วยเห็นแก่หน้าจีเ้ ซียว ถึงยามนัน้ เกรงว่าเรีย่ วแรงก�ำลังอาจไม่พอ
ชีวิตข้าถูกลิขิตไว้แล้วว่ามิอาจใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข"
เชวีย่ เซียนหมิงนิง่ เงียบ เขานึกถึงค�ำพูดประโยคหนึง่ ทีเ่ คยได้ยนิ มานานแล้ว
ได้...
ความย�ำเกรงที่มีต่อจี้เซียวเจินเหรินรักษาสันติสุขของแดนมนุษย์
"แล้ ว เจ้ายังไม่ไ ปอีก ? จะรอตายเพื่อ หานซานหรื อไร" เขาเขย่ า ขา
กระวนกระวายพลางเอ่ยวาจาเหน็บแนม "ยามนัน้ เพือ่ รักษาชีวติ เจ้าถึงรับปาก
ร่วมบ�ำเพ็ญเพียรกับเขา คู่ร่วมบ�ำเพ็ญจอมปลอมเช่นพวกเจ้ายังจะพูดเรื่อง
ความรักแท้จริงอันใด"
เมิ่งเสวี่ยหลี่มิได้ขัดเคือง ตรงข้ามกลับยิ้ม "เจ้าดูข้าให้ดีๆ ร่างกายนี้
องคาพยพมนุษย์ภายใน เส้นเอ็นผิวหนังมนุษย์ภายนอก เลือดเนื้อที่จี้เซียว
* พิณผีผา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด 4 สาย จ�ำพวกเดียวกับกีตาร์ ท�ำจากไม้ รูปทรงเลียนอย่าง
ลูกผีผา (มะปรางจีน)
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สร้างขึ้นเพื่อข้า ช่วยข้าถอดรกเปลี่ยนกระดูกหมดสิ้น ยามนี้ข้าเป็นมนุษย์แล้ว
จะเอาอะไรไปสร้างญาณอสูร ท�ำได้ก็แค่เพียงฝึกพลังศักยะของแดนมนุษย์
เริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่าง ในเมื่อแดนอสูรถือว่าข้าตายไปแล้ว เช่นนั้นก็ปล่อย
ให้ข้าตายไปเถอะ เมิ่งเสวี่ยหลี่ต่างหากที่ยังมีชีวิตอยู่"
เชวีย่ เซียนหมิงตะลึงราวกับไม่เชือ่ ว่าค�ำพูดดังกล่าวจะหลุดออกมาจาก
ปากอีกฝ่าย
หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เชวี่ยเซียนหมิงก็พึมพ�ำกับตัวเอง "เจ้าไม่คิด
ล้างแค้นแล้วกระนั้นหรือ ไม่ปรารถนาจะเป็นราชันอสูร ตัดสินใจสละสิ้น
ทุกอย่าง?"
เมิ่งเสวี่ยหลี่ไม่ตอบ เขาพูดช้าๆ "วันนี้เจ้าเสี่ยงอันตรายมาที่นี่ ข้าย่อม
จดจ�ำใส่ใจ ทว่าข้าติดหนี้ชีวิตจี้เซียว ดังนั้นจึงไม่อาจจากไป"
ลมเหนือค�ำราม หิมะฟุ้งตลบ นอกรัศมีสามจั้งเมฆหมอกปกคลุมไปทั่ว
ไม่อาจมองเห็นเส้นทางไม้คับแคบใต้ฝ่าเท้า
เมิง่ เสวีย่ หลีล่ กุ ขึน้ ยืน "ส่วนทีเ่ จ้าถาม ข้าอยูแ่ ดนมนุษย์ยงั มีทางออกอะไรนัน้
ข้าเองก็ไม่มคี ำ� ตอบ บอกได้เพียง..." เขายิม้ "มรรคาสามพัน สวรรค์มติ ดั หนทาง
มนุษย์*"
"เจ้าเปลี่ยนไปแล้ว" เชวี่ยเซียนหมิงกลับมาเยือกเย็นอีกคราว "ตอนนี้
ข้าใคร่อยากรู้ อริยกระบี่จี้เซียวเป็นคนเช่นไร"
เมื่อรวมสองประโยคเข้าด้วยกัน ความหมายที่แฝงอยู่ก็พลันปรากฏชัด
เขาคิดว่าจี้เซียวเปลี่ยนแปลงอีกฝ่าย
แม้ในใจเมิ่งเสวี่ยหลี่จะบอกว่าไม่ใช่ แต่เขากลับมิได้โต้แย้ง
"เขาน่ะหรือ เขาเป็นคน..."
เชวี่ยเซียนหมิงเตรียมฟังอีกฝ่ายร่ายพล่ามยาวเหยียด บรรยายบุญคุณ
ความแค้นยิบย่อยที่มีต่อจี้เซียว
เมิ่งเสวี่ยหลี่ขยับปากหลายต่อหลายครั้ง ทว่าวาจากลับติดอยู่ในล�ำคอ
กล่าวออกมาได้แค่เพียงห้าพยางค์
* 'มรรคาสามพัน สวรรค์มิตัดหนทางมนุษย์' หมายถึงมีเส้นทางหรือวิธีอีกมาก อย่างไรก็ยังมีหวัง

Page_��������������� 1.indd 21

28/8/2563 BE 14:17

22 กระบี่คู่หานซาน 1

"เป็นคนดีคนหนึ่ง"
ค�ำตอบดังกล่าวท�ำเอาเชวี่ยเซียนหมิงนึกอยากสบถด่ามารดาอีกฝ่าย
คนดีคืออะไร
หนึ่งกระบี่เหินไกลสามพันหลี่ ปราบมารร้ายภูตผีสูญสลายเฉกเถ้าถ่าน
เป็นคนดี ประคองคนชราที่ล้มอยู่กลางถนน ช่วยเด็กที่ถูกอันธพาลรังแกก็
นับเป็นคนดีเช่นกัน
ทว่าฝ่ายแรกมักถูกเรียกขานให้เป็นบุพพาจารย์ นักพรต จอมเวท
อริยกระบี่...ฉายานามน่าเลื่อมใสต่างๆ มากมาย
มีก็แต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่ท�ำอะไรย่อมไม่มีที่ให้ชื่นชมยกย่อง โชคดี
ทีไ่ ม่เคยท�ำผิดใหญ่หลวง ดังนัน้ ยามที่ผคู้ นพูดถึงอาจเอื้อนเอ่ยเลอะเลือนออก
มาว่า 'อย่างน้อยก็เป็นคนดีคนหนึ่ง'
เชวีย่ เซียนหมิงตะลอนอยูใ่ นแดนมนุษย์เนิน่ นาน คุน้ เคยกับประเพณีของ
พวกมนุษย์ดี จึงมิให้ค่าให้ราคาอันใดกับถ้อยความดังกล่าว
เมิ่งเสวี่ยหลี่คิดอยู่ในใจ การขึ้นเป็นสุดยอดอริยกระบี่มิใช่ง่าย แต่
การเป็นทั้งอริยกระบี่และคนดีในเวลาเดียวกันกลับยากยิ่งกว่าหลายร้อยเท่า
เหตุผลคืออะไร เขาคิดใคร่ครวญอยู่บนยอดเขาฉางชุนนานสามปีถึง
ค่อยๆ เข้าใจ
เขาตบไหล่ผเู้ ป็นสหาย "ไปเถอะ ข้าจะไปส่งเจ้าอีกสักระยะ แม้นมีวาสนา
พวกเราคงได้พบพานกันในแดนมนุษย์อีก"
ขณะที่เชวี่ยเซียนหมิงก�ำลังจะเอ่ยปากพูด จู่ๆ เขาก็หยุดนิ่ง เสียงฝีเท้า
แผ่วเบาจนไม่อาจได้ยินดังขึ้นอยู่กลางพายุหิมะ
เมิ่งเสวี่ยหลี่ขยับริมฝีปากบอก "มีคน"
ยามนี้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเชวี่ยเซียนหมิงฉับไวกว่าเขามากนัก
ครั้นพบว่าผู้ที่มานั้นมาเพียงล�ำพัง ซ�้ำญาณบ�ำเพ็ญต้อยต�่ำ เขาก็มินึกสนใจ
อาศัยใบหน้าของนักพรตน้อยก้มหน้าก้มตาเดินตามหลังห่างจากเมิ่งเสวี่ยหลี่
สองก้าว
เมิ่งเสวี่ยหลี่ประคองเตาอุ่นมือไว้เหนืออก เงยหน้าเล็กน้อย ย�่ำเท้า

Page_��������������� 1.indd 22

28/8/2563 BE 14:17

ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ 23

ออกเดินด้วยอากัปกิริยาสมกับเป็นคู่ร่วมบ�ำเพ็ญของจี้เซียว
เสียงฝีเท้าจากอีกฟากดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ บนทางโค้งเหนือเส้นทางไม้
คับแคบ คนทั้งสองพบเจอกันระหว่างทาง
การเผชิญหน้ากันอย่างกะทันหันท�ำให้เด็กน้อยในอาภรณ์นกั พรตสะดุง้
อุทานเสียงแผ่ว "อ้าว อา...อาวุโสเมิ่ง เมื่อสักครู่ท่านเจ้าส�ำนัก..."
เชวีย่ เซียนหมิงช้อนตาขึน้ มอง บังเอิญจริงๆ เด็กน้อยคนนีม้ ใิ ช่นกั พรตน้อย
แห่งยอดเขาฉางชุนหรือไร ขีข้ ลาดจริงๆ ด้วย...แย่แล้ว! ตอนนีห้ น้าข้าคือใบหน้า
ของเขา!
เมิ่งเสวี่ยหลี่เปล่งเสียงเตือน ทว่ากลับช้าไปเสียแล้ว
ใบหน้าทีเ่ หมือนกันราวกับแกะของคนสองคน ดวงตาทัง้ สีส่ อดประสาน
"เจ้า!"
หลิวเสี่ยวไหวดวงตาเบิกกว้าง สะท้อนภาพตนเองอีกคนหนึ่ง
นักพรตน้อยหายใจไม่ทัน ตาสองข้างเหลือกค้าง สิ้นสติไปทันที
เชวี่ยเซียนหมิงตกใจท�ำอะไรไม่ถูก "ไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีคนถูกข้า
ฆ่าปิดปากอยู่บนหานซานเช่นนี้ เขามันโชคร้ายจริงๆ!"
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บทที่ 4
งามก็งามอยู่
เชวี่ยเซียนหมิงมาช่วยสหายหนี เดิมเตรียมตัวถูกยอดฝีมือหานซาน
พบเจอร่องรอย ตัดหางเอาตัวรอด ทิ้งรอยเลือดสามพันหลี่เพื่อลวงหลอกไว้
เรียบร้อย แต่ใครเล่าจะรูว้ า่ ทุกอย่างกลับด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ เหลือเชือ่ ขณะที่
ก�ำลังจะรอดพ้นออกไปได้ เรือกลับล่มในคูน�้ำ...น่าปวดหัวยิ่งนัก
เมิง่ เสวีย่ หลีท่ ำ� มือห้ามส่งเสียง เขายืน่ แขนออกไปประคองร่างนักพรตน้อย
บนพื้น
เชวีย่ เซียนหมิงเห็นเมิง่ เสวีย่ หลีส่ หี น้าสงบนิง่ เยือกเย็นเช่นนัน้ ก็คดิ ว่าเขา
คงตัดสินใจเตรียมลงมือปิดปากพยานแน่แล้ว นักพรตน้อยผู้นี้โชคร้ายแท้
พลังปราณของเมิง่ เสวีย่ หลีไ่ หลผ่านร่างนักพรตน้อย หลิวเสีย่ วไหวค่อยๆ
กลับมาได้สติ แววตางุนงงสงสัยอยู่ครู่หนึ่ง เขายกนิ้วชี้ไปทางเชวี่ยเซียนหมิง
อย่างรวดเร็ว
"อาวุโสเมิง่ ! ข้าต่างหากเสีย่ วไหวตัวจริง! เขาเป็นปีศาจ ไม่ใช่ เขาปลอมตัว
เป็นข้า! เจ้าโจรถ่อยกล้าเข้ามาก�ำเริบเสิบสานถึงหานซาน หลอกลวงผูอ้ าวุโส!"
นักพรตน้อยผลุนผลันลุกขึ้น เนื้อตัวสั่นสะท้านหวาดหวั่นอย่างเห็นได้ชัด
ใบหน้าซีดเผือด แต่ถึงกระนั้นกลับชักเท้าขวางเมิ่งเสวี่ยหลี่ไว้ทางด้านหลัง
"ผูอ้ าวุโสไม่ตอ้ งกลัว! ข้าจะรายงานฝ่ายการกิจเดีย๋ วนี้ ไม่ ส่งข่าวบอกเจินเหริน
เจ้าส�ำนักให้เดินทางมาก�ำจัดปีศาจร้าย..." พูดจบเขาก็เก็บถุงสัมภาระขึ้น
หยิบเอากระบี่ไม้เล่มหนึ่งออกมา

Page_��������������� 1.indd 24

28/8/2563 BE 14:17

ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ 25

ผูม้ ฝี มี อื ร้ายกาจทีเ่ ขาเคยพบเห็นก็มแี ค่หวั หน้าฝ่ายการกิจเท่านัน้ ไหนเลย
จะรู้จักวิธีติดต่อเจ้าส�ำนัก ที่พูดเหลวไหลเช่นนั้นออกมาก็เพียงเพราะร้อนใจ
หมายขู่ปีศาจร้ายให้ล่าถอย
เห็นเช่นนั้นเชวี่ยเซียนหมิงก็นึกสนุก เขาใช้สองนิ้วคีบตัวกระบี่ที่กำ� ลัง
ไหวสัน่ ออกแรงเพียงน้อย 'เปาะ' กระบีไ่ ม้ครึง่ ท่อนถูกเขาโยนลงจากเส้นทางไม้
คับแคบ หล่นหายลงไปในเหวลึกท่ามกลางทะเลหมอกเมฆสุดลูกหูลูกตา
หลิวเสี่ยวไหวตะลึง เอ่ยปากร้องลั่น "อาวุโสเมิ่ง รีบไป!"
เห็นเมิง่ เสวีย่ หลีต่ กใจไม่พดู ไม่จาเช่นนัน้ เชวีย่ เซียนหมิงก็คดิ ว่าหลายปี
มานี้เจ้าพักพิงอยู่ที่หานซานจนกลายเป็นพวก 'ไม่มีพิษมีภัย อ่อนแอแม้แต่จะ
ต้านแรงลมก็ยังไม่ไหว' ไปเพียงใดกันนะ
มีแต่เด็กเจ็ดขวบเท่านั้นถึงจะถูกเจ้าหลอกได้ หน้าไม่อายแท้!
เมิง่ เสวีย่ หลีถ่ ลึงตาใส่เขาคราหนึง่ ลูบจมูกละล้าละลัง ก่อนจะค้อมกาย
ปลอบนักพรตน้อย
"เสีย่ วไหว เขาเป็นสหายของข้า เมือ่ ครูเ่ พราะอยากล้อเจ้าเล่นจึงปลอมตัว
เป็นเจ้า รอหลอกเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าต้องขออภัยเจ้าแทนเขาด้วย ส่วนกระบี่พรุ่งนี้
ข้าจะหาอีกเล่มมาชดใช้ให้ เอาเล่มที่ดีกว่านี้..."
เชวีย่ เซียนหมิงเผยร่างเดิม เหมือนไม่เข้าใจสถานการณ์ในเวลานีเ้ ท่าใดนัก
เขาได้ยินเมิ่งเสวี่ยหลี่พูดเนิบๆ ต่อว่า "คู่ร่วมบ�ำเพ็ญข้าสิ้น สหายเป็นกังวล
เกรงข้าจะเป็นทุกข์เกินไปจึงขึ้นเขามาเยี่ยมเยือน น่าเสียดายมาไม่ได้จังหวะ
ข้าก�ำลังจะไปศาลบรรพชน เจ้าช่วยรับรองแขกแทนข้าที พาเขากลับไปนัง่ รอข้า
ที่ยอดเขาสักครู่ได้หรือไม่"
นักพรตน้อยปาดเช็ดน�้ำตาบนใบหน้าวุ่น สีหน้าขาวซีดกลับกลายเป็น
แดงระเรื่อ เขาหันไปแสดงคารวะเชวี่ยเซียนหมิง "เสียมารยาทแล้ว ผู้อาวุโส
ท่านนี้ได้โปรดตามข้ามา"
หลิวเสีย่ วไหวรูส้ กึ ว่าตัวเองท�ำยอดเขาฉางชุนเสียหน้า แขกเพียงเล่นสนุก
ให้อาวุโสเมิ่งเบิกบานใจก็เท่านั้น แต่ตัวเองกลับตื่นตระหนกเกินพอดี ท่าทาง
เหมือนไม่เคยผ่านโลกมาก่อน อาวุโสเมิ่งมิใช่คนเจ้าอารมณ์ ไม่เพียงไม่ต�ำหนิ
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ว่าเขาไร้มารยาท แต่ยังปลอบขวัญเขาอีก
เชวี่ยเซียนหมิงขมวดคิ้ว เพ่งมองเมิ่งเสวี่ยหลี่ เช่นนี้ก็ได้ด้วยหรือ
ไม่ตอ้ งสังหารคน ไม่ตอ้ งหนีเอาชีวติ รอด ไม่ตอ้ งรบกวนค่ายกระบีห่ านซาน
เพียงลมปากพูดอย่างไร ชาวบ้านก็เชื่ออย่างนั้น? สามารถอยู่ร่วมกับส�ำนัก
กระบี่หานซานที่ได้ชื่อว่าเย็นชาแล้งน�้ำใจง่ายดายเช่นนี้?
เมิง่ เสวีย่ หลีไ่ ม่ได้มองดูอกี ฝ่าย เขาตบศีรษะนักพรตน้อยเบาๆ ด้วยความ
เอ็นดู
"ไปเถอะ"
หลังคิดดูอกี ที เชวีย่ เซียนหมิงก็รวู้ า่ ตนพลาดไปแล้ว ผูค้ นทัว่ หล้าต่างรูด้ ี
ว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่โชคดีท่ีได้แต่งกับจี้เซียวโดยมิต้องพยายามอะไร นอกเสียจาก
จี้เซียวไร้ประโยชน์ จะมีผู้ใดนึกเคลือบแคลงสงสัยค�ำพูดของเขา
ครัน้ แล้วเชวีย่ เซียนหมิงก็เดินตามนักพรตน้อยข้ามสะพานแขวน ย่างเท้า
เข้าสูย่ อดเขาฉางชุน สูดอากาศเย็นสดชืน่ ชุม่ ชืน้ เต็มเปีย่ มไปด้วยไอทิพย์เข้าปอด
ป่าเขาเขียวชอุม่ ปรากฏขึน้ ต่อสายตา สิง่ ปลูกสร้างงดงามแต่งแต้มอยูใ่ จกลาง
ทัศนียภาพวิจิตรตระการตาอย่างหาที่สุดมิได้
เชวี่ยเซียนหมิงถาม "ปกติอาวุโสเมิ่งของเจ้าวันๆ เขาท�ำอะไรบ้าง"
นักพรตน้อยตอบอย่างรอบคอบนอบน้อม "อาวุโสเมิ่งอุปนิสัยไม่ยินดี
ยินร้าย ชอบอยูใ่ กล้พมุ่ พฤกษ์บปุ ผา ต้นจินซือเถา* บนยอดเขาล้วนเป็นอาวุโสเมิง่
ปลูกเองกับมือ ปกตินอกจากนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดอกไม้จิบสุราอ่านบทละคร
พืน้ เมือง เอ่อ...อ่านคัมภีรเ์ ต๋าแล้ว ยังเลีย้ งปลาไนไว้สามตัว หนูผเี ก็บทรัพย์อกี
ฝูงหนึ่ง..."
เชวี่ยเซียนหมิงคิด มิน่าเสวี่ยหลี่ถึงไม่ยอมกลับ จี้เซียวมือเติบ สร้าง
แดนสรวงกลางภูเขาหิมะ เลิศล�้ำยิ่งกว่าแดนสวรรค์ไว้ถึงเพียงนี้
ไม่ว่าใครถูกเลี้ยงไว้ในดินแดนงดงามเช่นนี้ เกรงว่าต่อให้ยกต�ำแหน่ง
ราชันอสูรให้ เขาก็ไม่ปรารถนาแล้ว!
* ต้นจินซือเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypericum monogynum L. เป็นไม้พุ่มที่มีดอกสีเหลือง มีก้านเกสรยาว
เป็นช่อคล้ายพู่
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"อาวุโสเมิง่ ยังมาไม่ถงึ อีกหรือ" เจ้าส�ำนักหานซานกระซิบถามหัวหน้าฝ่าย
การกิจ
หัวหน้าฝ่ายการกิจเอ่ยตอบ "ข้าส่งคนไปเชิญแล้ว"
ที่ลานนอกศาลบรรพชน ศิษย์ฝ่ายในพันกว่าคนสวดคัมภีร์เต๋าจบแล้ว
ถึงคราวแขกเหรื่อในศาลบรรพชนร่วมแสดงความเสียใจตามล�ำดับ
หั ว หน้ า ฝ่ายการกิ จ รู ้ สึ ก วิ ต กกั ง วล อาวุ โ สเมิ่ ง อายุ ยั ง น้ อ ย หน� ำ ซ�้ ำ
เพียรบ�ำเพ็ญก็ตื้นเขินไม่ลึกซึ้ง ต้องรับมือกับพิธียิ่งใหญ่เช่นนี้อาจตกประหวั่น
ได้งา่ ย ทว่าเขาเป็นญาติสนิทเพียงหนึง่ เดียวของจีเ้ ซียวเจินเหริน ไม่มเี หตุผลที่
จะไม่มาจุดธูปสักการะ จึงหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องขัดข้องอันใดขึ้น
"อาวุโสเมิ่งมาถึงแล้ว..." ขณะก�ำลังพูด ผู้รับใช้หนุ่มรายหนึ่งก็ตะโกน
แจ้งข่าวเสียงดัง
หลังจัดการเรื่องยุ่งยากบนทางเขาเรียบร้อย เมิ่งเสวี่ยหลี่ก็เร่งเดินทาง
มวยผมยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบอยู่เล็กน้อย ลมหายใจหรือก็ไม่สงบนิ่ง ท่าทาง
น่าเวทนาดัง่ ประโยคทีว่ า่ 'คูร่ ว่ มบ�ำเพ็ญสิน้ อายุขยั คนทีย่ งั อยูอ่ กสัน่ ขวัญแขวน'
ศาลบรรพชนหานซานเป็นอารามสูงใหญ่ อบอวลไปด้วยกลุ่มควัน
แสงเทียนหรุบหรู่
ปลายสุดของศาลบรรพชน ผนังทัง้ ผืนเต็มไปด้วยป้ายวิญญาณบรรพชน
ประหนึ่งเจดีย์สูงตระหง่านสลับทับซ้อนน่าเกรงขามเลื้อยลามขึ้นไปถึงเพดาน
ราวกับป้ายชื่อเหล่านั้นก�ำลังค้อมมองดูผู้คนอยู่ท่ามกลางควันธูปเปลวเทียน
ทันทีที่เมิ่งเสวี่ยหลี่ก้าวผ่านธรณีประตูเข้าไป สายตานับร้อยก็หันมา
จับจ้องอยู่บนร่างเขาทันที เพราะไม่รู้ว่าตัวเองควรไปทางใดต่อเมิ่งเสวี่ยหลี่
จึงได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่
เจ้าส�ำนัก ประมุขยอดเขาแต่ละแห่ง รวมถึงผูอ้ าวุโสทีแ่ ยกยืนอยูใ่ นศาล
บรรพชนตลอดสองฟากคือเจ้าภาพ
ส่วนต�ำแหน่งยืนของส�ำนักต่างๆ กลางศาลบรรพชนกลับแตกต่าง
ออกไปอย่างเห็นได้ชัด อาภรณ์บนร่างแม้จะแตกต่างกันแต่มิได้ดูยุ่งเหยิง
พวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นแขก
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มีเพียงเขาเท่านัน้ ทีร่ าวกับอยูผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ทาง ครึง่ เจ้าภาพครึง่ แขก ถูกผูค้ น
จับจ้องชวนอึดอัด
ทว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่กลับไม่รู้สึกขัดเขิน ขณะก�ำลังคิดจะทักทายกับทุกคน
สามปีตัดขาดจากโลก ยามนี้ไม่ว่าเห็นผู้ใดเขาก็ล้วนอยากสานสัมพันธ์ด้วย
"เสวี่ยหลี่ มาแล้วหรือ ได้โปรดระงับความโศกเศร้า"
ทุกคนต่างแหวกช่องออกเป็นทาง ชายชราใบหน้าผ่ายผอมท่วงท่า
กระฉับกระเฉงในอาภรณ์ยาวสีขาวเดินตรงเข้ามาหาเขา
เมิ่งเสวี่ยหลี่พยักหน้าแสดงคารวะตอบ "เจินเหรินเจ้าส�ำนัก"
พอประมุขยอดเขาคนอืน่ ๆ เห็นเช่นนัน้ ก็เดินขึน้ หน้าแสดงคารวะเช่นกัน
หลังจากนั้นก็น�ำเขาเดินเข้าไปด้านใน ณ ที่แห่งนี้เวลานี้ในสายตาคนนอก
ใบหน้าของเขาก็คือใบหน้าของจี้เซียว
เมิ่งเสวี่ยหลี่มาได้เวลาพอดี แขกเหรื่อทั้งหลายร่วมแสดงความเสียใจ
เสร็จสิ้น พิธีด�ำเนินมาใกล้ถึงจุดสุดท้าย ตัวแทนแต่ละส�ำนักเดินทางไกล
นับหมื่นหลี่แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่เพียงเพื่อจุดธูปสักการะ พวกเขายังมีปัญหา
มากมายต้องการปรึกษากับส�ำนักกระบี่หานซาน
ครั้นเห็นเรื่องต่างๆ จัดการได้เป็นที่เรียบร้อย ขณะเตรียมเอ่ยปากถาม
ยอดฝีมือแห่งหานซานกลับทยอยเดินไปที่หน้าประตู ต้อนรับคุณชายน้อย
ในอาภรณ์หรูหราผู้หนึ่ง
คุณชายผู้นั้นสวมอาภรณ์ไหมทอดิ้นสีม่วงอ่อน ด้านนอกคือเสื้อคลุม
ตัวยาวสีเงินมีหมวกเชื่อมติดอยู่ ที่โอบไว้ในมือคือเตาอุ่นมือวิจิตรประณีต
ขนสีขาวที่ระบายอยู่ชายขอบอาภรณ์เสื้อคลุมขับดุนผิวงามดั่งหยกและคิ้วตา
งดงามละเอียดอ่อนของเขา
ทุกจังหวะย่างก้าวของอีกฝ่ายเปลี่ยนศาลบรรพชนที่ขมุกขมัวเคร่งขรึม
ให้สว่างไสวพร่างพราวขึ้นมาฉับพลันราวกับต้องแสงหิมะ
บรรยากาศยังคงสงบนิง่ ทว่าขณะเดียวกันก็มผี คู้ นไม่ใช่นอ้ ยเริม่ ถ่ายเสียง
พูดคุยกัน
"ท่าทางน่าเกรงขามยิ่งนัก ไม่รู้ว่าอาวุโสท่านนี้คือผู้ใด"
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"เขาก็คือคู่ร่วมบ�ำเพ็ญของจี้เซียวเจินเหริน ว่ากันตามล�ำดับอาวุโสแล้ว
เขามีศักดิ์เท่าเทียมกับเจ้าส�ำนักหานซาน สูงกว่าพวกเราขั้นหนึ่ง"
"ที่แท้ก็เขานี่เอง เมิ่งเสวี่ยหลี่ ได้ยินว่าสามปีก่อนเขาดึงปราณเข้าร่าง
ยามนี้...นับว่าไม่เลว ฝึกปราณได้สมบูรณ์ดีแท้"
"ไม่เลวตรงที่ใด มีจี้เซียวเจินเหรินอยู่ ซ�้ำยังมีโอสถวิเศษให้กินทุกวัน
ต่อให้เป็นคนธรรมดาก็สามารถฝึกปราณได้"
"พูดให้น้อยๆ หน่อย ยังไงตอนนี้เขาก็จัดเป็นผู้น่าสงสาร"
ส�ำหรับโลกผูบ้ ำ� เพ็ญพรตแล้วเมิง่ เสวีย่ หลีน่ บั เป็นกรณีพเิ ศษ เขาไม่ตอ้ ง
บ�ำเพ็ญเพียรอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองต่อส�ำนัก
ไม่ต้องท�ำงานแย่งชิงทรัพยากรที่ใช้ในการบ�ำเพ็ญเพียรกับผู้ใด คู่ร่วมบ�ำเพ็ญ
ร่วมโชคชะตาเดียว จี้เซียวย่อมมีวิธียืดอายุขัยให้เขา ไม่แน่ว่าภายหน้าอาจ
พาเขาขึ้นสวรรค์ไปด้วยกัน
การมีตวั ตนอยูข่ องเขาท�ำให้เรือ่ ง 'รางวัลตอบแทนความพยายามจากสวรรค์'
กลายเป็นเรื่องน่าขบขัน
ยามนัน้ หลังพิธรี ว่ มคูบ่ ำ� เพ็ญสิน้ สุด ทุกคนก็ตา่ งพากันพูดถึงเขา ส่วนใหญ่
ล้วนบอกว่า 'งามก็งามอยู่ น่าเสียดาย...'
น่าเสียดายที่เป็นแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาทั่วไปเท่านั้น เทียบกับจี้เซียวที่มี
ลักษณะท่าทางสูงส่งแล้ว เมิ่งเสวี่ยหลี่หน้าตาท่าทางกลับดูธรรมดาเกินทน
ท�ำให้สง่าราศีของจี้เซียวเจินเหรินต้องมัวหมอง คนพวกนั้นพูดเพียงครึ่งแรก
เท่านั้น ครึ่งหลังแม้ไม่พูดทุกคนก็ต่างรู้แก่ใจดี
เรือนพ�ำนักของผูอ้ นื่ ปลูกต้นสนไผ่เขียวอันเป็นตัวแทนของความหยิง่ ทะนง
ในศักดิ์ศรี ทว่าเมิ่งเสวี่ยหลี่กลับปลูกดอกไม้ธรรมดาๆ อย่างต้นจินซือเถา
ยอดเขาของผู้อื่นเลี้ยงกระสาวิหคเซียน เมิ่งเสวี่ยหลี่กลับเลี้ยงปลาไนที่สื่อ
ความหมายถึงการเปลี่ยนชะตาชีวิต อีกทั้งยังเลี้ยงหนูผีเก็บทรัพย์ไว้บอกว่า
แสวงหาเงินทองสมบัติ สภาวการณ์ของหานซานทั้งหมดถูกเขาลากลงต�่ำ
หมดสิ้น
ทว่ายามนี้เมื่อพูดถึงเขากลับไม่มีใครนึกอิจฉาริษยาเหมือนเก่าก่อนอีก
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จะเหลือก็แต่เพียงความรู้สึกสับสนปนเประคนอยู่ระหว่างความรู้สึกสงสาร
ทอดถอนใจกับความรู้สึกยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น ราวกับภายหน้าต้อง
ได้เป็นประจักษ์พยานในจุดจบอันน่าเวทนาของเขาแน่
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page_��������������� 1.indd 30

28/8/2563 BE 14:17

