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ข้าเคยได้ยินข่งจื่อกล่าวถึงความกล้า

หากพิเคราะห์ตนเองแล้วไร้คุณธรรมสัตย์ตรง แม้นเพียงชาวบ้าน

ชาวนาไยข้าจักไม่กลัว

หากพิเคราะห์ตนเองแล้วซื่อตรงเที่ยงธรรม แม้นพันหมื่นพลม้า

ข้าก็หาญเผชิญ

'คัมภีร์เมิ่งจื่อ บรรพกงซุนโฉ่ว'
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บทที่ 1

เฉินดาบปีศาจ

'น้องชาย! น้องชาย!'

เงาร่างต�่าเต้ียเงาหนึ่งคืบคลานอยู่ในถ�้าต้าฮวนสี่ท่ีมืดสลัวและ

เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดพลางร้องเสียงแผ่วเบา

สุ้มเสียงนั้นนุ่มนวลอย่างย่ิง ทว่าแฝงความหวาดกลัวอันลุ่มลึก 

ฟังออกว่าเป็นเพียงเด็กชายอายุไม่ก่ีปี

เด็กชายใช้ทั้งมือทั้งเท้าปีนป่ายคืบคลานผ่านซากศพมากมาย 

ที่กองสุมอยู่ในถ�้าไปยังโพรงแห่งหนึ่ง ยอดผนังของที่แห่งนั้นเบิกเป็น 

รูใหญ่ แสงอาทิตย์ที่หาได้ยากสาดส่องบนร่างเด็กชาย เผยรูปร่าง 

อันผิดแปลกแต่ก�าเนิดนั้นออกมา ข้อต่อหัวไหล่ด้านขวาของมันปูดนูน 

ขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่เหมือนเน้ืองอกอันแข็งหนา

เพราะร่างพิการท่ีไม่สมดุลต้ังแต่ก�าเนิด เด็กชายจึงก้าวย่าง

โงนเงนกะโผลกกะเผลก ต้องใช้มือท้ังสองช่วยคลานเดินเพ่ือค�้ายัน

ตลอดเวลา

'น้องชาย...' เด็กชายร้องเรียกเสียงแผ่วเบาต่อไป แม้ใจร้อนรน
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10 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 10

เพียงใด แต่มันก็มิกล้าส่งเสียงดังนัก

หากพวกบุรุษถือกระบี่ยาวและมุ่นมวยผมเหล่าน้ันได้ยิน มันคง

ต้องตายอย่างแน่นอน

เด็กชายกัดริมฝีปากล่างแน่นขณะคลานไป เค้าหน้าสี่เหล่ียมน้ัน 

เผยความทรหดท่ีเด็กอายุสี่ปีไม่ควรมี มันอดกลั้นความเจ็บปวด 

มาโดยตลอด ด้วยสังขารนี้มันช่างเหมือนคนชราอ่อนแอที่หัวเข่า 

มกัปวดระบมจากแรงกดกระแทกเป็นประจ�า ต้องอาศยัทายาระงบัอาการ

ตามก�าหนดเวลา แต่เบือ้งหน้าคอืสงครามดเุดอืดท่ีกองไปด้วยภูเขาศพ

ทะเลเลือด ไหนเลยจะยังมีเวลาว่างให้ทายา เด็กชายจึงท�าได้เพียง 

อดกลั้น

'ผิงเอ๋อร์ เจ้าต้องอดทน' วันหนึ่งบิดาเคยกล่าวกับมันเช่นนี้ 

ขณะสกัยันต์สามเหลีย่มของลทัธิอู้อ๋ีข้างล�าคอมนั 'เจ้าคอืเดก็ท่ีเทพยดา

เลือก ขอเพียงทนความเจ็บปวดนี้ได้ ภายหน้าเจ้าก็จะกลายเป็นนักรบ 

ที่ทั้งยุทธภพล้วนเกรงกลัว'

เมื่อเด็กชายระลึกถึงค�าพูดนี้ของบิดา ความเจ็บปวดที่หัวเข่า 

ก็ราวกับเบาบางลงจริงๆ

ในยามน้ีเอง มันได้ยินสุ้มเสียงอ่อนแอแต่คุ้นเคย

เสียงร้องไห้อันแสนสั้น

เดก็ชายพุ่งพรวดไปยังท่ีมาของเสยีงราวคนบ้า ท่ีแห่งนัน้มซีากศพ

สาวกลทัธิอูอ้ีค๋นหนึง่ทีต่ายจากการรบนอนนิง่อยู่ มนัเงีย่หฟัูง

'ฮือ...'

เด็กชายแน่ใจว่าฟังมิผิดจึงย่ืนมือทั้งสองไปพลิกซากศพ

แม้สาวกที่ตายผู้นั้นไม่นับว่าแข็งแรงก�าย�า แต่อย่างน้อยก็หนัก

ร้อยกว่าชั่ง ร่างกายของเด็กชายยังหนักไม่ถึงสามส่วนของซากศพ  
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มนัถลงึตาอันเรยีวเลก็ สหีน้าฮกึเหมิและแดงก�า่ ขาท้ังสองนัง่ย่อ อาศยั

สิ่งที่ท่านอาเคยสอนในลัทธิ พยายามใช้พลังของเอวและขาส่งไปยัง 

ไหล่และข้อมอื

เฉกเช่นหนอนที่ผลักของกินท่ีหนักกว่าตนเองหลายเท่าได้  

เด็กชายพ่นลมหายใจอย่างแรง ศพท่ีถูกกระบี่ยาวแทงทะลุอกนั้น 

ก็ถูกมันพลิกได้จริงๆ

น้องชายถูกทับอยู่ใต้ซากศพดังคาด

เมื่อแรงกดพลันหายไป ทารกเพศชายผู้น้ันก็ร้องไห้อุแว้ๆ ทันที

ทารกมิได้ถูกซากศพทับจนหายใจไม่ออก เพราะแขนขวาของมัน

พาดขวางอยู่บนดวงตา ด้วยเหตน้ีุแม้ถูกทับอยู่ แต่บริเวณปากและจมกู 

ยังมช่ีองว่างให้หายใจได้

แขนขวาข้างนี้ของทารกเพศชายยาวกว่าแขนซ้ายหน่ึงท่อน  

ตรงกลางมีข้อต่อเพ่ิมขึ้นมาหนึ่งข้อ ความแปลกประหลาดของมัน 

ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าพ่ีชาย

เดก็ชายอ่อนล้าอย่างย่ิงแล้ว แต่มนัยังคงอุม้น้องชายขึน้มาจากพ้ืน 

น�าแก้มแนบบนหน้าผากของผูเ้ป็นน้อง

'ไม่ต้องกลัว...ไม่เป็นไรแล้ว...ไม่เป็นไรแล้ว...' เด็กชายเบาใจ 

ไปชัว่ขณะและหลัง่น�า้ตาออกมา ก่อนตะโกนเสียงดงั 'ท่านพ่อ! อยู่ท่ีน่ี!  

อยู่ทีน่ี่!'

ไม่ถึงครูห่นึง่ก็มเีงาร่างด่ังค่างว่ิงทะยานก้าวข้ามแอ่งเลอืดบนพ้ืนมา 

บงัเกิดเสยีงฝีเท้าท่ีชุม่แฉะและชวนให้หวาดกลวั

เด็กชายเห็นแวบเดียวก็จ�าบิดาได้ ท่ีจริงบิดามันมีลักษณะจดจ�า

ได้ง่าย เพราะนอกจากผมเผ้าหนวดเครา ดวงตา และปากแล้ว ผวิหนัง 

บนใบหน้าท้ังหมดล้วนเต็มไปด้วยรอยสักอักขระเบียดเสียดดุจด่ัง
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12 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 10

หน้ากากสีเขียวเข้ม...แต่หน้ากากใบนี้ขยับได้ และมีสีหน้าอารมณ์

บิดามาถึงอย่างว่องไวและกางแขนกอดบุตรชายคนโตและเล็ก

ทั้งสองไว้ในอ้อมอก

ในมือเด็กชายกอดผู้เป็นน้องเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็รับรู้ได้ถึง

อ้อมอกอันอบอุ ่นของบิดา ความรู ้สึกปลอดภัยนี้ราวกับจะขับไล ่

กลิ่นคาวเลือดรอบถ�้าออกไป

'ประเสริฐเหลือเกิน...ประเสริฐเหลือเกิน...' บิดาคลายอ้อมกอด 

และย่ืนมือไปตรวจดูร่างกายของบุตรชายคนเล็ก โดยเฉพาะแขนยาว

ประหลาดข้างนั้น เมื่อแน่ใจว่าข้อต่อกระดูกและเนื้อหนังของมัน 

ล้วนไม่เป็นอะไรจึงโล่งอก

เดก็ชายมองบดิาอยู่ด้านข้าง บดิามกัใช้สหีน้าอบอุน่ทะนถุนอมน้ี 

กับพวกมันสองพ่ีน้อง แต่ขณะเดียวกันเด็กชายก็มิได้ลืมว่าขณะบิดา

ปฏิบัติต่อมารดาของพวกมันและอนุภรรยากลุ่มหนึ่ง มักเผยใบหน้า

อ�ามหิตดุจภูตผปีีศาจออกมาเหมอืนเหน็พวกนางเป็นเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ไม่มชีวีติ...

เด็กชายเคยสงสยัว่าอารมณ์ต่างขัว้สองประเภทนีเ้หตใุดจงึอยู่ในใจ

คนผูเ้ดยีวได้...

'ผงิเอ๋อร์ ท�าได้ดี!' บดิาใช้มอืหน่ึงอุ้มน้องชาย อกีมอืหนึง่จงูมนัไว้  

'เจ้ารู้ไหม พวกเจ้าสองคนคือความหวังท้ังหมดของข้า! ไม่ว่าอย่างไร 

ข้าก็จะให้พวกเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่...ถึงแม้ต้องใช้ชีวิตของข้าไปแลก!  

สักวันพวกเจ้าต้องใช้ร่างกายท่ีเทพประทานนี้ก่อพายุมหึมาในโลกนี้ 

ให้จงได้! พวกเจ้าคือความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีข้าถวายให้เทพยดา 

แห่งแดนสตัย์จรงิ!'

เด็กชายไม่เข้าใจค�าพูดของบิดา แต่ดวงตามันกลับถลึงโต 
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อย่างหวาดกลัว

เพราะมันเหลือบเห็นด้านหลังบิดาปรากฏแสงสว่าง

ประกายคมที่เย็นเยือกและแคบยาว

กระบี่ยาวอู่ตัง

บิดาที่เพ่ิงกล่าวจบก็รู้สึกถึงไอสังหารรุนแรงจากด้านหลัง แต่มัน

มิได้หวาดกลัวแม้แต่น้อย ยังคงอุ ้มและจูงบุตรชายท้ังสองเอาไว้  

หมนุตวัไปด้านหลงัช้าๆ

เหน็เพียงตรงนัน้มเีงาร่างผอมสงูทีผ่มแผ่สยายยาว ในมอืถือกระบีคู่่ 

ชี้ปลายคมท่ีเปื้อนเต็มไปด้วยโลหิตสดมา คมกระบี่ห่างจากล�าคอมัน 

ไม่ถึงห้าชุ่น

เป็นเย่ียเฉิงเสวียนมือกระบี่ อู ่ตัง สายตามันยังคงเฉียบคม  

ใบหน้าขาวท่ีซ่อนอยู่ใต้ผมยุ่งของมันไม่มีอารมณ์ใดๆ แต่ภายใน 

กลับหวาดกลัวประหนึ่งสัตว์ป่าตกใจ ปลายกระบี่สั่นไหวเล็กน้อย 

อย่างควบคุมมิได้

มนัก�าลงัหาทางออกจากถ�า้ต้าฮวนสี ่ แต่กลบัพบเจอสามพ่อลกูนี้

กลางกองซากศพ ขณะน้ีสิง่เดยีวทีขั่ดขวางกระบีคู่ข่องมนัมใิห้แทงลงไป 

มีเพียงเด็กเยาว์วัยคู่นั้น

บิดาทรุดตัวคุกเข่าลงให้เย่ียเฉิงเสวียนพร้อมกับดึงบุตรชายคนโต

มาไว้ตรงหน้า ซ�้ายังยกทารกในอ้อมกอดย่ืนออกไปด้วยสองมือ

ราวกับจะยกสองพ่ีน้องคู่นี้ให้อู่ตัง…

'ข้าคือซีรื่อเล่อ วันนี้น�าซีเจาผิงและซีเสี่ยวเหยียนบุตรชายมาด้วย  

ข้าสมคัรใจสวามภิกัด์ิต่ออูต่งั ขอกราบเข้าส�านกั!'

ขณะซีรื่อเล่อกล่าว ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยสักหาได้ตื่นตระหนก 

หรอืหวัน่ไหวสกันิดไม่
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เย่ียเฉงิเสวียนถลงึมองซรีือ่เล่อพักหน่ึง ซ�า้ยังมองเดก็ชายร่างกาย

ประหลาดคูน้ั่น ก่อนลดกระบีคู่ล่งช้าๆ

'น�าข้าออกไป'

หลังซีรื่อเล่อขึ้นเขาอู่ตัง มันได้วิจัยยาประหลาดแต่ละประเภท 

ท่ีชิงมาจากลัทธิอู ้อ๋ีให้กงซุนชิงผู้เป็นเจ้าส�านักสืบต่อ ซ�้ายังทดสอบ

ประสิทธิผลของยาด้วยตนเองเป็นประจ�า

สามปีให้หลงัซรีือ่เล่อใช้ยาลกูกลอนผดิท�าให้เสยีสตเิป็นบ้า สงัหาร

คนงานชายหญิงสิบกว่าคนบนเขาอู ่ตังอย่างทารุณ ก่อนเงยหน้า 

กระอักเลือด เส้นชีพจรแตกตาย

ต้นฤดูใบไม้ผลิอันหนาวเย็นเล็กน้อยของเดือนสอง

ถนนในต�าบลเจียงหลิงเมืองจิงโจวเปี่ยมด้วยความสดชื่น ยากจะ 

มีวันฟ้าโปร่งที่ฝนไม่ตก พ่อค้าเร่ทุกประเภทต่างกรูกันออกมาตั้งแผง 

ร้องขายบนถนนใหญ่ ร้านน�า้ชาและโรงเตีย๊มอัดแน่นไปด้วยพ่อค้าต่างถ่ิน 

ทีไ่ปมาตามแม่น�า้ในฤดูใบไม้ผล ิพวกมนัตะโกนโหวกเหวกเร่งเร้าให้ร้าน 

น�าสุราอาหารมาส่ง แลกเปลี่ยนราคาสินค้าและข้อมูลข่าวสารกัน 

อย่างเร่าร้อน

ถนนท่ีรุ ่งเรืองเช่นน้ีย่อมขาดมิจฉาชีพหลากประเภทไปมิได้  

ขโมยแฝงตัวฉกฉวยในฝูงชน อันธพาลอาศัยเหตุนี้หาจุดบอด ทุกแห่ง

มีพรรคส�านักในพ้ืนท่ีเรียกเก็บค่าคุ้มครองท�าการค้า คนเสเพลฉ้อฉล 

ชมชอบความสนุกต่ืนเต้นและแกล้งสตรบีนถนน นักต้มตุน๋ขายยาปลอม

และเปิดแผงพนนั...บนถนนในเมอืงต่างอบอวลไปด้วยกล่ินอายแห่งความ

อนัตรายและเร้าใจ
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ยามนี้มีชายฉกรรจ์รวมห้าคนกลุ่มหนึ่งเดินอยู่บนถนนใหญ ่

ของตลาดตะวันออกที่กว้างขวางท่ีสุดและขวักไขว่ท่ีสุดของเจียงหลิง 

พวกมันเดินแทรกระหว่างฝูงชน สองฝั่งซ้ายขวาของถนนเต็มไปด้วย

แขกของร้านอาหารมีชื่อในเมือง เหล่าพนักงานเห็นเส้ือผ้าของคน 

ท้ังหลายน้ีสะอาดสดใสย่อมกวักมือเรียกอย่างเต็มที่ แต่คนทั้งห้า 

ล้วนมิได้สนใจ

บรุษุวยักลางคนท่ีเดนิอยู่ตรงกลางรูปลกัษณ์สง่าผ่าเผย ร่างสงูใหญ่

จนเหมอืนหม ีสวมชดุคลมุยาวปักลายเมฆย้อมสฟ้ีาทีท่�าจากวัสดชุัน้สงู 

ซึ่งตัดได้พอดีตัวอย่างย่ิง ศีรษะสวมหมวกไหมทอ น้ิวกลางมือซ้าย 

สวมแหวนหยกสีเขียวมรกต แค่มองก็รู้ว่าร�่ารวยมีฐานะ บุรุษผู้น้ีมิใช่ 

ใครอื่น เป็นเหยียนชิงถงศิษย์ส�านักซินอี้ เจ้าของส�านักคุ้มภัยเจิ้นซ ี

แห่งซีอาน

คนท้ังสีท่ี่ตดิตามข้างกายมนั สองคนคอืผูคุ้ม้ภัยคนสนทิ อีกสองคน

คอืบรุษุห้าวหาญแขง็แรง เป็นองครกัษ์ท่ีต�าหนักหนงิอ๋องแห่งหนานชาง 

ส่งมาให้ ท้ังสองล้วนมชีาติก�าเนดิเป็นโจร ฆ่าคนไม่ขมวดคิว้ ในมอืคนทัง้สี่

ต่างถือห่อผ้าทีซ่กุซ่อนอาวธุเอาไว้

นับจากศกึท่ีเหยียนชงิถงล้อมโจมตเีหยาเหลยีนโจวทีซ่อีานปีทีแ่ล้ว

มันก็กลัวว่าจะถูกส�านักอู ่ตังแก้แค้น และตนยังเสื่อมเสียชื่อเสียง 

ถูกเปิดโปงอุบายวางยาพิษต่อหน้าผู ้คน จึงละท้ิงกิจการครอบครัว 

ส�านักคุ้มภัยเจิ้นซีแล้วหนีตายในยามวิกาล…ความเฉียบขาดเช่นน้ี 

เห็นได้ว่าแม้ความคิดต�า่ช้า แต่พฤติการณ์เหยียนชงิถงยังคงมคีวามกล้า 

อยู่เล็กน้อย

มันกลับคิดไม ่ ถึงว ่าที่แท ้ ศึกซีอานถูกอ�านาจนอกยุทธภพ 

ลอบจับตามองอยู่ก่อนแล้ว และอ�านาจน้ันยังเป็นต�าหนักหนิงอ๋อง 
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ที่อยู่ไกลถึงเจียงซี

ย�่าสนธยาในวันน้ันเหยียนชิงถงออกจากเมืองซีอานและถูก 

บรุษุสองคนสกัดเอาไว้ระหว่างทาง มนัตกใจคดิว่าศษิย์อูต่งัตามมาแล้ว 

รอจนได้ยินว่าคนท้ังสองอ้างตัวเป็นทูตของหล่ีจวินหยวนที่ปรึกษา 

แห่งต�าหนักหนิงอ๋องจึงโล่งอก

เมื่อได้ยินว่าต�าหนักหนิงอ๋องมีเจตนาจะรับเป็นพรรคพวก  

เหยียนชิงถงก็ซาบซึ้งจนแทบจะคุกเข่าโขกศีรษะกับพ้ืน มันเพ่ิงสูญเสีย

ส�านักคุ ้มภัยที่ด�าเนินกิจการมาหลายปี เสียทั้งชื่อเสียงในยุทธภพ  

ระหว่างหนีตายอย่างตะลีตะลานไม่รู ้จะไปที่ใด ท่านอ๋องแซ่หวัง 

กลับกวักมือเรียกมัน ช่างเป็นโชคดีที่ยากจะเชื่อโดยแท้

มันยังคิดว่าเหมือนวันน้ีหมดสิ้นเคราะห์ร้ายแปดร้อยชาติแล้ว

ในตอนนั้นเหยียนชิงถงเดินทางไกลจากกวนจงสู ่ เจียงซี  

แต่ระหว่างทางก็น่าหวาดหว่ันอย่างย่ิงเพราะถูกหยวนซิ่งหลวงจีนเน่า

แห่งวัดเส้าหลินเพ่งเล็งซ�้ายังไล่ตามไปตลอดจนถึงเมืองจิ่วเจียง  

เคราะห์ดีที่สุดท้ายสลัดมันหลุดและบรรลุถึงหนานชางอย่างปลอดภัย

ราบรื่น ได้เข้าพบหนิงอ๋องภายใต้การแนะน�าของหลี่จวินหยวน

'เจ้าบ้านเหยียน…' ขณะหลี่จวินหยวนพูดคุยมันยังคงใช้ค�าเรียก

ขณะเหยียนชิงถงเป็นเจ้าของส�านักคุ้มภัยในอดีตด้วยน�้าเสียงเคารพ 

อย่างย่ิง 'แม้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ก็มากความรู้ประสบการณ ์

ในยุทธภพ ซ�้ายังเป็นอนุชนของส�านักชื่อดัง ภายหน้าต�าหนักอ๋องเรา 

ไปมาหาสูกั่บชนชาวยุทธภพ เจ้าบ้านต้องช่วยเหลอืได้เป็นแน่'

เหยียนชิงถงเดิมเดาออกเจ็ดแปดส่วน บัดน้ีได้ฟังค�าพูดของ 

หลี่จวินหยวนก็ย่ิงเข้าใจอย่างกระจ่างชัด หนิงอ๋องเรียกมันก็เพ่ือ 

เป็นคนกลางในการรับเอายอดฝีมือยุทธภพไว้ใช้งานเอง
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ส่วนจะ 'ใช้งาน' อะไรในภายหน้า นั่นก็ย่ิงไม่จ�าเป็นต้องกล่าว 

ให้ชัด…

หลังเหยียนชิงถงอยู่ดีมีสุขท่ีหนานชางก็รีบส่งคนส่งจดหมาย 

กลบัซอีาน ตดิต่อลกูน้องคนสนทิในส�านักคุม้ภัยให้คุม้กันคนในครอบครัว

ของมนัมา บดันีม้อืดสี�านกัคุม้ภยัในอดตีทีอ่ยู่ข้างกายเหยียนชงิถงมทัีง้ส้ิน

สบิสามคน ก็นับว่าฟ้ืนฟูอ�านาจของตนเองได้แล้ว

เข้าเป็นข้าราชการต�าหนักอ๋องมาได้หลายเดือน เหยียนชิงถง 

ยึดเมืองหนานชางเป็นฐาน เรียกรวมมือดีฝ่ายอธรรมในยุทธภพ 

อย่างกว้างขวาง บางครั้งถึงข้ันไปรับสมัครผู้มีความสามารถไกลถึง

มณฑลใกล้เคียง ช่วยเสริมแกร่งก�าลังทัพองครักษ์ให้ต�าหนักอ๋อง 

อย่างสุดจิตสุดใจ แม้มันจะเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องที่ซีอาน แต่อย่างไร 

ก็ส�าเร็จวิชาจากส�านักซินอี้หนึ่งในเก้าส�านักใหญ่ ท้ังยังตั้งตัวกลับมา

ด้วยการคุ้มภัยประกันสินค้า เส้นสายในยุทธภพค่อนข้างกว้างขวาง 

และมีหนทางคบค้าสมาคมอันร้ายกาจ ส่ิงที่ส�าคัญกว่าคือมันรู ้ถึง 

ความคิดและอุปนิสัยของนักสู้เป็นอย่างดี…นี่คือส่วนท่ีพ่ึงพาได้ท่ีสุด

ของคนนอกวงการเช่นหลี่จวินหยวน

เหยียนชิงถงตระเวนพูดโน้มน้าวจนกระท่ังมีนักสู ้และมือดี 

ฝ่ายอธรรมรวมร้อยกว่าคนเข้าร่วมรับใช้ต�าหนักอ๋อง ยังมีจ�านวนมาก 

ท่ีแม้มิได้ถูกรับเข้าทัพ แต่เหยียนชิงถงก็ส่งของขวัญไปให้พวกมัน 

เพ่ือเจริญสัมพันธ์อันดี ภายหน้าหากต�าหนักหนิงอ๋องเกิดปลุกระดม

เคลื่อนพลขึ้นมาจริงๆ ก็มีโอกาสกว่าครึ่งท่ีพวกมันจะมาเสริมทัพด้วย 

คนเหล่าน้ีแม้มใิช่มอืดใีนยุทธภพทัง้หมด แต่ก็เทียบเท่าพวกโจรท่ีรบัมา

แต่ก่อน ก�าลังขององครักษ์หนานชางจึงเพ่ิมขึ้นแล้วไม่น้อย

หนิงอ๋องติดสินบนขุนนางเมืองหลวงจ�านวนมาก แม้จะท�าให้ 
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เร่ืองรับสมัครกองก�าลังถูกต้องตามกฎ แต่อย่างไรก็ต้องหลบหลีก 

ความสนใจของผูค้น จ�านวนคนทีป่ระจ�าการมอิาจมากเกินไป จงึคดิใช้

นักสู้และกองโจรเป็นก�าลังหลัก ฝึกฝนให้เป็นยอดพล ตอนนี้การทหาร 

ของราชส�านักหย่อนยาน ระบบเว่ยสั่ว* ของกองทัพรักษาเขตแดน 

ท่ีสร้างขึ้นก่อนหน้าน้ีในหลายปีที่ผ่านมามีทหารหนีทัพจ�านวนมาก  

เหลือเพียงบัญชีรายชื่อเท็จ ความจริงแล้วการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีอาศัย 

เพียงทหารบ้านเป็นหลกั ทว่าการฝึกน้อยอย่างย่ิง หากใช้กองก�าลังดดุนั 

ท่ีเกรียงไกรและชื่นชอบการต่อสู้นี้จู ่โจมอย่างรวดเร็วต้องพังพินาศ 

ได้โดยง่ายเป็นแน่

คณูุปการของเหยียนชงิถงได้รบัความชอบจากท่านอ๋องอย่างมาก 

แต่มันมิกล้าหย่อนยานเป็นอันขาด ยังคงพยายามรับสมัครผู้แข็งแกร่ง

อยู่เรื่อยๆ เพ่ือแสดงคุณค่าของตนเองให้ท่านอ๋องได้เห็น เพราะหลังมัน

เพ่ิงเข้าร่วมต�าหนักอ๋องได้ไม่นาน จู่ๆ ก็มีคู่แข่งที่ร้ายกาจอย่างย่ิงเพ่ิม

มาหน่ึงคน…คนผู้น้ันนามว่าอูจี้หง 'จอมเวทปัวหลง'

อีกทั้งคนแซ่อูผู้น้ียังเป็นคนของส�านักอู่ตัง…

อู่ตังหนออู่ตัง ชาติก่อนข้าติดค้างพวกเจ้ารึ

ความแข็งแกร่งด้านวรยุทธ์ของอูจี้หงแม้กระท่ังเหยียนชิงถง 

ยังประหลาดใจ ทุกครั้งที่พบเจอมันในต�าหนักอ๋อง เหยียนชิงถงมักจะ

ประจบอย่างตดิอ่างไม่หยดุ แต่ลบัหลงัด่าทอทกุวัน อกีท้ังคดิอย่างหนกั 

ว่าจะใช้แผนการใดรบัยอดฝีมอืทีแ่ท้จรงิมาให้ท่านอ๋องได้บ้าง เพ่ือมใิห้ 

ถูกอูจี้หงกับฮั่วเหยาฮวาสตรีใต้อาณัติชิงตัดหน้าไป

ในวันน้ีเหยียนชิงถงมายังเจียงหลิงเป็นเพราะได้ข่าวว่าหมู ่นี ้
* ระบบเว่ยสัว่ คอืการจดัตัง้กองก�าลงัรกัษาดนิแดนในสมยัราชวงศ์หมงิ แบ่งเขตและเกณฑ์อาสาสมคัร

ไพร่พลตัง้เป็นหน่วยกอง ใหญ่เรียกว่า 'เว่ย' ก�าลงัพลประมาณ 5,000 กว่านาย เลก็เรยีกว่า 'สัว่' ก�าลงัพล

ประมาณ 1,120 นาย
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ยุทธภพแถบจิงโจวปรากฏยอดฝีมือลึกลับจึงมาดูด้วยตาตนเองว่าเป็น

เช่นไร เป็นอีกเป้าหมายหน่ึงท่ีควรค่าแก่การตระเวนโน้มน้าวหรือไม่

เหยียนชงิถงผ่านยทุธภพมานาน รูด้ว่ีาวายร้ายท่ีสร้างความส�าเรจ็

ในด้านมดืพรรค์น้ีมมีากมายท่ีชือ่เสยีงเกินความจริง ส่วนมากล้วนอาศยั

ผลงานร่วมศึกใหญ่ข่มขู่คู่ต่อสู้ อย่างเช่นพวกที่อ้างว่าตนเองเคยฟัน 

ผู้คนมาเท่าใด หนีรอดออกมาจากคุกแห่งใด และบางคนถูกปรุงแต่ง 

เป็นผูว้เิศษเหมอืนเทพปีศาจจากการเล่าปากต่อปากตามตรอกซอกซอย

และบนถนน ต�านานเดนิทางพันหลี ่อาวุธแทงไม่เข้าต่างๆ ล้วนมใีห้ได้ยิน 

ผลสดุท้ายตวัจรงิปรากฏ แม้กระทัง่ฝีมอืหน่ึงหรอืสองในสบิของต�านาน 

ก็ไม่มี

แต่เมื่อเดือนก่อนเหยียนชิงถงรับสมัครคนให้ต�าหนักอ๋องได้เพียง

สีค่น อกีทัง้วทิยายุทธ์ล้วนไม่เอาไหนอย่างมาก (อย่างน้อยดาบสามผสาน 

ซนิอีท้ีข่าดการฝึกฝนของมนัก็เอาชนะได้) ท�าให้มนัร้อนใจในการเสาะหา 

ยอดฝีมอืทีเ่ก่งกาจย่ิงขึน้...แค่คนเดยีวก็ยังด.ี..

...ถึงแม้เทียบกับจอมเวทปัวหลงคนบ้าผู้น้ันมิได้ อย่างน้อย 

ต้องสู้สตรีแซ่ฮั่วได้!

เมื่อขบวนของเหยียนชิงถงถึงเขตเมืองจิงโจวมันก็สอบถาม 

สหายยุทธภพท่ีคุ้นเคยกันในพ้ืนที่ เน่ืองด้วยในอดีตขบวนรถคุ้มภัย 

ของส�านักคุ้มภัยเจิน้ซเีคยผ่านเส้นทางน้ีอยู่บ่อยครัง้จงึมเีส้นสายอยู่บ้าง 

หลังสอบถามจนรู ้ ถึงข ่าวเล่าลือว ่ายอดฝีมือผู ้นั้นรับค�าเชิญของ 

ส�านักพรรคหนึ่งไปสมทบที่ต�าบลเจียงหลิง เหยียนชิงถงก็เร่งไปยัง 

เจียงหลิงอย่างรีบร้อน มันใช้เงินในการตีสนิทและสืบข่าวมากข้ึน 

กว่าเดิมจนแน่ใจว่าคนผู้น้ันมาแล้วจริงๆ

...คนแซ่เฉิน เจ้าอย่าท�าให้ข้าผิดหวังล่ะ
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ยามนี้ด ้านหน่ึงของถนนใหญ่ของตลาดตะวันออกพลันเกิด 

ความโกลาหลข้ึน เหยียนชิงถงรีบน�าลูกน้องไปดูอย่างเร่งร้อน

ท่ามกลางเสยีงคนเซง็แซ่และเสยีงตะโกนสับสนอลหม่าน แรกเริม่ 

มิอาจฟังได้กระจ่างชัด ต่อมาจึงค่อยๆ จ�าแนกได้ว่าผู้คนก�าลังแข่งกัน 

ร้องเสยีงดงั

"มาแล้ว! เฉินดาบปีศาจมาแล้ว!"

'หอเยว่ียตง' เป็นโรงเต๊ียมท่ีต้ังอยู่ในย่านหม่าจิง่ของตลาดตะวันออก 

ด้านนอกของตกึสงูสองชัน้น้ันถูกฝงูชนรมุล้อมเตม็หมดแล้ว

พวกมันล้วนอยากจะแย่งกันเห็นกับตาว่า 'เฉินดาบปีศาจ' ท่ีจู่ๆ 

โผล่ออกมาบนถนนหูเป่ยในช่วงน้ีเป็นคนเช่นไรกันแน่

ในคนทีม่งุดูมากกว่าครึง่เป็นอนัธพาลไม่เอาการเอางานของพรรค

ทรงอิทธิพลในพ้ืนที่ หมู่น้ีสองหัวโจกใหญ่ในถ่ินเจียงหลิง ปันซื่อเหยีย 

(ท่านสีส่กลุปัน) และจ้าวเฮยเหลีย่น (หน้าด�าสกุลจ้าว) ต่อยตหีลายคร้ัง

เพื่อผลประโยชน์เรื่องการขนย้ายสินค้าท่ีบรรทุกอยู่บนเรือ ผู ้คน 

ล้วนสนใจว่าผู้ใดชนะผู้ใดแพ้กันแน่ ตอนนี้ได้ยินว่าจ้าวเฮยเหล่ียน 

กลับใช้เงินก้อนโตเชิญเฉินดาบปีศาจมาสมทบ ย่ิงเป็นการต่อสู้ท่ีมิอาจ

พลาดชมอย่างเด็ดขาด พวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหล่านี้เฉกเช่น

แมลงวันเห็นโลหิตก็มิปาน

นบัแต่ฮัว่เหยาฮวา 'หมาป่าสาว' โจรหญิงออกอาละวาดแถบมณฑล

จงิโจวและหหูนานแล้วหายเข้ากลบีเมฆไปเมือ่หลายปีก่อน เน่ินนานแล้ว 

ท่ียุทธภพท้องถ่ินไม่มีบุคคลท่ีน่าจับจ้องเช่นนี้ปรากฏ มีบางคน 

ถึงขั้นเร่งมาชมดูจากอ�าเภอใกล้เคียง แม้ว่าได้เห็นเฉินดาบปีศาจผู้น้ี 

เพียงแวบเดยีวก็ไม่เสยีใจ
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เหยียนชิงถงเบียดเสียดอยู่ในฝูงชนจนขยับมิได้ท�าให้หงุดหงิด 

อย่างมาก คนรอบด้านล้วนก�าลังแลกเปลี่ยนค�าเล่าลือเก่ียวกับ 

เฉินดาบปีศาจผู้น้ี

"ข้าได้ยินว่าท่านเฉินผู้นี้เชี่ยวชาญเพลงดาบดุจเทพ พอชักดาบ 

ออกฝักเสียงดังฉับ ศีรษะสามศีรษะก็ลอยขึ้นพร้อมกัน!"

"เจ้าเคยเห็นกับตาหรือ" อันธพาลอีกคนหน่ึงขมวดคิ้วโต้แย้ง  

"ไม่เหมือนกับท่ีข้าได้ยิน"

คนที่กล่าวค�าก่อนหน้าค้างคาใจ "เจ้าลองว่ามา"

"ข้าได้ยินว่าเฉินดาบปีศาจพกดาบไม่ห่างกาย แต่จนถึงตอนนี้ 

มันชนะศึกติดต่อกัน โค่นล้มยอดฝีมือมากมาย แต่ไม่เคยชักดาบ 

แม้แต่ครั้งเดียว ที่ใช้คือเพลงหมัด! หมัดนั้นของมันเหมือนเช่นเล่นกล 

คนโดยรอบมองดูไม่ทนัเห็นกระจ่างชดัฝ่ายตรงข้ามก็ล้มลงไปกองแล้ว!"

"ถุย! เหลวไหล! ไหนเลยจะมผีูไ้ด้ชือ่ว่า 'ดาบปีศาจ' แต่ไม่ชกัดาบ"

"น่ันหมายความว่าดาบของมันใช้วิญญาณอาฆาตมากมาย 

ในการสร้าง เป็นธรรมดาที่ไม่ชักออกมา…"

"เรื่องนี้ข้าเองก็เคยได้ยิน..." คนด้านข้างกล่าวแทรก

เหล่าคนท่ีมามุงดูกล่าวกันคนละค�าสองค�าเก่ียวกับวิทยายุทธ ์

ของเฉินดาบปีศาจว่าเป็นเช่นไรจนปรากฏเรื่องเล่านับสิบกว่าแบบ

ท่ีผ่านมาเหยียนชิงถงไม่เคยได้ยินชื่อบุคคลเช่น 'เฉินดาบปีศาจ' 

...บางทีสมควรกล่าวว่าต่อให้เคยได้ยินก็ไม่มีทางจ�าได้ ผู้ที่มีฉายา 

จ�าพวก 'ดาบปีศาจ' 'ทวนเทวะ' 'หมัดเทวะ' ในยุทธภพมีมากดุจขนวัว 

กระทั่งพวกแสดงวิทยายุทธ์ข้างถนนท่ัวไปก็ชอบอวดอ้างตนเองเช่นนี้  

มิได้แปลกอะไร แซ่เฉินยังเป็นแซ่ใหญ่ ย่ิงไม่อาจท�าให้เหยียนชิงถง 

นกึโยงถึงบคุคลหรอืตระกูลมชีือ่เสยีงในยุทธภพท้องถ่ิน
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ทว่าแถบจิงโจวคือพ้ืนท่ีส�าคัญทางน�้า ความสัมพันธ ์ของ 

ผลประโยชน์ในการขนส่งทางเรือซับซ ้อนซ่อนเงื่อน ก ่อให้เกิด 

พรรคส�านักฝ่ายอธรรมมากมายย่ิงนัก การปะทะต่อสู้ในพ้ืนท่ีค่อนข้าง

รุนแรง เหยียนชิงถงคุ ้มภัยมาถึงท่ีนี่ต้องระมัดระวังอย่างย่ิง หาก 

เฉินดาบปีศาจสร้างชื่อท่ีนี่ได้ ต่อให้มิใช่ยอดฝีมือชั้นหน่ึงอย่างน้อย 

ก็ต้องมีฝีมืออยู่บ้าง

ยามนี้ฝูงชนพลันแยกออกเป็นสองฝั่งอย่างตะลีตะลาน เปิดเป็น

ช่องทางสายหนึ่ง

"ไม่อยากตายอย่าขวางทาง!" เด็กหนุ่มท่ีอยู่ข้างหน้าคนหนึ่ง 

ร้องตะโกน คนในเมือง ณ ท่ีแห่งนั้นล้วนจ�าได้ว่าเป็นลูกน้องของ 

ปันซื่อเหยีย

เห็นเพียงปันซื่อเหยียที่แต ่เดิมเป็นเพียงกรรมกรแบกหาม 

ตามท่าเรอื แต่บดันีก้ลายเป็นปันซือ่เหยียอนัธพาลใหญ่ประจ�าเจยีงหลิง 

ผู้นั้น เรือนร่างล�่าสันสวมอาภรณ์สูงค่าดูขัดตาอย่างย่ิง มันน�าลูกน้อง

กลุ่มใหญ่แหวกกลุ่มคนเดินไปยังประตูของหอเยว่ียตง

อันธพาลที่ค ่อนข้างมีประสบการณ์ ณ ท่ีแห่งนั้นมองเห็น 

เหล่าผู้ติดตามด้านหลังปันซื่อเหยียก็พลันตกตะลึง

"นะ...น่ันพ่ีน้องตระกูลหงมิใช่หรือ" เหยียนชิงถงได้ยินอันธพาล

คนหน่ึงด้านข้างกล่าวเสียงแผ่วเบา

"อะไรนะ! พ่ีน้องตระกูลหงแห่งหมู ่บ ้านตี่สือ?" อีกคนหนึ่ง 

ร้องอุทานอย่างประหลาดใจ

ด้านหลังปันซื่อเหยียมีชายฉกรรจ์สองคนรูปร่างหนาจนเหมือน

ลูกหินกลมสองก้อน แม้อากาศเดือนสองจะหนาวเย็นแต่ทั้งคู ่ 

ล้วนสวมเสื้อแขนสั้น อกเสื้อที่แผ่เผยแผ่นอกที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็น  
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พ่ีน้องฝาแฝดหงสี่และหงเล่อท่ีมาจากหมู่บ้านตี่สือของชานเมืองคู่น้ี 

มีพละก�าลังเหนือมนุษย์มาตั้งแต่ก�าเนิด เป็นจอมอหังการน้อยของ

หมู ่บ้านท่ีใครพบเห็นเป็นต้องกลัว ต่อมาท้ังคู ่ยังกราบเข้าส�านัก 

โหวเฉวียนแห่งเขาหู่หยา (เขีย้วพยัคฆ์) เรยีนรูพ้ลังแข็ง เป็นมอือนัธพาล

มชีือ่ในพ้ืนที ่ รบัเงนิท�างานให้เจ้าถ่ินอยู่บ่อยๆ ก�าป้ันใหญ่เสมอืนหินผา 

ของพวกมนัต่อยจมกูผูอ้ืน่เบีย้วมาเท่าใดแล้วไม่รู้

บรรดาฝูงชนมองผู้ที่ติดตามอยู่ด้านหลังพ่ีน้องตระกูลหงย่ิงตกใจ

จนอ�้าอึ้งเมื่อเห็นชายวัยกลางคนที่ผอมเหมือนลิงคนหนึ่ง ล�าคอ 

แขวนไว้ด้วยโซ่เหล็ก สองปลายของโซ่เชื่อมกระบองเหล็กสั้นสองท่อน

ห้อยอยู่ตรงหน้าอก เป็นหลี่กระบองเหล็กอันธพาลฝ่ายอธรรมที่มีชื่อ 

ในถนนตลาดใต้ของเจียงหลิง อีกคนหนึ่งเสื้อผ้าสกปรกจนเหมือน

ขอทาน กางเกงขาดเผยขนหน้าแข้งด�าทึบสองข้างตั้งแต่หัวเข่าลงไป 

ผู้คนจ�าได้ว่าเป็นซูปาเจี่ยว (แปดขา) ที่ขอทานในวัดโดยเฉพาะ ยังมี

ชายฉกรรจ์อีกคนท่ีเอวคาดเข็มขัดหนังฟอก ด้านบนเสียบไว้ด้วย 

มีดแหลมสะบั้นข้อมือและมีดสับกระดูก เป็นกวนถูจื่อ (นักเชือด 

สกุลกวน) ที่ค้าขายอยู่ในตลาดตะวันออก สองปีก่อนเพ่ิงมาท่ีอ�าเภอ 

ผู้คนล้วนเล่าลือกันว่ามันได้คร่าสามชีวิตขณะอยู่อ�าเภออื่น คนสุดท้าย 

คือนักพรตเฝิงท่ีสวมชุดคลุมยาวปักรูปแผนภูมิแปดลักษณ์ สะพาย 

กระบี่ยาว เป็นบุคคลที่ปีนี้เพิ่งท�ามาหาเลี้ยงชีพบนทางแถบเมืองจิงโจว 

เดิมเคยเป็นโจรสันโดษที่คอยดักปล้นกลางทาง มีคนกล่าวว่ามันเป็น

วิชามารทั้งยังเคยเรียนกระบี่เทวะของส�านักฮว่าซานอันเลื่องชื่อ 

ระบือนาม...

หลายคนน้ีรวมพ่ีน้องตระกูลหงเป็นหกคน ล้วนเป็นยอดฝีมือ 

ในยุทธภพท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในเมืองตลอดจนถึงพ้ืนท่ีใกล้เคียง  
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ผู้คนเห็นเป็นอสุรกายร้ายกาจ บัดนี้ปันซื่อเหยียกลับเชิญมาท้ังหมด 

ในคราวเดียวเพ่ือรับมือเฉินดาบปีศาจ

"แย่แล้ว…" คนท่ีมุงดูล้วนอุทาน แต่สีหน้าของปีศาจหกคนนั้น 

ไม่แยแสแม้แต่น้อยราวกับแค่เดินทางมาดื่มสุราที่หอเยว่ียตง

ลูกน้องคนสนิทสิบกว่าคนของปันซื่อเหยียเปิดทางหน้าหลังให้ 

ปันซื่อเหยียและคนทั้งหกเดินเข้าประตูอย่างราบรื่น ในหอเยว่ียตงเอง 

ก็มีลูกน้องของปันซื่อเหยียและจ้าวเฮยเหลี่ยนเฝ้าคอยอยู่ก่อนแล้ว  

รอหลังพวกปันซื่อเหยียเข้าไปก็จะกันคนที่อยากชมความสนุกให้อยู่ 

นอกประตู

"พวกเจ้าดู…" เหยียนชิงถงได้ยินคนหนึ่งด้านข้างชี้ไปยังประตู

พลางกล่าว "ลูกน้องของจ้าวเฮยเหลี่ยนมองเห็นบรรดาบุรุษเหล่านี้ 

มาถึง ใบหน้าล้วนขาวซีด…แหะๆ ข้าว่าครั้งนี้จ้าวเฮยเหลี่ยนเชิญ 

เฉินดาบปีศาจมาเพียงคนเดียวนั้นประมาทเกินไป…"

เมื่อครู ่เหยียนชิงถงเองก็สนใจมือดีหกคนน้ันที่ผ่านเบื้องหน้า  

ในใจมันวางแผนไว้แล้วว่าหากเฉินดาบปีศาจเป็นเพียงพวกชื่อเสียง 

จอมปลอมก็จะหนัมารบัสมคัรคนเหล่าน้ีแทน จะได้ไม่นับว่าเสยีเทีย่ว…

มันส่งสายตาไปยังผู ้คุ ้มภัยที่เป็นลูกน้อง ผู ้คุ ้มภัยผู ้น้ันเข้าใจ  

ล้วงถุงเงินออกมาเบียดไปหน้าประตูโรงเตี๊ยม ตีสนิทกับชายฉกรรจ ์

ที่เฝ้าประตูคนหน่ึง ซ�้ายังยัดเงินแกนหน่ึงใส่ฝ่ามือมัน

คนเฝ้าประตูเก็บเงินเข้าในเสื้อแล้วค่อยสังเกตเหยียนชิงถง 

ในชุดหรูหรา หน้าตาเห้ียมโหดแต่เดิมแปรเป็นย้ิมแย้มในทันใด

"ท่านเหยียนชงิถงนีคื้อแขกผูม้เีกียรติทีม่าจากแดนไกล จะมาเป็น

ประจกัษ์พยาน พาขึน้ไปชัน้บน!"

ดั่งค�าว่ามีเงินก็เสกได้ด่ังเทพเจ้า พวกเหยียนชิงถงห้าคนเข้าไป
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ด้านในอย่างราบรื่น ผู้คุ้มภัยท้ังสองคนยังล้วงเงินให้ค่าน�้าร้อนน�้าชา 

แก่กลุ่มคนท่ีเฝ้าดูในประตูอีก

เหยียนชิงถงเข้าไปยังโถงชั้นล่าง เห็นเพียงทั้งห้องอัดแน่นไปด้วย 

ลูกน้องของฝั่งปันซื่อเหยียและจ้าวเฮยเหลี่ยน มันผ่านยุทธภพมานาน  

เคยเห็นภาพเช่นน้ีไม่น้อย พรรคส�านักนัดกันตะลุมบอนเจรจากันเช่นนี ้

ต้องติดสินบนจวนว่าการก่อนแล้วเป็นแน่ ในถนนหลายสายโดยรอบ 

ท่ีแห่งน้ีเกรงว่าจะไม่เห็นขุนนางแม้แต่คนเดียว ผู้ท่ีน่าเวทนาที่สุด 

ย่อมเป็นเถ้าแก่ของหอเยว่ียตงแห่งน้ี…แต่เผชญิหน้ากับอนัธพาลเหล่าน้ี

ยังมีที่เหลือให้ปฏิเสธอันใดอีก

เหยียนชิงถงข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง มองเห็นในโถงชั้นสองจัดวางก�าลัง 

แล้ว

ปันซื่อเหยียกับยอดฝีมือหกคนท่ีเพ่ิงข้ึนมายึดครองโต๊ะอาหาร 

สองตัวท่ีติดหน้าต่างด้านตะวันออก หกคนน้ันล้วนเป็นบุคคลขี้โมโห  

เมื่อรวมตัวกันย่ิงแผ่อ�านาจท่ีชวนให้หายใจไม่ออก

พ่ีน้องตระกูลหง หลี่กระบองเหล็ก กับซูปาเจี่ยวล้วนแต่ท�าสีหน้า

คล้ายหมดความอดทน คิดเพียงจะสู้ให้จบเร็วสักหน่อย จะได้รีบรับ 

ค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลอืแล้วก็ไป กวนถูจือ่สหีน้ามดืมน ฝ่ามอืไม่ห่างจาก

ด้ามมีดตรงเอว มันมีร้านที่กิจการรุ่งเรืองในตลาดแห่งน้ีและมีเงินใช้ 

ไม่ขาดมือ มาต่อยตีก็เพราะคันมืออยากฆ่าคน ส่วนนักพรตเฝิง 

นั่งห่างจากห้าคนนั้นเล็กน้อย มองดูพวกมันซ้ายขวา สีหน้าไม่สบายใจ

เล็กน้อย คล้ายไม่พอใจที่ปันซื่อเหยียหาคนมาพร้อมกันมากเพียงนี้

หน้าตาคนท้ังหกแม้ดูเหมือนผ่อนคลาย แต่ ท้ังหมดก�าลัง 

ลอบสังเกตคนที่น่ังอยู่มุมโถงทิศตรงข้าม

ด้านน้ันย่อมเป็นฝ่ังของจ้าวเฮยเหลีย่น จ้าวเฮยเหล่ียนทีบ่นแก้มซ้าย
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มีปานผืนใหญ่มองเห็นบรรดาปีศาจที่ปันซื่อเหยียเชิญมาก็ทั้งโกรธ 

จนเข่นเขี้ยวและขลาดเขลาในใจ

"น้องเหวย เรือ่งน้ีไม่มปัีญหาใช่หรอืไม่" จ้าวเฮยเหล่ียนใช้สุ้มเสียง

แหบพร่าถามเดก็ร่วมโต๊ะคนหนึง่เบาๆ 

คนหนุม่ผูน้ัน้นามว่าเหวยเสยีงกุ้ย ดเูหมอืนอายุยีส่บิห้าย่ีสบิหกปี  

ผวิขาว ใบหน้าหล่อเหลา ร่างผอมกรอด ท่าทางไม่เหมอืนคนชกต่อยเป็น

สกันดิ แต่ขณะน้ีมนักลบัจติใจสงบนิง่ หยิบป้านสรุารนิให้ตนเอง

"เถ้าแก่จ้าว..." เหวยเสยีงกุ้ยด่ืมอึกหน่ึงแล้วจงึย้ิมน้อยๆ "หากท่าน

เหน็น้องชายผูน้ี้ของข้าชกต่อยกับตา จะไม่ถามเช่นน้ีอย่างเดด็ขาด"

ข้างโถงยังมีแขกหลายโต๊ะท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด บางคนในนั้นดูจาก

เสือ้ผ้าเครือ่งประดับก็รูไ้ด้ว่าเป็นพ่อค้ามัง่ค่ังและบคุคลมชีือ่เสียงในเมอืง 

คล้ายรับหน้าที่เป็นประจักษ์พยานในศึกนี้ เหยียนชิงถงกับลูกน้อง 

แฝงไปอยู่ในหมูพ่วกมนั จากน้ันจงึพินิจมองคนท่ีมนัตัง้ใจดัน้ด้นมาไกล

ถึงเจยีงหลงิเพ่ือจะพบ

บุรุษท่ีนั่งอยู ่ระหว่างจ้าวเฮยเหลี่ยนและเหวยเสียงกุ ้ยผู ้ น้ัน 

สวมเสื้อคลุมสีครามกว้างที่ซักจนซีด หมวกคลุมศีรษะของเส้ือคลุม

ปิดบังหน้าตาไปเสียครึ่งหนึ่ง รูปร่างมันไม่สูง แต่เห็นได้ชัดว่าหัวไหล่

หนาอย่างย่ิง ด้านหลังห้อยเฉียงห่อผ้ายาว ดูเหมือนเป็นดาบใหญ ่

อย่างมิต้องสงสัย

...นี่คือเฉินดาบปีศาจ?

เหยียนชงิถงจบัจ้องมนัอย่างไม่ละสายตาสกัขณะ เฉนิดาบปีศาจ

เพียงนั่งอยู่อย่างเงียบๆ แม้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้หกคนที่เพ่ิงปรากฏตัว 

ก็ไม่มกีารตอบสนองสกันดิ

เป็นความมั่นใจในตนเอง? หรือตกใจจนไม่กล้าขยับแล้ว?
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ทั้งสองฝ่ายมากันพร้อมเพรียงแล้ว จ้าวเฮยเหล่ียนจึงช�าระล�าคอ  

ลกุขึน้มากล่าวค�ากบัปันซือ่เหยยี

"ปันซื่อเหยีย เรื่องธุรกิจท่าเรือตามนัดหมายของเราสะสางกันท่ีนี ่

วันน้ี!"

ปันซือ่เหยียเองก็ลกุขึน้หวัเราะใส่จ้าวเฮยเหล่ียนอย่างมัน่ใจตนเอง

เตม็เป่ียม มนัก�าลงัจะเอ่ยค�าแต่กลบัถูกเสยีงหน่ึงขัดจงัหวะ

เป็นเสียงหาวดังลั่น

มาจากปากใต้หมวกคลุมศีรษะของเสื้อคลุมนั้น

"ข้ามาเพ่ือสู้ มิใช่ฟังค�าพูดเหลวไหล พวกเจ้านัดหมายอะไรกัน 

ข้าไม่สน"

เงาร่างสีครามซีดน้ันพลันกระโดดขึ้นมาจากท่านั่ง ไม่จ�าเป็น 

ต้องมีท่าทางเตรียมพร้อมใดๆ เท้าท้ังสองเหยียบลงก่ึงกลางโต๊ะ  

จานชามอาหารตรงหน้าลอยกระเด็น

เหวยเสียงกุ ้ยที่อยู ่ด ้านหลังมันกอดป้านสุราและจอกในมือ  

หงายหลังหลบหลีกน�้าร้อนท่ีกระเด็นมาพลางหัวเราะฮ่าๆ ไม่หยุด

บรรดาคน ณ ที่แห่งน้ันต่างประหลาดใจสุดบรรยาย เงยหน้า 

มองเฉินดาบปีศาจที่ยืนอยู่บนโต๊ะ

โดยปกติพรรคส�านกัในยุทธภพนดักันสปัระยุทธ์เช่นน้ีล้วนเป็นเพราะ

การตะลุมบอนบาดเจบ็ล้มตายเสยีค่าใช้จ่ายมหาศาล หรอืไม่อยากท�าให้

ทางการไม่พอใจจงึใช้วิธีน้ีสะสางข้อพิพาท เป็นเหตใุห้ต้องมธีรรมเนยีม 

นัดประจักษ์พยานชุดหนึ่งล่วงหน้า และให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นโอกาส 

ขอยอมจ�านนก่อนเริม่ต่อสู ้ แต่เฉนิดาบปีศาจไม่เห็นธรรมเนียมยุทธภพนี้ 

อยูใ่นสายตา พูดจาไม่มบีคุลกิท่ีชาวยุทธ์ควรมแีม้แต่น้อย แต่กลับใช้ชวิีต

เหมอืนเดก็ดือ้ท่ีชอบการต่อสู้
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ยอดฝีมือหกคนทางด้านของปันซื่อเหยียล้วนถูกเฉินดาบปีศาจ 

ย่ัวโทสะในคราเดียว พวกมันจ้องเขม็งมายังเงาร่างครามซีดนั้น

เฉินดาบปีศาจถอดหมวกคลุมศีรษะลงช้าๆ เผยผมยุ่งยาวท่ีมิได้

มัดมวย กับใบหน้าเยาว์วัยและป่าเถ่ือน

ดวงตาบ้าระห�่าอันเฉียบแหลมและเป่ียมด้วยแววย่ัวยุก้มมอง 

คนทั้งหก

"มีเท่านี้หรือ เข้ามาพร้อมกันเถอะ"

เป็นการพูดจาอีกประโยคหนึ่งท่ีชวนให้ประหลาดใจ

ทว่าผู ้ที่ประหลาดใจที่สุดในฝูงชนกลับเป็นเหยียนชิงถง มัน 

ผุดเหง่ือเย็นทั่วท้ังร่าง ปากอ้าจนพอที่จะยัดก�าปั้นของตนเองได้

เพราะมันมิได้เพ่ิงพบเห็นเฉินดาบปีศาจผู้น้ีเป็นครั้งแรก

ครั้งก่อนยังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปี

ที่ซีอาน หออ๋ิงฮวา

คืนสุดท้ายที่ซีเสี่ยวเหยียนอยู่บนเขาอู่ตังคือสองเดือนก่อน

ในราตรีอันมืดมิดและหนาวเย็น ดวงตาทั้งสองของมันวับวาว

เหมือนตาสัตว์ ปากพ่นไอเป็นหอบๆ ลอดออกมาจากไรฟัน มันก�าลัง 

ว่ิงอยู่ในป่าท่ีมืดด�าจนย่ืนมือออกไปไม่เห็นน้ิวข้ึนไปยังเนินผาผืนหน่ึง 

ตรงตนีเขาทางใต้ของเขาอูต่งั

มันสะพายดาบยาวด้ามหวายที่ชอบใช้ไว้เฉกเช่นยามปกติ  

แขนยาวข้างขวาใช้แขนเสือ้และแถบผ้าด�ามดัไว้ตรงช่องท้อง ในป่าทบึ 

เนินเขาท่ีท้ังมดืท้ังขรขุระแห่งน้ีมนักลบัไม่ใช้แขนซ้ายช่วยพยุงตวั ท้ังหมด

อาศัยขาอนัแขง็แรงทัง้สองรกัษาสมดลุและก้าวไปข้างหน้า

มันสวมเครื่องแบบสีด�าของสายพลอีกา ท้ังตัวดุจดั่งหลอมกลืน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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