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บทที่ 127
ขึ้นสวรรค์เด็ดดวงดาว
เมืองเฟิงเยวี่ย
คืนค�่ำยาวนาน ต�ำหนักใหญ่กว้างขวางเงียบสงัด
จิตรกรก้มหน้าก�ำลังผสมสีอยู่หน้าโต๊ะยาว แสงจากเชิงเทียนอาบไล้
ใบหน้าด้านข้างของเขา แลดูอบอุ่น ขณะเดียวกันก็คล้ายทุกข์ระทม
อสูรวิหคหลวนลอบเข้ามาในต�ำหนัก นางนั่งลงชื่นชมภาพวาดงดงาม
ทรงพลังบนผนังพลางคอยสนทนาพาทีอยู่ข้างเขามิได้ขาด
"ข้าทายว่าร่างอสูรเดิมของท่านคือกิ้งก่าเปลี่ยนสี"
อีกฝ่ายมิได้เงยหน้า หากยังคงตั้งอกตั้งใจผสมสี "ข้าเป็นงู"
"งูหรือ จอมอสูรเขาหลิงซานก็เป็นงูเช่นกัน ท่านเผ่าพันธุ์เดียวกันกับ
จอมอสูร!" วิหคหลวนตกใจ แต่กระนั้นนางก็ยังคงขยับเข้าใกล้อีกฝ่ายด้วย
ความอยากรู้อยากเห็น "อืม ท่านเคยพบจอมอสูรหรือไม่ เขาเป็นอสูรแบบใด"
"ก็เป็นเช่นข้า"
วิหคหลวนหัวเราะคิกคัก "ข้าไม่เชื่อ ท่านโกหก!"
จิตรกรหนุ่มมิได้ตอบ
"ท่านเป็นสหายคนแรกของข้าทีน่ "ี่ วิหคหลวนเจือ้ ยแจ้วขึน้ อีก "ในชุมนุม
หมื่นอสูร ข้าต้องร้องเพลง ท่านมาได้หรือไม่ หากท่านมา ข้าต้องร้องได้ดีมาก
แน่ๆ"
จิตรกรหนุ่มพยักหน้า ไม่นึกสนใจอันใดนัก
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วิหคหลวนเบิกบานใจ "พวกเราตกลงกันแล้วนะ!"
ในเมืองเฟิงเยวี่ยรุ่งเรืองวิจิตร มีอสูรไปมาขวักไขว่ ตอนเพิ่งเข้าเมืองมา
นางได้ เ ปิ ด หู เ ปิ ด ตา รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น อย่ า งยิ่ ง ยวด ยามค�่ ำ มั ก ฝั น เห็ น ตนเอง
ใช้บทเพลงผูกสัมพันธ์ที่นางประพันธ์ขับขานไปทั่วแดนอสูร
แต่ไม่รเู้ หตุใด ยิง่ เวลาผ่านไปนาน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางเหล่าอสูร แต่นาง
กลับรู้สึกเงียบเหงายิ่งกว่าตอนอยู่ท่ามกลางป่าเขา
เหล่าอสูรชั้นต�่ำที่มาแสดงในงานเลี้ยงล้วนพักอยู่ในเรือนพ�ำนักของ
ต�ำหนัก พวกมันหาได้สนใจวิธีการร้องการควบคุมลมหายใจอันใดไม่ สนใจ
ก็แต่ตนเองจะได้เป็นที่โปรดปรานของอสูรชั้นสูงหรือไม่ก็เท่านั้น ด้วยเหตุนี้
ระหว่ า งพวกมั น จึ ง มั ก เต็ ม ไปด้ ว ยการชิ ง ดี ชิ ง เด่ น เปรี ย บเที ย บกั น ว่ า
ใครเหนือกว่าใคร ไมตรีจิตเจือจาง
วิหคหลวนแต่งบทเพลงรันทดงดงามไว้บทหนึง่ ทว่าพ่อบ้านประจ�ำต�ำหนัก
ไม่ยอมให้นางขับขาน ตรงกันข้ามกลับต้องการให้นางร้องบทเพลงยกย่อง
สรรเสริญคุณูปการของจอมอสูรเขาหลิงซาน
ไม่มอี สูรตนใดเข้าใจบทเพลงของนาง ก็เหมือนกับจิตรกรผูน้ ี้ เห็นอยูช่ ดั ๆ
ว่าเขาวาดเพียงพอนหิมะได้งดงามยิ่งยวด เส้นสายแต่ละเส้นล้วนเต็มไปด้วย
ใจจริง ทว่าภาพวาดบนผนังกลับไม่มีเพียงพอนหิมะ
บางทีอาจเพราะร่างเดิมของจอมอสูรเขาเสวีย่ ซานเป็นเพียงพอน ดังนัน้
จอมอสูรเขาหลิงซานจึงไม่ยอมให้เขาวาด 'ทักษะวาดเพียงพอน' ของเขา
จึงเป็นได้เพียงมุกกระจ่างฝุ่นธุลีปกคลุม*
พอคิดถึงตรงนี้วิหคหลวนก็รู้สึกว่าตนกับจิตรกรหนุ่มหัวอกเดียวกัน
ต่างรูใ้ จผูต้ กอับ นางแอบเข้ามาในต�ำหนักดูภาพวาด จิตรกรไม่เพียงไม่ปริปาก
ฟ้อง หากยังช่วยนางปิดบัง ช่างเป็นอสูรแสนดีอบอุ่นมีเมตตายิ่งนัก
"ข้ายังอยากดูภาพวาดเพียงพอนภาพนั้น"
จิตรกรหยิบม้วนภาพออกมา ภาพค�่ำคืนดวงดาวภูเขาหิมะปรากฏขึ้น
ทีละน้อย
* มุกกระจ่างฝุ่นธุลีปกคลุม เป็นส�ำนวน อุปมาถึงของล�้ำค่าที่ถูกเก็บซ่อน ปกปิดไว้
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วิหคหลวนถูกภาพดังกล่าวดึงดูด นางตะลึงพูด "ทีท่ ปี่ รารถนาจะไปให้ถงึ
สักครัง้ ในชีวติ คือราตรีซงึ่ มีดวงดาวดารดาษใต้ภเู ขาหิมะ...เพียงพอนตัวนีม้ ชี อื่
หรือไม่"
หัวคิ้วของจิตรกรหนุ่มขมวดเข้าหากันน้อยๆ เขาพูดเสียงแผ่ว "เขาเป็น
สหายของข้า"
"เช่นนั้นท่านพอจะเล่าเรื่องของสหายท่านให้ข้าฟังสักหน่อยได้หรือไม่"
จิตรกรหนุม่ เผยสีหน้าคิดค�ำนึง "แต่กอ่ น...ข้ามีสหายอยูส่ องคน พวกเรา
ออกเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน เล่นมายากลให้เด็กๆ ชาวมนุษย์ชาวอสูรดู"
วิหคหลวนประหลาดใจ "ท่านเล่นกลเป็นด้วยหรือ"
"ข้าเล่นกลไม่เป็น เป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้น กลพวกนี้ก็แค่เรื่อง
หลอกลวง ข้าแปลงกายเป็นก�ำไลข้อมือ เพียงพอนกลายร่างเป็นผ้าพันคอ
ให้สหายอีกคนแสดง 'ขึ้นสวรรค์เด็ดดวงดาว' "
การแสดง 'ขึ้นสวรรค์เด็ดดวงดาว' นี้เป็นกลที่เชวี่ยเซียนหมิงคิดขึ้น
เอาไว้ใช้เล่นสนุกกับพวกเด็กๆ
ภายใต้ทอ้ งฟ้ายามราตรีดารดาษไปด้วยดวงดาว กองไฟลุกโชน นัยน์ตา
ของพวกเด็กๆ ที่ห้อมล้อมอยู่รอบๆ เปล่งประกายวับวาว
เชวีย่ เซียนหมิงปลดผ้าพันคอสีขาวออก เอ่ยขึน้ มาค�ำหนึง่ ว่า 'เปลีย่ น' จูๆ่
ผ้าพันคอก็พลันมีชีวิต กลายกลับเป็นเพียงพอนน้อยตัวหนึ่ง
เขาปลดก�ำไลข้อมือออกแล้วโยนรับกระแสลม จูๆ่ ก�ำไลข้อมือก็คลายออก
กลายเป็ น งู ล ายตั ว หนึ่ ง งู ล ายยกล� ำ ตั ว ขึ้ น ดู ไ ม่ ต ่ า งอั น ใดกั บ เชื อ กยาว
เพียงพอนน้อยปีนไต่ขนึ้ ไปตาม 'เชือก' ทีย่ ดื ยาวมากขึน้ เรือ่ ยๆ ก่อนจะหายลับไป
ท่ามกลางฟากฟ้ารัตติกาล
เชวี่ยเซียนหมิงกล่าว 'ขอเสียงปรบมือหน่อย ขอเชิญผ้าพันคอของข้า
เด็ดดวงดาวเพื่อทุกคน'
เพียงไม่นานศิลาศักดิ์สิทธิ์และมุกวิเศษชั้นต�่ำที่ส่องประกายวับวาว
ก็หล่นร่วงลงมาจากฟากฟ้าราวกับดาวดวงน้อยดวงแล้วดวงเล่า พวกเด็กๆ ต่าง
พากันยื่นมือออกไปรับ กระโดดโลดเต้นแย่งชิงกับพรรคพวกคนอื่นๆ
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ท่ามกลางเสียงร้องตืน่ เต้นยินดี เพียงพอนน้อยทีป่ นี ขึน้ ไปเด็ดดวงดาวนัน้
ก็ไต่ 'เชือก' กลับลงมาอีกครั้ง
จิตรกรกล่าวต่อว่า "พวกเราแสดงหลายต่อหลายครั้ง เพียงพอนน้อย
ตัวนัน้ ปีนไปปีนมาอยูบ่ นตัวข้า บ่อยครัง้ ทีข่ า้ คิดอยากพันรัดตัวเขาเอาไว้ให้แน่น
นี่เป็นสัญชาตญาณของงู ทว่าข้าเล่นเป็นเชือกเส้นหนึ่ง เชือกไหนเลยจะ
ขยับได้..."
เขาพูดไปเรื่อยๆ อย่างจริงจังจริงใจ วิหคหลวนฟังอย่างเคลิบเคลิ้ม
"ต่อมาเล่า ท่านรัดร่างเขาหรือไม่"
จิตรกรหนุม่ ส่ายหน้า "ชีวติ อสูร...เรือ่ งทีอ่ า้ งว้างทีส่ ดุ มิใช่ไร้สหาย หากแต่
เคยมีสหาย"
วิหคหลวนนึกสงสารอีกฝ่ายขึน้ มาทันที "ข้ายินดีเป็นสหายใหม่ของท่าน!"
จิตรกรหนุม่ ช้อนตาขึน้ มอง วิหคหลวนสบตากับอีกฝ่าย ใจเต้นระส�ำ่ อย่าง
ไร้สาเหตุ แผ่นหลังเย็นยะเยือกหวาดหวั่น
ทันใดนั้นจิตรกรหนุ่มก็คลี่ยิ้ม ความรู้สึกเย็นยะเยือกเมื่อครู่หายลับไป
อย่างรวดเร็ว
"เจ้าควรกลับไปได้แล้ว" จิตรกรหนุ่มบอก
ครัน้ วิหคหลวนได้ยนิ เสียงฝีเท้านอกต�ำหนักดังขึน้ นางก็รบี พูด "ดึกป่านนี้
แล้วยังมีทหารอสูรลาดตระเวนต�ำหนักอีกหรือ ข้าไปก่อนล่ะ!" พูดจบนางก็
บินผ่านหน้าต่างฉลุลายออกไป อาศัยเงาชายคาปิดบังร่องรอย
"จอมอสูร มีรายงานด่วนจากเจดียเ์ จิน้ เยา!" แม่ทพั อสูรเข้ามาในต�ำหนัก
หมอบร่างลงกับพื้น
จอมอสูรเขาหลิงซานพูดด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ "ว่ามา"
"เจดียเ์ จิน้ เยาถล่ม นักโทษอสูรสองตนหลบหนีออกไปได้ แม่ทพั เหยีย่ วด�ำ
ไม่รู้อยู่ที่ใด จอมอสูรเขาเฮยซาน จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอ กับแม่ทัพพยัคฆ์ต่อสู้
ชุลมุนอยู่ที่ด้านนอกเจดีย์ ต่างบอกว่าอีกฝ่ายเป็นพวกของอสูรนักโทษ"
โดยรอบพลันเงียบงัน
แม่ทัพอสูรไม่กล้าเงยหน้า รู้สึกหนาวสะท้านไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ
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ข่าวร้ายเหลวไหลเช่นนีต้ อ้ งท�ำจอมอสูรโมโหแน่ๆ อสูรตนอืน่ ไม่กล้ามารายงาน
เพราะกลัวอีกฝ่ายจะพานโกรธตนเองไปด้วย หลังจากโยนกันไปโยนกันมา
สุดท้ายภารกิจนี้ก็มาหล่นอยู่บนหัวตนเอง
ทว่าเขากลับได้ยินจอมอสูรตอบด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง "ถ่ายทอดค�ำสั่ง
เรียกตัวแม่ทพั พยัคฆ์กลับมารับโทษทีเ่ มืองเฟิงเยวีย่ ปิดพืน้ ทีแ่ ถบเขาเฮยซานไว้
น�ำก�ำลังทหารไปตามจับนักโทษหลบหนีกับแม่ทัพเหยี่ยวด�ำ บอกให้อสูร
พฤกษาไปป่าหงหลิน เจรจากับอสูรเฒ่าป่าหงหลินให้ชว่ ยค้นหาอีกแรง ไปได้"
แม่ทัพอสูรถอนหายใจ เหงื่อเย็นผุดพรายเต็มหน้าผาก ก่อนจะลุกขึ้น
ถอยออกไปจากต�ำหนัก
จอมอสูรเขาหลิงซานพูดกับม้วนภาพ "ในที่สุดเจ้าก็มาจนได้ ยังไม่ทัน
ได้โผล่หน้าออกมาก็ทำ� ลายทหารท�ำลายแม่ทพั ของข้าแล้ว ความสามารถมิได้
ด้อยไปกว่ากาลก่อนเลยจริงๆ"
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บทที่ 128
ขุดรากถอนโคน
เมิ่งเสวี่ยหลี่กลับมาแล้ว
ท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีเหยี่ยวด�ำสยายปีก ดวงตาทั้งสองข้าง
เบิกกว้างอย่างโกรธขึง้ กรงเล็บคมกริบไม่ตา่ งอันใดกับตะขอเหล็ก จะงอยปากแหลม
เฉกกระบี่เหล็กกล้า
เมือ่ ร่างอสูรใหญ่โตของเหยีย่ วด�ำปรากฏก็ทำ� ให้เงาร่างของเมิง่ เสวีย่ หลี่
ยิ่งดูเล็กกระจ้อยร่อย เทียบไม่ได้แม้เพียงกรงเล็บของมัน ทว่าเขากลับไม่นึก
หวาดหวั่น ทะยานร่างออกจากกระบี่เหินเวหา ท�ำเหมือนคิดปะทะกับมัน
ซึ่งๆ หน้า แทงกระบี่ใส่ตาของเหยี่ยวด�ำ
เหยี่ยวด�ำพุ่งลงมาอย่างรวดเร็ว จะงอยปากแหลมคมอ้ากว้าง!
ในตอนนั้นเองปี้โหยวที่ถูกฟาดสลบตอนบุกเจดีย์เจิ้นเยาและถูกพาตัว
กลับเข้าแขนเสื้อของเมิ่งเสวี่ยหลี่ก็ตื่นขึ้น มันยื่นหัวน้อยๆ ออกมาอย่างไม่รู้
อีโหน่อีเหน่ พอเห็นปากใหญ่ราวกับชามเลือด กลิ่นคาวพุ่งปะทะใบหน้า มันก็
'เอิ้ก' สลบไปอีกคราว
ในขณะเดียวกันเหยี่ยวด�ำก็เข้าใจว่าอีกฝ่ายก�ำลังจะปล่อยอาวุธลับ
ในแขนเสื้อ มันเบี่ยงหัวหลบ ทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็วูบไหว แผ่นหลังของมัน
หนักอึ้ง
เมิ่งเสวี่ยหลี่พลิกกายขึ้นไปอยู่บนหลังเหยี่ยวด�ำ มือทั้งสองข้างราวกับ
ปลอกเหล็ก พลังปราณล้นทะลัก รัดล�ำคอตรงจุดอ่อนของอีกฝ่ายพอดี
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ล�ำคอถูกรัดแน่น เพราะหันหัวไม่ได้เหยีย่ วด�ำจึงยิง่ โมโหหนัก มันสะบัดปีก
เป็นพัลวัน ประเดีย๋ วก็หมุนตัวบินสูง ประเดีย๋ วก็ทงิ้ ดิง่ พุง่ ชนต้นไม้ ใช้ทกุ หนทาง
ที่มีหมายสลัดเมิ่งเสวี่ยหลี่ให้หลุด
แขนเสื้อเมิ่งเสวี่ยหลี่สะบัดไหว มวยผมถูกสายลมโถมกระหน�่ำจน
ยุ่งเหยิงไปหมด เส้นผมสีด�ำขลับไหวพลิ้วราวกับน�้ำตก ขยับร่างแคล่วคล่อง
ว่ อ งไวไปตามแรงเหวี่ ย งของอี ก ฝ่าย ไม่ ย อมห่ า งจากหลั ง ของเหยี่ ย วด� ำ
แม้เพียงน้อย
สมั ย ก่ อ นตอนนกยู ง พาเพี ย งพอนบิ น ขึ้ น ท้ อ งนภา มั น จงใจโอ้ อ วด
ทักษะเหินเวหาของตน ประเดีย๋ วหยุดกะทันหัน ประเดีย๋ วเลีย้ วฉับพลัน บ้างเร็ว
บ้างช้า ทรมานเมิ่งเสวี่ยหลี่จนอาเจียนหน้ามืดตาลาย บ่อยครั้งเข้าเพียงพอน
ก็ค่อยๆ คุ้นชินจนไม่นึกหวาดกลัวอีก
แม้เหยีย่ วยักษ์จะแข็งแกร่ง แต่กลับสะบัดสัมภาระบนหลังไม่หลุด ได้แต่
คลุ้มคลั่งอยู่กลางอากาศ เงาคนดูเล็กจนคล้ายเรือน้อยกลางสมุทรคลั่งที่
กระเพื่อมขึ้นลงตามกระแสคลื่น เหมือนจะพลิกคว�่ำในบัดดล แต่กลับรอดพ้น
อันตราย หยัดยืนอยู่เหนือคลื่นลูกแล้วลูกเล่า
จิ้งจอกม่วงกับกระสาขาวยืนอยู่บนกระบี่เหินเวหา สายตามองตาม
แทบไม่ทัน ได้แต่ส่งเสียงอุทานไม่ขาดปาก
กระสาขาวคิด "ไม่เสียทีที่เป็นถึงจอมอสูรเขาเสวี่ยซาน ทักษะจับยึด
ร้ายกาจ! หากข้าเป็นเหยี่ยวด�ำก็ไม่รู้จะสลัดเขาหลุดได้เช่นไร"
จิง้ จอกม่วงครุน่ คิดละเอียดกว่ากระสาขาว "สูก้ บั อสูร เหตุใดถึงไม่กลายร่าง
เป็นอสูร ดูแล้วกระบี่เหินเวหานี้ก็เป็นเวทศัสตราแดนมนุษย์ สามปีที่ผ่านมา
ไม่มขี า่ วคราวอันใดของเขาเลย คาดว่าคงไปซ่อนตัวอยูแ่ ดนมนุษย์กระมัง พรรคพวก
ใช้กระบี่ของเขา ไม่สิ สหายของเขาผู้นี้ทักษะความสามารถสูงส่ง หน�ำซ�้ำ
บนกายยังไม่มีกลิ่นอายของอสูรเลยแม้แต่น้อย ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปเช่นไร..."
เหยี่ยวด�ำถูกรัดคอท�ำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มันหน้ามืดตาลาย
พาเมิ่งเสวี่ยหลี่พุ่งกระแทกไปทั่ว ปีกยาวเฉกมีดตัดต้นไม้เก่าแก่สะบั้นไปไม่รู้
กี่ต้น ป่าเขาหักโค่นเป็นวงกว้างราวกับถูกพายุพัดผ่าน

Page_��������������� 3.indd 11

20/11/2563 BE 10:22

12 กระบี่คู่หานซาน 3

มันเอียงปีก เปลี่ยนทิศทางกะทันหัน พุ่งไปยังหน้าผาสูงชัน
กระสาขาวร้องออกมาคราหนึ่ง สายตาวิตกกังวล "แย่แล้ว เหยี่ยวด�ำ
ถูกสถานการณ์บีบบังคับ เกรงว่ามันอาจคิดใช้วิธีตายตกไปพร้อมกัน!"
จิ้งจอกม่วงบอก "พวกเรารีบไปรับจอมอสูรเขาเสวี่ยซานกันเถอะ"
กระบีเ่ หินเวหาไม่ตา่ งอันใดกับล�ำแสงไล่ตามติดอยูท่ างด้านหลัง ก่อนจะ
หยุดนิ่งอยู่ห่างจากหน้าผาหนึ่งจั้งสองฉื่อ จี้เซียวยืนนิ่งอยู่บนกระบี่ ไม่มีทีท่า
ว่าจะขยับเข้าไปใกล้อีกแม้เพียงก้าว
หากเป็ น ผาหิ น ธรรมดา มั น ย่ อ มไม่ อ าจสร้ า งภั ย อั น ตรายใดๆ แก่
เมิ่งเสวี่ยหลี่ได้ ทว่ายามนี้พวกเขาอยู่ในเขตของจอมอสูรเขาเฮยซาน ผนังผา
ด�ำทะมึนปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ก้อนหินทีใ่ ช้สร้างเจดียเ์ จิน้ เยาคือหินด�ำอันเป็นผลิตผลพิเศษจากเขาเฮยซาน
ซึ่งขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดชนิดนี้ หากเหยี่ยวด�ำใช้ความเร็วสูงสุดพุ่งเข้าชน
ผาหินด�ำ สิง่ ทีเ่ กิดตามมาย่อมไม่แคล้วเป็นแรงปะทะมหาศาล ถึงตอนนัน้ ไม่วา่ จะ
ปราณคุ้มกายของเมิ่งเสวี่ยหลี่หรือกระดูกอสูรแข็งแกร่งของเหยี่ยวด�ำล้วน
ไม่อาจทนรับไหว
เหยี่ยวด�ำหมายใช้จังหวะที่ตนพุ่งเข้าใส่หน้าผา บังคับให้มนุษย์ชั่ว
บนหลั ง กระโดดออกไปเอง หลั ง จากนั้ น มั น ก็ จ ะใช้ ทั ก ษะการบิ น ที่ สู ง ส่ ง
ฉวยโอกาสตอนก�ำลังจะชนหน้าผาหันกลับไปเล่นงานพวกอสูรทรยศ
สามจัง้ หนึง่ จัง้ สามฉือ่ ภาพของผาหินสูงชันชะโงกง�ำ้ คล้ายขยายใหญ่ขนึ้
ต่อสายตา ลมแรงพัดโถมเข้าใส่จนเมิ่งเสวี่ยหลี่ไม่วายต้องหรี่ตา
ในตอนนัน้ เองหร่วนฮุยทีอ่ ยูใ่ นแขนเสือ้ ก็สะลึมสะลือตืน่ มันงุนงงยืน่ หัว
เล็กๆ เต็มไปด้วยขนฟูๆ ออกมา ทว่าสิ่งที่มันเจอกลับเป็นพายุพัดกระพือ
ผาหินใกล้พุ่งชนเข้ามา มันสองตาเหลือกค้างเป็นลมหมดสติกลับเข้าไปใน
แขนเสื้อ ทุกสิ่งเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วพริบตา
หนึ่งฉื่อ เมิ่งเสวี่ยหลี่ยังคงรัดคอเหยี่ยวด�ำแน่น ไม่คลายมือ
ผาหินใกล้แค่ปลายขนตา เสียง 'ตึง' ดังขึ้นคราหนึ่ง เมิ่งเสวี่ยหลี่ย�่ำเท้า
ใส่หลังของเหยี่ยวด�ำ ถ่ายพลังปราณสู่เท้า ส่งร่างของเหยี่ยวด�ำขึ้นหน้า
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โครม!...
ผาหินพังทลาย แผ่นฟ้าผืนพสุธาสะเทือนเลื่อนลั่น ฝุ่นควันม้วนตลบ
เหยี่ยวด�ำผ่อนแรงไม่ทัน กระแทกเข้ากับหน้าผา หัวแตกเลือดอาบร่าง
หล่นร่วง เลือดขนปลิวว่อนทั่วฟ้า
ผาหินพังถล่มไปกว่าครึ่ง จิ้งจอกม่วงกับกระสาขาวเห็นเศษกรวดหิน
ปลิวว่อนมาทางตนเอง ขณะก�ำลังคิดจะหลบ พวกมันกลับพบว่าต�ำแหน่งที่
หยุดยืนอยู่ในเวลานี้นั้นรอดพ้นจากผลพวงการต่อสู้ได้พอดิบพอดี จะมีก็แต่
ขนเหยี่ยวสองสามอันที่ลอยตามสายลมยามค�่ำตลบม้วนผ่านชายเสื้อไป
อสูรทัง้ สองหันมองไปทางจีเ้ ซียว ใจคิด หรือคนผูน้ จี้ ะรูอ้ ยูก่ อ่ นแล้ว นีค่ อื
ทักษะล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของพวกมนุษย์กระนั้นหรือ
เมิ่งเสวี่ยหลี่อาศัยแรงย�่ำเท้า พาร่างกระโดดขึ้นไปเหนือยอดผา ชูแขน
ทัง้ สองข้างขึน้ โบกไม้โบกมือมาทางกระบีเ่ หินเวหาเต็มแรง ราวกับเป็นนักแสดง
กายกรรมที่เพิ่งท�ำการแสดงเสร็จสิ้น รอผู้ชมให้คะแนนเตรียมแสดงความ
ขอบคุณ
จี้เซียวยิ้ม ส่วนกระสาขาวและจิ้งจอกม่วงก็อดตะโกนชื่นชมไม่ได้
หลังจากนั้นเพียงครู่ เสียงวัตถุหนักๆ ตกกระทบพื้นก็ดังลอยมาจาก
ก้นผา
กระสาขาวตะลึง "นี่...เหยี่ยวด�ำตายแล้วหรือ"
จี้เซียวตอบ "ตายแล้ว"
จี้เซียวควบคุมกระบี่เหินเวหา มุ่งตรงไปยังยอดสุดของหน้าผา
กระสาขาวได้สติ "ช้าก่อน พวกเราไปหาศพของเหยี่ยวด�ำที่ใต้หน้าผา
ก่อน ให้มั่นใจก่อนว่ามันตายแล้วจริงๆ หากยังไม่ตายพวกเราจะได้ลงมือซ�้ำ
อีกรอบ ถึงตอนนั้นค่อยไปรับจอมอสูรเขาเสวี่ยซานก็ยังไม่สาย"
กระบี่เหินเวหายังคงมุ่งไปตามทางเดิม
จิง้ จอกม่วงสีหน้าเคร่งขรึม "สหายท่านนี้ ท่านย่อมต้องรูจ้ กั ค�ำว่า 'ขุดราก
ถอนโคน แม้นทิ้งไว้จะเป็นภัยภายหลัง'! เกิดเหยี่ยวด�ำยังไม่ตาย เกรงว่า
วันหน้าเขาจะตามมาล้างแค้น!"
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กระสาขาวนิสัยใจร้อน มันกางปีกเตรียมบินไปใต้หน้าผา แต่เพราะ
ปีกทั้งสองข้างของมันเต็มไปด้วยบาดแผลเหวอะหวะ จึงไม่อาจดึงพลังอสูร
ออกมาใช้ กระพือปีกแค่เพียงสองทีก็เสียสมดุลร่วงตกจากกระบี่
จี้เซียวไม่แม้แต่จะมอง เขายื่นมือคว้าดึงตัวมันกลับขึ้นมาบนกระบี่ใหม่
อีกครัง้ พลางขมวดคิว้ น้อยๆ ด้วยไม่คอ่ ยเข้าใจเหตุผลจ�ำพวกนี้ "เช่นนัน้ ก็ให้มนั
มาเถิด มีอันใดต้องกลัว"
ถึงจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ทว่าวิธีจัดการเรื่องราวต่างๆ ของเขา
กลับยังคงมีหลักการ มิได้เปลี่ยนไปเหมือนคนที่ลอบท�ำร้ายเขา
อาจพูดว่าจี้เซียวรู้สึกว่าคนพวกนั้นไม่คู่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเขา และ
ไม่มีค่าให้ต้องเปลืองสมองอันใด
กระสาขาวกับจิ้งจอกม่วงต่างตะลึงงัน
หากอสูรคูอ่ ริลอบเตรียมการอยูล่ บั ๆ ตัง้ ปณิธานมุง่ มัน่ ล้างแค้น ไม่นา่ กลัว
อย่างนั้นหรือ
นึกถึงสามสิบปีฝั่งน�้ำตะวันตก สามสิบปีฝั่งน�้ำตะวันออก* ยามนี้ปล่อย
อสูรคู่อริไป ไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะย้อนหวนกลับมาอีก หากเป็นเช่นนั้น คืนค�่ำ
จะหลับตานอนได้เช่นไร
เพียงวาจาเบาโหวงอย่าง 'มีอนั ใดต้องกลัว' ก็ไม่ตอ้ งกลัวแล้วกระนัน้ หรือ
อสูรทั้งสองนึกสงสัยในใจ ตกลงสหายของจอมอสูรเขาเสวี่ยซานผู้นี้
มีที่มาที่ไปเช่นไรกันแน่
กระสาขาวทอดถอนใจ "น่าเสียดายปีกข้ามันไม่รักดี ข้ายามนี้ไม่ต่าง
อันใดกับนกพิการ!"
จี้เซียวบอก "พวกเจ้ายังมีเรื่องอื่นที่ท�ำได้"
จิ้งจอกม่วงถาม "อันใด"
จี้เซียวเชิดคางขึ้นน้อยๆ เป็นสัญญาณบอกให้พวกมันมองไปที่ริมผา
เมิ่งเสวี่ยหลี่กระโดดร่าเริงอยู่ที่เดิม โบกมือรับสายลมยามค�่ำ เสื้อผ้า
* เนื่องจากในสมัยโบราณแม่น�้ำหวงเหอ (ฮวงโห) มักจะเปลี่ยนเส้นทางน�้ำอยู่เสมอ มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่
ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น�้ำหวงเหอ แต่อีกสามสิบปีต่อมากลับกลายเป็นอยู่ฝั่งทิศตะวันออก หมายถึงวันเวลา
เปลี่ยน สถานการณ์ย่อมเปลี่ยน ไม่มีอะไรแน่นอน
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อาภรณ์สะบัดไหว เส้นผมด�ำขลับปลิวไสว
จี้เซียวยิ้มน้อยๆ กล่าว "จ�ำไว้ว่าต้องชมเขา"
กระสาขาวจิ้งจอกม่วงรู้สึกอับจนค�ำพูดเล็กน้อย
เมิ่งเสวี่ยหลี่กระโดดขึ้นบนกระบี่เหินเวหา "ไปกันเถอะ!"
จิ้งจอกม่วงกัดฟันพูด "จอมอสูร ท่านร้ายกาจยิ่งนัก...ไม่รู้ว่าเหยี่ยว
ตัวนั้นลมหายใจขาดสะบั้นแล้วหรือยัง พวกเรามิสู้ลงไปดูสักหน่อย"
เมิ่งเสวี่ยหลี่รู้สึกประหลาดใจ เขาย้อนถาม "ยังต้องดูอันใด มันไม่ส่งผล
อันใดต่อการเดินทางพวกเราอีกแล้ว!"
กระสาขาวกับจิ้งจอกม่วงสบตากันอีกคราว ใจคิด พวกเขาสองคนคง
ตกลงกันก่อนล่วงหน้าแล้วกระมัง
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บทที่ 129
เหนืออสูรยังมีอสูร
ในเมื่อเป็นเช่นนี้สองอสูรก็ไม่คัดค้านทักท้วงอะไร กลับเอ่ยปากยกย่อง
ขึ้นมาทันที
"จอมอสูรเขาเสวี่ยซานองอาจห้าวหาญเป็นหนึ่งไม่มีสอง ผู้ใดกล้าเป็น
ปรปักษ์ วันนี้อัดเหยี่ยวด�ำ พรุ่งนี้เตะหมีด�ำ วันต่อไปบุกตะลุยสังหารถึงเมือง
เฟิงเยวีย่ จัดการจนหมาในหมาป่าเสือเสือดาวค้อมหัว กุง้ ปูปลาตะพาบหดหัว!"
"จอมอสูรเขาเฮยซานค่อนข้างเบาปัญญา จอมอสูรแม่นำ�้ ไป๋เหอพลังกาย
อ่อนด้อย จอมอสูรเขาหลิงซานผู้มีพรสวรรค์รู้จักเพียงวาดวิหคบุปผาอยู่ใน
เมืองเฟิงเยวี่ย ท่านวีรบุรุษแห่งแดนอสูรในอดีต ดูทุกวันนี้สิ!"
เมิง่ เสวีย่ หลีฟ่ งั จนหน้าแดงหูแดง ใจคิด นีม่ นั ออกจะยกย่องกันเกินไปแล้ว
พลางเอ่ยปากชืน่ ชมอสูรทัง้ สองเฉกเดียวกัน "หากไม่ได้พวกเจ้าทัง้ สองทีพ่ ดู จา
โน้มน้าวจิตใจ ด่าจนแม่ทัพเหยี่ยวตนนั้นเละเทะ ล่อมันมาถึงที่นี่ มันไหนเลย
จะคลุ้มคลั่งโมโหเสียสติ ช่วยข้าประหยัดแรงไปได้มากเช่นนี้ ดังนั้นความดีนี้
ข้าครึ่งหนึ่ง พวกเจ้าครึ่งหนึ่ง ทุกคนทุกอสูรล้วนส�ำคัญ!"
"ที่ไหนกันๆ แค่ท�ำความดีเล็กน้อยไม่มีค่าให้พูดถึง ไหนเลยจะเทียบกับ
จอมอสูรได้"
เมิ่ ง เสวี่ ย หลี่ กั บ จิ้ ง จอกม่ ว งกระสาขาวต่ า งคุ ย โวยกย่ อ งกั น ไปมา
บรรยากาศกลมกลืนเข้ากันได้อย่างน่าประหลาด
จีเ้ ซียวยิม้ หยิบเอาหวีไม้เบือ่ พิรณ
ุ ออกมา "มานี่ ผมเจ้ายุง่ เหยิงหมดแล้ว
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เจ้าจอมป่วน"
เมิ่งเสวี่ยหลี่ที่ลิงโลดดีอกดีใจลูบเส้นผมยาวสยายบนหัว เลิกกระโดด
โลดเต้น เขาเอียงคอถูหัวเข้ากับจี้เซียว ยอมให้คู่ร่วมบ�ำเพ็ญช่วยเขามัดผม
สายลมเย็นสบายคืนฤดูรอ้ นพัดไหว ยามกระบีเ่ หินเวหาพุง่ ขึน้ หน้าโต้ลม
จี้เซียวยืนอยู่ทางด้านหลังของเมิ่งเสวี่ยหลี่ มือถือหวีจันทร์เสี้ยวสางผมให้
อีกฝ่าย
กระสาขาวกับจิง้ จอกม่วงพิศดูพวกเขาสองคน รูส้ กึ เหมือนอะไรบางอย่าง
ไม่ถูกต้อง
จอมอสูรเขาเสวี่ยซานกับสหายของเขาสนิทสนมชิดใกล้กันเกินไป หลัง
ตืน่ รู้ ชาวอสูรก็ไม่ผลัดกันเลียขนอีก นอกเสียจากว่าสายสัมพันธ์จะสนิทสนมกัน
เป็นพิเศษ บางทีการที่มนุษย์สางผมอาจไม่ต่างอันใดนักกับชาวอสูรเลียขน
มีคู่ร่วมบ�ำเพ็ญช่วยสางผมให้ เมิ่งเสวี่ยหลี่หลับตาอิ่มเอมมีความสุข
พลางถามจิ้งจอกม่วง "เจ้ากับจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอเคยตกลงสัญญาลับอะไร
กันบ้างหรือไม่"
แม้ก่อนหน้านี้ตกลงกันแล้วว่าหากจิ้งจอกม่วงออกจากคุกส�ำเร็จก็
ไม่จ�ำเป็นต้องพบหน้ากันอีก ทว่าจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอทุ่มเทก�ำลังสติปัญญา
เพือ่ เรือ่ งนีไ้ ปตัง้ มากมาย อย่างน้อยก็นา่ จะได้เห็นกับตาสักครัง้ แก้ปญ
ั หาในใจ
ตกไปเรื่องหนึ่ง
จิ้งจอกม่วงคิด "ผ่านล�ำธารเล็กๆ ในเขาเฮยซานที่แยกย่อยออกมาจาก
แม่น�้ำไป๋เหอ ขอเพียงเดินลัดเลาะตามกระแสน�้ำไป นางก็จะรู้ได้เอง หากยินดี
พบหน้าข้า นางก็จะไปถือโคมมังกรมัจฉารออยู่ที่ริมฝั่งน�้ำ"
เจดีย์เจิ้นเยาถล่มแล้ว
ศึกสามฝ่ายด้านนอกเจดีย์ยุติลง จอมอสูรเขาเฮยซานกับแม่ทัพพยัคฆ์
ต่อสูบ้ าดเจ็บล้มตายกันทัง้ สองฝ่าย หลังเข้าใจสถานการณ์กระจ่างชัด พวกมัน
ก็ไม่มีใครยินดีปล่อยให้จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปแต่
ฝ่ายเดียว
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จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอมาช้าที่สุด นางไม่เพียงตักตวงผลประโยชน์จาก
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หากยังปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอเอ่ยวาจาห้าวหาญ "พวกเจ้าไม่ใช่พรรคพวก
ของอสูรทรยศ แล้วเหตุใดไม่รีบบอก ค�่ำมืดเช่นนี้สู้ไปสู้มาล้วนเพราะเข้าใจผิด
ทุกคนเป็นพี่น้องคนกันเอง เลิกแล้วต่อกันเถิด"
หมีด�ำกับพยัคฆ์เหลืองล้วนได้รับบาดเจ็บ ต่างคิดพักรักษาตัวฟื้นฟู
ลมปราณ แต่พอได้ยินนางพูดเช่นนั้น พวกมันก็โมโหจนกระอักเลือด เสียเวลา
วุ่นวายกันไปเปล่าๆ เช่นนี้ เจ้าบอกแยกย้ายก็แยกย้ายกันง่ายๆ ได้หรือไร
จอมอสูรแม่นำ�้ ไป๋เหอปลอบทหารเฝ้าเจดียเ์ จิน้ เยา "ข้าจะน�ำก�ำลังทหาร
เดินทางไปยังเขตพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขาเฮยซานกับแม่น�้ำไป๋เหอเพื่อค้นหา
นักโทษอสูรเดี๋ยวนี้"
ทหารอสูรของทัง้ สองฝ่ายมีใจแต่ไร้กำ� ลัง มีเพียงชาวน�ำ้ ในแม่นำ�้ ไป๋เหอ
เท่านั้นที่ยังคงอยู่ในสภาพคึกคักฮึกเหิม ภารกิจนี้หากไม่ใช่นางแล้วยังจะมี
ผู้ใดรับหน้าที่นี้ได้อีก
จอมอสูรเขาเฮยซานขึ้นเสียงโมโห "เจ้าคิดน�ำทหารบุกเข้าดินแดน
เขาเฮยซานของข้า? อย่าได้หวัง!"
จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอยิ้มกล่าว "สถานการณ์ในคืนนี้ไม่ธรรมดา ข้าขอ
สาบานต่อเทพอสูร ทหารของข้าจะไม่ย่างกรายเข้าดินแดนเขาเฮยซานแม้แต่
ก้าวเดียว ในหมู่บ้านเขาเฮยซานหนึ่งก้าวมีหนึ่งจุดรักษาการณ์ สิบก้าวมี
หนึ่งจุดยืนยาม เช่นนี้แล้วเจ้ายังกลัวข้ายึดรังเจ้าในคราเดียวอีกหรือ"
แม้จะได้ยินจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอพูดอย่างใจกว้างเช่นนั้น ทว่าหมีด�ำ
กลับรู้สึกว่าค�ำพูดของอีกฝ่ายก�ำลังบอกว่าตนเองมีฐานะเป็นถึงผู้น�ำแท้ๆ แต่
ใจคอกลับคับแคบยิ่ง จึงได้แต่ส่งเสียงประชดออกมาคราหนึ่ง "เจ้ามีหรือ
จะกล้า"
ตามค�ำสั่งของปลาไนพ่อบ้านใหญ่ ทหารกุ้งแม่ทัพปูแยกกันออกเป็น
หกกลุ่ม กระจัดกระจายแยกย้ายหายเข้าไปในป่าเขา เริ่มแสร้งลงมือค้นหา
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หลังผ่านไปครู่หนึ่งครั้นพบรอยเท้ากระต่ายชุดหนึ่ง พวกเขาก็ตะโกน
โวยวายดังลัน่ "นีม่ นั รอยเท้าของพวกอสูรทรยศ รักษาสถานทีเ่ กิดเหตุ ล้อมไว้!"
หลังจากนั้นอีกไม่นานพอเจอขนกระสาขาวอันหนึ่ง พวกเขาก็ตะโกน
ระดมพรรคพวกอีก "นี่คือหลักฐานการหลบหนีของอสูรทรยศ เก็บไว้ให้ดี!
เป็นไปได้มากว่าอสูรทรยศมุ่งหน้าไปทางตะวันออก แต่จะตัดความเป็นไปได้
ที่พวกมันจะหลบหนีไปทางใต้ไม่ได้!"
"อา ตะวันตกพบขนจิ้งจอกสีม่วง อืม เป็นไปได้ว่าอาจถูกลมพัดมา..."
ท่าทางของพวกเขาล้วนจริงจังยิ่งยวด ทว่าประสิทธิผลกลับต�่ำเตี้ย
ติดดิน
จอมอสูรเขาเฮยซานกับแม่ทัพพยัคฆ์เรียกหาทหารอสูรที่ไว้ใจได้และ
บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมาคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของพวกชาวน�้ำ ทว่า
หลังจากมองดูอยู่พักใหญ่ทหารอสูรพวกนั้นก็ต่างหมดความอดทน กลับไป
รายงานสถานการณ์ตามที่เห็น
หมีดำ� ฟังจบก็แอบนึกด่า "ลูกน้องของจอมอสูรแม่นำ�้ ไป๋เหอล้วนไม่เอาไหน
มีแต่พวกชาวน�้ำโง่เง่า!"
ระลอกคลื่นเล็กๆ น�ำพาร่างแบบบางสูงโปร่งของจอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอ
มุง่ หน้าเข้าไปยังดินแดนเขาเฮยซาน ในใจคิดว่าข้าบอกว่าทหารแม่ทพั ไม่เข้าไป
ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะไม่เข้าไป เช่นนี้จะเรียกว่าผิดค�ำพูดหรือไม่นะ
เขาเฮยซานกว้างไกลสุดลูกหูลกู ตา เทือกเขาสลับทับซ้อน ไม้ใหญ่บดบัง
ท้องนภา
หลังประมาณต�ำแหน่งได้คร่าวๆ จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอก็หยุดนั่งลงบน
หินเรียบลื่นเป็นประกายข้างล�ำธาร จุดโคมงามวิจิตร
แสงโคมรางเลือนประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวมืดอยู่ท่ามกลางสายลม
ยามราตรี ต้องผิวน�ำ้ เกิดเป็นประกายระยิบระยับ ชีท้ างให้กบั พรรคพวกของนาง
ที่เดินทางอยู่กลางค�่ำคืน
เท้าเปลือยเปล่าของนางแกว่งไกวอยูใ่ นน�ำ้ ปากครวญเพลง 'โฉมสะคราญ
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แม่น�้ำไป๋เหอ' เสียงเพี้ยน เสียงเพลงถูกเสียงลมเสียงน�้ำกลบจนแทบไม่ได้ยิน
"ดื่มสุราจอกนี้ มิเมามายมิย้อนหวน ตะวันตกโฉมสะคราญของข้า
ตะวันออกแม่น�้ำไป๋เหอไหลริน..."
ขณะที่เทียนน้อยในโคมไฟใกล้จะดับ เสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้น
จากทางด้านหลัง
จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอหันหน้ามองกลับไป คล้ายใจลอยเคลิบเคลิ้ม
ชื่อชูยังคงเป็นหนุ่มน้อยท่าทางเริงร่าฮึกเหิมในอาภรณ์ผ้าดิ้นสีแดง ราวกับ
หลายปีมานี้ไม่เคยตกอยู่ในภาวะอับจนหรือถูกจองจ�ำอยู่ในคุก
เขาเอ่ยปากอย่างเบิกบาน "ข้ารู้ว่าเจ้าต้องมารอข้า!"
"จิ้งจอกชั่วช้า นับว่าดวงเจ้ายังแข็ง" จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอไม่สนใจเขา
หากกลับมีท่าทีอ่อนโยนต่อกระสาขาว "เฟยอวี่ เจ้าเองก็ออกมาแล้ว"
เฟยอวี่ยิ้มตอบ "ก็ด้วยบารมีของจอมอสูร"
หลังทักทายอสูรทั้งสองเสร็จ จอมอสูรแม่นำ�้ ไป๋เหอก็ลุกขึน้ แสดงคารวะ
ต่อเมิ่งเสวี่ยหลี่และจี้เซียว ปลดถุงผ้าปักลายบนเอวลง "จอมอสูรเขาหลิงซาน
รู้ข่าวรวดเร็ว เกรงว่ายามนี้คงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้ว จากเฮยซานถึงหงหลิน เขา
ต้องวางแหฟ้าตาข่ายดิน* เคลื่อนก�ำลังพลไล่สืบหาที่อยู่ของพวกท่าน ข้ามี
สิ่งวิเศษคุ้มกายปกป้องชีวิตชิ้นหนึ่ง หมายให้..."
เมิง่ เสวีย่ หลีพ่ ดู ตัดบท "ก่อนหน้านีพ้ วกเราตกลงกันแล้วว่าหลังช่วยท่าน
ช่วยอสูร ท่านจะมอบร้านให้ขา้ ร้านหนึง่ ว่ากันตามภาษาพ่อค้าแล้ว ข้าส่งสินค้า
ท่านมอบเงิน พวกเราไม่มอี นั ใดติดค้างต่อกัน หากท่านคิดจะมอบอันใดให้ขา้ อีก
มิสแู้ บ่งเวลามาช่วยดูแลลูกน้องครึง่ อสูรของข้าสักเล็กน้อย" พูดจบเมิง่ เสวีย่ หลี่
ก็ประสานมือกล่าวลา ไม่เปิดโอกาสให้จอมอสูรแม่นำ�้ ไป๋เหอได้เอ่ยปากอันใด
อีก
เมิ่งเสวี่ยหลี่กับจี้เซียวเดินไปตามล�ำธาร เปิดโอกาสให้อสูรทั้งสามได้
พูดคุยกัน พวกเขาสองคนเดินเคียงไหล่รับลมคิมหันต์ ฟังเสียงธารน�้ำไหล
ชือ่ ชูระเบิดเสียงหัวเราะ "หอยพัด เจ้าจะไปกับพวกเราหรือไม่ ตามพีช่ าย
* แหฟ้าตาข่ายดิน เป็นส�ำนวน อุปมาถึงการล้อมศัตรูหรือผู้หลบหนีไว้อย่างแน่นหนา
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บุกตะลุยทั่วทุกสารทิศ"
เขาอยู่ในคุก ร�่ำไห้โศกาอาดูรน�้ำหูน�้ำตาไหลพราก ครั้นได้รับอิสระใหม่
ได้พบสหายเก่า ท่าทีพลันเปลีย่ นเป็นแล้งน�ำ้ ใจดังเดิม อารมณ์ความรูส้ กึ มาไว
ตอนไปกลับไวยิ่งกว่า
จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอส่ายหน้า "ข้าได้แช่น�้ำ มีคนขัดเปลือกหอยให้
ทุกวัน ชีวิตนับว่าสุขสันต์ยิ่ง เทียบกับชีวิตที่วันๆ เอาแต่ต่อสู้ของพวกเจ้าแล้ว
หาได้สุขสบายน้อยกว่าไม่ พวกเจ้าคิดท�ำการใหญ่ แต่ข้ามิสนใจ"
ชื่อชูกล่าว "ดีย่อมดีแน่ ทว่าเช่นนี้หนึ่งวันจะต่างอันใดกับร้อยปี"
จอมอสูร แม่น�้ำไป๋เหอตอบด้วยน�้ำ เสี ยงสงบนิ่ ง "แม่ น�้ำ ไป๋ เ หอเป็ น
ชือ่ แม่นำ้� และเป็นชือ่ ของข้า ข้าไม่มที างไปจากทีน่ ี่ พวกเจ้าไปเถอะ และอย่าได้
กลับมาอีก"
พูดถึงตรงนี้เฟยอวี่ก็ตัดสินใจกล่าวค�ำลา ทว่าชื่อชูกลับบอก "แผนการ
ของจอมอสูรเขาหลิงซานไม่ใช่เล็กๆ ทันทีทอี่ ทิ ธิพลของเขาแผ่ไพศาล ถึงตอนนัน้
เขาย่อมต้องพุ่งเป้ามาที่เจ้าแน่ เจ้าเคยเห็นนกกระจอกเทศที่ยังไม่ตื่นรู้หรือไม่
ครั้นพายุฝุ่นทรายก�ำลังมามันจะซุกหัวเข้าไปในผืนทราย ฟังไม่ได้ยิน มอง
ไม่เห็นพายุ จนตายมันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันตายด้วยเหตุใด หอยพัดปิดเปลือก
ไม่เห็นมหาอุทกภัยภายนอก..."
จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอกระทืบโคมมังกรมัจฉาจนแบน สะบัดมือขว้าง
ของสิ่งหนึ่งออกไป "เจ้ามีสิทธิ์พูดอันใด! ไสหัวไปได้แล้ว!"
ชื่อชูกลัวถูกหินริมแม่น�้ำเขวี้ยงใส่หน้าจึงรีบยื่นมือออกไปรับ หนีบหาง
วิ่งหนีอุตลุด "ไปแล้วๆ"
เห็นสองอสูรวิ่งตรงมาเมิ่งเสวี่ยหลี่ก็ถามอย่างแปลกใจ "คุยเสร็จเร็ว
เช่นนี้?"
จอมอสูรแม่นำ�้ ไป๋เหอทอดตามองดูเจดียเ์ จิน้ เยาอยูท่ กุ ค�ำ่ คืน ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่
สหายเก่าตกระก�ำล�ำบาก แต่กลับมิอาจยืน่ มือช่วยเหลือ ร้อนรนไม่เป็นสุข ครัน้
พลิกแพลงสถานการณ์ส�ำเร็จ ได้พบกันใหม่อีกครั้งเช่นนี้ก็น่าจะมีเรื่องให้
พูดคุยกันมากอยู่มิใช่หรือไร
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ชื่อชูหน้าม่อยคอตก "ถูกนางด่ากลับมา"
เมิง่ เสวีย่ หลีป่ ระหลาดใจ "ยังมีอสูรด่าชนะพวกเจ้าด้วยหรือ" นัน่ มันต้อง
ระดับใดกัน
เฟยอวี่บอก "เหนืออสูรยังมีอสูร...เอ๋? นี่มันอะไร"
ชื่อชูก้มหน้ามอง ในมือตัวเองถือของที่จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอขว้างมา
มันไม่ใช่ก้อนหิน แต่เป็นถุงผ้าปักลายใบหนึ่ง
เขารีบหันหน้าไป จุดที่จอมอสูรแม่น�้ำไป๋เหอยืนอยู่ก่อนหน้านี้ว่างเปล่า
มีก็แต่ล�ำธารไหลริน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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