
7เมิ่งซีสือ

บทที่ 11

ในวันน้ีเสิ่นเฉียวก�ำลังฟังสำวใช้อ่ำนหนังสืออยู่ในห้อง ด้ำนนอก 

ก็มีคนมำรำยงำนว่ำอวี่เหวินชิ่งรุดหน้ำมำเยี่ยมเยียน

หรูหรูเห็นเสิ่นเฉียวพยักหน้ำ จึงวำงหนังสือลงแล้วไปเปิดประตู

อว่ีเหวินชิง่เดนิเข้ำมำ มองดซู้ำยขวำก่อนค่อยกล่ำว "เหตใุดประมขุเยีย่น

ไม่อยู่"

เสิ่นเฉียวย้ิมพลำงกล่ำว "เขำกับข้ำเดิมทีไม่ได้อยู ่ร ่วมห้อง หำก 

อว่ีเหวินต้ำฟูจะหำเขำก็มำหำผิดท่ีแล้ว อีกท้ังข้ำได้ยินว่ำวันน้ีประมุขเย่ียน 

มีธุระจึงออกไปตั้งแต่เช้ำ"

อวี่เหวินชิ่งหัวเรำะฮิๆ "ช่ำงเหมำะเจำะๆ พระอำจำรย์น้อยไม่อยู่ก็ดี  

เขำร้ำยกำจย่ิงนกั ทุกครัง้ท่ีข้ำพูดคยุกับเขำเป็นต้องรูส้กึเคร่งเครยีดกว่ำเข้ำเฝ้ำ 

ฝ่ำบำทเสียอีก!"

หรูหรูอดไม่ได้หัวเรำะพรวดออกมำ

อวีเ่หวินชิง่ใจกว้ำงต่อสำวงำมมำตลอดจงึไม่บนัดำลโทสะ กลับแย้มย้ิม

ให้หรูหรู

อว่ีเหวินชิง่ย้ิมพลำงกล่ำวกับเสิน่เฉยีว "วันน้ีอำกำศดีอย่ำงย่ิง คุณชำยเส่ิน 

อยำกไปเดินเล่นด้ำนนอกสักหน่อยหรือไม่ เจี้ยนคังติดแม่น�้ำเว่ยสุ่ย ได้ยินว่ำ

แม่น�ำ้นีม้ท่ีำเรอืข้ำมฟำกมำกมำย และทุกแห่งล้วนมตีลำด มสิูอ้อกไปดูสักหน่อย 

ถือโอกำสซือ้ของสดจำกแถวรมิแม่น�ำ้กลบัมำ ตอนเย็นให้พวกเขำจดังำนเลีย้ง 
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สักมื้อเป็นเช่นไร!"

กล่ำวจบยังเหมือนนึกอะไรได้อีก "ท่ำนเป็นนักพรต คงมิได้งดเนื้อสัตว์

กระมัง"

เสิ่นเฉียวจึงกล่ำวว่ำ "นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแต่ข้ำสำยตำไม่ดี เกรงว่ำ 

จะเป็นภำระพวกท่ำน"

อวี่เหวินชิ่งย้ิมพลำงกล่ำว "คุณชำยเสิ่นเคยช่วยชีวิตข้ำไว้ ในตอนน้ัน 

เป็นข้ำเองที่เป็นภำระท่ำน ไยต้องเกรงใจเช่นนี้"

ครั้งนี้เสิ่นเฉียวมิได้ปฏิเสธอีก "เช่นนั้นก็ย่อมได้"

เรือนรับรองอยู่ไม่ไกลจำกท่ำเรือ อวี่เหวินชิ่งจึงมิได้น่ังรถม้ำ แต่ 

พำพวกอว้ีจือเดินเท้ำออกจำกประตู แรกเริ่มเขำยังกังวลว่ำเส่ินเฉียวจะ 

ไม่สะดวกนัก ทว่ำแม้ฝ่ำยตรงข้ำมจะยันไม้เท้ำไม้ไผ่แต่ควำมเร็วกลับหำได้ 

ช้ำกว่ำพวกเขำไม่ ทั้งยังไม่ต้องให้ผู้ใดประคอง เดินเคียงไหล่กับอวี่เหวินชิ่ง 

แทบไม่ต่ำงกับคนปกติ

จำกนั้นอวี่เหวินชิ่งก็พบว่ำเขำมิได้พกกระบี่ออกมำด้วย "คุณชำยเส่ิน 

กระบี่ของท่ำนเล่ำ"

เสิน่เฉยีวคล้ำยรูว่้ำเขำก�ำลงักังวลใจอะไร อดแย้มย้ิมมไิด้ "อวีเ่หวินต้ำฟู

ไม่ต้องกังวล หำกพบเจอศัตรู ไม้เท้ำไม้ไผ่นี้ของข้ำก็ต้ำนทำนได้เล็กน้อย 

อย่ำงไรท่ีน่ีก็เป็นเมืองเจี้ยนคัง มีอำรำมศึกษำหลินชวนคุ้มครอง คนของ 

นิกำยเหอฮวนคงไม่ใจกล้ำถึงขั้นลงมือที่นี่!"

อว่ีเหวินชิ่งถูกเขำกล่ำวแทงใจด�ำก็หน้ำแดง "มิน่ำ ข้ำรู้สึกว่ำหลังจำก 

เข้ำเมืองก็สงบสุขมำกนัก อย่ำงน้อยพระอำจำรย์น้อยก็ออกไปท�ำธุระได้ 

อย่ำงสบำยใจ ที่แท้เป็นเช่นนี้"

เสิ่นเฉียวกล่ำวต่อ "รำชวงศ์เฉินผูกพันธมิตรกับแคว้นโจว หำกท่ำน 

ถูกลอบสังหำรที่เมืองเจี้ยนคัง พวกเขำจะอธิบำยต่อฮ่องเต้โจวอย่ำงไร  

แล้วยังจะกล่ำวถึงเรื่องผูกพันธมิตรอะไรได้ ฉะน้ันต้องพยำยำมคุ้มครอง 

ควำมปลอดภัยของท่ำนสดุควำมสำมำรถ โดยรอบเรอืนรบัรองล้วนมยีอดฝีมอื

ตลอดเวลำ เพียงแค่มิได้ให้ท่ำนรับรู้เท่ำนั้น"
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อว่ีเหวินชิง่เขยิบเข้ำใกล้เขำพลำงกล่ำวเสยีงแผ่วเบำ "คณุชำยเสิน่ ข้ำรูว่้ำ 

ท่ำนหำใช่ชำยบ�ำเรอไม่และมกิล้ำดถููกท่ำน วันน้ีถือโอกำสขณะพระอำจำรย์น้อย 

ไม่อยู่ ข้ำจงึขอกล่ำวควำมจรงิกบัท่ำน...ท่ำนคงรูว่้ำคนเหล่ำน้ันในเมอืงฉำงอนั

เห็นท่ำนเป็นเช่นไร"

เสิ่นเฉียวเพียงแย้มยิ้มไม่กล่ำวค�ำ

อว่ีเหวินชิ่งคิดว่ำเขำไม่รู้จึงกล่ำวอย่ำงอ้อมค้อม "พวกเขำล้วนกล่ำวว่ำ

บัดนี้ท่ำนตกท่ีน่ังล�ำบำก มิอำจไม่พ่ึงพำประมุขเย่ียน เพ่ือปกป้องตัวเองแล้ว

แม้แต่...แฮ่ม แม้แต่คุณธรรมจรรยำก็ไม่สนใจ ทว่ำสองเรำเดินทำงร่วมกัน  

ข้ำยังได้รับกำรช่วยชีวิตจำกท่ำน ย่อมเข้ำใจดีว่ำท่ำนมิได้เป็นเช่นน้ันเด็ดขำด 

แต่ค�ำพูดคนส่วนมำกมักตัดสินถูกผิด ค�ำใส่ร้ำยท�ำลำยคน! หำกท่ำนมีโอกำส

ห่ำงจำกพระอำจำรย์น้อยเย่ียนบ้ำงคงดกีว่ำกระมงั ไยต้องยอมให้ผูอ้ืน่สำดน�ำ้

เสียใส่ตัวท่ำน ลบหลู่ท่ำนโดยเปล่ำ ฮึ่ย ค�ำพูดเหล่ำนั้นข้ำฟังแล้วโมโห!"

เสิ่นเฉียวรู้ว่ำต้องเป็นเพรำะฉำกท่ีอีกฝ่ำยเห็นบนรถม้ำวันน้ันเป็นแน ่

จึงกล่ำวค�ำพูดเช่นนี้ออกมำ แต่เสิ่นเฉียวเองก็มิอำจอธิบำยมำกเกินไป 

ในฉับพลันทันใด ได้แต่กล่ำวว่ำ "ขอบคุณควำมปรำรถนำดีของท่ำน เพียงแต่

ท่ำนเข้ำใจผดิแล้ว ข้ำกับประมขุเย่ียนหำได้มคีวำมสมัพันธ์เช่นนัน้ ประมขุเย่ียน 

อุปนิสัย...แปรปรวนอยู่บ้ำง จึงมักท�ำเรื่องรำวท่ีเหนือควำมคำดหมำยผู้คน

บ่อยๆ"

"ข้ำรู ้ข้ำรู ้ท่ำนย่อมไม่อำจเป็นชำยบ�ำเรอทีพ่ึ่งพำพระอำจำรย์น้อยเย่ียน 

ข้ำเองก็มไิด้มอีคตต่ิอพวกชอบเพศเดยีวกัน เพียงแต่สภำพของท่ำนตอนนี ้หำก

อยู่กับพระอำจำรย์น้อยเยี่ยน เรื่องน้ัน...แฮ่ม ที่พวกท่ำนชมชอบกัน เกรงว่ำ 

คนที่ถูกค�ำพูดกล่ำวหำท�ำร้ำยจะเป็นท่ำน มิใช่พระอำจำรย์น้อยเยี่ยน!"

เสิ่นเฉียวกล่ำวอย่ำงจนปัญญำ "...พวกเรำมิได้ชมชอบกัน ข้ำเองก็ 

มิใช่พวกชมชอบเพศเดียวกัน"

อว่ีเหวินชิ่งกล่ำว "ข้ำรู้ๆ น่ีคือสิ่งท่ีมิอำจป่ำวประกำศ พวกเรำรู้ไว้ในใจ 

ก็พอ!"

เสิ่นเฉียว "..."
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เขำพลันไม่อยำกกล่ำวแม้สักประโยคแล้ว ยอมให้อว่ีเหวินชิ่งกล่ำวต่อ 

ท�ำเป็นไม่ได้ยินเข้ำหูซ้ำยทะลุหูขวำ

บรเิวณท่ำเรอืเสยีงดงัเซง็แซ่ สนิค้ำหลำกหลำยประเภทกระจำยทัว่ทกุแห่ง  

มีผู้ทีเ่ดินเท้ำมำซื้อสิ่งของเหมอืนพวกอวีเ่หวนิชิ่งไม่น้อย บำ้งนั่งรถมำ้หรือขีม่ำ้ 

และบ้ำงก็เป็นเรือเทียบฝั่ง ยังมีผู้ที่รุดหน้ำมำส่งญำติอีกด้วย ผู้คนเบียดเสียด

จนแทบจะเหยียบย�่ำกัน บรรยำกำศครึกครื้นเป็นอย่ำงมำก

ขณะน้ันเองด้ำนหลังก็มีม้ำตัวหน่ึงท่ีไม่รู้ว่ำตกใจหรือคนขี่ไม่ดีพุ่งมำ 

หำพวกเขำ กลุ ่มคนต้องกระจำยกันหลบเลี่ยง เสิ่นเฉียวพลัดหลงกับ 

คนอื่นด้วยเหตุนี้ เพียงแต่เขำเองก็มิได้รีบร้อน ข้ำงกำยอวี่เหวินชิ่งซ้ำยขวำ 

มคีนคุม้ครอง เขำจงึค่อยๆ เดนิกลบัไปยังตลำดตำมเส้นทำงแผงลอยรมิแม่น�ำ้ 

บำงครั้งได้ยินพ่อค้ำตะโกนบอกสิ่งของที่ตนเองสนใจก็หยุดลงจับดูเล็กน้อย 

พ่อค้ำเหน็เขำสำยตำไม่ด ีแต่ท่ำทำงกำรแต่งกำยมองอย่ำงไรก็ไม่ใกล้เคยีงกบั

กระยำจกจึงมิกล้ำดูแคลน ยังเสนอขำยสินค้ำของตนเองอย่ำงกระตือรือร้น

"คุณชำย ท่ำนลองดูสินค้ำเหล่ำนี้ของข้ำ ล้วนสำนจำกซี่ไผ่ชั้นดี ตะกร้ำ

เก้ำอี้ล้วนมีทั้งสิ้น ยังมีของเล่นจ�ำนวนหนึ่ง สำมำรถซื้อกลับไปให้คุณชำยน้อย

กับแม่นำงน้อยในบ้ำนเล่นได้!" เขำเห็นเสิ่นเฉียวย่อกำยลงจึงหยิบตะกร้อไผ่ 

ลูกหนึ่งยัดใส่ในมือเขำ "ท่ำนลองจับดู เกลี้ยงเกลำยิ่งนัก ไม่มีเสี้ยนสักนิด!"

"เกลี้ยงเกลำมำก" เสิ่นเฉียวลูบไล้พลำงแย้มย้ิม "เช่นน้ันข้ำเอำหน่ึงลูก

แล้วกัน"

ด้ำนข้ำงมีเสียงเด็กเจื้อยแจ้วดังขึ้น "ท่ำนอำๆ ไก่ไม้ไผ่น้อยของข้ำ 

ถูกน้องชำยท�ำพังแล้ว ท่ำนพ่อให้ข้ำมำซื้ออีกอันหนึ่ง!"

พ่อค้ำดูเหมือนรู้จักกับบิดำมำรดำของนำง "น้องชำยเจ้ำซุกซนอีกแล้ว 

แต่ว่ำทีน่ี่ไม่มไีก่ไม้ไผ่แล้วล่ะ ตวัน้ันทีใ่ห้เจ้ำครำวก่อนคือตัวสุดท้ำย สำนส่ิงน้ัน

ต้องใช้เวลำมำก ตอนนี้ท่ำนอำก�ำลังยุ่งอยู่ อีกสองวันค่อยสำนให้เจ้ำแล้วกัน!"

เด็กหญิงตัวน้อยกล่ำว "เช่นนั้นข้ำช่วยท่ำนอำอยู่ท่ีน่ี ท่ำนอำขำยของ 

หมดเร็วขึ้นสักหน่อย ก็จะช่วยข้ำสำนไก่น้อยได้เร็วขึ้นใช่หรือไม่"

พ่อค้ำปล่อยเสียงหัวเรำะ กล่ำวว่ำ "เจ้ำจะช่วยอะไรได้ รีบกลับบ้ำน 
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ไปเถอะ พ่อแม่เจ้ำไม่เห็นเจ้ำจะเป็นห่วงเอำ!"

เด็กหญิงส่งเสียงอ้อ เปี่ยมด้วยควำมผิดหวัง น�้ำตำคลอใกล้ร�่ำไห้

เสิ่นเฉียวพลันกล่ำว "ตอนนี้ท่ำนยังมีซี่ไผ่หรือไม่"

พ่อค้ำกล่ำวด้วยควำมสงสัย "ย่อมมี คุณชำยอยำกซื้อซี่ไผ่?"

เสิ่นเฉียวส่งเสียงอืม "ยืมซี่ไผ่ของท่ำนมำสำนสิ่งของสักหน่อย แล้วค่อย

ให้เงินท่ำนตำมรำคำ ได้หรือไม่"

พ่อค้ำยิ้มพลำงกล่ำว "คุณชำยเกรงใจเกินไปแล้ว ย่อมได้!"

เขำหยิบซี่ไผ่อันหนึ่งขึ้นมำย่ืนให้เสิ่นเฉียว "ท่ำนสำยตำไม่ดี ยังสำน

สิ่งของได้อยู่หรือ"

เสิ่นเฉียวเองก็ยิ้มพลำงกล่ำว "ตอนเด็กเคยสำน คลำยควำมเบื่อหน่ำย

ให้น้องชำยน้องสำว ยังจ�ำได้บ้ำง"

กล่ำวว่ำจ�ำได้เพียงบำงส่วน แต่พอลงมือท่ำทำงกลับว่องไว น้ิวมือ 

ผูกปมซี่ไผ่ ซ�้ำยังอ้อมไปเสียบเข้ำกระดุมที่สำนไว้แล้วแต่เดิมด้ำนหลังอย่ำง

คล่องแคล่ว พริบตำไก่น้อยตัวหนึ่งก็ถือก�ำเนิดขึ้น

เด็กหญิงกล่ำวด้วยควำมประหลำดใจ "ไก่น้อย ไก่น้อย!"

เสิ่นเฉียวยื่นไก่ไม้ไผ่ไปให้ ยิ้มพลำงกล่ำว "ไม่รู้ว่ำตัวนั้นแต่เดิมของเจ้ำ

หน้ำตำอย่ำงไร จึงสำนตัวหนึ่งเรื่อยเปื่อย หน้ำตำอำจไม่สวยนัก"

เด็กหญิงกล่ำว "สวย สวย! ขอบคุณท่ำนพี่! ท่ำนพี่ดีที่สุดเลย!"

พ่อค้ำรู้สึกขมข่ืนเล็กน้อย "ข้ำอำยุมำกกว่ำคุณชำยท่ำนน้ีไม่ก่ีปี เจ้ำ 

เรียกผู้อื่นพี่ชำย กลับเรียกข้ำท่ำนอำ!"

เสิ่นเฉียวหัวเรำะ

เดก็หญิงตวัน้อยกระโดดกระเด้งไปแล้ว เสิน่เฉยีวย่อกำยจนขำชำอยู่บ้ำง

จึงลุกขึ้นยืน ให้เงินค่ำซี่ไผ่กับตะกร้อไผ่แก่พ่อค้ำ พ่อค้ำบ่ำยเบี่ยงไม่ยอมรับ 

แต่เขำยังคงยืนกรำนยัดใส่ไว้ในมือก่อนเอ่ยถำม "ทำงใดสำมำรถกลับ 

เรือนรับรองทูตได้"

"ที่แท้คุณชำยคือรำชทูต?" พ่อค้ำกระจ่ำงแจ้งโดยพลัน "เรือนรับรอง 

ห่ำงจำกท่ีนี่ไม่ไกลแต่ผู้คนมำกมำยนัก ท่ำนสำยตำไม่ดีต้องหำเองไม่พบแน่ 
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ข้ำพำท่ำนไปจะดีกว่ำ!"

เสิ่นเฉียวขอบคุณเขำ "แต่แผงของท่ำน...?"

พ่อค้ำย้ิมพลำงกล่ำว "ไม่เป็นไร ข้ำหำบสินค้ำไม้ไผ่เหล่ำน้ีออกมำขำย

ทกุวันได้ก�ำไรไม่ก่ีเฉยีน* ทำงซ้ำยทำงขวำล้วนรูจ้กักัน ข้ำไหว้วำนพวกเขำช่วย

ดูสักหน่อยก็ได้แล้ว ท่ำนเป็นอำคันตุกะ จะให้ท่ำนหลงทำงอยู่ที่นี่ได้อย่ำงไร!"

เขำพำเสิน่เฉยีวเดนิกลบัไปตำมท่ำเรอื "ถนนใหญ่คนมำกเบยีดเสียดกัน

หลงทำงได้ง่ำย จำกที่นี่เดินในตรอกเล็กกลับเร็วกว่ำ!"

พ่อค้ำประคองแขนของเสิ่นเฉียวพำเขำไปข้ำงหน้ำ ย้ิมพลำงกล่ำว  

"หำกคุณชำยอยู่ที่น่ีหลำยวัน มิสู ้เดินเล่นในเมืองให้มำก ของกินทำงใต้ 

ส่วนใหญ่พิถีพิถันตั้งใจท�ำยิ่งนัก หำกท่ำนกินครั้งแรกต้อง..."

เสียงแหวกฝ่ำอำกำศถ่ำยทอดมำ แผ่วเบำจนแทบไม่ได้ยิน พ่อค้ำ 

ไม่รู้สึกแม้แต่น้อย ยังคงกล่ำวค�ำ เสิ่นเฉียวกลับสีหน้ำแปรเปล่ียนเล็กน้อย  

ไม้เท้ำไม้ไผ่กวำดเข็มเล็กเล่มนั้นเปลี่ยนทิศทำงทะลุเข้ำก�ำแพง

ในขณะเดียวกันสุ้มเสียงของพ่อค้ำพลันหยุดลง ร่ำงอ่อนยวบล้มลง 

กับพื้น

นีเ่ป็นเพรำะผูม้ำใหม่หมำยลอบท�ำร้ำยเสิน่เฉยีว จงึถอืโอกำสลอบท�ำร้ำย

พ่อค้ำด้วย เสิ่นเฉียวมิได้มีสำมเศียรหกกร เขำต้ำนทำนฝั่งตนเองได้ แต่กลับ

ไม่มีเวลำว่ำงไปต้ำนทำนให้พ่อค้ำ ลงมือช้ำไปครึ่งก้ำว

"สหำยจำกท่ีใดซ่อนหัวเผยหำง" เขำย่อกำยลงส�ำรวจดูอำกำรพ่อค้ำ  

เห็นฝ่ำยตรงข้ำมเพียงแค่สลบไปจึงค่อยเบำใจ

"คุณชำยเสิ่นอ่อนโยนต่อคนขำยไม้ไผ่สำนเช่นนี้ เหตุใดกลับโหดร้ำย 

ต่อบ่ำว"

กลิ่นหอมที่คุ้นเคยลอยมำ พร้อมกับสุ้มเสียงอ่อนหวำน

เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วเล็กน้อย "ไป๋หรง?"

ไป๋หรงย้ิมหวำนนัง่อยู่ตรงยอดก�ำแพง สองขำเก่ียวกันไว้พลำงแกว่งไกว 

* เฉียน เป็นหน่วยเหรียญเงินขำว มีรูตรงกลำงเหมือนเงินอีแปะ (เหรียญส�ำริด) แต่ท�ำจำกโลหะเงินจึงมีค่ำ
มำกกว่ำ
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ในมือยังมีดอกเสำเย่ำ* ที่ไม่รู้เด็ดมำจำกที่ใดดอกหนึ่ง

"ไม่พบกันตั้งนำน!"

เสิ่นเฉียวกล่ำว "ครำวก่อนท่ำนลอบสังหำรอว่ีเหวินชิ่งกลำงดึก ข้ำ 

เหมือนเพิ่งพบหน้ำแม่นำง"

ไป๋หรงกล่ำว "ไม่พบหนึ่งวัน เหมือนจำกกันสำมสำรทเข้ำใจหรือไม่  

นี่ล้วนผ่ำนไปตั้งกี่สำรทฤดูแล้ว!"

เย่ียนอูซ๋อืก็ด ีไป๋หรงก็ด ีเสิน่เฉยีวล้วนไม่ค่อยคุน้เคยกับกำรรบัมอืค�ำพูด

ที่เหมือนแทะโลมเช่นนี้ จ�ำต้องรักษำควำมนิ่งไว้

ไป๋หรงกลอกตำ โยนดอกเสำเย่ำในมือไปให้เขำ "รับไว้!"

เสิ่นเฉียวตอบสนองรับเอำไว้ ยังคิดว่ำเป็นอำวุธลับอะไร พอจับดูจึงรู้ว่ำ

เป็นดอกไม้ อดตกตะลึงมิได้

ไป๋หรงมองเห็นสีหน้ำของเขำแล้วยินดีย่ิงกว่ำเดิม "ท่ำนคิดว่ำข้ำจะท้ิง

อำวุธลับให้ท่ำนหรือ ในใจท่ำนข้ำคือคนที่ชั่วร้ำยเพียงนี้?"

เสิ่นเฉียวส่ำยหน้ำ "มิใช่"

ไป๋หรงกล่ำว "มิใช่อันใด"

เสิน่เฉยีวกล่ำว "ตอนทีท่่ำนมุง่หมำยลอบสงัหำรอวีเ่หวนิชิง่ เดมิทอีนกัุบ

ข้ำรับใช้ของเขำหนีไม่พ้น ท่ำนกลับมิได้ฆ่ำพวกเขำ แสดงว่ำท่ำนหำได้เป็น 

คนที่สังหำรผู้อ่ืนส่งเดชไร้ขีดจ�ำกัดไม่ ข้ำควรขอบคุณที่ท่ำนโอบอ้อมอำรี 

แทนพวกนำงจึงจะถูก"

ไป๋หรงกะพริบตำ "ท่ำนรู้ได้อย่ำงไรว่ำข้ำย้ังมือไว้ไมตรี มิใช่เกียจคร้ำน 

ที่จะยุ่งไม่เข้ำเรื่อง"

เสิ่นเฉียวแย้มยิ้ม มิได้โต้เถียงกับนำง

ไป๋หรงจึงกัดฟันกล่ำว "ท่ำนยิ้มแล้วน่ำมองจริงๆ เดิมทีก็ควรยิ้มให้มำก 

ท่ำนเห็นข้ำดีเช่นนี้ ในใจข้ำยินดีเหลือเกิน ท่ำนให้ข้ำจูบสักหน่อยได้หรือไม่"

กล่ำวจบเรือนร่ำงขยับ

* เสำเย่ำ เป็นไม้ดอกตระกูลเดียวกับโบตั๋น แต่ใบไม่เป็นแฉก ดูมันเงำกว่ำโบตั๋น ดอกมีทั้งสีม่วงอมแดง  
สีขำวอมแดง และสีขำวล้วน แต่เพรำะรำกมีสรรพคุณในกำรระงับปวดและท�ำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก 
คนทั่วไปจึงรู้จักในฐำนะสมุนไพรแปะเจียก
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เสิ่นเฉียวคิดว ่ำนำงจะมำจูบจริงเสียอีก ถอยหลังสำมก้ำวตำม

สัญชำตญำณ จึงพบว่ำฝ่ำยตรงข้ำมยังคงน่ังอยู่บนก�ำแพง เพียงแค่ต้องกำร

กลั่นแกล้งตนเท่ำนั้น

ไป๋หรงหัวเรำะจนควบคุมตัวเองมิได้แทบจะตกลงมำ "คุณชำยเสิ่น  

ท่ำนน่ำรักเช่นนี้ บ่ำวชอบท่ำนเข้ำไปทุกทีแล้วจริงๆ!"

เสิ่นเฉียวกล่ำว "ท่ำนมำหำข้ำ มีธุระหรือไม่"

"ไม่มีธุระก็มิอำจมำหำท่ำนหรือ" ไป๋หรงกระหย่ิมย้ิมย่องกล่ำว "ก็ได้  

บอกท่ำนก็ได้ บ่ำวติดตำมท่ำนมำแต่ไกล คิดฉวยโอกำสวำงยำพิษท่ำน  

จำกนั้นตีให้สลบแล้วลำกไป น่ำเสียดำยที่ท่ำนรู้ตัวเร็วย่ิงนัก ข้ำหำโอกำส 

เข้ำใกล้ไม่ได้เลย กระทั่งเมื่อครู่จึงได้พูดคุยกับคุณชำยเสิ่นบ้ำง"

ค�ำพูดของนำงจริงครึ่งเท็จครึ่งปะปนกันไป เสิ่นเฉียวไม่รู ้ว่ำควรเชื่อ 

หรือไม่ ได้แต่ลอบยกระดับควำมระแวดระวัง

ไป๋หรงกล่ำวต่อ "ไก่น้อยท่ีท่ำนสำนให้เด็กหญิงตัวน้ันสวยจริงๆ  

สำนให้ข้ำบ้ำงสักตัวได้หรือไม่"

เสิ่นเฉียวตกตะลึง ส่ำยหน้ำกล่ำว "เวลำนี้ในมือไม่มีซี่ไผ่"

เขำครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนย่ืนของในมือออกไป "ตะกร้อไผ่ลูกน้ีให้ท่ำน 

เล่นก่อนแล้วกัน"

ไป๋หรงหัวเรำะพรวด "ท่ำนไปหลอกเด็กเถอะ!"

ค�ำพูดแม้เป็นเช่นนี้ แต่ไม่นำนตะกร้อไผ่ก็ถูกหยิบไปโยนเล่นขึ้นลง

เสิ่นเฉียวกล่ำว "แม่นำงไป๋เคยคิดออกจำกนิกำยเหอฮวนหรือไม่"

ไป๋หรงกล่ำวด้วยควำมประหลำดใจ "เหตุใดจึง..." กล่ำวได้ครึ่งหนึ่ง 

สีหน้ำก็มืดครึ้มลงแล้ว ก่อนกล่ำวต่อด้วยเสียงคล้ำยใจลอย "เจ้ำส�ำนักเส่ินคง

ได้ยินอะไรมำจำกประมขุเย่ียนเป็นแน่ จึงรูส้กึว่ำนิกำยเหอฮวนเรำสกปรกโสมม 

ไม่คู่ควรพูดคุยกับท่ำนที่เป็นถึงเจ้ำส�ำนักเขำเสวียนตูหรือ"

กล่ำวถึงสุดท้ำยไอสังหำรก็พลุ่งพล่ำนขึ้นมำ เหมือนว่ำหำกค�ำตอบของ

เสิ่นเฉียวไม่น่ำพอใจ นำงก็จะลงมือทันที

เสิ่นเฉียวกล่ำว "มิใช่"
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ไป๋หรงพลิกหน้ำเร็วกว่ำพลิกหนังสือ เปล่ียนเป็นแย้มรอยย้ิมดุจบุปผำ

ในชั่วขณะ "หรือท่ำนคิดกล่ำวว่ำชำยหญิงในนิกำยเหอฮวนฝึกคู่ ไม่แบ่งแยก

สูงต�่ำ เป็นสิ่งรับไม่ได้ยิ่ง จะให้ข้ำทิ้งมืดเข้ำสว่ำงหรือ"

เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วกล่ำว "ข้ำเพียงรู้สึกว่ำท่ำนอำจไม่ชอบอยู่ที่นั่น"

ไป๋หรงกล่ำว "นิกำยเหอฮวนคือสถำนที่อยู่อำศัยตั้งแต่เด็กจนโตของข้ำ 

หำกไม่อยู ่ที่นั่นข้ำจะไปที่ใดได้อีก ไปนิกำยฮ่วนเยว่ียหรือนิกำยฝ่ำจิ้ง?  

ในสำยตำท่ำนกำรฆ่ำคนน้ันดเีลศิกว่ำกำรฝึกคูอ่ย่ำงน้ันหรอื คนอืน่เรยีกนกิำย

เหอฮวนว่ำพรรคมำร แล้วนิกำยฮ่วนเยวี่ยมิใช่พรรคมำรหรือไร ท่ำนอย่ำลืมว่ำ

โลหิตที่เปื้อนมือของประมุขเยี่ยนนั้นมำกกว่ำข้ำเสียอีก! 

หรอืหำกจะมองไปถึงส�ำนักฝ่ำยธรรมะเลือ่งชือ่ทีอ่วดอ้ำงตนเองว่ำสงูส่ง

บริสุทธิ์เหล่ำนั้นแล้ว อย่ำว่ำแต่ตอนนี้ท่ำนเป็นเจ้ำส�ำนักมิได้เลย หำกท่ำนยัง

เป็นเจ้ำส�ำนักเขำเสวียนต ูท่ำนเองจะยอมรบัข้ำได้จรงิหรอื และต่อให้ท่ำนยอม 

คนอื่นบนเขำเสวียนตูก็จะยอมรับเช่นกันหรือ"

เสิน่เฉยีวถูกนำงถำมด้วยค�ำพูดต่อเน่ืองจนตกตะลงึเลก็น้อย ถอนหำยใจ

กล่ำว "ใช่ ท่ำนกล่ำวถูกต้อง เป็นข้ำพลั้งปำกแล้ว"

ค�ำพูดประโยคนั้นที่เขำถำมเมื่อครู่ ควำมจริงหำได้คิดมำกไม่ รู้สึกเพียง

คนอย่ำงไป๋หรงกับฮั่วซีจิง ถึงอย่ำงไรก็ยังมีควำมแตกต่ำง นำงอยู่ท่ีนิกำย 

เหอฮวนเช่นนี้ก็น่ำเสียดำยอยู่บ้ำง

ไป๋หรงกล่ำวเสยีงหวำน "ข้ำรูว่้ำคณุชำยเสิน่รูส้กึว่ำข้ำอยู่ท่ีนกิำยเหอฮวน

ไม่ได้รับควำมยุติธรรม ตั้งแต่ตอนที่ท่ำนยอมดึงไว้แม้กระทั่งม้ำ ข้ำก็มองออก

แล้ว ท่ำนคือคนดีท่ีอ่อนโยน คนดีอย่ำงท่ำนมีไม่มำกแล้ว คนอย่ำงข้ำย่อม

ทะนุถนอมไมตรีจิตน้ีไว้ให้ดี เพียงแต่เรื่องรำวเหล่ำนี้ข้ำย่อมมีแผนกำร  

ไม่รบกวนท่ำนเป็นห่วงแล้ว!"

"..."

"ข้ำจะบอกควำมลับให้ท่ำนฟังอีก" นำงพลันกระโดดลงจำกก�ำแพง  

ลอยไปยังเสิ่นเฉียว ย่ืนมือไปจับแขนเสื้อของเขำ แม้เสิ่นเฉียวหลบออกอย่ำง

รวดเร็วแต่นำงก็มิได้ไม่ยินดี ทั้งยังเผยสีหน้ำเจ้ำเล่ห์ออกมำ "ติดตำมประมุข
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เย่ียนไม่มีผลดีอะไร ไม่นำนจะมีหำยนะมำเยือน เพ่ือมิให้ถูกลูกหลง ท่ำน 

รีบห่ำงจำกเขำสักหน่อยจะดีกว่ำ..."

มิทันขำดค�ำ ไป๋หรงสีหน้ำแปรเปลี่ยนโดยพลัน ซึ่งมิใช่เพรำะเสิ่นเฉียว 

นำงมองไปยังเบ้ืองหน้ำไกลๆ แล้วพลันทิ้งประโยคหน่ึงไว้ "บ่ำวนึกขึ้นได้ว่ำ 

ยังมธุีระ คณุชำยเสิน่ไม่ต้องส่งแล้ว" ก่อนจะหนีไปอย่ำงไร้ร่องรอย วิชำตวัเบำนี้ 

คงใช้พลังปรำณทั้งสิบส่วน

เดมิเสิน่เฉยีวยังคดิว่ำเป็นเย่ียนอูซ๋อืมำจงึท�ำให้นำงหนีไป ทว่ำขณะต่อมำ 

จึงพบว่ำไม่ถูกต้อง

ผู้มำมิใช่เยี่ยนอู๋ซือ

เดิมทีท่ีน่ีถูกก้ันไว้ด้วยถนนสำยหนึ่ง เสียงเอะอะตะโกนซื้อขำยลดถอย

ไปเหมือนกระแสน�้ำ ไม่ได้ยินสุ้มเสียงแม้สักนิด

เสิ่นเฉียวไม่ต้องลืมตำข้ึนดูก็รู้ว่ำตนเองยังยืนอยู่ท่ีเดิม หำได้เปล่ียน 

สถำนที่ไม่

แต่โดยรอบมีพลังงำนไร้รูปรำงๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเขำโดยตรง เร่งเร้ำ 

ให้เขำท�ำกำรตัดสินใจที่ผิดพลำดออกมำ ท�ำให้เขำคิดว่ำตนเองอยู่ที่อื่นแล้ว

นี่คือควำมรู้สึกท่ีลี้ลับย่ิงนักประเภทหน่ึง เมื่อก�ำลังภำยในแข็งแกร่งถึง

ระดบัหนึง่ก็จะสำมำรถเปลีย่นแปลงบรรยำกำศโดยรอบ ชวนให้เกิดควำมรูส้กึ

สับสน ลวงหลอกประสำทสัมผัสของคู่ต่อสู้ได้

เห็นได้ชัดย่ิงนักว่ำฝ่ำยตรงข้ำมใช้วิธีประเภทน้ีออกโรงเพ่ือสร้ำงแรง

กดดันทำงจิตใจให้เสิ่นเฉียว แต่เสิ่นเฉียวมิได้รู้สึกถึงควำมเป็นอริของคนผู้นั้น 

ฉะนั้นเขำจึงมิได้ขยับ

เสยีงหยกประจ�ำตวักระทบ ประเดีย๋วไกลประเด๋ียวใกล้ เหมอืนดังมำจำก

สบิลีแ้ละเหมอืนอยู่ห่ำงเพียงไม่กีก้่ำว ทัว่ทกุสำรทศิ ไม่มท่ีีใดไม่ด�ำรงอยู่ เหมือน 

เงำตำมตัว เหมือนเนื้อเน่ำติดกระดูก

เสียงหยกกระทบกันไพเรำะเสนำะโสต แต่ฟังนำนเข้ำก็ชวนให้บังเกิด

ควำมร้อนรนไม่สบำยใจ เสิน่เฉยีวจบัไม้เท้ำไม้ไผ่เอำไว้ไม่ขยับเขย้ือนเคลือ่นไหว  

ก้มหน้ำหลับตำ เหมือนหลับไปแล้ว
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ทันใด เขำก็ขยับเคลื่อนไหว

ไม้เท้ำไม้ไผ่จี้ออกไปเบื้องหน้ำด้วยควำมรวดเร็วรุนแรง!

เรือนร่ำงของเขำเองก็ลอยโฉบไปข้ำงหน้ำพร้อมกับท�ำมือเป็นท่ำทำง 

ประดุจเกำทัณฑ์หลุดจำกแล่ง ต่ำงกันกับสภำพป่วยออดๆ แอดๆ ยำมปกติ

อย่ำงสิ้นเชิง เขำเหมือนเลี่ยเป้ำ* ที่รอคอยจังหวะลงมือตัวหนึ่ง กระโจนไปยัง

เป้ำหมำยอย่ำงแม่นย�ำไม่ผิดพลำด

ไม้เท้ำไม้ไผ่จี้ต�ำแหน่งนั้นเอำไว้ ดูคล้ำยว่ำงเปล่ำไม่มีอะไรทั้งสิ้น ทว่ำ

ในขณะที่ไม้เท้ำไม้ไผ่ท่ีรวบรวมก�ำลังภำยในแปรเป็นรุ้งขำวสำยหน่ึงตกลงบน 

จุดน้ัน ฉำกก�ำบังล่องหนโดยรอบก็พังทลำยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในชั่วขณะ  

สุ้มเสียงโดยรอบที่หำยไปเหล่ำนั้นล้วนกลับมำอีกครั้ง

"ยอดฝีมือจำกที่ใด มิสู้ปรำกฏกำยให้เห็น" เขำกล่ำว

"ข้ำคอยท่ำนท่ีอำรำมศึกษำหลินชวนอยู่นำนแล้ว จ�ำต้องออกมำเชิญ

ด้วยตัวเอง ขออภัยที่เสียมำรยำท"

ฝ่ำยตรงข้ำมไม่มเีจตนำซ่อนเร้นเสยีงฝีเท้ำ แต่ละก้ำวดังกระห่ึม สะท้ำน

ถึงหัวใจ

เสิ่นเฉียวรู ้ว่ำนี่เกิดขึ้นจำกก�ำลังภำยในผสมผสำนวิชำลวง เหมือน 

สุ้มเสียงที่เพิ่งถูก 'ตัดขำด' สำมำรถให้อ�ำนำจสยบที่ชิงควบคุมก่อนแก่คู่ต่อสู้

"ที่แท้เป็นเจ้ำอำรำมหรู่เยียน เลื่อมใสชื่อเสียงมำนำน วันน้ีได้พบเจอ 

บรรพชิตโชคดีอย่ำงยิ่ง"

หรู่เยียนเค่อฮุ่ยเป็นเจ้ำส�ำนักหรู ซ�้ำยังเป็นหน่ึงในยอดฝีมือสำมอันดับ

แรกแห่งใต้หล้ำ ชื่อเสียงสะท้ำนแผ่นดิน แต่ตัวเขำกลับแต่งกำยเรียบง่ำย 

อย่ำงย่ิง สวมเสื้อผ้ำและรองเท้ำผ้ำ ศีรษะผูกแถบผ้ำ หน้ำตำก็ธรรมดำ 

ไม่โดดเด่น อยู่ในฝูงชนคือชำยวัยกลำงคนที่ธรรมดำเหลือเกิน ไม่มีทำงดึงดูด

ควำมสนใจสักนิด

แต่ในเวลำนีเ้ขำเดินมำจำกอกีด้ำนหน่ึงของถนน สงบเสง่ียม เดินทอดน่อง 

อย่ำงสบำยใจ โดดเด่นจนไม่มีผู้ใดสงสัยสถำนะของเขำ

* เลี่ยเป้ำ หมำยถึงเสือชีต้ำ
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เนื่องเพรำะในใต้หล้ำมีไม่กี่คนที่มีบุคลิกอย่ำงเขำ

"กำลก่อนขณะข่ำวกำรจำกไปของปรมำจำรย์พรตฉีถ่ำยทอดมำ ข้ำเอง

ก�ำลังเก็บตัวในส�ำนัก มิอำจส่งคนมุ่งหน้ำไปแสดงควำมเสียใจได้ทันเวลำ  

หลังออกจำกกำรเก็บตัวจึงประหลำดใจกับข่ำวน้ี เจ้ำส�ำนักฉีเสมือนเทวดำ  

วรยุทธ์เลิศล�้ำ ผู้คนเลื่อมใสศรัทธำ พลันล่วงลับไปเช่นนี้ชวนให้คำดไม่ถึงเลย

จริงๆ ในใจหรู่เยียนปวดร้ำวเจ็บช�้ำเป็นที่สุด นักพรตเสิ่นอย่ำได้เสียใจ"

ระดับวรยุทธ์เช่นหรู่เยียนเค่อฮุ่ย ย่ิงมีควำมเข้ำอกเข้ำใจกันระหว่ำง 

ยอดฝีมอืต่อฉเีฟ่ิงเก๋อ ฉะน้ันค�ำพูดนีห้ำได้นับว่ำชืน่ชมเกินไปไม่ ในนัน้ส่วนใหญ่

มำจำกใจจริง

เสิ่นเฉียวประสำนมือท�ำควำมเคำรพอย่ำงสุภำพ "บรรพชิตขอขอบคุณ

ในควำมรกัของเจ้ำอำรำมหรูเ่ยียนแทนอำจำรย์ อำจำรย์เคยกล่ำวว่ำเขำมชีวิีต

มำถึงอำยุปูนนี้ ส�ำหรับยอดฝีมือก่อนก�ำเนิดแล้วอำจไม่นับว่ำอำยุยืน แต่หำก

เสียชีวิตเพรำะแสวงหำจุดสูงสุดของวิถียุทธ์น้ันเขำกลับรู้สึกคุ้มค่ำอย่ำงย่ิง  

ดังนั้นเจ้ำอำรำมหรู่เยียนไม่จ�ำเป็นต้องเสียใจ ข้ำไม่เดียวดำย อยู่ร่วมฟ้ำดิน*"

หรูเ่ยียนเค่อฮุย่ถอนหำยใจกล่ำว "เป็นประโยคท่ีกล่ำวว่ำข้ำไม่เดยีวดำย 

อยู่ร่วมฟ้ำดินที่ดียิ่ง ปรมำจำรย์พรตฉีมิใช่คนธรรมดำจริงๆ!"

เมื่อทอดถอนใจจบ เขำจับจ้องเสิ่นเฉียว กล่ำวว่ำ "ขณะข้ำออกมำ 

กระท่อมชำก�ำลังต้มน�้ำ ยำมน้ีคงชงชำเสร็จแล้วเป็นแน่ มิทรำบนักพรตเสิ่น

สนใจไปเที่ยวอำรำมศึกษำหลินชวนสักครั้งหรือไม่"

เสิ่นเฉียวกล่ำว "บรรพชิตอยู่ทำงเหนือมำนำน คงดื่มน�้ำชำทำงใต้ไม่คุ้น

เคยในทันที"

ในใต้หล้ำน้ี ผู้ท่ีได้รับกำรเชื้อเชิญจำกหรู่เยียนเค่อฮุ่ยมีน้อยจนนับได้  

ในสำยตำคนทั่วไปเป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง แต่เขำกลับปฏิเสธอย่ำงสุภำพ

หรู่เยียนเค่อฮุ่ยแย้มย้ิมเล็กน้อย มิได้บันดำลโทสะ กล่ำวต่อว่ำ "น�้ำชำ

ทำงใต้ย่อมมีจุดท่ียอดเย่ียมของน�้ำชำทำงใต้ ผสมผสำนอย่ำงลงตัว รับเอำ

* เป็นกำรดัดแปลงค�ำพูดมำจำกคัมภีร์หลุนอว่ี มีนัยว่ำในทุกเส้นทำงหรือสิ่งท่ีเลือกท�ำอยู่นั้น ย่อมมีคนท่ี 
เห็นด้วยเสมอ
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สำยน�้ำนับร้อย กลำยเป็นทะเลไร้ขอบเขต"

เสิ่นเฉียวเองก็ยิ้มพลำงกล่ำว "เกรงว่ำรับของผู้อื่น กินของผู้อื่น ถึงเวลำ

ดื่มน�้ำชำของเจ้ำอำรำมหรู่เยียนแล้ว ไม่รับปำกค�ำขอร้องของเจ้ำอำรำม  

กลืนไม่เข้ำ คำยไม่ออก คงไม่งำมนัก"

หรู ่เยียนเค่อฮุ่ยกล่ำว "รำชวงศ์เหนือกว้ำงใหญ่ไพศำล รำชวงศ์ใต ้

ไม่น้อยหน้ำเช่นเดียวกัน ได้ลองชิมน�้ำชำของอำรำมศึกษำหลินชวน ไม่แน่ว่ำ

ถึงเวลำเจ้ำภำพไม่เหนี่ยวรั้ง อำคันตุกะก็ไม่อยำกจำกไป"

กล่าวเช่นนี้ หรือว่าคนท่ีไปอารามศึกษาหลินชวนแต่ก่อนล้วนถูก 

วางยาเสน่ห์ ฉะนั้นจึงไม่อยากจากไป เสิ่นเฉียวอดหัวเรำะออกมำมิได้

หรู่เยียนเค่อฮุ่ยกล่ำวด้วยควำมประหลำดใจ "นักพรตเสิ่นหัวเรำะอันใด 

ค�ำพูดของข้ำน่ำขันมำกหรือ"

เสิ่นเฉียวโบกมือ "เป็นข้ำเสียมำรยำทชั่วขณะ ไม่เก่ียวกับเจ้ำอำรำม 

โปรดอภัย"

หำกเปลี่ยนเป็นเย่ียนอู๋ซืออยู่ ต้องกล่ำวค�ำเยำะเย้ยฝ่ำยตรงข้ำมทันที 

แต่นี่มิใช่พฤติกำรณ์ของเสิ่นเฉียว

ก่อนหน้ำหรู่เยียนเค่อฮุ่ยคิดไม่ถึงว่ำเส่ินเฉียวจะด้ือรั้นเช่นน้ี กล่ำวตำม

หลักกำร อดีตเจ้ำส�ำนักท่ีไม่อยู่ในต�ำแหน่งแล้วผู้หน่ึง ไม่ว่ำจะมำจำกกำร

ครุ่นคิดถึงอนำคตของตนเองหรือว่ำสำเหตุอื่นใดก็แล้วแต่ ล้วนไม่สำมำรถ 

เดินกับคนในพรรคมำรอย่ำงใกล้ชิดเกินไป ชำวบ้ำนลือว่ำเย่ียนอู๋ซือช่วยชีวิต

เสิ่นเฉียว ใช้บุญคุณกักขังเขำอยู่ข้ำงกำย เส่ินเฉียวคล้อยตำมเย่ียนอู๋ซือ 

เพ่ือป้องกันตัวเช่นเดียวกัน เดิมหรู่เยียนเค่อฮุ่ยไม่เชื่อค�ำพูดโคมลอยเหล่ำน้ี  

แต่กำรแสดงออกในตอนน้ีของเสิ่นเฉียวกลับท�ำให้เขำมิอำจไม่คิดเอนเอียง 

ตำมค�ำคน

หรูเ่ยียนเค่อฮุย่กล่ำว "ขณะปรมำจำรย์พรตฉียังมชีวีติอยู่ ข้ำเคยมวีำสนำ

พบหน้ำเขำ พูดคุยกันหลำยวัน ต่ำงฝ่ำยต่ำงเหมือนสหำยแรกพบ ในตอนนั้น

ข้ำเชิญอำจำรย์ของท่ำนเก้ือหนุนประมุขผู้ปรำดเปรื่องผู้หน่ึงด้วยกันกับข้ำ  

คนืควำมสงบสขุรุง่เรอืงให้ประชำชน ในตอนนัน้แม้อำจำรย์ท่ำนไม่ยอมให้เขำ
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เสวียนตเูข้ำสูท่ำงโลก แต่ก็เหน็ด้วยกับข้อสรปุของสำยหลกั ดงันัน้จงึมนัีดหมำย

ย่ีสบิปีกับเขำและหลููกู่ในวันหลงั บดัน้ีแม้นักพรตเสิน่มใิช่เจ้ำส�ำนักเขำเสวยีนต ู

แล้ว แต่อย่ำงไรก็ยังเป็นศิษย์ของปรมำจำรย์พรตฉี หรือท่ำนจะเมินเฉยต่อ 

หลักกำรและจุดยืนของอำจำรย์ท่ำน"

"เจ้ำอำรำมหรู่เยียนกล่ำวผิดแล้ว ควำมสัมพันธ์ของข้ำกับประมุขเย่ียน

หำใช่อย่ำงที่คนนอกคิดไม่ รำชวงศ์โจวที่ประมุขเยี่ยนช่วยเหลือบัดนี้เจริญขึ้น

ทกุวนั ประชำชนอยู่เย็นเป็นสขุ หรอืว่ำเพียงเพรำะอว่ีเหวนิยงเป็นชำวเซยีนเปย 

จึงมิอำจช่วงชิงจงหยวน รวมใต้หล้ำเป็นหนึ่ง? ส่ิงท่ีอำจำรย์คัดค้ำนคือขำย 

ผลประโยชน์ประชำชนจงหยวนกับสมคบคดิเผ่ำอืน่ หำกเผ่ำอืน่เข้ำสู่จงหยวนเรำ  

เลียนแบบวัฒนธรรมฮั่นเรำ เห็นชำวจงหยวนกับพวกป่ำเถ่ือนเป็นหน่ึงเดียว 

แล้วเหตุใดมิอำจเป็นประมุขผู้ปรำดเปรื่องเล่ำ"

หรู่เยียนเค่อฮุ่ยส่ำยหน้ำ น�้ำเสียงเคร่งขรึมข้ึนอีกเล็กน้อย "คนป่ำเถ่ือน

ห่ำงไกลควำมเจรญิ ผ่ำนไปนำนเท่ำใดก็ยังคงเป็นคนป่ำเถ่ือน หำได้เปล่ียนแปลง 

เพรำะเข้ำควบคุมจงหยวนไม่ ท่ำนลองดูบรรพบุรุษแคว้นฉี พวกสกุลเกำก็ 

มิใช่ชนต่ำงเผ่ำ แต่เพรำะผ่ำนขนบธรรมเนียมเผ่ำอื่นมำเนิ่นนำน จึงคุ้นเคยกับ

วัฒนธรรมเผ่ำอืน่แล้ว ไหนเลยจะมธีรรมเนียมชำวฮัน่สกันิด ฮ่องเต้ฉเีลอะเลอืน 

ยอมให้สตรตี�ำ่ต้อยป่ันป่วนรำชส�ำนกั แผ่นดนิสกุลเกำคงไม่ยืนยำว รำชวงศ์โจว 

ยิ่งใหญ่เพรำะทูเจวี๋ย ซ�้ำยังแต่งงำนเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขำ ประจบประแจง

สำรพัด อันตรำยที่ทูเจวี๋ยมีต่อจงหยวนเรำ หรือว่ำนักพรตเสิ่นยังไม่กระจ่ำง"

สุดท้ำยแล้ว หรู ่เยียนเค่อฮุ่ยรู ้สึกว่ำฮ่องเต้เฉินสำมำรถเป็นประมุข 

ผูป้รำดเปรือ่งท่ีรวมใต้หล้ำเป็นหนึง่ได้ในภำยหน้ำ ฉะนัน้จงึคดิโน้มน้ำวเสิน่เฉยีว 

ทิ้งมืดเข้ำสว่ำง ด้วยสถำนะของเขำ กำรรุดหน้ำมำโน้มน้ำวผู้ใดด้วยตัวเองได้ 

นับเป็นกำรแสดงควำมจริงใจอย่ำงยิ่งแล้ว เพรำะหำกกล่ำวให้ถูกต้อง ตอนนี้

เสิ่นเฉียวสูญเสียต�ำแหน่งเจ้ำส�ำนักไปแล้ว วรยุทธ์ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน 

ต�ำแหน่งไม่เท่ำเทยีมกับหรูเ่ยียนเค่อฮุย่ ไม่ควรค่ำรบกวนฝ่ำยตรงข้ำมออกโรง

ด้วยตัวเอง แต่หรู่เยียนเค่อฮุ่ยก็ยังมำ

หำกเป็นเมื่อหลำยเดือนก่อน ขณะเสิ่นเฉียวเพิ่งเข้ำสู่ทำงโลก ไม่เข้ำใจ
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ต่อสถำนกำรณ์ในใต้หล้ำแต่อย่ำงใด อำจถูกค�ำพูดนีก้ระตุ้นก็เป็นได้ แต่ตอนนี ้

เขำมีควำมคิดของตัวเองแล้ว ฟังจบเพียงแค่ส่ำยหน้ำ หำได้มำกควำมไม่  

"บัดนี้ข้ำมิได้เป็นตัวแทนส�ำนักใดแล้ว เพียงร่อนเร่ในยุทธภพอย่ำงเดียวดำย 

ขอเพียงรักษำชีวิตในกลียุค สวำมิภักดิ์หรือไม่ ส�ำหรับอำรำมศึกษำหลินชวน

และรำชวงศ์เฉนิแล้วล้วนมคีวำมหมำยไม่มำก วันนีเ้จ้ำอำรำมหรูเ่ยียนรดุหน้ำมำ 

สนทนำกับข้ำด้วยตัวเองเพรำะเห็นแก่หน้ำอำจำรย์ ข้ำยังคงซำบซึ้งไม่สิ้นสุด 

เพียงแต่ควำมปรำรถนำดีส่วนนี้ได้แต่รับไว้ด้วยใจ"

หรูเ่ยียนเค่อฮุย่ถอนหำยใจเลก็น้อย "ข้ำเหน็สุม้เสยีงกล่ำวค�ำของนักพรต

เสิ่นติดขัดอยู่บ้ำง ดูเหมือนบำดเจ็บภำยใน เน่ินนำนรักษำไม่หำย หำกท่ำน 

ยอมมำรักษำที่อำรำมศึกษำหลินชวน ข้ำจะช่วยท่ำนรักษำอำกำรบำดเจ็บ 

ร่วมกับหมอหลวงที่ดีที่สุดในวังรำชวงศ์เฉินอย่ำงสุดควำมสำมำรถ!"

เสิน่เฉยีวเคยได้ยินเย่ียนอูซื๋อกล่ำวว่ำหรูเ่ยียนเค่อฮุย่คอืศษิย์พ่ีศษิย์น้อง

ร่วมส�ำนักกับหลิว่จิง้เหยียน ฮองเฮำแคว้นเฉนิองค์ปัจจบุนั ฉะนัน้หรูเ่ยียนเค่อฮุย่ 

จึงมีควำมสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับรำชวงศ์เฉิน บัดน้ีดูเหมือนเป็นเช่นน้ันจริง  

หำไม่คนธรรมดำคงไม่ถึงขัน้ใช้หมอหลวงในวังมำให้ค�ำมัน่สญัญำเรือ่ยเป่ือยได้

หรูเ่ยียนเค่อฮุย่กล่ำวค�ำพูดเช่นน้ีออกมำ เสิน่เฉยีวเพียงสหีน้ำแปรเปลีย่น

เล็กน้อย "ขอบคุณเจ้ำอำรำมหรู่เยียน ข้ำปรำศจำกคุณธรรมควำมสำมำรถ  

ไร้ผลงำนให้รับสิ่งตอบแทน มิกล้ำปฏิบัติตำมโดยแท้จริง"

กล่ำวตำมจริง หรู่เยียนเค่อฮุ่ยคิดไม่ถึงว่ำวันนี้ตนเองจะมำเสียเท่ียว 

เพรำะไม่ว่ำอย่ำงไรเสิ่นเฉียวล้วนไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ

เขำพลนันกึถึงค�ำเล่ำลอืท่ีเหลวไหล ซึง่เก่ียวกับควำมสมัพันธ์ของเย่ียนอูซ๋อื 

กับเสิ่นเฉียว แต่ก็รู้สึกว่ำเหลวไหลจนน่ำขันดังว่ำ นี่เป็นไปไม่ได้เลย

"ช่ำงเถิด อำรำมศกึษำหลนิชวนไม่เคยท�ำเรือ่งท่ีฝืนใจคน" หรูเ่ยียนเค่อฮุย่ 

มีสีหน้ำเสียใจเล็กน้อย

เสิน่เฉยีวเองก็เผยสหีน้ำเสยีใจออกมำ "บรรพชติดือ้รัน้ขลำดเขลำ ท�ำให้

เจ้ำอำรำมต้องเหนื่อยมำด้วยตัวเอง"

หรูเ่ยียนเค่อฮุย่ย้ิมพลำงกล่ำว "เส้นทำงจำกทีน่ี่ไปยังเรอืนรบัรองไม่ไกลนัก  
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เพียงแต่หำกมิใช่คนท้องถ่ินก็คงหำพบได้ยำกย่ิง พ่อค้ำข้ำงกำยท่ำนผู้น้ัน 

ถูกคนท�ำให้สลบไปแล้ว จะให้ข้ำส่งท่ำนแทนเขำหรือไม่"

"เจ้ำอำรำมหรูเ่ยียนว่ำงเหลอืเกิน ไม่เข้ำวังพูดคยุควำมหลงักับศษิย์น้องหญิง 

ฮองเฮำของท่ำนสักหน่อย แต่กลับมำโน้มน้ำวอำเฉียวให้ท้ิงมืดเข้ำสว่ำงท่ีน่ี  

น่ำเสียดำยอำเฉียวใจแข็งจะติดตำมข้ำ ท่ำนคงต้องผิดหวังเสียแล้ว!"

ค�ำพูดประโยคนี้ย่อมมิใช่เป็นเสิ่นเฉียวกล่ำวออกมำ

คนผูห้น่ึงปรำกฏกำยบรเิวณหวัมมุสดุปลำยท้องถนน เดนิมำหำพวกเขำ

ทีละก้ำว

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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