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ขงจื๊อกล่าว 'รุ่งเช้าได้ฟังหลักธรรม เย็นย�่าตายก็เต็มพร้อม'

'ต�าราหลุนอวี่ บทที่สี่ พึงอยู่ใกล้ผู้มีคุณธรรม'
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บทที่ 1

สิ้นชีพ

กระบี่ไม ้อันว ่องไวดุจสายลมหยุดชะงักในชั่วขณะสุดท้าย  

ปลายกระบี่ชี้นิ่งอยู่เบื้องหน้ามือซ้ายข้างหน่ึง ห่างจากกลางฝ่ามือเพียง

สองเฟิน

บนฝ่ามือซ้ายที่น้ิวท้ังห้าแผ่กว้างเท่าพัดใบลานข้างนั้นเห็นได้ถึง

รอยแผลเก่าเป็นร่องลึกอย่างย่ิงรอยหน่ึงที่ผ่าตรงลงมาตามก่ึงกลาง

ฝ่ามืออย่างชัดเจน ตัดลายมือส�าคัญหลายเส้นขาดกลาง ในทาง 

นรลักษณ์น่ีคือเคราะห์ร้าย

ทว่าหากในวันน้ันฝ่ามือข้างนี้มิได้รับดาบเอาไว้ เจ้าของมันก็ 

มิอาจมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ ฉะน้ันจะพึงกล่าวถึงเรื่องดวงชะตาไปไย

เมื่อการประลองชะงักงัน มือซ้ายข้างนั้นจึงเคลื่อนออกช้าๆ  

เผยใบหน้าเยาว์วัยที่หลบอยู่หลังฝ่ามือออกมา ใบหน้านั้นเต็มไปด้วย

แผลเป็นตัดสลับกัน แม้แต่จมูกก็ถูกเฉือนออกไปชิ้นหนึ่ง ดูดุร้ายและ 

น่าสลดจนไม่อยากเพ่งมอง

เจยีงอว๋ินหลนัในวัยย่ีสบิปีหาได้ละอายเพราะใบหน้าอปัลกัษณ์นีไ้ม่  
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ดวงตาทัง้สองเปล่งแววตาเจ้าเล่ห์และมัน่ใจในตนเองเฉกเช่นสนุขัจิง้จอก 

ออกมา

ในมืออีกข้างหนึ่งของเจียงอว๋ินหลันถือกระบี่ไม้ท่ีใช้ส�าหรับ

ประลองของส�านักอู ่ตังแบบเดียวกันกับฝ่ายตรงข้าม ตัวกระบี่น้ัน 

หยุดนิ่งอยู่เช่นกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือปลายกระบี่ของมันจ่ออยู่หน้า

คอหอยของฝ่ายตรงข้าม ท้ังยังสัมผัสบนผิวหนังล�าคอเบาๆ

เฉินไต้ซิ่วท่ีถูกกระบี่ไม้จี้คอหอยเพ่งมองเจียงอว๋ินหลันอย่าง

เดือดดาล ในแววตาเต็มไปด้วยความไม่ยอมรับ มันกลืนน�้าลาย 

กระเดือกถูกกระบี่ไม้ของเจียงอว๋ินหลันกดไว้ เฉินไต้ซิ่วขมวดคิ้วอย่าง

ไม่สบอารมณ์ขณะถอยหลังหน่ึงก้าว

เจยีงอว๋ินหลนัมองฝ่ายตรงข้ามถอยหลงั ถือว่านัน่เป็นเครือ่งยืนยัน 

ว่าตนเองชนะ จึงย้ิมน้อยๆ พลางค่อยๆ ลดกระบี่ไม้ลง

'เจ้ามไิด้ชนะข้า' เฉนิไต้ซิว่กล่าวเสยีงเย็นชา ใบหน้าส�าอางเสมอืน

ปัญญาชนกลับเปี่ยมด้วยความทะนงตนของนักสู้ส�านักอู่ตัง เฉินไต้ซิ่ว

โตกว่าเจียงอว๋ินหลันสองปี แต่เนื่องเพราะรูปลักษณ์สุภาพอ่อนน้อม  

เมื่อเทียบกันกลับดูเหมือนอายุน้อยกว่าอยู่บ้าง

เจียงอว๋ินหลันไม่ตอบค�า แต่ถลึงดวงตา ก่อนขมวดคิ้วพลาง 

ถอนหายใจส่ายหน้า เผยสีหน้าเชิงถามว่า 'เจ้าพูดส่งเดชอะไร'

'กระบี่ของข้าเองก็เร็วเหมือนกัน' เฉินไต้ซิ่วไม่สะทกสะท้าน  

ยืนกรานกล่าว 'หากตัดสินด้วยกระบี่จริงล่ะก็ ต่อให้ข้าถูกเจ้าแทง  

กระบี่ของข้าก็จะทะลุผ่านมือซ้ายของเจ้าพร้อมกันและแทงเข้าใน 

ล�าคอ เจ้าหลบมิได้…มิใช่ เมื่อครู่เจ้าก็มิได้หลบเลี่ยง'

'เช่นนั้นแล้วอย่างไร' เจียงอว๋ินหลันยักไหล่ 'ข้าสังหารเจ้า น่ันคือ

ข้อสรุป'
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เฉินไต้ซิ่วส่ายหน้า 'น่ันก็เท่ากับตายตกตามกัน นี่ไม่นับเป็น 

เพลงกระบี่'

' สิ่ง ท่ีฆ ่าคนได้ก็คือเพลงกระบี่ '  เจียงอวิ๋นหลันเผยแววตา 

เหยียดหยามไม่เห็นพ้องออกมา

ขณะท่ีเฉนิไต้ซิว่ก�าลงัจะโต้แย้งอีก สุม้เสยีงแหบแห้งแต่เตม็ไปด้วย 

ความน่าเกรงขามเสียงหน่ึงก็ดังข้ึนขัดจังหวะมัน

'พอแล้ว ลานฝึกยุทธ์คอืสถานท่ีฝึกฝนกระบี ่มใิช่สถานท่ีฝึกฝนลิน้'

มอืกระบีเ่ยาว์วยัท้ังสองนิง่เงยีบ เก็บกระบีไ่ม้หันหน้าไปยังผู้กล่าวค�า

นั่นคือชายฉกรรจ์อายุราวห้าสิบปีผู้หน่ึง หนวดเคราเผ้าผมอัน 

ดกหนาของมันขาวแทบท้ังหมดแล้ว แต่รูปร่างกลับดูแข็งแรงจนน่าทึ่ง 

อกผายไหล่ผึ่งขึงจนชุดถือพรตย้อมครามตึงแน่น ไม่คล้ายร่างกายท่ี 

อายุปูนนี้พึงมีอย่างสิ้นเชิง 

สีผิวของชายฉกรรจ์ตากแดดจนเหมือนสีทองแดง หนังหน้า 

หยาบกร้านเหมือนถูกก้อนหินขัดถู ดวงตากลมโตท้ังสองถลนเสมือน

ปลา แก้วตาท้ังสองต่างมองเฉียงไปคนละข้าง เส้นเลือดบนล�าคอ 

อันหยาบหนาปูดขึ้นมา สีหน้าเหมือนสั่งสมไปด้วยพลังแข็งกล้าไร้ท่ี 

ให้ระบายออก บนแก้มซ้ายของมันมีแผลเป็นไม่น่ามองผืนใหญ่เหมือน

เคยถูกน�้ากรดหรือน�้าเดือดลวกจนเนื้อหนังส ่วนลึกที่สุดหายไป  

เผยกระดูกแก้มท่ีถูกกัดกร่อนเป็นสีด�าชิ้นเล็กออกมา ตั้งแต่ยอด 

หน้าผากจนถึงหว่างค้ิวสักอักขระลัทธิอู้อี๋แถวหน่ึงคล้ายกระบี่เล่มเล็ก 

แขวนคว�่าอยู่บนดวงตาทั้งสอง

เจยีงอว๋ินหลนัและเฉนิไต้ซิว่ล้วนมกิล้ากล่าวสักประโยค เน่ืองเพราะ 

คนท่ียืนอยู่เบื้องหน้าผู้น้ีคือโม่หลิงอว๋ินศิษย์พ่ีใหญ่หัวหน้าซุ้มประตู 

เขาส�านกัอูต่งัคนปัจจบุนั และในศกึนองเลอืดท่ีถ�า้ต้าฮวนสีข่องลทัธิอูอ้ี๋ 
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เมื่อสิบห้าปีก่อน มันคือหน่ึงในห้าคนของสามสิบแปดกระบี่อู ่ตังท่ี 

รอดชีวิตกลับมา

ในศิษย์ส�านักอู่ตังจ�านวนมาก โม่หลิงอวิ๋นคือคนเดียวที่พิเศษ

อย่างย่ิง มันท่ีปีนี้อายุสี่สิบแปดปีแล้ว อายุมากกว่ากงซุนชิงผู ้เป็น

อาจารย์หนึ่งปี อีกท้ังเริ่มฝึกยุทธ์ล่าช้า กว่าจะเริ่มก็อายุย่ีสิบปี แต่กลับ

อาศยัปณิธานอนัแน่วแน่อย่างย่ิงยวดจนกลายเป็นศษิย์เด่นล�า้ทีห่าได้ยาก 

แห่งส�านักอู่ตัง ซ�้ายังมีชีวิตสืบมาจากการต่อสู้อันดุเดือดน่าสยดสยอง

และอบอวลไปด้วยคาวโลหิตที่ถ�้าต้าฮวนสี่ แผลเป็นผืนนั้นบนแก้มมัน

เกิดจากการถูกสาวกลัทธิอู ้อี๋สาดน�้ากรดซึ่งมีฤทธ์ิเพียงพอจะใช ้

กัดกร่อนเหล็กกล้าใส่ ดังน้ันถึงแม้เป็นนักสู้อู่ตังที่เย่อหย่ิง แต่ก็ไม่มีผู้ใด

ไม่นับถือโม่หลิงอว๋ิน

ดวงตาประหลาดทีเ่ฉยีงออกนอกเบ้าทัง้สองของโม่หลงิอวิน๋กลอก

ไปมาถลึงมองคนท้ังสองด้านหน้า จากน้ันก็ใช้สุ้มเสียงแหบแห้งต�าหน ิ

'พวกเจ้าคดิว่าการประลองกระบีบ่นลานยุทธ์ของส�านักอูต่งัคอืการละเล่น 

หรือ ยังจะโต้เถียงแพ้ชนะ? พวกเจ้าไม่เชื่อดวงตาทุกคู่ท่ีน่ีหรือ'

เจยีงอว๋ินหลนัและเฉนิไต้ซิว่ฟังแล้วพลนัมองดรูอบกายโม่หลิงอว๋ิน  

ในลานยุทธ์เสวียนสือที่อยู่กลางรูปปั้นหินขนาดใหญ่ของขุนพลสวรรค์

จ�านวนมากมีสหายร่วมส�านักอู่ตังหลายสิบคนยืนอยู่ แม้มองไม่เห็น 

เงาร่างชุดขาวของเจ้าส�านักกงซุนชิง แต่ผู ้ชมดูการต่อสู้ในขณะนี ้

ยังคงมีอิทธิพลอย่างย่ิงไม่แพ้กัน

เย่ียเฉินยวนท่ีใช้กระบี่คู่ เทพแห่งการต่อสู้ผู้มีสีหน้าเย็นชาและ

เป็นหน่ึงในสามสิบแปดกระบี่ที่รอดมาเช่นกัน อูจี้หงมือกระบี่ร่างสูง 

ผู ้มีพรสวรรค์โดดเด่น กุ ้ยตันเหลยบุรุษร่างยักษ์ที่พรสวรรค์สูงส่ง 

ในศิษย์รุ่นเยาว์และก�าลังตั้งใจฝึกปรือมวยไท่จี๋…กลุ่มคนที่เหลือคือ
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ศิษย์เด่นล�้าที่เคยประลองบนลานยุทธ์แล้วก่อนหน้า เมื่อครู่คนทั้งสอง

คือสนามสุดท้าย

ภายใต้การต�าหนิของโม่หลิงอว๋ิน เฉินไต้ซิ่วเผยสีหน้าละอายใจ

ออกมา ทว่าเจียงอวิ๋นหลันมิได้แสดงอันใด แต่ในแววตานั้นยังคง 

ไม่ยอมแพ้อย่างเห็นได้ชัด

อปุนสิยัโอหงัไม่เชือ่ฟังและปากคอไม่เคยยอมคนของเจยีงอว๋ินหลัน  

ทุกผู้คนบนเขาอู่ตังต่างคุ้นเคยดี โม่หลิงอว๋ินไหนเลยจะไม่กระจ่าง  

มนัรูว่้าด่าต่อไปก็ไม่อาจท�าให้เดก็คนนีจ้�านนได้ในวันเดยีวจงึระงบัโทสะ

'เอาล่ะ วันนี้การประลองวิชาจบลงเพียงเท่านี้ พวกเจ้ากลับไป

ทั้งหมด'

เหล่าศษิย์ฟังแล้วพลนัประสานหมดัแสดงมารยาทไปยังโม่หลิงอว๋ิน 

และเย่ียเฉินยวนซึ่งเป็นศิษย์พ่ีท่ีทรงคุณวุฒิที่สุดทั้งสองท่าน แล้วจึง 

แยกย้ายลงเขาไป

เจยีงอว๋ินหลนัวางกระบีไ่ม้กลบัคืนคลงัอาวุธข้างลานยุทธ์เสวียนสอื  

มันมิได้สบตาผู้ใดสักแวบ

ขณะเดินออกจากคลังอาวุธ ปิดประตูเข ้าหากัน ด้านหลัง 

เจียงอว๋ินหลันพลันถ่ายทอดสุ้มเสียงเย็นชาเสียงหน่ึง

'เจ้ามาน่ี'

เจยีงอว๋ินหลนัไม่ต้องหันกลบัไปก็รูว่้าเป็นศษิย์พ่ีเย่ียเฉนิยวนทีม่นั

เลื่อมใสท่ีสุด

ยามเผชิญหน้าเย่ียเฉินยวน เจียงอว๋ินหลันจะอ่อนข้อลงเล็กน้อย 

มันมองดวงตาที่สักคาถาเป็นแถวด้านล่างคู่น้ัน

'เพราะเหตุใดเมื่อครู่ต้องสู้เช่นน้ี'

ได้ยินค�าถามของเย่ียเฉินยวน เจียงอวิ๋นหลันพลันถอนหายใจ 
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ฝีปากของมันไม่เคยยอมแพ้ แต่ยังไม่ถึงขั้นโกหกตัวเอง

'เพลงกระบี่ของข้าสู้เฉินไต้ซิ่วมิได้' เจียงอวิ๋นหลันยอมรับตามตรง 

'มีเพียงท�าเช่นนี้ข้าจึงมีโอกาสแทงถูก ผลสุดท้ายข้าก็ท�าส�าเร็จ'

'แต่เจ้าเลอืกวธีินี ้ไม่ว่าจะส�าเรจ็หรอืไม่ก็อาจตายได้' เย่ียเฉนิยวน

กล่าว 'เฉินไต้ซิ่วกล่าวมิผิด น่ีมิใช่เพลงกระบี่ หรืออย่างน้อยก็มิใช่ 

เพลงกระบี่ของอู่ตัง ผู้ท่ีส�านักอู่ตังฝึกสอนคือมือกระบี่ มิใช่ผู้วายชนม์  

มิอาจกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่คนสุดท้ายก็ไม่นับว่าชนะ เพลงกระบี่อู่ตัง

คือเพลงกระบี่แสวงชัย'

เจียงอว๋ินหลันยักไหล่ 'ข้าสนใจเพียงกระบี่ของตนเองแทงทะลุ

คอหอยของคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ สิ่งอ่ืนข้าไม่สน'

เย่ียเฉินยวนมองสีหน้าด้ือรั้นของเจียงอว๋ินหลันพลางน่ิงเงียบ

เจียงอว๋ินหลันประสานหมัดและจากไปโดยพลการ ก่อนไปไกล

มันยังยืนอยู่พลางทอดมองรูปปั้นเทพท่ีถูกแสงยามสนธยาสาดส่อง

เหล่าน้ัน ก่อนกล่าวค�าไปยังเย่ียเฉินยวนท่ีด้านหลัง

'ข้ารู้ว่าค�าพูดของศิษย์พ่ีเฉินถูก เพียงแต่ข้าคิดว่าอาจมีสักวัน 

ที่ส�านักอู่ตังเองก็ต้องการเพลงกระบี่เช่นนี้เหมือนอย่างข้า'

หลังได้ยินค�าพูดประโยคน้ีของเจียงอว๋ินหลัน เย่ียเฉินยวนก็ 

ใจสั่นสะท้าน

ขณะเจียงอวิ๋นหลันยกเท้าอีกครั้ง เย่ียเฉินยวนก็ตอบมัน

'หากเจ้าต้องใช้เพลงกระบีป่ระเภทนัน้จรงิล่ะก็ คดิหาวิธีท�าให้ผู้อืน่ 

แทงมือซ้ายของเจ้าไม่ทะลุเถอะ'

หลงัเจยีงอว๋ินหลนัจากไป โม่หลงิอว๋ินก็เดนิผ่านข้างกายเย่ียเฉินยวน

'ศิษย์น้องเย่ีย เจ้าเห็นว่าอย่างไร' โม่หลิงอว๋ินถาม

'เฉินไต้ซิ่วเพลงกระบี่ถ่ีถ้วน อุปนิสัยก็สุขุม ข้าคิดว่าให้เข้าสาย 
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เต่าพิทักษ์รับหน้าท่ีศึกษาค้นคว้าและฝึกวิทยายุทธ์ค่อนข้างเหมาะสม 

มันมีความสามารถเช่นน้ีอยู่แล้ว'

แผนการก่อตัง้สามกองก�าลงัใหญ่ อกีา เต่า และงขูองส�านกัอู่ตงัใหม่ 

คืบหน้าไปอย่างราบรื่น ในเวลาไม่ก่ีปีนี้แต่ละกองก�าลังค่อยๆ ก่อตัว 

เป็นรูปเป็นร่าง วันน้ีด�าเนินการประลองวิชาก็เป็นการทดสอบศิษย ์

เยาว์วัยเพ่ือคัดเลือกผู้เด่นล�้าเข้าสังกัดแต่ละกองก�าลัง

'เจยีงอว๋ินหลนัเล่า' ขณะโม่หลงิอวิน๋สอบถามก็มองดเูงาหลงัเลก็ๆ 

ที่ก�าลังลงเขาของมือกระบี่เยาว์วัยผู้นั้นอยู่ตลอด

เย่ียเฉินยวนร�าพึงในใจ

พรสวรรค์ของเจียงอว๋ินหลันไร้ข้อกังขา เข้าส�านักเพียงห้าปีกระบี่

ก็เร็วเพียงพอที่จะต่อกรกับเฉินไต้ซิ่วท่ีฝึกปรือบนเขาอู่ตังตั้งแต่เด็กแล้ว 

เพียงแต่เพลงกระบี่ของมันซ�้าซากสุดขีด รุกรับไม่สมดุลอย่างย่ิง หาก

เป็นเช่นนี้ต่อไปก็ยากจะเป็นใหญ่

'กระบี่ของมันเร็วเพราะใจร้อน'

โม่หลิงอวิ๋นพยักหน้า พวกมันท้ังสองล้วนรู ้ ถึงภูมิหลังของ 

เจียงอว๋ินหลัน เจียงคุนบิดาของเจียงอว๋ินหลันคือผู้มีอิทธิพลแห่งเมือง

เจิ้งหยางแถบชายแดนมณฑลส่านซี ถือครองธุรกิจคุ้มกันการขนส่ง 

ทางน�้าไม่น้อย ในปีน้ันเพ่ือที่จะเตรียมเครือข่ายให้สายพญางูจึง 

ก่อตั้งหูตาในแต่ละเมือง เฉินชุนหยางอาของเฉินไต้ซิ่ว (เป็นหน่ึงใน

สามสิบแปดกระบี่ที่รอดชีวิตกลับมาเช่นกัน) เท่ียวสร้างเส้นสายใน 

ยุทธภพแต่ละพ้ืนที่ เจียงคุนคือเป้าหมายหน่ึงในนั้น คนท้ังสองจึงมี

มิตรภาพที่ดีต่อกันด้วยเหตุนี้

ทว่าเมื่อห้าปีก่อนในพรรคเกิดความวุ่นวาย เจียงคุนถูกเฉินอี้ปัว

น้องชายบุญธรรมทรยศสังหาร แผลเป็นบนหน้าของเจียงอว๋ินหลัน 
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ก็เกิดจากการถูกเฉินอี้ปัวลงมือทรมานในตอนนั้น สุดท้ายมือดาบคิด

ตดัรากถอนโคน แต่ท่ามกลางวิกฤตเจยีงอว๋ินหลนัใช้ฝ่ามอืซ้ายสกัดดาบ 

ที่ถึงแก่ชีวิตเอาไว้ก่อนหนีลงแม่น�้าหายสาบสูญ สามเดือนให้หลังมัน

บรรลถึุงเขาอูต่งัเพ่ือมาหาเฉนิชนุหยางเพียงล�าพัง อกีท้ังกราบเข้าส�านกั

ตามค�าสั่งของบิดาขณะมีชีวิต

ในตอนน้ันกงซุนชิงหาได้เคยเห็นพรสวรรค์ของเจียงอว๋ินหลันว่า

เป็นเช่นไรไม่ รู้เพียงว่ามันเป็นเด็กหนุ่มอายุสิบห้าปีท่ีไม่เคยเรียนยุทธ์

อย่างเป็นทางการ ภายใต้บาดแผลเต็มหน้ายังคงหนีรอดด้วยการใช ้

มือเปล่าสกัดดาบ จากน้ันผ่านแคว้นข้ามมณฑลมาเขาอู่ตัง จึงไม่ลังเล

แม้แต่น้อยที่จะรับศิษย์ผู้นี้เอาไว้

ปณิธานอันแกร่งกล้า…ก็เป็นพรสวรรค์ประเภทหน่ึง

อยู่ที่เขาอู่ตังห้าปี เจียงอว๋ินหลันจดจ่อฝึกเพียงกระบี่เร็วที่มีแต่รุก

ไร้รับอย่างเดียว อาจเป็นเพราะมุ่งมั่นต้ังใจเช่นนี้มันจึงก้าวหน้าได้

รวดเร็วอย่างย่ิง ก�าลังและความเร็วเหนือกว่าศิษย์พ่ีที่เข้าส�านักก่อนมัน

จ�านวนไม่น้อย ในขณะเดียวกันแผลเป็นบนหน้าก็เพ่ิมขึ้นมากมาย

คนท้ังหมดล้วนรู้ว่าอะไรบีบให้เจียงอว๋ินหลันสู้ตายฝึกหนักเช่นน้ี 

เพียงแต่ทุกคนล้วนไม่กล่าวถึง

หากส�านักอู่ตังออกหน้าล้างแค้นให้เจียงอว๋ินหลันย่อมง่ายดาย

ย่ิงกว่าบี้เห็บตัวหนึ่งเสียอีก แต่ส�านักอู่ตังมิได้ก่อตั้งมาเพ่ือกระท�าเช่นน้ี 

เจียงอว๋ินหลันเองก็ไม่เคยเรียกร้องให้ส�านักล้างแค้นเพ่ือมันเช่นกัน

นอกจากการฝึกปรอืแล้ว เจยีงอว๋ินหลันก็พูดคุยกับสหายร่วมส�านกั 

น้อยมาก มันไม่มีสหายสักคนบนเขาอู่ตัง

มันไม่เคยเห็นส�านักอู่ตังเป็นบ้านของตนเอง

โม่หลิงอวิ๋นทอดมองล่างเขาสืบต่อ เงาร่างของเจียงอว๋ินหลัน 
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เลือนหายไปในป่าแล้ว

'หากยังเป็นเช่นน้ี ไม่นานมันก็จะจากไป' โม่หลิงอว๋ินถอนหายใจ

พลางกล่าว

'เรื่องนี้ก็จนปัญญา' เย่ียเฉินยวนกล่าว 'อู่ตังมิใช่สถานท่ีท่ีบังคับ

ให้คนอยู่ต่อ มันไม่มีใจอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์'

โม่หลิงอว๋ินส่ายหน้า 'น่าเสียดาย เดิมมันควรเป็นอัจฉริยะท่ี 

หาได้ยาก…'

ขณะกล่าว โม่หลิงอว๋ินพลันไอขึ้นมาอย่างรุนแรง มันรีบดึง 

ผ้าเช็ดเหงื่อผืนหน่ึงตรงข้างเอวมาปิดปาก

กระแอมไอพักหนึ่ง การหายใจของโม่หลิงอวิ๋นจึงคืนสู ่ปกติ  

มันเคลื่อนผ้าเช็ดเหง่ือออกช้าๆ บนผ้าน้ันปรากฏหยดเลือดหลายจุด  

เย่ียเฉินยวนเหลือบเห็นอยู่ด้านข้างก็ขมวดค้ิวอย่างเศร้าใจ

โม่หลิงอว๋ินถูกศัตรูวางยาพิษกัดกร่อนในศึกลัทธิอู ้อี๋ พิษไหล 

ตามเส้นเลอืดและท�าลายอวัยวะภายใน แม้มชีวิีตรอดมาได้ แต่สบิกว่าปี 

ที่ผ่านมาล้วนมิอาจหายเป็นปกติ มันต้านอาการบาดเจ็บภายในมาเป็น

เวลานาน แต่กลับยังคงรักษาสังขารให้แข็งแรงเช่นนี้ได้ ย่ิงเห็นชัดว่า

ความมุ่งมั่นของโม่หลิงอว๋ินน่าอัศจรรย์เพียงไร

เพียงแต่อาการบาดเจบ็ภายในน้ีไม่เคยทเุลา สองปีให้หลงัร่างกาย 

ของมนัเริม่ทรดุโทรมลง นับจากน้ันก็มไิด้มบีทบาทใดๆ ในส�านกัอูต่งัอกี 

และหนึ่งปีก่อนงานครองอ�านาจที่สายพลอีกาอู ่ตังจะเดินทางไกล 

ซื่อชวนด�าเนินการบุกโจมตีเก้าส�านักใหญ่ โม่หลิงอว๋ินก็ลาโลกไป 

เพราะความชราและเจ็บป่วย

โม่หลงิอว๋ินมองผ้าเชด็เหงือ่เป้ือนเลอืดในมอื ดวงตาเปล่งประกาย

ความเศร้าโศกเล็กน้อย
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'อูต่งัต้องแขง็แกร่งขึน้เรว็สกัหน่อย…ข้าหวังมองเหน็วันทีป่ณิธาน

ใต้หล้าไร้เทียมทานของอาจารย์บรรลุผลด้วยตาตัวเองเสียเหลือเกิน…'

คืนที่สองหลังการประลองนั้นเอง เจียงอว๋ินหลันก็ลอบออกจาก

เขาอู่ตัง

มนัรอคอยมาพอแล้ว หลงัผ่านการประลองกับเฉินไต้ซิว่ มนัก็แน่ใจ 

ว่าตนเองมีความสามารถในการล้างแค้น น่ีเดิมทีคือเป้าหมายเพียง 

หน่ึงเดียวท่ีมันเรียนกระบี่ ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ท่ีอู่ตังต่ออีกสักขณะเดียว

เพียงผู้เดียวท่ีสังเกตเห็นเรื่องนี้ อีกทั้งยังมาถือโคมไฟรอคอย 

เจียงอว๋ินหลันหน้าซุ้มประตูเขาคือเฉินไต้ซิ่ว

เจียงอว๋ินหลันมองเห็นเฉินไต้ซิ่วก็รู้สึกผิดคาดอยู่บ้าง แต่มันเพียง

ย้ิมน้อยๆ ให้

'หากเจ้าอยากห้ามปรามข้าล่ะก็ เลิกคิดเถอะ'

เฉินไต้ซิ่วส่ายหน้า 'ข้ามาหาเจ้าเพียงเพราะอยากรู ้เรื่องหนึ่ง 

ให้กระจ่าง เหตุใดเจ้าจึงเกลียดข้าเพียงน้ี ข้าย่ัวโมโหอะไรเจ้าหรือ'

เจียงอว๋ินหลันตกตะลึง 'เจ้าถามเรื่องหยุมหยิมเช่นน้ีเพ่ืออันใด 

พวกเราใช่ว่าจะมีเหตุผลต้องคบกันเป็นสหาย'

'ไม่' เฉนิไต้ซิว่กล่าวขดัจงัหวะ 'ข้าเพียงอยากรูว่้าตนเองท�าผดิอะไร  

มีความข้องใจอะไรท่ีแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู ้หรือไม่ บนเส้นทางแสวงหา

มรรคา ถึงแม้เป็นความข้องใจเลก็ๆ นี ้ภายหน้าก็อาจกลายเป็นอปุสรรค

ใหญ่ ข้าต้องก�าจัดมันให้เร็วท่ีสุด'

เจียงอว๋ินหลันฟังค�าพูดเหล่านี้แล้วบังเกิดความเร่าร้อนในใจ  

พลันเก็บรอยย้ิมเหยียดหยาม

'ไม่เก่ียวกับเจ้า' เจียงอวิ๋นหลันกล่าวช้าๆ 'เป็นความตั้งใจของข้า 
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ข้าเพียงคิดว่าถ้าหากยั่วให้เจ้าโมโหเดือดดาลได้ล่ะก็ อาจเพ่ิมโอกาส

ชนะขึ้นเล็กน้อยในการประลอง'

เจียงอว๋ินหลันเดิมทียังอยากเพ่ิมประโยคว่า 'ข้าไม่ได้เกลียดเจ้า' 

แต่ค�าพูดเช่นนี้มันไม่เคยกล่าวออกมา

เฉินไต้ซิ่วฟังแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่คิดว่าขณะนี้ 

เจียงอว๋ินหลันก�าลังจะไป กลัวว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก  

มันหาได้เผยรอยย้ิมออกมาไม่ เพียงมองดูกระบี่ยาวท่ีเจียงอวิ๋นหลัน 

ถืออยู่ในมือเงียบๆ 

นั่นคือกระบี่โบราณฝักหนังปลาเล่มหนึ่ง หาใช่อาวุธของอู่ตังไม่ 

ด้วยประสบการณ์และต�าแหน่งของเจียงอวิ๋นหลันจึงยังมิได้รับมอบ

อาวุธจากส�านัก กระบี่โบราณเล่มนี้คือหนึ่งในสิ่งของมีค่าไม่ก่ีชิ้นที่ 

มันเสี่ยงลอบเข้าไปในห้องพักของบิดา รีบเสาะหาจนพบขณะหนี 

ออกจากเมืองเจิ้งหยางในปีน้ัน สิ่งของอื่นล้วนจ�าน�าระหว่างทางไปแล้ว 

มีเพียงกระบี่โบราณท่ีมาไม่แน่ชัดเล่มน้ีที่พกอยู่ตลอดจนถึงเขาอู่ตัง

เจียงอว๋ินหลันมิได้มองดูเฉินไต้ซิ่วสักแวบ มันก้าวเท้าอีกครั้ง

ขณะผ่านข้างกาย เฉินไต้ซิ่วย่ืนโคมไฟในมือให้ เจียงอว๋ินหลัน 

รับไว้โดยไม่กล่าวค�า

'ขอให้เจ้าพบสิ่งที่ตนเองต้องการ' เฉินไต้ซิ่วกล่าวอยู่ด้านหลัง

เจียงอว๋ินหลันโบกมือโดยไม่หันมอง

ทว่ามันหาได้พบไม่

นั่นคือชะตากรรมท่ีพิเศษอย่างย่ิง ในวันที่เจียงอวิ๋นหลันบรรลุถึง

เมืองเจิ้งหยางบ้านเกิดจึงรู้ว่าเฉินอี้ปัวกับอ�านาจของมันเพิ่งถูกอีกพรรค

หนึ่งกลืนกินเมื่อหน่ึงเดือนกว่าก่อนหน้า เฉินอี้ปัวกับผู้ที่เคยท�าร้าย

Page ������������������ 14.indd   19 20/9/2561 BE   15:16



20 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 14

ครอบครัวเจียงคุนท้ังหมดล้วนถูกฆ่าในการสัประยุทธ์น้ัน

เจยีงอว๋ินหลนัยืนอยู่รมิแม่น�า้ทีอ่าศัยหนีรอดจากความตายในวันน้ัน  

มองดูแผลเป็นบนฝ่ามือซ้ายตนเองเงียบๆ ความว่างเปล่าขนาดมหึมา

จู่โจมหัวใจ

มนัค่อยๆ ปลดกระบีโ่บราณทีข้่างเอวลง หมายโยนมนัลงในแม่น�า้ 

แต่หลายครั้งก็มิอาจปล่อยมือออก

มันมองกระบี่ที่กุมแน่นอยู่ในมือ

'ขอให้เจ้าพบสิ่งที่ตนเองต้องการ'

ขณะนี้เจียงอว๋ินหลันร�่าไห้ มันมองดูบิดาถูกสังหาร จมูกถูก 

คนเฉอืนออกชิน้หนึง่ ใช้ฝ่ามอืต้านทานดาบอนัเห้ียมโหด…เวลาเหล่าน้ัน 

มันล้วนไม่เคยร�่าไห้

แต่ตอนนี้มันร�่าไห้แล้ว

หนึ่งเดือนให้หลัง เจียงอว๋ินหลันน�ากระบี่โบราณกลับเขาอู่ตัง 

คุกเข่าลงอย่างจริงใจหน้าซุ้มประตูเขา ขอร้องกลับสู่เขตแดนอู่ตังใหม่

อีกครั้ง

แสงอรุณเหลืองทองถูกหมอกหนาที่ฟุ้งข้ึนของห่ากระสุนปืนใหญ่

บดบัง มิอาจส่องเข้าในหลุมอันมืดสลัวน้ัน

เจียงอว๋ินหลันนั่งย่อคุดคู้อยู ่ใต้หลุมประหน่ึงสัตว์ป่าตัวหนึ่ง 

พยายามม้วนงอร่างกายให้หดเล็กสุดความสามารถและยกถุงมือ 

กรงเล็บเหล็กมือซ้ายขึ้นป้องกันศีรษะแนบติดกับผนังคูเพ่ือลดโอกาส 

ที่ตนเองจะถูกอานุภาพของปืนใหญ่

ไม่มีวิธีอื่น วิถียุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้หล้าก็มิอาจต้านทาน 

การโจมตีประเภทนี้
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ท�าได้เพียงหลบหลีกการบุกโจมตีของศัตรูอย่างขลาดเขลาเช่นน้ี 

ส�าหรับนักสู้ส�านักอู่ตัง โดยเฉพาะสายพลอีกาที่รับหน้าที่ปราบปราม 

ทั่วสารทิศแล้วคือความอัปยศอันใหญ่ย่ิงท่ียากจะรับได้

ทว่าเพ่ือชยัชนะ อปัยศเช่นไรก็ต้องทนต่อไป…บนสมรภูม ิ ผู้ทีม่ชีวิีต 

อยู่ถึงตอนสุดท้ายคือผู้ชนะ เจียงอว๋ินหลันนั่งย่ออยู่บนพ้ืน ดวงตา 

จ้องมองดินโคลน ลูกปืนใหญ่แผดเสียงต่อเนื่อง ฝุ่นดินที่ระเบิดข้ึนปลิว

เกาะบนร่าง ชุดด�าและเส้นผมของมันล้วนย้อมเปื้อนเป็นสีเหลืองเทา

กองก�าลังแปดสิบกว่าคนด้านตะวันออกของอารามอว้ีเจินที่

ติดตามมันท�าศึกมาตลอด ทั้งหมดล้วนก้มหมอบอยู่ในคูเหมือนมัน 

ท�าได้เพียงเฝ้ารอความคุ้มครองจากโชคชะตา

เมื่อครู่พวกเจียงอว๋ินหลันตะลุมบอนกับทหารราบราชองครักษ์

และกองเกาทัณฑ์ที่บุกเข้ามาทางตะวันออกของอารามอวี้เจิน ขณะ

ก�าลังสังหารอย่างสะใจกลับได้ยินขบวนปืนใหญ่พลเสินจีนอกอาราม

เปิดฉากยิงถล่มทั้งสามด้านแล้ว เจียงอว๋ินหลันรีบน�าสหายร่วมส�านัก

นับร้อยวิ่งกลับไปหลบภัยที่หลุมก่ึงกลางลานกว้าง ทว่าเพียงระยะทาง

สามสี่จั้งอันแสนสั้นนั้นมีศิษย์อู่ตังสิบเอ็ดคนถูกระดมยิง ในนั้นรวมถึง

ลั่วเซินเฉวียนมือดาบเด่นล�้าสายพลอีกา ทั้งร่างมันถูกระเบิดเป็นผุยผง 

ดาบเด่ียวอู่ตังที่หักงอเล่มนั้นถูกระเบิดลอยข้ึนอย่างแรง ตัดแขนของ

ศิษย์อู่ตังอีกคนหน่ึงขาด

ฟ้าดินราวกับสั่นสะเทือน แต่เจียงอว๋ินหลันมิได้เคลื่อนไหวสักนิด 

กรงเล็บยังคงกอดศีรษะและท้ายทอยเอาไว้ มือขวาพลิกจับกระบี่ยาว

แนบแน่น มองดูพ้ืนดินอย่างใจเย็น

ข้าจะไม่ตายเช่นนี้ นี่มิใช่ชะตากรรมของข้า

ในส�านักอู่ตัง วิทยายุทธ์ของเจียงอว๋ินหลันแม้มิได้สุดยอดที่สุด 
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แต่ความสามารถในการเป็นผู้น�าและชี้ขาดของมันกลับเป็นที่เชื่อใจ 

ของเหล่าสหายร่วมส�านัก มันท่ีอายุน้อยกว่าเจ้าส�านักเหยาเหลียนโจว

เพียงห้าปี แม้ภายหน้าไม่อาจอาศัยวรยุทธ์เลื่อนขั้นไปถึงระดับ 

รองเจ้าส�านกั แต่ก็ได้รบัความหวังทีผู่อ้าวโุสมอบให้คอืเป็นบคุคลส�าคญั

ในการค�้าจุนเจ้าส�านักเหยาเชิดชูส�านักอู่ตังสืบต่อ

และในวันน้ันที่มันกลับคืนเขตแดนส�านักอีกครั้งก็ได้ตัดสินใจ 

อุทิศชีวิตให้อู่ตังแล้ว

จะตายอยู่ในหลุมนี้ได้อย่างไร

อดทน โอกาสแห่งชัยชนะต้องมาถึงเป็นแน่

ในท่ีสุดลูกปืนใหญ่ลูกหน่ึงก็ตกลงหลุม ห่างจากเจียงอว๋ินหลัน 

ไม่ถึงสิบสองก้าว

ศษิย์อู่ตังห้าคนถูกระเบดิตาย ไม่ทันแม้แต่จะร้องร�า่ เสียงแผดร้อง 

มาจากผู้ที่ถูกระเบิดแผ่วงกว้างไปถึงด้านข้าง

เจียงอว๋ินหลันมิได้หน้าถอดสีแม้แต่น้อย ดวงตาถึงขั้นไม่กะพริบ 

ฝ่ามือขาดข้างหนึ่งถูกระเบิดลอยไปยังเจียงอว๋ินหลัน ตกอยู่หน้าล�าตัว

มันพอดี โลหิตสดสาดบนหน้าท่ีเต็มไปด้วยแผลเป็นของมัน

มองดูบนพ้ืน

มันเพียงกัดริมฝีปากล่างให้เลือดไหลออกมา

พวกเราส�านักอู่ตัง มิใช่จะฆ่าได้หมดสิ้นง่ายดายเช่นนี้ ยังมี 

อีกเท่าใดก็มาเถอะ!

บนตาขวาของโหลวหยวนเซิ่งยังคงเสียบไว้ด้วยด้ามกระบี่ของ

กระบี่บินอู่ตัง โลหิตสดทะลักออกมาจากเบ้าตาไม่ขาดสาย อาบท่วม

ใบหน้าครึ่งซีกของผู้บัญชาการทหารค่ายพลเสินจีผู้นี้ ดวงตาท่ีสูญเสีย
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พลงัชวีติไปแล้วอกีข้างหนึง่ของมนัมองดูท้องฟ้าท่ีเตม็ไปด้วยฝุน่ละออง

อย่างเหม่อลอย

หม่าจวินหมิงรองแม่ทัพตื่นตระหนกจนคุกเข่าลงกับที่ ก้มศีรษะ

มองดูแม่ทัพใหญ่ท่ีตกลงจากม้าศึก มิอาจเชื่อเหตุการณ์ตรงหน้า 

อย่างสิ้นเชิง

นี่ชวนให้ยากจะเชื่อได้โดยแท้จริงว่ากองทัพค่ายพลเสินจีท่ี 

เป็นถึงสุดยอดทหารกล้าราชองครักษ์แห่งจักรวรรดิต้าหมิงกลับถูก 

คนเพียงเจ็ดคนโจมตีศูนย์กลางขบวนอย่างรวดเร็วปานฟ้าแลบ แทง

แม่ทัพตกลงจากม้า

สัตว์ประหลาด

ตัวสุดท้ายของ 'สัตว์ประหลาด' เจ็ดตัวน้ันขณะน้ียังคงถูก 

หอกทวนสิบกว่าเล่มแทงค้างอยู่กลางอากาศ ราวกับเครื่องเซ่นใน

พิธีกรรมประหลาดสักอย่าง

องครักษ์ค่ายแม่ทัพที่ถือด้ามทวนเหล่านั้นกลับลืมวางซากศพ 

ของฝานจงบนหัวทวนลงเพราะตื่นตระหนกเกินไปเช่นเดียวกัน

กระทั่งไม่รู ้ผู ้ใดเปล่งเสียงตะโกนด้วยโทสะออกมา องครักษ ์

สิบกว่าคนน้ันจึงแกว่งหอกทวนพร้อมกัน เหว่ียงฝานจงลงบนพ้ืน 

อย่างแรง จากน้ันล้อมวงเข้าไปกระหน�่าแทงร่างที่สิ้นลมไปนานแล้ว

อย่างบ้าคลั่งไม่หยุดยั้ง

ทุกครั้งขณะแทง องครักษ์ล้วนร้องค�ารามคล้ายจะระบายความ

ปวดร้าวกับความหวาดกลัวทั้งหมดบนซากศพ

พวกมันกลัว เพราะการปกป้องผู้บัญชาการทหารไม่ได้ ส�าหรับ

องครักษ์คือโทษพ้นจากต�าแหน่ง และถึงข้ันถูกตัดศีรษะได้

เหล่าองครักษ์เหมือนเช่นสัตว์ป่ารุมทึ้งฝูงหนึ่ง หอกทวนมากมาย
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กระทุ้งแทงลงไม่ขาดสาย ไม่ถึงครู ่หนึ่งก็ฉีกร่างที่เหลือของฝานจง 

จนขาดกระจุยเป็นชิ้นๆ

ความหวาดผวารุนแรงน้ีลุกลามไปยังทหารใกล้เคียงอย่างฉับไว 

ทั้งขบวนแม่ทัพค่ายพลเสินจีตกสู่ภาวะน่ิงงัน

อารามอวี้เจินในที่ไกลยังคงมีระเบิดฝุ่นควันหอบแล้วหอบเล่า 

ขบวนปืนใหญ่สามด้านยิงถล่มไปยังอารามไม่หยุดตามค�าสั่งแต่เดิม

ของโหลวหยวนเซิ่ง

"แม่ทัพหม่า! แม่ทัพหม่า!" นายทหารควบคุมสัญญาณที่ค่อนข้าง

ใจเย็นนายหนึ่งออกแรงผลักหม่าจวินหมิงที่คุกเข่าอยู่บนพ้ืนและ 

พยุงมันขึ้นมา "ต่อไปจะท�าอย่างไร"

ค�าสัง่ก่อนตายของโหลวหยวนเซิง่ แม้ถูกกระบีบ่นิของฝานจงแทง

สงัหารขดัจงัหวะ แต่คนรอบกายล้วนฟังออกว่าโหลวหยวนเซิง่มอบอ�านาจ 

ให้หม่าจวินหมิงแล้ว ขุนนางบู๊จ�านวนมากใต้อาณัติแม่ทัพล้วนก�าลัง 

รอคอยค�าสั่งจากมัน

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันวุ่นวายเช่นนี้ใช้ทดสอบได้ว่าแม่ทัพของ 

กองทัพเป็นราชสีห์หรือลูกแกะกันแน่

หม่าจวินหมิงเป็นทหารราชองครักษ์ที่ถูกคัดเลือกจากหนึ่งในร้อย 

ย่อมมิใช่พวกธรรมดาสามัญ แต่อุบายกล้าตายแทงสังหารน้ีของ 

อสรพิษน�้าตาลท้ังเจ็ดคนแห่งส�านักอู่ตังคือส่ิงท่ีกองทัพแห่งแผ่นดิน 

ไม่มี หม่าจวินหมิงที่ประสบการณ์ต่อสู้จริงไม่โชกโชนขณะนี้หัวสมอง

ว่างเปล่า มิอาจครุ่นคิดกลยุทธ์ใดๆ ได้

มันมองดูซ้ายขวารอบด้านขบวนแม่ทัพด้วยสายตาเปี่ยมด้วย

ความตื่นกลัวราวกับอาจมีมือสังหารส�านักอู่ตังอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏตัว

ขึ้นอีกได้ทุกเมื่อในหมู่ทหาร…
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ขบวนแม่ทัพบัญชาการยุ ่งเหยิง บรรดาแม่ทัพท่ีอยู ่วงนอก 

ไม่รู้สาเหตุ ท�าได้เพียงปฏิบัติตามค�าสั่งเดิมสืบต่อ

ขบวนปืนใหญ่สงครามทางทศิตะวันออก ใต้ และตะวันตกสามด้าน 

ยังคงส่งลูกปืนใหญ่เข้าภายในอารามอว้ีเจินไม่ขาดสาย ขุนนางบู ๊

ท่ีบัญชาการให้ก�าลังใจทหารเร่งบรรจุและยิงให้ห่ากระสุนตกลงถ่ี 

ย่ิงกว่าเดิม

ระเบิดคนบ้าเหล่านั้นด้านในให้ตายท้ังหมดในอึดใจเดียวเถอะ! 

อย่าให้พวกมันออกมาได้แม้แต่คนเดียว!

ทหารค่ายพลเสนิจล้ีวนหวังอาศยัปืนใหญ่อานภุาพเกรยีงไกรพิชติชยั 

จากระยะไกล ไม่อยากเผชิญหน้าอาวุธส�านักอู่ตังด้วยตัวเอง

ต�าหนักของอารามอวี้เจินถูกระเบิดสะเทือนจนโงนเงนแทบล้มลง 

วัสดุก่อสร้างแหลกละเอียดนับไม่ถ้วนแปรเป็นหมอกหนาฟุ้งตลบ  

กลืนกินอารามเต๋าท้ังหลัง

ทว่าสถานการณ์ต่อสู้เช่นน้ีส�าหรับค่ายพลเสินจีกลับเป็นสิ่งที ่

มิควรกระท�า…หากโหลวหยวนเซิ่งยังอยู่ สภาพการณ์ย่อมไม่มีทาง

ลุกลามจนกลายเป็นเช่นนี้อย่างเด็ดขาด

พวกฝานจงท้ังเจ็ดเสียสละอย่างกล้าหาญ ภายนอกสังหารเพียง

คนผู้เดียว แต่ผลลัพธ์ในความเป็นจริงกลับก�าลังเปลี่ยนแปลงทิศทาง

ของสถานการณ์ต่อสู้อยู่เงียบๆ…

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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