
7เมิ่งซีสือ

ยอดเขาปั้นปู้ (คร่ึงก้าว) ช่ือสื่อความหมาย บนยอดเขามีพ้ืนท่ีคับแคบ 

เดินหน้าไปเพียงครึ่งก้าวก็เป็นผาหมื่นจั้ง* บนน้ันมีหินรูปร่างประหลาด 

ตั้งตระหง่าน พรรณไม้พิลึกแตกก่ิงก้านสาขา ด้านล่างยังปกคลุมด้วย 

ทะเลหมอกซึ่งกว้างสุดสายตา ฟ้าดินราวกับแยกขาดจากกัน สภาพแวดล้อม

แปลกประหลาด ดูน่าพรั่นพรึง

อีกฟากของผาสูงยังมียอดเขาอีกลูกหนึ่งนามว่ายอดเขาอิงหุ่ย (จักต้อง

เสยีใจ) ความสงูชนัทดัเทยีมกับยอดเขาป้ันปู ้ สนัผาตัง้ตรงเรยีบดิง่ดัง่มดีเหลา 

บนยอดเขาราวกับไม่มท่ีีให้เหยียบยืน แม้มพืีชเขยีวขจอียู่บ้าง แต่ล้วนหย่ังราก

ตามศิลาไม่พ่ึงพาดิน ท�าให้ผู้ที่พบเห็นหวาดกลัวตัวส่ัน คิดขึ้นโดยพลันว่า 

ไม่ควรขึ้นมาบนยอดเขานี้ นามอิงหุ่ยจึงถือก�าเนิดมาด้วยเหตุนี้

ระหว่างยอดเขาท้ังสองมีคูน�้าตามธรรมชาติสายหน่ึง มองลงไปจะเห็น

ทะเลเมฆลอยเอ่ือย ไม่รู้ว่าตื้นลึกเท่าใด ยังแว่วเสียงสิงสาราสัตว์กับเสียงน�้า 

ที่หลั่งไหลไม่ขาดสาย คนตัดไม้และนายพรานท่ัวไปมิกล้าปีนข้ึน กระท่ัง 

ยอดฝีมือก่อนก�าเนิด** หากได้มาเยือนท่ีนี่ เกรงว่าจะบังเกิดความรู ้สึก 

สะทกสะท้อนใจอยู่หลายส่วนที่มนุษย์ไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้

ทว่าภายใต้เมฆหมอกน้ันเอง ระหว่างสายน�า้กับหน้าผามทีางหนิขรขุระ

บทที่ 1

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
** ยอดฝีมือก่อนก�าเนิด หมายถึงผู้ท่ีมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด ยังมีค�าเรียกอีกอย่างว่ายอดฝีมือหลังก�าเนิด  
ซึ่งหมายถึงผู้ที่ฝึกฝนความสามารถด้วยตัวเองในภายหลัง
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แคบยาวสายหน่ึงทีก่่อข้ึนด้วยหินประหลาด ยามนีก้ลบัมสีองคนเดนิอยู่ด้านบน

หนึ่งหน้าหนึ่งหลัง

สายน�้าเชี่ยวกราก มีฟองคลื่นม้วนขึ้นมาตลอดเวลา กระทบบนก้อนหิน

ทีท้ั่งเปียกและลืน่ ขณะก้าวเดินอยู่ด้านบน หากไม่ระวังเพียงเลก็น้อย ไม่ตกลง

ในแม่น�้าก็จะถูกสายน�้ากระเซ็นใส่เสื้อผ้า หรือหากพยายามเอนร่างกายไป 

ด้านใน ก็จะติดกับผาหินลาดชันที่มีหินแหลมคมย่ืนออกมา สรุปแล้ว 

ต้องรักษาสมดุลไม่ได้เป็นแน่ เป็นไปไม่ได้ที่จะเดินผ่าเผยล่องลอยอย่าง

สบายใจเหมือนสองคนตรงหน้า 

"ได้ยินว่าเมื่อยี่สิบปีก่อน ผู้บรรลุฉีแห่งเขาเสวียนตูขับไล่หูลู่กู ยอดฝีมือ

อันดับหนึ่งแห่งทูเจว๋ีย* ท่ียอดเขาปั้นปู้แห่งน้ี บีบให้เขาสาบานว่าจะไม่เข้าสู่ 

จงหยวน** ในย่ีสิบปี น่าเสียดายเพียงในปีน้ันศิษย์ยังเยาว์วัย ไร้วาสนา 

ได้เห็น ศึกนั้นต้องยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเป็นแน่"

คนหนุ่มที่กล่าวค�าเดินตามอยู่ด้านหลัง คนท้ังสองฝีเท้าไม่ช้าไม่เร็ว  

ทั้งยังรักษาระยะห่างสามก้าวอยู่ตลอด

ฝีเท้าของคนด้านหน้าเบาหวิว ท่วงท่าผ่อนคลาย เหมอืนเดนิบนพ้ืนราบ

โดยแท้จรงิ คนหนุ่มด้านหลงัฝีเท้าหนักกว่าอยู่บ้าง มองด้วยตาเปล่าแม้ล่องลอย

เหมือนเซียน แต่หากเทียบกันแล้วจะพบรายละเอียดและความแตกต่างได ้

ไม่ยาก

เย่ียนอู๋ซือเยาะเย้ยหนึ่งเสียง "ทอดมองใต้หล้า ในปีน้ันฉีเฟิ่งเก๋อคือ 

อันดับหนึ่งจริง หูลู ่กูไม่รู ้จักประมาณตน รนหาความอัปยศ มิอาจโทษ 

คนรอบข้าง เพียงแต่ฉีเฟิ่งเก๋อต้องวางท่าสูงส่งบริสุทธิ์ของส�านักพรต ไม่ยอม

ลงมืออย่างโหดเหี้ยม แต่กลับตั้งสัญญายี่สิบปีอะไรน่ัน นอกจากเพ่ือกลบ

ปัญหาที่จะตามมาของเขาเสวียนตูแล้วจะมีประโยชน์อันใดอีก"

อว้ีเซิงเยียนกล่าวด้วยความประหลาดใจ "ท่านอาจารย์ หรือวรยุทธ์ 

* ชาวทูเจว๋ีย หรือเตอร์กิก ตามประวัติศาสตร์จีนเป็นค�าเรียกรวมชนเผ่าเร่ร่อนท่ีอาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูง
มองโกลและในแถบเอเชียกลาง
** จงหยวน หรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงแผ่นดินจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลาง 
ไปจนถึงตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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ของหูลู่กูจะสูงยิ่งดังว่า"

เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "ข้าสู้กับเขาตอนนี้ ก็ไม่แน่ว่าจะมีโอกาสชนะ"

"ร้ายกาจเช่นน้ีเชียว?!" สีหน้าอวี้เซิงเยียนแปรเปลี่ยนเป็นหวาดหว่ัน  

เขาย่อมเข้าใจว่าทักษะของอาจารย์สูงล�้าเพียงใด หูลู่กูผู้น้ันได้รับค�าวิจารณ์

ประโยคน้ีของเย่ียนอู๋ซือ ต้องเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างแน่นอน ไม่แน่ว่า

อาจได้จัดอยู่ในสามอันดับแรกในใต้หล้า

เย่ียนอูซ๋อืกล่าวด้วยน�า้เสยีงเฉยชา "ไม่เช่นนัน้ไยข้าจงึกล่าวว่าฉเีฟ่ิงเก๋อ

ทิ้งผลพวงไม่จบสิ้นไว้ให้ศิษย์ลูกศิษย์หลานของตนเอง แม้ย่ีสิบปีก่อนหูลู่กู 

จะเป็นรองฉเีฟ่ิงเก๋อหนึง่ขมุ แต่ระยะห่างเช่นนี ้ ในระยะเวลาย่ีสบิปี ใช่ว่ามอิาจ

ท�าลาย บัดนี้ฉีเฟิ่งเก๋อตายแล้ว เขาเสวียนตูก็ไม่มีฉีเฟิ่งเก๋อคนที่สองอีกต่อไป"

อวี้เซิงเยียนระบายลมหายใจเบาๆ "ใช่แล้ว ผู้บรรลุฉีล่วงลับเมื่อห้าปี

ก่อน!"

เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "เจ้าส�านักคนปัจจุบันของเขาเสวียนตูคือใคร"

"เป็นศิษย์ของฉีเฟิ่งเก๋อ นามว่าเสิ่นเฉียว" อวี้เซิงเยียนตอบ

เย่ียนอูซ๋อืหาได้มท่ีาทต่ีอนามนีไ้ม่ เขากับฉเีฟ่ิงเก๋อเคยไปมาหาสูกั่นเพียง

ไม่ก่ีครั้ง นั่นคือเมื่อย่ีสิบห้าปีก่อน และในตอนนั้นฉีเฟิ่งเก๋อเพ่ิงรับเสิ่นเฉียว 

มาเป็นศิษย์ส�านัก

แม้เขาเสวียนตูจะมีฉายาว่า 'ส�านักพรตอันดับหนึ่งในใต้หล้า' แต่ดูจาก

เย่ียนอู๋ซือท่ีเพ่ิงจะออกจากการเก็บตัวสิบปี นอกจากฉีเฟิ่งเก๋อแล้ว บนเขา 

เสวียนตูก็ไม่มีใครที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อีก

น่าเสียดายที่ฉีเฟิ่งเก๋อตายแล้ว

เมื่อเห็นอาจารย์ไม่ค่อยสนใจ อว้ีเซิงเยียนจึงกล่าวอีกว่า "ได้ยินว่า 

จั่วเสียนอ๋องคุนเสีย ศิษย์ของหูลู่กู ยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งทูเจว๋ียในตอนนี้  

นัดประลองกับเสิ่นเฉียวที่ยอดเขาปั้นปู้วันน้ี บอกว่าจะลบล้างความอัปยศ 

ในปีนั้น ท่านอาจารย์จะรุดหน้าไปมองดูสักหน่อยหรือไม่"

เย่ียนอูซ๋อืไม่ยอมรบัและไม่ปฏิเสธ "ตลอดเวลาสบิปีท่ีข้าเก็บตวั นอกจาก

การตายของฉีเฟิ่งเก๋อแล้ว ยังเกิดเรื่องใหญ่อันใดอีก"
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อว้ีเซิงเยียนครุ่นคิดก่อนเอ่ย "หลังท่านเก็บตัวไม่นาน เกาเหว่ยก็ 

ขึน้ครองราชย์เป็นฮ่องเต้องค์ใหม่แห่งแคว้นฉ ีคนผูน้ีลุ้ม่หลงในราคะ ฟุ่มเฟือย

เกินเหตุ เพียงสิบปีอ�านาจแคว้นฉีก็ลดลงอย่างฉับพลัน ได้ยินว่าอวี่เหวินยง 

ฮ่องเต้แห่งแคว้นโจว (เป่ยโจว) ก�าลงัวางแผนปราบฉ ี(เป่ยฉ)ี เกรงว่าอกีไม่นาน 

ทางเหนือก็จะควบรวมกับแคว้นโจวแล้ว

หลงัฉเีฟ่ิงเก๋อตาย อันดับของสบิยอดฝีมือในใต้หล้าก็เปลีย่นแปลงอยู่บ้าง 

อี้ปี้เฉินจากอารามฉุนหยางแห่งเขาชิงเฉิง หลวงจีนเสว่ียถิงแห่งแคว้นโจว  

และเจ้าอารามหรู่เยียนเค่อฮุ่ยแห่งอารามศึกษาหลินชวน คือสามอันดับแรก

ในใต้หล้าท่ีได้รับการยอมรับ สามคนนี้ยังเป็นตัวแทนของเต๋า พุทธ และหรู* 

พอดี"

"..."

"เพียงแต่ก็มคีนกล่าวว่า ยอดฝีมอืจว้ีเส่อแห่งถู่อว้ีหนุ** สมควรจดัอยู่ใน

สามอันดับแรก แต่หากในย่ีสิบปีน้ีหูลู่กูมีความก้าวหน้าอยู่บ้าง เข้าสู่ยุทธภพ

จงหยวนอีกครั้ง ไม่แน่ว่าอาจได้อันดับหนึ่งในใต้หล้าเช่นกัน...น่าเสียดาย  

เขาเป็นชาวทูเจวี๋ย ยุทธภพจงหยวนเองยังเกรงกลัวอยู่บ้าง"

เมื่อกล่าวสิ่งเหล่านี้จบ อว้ีเซิงเยียนเห็นอาจารย์ยังเดินไปข้างหน้าต่อ 

ก็อดเตือนอีกมิได้ "ท่านอาจารย์ วันนี้คุนเสียนัดประลองกับเส่ินเฉียว คงเป็น 

การต่อสู ้อันยอดเย่ียมท่ีหาชมได้ยากอย่างแน่นอน เส่ินเฉียวผู้น้ีไม่ค่อย 

ปรากฏตัวสู่ภายนอก ตั้งแต่รับช่วงดูแลต�าหนักเสวียนตูก็ประมือกับผู้คนน้อย

ย่ิงนัก เพียงเพราะฉเีฟ่ิงเก๋ออาจารย์ของเขาช่ือเสยีงเลือ่งลอื เขาเองก็ถูกจดัอยู่ใน

สิบอันดับแห่งใต้หล้า หากท่านอาจารย์อยากเห็นเบื้องลึกของเขาเสวียนต ู 

ก็มอิาจพลาดการต่อสูใ้นวนันี ้ตอนน้ีทีน่ั่นคงมยีอดฝีมอืทีร่ดุหน้ามาชมการต่อสู้

เบียดกันเต็มไปหมดแล้ว"

"เจ้าคิดว่าข้ามาที่นี่วันนี้ เพียงเพื่อชมการต่อสู้หรือ" เยี่ยนอู๋ซือหยุดฝีเท้า

ลง

* หรู หรือลัทธิขงจื๊อ
** ถูอ่ว้ีหุน (ค.ศ. 313-663) ชือ่แคว้นทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของจนีโบราณซึง่ก่อต้ังโดยชาวเซียนเปยเผ่าหน่ึง 
ปัจจุบันคือพื้นที่มณฑลชิงไห่และกานซู่
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อว้ีเซิงเยียนกระวนกระวายอยู่บ้าง "เช่นนั้นเจตนาของท่านอาจารย์

คือ...?"

ตอนที่กราบเข้าส�านักของเยี่ยนอู๋ซือนั้น อวี้เซิงเยียนมีอายุเพียงเจ็ดขวบ 

สามปีให้หลัง เยี่ยนอู ๋ซือพ่ายแพ้ชุยโหยวว่ัง ปรมาจารย์แห่งนิกายมาร  

จึงเก็บตัวรักษาอาการบาดเจ็บ การเก็บตัวครั้งนั้นกินเวลาสิบปี

สิบปีที่ผ่านมาแม้อว้ีเซิงเยียนจะฝึกปรือสืบต่อตามค�าสั่งของเย่ียนอู๋ซือ 

ไปทีต่่างๆ มาไม่น้อย แต่ความก้าวหน้ามอิาจน�าอดีตมาเปรยีบเทยีบ เขาไต่เต้า

สู่ยอดฝีมืออันดับหน่ึงในยุทธภพนานแล้ว ทว่าศิษย์อาจารย์ไม่ได้พบกันสิบปี 

ย่อมมีความแปลกหน้าห่างเหินกันอยู่บ้าง กอปรกับบัดน้ีระดับของเย่ียนอู๋ซือ

ย่ิงสงูล�า้ยากหย่ังคาด ความเกรงกลวัในใจของอว้ีเซงิเยียนก็ย่ิงลกึล�า้ พฤตกิารณ์

อันผ่าเผยองอาจต่อหน้าคนรอบข้างในยามปกติ เมื่ออยู่ต่อหน้าอาจารย ์

กลับเปลี่ยนเป็นสงบเสงี่ยมเจียมตัว

เย่ียนอู๋ซือเอามือไพล่หลัง กล่าวด้วยน�้าเสียงเฉยชา "การต่อสู้ของ 

ฉีเฟิ่งเก๋อกับหูลู่กูข้าเคยเห็นมาก่อนแล้ว เส่ินเฉียวกับคุนเสียล้วนเป็นลูกศิษย์

ของพวกเขา ซ�า้ยังเยาว์วยั แม้จะร้ายกาจก็ไม่สามารถเหนอืกว่าสภาวะสมบรูณ์

ของฉีเฟิ่งเก๋อกับหูลู่กูในปีน้ันได้ ข้าพาเจ้ามาท่ีนี่ เป็นเพราะที่น่ีน�้าไหลเชี่ยว 

ลกัษณะพ้ืนทีส่งูชนั บนเชือ่มท้องฟ้า ล่างทะลพ้ืุนดนิ ง่ายต่อการฝึกวรยุทธ์ท่ีสดุ 

ขณะข้าเก็บตัว ไม่มีเวลาว่างดูแลเจ้า บัดน้ีในเมื่อออกจากการเก็บตัวแล้ว  

ก็ไม่สามารถปล่อยปละละเลยให้เจ้าวนเวียนอยู่ในระดับปัจจุบันได้ ระหว่าง 

ทีย่ังไม่ส�าเร็จขั้นห้าของคัมภีร์หงส์กิเลน เจ้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกัน"

อว้ีเซิงเยียนพลันรู้สึกไม่เป็นธรรมอยู่บ้าง สิบปีมานี้แม้เขาจะเอาแต่ 

ท่องไปในท่ีต่างๆ แต่ในการฝึกวรยุทธ์นั้นก็มิกล้าหย่อนยานแม้แต่วันเดียว  

ตอนน้ีอายุเพียงแค่ย่ีสิบต้นๆ ก็ฝึกคัมภีร์หงส์กิเลนถึงข้ันสี่แล้ว นับว่าเป็น 

ยอดฝีมอืเยาว์วัยทีห่าได้ยากในยุทธภพ ใครจะไปรูว่้าเมือ่ฟังจากปากอาจารย์

กลับคล้ายไม่มีค่าแม้แต่น้อย

เย่ียนอู๋ซือคล้ายสังเกตเห็นอารมณ์ของอีกฝ่าย มุมปากประดับด้วย 

รอยย้ิมเย้ยหยัน "ตอนท่ีข้าอายุเท่าเจ้าก็ทะลวงขั้นหกแล้ว เจ้ามีอะไร 
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ให้น่าภูมิใจ เทียบกับปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้น มิสู้เทียบกับข้า?"

แม้จอนผมทั้งสองจะขาวประปราย แต่หาได้บดบังเสน่ห์ของเขาไม่  

รูปโฉมงามสง่ากลับยิ่งชวนให้มองดูตาไม่กะพริบ

ชดุคลมุยาวสขีาวถูกลมพัดจนสะบัดพ่ึบพ่ับ คนกลบัยังคงยืนนิง่ไม่ไหวตงิ 

เพียงแค่เอามือไพล่หลังยืนอยู่ตรงนั้น มีบุคลิกท่ีหมางเมินใต้หล้ากับความ 

น่าเกรงขามอันไร้รูปลักษณ์ ก็ชวนให้รู้สึกกดดันมากกว่าเดิม

อว้ีเซิงเยียนยืนอยู่ตรงข้ามเขา รู้สึกว่ามีความรู้สึกอึดอัดปะทะใบหน้า 

บีบจนเขามิอาจไม่ถอยหลังสองก้าว จึงกล่าวอย่างตกประหม่า "ท่านอาจารย์

เป็นยอดคนโดยก�าเนิด ศิษย์จะกล้าเทียบได้อย่างไร"

เย่ียนอูซ๋อืกล่าว "แสดงอบุายร้ายกาจท่ีสดุทีเ่จ้าคิดได้ออกมา ข้าอยากเหน็

ความก้าวหน้าในหลายปีนี้ของเจ้า"

หลงัอกีฝ่ายออกจากการเก็บตวั อวีเ้ซงิเยยีนยังไม่เคยถูกทดสอบวรยุทธ์

มาก่อน เมื่อได้ยินจึงมีความกระหายใคร่อยากไม่น้อย แต่ก็ยังคงลังเลอยู่บ้าง 

ทว่าทันทีที่มองเห็นความหงุดหงิดแวบผ่านบนหน้าเย่ียนอู๋ซือ ความลังเล 

เล็กน้อยนั้นก็สลายหายไปจนสิ้น

"เช่นนั้นขออภัยที่ศิษย์ไร้มารยาท!" เพ่ิงขาดค�า ร่างกายของเขาก็ขยับ

ตามความคิด แขนเสื้อชูขึ้น ไม่ทันเห็นท่าทาง เรือนร่างก็มาถึงเบื้องหน้า 

เยี่ยนอู๋ซือแล้ว

อว้ีเซิงเยียนยกแขนออกฝ่ามือ ในสายตาคนรอบข้าง ท่าทางของเขา 

ไม่มีพลังแม้แต่น้อย เฉกเช่นเด็ดบุปผายามวสันต์ ปัดฝุ่นคืนคิมหันต์ เบาหวิว

เหนือสามัญ

ทว่ายืนอยู่ตรงน้ันกลับรู้สึกได้ถึงกระแสฝ่ามืออว้ีเซิงเยียนอย่างชัดเจน 

ในระยะสามฉื่อ* โดยยึดเขาเป็นศูนย์กลาง ต้นไม้ใบหญ้าล้วนขยับเขย้ือน 

สายน�า้ไหลกลบั คลืน่ยักษ์ถ่ังโถม ฟองอากาศพุ่งทะยาน กระแสอากาศซดัโหม

ขึ้นมา ทั้งหมดโถมไปยังเยี่ยนอู๋ซือ!

แต่เมื่อกระแสอากาศอันทรงพลังน้ีบรรลุถึงเบื้องหน้าเยี่ยนอู๋ซือ กลับ 

* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร  
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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แยกเป็นสองฝั่งราวกับถูกโล่ก�าบังล่องหนสกัดเอาไว้

เขายังคงยืนอยู่ตรงน้ัน ร่างไม่ไหวเอนแม้แต่น้อย รอเพียงฝ่ามือของ 

อวี้เซิงเยียนบรรลุถึงเบื้องหน้า จึงยื่นนิ้วหนึ่งออกอย่างเรียบเฉย

เพียงนิ้วเดียว มิอาจเพิ่มอีก

นิ้วเดียวนี้เองหยุดยั้งการโจมตีของอวี้เซิงเยียนไว้กลางอากาศ

อว้ีเซิงเยียนรู้สึกเพียงกระแสฝ่ามือที่ตนฟาดออกไปน้ันพลันไหลกลับ

ทัง้หมด สิง่ทีป่ะทะกลบัมาหาใบหน้าคอืการสวนกลับท่ีร้ายแรงกว่าท่ีตนปล่อยออก

เมื่อครู่หลายเท่า เขาอดรู้สึกตกใจไม่ได้ ถอยหลังอย่างเร่งร้อน

การถอยนี้ ถอยติดต่อกันสิบกว่าก้าว!

กระทั่งยืนนิ่งบนก้อนหิน เขายังคงหวาดหว่ันไม่คลาย "ขอบคุณ 

ท่านอาจารย์ที่ลงมือไว้ไมตรี!"

เมื่อมองไปในยุทธภพ น้อยคนนักที่จะสามารถรับฝ่ามือนี้ของเขาไว้ได้ 

ฉะนั้นก่อนหน้านี้อวี้เซิงเยียนจึงรู้สึกพอใจในตนเองไม่น้อย

ทว่าเยี่ยนอู๋ซืออาศัยเพียงนิ้วเดียว ก็บีบจนเขามิอาจไม่รั้งฝ่ามือป้องกัน

ตัว

เคราะห์ดท่ีีอาจารย์เพียงทดสอบความก้าวหน้าของเขา มไิด้ฉวยโอกาส

ติดตามซ�้าเติม แต่หากเปลี่ยนเป็นศัตรู...

คดิถงึตรงนี ้ อว้ีเซงิเยียนก็มเีหงือ่กาฬผดุออกมาทัว่ร่าง มิกล้าภาคภูมิใจ 

อีกแล้ว

เมือ่บรรลเุป้าหมาย เย่ียนอู๋ซอืรูว่้าเขาตืน่ตวัแล้ว จงึไม่อยากมากความอกี 

"อย่าให้สิ้นเปลืองปัญญาอันเลิศล�้าของเจ้า อีกไม่ก่ีวันข้าจะมุ่งหน้าไปทูเจว๋ีย

สักรอบ หลังเจ้าส�าเร็จข้ันห้า หากอยู่ท่ีนี่แล้วไม่มีอะไร ก็ไปหาศิษย์พ่ีเจ้า  

ห้ามเอ้อระเหยอยู่ภายนอก"

อวี้เซิงเยียนรับค�าอย่างเคารพนอบน้อม "ขอรับ"

เย่ียนอูซื๋อจงึกล่าวต่อ "ทวิทัศน์ทีน่ี่สร้างโดยธรรมชาต ิไม่ค่อยมผีูใ้ดมาถึง 

ข้าหมายท่องเที่ยวสักรอบ เจ้าก็อย่าได้..." 

มทินัขาดค�า เหนอืศรีษะข้ึนไปไม่ไกลนักก็มเีสยีงความเคล่ือนไหววูบหน่ึง
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ดงัมา คนทัง้สองมองไปตามเสยีง จงึเห็นคนผูห้น่ึงราวกับตกลงมาจากเบือ้งบน 

ชนก่ิงไม้หกัหลายชัน้ สดุท้ายร่วงด่ิงลงสูก้่นผา เสยีงทุม้ขณะตกสูพ้ื่น แม้กระทัง่

อวี้เซิงเยียนเองก็อดอุทานมิได้

ตกลงมาจากบนยอดเขาสงูเช่นน้ัน แม้เป็นยอดฝีมอืก่อนก�าเนิด ก็เกรงว่า 

ยากจะรักษาชีวิตไว้ได้กระมัง

อน่ึงคนผูน้ีค้งไม่มทีางตกหน้าผาอย่างไร้สาเหต ุ ต้องได้รบับาดเจบ็สาหสั

เป็นแน่

"ท่านอาจารย์?" เขามองไปยังเยี่ยนอู๋ซือพลางกล่าวขอค�าชี้แนะ

"เจ้าลองไปดูสักหน่อย" เยี่ยนอู๋ซือกล่าว

ชุดถือพรตท่ีคนผู้น้ันสวมขาดว่ินหลายจุด คงถูกกิ่งไม้และหินผาบาด

ขณะตกลงมา รอยขาดและหยดเลือดตัดสลับซับซ้อน มีชีวิตอยู่เลือนราง  

แม้กระทั่งโฉมหน้าแต่เดิมก็มองไม่ออกนัก

คงสลบไสลไม่ได้สตินานแล้ว แม้กระท่ังกระบี่ในมือก็ยึดกุมไว้ไม่อยู่  

ในตอนที่ร่วงสู่พื้น กระบี่ก็ตกลงตามมาบริเวณไม่ไกลนัก

"กระดกูทัว่ร่างคงแหลกหมดแล้ว!" อว้ีเซงิเยียนขมวดคิว้ส�ารวจดคูรูห่นึง่ 

ส่งเสียงจุ๊ๆ แสดงความเสียดาย ซ�้ายังไปจับชีพจรของเขา รู้สึกเหมือนยังมี

โอกาสรอดชีวิต

แต่คนผู้หนึ่งเป็นเช่นนี้ ถึงแม้ช่วยชีวิตกลับมา เกรงว่าจะอยู่ไม่สู้ตาย

ถึงอย่างไรอว้ีเซิงเยียนก็มีภูมิหลังจากนิกายมาร ต่อให้เยาว์วัยเพียงไร 

ความเมตตากม็จี�ากัด ฉะนัน้ถึงแม้จะมยีาลกูกลอนหวนคนื เขาก็ไม่มคีวามคดิ 

ที่จะล้วงออกมาให้อีกฝ่ายกิน

เพียงแต่...

"อาจารย์ วันนี้เป็นวันที่เสิ่นเฉียวกับคุนเสียนัดประลอง คนผู้นี้ตกลงมา

จากด้านบน หรือว่า..."

เยี่ยนอู๋ซือเดินเข้ามา มิได้ไปมองดูคน แต่เก็บกระบี่ของเขาขึ้นมาก่อน

คมกระบีเ่ย็นเยียบราวสายน�า้สารทฤด ูไม่ได้รบัความเสยีหายแม้แต่น้อย 

สะท้อนไอหมอกในแม่น�า้คล้ายแผ่ระลอกคลืน่เป็นเส้นๆ ข้ึนมา บรเิวณใกล้ด้าม
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กระบี่มีอักษรจ้วน* เล็กๆ เขียนไว้

อว้ีเซิงเยียนเขยิบเข้ามามองดู ร้องเอ๊ะหน่ึงค�า "กระบี่ปฐพีร่วมโศก!  

นี่เป็นกระบี่ประจ�าตัวของเจ้าส�านักต�าหนักเสวียนตู คนผู้นี้คือเสิ่นเฉียว!"

มองดูเสิ่นเฉียวที่เจ็บหนักเจียนตายอีกครั้งก็รู ้สึกเหลือเชื่อ "วรยุทธ ์

ฉีเฟิ ่งเก๋อเป็นหน่ึงในใต้หล้า เสิ่นเฉียวคือศิษย์ของเขา ซ�้ายังรับช่วงดูแล 

เขาเสวียนตู เหตุใดจึงย�่าแย่ถึงขั้นนี้!"

อว้ีเซิงเยียนนั่งยองๆ ลงเบ้ืองหน้าเสิ่นเฉียว ขมวดคิ้วพลางกล่าว  

"หรือว่าวรยุทธ์ของคุนเสียเหนือกว่าหูลู่กูอาจารย์ของเขาแล้ว?"

หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นคนใดในเขาเสวียนตูตกลงมา เย่ียนอู ๋ซือ 

ล้วนไม่มคีวามสนใจมองดอูกีแม้เพียงครู ่ แต่เมือ่มสีถานะเจ้าส�านกัเพ่ิมขึน้มา  

ถึงอย่างไรเสิ่นเฉียวก็แตกต่างกัน

เขาทิ้งกระบ่ีปฐพีร่วมโศกเล่มน้ันให้อว้ีเซิงเยียน มองดูใบหน้าท่ีหน้าตา

ต่างจากเดมิอย่างสิน้เชงิของเสิน่เฉยีวครูห่น่ึง พลนัเผยรอยย้ิมทีส่ือ่ความหมาย

ไม่ชัดเจนออกมา

"เอายาลูกกลอนหวนคืนออกมาให้เขากินก่อน"

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีเย่ียนอู ๋ซือจะแบกคนที่เจ็บหนักเจียนตายผู ้หนึ่ง 

กลับไป แม้ว่าคนผู้นี้คือเจ้าส�านักของเขาเสวียนตูก็ตาม

เป็นเหตทุีอ่นุชนต้องแบกรบัแทน ดงัน้ันหน้าท่ีน้ีจงึตกอยู่กับอว้ีเซงิเยียน

หมู่บ้านของนิกายฮ่วนเยว่ียตั้งอยู่ในอ�าเภอฝู่หนิงละแวกยอดเขาปั้นปู้ 

แม้เป็นระยะทางทีไ่ม่ไกลมากนัก แต่กระดกูท่ัวร่างเสิน่เฉยีวแทบแหลกละเอยีด 

ล�าพังแค่แบกคนเดนิก็ไม่ใช่เรือ่งง่าย ยังต้องระวังแรงอย่าท�าให้อาการบาดเจบ็

ของเขาหนกักว่าเดมิอกี แม้ว่าวิชาตวัเบาของอว้ีเซงิเยียนจะยอดเย่ียม ก็ยังต้อง

ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วยาม** จึงบรรลุถึงหมู่บ้าน

เยี่ยนอู๋ซือไปก่อนหนึ่งก้าว ขณะนี้ดื่มชาอย่างสบายใจแล้ว

"อาจารย์ ท่านจะช่วยเสิ่นเฉียวจริงๆ หรือ" หลังอว้ีเซิงเยียนจัดหาท่ีพัก 

* อักษรจ้วน เป็นรูปแบบการเขียนอักษรโบราณอย่างหนึ่ง
** การนับเวลาของจีน 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ให้คนเสร็จ ก็เข้ามารายงานหน้าที่ "ชีพจรของเขาขาดเกือบแปดหรือเก้าส่วน 

กระดูกแหลกละเอียดหลายจุด ลมปราณยังคงอยู่หน่ึงถึงสองส่วน แต่ต่อให้

ช่วยจนรอดชีวิต เกรงว่าวรยุทธ์ก็ยากที่จะฟื ้นฟูแล้ว ย่ิงไม่ต้องกล่าวถึง 

ขณะตกลงมาท้ายทอยเองก็กระแทกจนแตก ไม่แน่ว่าหลังฟื้นข้ึนมาก็จะ 

กลายเป็นคนโง่แล้ว!"

เย่ียนอู๋ซือแย้มย้ิมเล็กน้อย ทว่ารอยย้ิมกลับไม่มีความอบอุ่นแม้แต่นิด 

"ศิษย์ของฉีเฟิ่งเก๋อ เจ้าส�านักแห่งเขาเสวียนตู กุมอ�านาจเที่ยงธรรม เป็นใหญ่

ในใต้หล้า เกียรติยศสูงส่ง วันใดตกอับ แม้แต่คนพิการก็เทียบมิได้ แม้กลับสู่

เขาเสวียนตูอีกคร้ังก็ไม่สามารถเป็นเจ้าส�านักได้แล้ว หลังฟื้นขึ้นมารู้สภาพ 

ของตน ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร"

อวี้เซิงเยียนถอนหายใจ "ที่กล่าวก็ถูกต้อง คนทั่วไปยังรับความแตกต่าง

เช่นน้ีมไิด้ ย่ิงเสิน่เฉยีวบตุรรกัแห่งสวรรค์ผูน้ี้ด้วยแล้ว ย่ิงสงูตกลงมาก็ย่ิงรนุแรง!"

เขาสงสยัในทันใด "แต่จะว่าไปแล้ว ในเมือ่เสิน่เฉยีวคอืศษิย์ของฉเีฟ่ิงเก๋อ 

ซ�้ายังรับช่วงดูแลเขาเสวียนตูได้ ชื่อเสียงก็อยู่ในสิบอันดับของใต้หล้า วรยุทธ์

ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ ต่อให้คุนเสียเอาชนะเขาได้ แต่สามารถท�าให้เขาแพ้

ย่อยยับเช่นนี้ได้อย่างไร หรือว่าวรยุทธ์ของคุนเสียสูงกว่าหูลู่กูในปีนั้นแล้ว"

เย่ียนอูซ๋อืย้ิมพลางกล่าวอกี "ค�าถามข้อนี ้รอเสิน่เฉยีวฟ้ืนขึน้มา หากเขา

มิกลายเป็นคนโง่ไปเสียก่อน เจ้าก็ลองถามเขาดูได้"

อว้ีเซิงเยียนพบว่าหลังจากเก็บเสิ่นเฉียวได้ อารมณ์ของอาจารย ์

คล้ายดีขึ้นไม่น้อย จ�านวนคร้ังในการย้ิมก็มากกว่าแต่ก่อน แต่น่ีก็ยังไม่ถึงขั้น

ท�าให้เขาเกิดความเข้าใจผิดว่าอาจารย์มีความรู้สึกดีต่อเส่ินเฉียว ซึ่งมองเห็น

ไม่ชัดแม้กระทั่งรูปร่างลักษณะจากการพบหน้าครั้งแรกก็ตาม

เขาถามหย่ังเชิง "ท่านอาจารย์ช่วยเสิ่นเฉียว คิดให้เขาเสวียนตูติดค้าง

น�้าใจพวกเราใช่หรือไม่"

เย่ียนอู๋ซือกล่าวด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม "หากเขาสู้แพ้จนตัวตาย  

ก็นับว่าจบสิน้ แต่ในขณะทีเ่ขาฟ้ืนขึน้มา พบว่าตนมเิพียงไม่ตาย ทัง้ยังสญูเสยี

ทุกสิ่งที่เคยครอบครองในอดีตไป ได้รับบาดเจ็บสาหัส ชีพจรขาดสะบั้น  
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สญูเสยีวรยุทธ์ ในใจจะรูส้กึอย่างไร ย่ิงต�าแหน่งสงูอ�านาจมากก็ย่ิงรบัการโจมตี

เช่นนี้ไม่ได้ ปณิธานของเขาต้องพังทลายด้วยเหตุน้ีเป็นแน่ ถึงเวลาข้าค่อย 

รับเขาเข้าส�านัก ค่อยๆ ฝึกฝนเจ้าส�านักเขาเสวียนตูที่ใจดีมีเมตตาและสูงสง่า

น่าเกรงขามในวันวาน ให้เป็นศิษย์พรรคมารที่ใช้อุบายไม่เลือกในสายตา 

ชาวโลก หรือเจ้าว่านี่มิใช่เรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่ง"

อวี้เซิงเยียนฟังแล้วปากอ้าตาค้าง "...หากเขากลายเป็นคนโง่เล่า"

เยีย่นอูซื๋อกล่าวอย่างผ่อนคลาย "เช่นนัน้ก็หาทีส่กัแห่งฝังเป็นตามใจชอบ

แล้วกัน"

อว้ีเซิงเยียนรู้มาโดยตลอดว่าอาจารย์อารมณ์แปรปรวนและเชื่อมั่น 

ในการกระท�าของตัวเอง แต่หลายปีน้ีไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเอง อย่างมาก 

ก็เพียงแค่ฟังจากปากคนรอบข้าง บัดนี้พอได้เห็นจึงรู้ว่าเป็นดังที่เขาว่า

เพียงแต่ลองคิดดูอย่างละเอียด นิกายฮ่วนเยว่ียถูกเรียกขานเป็น 

หนึ่งในสามนิกายพรรคมาร เนื่องจากคนในพรรคมารกระท�าการผิดธรรมดา 

ยึดเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ตัวอวี้เซิงเยียนเอง หากไม่ได้ประโยชน์

อะไรจากเสิน่เฉยีว เขาก็ไม่มทีางไปช่วยคนด้วยความเมตตากรณุาอย่างเดด็ขาด

"ท่านอาจารย์ เสิ่นเฉียวผู้นี้มีสถานะพิเศษ เหตุใดพวกเราไม่ใช้เขามา

แลกเปลีย่นน�า้ใจสกัอย่างกับทางเขาเสวียนตเูล่า หากค�านงึถึงชือ่เสยีงของเขา

เสวียนตู พวกเขาไม่มีทางปล่อยให้เจ้าส�านักตัวเองเร่ร่อนอยู่ข้างนอกกระมัง"

เยี่ยนอู๋ซือย้ิมน้อยๆ หากเปลี่ยนเป็นศิษย์เอกอย่างเปียนเหยียนเหมย 

อยู่ทีน่ี ่ คงไม่มทีางถามค�าถามไร้เดยีงสาน่าขนัเช่นนีอ้ย่างแน่นอน อว้ีเซงิเยียน 

ยังเยาว์เหลือเกิน

แต่วันน้ียังนับว่าเขาอารมณ์ดีและไม่คร้านท่ีจะอธิบาย "เจ้าเองก็รู้ว่า 

เสิน่เฉยีวชือ่เสยีงอยู่ในสบิอนัดบัแห่งใต้หล้า แม้จะเร้นกายในป่า มเีพียงไม่ก่ีคน

ทีเ่คยเห็นเขาลงมอื แต่คนุเสยีก็ไม่ใช่หลููกู่ เสิน่เฉียวบรรลุถึงสภาวะของยอดฝีมอื

ก่อนก�าเนิดเช่นน้ี ต่อให้พ่ายแพ้คุนเสียจนต้องหนีเอาตัวรอด ก็คงไม่ยากเกิน

ก�าลังเจ้าส�านักเขาเสวียนตู แต่ไฉนเขาจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้"

อวีเ้ซงิเยียนก็ยังไม่นับว่าโง่ถึงทีส่ดุ เมือ่ได้ฟังจงึกล่าวต่อว่า "ระหว่างน้ัน
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ต้องเกิดเหตุอะไรแน่ หากเหตุสุดวิสัยนี้เกิดข้ึนภายในเขาเสวียนตู ต่อให้ 

พวกเรามอบเสิ่นเฉียวกลับไป ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่จ�าเป็นต้องยอมรับ ถึงเวลา 

อาจมิได้รับน�้าใจ แต่กลับแปดเปื้อนกลิ่นคาวแทน"

สุดท้ายมิใช่หมดทางเยียวยาหรือ เย่ียนอู๋ซือช�าเลืองมองเขาแวบหน่ึง  

"มีข้าอยู่ นิกายฮ่วนเยวี่ยก็ไม่จ�าเป็นต้องเห็นแก่หน้าผู้ใด ซ�้ายังไม่ต้องไป 

แลกเปลี่ยนน�้าใจอะไร" แม้เสิ่นเฉียวจะมีสถานะพิเศษ แต่ส�าหรับเขาแล้ว 

ก็เป็นเพียงของเล่นแปลกใหม่เท่านั้น

ค�าพูดน้ีเกร้ียวกราดอย่างย่ิง แต่เย่ียนอู ๋ซือในวันน้ีเวลาน้ี มีต้นทุน 

ต่อค�าพูดเช่นนี้จริง

สบิปีก่อนเขาสูกั้บชยุโหยววัง่ แม้พ่ายแพ้บาดเจบ็แต่ก็มไิด้หนีเอาตัวรอด 

ในตอนนั้นวรยุทธ์ของปรมาจารย์นิกายมารลึกล�้ามิอาจคาด สูสีกันกับ 

ฉีเฟิ ่งเก๋อ สิบปีให้หลัง ชุยโหยวว่ังและฉีเฟิ ่งเก๋อล้วนตายสิ้น เย่ียนอู๋ซือ 

กลับก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นเพราะแตกฉานขั้นเก้าของคัมภีร์หงส์กิเลน แม้ไม่อาจรู้

ความก้าวหน้าของวรยุทธ์ได้ในชั่วพริบตา แต่ไม่มีทางต�่าไปกว่าสิบปีก่อน

บดันีใ้ต้หล้ารูว่้าคนในยุทธภพท่ีปรากฏตวัอกีคร้ังมบีางตา เมือ่ใครหวนมา

ก็รังแต่จะคึกคักยิ่งกว่าเดิม สิบอันดับในใต้หล้าก็ต้องจัดล�าดับใหม่เช่นกัน

คดิถึงตรงนี ้อว้ีเซงิเยียนขอบตาร้อนผ่าว ตืน้ตนัอยู่บ้าง "ขณะท่านเก็บตัว 

นกิายเหอฮวนมาหาเรือ่งแทบทกุวัน ศษิย์กับซางอิง่สงิเคยประมอืกันคราหนึง่  

ซ�้ายังได้รับบาดเจ็บ มิอาจไม่ออกจากเมืองเฟิ่งหลิน หลีกหนีจากยุทธภพ  

ฉะนั้นจึงเอ้อระเหยอยู่ภายนอกหลายปีเพียงนี้ ดีที่ท่านกลับมาแล้ว..."

พรรคมารหรอืนิกายมารทีค่นนอกเรยีกขาน ความจรงิเป็นเพียงค�าเรยีก

กว้างๆ อย่างหนึ่ง

พรรคมารในตอนแรกหมายถงึนิกายรือ่เยว่ียแห่งเขารือ่เยว่ียเมอืงเฟ่ิงหลนิ 

ต่อมาก็แบ่งจากหน่ึงเป็นสาม กลายเป็นนิกายฮ่วนเยว่ีย นิกายเหอฮวน และ

นิกายฝ่าจิ้ง ท้ังสามแขนงแม้สังกัดพรรคมารเหมือนกัน แต่ก็กลมเกลียวกัน 

แค่ภายนอก สู้กันในที่ลับและแจ้งไม่เคยหยุดหย่อน

หลังเย่ียนอู๋ซือเก็บตัวเมื่อสิบปีก่อน นิกายฮ่วนเยวี่ยก็ถูกมองเหมือน 
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ฝูงมังกรไร้เศียร นิกายเหอฮวนจึงหมายผนวกนิกายฮ่วนเยว่ียเข้าในส�านัก  

เพียงแต่ศิษย์ในส�านักนิกายฮ่วนเยว่ียเดิมทีก็กระจัดกระจายอยู่แต่ละพ้ืนท่ี  

หาได้เคยรวมตัวอย่างเคร่งครัดไม่ เปียนเหยียนเหมยกระท�าการสงวนท่าที

รอบคอบ แม้สู้พวกหยวนซิ่วซิ่วและซางอ่ิงสิงมิได้ แต่ลอบสร้างความยุ่งยาก

ให้นิกายเหอฮวนไม่น้อย ต่างฝ่ายต่างหักล้างกัน นิกายเหอฮวนเองก็ 

ไม่ได้เปรียบเท่าใดนัก

แต่กลับเป็นอว้ีเซิงเยียนที่เคยเสียเปรียบหลายครั้ง เพราะเข้าส�านัก 

ช้าที่สุด ซ�้ายังเยาว์วัย

บัดน้ีเย่ียนอู๋ซือออกจากการเก็บตัว คนในนิกายฮ่วนเยว่ียเหมือนบุตร 

ที่มีมารดาในที่สุด ย่อมดีใจจนลิงโลด

"อาการบาดเจ็บของเสิ่นเฉียว คนทั่วไปดูแลไม่ได้ เจ้าอยู่ท่ีน่ีสักพัก 

ดแูลกระทัง่เขาฟ้ืนตืน่ค่อยกลบัยอดเขาป้ันปู ้ ส�าเรจ็ขัน้ห้าของคมัภีร์หงส์กิเลน 

ให้จงได้" เยี่ยนอู๋ซือกล่าว

อวี้เซิงเยียนรับค�าอย่างนอบน้อม "ศิษย์น้อมรับค�าสั่ง"

อาการบาดเจบ็ของเสิน่เฉยีวสาหสัย่ิง เพียงแต่รอยแผลบนหน้าส่วนใหญ่

เกิดข้ึนจากการถูกบาดขณะตกลงมา หลงัช�าระล้างเลอืดออกไป ก็เผยหน้าตา

ดั้งเดิม

ถึงแม้บนหน้ามีรอยแผล บนศีรษะเองก็พันปิดด้วยผ้าบางรอบหน่ึง  

แต่ยังคงมิได้ท�าลายถึงความหล่อเหลางดงามของเขา ไม่ว่าจะเป็นความโค้ง 

ของสันจมูก หรือว่าริมฝีปากท่ีเม้มแน่น ล้วนมีกล่ินอายสันโดษเปล่าเปล่ียว 

อยู่หลายส่วน สอดคล้องกับภาพลักษณ์เหนือสามัญชนที่คนรอบข้างนึกถึง 

คนในส�านักพรตเขาเสวียนตูยิ่ง

คาดเดาได้ไม่ยาก หลงัจากดวงตาคูน้ี่ลมืขึน้ จะก่อเกิดผลลพัธ์อนังดงาม

เหลือล�้าเพียงไร

อวีเ้ซงิเยียนถูกเย่ียนอูซ๋อืรบัเป็นศษิย์ได้ ย่อมไม่มทีางท่ีจะเป็นคนรปูโฉม

อัปลักษณ์ ตัวเขาท่องเที่ยวทั่วหล้า นับว่าเคยพบเห็นคนงามเลิศล�้ามาไม่น้อย  

แต่กับใบหน้าทีม่รีอยแผลนับไม่ถ้วนน้ีของเส่ินเฉียว เขายังคงเหม่อลอยครูห่น่ึง 
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แล้วจึงหยิบยาขึ้นมา เริ่มทายาให้เขาพลางลอบรู้สึกเสียดาย

ถึงแม้กระดกูหกัต่อได้ ชพีจรขาดต่อได้ แต่อวัยวะภายในท่ีได้รบับาดเจบ็

สาหัสน้ันกลับมิใช่สิ่งที่ซ่อมแซมให้กลับมาดีได้เท่าไร ซ�้ายังได้ฝึกปรือน้อยลง 

ภายหน้าเกรงว่าเสิ่นเฉียวผู้น้ีจะเทียบไม่ได้แม้กระท่ังคนท่ัวไป ลองคิดว่า 

เหตุการณ์ที่วรยุทธ์ซึ่งตนเองฝึกมาอย่างล�าบากสูญหายไปในชั่วข้ามคืน  

อว้ีเซิงเยียนก็รู้สึกมิอาจจินตนาการและยอมรับได้ กลับกัน ความสะเทือนใจ 

ที่เสิ่นเฉียวได้รับคงมากกว่าเขา

น่าเสียดายนัก 

อวี้เซิงเยียนมองดูใบหน้าขาวซีดปราศจากสีเลือดของอีกฝ่าย ส่ายหน้า

พลางลอบกล่าวในใจ

ที่เย่ียนอู๋ซือลงมือช่วยคน เพียงแค่เกิดจากความคิดชั่ววูบ หลังคน 

ถูกช่วยกลับมา ทุกอย่างก็กลายเป็นหน้าที่ของอว้ีเซิงเยียน เขาไม่เคยถาม 

แม้แต่ประโยคเดียว

อ�าเภอฝูห่นิงคืออ�าเภอเล็กๆ อ�าเภอหนึ่ง เดิมทีไม่มีผู ้คนมาเยือน 

แต่อย่างใด แต่เพราะศกึนัน้ท่ียอดเขาป้ันปูเ้ป็นทีเ่ลือ่งลอืเหลอืเกิน หลายวันน้ี 

จึงมีคนในยุทธภพไม่น้อยทยอยลงมาจากยอดเขาปั้นปู้ ผ่านอ�าเภอฝู่หนิง 

ก็แวะค้างแรมหนึ่งคืน อว้ีเซิงเยียนออกไปข้างนอกจึงบังเอิญได้ยินข่าวคราว 

กลับมาไม่น้อย

อย่างเช่นการต่อสูข้องเสิน่เฉยีวกับคนุเสยีตระการตาอย่างย่ิง น่าเสยีดาย

ที่ถึงอย่างไรเสิ่นเฉียวก็มิใช่ฉีเฟิ่งเก๋อ เทียบกับอาจารย์ของเขาแล้วยังห่างไกล

อย่างย่ิง ส่วนคุนเสียเทียบกับหูลู่กูเมื่อยี่สิบปีก่อน ยังมีท่าทางท่ีเหนือกว่า  

ฉะนั้นปรมาจารย์เสิ่นมิเพียงสู้ไม่ได้ ยังถูกตีตกหน้าผากระดูกแหลก

ก่อนหน้านี้ได้ยินว่าคุนเสียส่งสารท้ารบไปหาเสิ่นเฉียวโต้งๆ คนไม่น้อย

ล้วนเดือดดาลอย่างย่ิง ซ�้ายังใคร่ทดสอบ คิดสยบความโอหังของชาวทูเจว๋ีย 

ทว่าหลงัศกึน้ีจงึเหน็ว่าแม้กระท่ังเจ้าส�านกัเขาเสวียนตก็ูแพ้ยับเยิน คนท่ีอยาก

ออกหน้าแต่เดิมเหล่านั้นย่อมต่างหลบลี้หนีหน้า มิกล้าลูบคมอีก

เมื่อผ่านศึกนี้ คุนเสียจึงมีชื่อเสียงกระเดื่องเลื่องลือแทนที่เสิ่นเฉียว  
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ไต่เต้าสู่สิบอันดับแห่งใต้หล้า ว่ากันว่าเขามาจงหยวนคราน้ี จะท้าประลอง 

ยอดฝีมือจงหยวนอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายต่อไปอาจเป็นหลวงจีนเสวี่ยถิง 

แห่งแคว้นโจว

นับตั้งแต่ชาวจิ้นย้ายลงใต้ ห้าชนเผ่านอกด่านเข้าสู่จงหยวน ใต้หล้า 

ไม่เคยมีการรวมแคว้นเป็นหนึ่งอีกเลย บัดนี้ทางเหนือมีโจวและฉี ทางใต้ 

มีราชวงศ์เฉิน (หนานเฉิน) ทูเจว๋ียและถู่อว้ีหุนยึดชายแดนขยายพ้ืนท่ี  

บรรดาส�านักและตระกูลขุนนางต่างท�าเพื่อเจ้านายตัวเอง

เขาเสวียนตเูป็นหวัหน้าส�านกัเต๋า นบัตัง้แต่ฉเีฟ่ิงเก๋อเป็นต้นมาก็ยืนหยัด

เป็นกลาง ไม่ก้าวก่ายการแย่งชิงอ�านาจทางโลก บัดน้ีเส่ินเฉียวพ่ายแพ้ให้ 

คุนเสีย เป็นตายไม่แน่ชัด เขาเสวียนตูยังไม่รู ้จะให้ใครสืบทอด ผู้สืบทอด 

ก็ไม่รู้จะสานต่อจุดยืนของรุ่นก่อนได้หรือไม่ สถานการณ์ในใต้หล้าก็ไม่แน่ว่า

จะเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้หรือไม่

ตวัหลกัท่ีอยู่ใจกลางวังวนกลบันอนอยู่บนเตยีงตลอด ทุกวันมอีว้ีเซงิเยียน

และคนในหมูบ้่านคอยทายาเปลีย่นเสือ้ให้ เขาไม่รูเ้นือ้รูต้วั ไม่สขุไม่โศก ไม่รูว่้า

โลกภายนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างสิ้นเชิง

กระทั่งครึ่งเดือนให้หลัง เขาจึงมีความเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก

อวี้เซิงเยียนถูกบ่าวรีบเชิญมาดูเสิ่นเฉียวที่ค่อยๆ ลืมตาขึ้น

"เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกหักยังไม่ประสาน อย่าขยับส่งเดช 

จะดีกว่า"

ฝ่ายตรงข้ามขมวดคิ้วเล็กน้อย ริมฝีปากเปิดปิด คล้ายอยากกล่าวอะไร 

ซ�้ายังมีสีหน้างงงวยทันที

คงไม่ได้ศีรษะกระแทกจนกลายเป็นคนโง่ไปแล้วกระมัง

อวี้เซิงเยียนครุ่นคิด พลางถาม "เจ้ายังจ�าได้หรือไม่ว่าเจ้าชื่ออะไร"

ฝ่ายตรงข้ามกะพริบตาด้วยท่าทางเชื่องช้า จากน้ันค่อยๆ ส่ายหน้า  

วงโค้งแผ่วเบาจนแทบไม่สามารถสังเกตได้

สญูเสยีความทรงจ�าแล้ว? แต่ก็เป็นปกติ ถึงอย่างไรศีรษะได้รบับาดเจบ็

ร้ายแรงเพียงนั้น อว้ีเซิงเยียนยังจ�าวันท่ีเส่ินเฉียวเพ่ิงถูกแบกกลับมาได้  
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แผลท่ีทั้งลึกทั้งยาวรอยหนึ่งตรงท้ายทอยแทบจะมองเห็นกระดูกขาว 

อันน่าสยดสยองด้านล่างได้

"สหายท่านนี้..." ฝ่ายตรงข้ามกล่าวเสียงเบายิ่ง เขาต้องเขยิบเข้าไปใกล้

จึงฟังได้อย่างถนัดถนี่ "เบื้องหน้าข้ามืดสนิท มองไม่เห็นสิ่งของ..."

อว้ีเซิงเยียนตกใจ ท่ีแท้มิได้กลายเป็นคนโง่ แต่กลายเป็นคนตาบอด 

ไปแล้วอย่างนั้นหรือ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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