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จวินปู ้อู ้หันหน้าหนีก่อนพูดอย่างแข็งท่ือ "เช่นนี้ข้าน้อยก็ไม่ม ี

ความเห็นแล้ว คิดไม่ถึงว่าอยู่มาจนป่านน้ี วันนี้ก็ยังคงมีตาแต่ไร้แวว  

ขอพระชายาโปรดอภัยด้วย"

พูดจบก็น่ังลงโดยไม่พูดอะไร และต่อจากน้ันก็ไม่พูดอะไรอกี

ศิษย์ของมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อมิใช่ใครท่ีไหนก็อ้างตัวได้ ทว่า 

วันนีฉ้นิโยวโยวมาปรากฏตวัด้วยฐานะพระชายาเซิง่ผงิชนิอ๋องแห่งแคว้น

เซียงเยว่ีย เรื่องอาจารย์ของนางนี้ไม่มีทางบอกออกมาส่งๆ เป็นอันขาด  

มิเช่นน้ันไม่เพียงเซิ่งผิงชินอ๋องจะเสื่อมเสียชื่อเสียง เกรงว่าแม้แต่แคว้น 

เซียงเยวี่ยก็จะพลอยเป็นที่ตลกขบขันของแต่ละแคว้นด้วย

ที่ร้ายกว่าน้ัน หากนางกล้าน�าชื่อผู้เป็นแบบอย่างของนักกลไกใน 

ใต้หล้าอย่างมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อมาล้อเล่น พอเรื่องถูกเปิดโปงก็จะ

ไม่มีนักกลไกยินยอมท�างานให้แคว้นเซียงเยวี่ยอีก
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ฉินโยวโยวไม่ได้พูดเสียงดัง แต่หนึ่งบอกต่อสิบ สิบบอกต่อร้อย 

เพียงไม่นานผู้เข้าแข่งขันและแขกเหรื่อตลอดจนบรรดาชาวบ้านที่มาชม

เรื่องครึกครื้นทั้งในและนอกสนามก็รู้ข่าวที่น่าตระหนกตกใจนี้กันทั่ว

ราษฎรทัว่ไปของแคว้นเซยีงเยว่ียย่อมจะตืน่เต้นดใีจเหลือประมาณ 

พวกเขาอาจไม่เข้าใจว่าศิษย์ของฉีเทียนเล่อมือเทพแห่งกลไกสามารถ

น�าพาอะไรมาให้พวกเขาได้บ้าง ทว่าชือ่เสยีงนกักลไกอนัดบัหน่ึงในใต้หล้า 

ของฉีเทียนเล่อซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันนั้นคนท้ังหมดล้วนทราบดี เขา

แค่คนเดียวยังร้ายกาจกว่าเหล่านักกลไกแสนยโสโอหังข้างในนั้นเสียอีก

บคุคลร้ายกาจเช่นนี ้ศิษย์ของเขาแต่งให้ชนิอ๋องของแคว้นเซียงเยว่ีย 

ของพวกเขา นี่เป็นเรื่องที่ควรค่าให้ภาคภูมิใจเพียงไรเล่า

เทยีบกับบรรยากาศครกึครืน้ทีน่อกสนาม บรรยากาศข้างในกลบัดู

แปลกพิกลอยู่บ้าง

คนของแคว้นเซยีงเยว่ียย่อมจะดใีจเป็นล้นพ้น แต่สามตระกูลใหญ่

ด้านวิชากลไกรวมถึงคนที่มาจากแคว้นอื่นๆ และกลุ่มอ�านาจพิเศษกลับ

มีอารมณ์ซับซ้อนย่ิง ท่ีอิจฉาริษยาชิงชังก็มี ท่ีหวาดระแวงไม่หยุดก็มี  

ที่เลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ก็มีอีกเช่นกัน

ทว่าทุกคนเห็นท่าทางอ่อนแอปวกเปียกแสนเปราะบางของ 

ฉินโยวโยวแล้วก็อดจะสงสัยไม่ได้ สาวน้อยนางน้ีเก่งกาจเหมือนที่ 

อาจารย์นางพูดจริงๆ หรือ

หากตนเองมีศิษย์หญิงที่งดงามตรึงใจเพียงนี้ คาดว่าก็อาจจะ 

ชมนางด้วยถ้อยค�าเกินจริงให้นางดีใจเช่นกัน

ครั้นคิดได้เช่นนี้ ความเลื่อมใสระมัดระวังท่ีคนจ�านวนมากมีต่อ 
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ฉินโยวโยวก็หายไปกว่าครึ่ง

ในความเป็นจริง สตรีอ่อนแอที่ไร้เร่ียวแรงแม้แต่จะมัดไก่นางหนึ่ง 

หากต้องท�ากลไกย่อมจะเสียเปรียบคนมีตบะมากนัก ถ้าฉีเทียนเล่อ 

ตั้งใจจะบ่มเพาะศิษย์รักของตนเองจริงๆ มีหรือจะปล่อยให้นางอ่อนแอ

จนเป็นเช่นนี้

พระชายาเซิ่งผิงชินอ๋องนางนี้คาดว่าอย่างมากก็โดดเด่นเรื่อง 

วาดภาพออกแบบเท่านั้น

หากฉีเทียนเล่อให้ลูกศิษย์แต่งให้ชินอ๋องแคว้นเซียงเยวี่ย นี่เป็น

สัญญาณอันตรายอย่างมากจริงๆ หนึ่งปีที่เขาหายตัวไปคงมิใช่ว่าก�าลัง

ค้นคว้าอาวุธลับอะไรให้กับแคว้นเซียงเยวี่ยอยู่กระมัง

ครั้นคิดได้เช่นน้ี บรรดาทูตซึ่งเป็นตัวแทนแคว้นอ่ืนต่างก็รู ้สึก 

ลุกนั่งไม่ติดที่ขึ้นมา

ผู้เฒ่ารองเฟิงเองก็เป็นหนึ่งในเจ็ดผู้ตัดสิน ต�าแหน่งที่อยู่ของเขา 

ไม่สะดวกจะเคลื่อนไหวอะไร มิเช่นนั้นเกรงว่าป่านนี้เขาคงกระโจนลงไป

ด้านล่างแท่นเพ่ือถามเฟิงกุยอว๋ินแล้วว่าเหตุใดต้องปิดบังเร่ืองท่ีส�าคัญ

ที่สุดกับเขา ตกลงมีเป้าหมายอะไรกันแน่

จินฝูถูท่ีเป็นผู้ตัดสินเช่นเดียวกันแอบอุทานในใจ คิดอย่างไรก็ 

คิดไม่ถึงว่าฉีเทียนเล่อที่แต่ไรมาไม่เคยผูกติดกับกลุ่มอ�านาจใดจะถึง 

กับมาลูกไม้นี้ มิน่าเหยียนตี้ถึงไม่ถูกตาต้องใจในตัวบุตรสาวของตน  

ทัง้ยังมท่ีาทเีรยีบเฉยต่อคนของทัง้สามตระกูลใหญ่ ผูแ้ข็งแกร่งอนัดบัหนึง่

ด้านวิชากลไกในใต้หล้าถูกเขาดึงเข้าเป็นพวกได้แล้ว ผูอ้ืน่ยังจะมค่ีาอะไร

ในสายตาเขาอีก
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บนต�าแหน่งที่นั่งคนสกุลจินที่ด้านล่างแท่น จินหมิงชุนถลึงตามอง

ฉินโยวโยวบนที่นั่งผู้ตัดสินเขม็ง ในใจบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร

สตรีที่งามแต่รูปในสายตานางถึงกับเป็นศิษย์ของฉีเทียนเล่อผู้เป็น

แบบอย่างของนักกลไกหนุ่มสาวทั้งหมด...แล้วจะให้นางท�าใจยอมรับ 

ได้อย่างไรกัน ในเมื่อนางดูหมิ่นดูแคลนอีกฝ่ายมาโดยตลอด

ไม่ว่าผู้อื่นจะคิดเช่นไร เหยียนตี้กับคนแคว้นเซียงเยว่ียก็พอใจ 

ในผลลัพธ์อันสะท้านสะเทือนอย่างยิ่ง

เมื่อได้ฤกษ์ ขุนนางฝ่ายพิธีการก็ขอให้เหยียนตี้เป็นผู ้เปิดงาน  

เซ่นไหว้ฟ้าดินตลอดจนปฐมบรรพบรุษุนกักลไกเสรจ็สิน้ก็ประกาศเริม่งาน

เวทีประลองสุดยอดฝีมือ

สามวันแรกของงานจะเป็นการแข่งขันรอบแรก โดยนักกลไก

สามารถส่งผลงานกลไกของตนเองมาร่วมรับค�าวิจารณ์และการทดสอบ

ได้ทุกคน สุดท้ายผู ้ตัดสินทั้งเจ็ดรวมกับเหยียนตี้ที่เป็นประธานงาน 

จะเลือกนักกลไกจ�านวนสี่สิบคนให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

เนื่องจากเป็นรอบแรก ผู้เข้าร่วมจึงมีจ�านวนค่อนข้างมาก ผู้ตัดสิน

ทั้งเจ็ดและเหยียนต้ีจึงแยกที่นั่งเป็นสี่กลุ่ม ต่างดูผลงานของนักกลไก

แต่ละคนแล้วเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดมากลุ่มละสิบคน เมื่อรวมอีกสิบคน

ทีม่าจากสามตระกูลใหญ่และแคว้นเจ้าภาพทีก่�าหนดจ�านวนคนเข้ารอบ

ไว้ต่างหากแล้ว ผูเ้ข้าแข่งขนัทีเ่ข้ารอบรองชนะเลศิก็จะมท้ัีงหมดห้าสบิคน

ผู้ตัดสินทั้งเจ็ดจับคู่กันโดยหน่ึงราชันยุทธ์คู่กับหนึ่งตัวแทนจาก 

สามตระกูลใหญ่ ส่วนเหยียนตี้กับฉินโยวโยวก็ได้เป็นคู่กันพอดี

หลังพิธีเปิดงานอันเรียบง่ายแต่ย่ิงใหญ่จบลง ในสนามฝึกก็มีโต๊ะ

Page �������������� 2.indd   10 23/3/2563 BE   12:49



11

เอ๋อเหมย

ขนาดใหญ่สี่ตัวมาวางทันที ผู้ตัดสินท้ังเจ็ดและเหยียนตี้แยกย้ายกัน

ประจ�าท่ี เหล่านักกลไกที่มาร่วมงานก็แสดงผลงานต่อหน้าพวกเขา 

ตามล�าดับหมายเลข

คู่เหยียนตี้กับฉินโยวโยวโดดเด่นที่สุด คนหนึ่งหน้าบึ้งตึงจนท�า 

ผู้คนตกใจตาย อีกคนกลับงดงามมีชีวิตชีวาจนท�าคนหลงใหลตายได้  

ผูเ้ข้าแข่งขนัทีโ่ชคดีได้ไปอยู่ต่อหน้าพวกเขาหากไม่ถูกท�าให้ตกใจจนตวัสัน่  

พูดจาตะกกุตะกกั ก็ถูกท�าให้หลงใหลจนสมองเลอะเลอืน นิง่งนัเป็นไก่ไม้

โชคดีที่ฉินโยวโยวเชี่ยวชาญในด้านน้ีอย่างมาก ส่วนใหญ่แค่น�า 

ผลงานของอีกฝ่ายมาจับดูไม่ก่ีทีแล้วก็ถามค�าถามอีกไม่ก่ีข้อก็รู้แล้วว่า 

อีกฝ่ายมีความสามารถระดับใด

แม้ว่าระดบัของผูเ้ข้าแข่งขันเกือบท้ังหมดจะเป็นระดบัต้นจนต้นไป

กว่าน้ีไม่ได้ในสายตาฉินโยวโยว แต่ก็มีนักกลไกสมัครเล่นบางคนท่ีมี 

ความคิดแปลกใหม่ที่ค่อนข้างไม่เลวในสายตานาง

ฉินโยวโยวยากจะมีโอกาสคุยเรื่องวิชากลไกกับคนร่วมสายวิชา

จ�านวนมากเพียงนี้ อารมณ์นางจึงดีถึงขีดสุด เอาแต่ย้ิมแฉ่งตลอดเวลา 

ลืมการมีอยู่ของเหยียนตี้ไปโดยสิ้นเชิง

เหยียนตีใ้บหน้าไร้อารมณ์ก็จรงิ ทว่าในใจกลบัแอบนกึเสยีใจอย่าง

อดไม่ไหว เขาไม่ควรพาฉินโยวโยวมาที่นี่

ในใจสาวน้อยนางนี ้อนัดับหน่ึงคืออาจารย์ของนางอย่างปราศจาก

ข้อสงสัย รองลงมาคือวิชากลไกและสัตว์วิเศษที่รู้จักแต่กินสองตัวน้ัน  

รองลงมาอีกถึงค่อยน่าจะเป็นเขา

ทว่าฉนิโยวโยวทีค่กึคกัผ่องใสท้ังยังใจจดจ่อมคีวามสขุเช่นน้ีก็ชวนให้ 
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คนหลงใหลมากจริงๆ หากมิใช่สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ เขาก็อยาก 

อุ้มนางขึ้นมาจูบให้ชื่นใจเสียด้วยซ�้า

ส่วนเหล่านักกลไกที่มาแสดงผลงานต่อหน้าฉินโยวโยวนั้น ไม่ว่า

ก่อนหน้านี้มีความเห็นเช่นไรต่อนาง หลังได้สนทนากันไม่กี่ค�าแล้วก็ 

ล้วนอดจะมองนางใหม่ไม่ได้

สมแล้วทีเ่ป็นศิษย์ของปรมาจารย์ฉ!ี แต่ละค�าพูดล้วนตรงจดุส�าคญั

ทั้งสิ้น แค่ได้ฟังพวกเขาบรรยายถึงจุดเด่นและความสามารถของผลงาน

แล้วมองดูเพียงไม่ก่ีอึดใจ ก็รู ้ถึงความคิดความสับสนขณะพวกเขา

ออกแบบและความล�าบากที่ประสบระหว่างข้ันตอนการท�าได้เป็น 

ส่วนใหญ่ ถึงขัน้ว่าปัญหาและจดุบกพร่องทีพ่วกเขาไม่อาจแก้ได้ก็ยังระบุ

ออกมาได้ทั้งหมด

รูก้ระจ่างแจ้งทกุสิง่อย่างประหนึง่ว่านางร่วมท�ากลไกมากับพวกเขา

ตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียว

ดวงอาทติย์คล้อยตกดนิ นอกจากช่วงพักกินอาหารแล้ว ฉนิโยวโยว 

ก็แทบไม่ได้หยุดพัก เหยียนตี้เห็นแล้วก็ขมวดคิ้วไม่หยุด เห็นว่าสมควร 

แก่เวลาแล้วจึงประกาศหยุดงานในวันนี้ วันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานกันต่อ

ฉินโยวโยวลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วถึงได้พบว่านางเหน่ือยแทบกระอัก 

คอทั้งแห้งท้ังคัน ทรมานอย่างย่ิง เหยียนตี้ประคองนางเข้ารถม้าแล้วก็ 

ยัดยาที่ไม่รู ้มีสรรพคุณอะไรให้นางกินหลายเม็ด ก่อนกล่าวเสียงเข้ม  

"วันพรุ่งน้ีข้าจะให้นักกลไกอีกสองคนไปนั่งตัดสินแทนเจ้า ส่วนเจ้าก็ 

พักผ่อนในจวน ไม่ต้องไปแล้ว"

ฉินโยวโยวกลืนยาลงไปอย่างว่าง่าย ปล่อยให้เขากอดนางไว้ใน 
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อ้อมแขน นางกระแซะถูไถเขาเหมือนลูกแมวก่อนเอ่ยว่า "ข้าอยากไป"

นางจ�าได้ว่าเมือ่ก่อนเวลาท่ีอ้อนอาจารย์เช่นน้ี อาจารย์แทบไม่เคย

ปฏิเสธนาง

เหยียนต้ีถูกนางท�าให้ใจอ่อนจริงๆ กระน้ันก็ยังคงยืนกราน "เจ้า 

เสียงแหบแล้ว อีกทั้งเจ้าเป็นพระชายาของข้า ไม่ควรปรากฏตัวต่อหน้า

ธารก�านัลเยี่ยงนี้"

มีเพียงสวรรค์ที่รู ้ว่าวันน้ีเขามีความคิดอยากควักลูกตาบรรดา 

นักกลไกที่มองนางตาปรอยไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง

ฉินโยวโยวลอบเหลือกตา เป็นท่านให้ข้ามาเองแท้ๆ ตอนนี้กลับมา

รังเกียจที่ข้าปรากฏตัวต่อหน้าธารก�านัลเสียได้ ฮึ!

ใช่ว่าฉินโยวโยวจะไม่รู้ว่าผู้มีพระคุณปีศาจคิดจะใช้ชื่อเสียงของ

อาจารย์นางมาขู่ขวัญแคว้นอื่น รวมถึงสามตระกูลใหญ่ด้านวิชากลไก 

และยอดฝีมือชาวยุทธ์อีกจ�านวนหน่ึงด้วย ทว่าเรื่องเหล่าน้ีนางคร้านจะ

ถือสาใส่ใจมาแต่ไหนแต่ไร

บดันีเ้ขาบรรลจุดุประสงค์แล้วจงึตดัสนิใจไม่ให้นางไปเป็นผูต้ดัสนิอกี  

เช่นนี้ควรท�าอย่างไรดี

จากประสบการณ์ทีน่างเคยรบัมอืกับอาจารย์ การใช้เหตผุลเข้าพูด

ย่อมไม่มีประโยชน์ เพราะโดยปกตินางมักพูดไม่ชนะอยู่แล้ว วิธีที่ดีที่สุด

คือท�าปั้นปึ่งดึงดัน พออาจารย์รู้สึกผิดหรือทนถือสาหาความกับนางต่อ 

ไม่ได้ นางก็ชนะแล้ว!

"ข้าอยากไป ท่านให้ข้าไปเถิด" ฉนิโยวโยวท�าตวัอ่อน ถึงขัน้เป็นฝ่าย

ยกมือกอดเอวเหยียนตี้พลางอ้อนวอน
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สาวน้อยนางนี้ช่างใช้อุบายสาวงามกับข้าได้เก่งกาจนัก...เหยียนตี้

ใจเต้นรัว เขาโน้มใบหน้าลงประกบริมฝีปากนาง บนริมฝีปากนุ่มละมุน 

ยังเจือด้วยรสหอมหวานจากน�้าหวานดอกไม้แก้คอแห้งที่ลว่ีอี้ยกมาให้

ก่อนหน้านี้ ท�าให้เขาหัวใจสั่นคลอนโดยไม่รู้ตัว

"วันพรุ่งนี้ห้ามพูดมาก ให้พวกนางเตรียมน�้าหวานดอกไม้ให้เจ้า 

มากหน่อย หากวันพรุ ่งน้ีเจ้าเหน่ือยจนเป็นเช่นน้ีอีก วันที่เหลือจะ 

ไม่อนุญาตให้เจ้าไปแล้ว" สุดท้ายเหยียนตี้ก็ยอมถอยให้ก้าวหนึ่ง

ปล่อยให้นางคิดว่าอุบายเล็กๆ ของนางใช้ได้ผลไปแล้วกัน วันหน้า

นางใช้บ่อยๆ ก็เป็นผลดีต่อเขา เหยียนต้ีหาเหตผุลให้การกระท�าของตนเอง 

ดืม่ด�า่กับความรูส้กึแสนวเิศษท่ีได้ตระกองกอดเน้ือนวลอวลสคุนธ์ไว้เตม็

อ้อมแขนอย่างสบายใจ

เมือ่ไม่มสีตัว์วิเศษสองตวัน้ันมาคอยขัดคอ สาวน้อยกโ็ผซบอ้อมอก

เขาในเวลาไม่นานอย่างที่คิดจริงๆ เขาควรลงมือตั้งนานแล้ว ทว่าตอนนี้

ก็ยังไม่นับว่าสาย

รอพวกมนัต่ืนมาในอกีหลายเดือนหรอืหลายปีให้หลงั โยวโยวก็เป็น

ของเขาโดยสมบูรณ์แล้ว...

ฉินโยวโยวกลับถึงจวนอ๋อง กินอาหารเย็นเสร็จก็ไปคลังสมบัต ิ

ใต้สวนดอกไม้เพ่ือดูสัตว์วิเศษทั้งสองที่อยู่ในภาวะจ�าศีล เมื่อแน่ใจว่า 

ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วถึงค่อยกลับเรือนไปพักผ่อนอย่างวางใจ

กลไกในคลังสมบัติใต้สวนเป็นฝีมือการออกแบบของนาง ซ�้ายังมี

ยอดยุทธ์ขั้นเก้าอย่างเหล่าจั๋วเฝ้าพิทักษ์ ต้าจุ่ยกับเสี่ยวฮุยอยู่ข้างใน  
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นางก็ค่อนข้างวางใจ

เพียงแต่ยามนอนหลับตอนกลางคืน ข้างกายขาดร่างอบอุ่นปุกปุย

ของเสี่ยวฮุยไปก็ท�าให้นางรู้สึกไม่ชินอยู่บ้าง

ทิศเหนือของเมืองจื่อเย่ีย ภายในสาขาของสกุลเฟิงแห่งซีเหอ  

ผู้เฒ่ารองเฟิงก�าลังระเบิดอารมณ์ใส่เฟิงกุยอวิ๋น

"เจ้าเข้าร่วมส�านักเฟิ่งเสินแล้วคงได้รับความส�าคัญเป็นอย่างมาก 

ถึงได้ปีกกล้าขาแข็งจนไม่เห็นบรรดาคนร่วมตระกูลอย่างพวกข้าอยู ่

ในสายตาเช่นน้ี เจ้าช่างปิดบงัฐานะของสาวน้อยนางนัน้ได้มดิชดิเสยีจริง 

เกรงว่าวันหน้าหากเจียงหรูเลี่ยนกับเมธาจารย์ซว่ีกวงสั่งให้เจ้าเล่นงาน

สกุลเฟิงเรา เจ้าก็คงเก็บเป็นความลบั แล้วเป็นกองหน้าท�างานให้พวกเขา

ด้วยเช่นกัน!"

เฟิงกุยอว๋ินคาดไว้ก่อนแล้วว่าพอกลับมาจะต้องถูกซักไซ้ไล่เลียง

อย่างหนัก เวลาช่วงกลางวันมีมากพอให้เขาเตรียมค�าแก้ตัวอันไร้ที่ติ 

ได้เรียบร้อย

"ท่านปู่รองกล่าวหนักไปแล้วขอรับ หากข้ารู้เรื่องนี้ก่อน ต่อให้ต้อง

แตกหักกับเมธาจารย์ซวี่กวงก็จะคิดหาวิธีดักจับนางเอาไว้ มีหรือจะ 

ปล่อยให้นางตกอยู่ในมือเหยียนตี้จนกลายเป็นพระชายาของเขาได้" 

สีหน้าจืดเจื่อนจนใจของเฟิงกุยอวิ๋นแสดงออกมาจากใจจริง

อันทีจ่รงิมใิช่เขาไม่อยากดักจบัตัวฉนิโยวโยว เพียงแต่เขาเดนิหมาก

พลาดไปหนึง่ตา ทว่าบดันีเ้รือ่งน้ีกลบัเป็นเหตุผลท่ีดท่ีีสดุในการท�าให้เขา

หลุดพ้นข้อสงสัย
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"เมธาจารย์ซว่ีกวงไม่เคยบอกเจ้าเร่ืองฐานะของนางเลยหรือ"  

ผู้เฒ่ารองเฟิงครุ่นคิดเล็กน้อย สถานการณ์ในตอนน้ีไม่เป็นผลดีอะไร 

ต่อเฟิงกุยอวิ๋นจริงๆ กระนั้นเขาก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

"เมธาจารย์ซว่ีกวงเพียงแต่บอกว่านางเป็นบุตรสาวของอาหญิง

เหยาจี ท่าทีมีลับลมคมใน ข้ามีหรือจะกล้าถามให้มากความ บัดนี้ 

มาคิดดู เขาน่าจะจงใจลวงให้ข้าคิดไปทางอื่น เดิมทีเขาเองก็ระแวงข้า 

ที่เป็นคนสกุลเฟิงเช่นกันขอรับ" เฟิงกุยอวิ๋นถอนหายใจยาวพลางกล่าว

ผู้เฒ่ารองเฟิงหัวเราะเสียงเย็นสองทีก่อนเอ่ยว่า "ได้! ข้าจะถือว่า 

เจ้าไม่รู้เรื่องอะไรท้ังน้ัน แต่เจ้าสะกดรอยตามนางจากแคว้นตัวลี่มาถึง

แคว้นเซียงเยวี่ย ไม่เห็นนางมีความผิดปกติใดเลยหรือ นางเป็นบุตรสาว

ของเหยาจจีรงิๆ? บดิาบงัเกิดเกล้าของนางคอืผู้ใด เหตใุดนางถึงกลายเป็น 

ศิษย์ของฉีเทียนเล่อได้"

"เรือ่งทีน่างเป็นบตุรสาวของอาหญิงเหยาจน่ีาจะเป็นเรือ่งจรงิอย่าง

ไม่ต้องสงสัย ส่วนเรื่องบิดาบังเกิดเกล้านั้นต้องมิใช่เจียงหรูเลี่ยนแน่นอน 

หากจะกล่าวถึงสิ่งผิดปกติ...ในตัวนางเดิมทีมีตบะไม่อ่อนด้อย เพียงแต่

คล้ายว่าถูกคนของส�านักเฟิ่งเสินวางยาท�าลายเสียแล้ว ท่ีนางรั้งอยู ่

ข้างกายเหยียนต้ีก็น่าจะเก่ียวข้องกับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ข้าจะสืบด ู

อย่างระมัดระวังขอรับ" เฟิงกุยอวิ๋นตอบอย่างระมัดระวังยิ่ง

ผู ้เฒ่ารองเฟิงมองเขาด้วยสีหน้าอันน่าครั่นคร้ามชั่วครู ่หน่ึงก็ 

พยักหน้าช้าๆ กล่าวว่า "ดี เจ้าไปเถอะ"

เฟิงกุยอว๋ินค้อมตัวคารวะก่อนถอยออกไป ผู้เฒ่ารองเฟิงมองเงา

หลงัทีเ่ดนิจากไปไกลของเขาพลางแค่นเสยีงพูด "เจ้าลูกกระต่าย จะก่ีตวัๆ 
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ก็ล้วนแต่วางใจไม่ได้"

ชายฉกรรจ์ชุดสีด�าร่างผอมผู้หน่ึงเดินช้าๆ ออกมาจากในเงามืด 

กล่าวถามเสียงเบา "ต้องการให้จับตาดูเขาหรือไม่ขอรับ"

ผู้เฒ่ารองเฟิงส่ายหน้าช้าๆ ก่อนตอบ "ไม่ต้อง ฝีมือเท่านี้ของเขา 

ยังสร้างเรื่องวุ่นวายใหญ่โตไม่ได้หรอก กลับกันข้าหวังให้เขาสามารถ 

ท�าเรื่องใหญ่อะไรออกมาได้เสียด้วยซ�้า สิ่งท่ีสกุลเฟิงเราขาดไปก็คือ 

ผู้สืบทอดที่เก่งกล้าสามารถ"

"ความสามารถด้านวิชากลไกของเขาแย่เกินไป ยากจะท�าให้ผู้คน

ยอมรับได้" ชายฉกรรจ์ชุดสีด�ากล่าวด้วยน�้าเสียงเจือแววดูแคลน

ผู้เฒ่ารองเฟิงเงียบไปชั่วครู่ก่อนพึมพ�า "ลองดูไปก่อน ลองดูไป 

อีกสักหน่อยแล้วกัน"

เฟิงกุยอวิ๋นกลับถึงที่พัก เยี่ยหรูเหนียนก็รีบรุดกลับมาจากข้างนอก

พอดี

ที่สาขาแห่งนี้ของสกุลเฟิงมีท่ีดักฟังติดตั้งไว้ในที่ลับไม่รู้ตั้งเท่าไร 

เย่ียหรเูหนียนจงึขยับไปกระซบิข้างหเูขาอย่างรอบคอบระมดัระวงัย่ิงยวด 

"สบืเรือ่งทีเ่มือ่คนืเหยียนตีพ้าแม่นางฉนิออกนอกเมอืงกลางดกึมาได้แล้ว

ขอรับ เห็นว่าจู่ๆ สัตว์วิเศษท้ังสองของแม่นางฉินก็เลื่อนขั้นก่อนก�าหนด 

สลบไสลอยู่ที่คฤหาสน์นอกเมือง" 

เฟิงกุยอวิ๋นค่อยๆ ก�าหมัดแน่น เขาพูดในใจเงียบๆ เหยียนตี้หนอ 

เหยียนตี้ ร้ายกาจอย่างที่คิดจริงๆ!

ในทีส่ดุไม่ก่ีวันมานีเ้ขาก็หาโอกาสโน้มน้าวเหอหม่านจือ่ทีพั่กอยู่ใน
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จวนจงหย่งโหวเป็นการชั่วคราวให้ติดต่อฉินโยวโยวแทนเขาได้ส�าเร็จ  

คิดไม่ถึงว่าสัตว์วิเศษของฉินโยวโยวจะเลื่อนขั้นจ�าศีลกะทันหัน เมื่อไม่มี

พวกมันคอยเป็นสื่อกลาง เหอหม่านจื่อจะไปติดต่อกับฉินโยวโยวด้วย

ตนเองคงเป็นเรื่องที่ยากย่ิงกว่ายาก นับประสาอะไรกับการจะหาโอกาส

อธิบายเรื่องของเขาให้ฉินโยวโยวเข้าใจ

เขาช้าไปก้าวหนึ่งอีกแล้ว...

อีกด้านหนึ่งของเมืองหลวง ภายในเรือนรับรองที่สกุลจินแห่ง 

กุ่ยซานไถพัก จินหมิงฉือและเหล่าลูกศิษย์ที่เข้าร่วมการแข่งรอบแรก 

ก�าลงัคยุถึงงานอนัย่ิงใหญ่เอกิเกรกิในวนันีอ้ยู่กับเหวินเฟิงเซิง่ทีป่ลอมชือ่

เป็นฉู่อวิ๋นเซิน

แน่นอนว่าจะขาดเรือ่งของลกูศษิย์มอืเทพเนรมติควบฐานะพระชายา 

เซิ่งผิงชินอ๋องที่งดงามปานเทพธิดาท่านนั้นไปไม่ได้

เหวินเฟิงเซิ่งฟังพวกเขาคุยฟุ้งถึงรูปโฉมอันงดงามของฉินโยวโยว

พร้อมกับคาดเดาความสามารถทีแ่ท้จรงิของนางว่าอยู่ระดบัใดด้วยสหีน้า

ตื่นตะลึง ในใจอดจะขบขันกับตนเองไม่ได้

อันที่จริงตอนท่ีเหวินเฟิงเซิ่งขอค�าชี้แนะเรื่องกลไกจากฉีเทียนเล่อ 

ก็เคยได้ยินเขาพูดไว้ว่าอีกไม่ก่ีปีศิษย์ของเขาจะมีความรู้ด้านวิชากลไก

เหนือกว่าตนเอง 'ไม่ก่ีปี' เมื่อตอนนั้นได้ผ่านมาแล้ว เหวินเฟิงเซิ่งเอง 

ก็อยากรู้มากว่าความสามารถที่แท้จริงของฉินโยวโยวอยู่ในระดับข้ันใด

กันแน่

เหวินเฟิงเซิง่คิดไม่ถึงโดยสิน้เชงิว่าจะได้พบกับฉนิโยวโยวท่ีงานเวที

Page �������������� 2.indd   18 23/3/2563 BE   12:49



19

เอ๋อเหมย

ประลองสุดยอดฝีมือในครั้งนี้ ไม่รู้ว่านี่นับเป็นโชคอย่างหนึ่งหรือไม่

ด้วยความสามารถของเขารวมกับมีฉินโยวโยวอยู่ ผลการแข่งขัน 

ในรอบชิงชนะเลิศน่าจะยุติธรรมพอสมควร เขาเข้าใกล้เป้าหมายของ

ตนเองมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งแล้ว

จินหมิงฉือท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามยกกาสุราขึ้นรินให้เขาด้วยตนเอง ก่อน

กล่าวย้ิมๆ "ท่านฉู่ ขออวยพรล่วงหน้าให้ท่านคว้าชัยชนะได้ในรอบ 

รองชนะเลิศอีกสองวัน"

เหวินเฟิงเซิ่งย้ิมบางๆ พลางกล่าวว่า "ขอให้เป็นเช่นท่านพูด เวที

ประลองสุดยอดฝีมือครั้งน้ีมีคนเก่งอยู่มากมาย ทว่าผู้แซ่ฉู่จะพยายาม 

จนสุดความสามารถแน่นอน"

เพ่ือจะชิงท่ีนั่งตรงเข้าสู ่รอบรองชนะเลิศของสกุลจิน เขาต้อง 

สิ้นเปลืองความคิดความอ่านไปมากนักกว่าจะได้รับความไว้วางใจ 

จากสกุลจิน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องดูการแข่งรอบรองชนะเลิศในอีก 

สองวันแล้ว

สองวันผ่านไปในชั่วพริบตา วันน้ีเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน 

รอบแรกแล้ว หากผูเ้ข้าแข่งขันท่ีถูกคดัออกก่อนหน้านีไ้ม่ยอมรบัการตดัสนิ 

ก็สามารถน�าผลงานของตนเองไปให้ผู้ตัดสินอีกกลุ่มประเมินใหม่ได้

แน่นอนว่าการท�าเช่นน้ีมคีวามเสีย่งมากพอตวั หากผูต้ดัสนิอกีกลุม่

ให้การตดัสนิว่าผลงานชิน้นัน้สมควรถูกคดัออกเช่นเดยีวกัน ผูเ้ข้าแข่งขัน

ก็จะไม่มีสิทธิ์ร่วมงานเวทีประลองสุดยอดฝีมือในครั้งถัดไป

งานน้ีจัดขึ้นทุกสิบปี คนทั่วไปท่ีไม่ได้มีตบะถึงระดับยอดยุทธ์  
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อย่างมากก็มอีายุขยัเพยีงแค่ร้อยปี การจะถูกห้ามลงแข่งหนึง่ครัง้ถือเป็น

เรือ่งร้ายแรงเกินไป ดังนัน้หากมใิช่เพราะมัน่ใจในผลงานของตนเองเตม็ที ่ 

ก็ไม่มีใครเรียกร้องจะท�าเช่นนี้ง่ายๆ

นกักลไกจากแคว้นต่างๆ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันรอบแรกมอีย่างน้อย

เป็นพันคน สุดท้ายต้องถูกคัดออกเก้าร้อยกว่า แม้ผู้ที่ขอให้ประเมินใหม่

จะมีอยู่จ�านวนน้อย แต่ก็มีถึงสิบหกคน

สิบหกคนนี้สามารถเลือกได้เองว่าต้องการให้ผู ้ตัดสินกลุ่มใด

ประเมนิผลงานของตนใหม่ ผลคอืในจ�านวนน้ันถึงกับมสีบิสองคนท่ีเลอืก

ฉินโยวโยว

ใบหน้าไร้ความรู้สึกของเหยียนตี้จึงอดจะขมึงทึงไม่ได้

ไม่ก่ีวันมาน้ีชือ่เสยีงของฉนิโยวโยวได้เลือ่งลอืกันไปในหมูน่กักลไก

ที่ร่วมการแข่งขันรอบแรก จนโด่งดังกว่าผู ้ตัดสินที่สามตระกูลใหญ่ 

ด้านวิชากลไกส่งมาเป็นตัวแทนอย่างรวดเรว็ ผู้แข่งขันท่ีได้รับการประเมนิ

จากนางไม่ว่าจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ ล้วนแต่ชื่นชม

สรรเสริญนางแทบจะเป็นเสียงเดียวกัน

ตัวนางเองมีฐานะเป็นถึงศิษย์ของฉีเทียนเล่อผู้เป็นแบบอย่างของ

เหล่านักกลไก อีกทั้งสามวันมานี้ก็ใช้ความสามารถแท้จริงพิสูจน์ความรู้

อันลึกซึ้งในด้านวิชากลไกท่ีตัวนางมีแล้ว จึงไม่มีใครดูถูกนางเพราะนาง

อายุน้อย ไม่มีตบะ ซ�้ายังเป็นสตรีอีก

ผู้แข่งขันที่หนวดเคราขนคิ้วขาวโพลนแล้วผู้หนึ่งถึงขั้นพูดตรงๆ ว่า 

"ตาแก่อย่างข้าไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่ร่วมงานครั้งต่อไปได้หรือไม่ ในเมื่อ

เป็นเช่นน้ี สามารถได้รับการชี้แนะจากศิษย์เอกของมือเทพเนรมิต 
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สักเล็กน้อยก็ไม่เสียแรงเกิดแล้ว"

เห็นแม่นางน้อยนางหน่ึงได้หน้าเกินตนเองท่ีล�าบากพากเพียร 

มาหลายสิบปีอย่างง่ายดายเช่นน้ี ตัวแทนผู้ตัดสินจากสามตระกูลใหญ ่

ก็ให้รู้สึกไม่สบอารมณ์

ทว่าพวกเขาก็ไม่กล้าไปท้าสู้กับฉินโยวโยว ด้วยถ้าชนะ ตนเอง 

อายุปูนนี้ทั้งยังมากประสบการณ์กว่าก็เป็นเรื่องสมควรแล้ว แต่ถ้าแพ ้

ขึ้นมา ต่อไปจะยังมีหน้าพบผู้คนได้อีกหรือ

ยามน้ีเบื้องหน้าผู้ตัดสินอีกสามกลุ่มที่เหลือไม่มีผู้เข้าแข่งขันแล้ว 

ในท่ีสุดก็สามารถเงี่ยหูฟังได้ว่าฉินโยวโยวให้การประเมินผลงานของ 

สิบสองคนนี้ว่าอย่างไร

เพียงได้ฟังไปไม่ก่ีคน พวกเขาก็อดใบหน้าเปลี่ยนสีไม่ได้แล้ว  

สาวน้อยนางนี้อายุเพียงสิบกว่าปีจริงๆ หรือ ฉีเทียนเล่อเก่งกว่าพวกเรา

มากเพียงนี้เชียว? แค่ลูกศิษย์ตัวน้อยผู้หน่ึงก็มีความรู้ในวิชากลไกลึกซึ้ง

เพียงนี้?!

ผู้อาวุโสสามจากสกุลเหวินแห่งยอดเขาซย่าอวิ๋นที่เป็นตัวแทน

ตระกูลรับหน้าที่ผู ้ตัดสินลอบพินิจพิเคราะห์ฉินโยวโยวอย่างเงียบๆ  

ในดวงตามีแววชั่วร้ายวาบผ่าน

ผู้อาวุโสสามแห่งสกุลเหวินผู้น้ีคือลุงแท้ๆ ของประมุขสกุลเหวิน 

คนปัจจบุนั ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชกิคนส�าคัญในขุมอ�านาจฝ่ายพวกเขา

ก่อนหน้านี้ประมุขสกุลเหวินได้ภาพเหมือนของฉีเทียนเล่อไป  

จึงส่งยอดฝีมือออกค้นหาท่ีอยู่ของเขาเป็นการลับ ไม่ก่ีเดือนก่อนหน้า 

มีข่าวส่งมาจากเมืองปาไซ่ว่าไม่ก่ีปีก่อนท่ีสาขาของเหวินเฟิงเซิ่งเคยม ี
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แขกผู้หน่ึงพาแม่นางน้อยนางหน่ึงมาพักอยู่ชั่วคราว แขกผู้นั้นมีหน้าตา

คล้ายกับคนในภาพยิ่งยวด

พวกเขาส่งคนไปหาเหวินเฟิงเซิ่งเพ่ือสอบถามเร่ืองน้ี ผลคือคนที่ 

ส่งไปมิได้กลับมาอีก ส่วนสาขาเมืองปาไซ่ก็ถูกเพลิงเผาวอดวาย ครั้น 

ต่อมาพวกเขาส่งคนไปตรวจดูก็ไม่พบเบาะแสใดๆ ทั้งสิ้น

เรื่องน้ีไม่มีใครรู ้ว่าเป็นฝีมือของเหวินเฟิงเซิ่ง ฉีเทียนเล่อ หรือ 

เซิง่ผงิชนิอ๋องกันแน่ กระท่ังว่าเหวนิเฟิงเซิง่ยังมชีวีติอยู่หรอืไม่ก็มอิาจรูไ้ด้

เช่นกัน ทว่าสกุลเหวินมีความแค้นกับฉีเทียนเล่ออยู่ก่อน จึงไม่อาจ 

ไม่ระวังได้

เมื่อก่อนฉีเทียนเล่อตัวคนเดียว ต่อให้มีฝีมือโดดเด่นเหนือใคร 

เพียงใดก็ยังไร้อนาคต แต่บัดน้ีศิษย์ของเขาแต่งงานเป็นพระชายา 

เซิ่งผิงชินอ๋องแห่งแคว้นเซียงเยวี่ย จึงไม่อาจมองผ่านได้อีก

วันเวลาท่ีพวกเขาสามตระกูลใหญ่ถูกฉีเทียนเล่อเพียงคนเดียว 

กดข่มจนโงหัวไม่ขึ้น เขาไม่อยากใช้ชีวิตเช่นนั้นอีกแม้แต่วันเดียว คิดว่า

อีกสองตระกูลที่เหลือก็น่าจะไม่มีความรู ้สึกท่ีดีอะไรต่อฉีเทียนเล่อ 

ดุจเดียวกัน

แคว้นเซยีงเยว่ียได้ฉเีทียนเล่อช่วยเหลอื ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมาเล่นงาน 

พวกเขา ส�าหรับเรื่องนี้ พวกเขาสามตระกูลใหญ่และกลุ่มอ�านาจอื่น

เป็นต้นว่าส�านักเฟิ่งเสินอาจมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน...

ผู้อาวุโสสามเงยหน้ามองไปยังจินฝูถูและผู้เฒ่ารองเฟิง คนทั้งสอง

ต่างมีสีหน้าหม่นมัว ไม่รู้ว่าในใจก�าลังคิดอะไร

ม่านราตรีคล้อยลงมา หลังผู ้ตัดสินทั้งสี่กลุ ่มหารือกันแล้วก็ได ้
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รายชื่อผู้แข่งขันทั้งสี่สิบคนท่ีเข้ารอบรองชนะเลิศออกมาในท่ีสุด ขุนนาง

พิธีการคัดลอกเรียบร้อยก็น�าไปติดไว้บนกระดานประกาศผลท่ีอยู่นอก

สนามฝึก นอกจากมีชื่อแล้วยังมีค�าแนะน�าผลงานของผู้แข่งขันท่ีผ่าน 

เข้ารอบรองชนะเลิศแต่ละคนถูกติดไว้บนร้ัวนอกสนามให้คนทั้งหมดได้

อ่านประกอบด้วย

สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ ส�าหรับนักกลไกจ�านวนมาก

นับเป็นความส�าเร็จอันควรค่าให้ภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตแล้ว

วันนีฉ้นิโยวโยวต้องตรวจดูผลงานของผูแ้ข่งขันเพ่ิมขึน้อกีสบิสองคน  

เพ่ิงขึ้นรถนางก็เหน่ือยจนต้องเอนร่างพิงกับเก้าอี้ ไม่มีแรงจะน่ังให้ตรง 

ทว่าอารมณ์ยังคงคึกคักอย่างมาก

"ข้าไม่เห็นชื่อของท่านอาเหวินในรายชื่อผู้แข่งขันที่เข้ารอบทั้งส่ีสิบ

ชื่อเลย หรือว่าเขาจะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ตรงเข้ารอบรองชนะเลิศของ 

สกุลจิน ไม่รู้ว่าตระกูลที่เหลือจะเลือกใคร"

เหยียนตีดึ้งตวันางมากอดไว้ในอ้อมแขน "จบูข้าหนึง่ทีแล้วจะบอกเจ้า"

ฉินโยวโยวเบิกตาโตมองเขาด้วยสีหน้าพิกลโดยไม่พูดอะไร

"เป็นอะไรไป"

"ท่านท�าได้อย่างไร ไฉนจึงพูดถ้อยค�าไม่จริงจังเช่นนี้ออกมาด้วย

ท่าทางภูมิฐานสง่าผ่าเผยได้เล่า" ฉินโยวโยวแค่นเสียงว่า

ล�าพังดูจากใบหน้าราบเรียบที่เหมือนไม่มีอะไรมากระทบได้ของ 

ผูม้พีระคณุปีศาจแล้ว จะต้องไม่มใีครคดิแน่ว่าเขาจะเอ่ยปากเก้ียวสตรเีป็น  

มิหน�าซ�้ายังเกี้ยวได้จริงจังถึงเพียงนี้!
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เหมอืนกับใส่หน้ากากอย่างไรอย่างนัน้ สหีน้าตรงข้ามกับกิรยิาวาจา

โดยสิ้นเชิง

เหยียนตี้ยกมือลูบเรือนผมฉินโยวโยวเบาๆ น�้าเสียงอันราบเรียบ

คล้ายว่าแอบซ่อนความหมายลึกซึ้งไร้จ�ากัด "อีกไม่นานเจ้าก็รู้แล้ว"

ฉินโยวโยวพลันเกิดสังหรณ์ใจไม่ใคร่ดีนัก "รู้แล้วอย่างไรต่อ"

เหยียนต้ีไม่ตอบ เพียงกระชับอ้อมกอดก่อนจุมพิตริมฝีปากนาง 

กระท่ังนางหายใจไม่ทันจึงผละออกเล็กน้อย ขบเม้มเบาๆ อย่าง 

ไม่หายอยาก ค่อยๆ ไล่จากริมฝีปากแดงของนางไปที่หว่างคิ้ว ดวงตา 

ปลายจมูก พวงแก้ม ใบหู...

ฉินโยวโยวถูกเขาจูบจนหน้าแดงหูร้อน นางจึงก้มศีรษะฝังหน้าลง

ในอ้อมอกเขา ปฏิเสธการรุกเร้า

เหยียนตี้เองก็มิได้เรียกร้องต่อ เพียงแต่ยกมือลูบหลังไหล่นาง

ฉินโยวโยวครางออกมาเสียงหนึ่งด้วยความสบาย ความง่วงค่อยๆ 

คบืคลาน ระหว่างสะลมึสะลอืนางคล้ายได้ยินเสยีงเหยียนต้ีพูดว่า "รู้แล้ว 

เจ้าก็จะเป็นของข้าไปตลอดกาล"

รอบรองชนะเลิศของงานเวทีประลองสุดยอดฝีมือแบ่งออกเป็น 

สามรอบ รอบทีห่น่ึงให้ออกแบบและท�ากลไกหน่ึงชิน้ออกมาภายในเวลา

ทีก่�าหนดโดยใช้สิง่ของท่ีฝ่ายเจ้าภาพจดัมาให้ รอบทีส่องให้ออกแบบและ

วาดแบบร่างกลไกออกมาหนึ่งภาพตามโจทย์ท่ีต้ังให้ ส่วนรอบท่ีสาม 

ก็ให้แคว้นเจ้าภาพออกโจทย์โดยไม่จ�ากัดรปูแบบ สบิคนท่ีได้คะแนนรวม

ทั้งสามรอบสูงสุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
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เทยีบกับผูแ้ข่งขนัทัง้สีส่บิคนทีไ่ด้แสดงฝีมอืในการแข่งขนัรอบแรก

เมือ่สามวันก่อนแล้ว ผูท้ีด่งึดดูสายตาคนย่ิงกว่ากลับเป็นตวัแทนทัง้สบิท่ีได้ 

ผ่านตรงเข้ารอบรองชนะเลิศจากสามตระกูลใหญ่รวมถึงแคว้นเจ้าภาพ

ในสิบคนน้ีเป็นคนจากสามตระกูลใหญ่ตระกูลละสามคน หน่ึงคน

ที่เหลือเป็นคนของแคว้นเจ้าภาพ

ดจูากท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ผูที้เ่ข้ารอบชงิชนะเลศิได้ล้วนเป็นตวัแทน

จากสามตระกูลใหญ่ และผูท้ีค่ว้าสามอนัดบัแรกได้ในตอนท้ายย่ิงเป็นคน

จากสามตระกูลใหญ่แทบทั้งสิ้น ต่อให้บังเอิญมีข้อยกเว้นโผล่มาสักคน

สองคน หลังจบงานไม่นานพวกเขาก็จะร่วมกับสามตระกูลใหญ่อยู่ดี

ส่วนตัวแทนจากแคว้นเจ้าภาพนั้นก็มีเพียงสองประเภท

หากมิได้เป็นนักกลไกรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นที่สุดจากแคว้นน้ันๆ ก็เป็น 

'ความช่วยเหลือจากภายนอก' ที่ว่าจ้างมาด้วยราคาแพง

เพ่ือรักษาหน้าของแคว้นเจ้าภาพ ขอเพียงตัวแทนท�าผลงานได้ 

ไม่แย่เกินไปก็ล้วนเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ ทว่าคิดจะชิงต�าแหน่งสาม 

อันดับแรกนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไป

ตัวแทนจากแคว้นเซียงเยว่ียในปีนี้เป็นศิษย์คนโตของปรมาจารย์

กลไกอันดับหนึ่งที่ในวังให้การอุปถัมภ์ ปีน้ีอายุสี่สิบและเป็นนักกลไก 

ขั้นสามในอันดับต้นๆ แล้ว นับว่าโดดเด่นพอตัว

ทว่าเมื่อเทียบกับตัวแทนจากสามตระกูลใหญ่ด้านวิชากลไกแล้ว 

ก็พูดได้แค่ว่า 'พอใช้ได้' เท่านั้น

ทว่าแคว้นเซียงเยว่ียมีศิษย์เอกของมือเทพเนรมิตอยู่ด้วย ท�าให ้

โดดเด่นเป็นท่ีสนใจเกินหน้าของสามตระกูลใหญ่ ไม่มีความจ�าเป็นต้อง
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ขยายความเรื่องตัวแทนผู้เข้าแข่งขันกันอีก

ผูเ้ข้าแข่งขนัทีส่กุลเหวนิแห่งยอดเขาซย่าอวิน๋และสกลุเฟิงแห่งซเีหอ 

ส่งออกมาล้วนเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตา แต่ผู้ท่ีสกุลจินแห่งกุ่ยซานไถส่ง 

ออกมากลับมีเพียงจินหมิงชุนคนเดียวที่ทุกคนเคยเห็นหน้า ส่วนสองคน

ข้างกายนาง คนหนึง่เป็นบรุษุในชดุบณัฑิตสนี�า้เงนิอมเทา เขาใส่หน้ากาก

ทองแดงปิดบงัใบหน้าครึง่บนท�าให้มองหน้าตาท่ีแท้จรงิไม่ออก ส่วนอกีคน 

เป็นชายทีแ่ก่กว่าสวมชดุสดี�า แม้จะเปิดเผยใบหน้า แต่คนจากสองตระกูล

ใหญ่ที่เหลือกลับไม่มีใครเคยเห็นเขามาก่อน

ผู้เฒ่ารองเฟิงกล่าวยิ้มๆ กับจินฝูถูด้วยท่าทีก�ากวม "หลานชายจิน 

ตัวแทนที่ตระกูลเจ้าส่งมาในครั้งนี้ไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลย เห็นทีเรื่องที่ว่า

ไม่ก่ีปีมานี้สกุลจินมีผู ้เปี่ยมด้วยความรู ้ความสามารถปรากฏตัวข้ึน 

ไม่ขาดสายจะเป็นความจริง เหอะๆ"

จนิฝถููนึกแค้นในใจ สามตระกูลใหญ่รูแ้จ้งแก่ใจดถึีงเรือ่งท่ีไม่ก่ีปีมาน้ี 

สกุลจินมีคนโดดเด่นปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่คน ผู้เฒ่ารองเฟิงจงใจพูดเช่นนี้

แสดงชัดว่าต้องการถากถางเหน็บแนม

ผู้อาวุโสสามของสกุลเหวินเองก็หัวเราะร่วนก่อนเอ่ยว่า "นอกจาก 

หมิงชุนสาวน้อยนางนั้นแล้ว หลานชายจินช่วยแนะน�าตัวอีกสองคน 

ให้พวกข้าตาแก่ท้ังสองฟังสักหน่อยได้หรือไม่ ล้วนเป็นเสาหลักของ 

สามตระกูลใหญ่เฉกเดียวกัน พวกข้าสองตาแก่กลับจ�าพวกเขาไม่ได้  

พูดออกไปมีแต่จะท�าให้คนขบขัน"

จินฝูถูถูกพวกเขาสองคนร่วมมือกันบีบคั้นก็มีสีหน้าเย็นเยียบก่อน

กล่าวเรียบๆ "ท่านนี้คือจินจื้อจิงญาติผู้พี่ของหลาน อีกท่านคือฉู่อวิ๋นเซิน
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ศิษย์ต่างแซ่ของสกุลจินเรา"

เขาไม่ยอมพูดเกินความจ�าเป็นแม้แต่ค�าเดียว สอดคล้องกับ 

ท่าทีลึกลับของสกุลจินแห่งกุ่ยซานไถอย่างย่ิง ผู้เฒ่ารองเฟิงสบตากับ 

ผู้อาวุโสสามสกุลเหวิน ต่างก็ลอบระแวดระวังขึ้นมา

จินจื้อจิงมีฐานะเป็นญาติผู้พ่ีของจินฝูถู ไม่ว่ากล่าวอย่างไรก็เป็น

สายตรงของสกุลจิน หลายปีมานี้ไม่เคยได้ยินข่าวคราวเก่ียวกับเขา 

แม้แต่น้อยนิด เป็นไปได้มากว่าจะเป็นยอดฝีมือผู้ลุ่มหลงในวิชากลไก 

ตัวจริง คนเช่นนี้ในตระกูลพวกเขาก็มีอยู่หลายคน ยามปกติล้วนไม่เคย

ปรากฏตัวอย่างเปิดเผย แต่หากกล่าวถึงเรื่องวิชากลไก คนเหล่านี้ก็

เก่งกาจกว่าผู้อาวุโสที่มีชื่อเสียงอยู่ข้างนอกเหล่านั้นเสียอีก

แม้หลายปีมานี้ผู ้เปี ่ยมด้วยความรู ้ความสามารถของสกุลจิน 

แห่งกุ่ยซานไถจะโรยราไป แต่อูฐท่ีผอมแห้งก็ยังตัวใหญ่กว่าม้า* หาก 

ฮึดสู้ขึ้นมาจริงๆ ก็รับมือไม่ง่ายนัก

ส่วนฉูอ่ว๋ินเซนิท่ีว่าเป็นศษิย์ต่างแซ่อะไรนัน่น่าจะเป็นคนในข่าวลอื

ระยะนี้ที่ว่าสกุลจินชักชวนมาใหม่เสียมากกว่า นักกลไกสมัครเล่นเช่นนี้

พวกเขากลับไม่กังวลสักเท่าไร

อย่างไรเสีย ใช่ว่าทุกคนจะมีพรสวรรค์เหนือมนุษย์เฉกเช่นมือเทพ

เนรมิตฉีเทียนเล่อได้ หากไม่มีวงศ์ตระกูลและเงินมหาศาลคอยอุ้มชู  

โดยทั่วไปความเจริญก้าวหน้าและอนาคตของนักกลไกผู้นั้นก็ล้วนถูก

ก�าหนดไว้แล้ว

ฉินโยวโยวฟังบทสนทนาโต้ตอบของพวกเขาแล้วก็อดจะมอง  
* อูฐที่ผอมแห้งยังตัวใหญ่กว่าม้า เป็นส�านวน หมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่ง ต่อให้ตกอับก็ยัง 
เก่งกว่ามือใหม่ในด้านนั้น
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'ฉู ่อว๋ินเซิน' ผู ้นั้นนานขึ้นหลายอึดใจไม่ได้ ซึ่งก็มองเห็นแววขบขันที ่

เต็มไปด้วยความอ่อนโยนจากข้างในดวงตาเขาอย่างที่คิดไว้จริงๆ

แม้นางจะจดจ�ารูปร่างหน้าตาของเหวินเฟิงเซิ่งได้รางเลือนย่ิง  

แต่แววตาอ่อนโยนแกมขบขันเช่นนี้นางจ�าได้ชัดเหลือเกิน

ภายในสนามฝึกมโีต๊ะไม้ห้าสบิตวัตัง้เรยีงกันเรยีบร้อยแล้ว โต๊ะแต่ละตวั 

ล้วนอยู่ห่างกันเป็นพื้นที่กว้างช่วงหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันแอบดูกันได้

บนโต๊ะไม้มตีะกร้าไม้ไผ่วางอยู่หนึง่ใบ ข้างในใส่ของจ�าพวกแผ่นเหลก็  

ลวดเหล็ก ตะปูเหล็ก แผ่นไม้ และเส้นเอ็นไว้ในจ�านวนท่ีเท่ากัน เมื่อ 

เสียงระฆังดังข้ึน นักกลไกทั้งห้าสิบคนต้องใช้ของเหล่านี้ประกอบกลไก

ออกมาหนึ่งชิ้นภายในเวลาสองชั่วยาม

ฉนิโยวโยวมองดเูหล่านักกลไกทีต่่างคนต่างยุ่งง่วนอยู่ด้านล่างเวที

ก็อดจะถอนหายใจไม่ได้

พอการแข่งรอบรองชนะเลศิเริม่ต้นขึน้ นางก็ถูกเหยียนตีเ้รยีกไปน่ัง

ข้างๆ อยู่ห่างไกลจากผูตั้ดสนิคนอืน่ๆ เหยียนตีไ้ด้ยนิเสยีงนางถอนหายใจ

ก็คาดเดาได้ว่านางคิดอะไรอยู่ในใจ จึงกุมมือนางไว้พลางกล่าว "ข้าจะ

ฟื้นฟูตบะให้เจ้าภายในหนึ่งเดือน"

นางไม่มตีบะแล้ว บดันีจ้งึท�ากลไกได้ไม่สะดวก ความเร็วในการท�าช้า 

กว่าเมื่อก่อนเกินสิบเท่า ความแม่นย�าก็ไม่สู้ในอดีต คร้ันมาเห็นผู้อื่น

เคลือ่นไหวคล่องแคล่วว่องไว แค่ใช้มอืหยิบจบัก็ดดัแผ่นเหลก็เป็นรปูร่าง

ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายประหนึ่งพับกระดาษ แน่นอนว่านางย่ิงจะรู้สึก 

เศร้าใจหนักกว่าเดิม

"จริงๆ หรือ" ฉินโยวโยวเอียงศีรษะมองเขาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
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ก่อนหน้านี้ผู้มีพระคุณปีศาจไม่เคยพูดอย่างแน่ชัดว่าจะฟื้นฟูตบะ

ให้นางเมื่อไร นางก�าลังแอบกังวลอยู่พอดีว่าเขาใช่จะรอจนพวกเรา

แต่งงานกันเรียบร้อยก่อนถึงจะยอมลงมือหรือไม่

ภายในหน่ึงเดือน...ตามหลักแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ไม่น่าจะจัดพิธี

แต่งงานแบบเต็มพิธีการได้ทัน ฉินโยวโยวพลันรู้สึกว่าตนเองเหมือนจะ 

ได้ก�าไรแล้ว

"จริงสิ" ค�าตอบของเหยียนตี้ชัดเจนไม่ซับซ้อน

ทว่าฉินโยวโยวไม่เพียงไม่วางใจ กลับย่ิงรู้สึกเป็นกังวลกว่าเดิม... 

คงมิได้มีหลุมพรางอะไรอีกกระมัง!

ช่างเถอะ ถึงอย่างไรตอนนี้นางก็สู้ผู้มีพระคุณปีศาจไม่ได้ ต่อให ้

มีหลุมพรางแล้วอย่างไร สัตว์วิเศษทั้งสองล้วนอยู่ในก�ามือเขา หากเขา

ต้องการท�าอะไรกับนางจริง นางก็ท�าได้เพียงยอมถูกกระท�าโดยดีแล้ว

ฉนิโยวโยวพยายามดึงความสนใจกลบัไปท่ีเหล่าผูเ้ข้าแข่งขันกลาง

สนามฝึกด้วยความอึดอัดกลัดกลุ้ม

ครั้นมองไปคราวนี้กลับค่อยๆ มองเห็นความผิดปกติเล็กๆ

"คนผู้นั้น คนแถวที่ห้าทางซ้ายสุดคนนั้นไม่ธรรมดายิ่ง" ฉินโยวโยว 

กระซิบพูดกับเหยียนตี้

เหยียนตี้เพ่งมองไปยังคนที่ฉินโยวโยวพูดถึง ก่อนที่หัวคิ้วจะค่อยๆ 

ขมวดมุ่น

เขามองไม่ออกว่าคนผู้นั้นมีความพิเศษใดในด้านการท�ากลไก แต่

ดูจากท่วงท่าแต่ละการเคลื่อนไหวแล้ว คนผู้นั้นเป็นยอดฝีมือชาวยุทธ์

อย่างแน่นอน ยอดฝีมือที่จงใจปิดบังตบะเอาไว้
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"เหลียงลิ่ง"

สมแล้วที่เหลียงลิ่งเป็นคนสนิทของเหยียนตี้ เขาถึงกับส่งรายชื่อ 

ผูแ้ข่งขนัทีต่รงกับต�าแหน่งท่ีอยู่ด้านล่างเวทีในวันนีม้าให้โดยไม่ต้องรอให้

เหยียนตี้สั่ง

"หวังซุนซิ่น ชาวแคว้นตงเซียน อายุสามสิบแปด ผู้ฝึกยุทธ์ข้ันส่ี  

เป็นผูท้ีก่ลุม่ของผูอ้าวโุสสามสกุลเหวินเลอืกเข้ามา มน่ิาข้าถึงจ�าเขาไม่ได้"  

ฉินโยวโยวขยับไปข้างกายเหยียนต้ี เหลือบดูรายละเอียดบนกระดาษ 

ก่อนพึมพ�าออกมา

"เจ้าจ�าใครได้" เหยียนตี้ถามด้วยท่าทางเคร่งเครียดยิ่ง

สตรีท่ีอยู่กับเขาทั้งเช้าเย็นมาเป็นเดือนๆ ยังจ�าเขาได้ไม่แม่นย�า 

กลับกล้าพูดว่าจ�าคนอื่นได้?!

ฉนิโยวโยวเบะปาก ก่อนตอบด้วยสหีน้าหม่นหมอง "ข้าจ�าเขาไม่ได้ 

แต่จ�าความรู้ลึกซึ้งในวิชากลไกของเขาได้ดี เรื่องนี้ข้าจ�าได้เสมอ"

"อ้อ? เทียบกับเจ้าแล้วเป็นอย่างไร" น้อยนักท่ีเหยียนตี้จะได้ยิน 

ฉินโยวโยวกล่าวชมใครว่ามีความรู้ลึกซึ้งต่อกลไก

"ย่อมจะสู้ข้าไม่ได้อยู่แล้ว" ฉินโยวโยวเชิดใบหน้าข้ึนน้อยๆ พลาง

ตอบด้วยท่าทางภาคภูมิใจ คล้ายว่าอยากมีหางให้ยกใจแทบขาด

"แล้วหากเป็นเจ้าเทยีบกับอาจารย์เจ้าเล่า" เหยียนตีถ้ามอย่างอดใจ

ไม่ได้ เขาไม่สนใจค�าตอบนัก เพียงแต่เห็นฉินโยวโยวมีท่าทางเช่นนี ้

จึงอดจะหยอกเย้านางไม่ได้

ฉินโยวโยวพลันเงียบเสียงลง

เหยียนต้ีแปลกใจอยู่บ้าง เขายกมอืจดัผมข้างจอนให้นางก่อนกล่าว
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ปลอบ "เป็นอะไรไป ต่อให้เจ้าสู้เขาไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไร" ถึงอย่างไร 

เขาก็ไม่มีความสนใจต่อฉีเทียนเล่อสุดพิลึกนั่นอยู่แล้ว

ฉนิโยวโยวพูดเสยีงอูอ้ี ้ "อาจารย์บอกว่าวันใดทีข้่าเปิด 'กล่องด�า' ออก  

ความรู้ต่อกลไกก็จะเหนือเขาอย่างแท้จริง เขาจะท�าแป้งข้าวหมักอบ 

ฉลองกับข้าด้วยตนเอง แต่พอข้าท�าได้ เขากลับไม่อยู่แล้ว..."

มอืของเหยียนตีท้ีว่างอยู่บนไหล่ฉนิโยวโยวชะงักค้าง นกึเสียใจอยู่บ้าง 

ว่าตนเองไม่ควรเอ่ยถึงอาจารย์นางโดยไม่มีเหตุจ�าเป็น ขณะเดียวกันก็ 

อดจะริษยาต�าแหน่งของฉีเทียนเล่อในใจนางไม่ได้

แต่เหยียนตี้ก็เข้าใจดีว่าเขากับฉินโยวโยวเพ่ิงรู้จักและอยู่ด้วยกัน

เพียงไม่ก่ีเดอืน ยากย่ิงท่ีจะเข้ามาแทนท่ีทางด้านความรูส้กึอนัลกึซึง้และ

ความใกล้ชิดสนิทสนมย่ิงกว่าบิดาบังเกิดเกล้าที่ฉีเทียนเล่อมีต่อนาง 

ในสิบกว่าปีมานี้ได้

ไม่เป็นไร ข้ายังมีเวลาหลังจากนี้อีกนับไม่ถ้วนให้ใช้กับนาง!

"หวังซนุซิน่ผูน้ี้เป็นไปได้มากทีจ่ะเป็นยอดฝีมือปลอมตวัมา เพียงแต่ 

ไม่รูว่้าเขาคิดจะท�าอะไรถึงได้ลอบปะปนเข้างานเวทปีระลองสดุยอดฝีมอื

เช่นนี้" เหยียนตี้ไม่อยากให้ฉินโยวโยวคิดถึงอาจารย์ของนางต่อ จึงจงใจ

เบี่ยงเบนประเด็น

"อมื ความรูใ้นวิชากลไกของเขาอาจจะไม่ด้อยกว่าท่านอาเหวนิเลย..."  

ฉินโยวโยวเริ่มเป็นห่วงเหวินเฟิงเซิ่งขึ้นมา

จุดที่คนท้ังสองน่ังอยู่ห่างจากที่นั่งของผู้ตัดสินช่วงหน่ึง กอปรกับ 

เหยยีนตีแ้อบใช้ลกูไม้บางอย่าง ท�าให้ผูต้ดัสนิหกคนทีเ่หลอืล้วนไม่ได้ยิน

บทสนทนาของพวกเขา และย่ิงไม่มีทางรู้ว่าในสนามถึงกับมี 'ม้ามืด' 
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ปรากฏตัวแล้ว

ทว่าครัน้การแข่งรอบทีห่น่ึงจบลง พวกเขาไล่ตรวจดผูลงานพร้อมกับ 

รวมคะแนนของแต่ละคนแล้ว สหีน้าของคนทัง้หมดต่างก็ไม่น่ามองข้ึนมา

อันดับหนึ่งหวังซุนซิ่น อันดับสองฉู่อวิ๋นเซิน อันดับสามจินจื้อจิง...

ศิษย์ของพวกเขาสามตระกูลใหญ่ด้านวิชากลไกถึงกับท�าคะแนน 

ได้เพียงล�าดับสาม!

เพ่ือความโปร่งใสยุติธรรม ผลงานท่ีส่งมาท้ังหมดจึงมิได้เขียนชื่อ 

ผู้ท�ากลไกไว้ จวบจนยามประกาศผลในตอนท้ายพวกเขาถึงได้รู้ตัวตน

เจ้าของผลงานกลไกแต่ละชิ้น

แม้ว่าพวกเขาจะดูขั้นตอนการท�ากลไกของผู้แข่งขันแต่ละคนได้  

แต่ผู ้ที่ไม่มองก็ดูเคล็ดลับออกได้น้ันเห็นจะมีเพียงฉินโยวโยวผู้เดียว  

คนอื่นล้วนแต่ให้ความสนใจกับศิษย์ตระกูลของตนมากกว่า คิดไม่ถึง 

โดยสิ้นเชิงว่าหวังซุนซิ่นผู้นี้จะโผล่มายืนแถวหน้าอย่างไม่ให้สุ้มให้เสียง

ฉู่อว๋ินเซินน้ันช่างเถอะ จะดีจะชั่วก็ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ต่างแซ่ของ 

สกุลจิน แต่หวังซุนซิ่นนี่เป็นตัวอะไร ไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อ!

ผลลัพธ์เช่นนี้เหมือนกับเหยียบหน้าของสามตระกูลใหญ่ด้าน 

วิชากลไกทีเดียว!

หลังผลการประเมินประกาศออกมา สายตาไม่กระจ่างแจ้งนับคู ่

ไม่ถ้วนก็มองไปที่หวังซุนซิ่นผู้มีรูปโฉมธรรมดาสามัญและหาจุดเด่นใดๆ 

ไม่ได้เลยสกันิดผูน้ี้อย่างพร้อมเพรยีง แอบคาดเดากันว่าเขาเป็นยอดฝีมอื

จากกลุ่มอ�านาจใดกันแน่

หวังซนุซิน่คล้ายมองไม่เหน็สายตาพิกลเหล่าน้ัน เขาเพียงน่ังเงยีบๆ 
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อยู่ในที่ของตนเอง รอคอยให้การแข่งรอบที่สองเริ่มต้นขึ้น

ในสามตระกูลใหญ่มีเพียงจินฝูถูที่อารมณ์ไม่เลวผู้เดียว สกุลจิน

สามารถชิงอันดับสองและสามมาได้ในรอบที่หนึ่งก็ถือเป็นผลงานที่อยู่

เหนือความคาดหมายของเขาแล้ว

เขามองคนไม่ผิดจริงๆ ดูท่าก่อนหน้าน้ีฉู่อว๋ินเซินผู้นี้จะแอบซ่อน

ความสามารถแท้จริงเอาไว้บางส่วน โชคดีที่บัดนี้อีกฝ่ายเป็นคนของ 

สกุลจินของเขาแล้ว ดูท่าวันหน้าคงต้องเปลืองแรงมัดใจอีกฝ่ายให้มาก

หน่อย อกีฝ่ายจะได้อทิุศตัวท�างานให้กับสกุลจนิของเขาอย่างสดุจติสดุใจ

จวินปู้อู ้หนวดเฟิ้มท่ีก่อนหน้าน้ีสงสัยในความสามารถการเป็น 

ผู้ตัดสินของฉินโยวโยวหัวเราะร่วนพลางกล่าวยินดีกับจินฝูถู "ท่านจิน  

ในสามอนัดบัแรกเป็นคนจากสกุลจนิถึงสองคน ยินดด้ีวย! ในความเหน็ข้า  

กลไกที่ยอดฝีมือสองท่านน้ันของตระกูลท่านท�าออกมาก็ดีไม่ย่ิงหย่อน 

ไปกว่าของหวังซุนซิ่นผู้นั้นเช่นกัน ดูท่างานครั้งนี้ตระกูลท่านจะมีหวังได้

คว้าต�าแหน่งชนะเลิศแล้ว"

ถ้อยค�าเหล่านีจ้วินปูอู้ก้ล่าวจากใจจรงิ มไิด้เจตนาจะประจบสอพลอ 

จินฝูถูแต่อย่างใด ฉะนั้นฝ่ายหลังฟังแล้วจึงยินดีเป็นพิเศษ ทว่าคน 

ของสกุลเหวินและสกุลเฟิงกลับไม่พอใจ รอยย้ิมจอมปลอมบนใบหน้า

ล้วนจางลงไปหลายส่วน

"มิทราบว่าพระชายาคิดเห็นประการใด" จวินปู้อู้หันหน้ามาถาม 

ฉินโยวโยว

ท่าทีของเขาจริงใจยิ่งยวด เนื่องมาจากไม่ก่ีวันนี้ฉินโยวโยวได้ 

พิสูจน์ชัดแล้วว่าวาจาในวันนั้นของนางมิใช่ค�าโกหก
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แม้นางจะไม่มตีบะอยู่เลย แต่ชดัเจนว่ามคีวามรู้ในวิชากลไกลกึซึง้

กว่าผู้อื่น ควรค่าแก่ความเคารพนับถือจากเขาแล้ว

ฉนิโยวโยวคิดเลก็น้อยก่อนตอบ "ชิน้งานกลไกของหวงัซนุซิน่ไม่เลว

จรงิๆ ได้คะแนนอนัดบัหน่ึงก็สมควรแล้ว ทว่ารอบท่ีหนึง่น้ีมเีวลาให้จ�ากัด 

ตบะของเขาเหนือกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่น จึงได้เปรียบในด้านความเร็ว 

หากกล่าวถึงวิชากลไกเพียงอย่างเดียวก็ไม่แน่ว่าจะเหนือกว่าผู้แข่งขัน 

ในหกอันดับแรก"

ค�าอธิบายนี้ของฉินโยวโยวกล่าวได้ตรงจุดส�าคัญ คนอ่ืนๆ พากัน

ย้อนนึกถึงผลงานของหวังซนุซิน่ ภายในมคีวามประณีตซบัซ้อนเหนือกว่า

ของคนอื่น แต่ถ้ายอดฝีมือท่ีตระกูลตนเองส่งเข้าแข่งขันมีเวลามากพอ 

ก็ไม่แน่ว่าจะแพ้ให้เขาจริงๆ

คิดได้เช่นนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากทันที

การแข่งรอบท่ีสองเป็นการวาดภาพออกแบบ เนือ่งจากไม่ต้องลงมอื

ท�า ระยะห่างที่เกิดจากตบะสูงต�่าจึงน้อยลงไปมาก

พลบค�่าผลการแข่งรอบท่ีสองก็ออกมา ฉู่อว๋ินเซินได้อันดับหนึ่ง  

คนจากสกุลเฟิงได้อันดับสอง คนจากสกุลเหวินได้อันดับสาม หวังซุนซิ่น

ได้อันดับสี่

สามตระกูลใหญ่ตีตื้นคืนได้ในที่สุด สีหน้าจึงน่ามองขึ้นบ้าง

การแข่งรอบท่ีสามจะจัดขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้ คนสกุลจินพากัน

ห้อมล้อมพวกฉู่อวิ๋นเซินจากไปด้วยความปีติยินดี ในขณะที่หวังซุนซิ่น

กลับเดินไปหยุดอยู่เบื้องหน้าคนสกุลเฟิงแห่งซีเหอ ไม่รู้เขาพูดอะไรกับ 

เฟิงกุยอวิ๋น ไม่นานเขาก็จากไปพร้อมกับคนสกุลเฟิง
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คนสกุลเหวินมองหน้ากันเลิก่ลัก่ หรือว่าหวังซนุซ่ินผูน้ี้จะเป็นคนของ

สกุลเฟิงแห่งซีเหอ!

ผู ้อาวุโสสามสกุลเหวินมีสีหน้าอึมครึม เขาพูดข้ึนด้วยน�้าเสียง

เคียดแค้น "ได้! น่ีคือคนของสกุลจินกับสกุลเฟิงเก็บง�าความสามารถไว้ 

ด้วยต้องการท�าให้สกุลเหวินเราต้องอับอายขายหน้า หึๆ! คอยดูไปแล้ว

กัน" พูดจบก็สะบัดแขนเสื้อพาบรรดาคนสกุลเหวินจากไป

คนของสกุลเหวินและสกุลจินคงคิดไม่ถึงเป็นแน่ว่าที่จู่ๆ สกุลเฟิง 

ก็ได้ยอดฝีมือลึกลับเข้าเป็นพวกน้ัน อันที่จริงเวลาน้ีก็หาได้ยินดีปรีดา 

สักเท่าไร

ตอนที่พวกเขากลับถึงสาขาภายในเมืองจื่อเย่ีย คนหนุ่มรูปงาม 

ในชุดแพรตัวยาวสีเทาเงินผู้หนึ่งก็ก�าลังน่ังดื่มชาด้วยท่าทางผ่อนคลาย 

อยู่บนทีน่ัง่ประธานในห้องโถงใหญ่ สาวน้อยโฉมงามในชดุสขีาวราวหมิะ

สี่นางติดตามรับใช้อยู่ด้านข้าง ดูเจ้าส�าราญงามละมุนเสียนี่กระไร

หวังซุนซิ่นกับเฟิงกุยอว๋ินก้าวไปคารวะพร้อมกัน ผู้เฒ่ารองเฟิง 

กระแอมกระไอแห้งๆ สองทีก่อนฝืนใจก้าวไปกล่าวทักทาย "มิทราบว่า

เมธาจารย์จะให้เกียรติมาเยือน จึงไม่ได้ไปคอยต้อนรับ รู้สึกละอายใจ 

ยิ่งนัก!"

ใบหน้าผู้เฒ่ารองเฟิงก�าลังย้ิม แต่ในใจกลับขมขื่น ดาวพิฆาตผู้นี้ 

ไม่อยู่ที่เมืองหลวงแคว้นตัวลี่ กลับตรงมาแคว้นเซียงเยว่ียเช่นน้ี...คิดจะ

ท�าอะไรกันแน่!

คนหนุม่ท่ีถูกเรยีกว่า 'เมธาจารย์' ผูน้ีก็้คอืเมธาจารย์ซว่ีกวงเฮ่อซเีฉา

Page �������������� 2.indd   35 23/3/2563 BE   12:49



36

ราชันใต้อาณัติ 2

ผูเ้ป็นองค์ชายเจด็แห่งแคว้นตัวลีแ่ละศิษย์เอกคนทีส่ามของเจยีงหรูเลีย่น

เจ้าส�านักเฟิ่งเสิน 

เฮ่อซีเฉาเงยหน้าข้ึนมาย้ิมน้อยๆ ให้ผู้เฒ่ารองเฟิงก่อนกล่าวว่า  

"ข้าเป็นฝ่ายมารบกวนต่างหาก ผู้เฒ่ารองไม่ต้องเกรงใจ"

รอยย้ิมของเขาขณะกล่าววาจาดูอบอุ่นอ่อนโยนดุจสายลมวสันต์ 

ความหนาวเย็นอึมครึมต้นเหมันต์ถูกรอยย้ิมของเขาขับไล่หายไปกว่า 

ครึ่งค่อน ผู้คนมักกล่าวติดปากว่าสาวงามแย้มยิ้มปานล่มเมือง แต่กลับ

หารู้ไม่ว่าบุรุษบางคนพอยิ้มขึ้นมาก็ท�าให้ผู้คนหลงใหลได้เช่นเดียวกัน

แม้แต่ผู้เฒ่ารองเฟิงที่รู้นิสัยใจคอของเขาดีก็ยังเกือบเคลิ้มไปกับ 

รอยยิ้มนี้ของเขา ในใจให้แอบตระหนกกับตนเอง ไม่ได้พบเพียงปีสองปี 

'เคล็ดวิชาวสันต์ย่ังยืน' ของเมธาจารย์ซวี่กวงผู้น้ีเห็นได้ชัดว่าก้าวหน้า 

ไปมาก ไม่รู้ว่าความสามารถเป็นเช่นไรเมื่อเทียบกับเซิ่งผิงชินอ๋อง

ทว่าท่ีนี่จะอย่างไรก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นเซียงเยว่ีย ต่อให ้

เมธาจารย์ซว่ีกวงเก่งกาจกว่านี้สักสิบเท่า หากถูกพบตัวก็ยังยากย่ิงท่ีจะ

หนีรอดไปได้ อนัทีจ่รงิผูเ้ฒ่ารองเฟิงก็หาได้สนใจเร่ืองความเป็นความตาย

ของเขานัก แต่สกุลเฟิงแห่งซีเหอกับส�านักเฟิ่งเสินมีความสัมพันธ์ต่อกัน

ไม่ธรรมดา หากเกิดเรื่องกับเมธาจารย์ซวี่กวงที่สาขาของพวกเขา ไม่ว่า

ด้วยเหตุผลหรืออารมณ์ความรู้สึกเขาล้วนยากจะชี้แจงต่อส�านักเฟิ่งเสิน

"เมธาจารย์มาคราวนี้มิทราบว่าเพ่ือธุระใด" ผู้เฒ่ารองเฟิงเอ่ยถาม

อย่างระมัดระวัง

สถานการณ์ของแคว้นตัวลี่ต่างจากแคว้นเซียงเยว่ีย ภายใน 

แคว้นเซียงเยว่ียราชวงศ์สกุลเหยียนกุมอ�านาจอย่างแท้จริง ในขณะที่
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ราชวงศ์สกุลเฮ่อของแคว้นตัวลี่ต้องฟังค�าส่ังของส�านักเฟิ่งเสิน ถึงข้ันว่า

ส�านกัเฟ่ิงเสนิมอี�านาจตัดสนิใจได้ว่าจะให้ใครสบืทอดต�าแหน่งฮ่องเต้เลย

ทีเดียว

ลอืกันว่าทีฮ่่องเต้องค์ปัจจบุนัของแคว้นตัวลีส่ามารถน�าหน้าพ่ีน้อง

จ�านวนมากข้ึนครองบลัลงัก์เป็นฮ่องเต้ได้หาใช่เพราะตวัเขามคีวามสามารถ 

โดดเด่น แต่เป็นเพราะบุตรชายคนที่เจ็ดของเขาหรือก็คือเฮ่อซีเฉาผู้น้ี 

มีพรสวรรค์เหนือผู้คน ได้รับเลือกจากเจ้าส�านักเฟิ่งเสินให้เป็นศิษย์เอก 

จนท�าให้เขาพลอยมคีวามส�าคญัในสายตาเจยีงหรเูลีย่นไปด้วย สามารถ

กลายเป็นฮ่องเต้ของแคว้นได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง

จากเรือ่งนีเ้ห็นได้ว่าฐานะเมธาจารย์ของส�านักเฟ่ิงเสินมีค่ากว่าฐานะ 

องค์ชายมากนัก ดังนั้นผู้เฒ่ารองเฟิงจึงเรียกขานเฮ่อซีเฉาว่า 'เมธาจารย์'

เฮ่อซีเฉาปรายตามองเฟิงกุยอว๋ินปราดหน่ึงอย่างคล้ายย้ิมคล้าย 

ไม่ยิม้ ก่อนเอ่ยว่า "กุยอว๋ินเขาท�าใจพาโยวโยวญาตผิูน้้องตวัน้อยของเขา

กลับส�านักเฟิ่งเสินไม่ลง ข้าจึงได้แต่ต้องมาด้วยตนเองแล้ว"

เฟิงกุยอว๋ินใบหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย "ผู้น้อยไร้ความสามารถ  

ขอเมธาจารย์โปรดอภัยด้วยขอรับ"

ผู้เฒ่ารองเฟิงอึ้งไป เพียงไม่นานก็รู้สึกตัวว่า 'โยวโยวญาติผู้น้อง 

ตัวน้อย' ที่เมธาจารย์ซว่ีกวงพูดคือบุตรสาวของเหยาจี พระชายา 

เซิ่งผิงชินอ๋องในปัจจุบัน

"เจ้ามิได้ไร้ความสามารถ เพียงแต่มีความคิดรักหยกถนอมบุปผา

เท่านั้น" เฮ่อซีเฉาปัดแขนเสื้อก่อนกล่าวกับหวังซุนซิ่น "ไม่ก่ีวันมานี ้

เข้าร่วมเวทีประลองสุดยอดฝีมือ รู้สึกเช่นไรบ้าง"
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หวังซุนซิ่นค้อมตัวน้อยๆ กล่าวตอบ "ได้เก็บเกี่ยวความรู้มาไม่น้อย 

สามตระกูลใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถจรงิๆ เกรงว่าผูน้้อยคงชิงอนัดับหนึง่ 

ได้ยากเหลือเกิน"

บรรดาคนสกุลเฟิงอย่างผู้เฒ่ารองเฟิงนับว่าได้รับค�าชมแล้ว ทว่า

กลับไม่มีใครยิ้มออก

"พระชายาคนใหม่ของเซิ่งผิงชินอ๋องน่ันเป็นอย่างไร" เห็นได้ชัดว่า 

นี่คือเรื่องที่เฮ่อซีเฉาสนใจอย่างแท้จริง

"ผู ้น้อยไม่ได้ไปขอค�าชี้แนะจากนางด้วยตนเอง จึงได้ยินเพียง 

นักกลไกคนอื่นพูดกันว่า...ลึกล�้ามิอาจหยั่งถึง"

เฮ่อซีเฉายิ้มเล็กน้อยก่อนลุกข้ึนยืน แล้วกล่าวกับผู้เฒ่ารองเฟิง  

"นี่ก็ดึกแล้ว ข้าขอตัวก่อน กุยอวิ๋นตามข้ากลับไปแล้วกัน"

พูดพลางพาคนงามชดุขาวทัง้สีน่างเดินลอยชายจากไปโดยไม่รอให้ 

ผู้เฒ่ารองเฟิงได้พูดอะไร

เฟิงกุยอว๋ินแลกเปลี่ยนสายตากับผู้เฒ่ารองเฟิง ก่อนเดินตาม 

เฮ่อซีเฉาออกไป

จวบจนคนท้ังหมดจากไปไกลแล้ว ผู ้เฒ่ารองเฟิงถึงได้ผ่อน 

ลมหายใจยาวออกมา ในที่สุดดาวพิฆาตก็จากไปได้เสียที ขอเพียง 

อีกฝ่ายไม่ก่อเรื่องหรือเกิดเรื่องอะไรในถ่ินสกุลเฟิงเป็นพอ อย่างอื่น 

เขาไม่สนแล้ว

เฟิงกุยอว๋ินตามเมธาจารย์ซว่ีกวงข้ึนน่ังบนรถม้า ภายนอกดูสงบ

และเคารพนบนอบ ทว่าในใจกลบัร้อนรุม่อย่างท่ีสดุ เวลากระชัน้ชดิเช่นนี ้ 
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เขาติดต่อให้เยี่ยหรูเหนียนไปส่งข่าวบอกเหอหม่านจื่อไม่ทันแน่นอน

"อยากส่งข่าวบอกโยวโยวญาตผิูน้้องตวัน้อยของเจ้าหรอื" เมธาจารย์ 

ซวี่กวงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเฟิงกุยอวิ๋นพลันถามขึ้น

เฟิงกุยอวิ๋นยิ้มเจื่อนพลางตอบ "ผู้น้อยมิกล้า"

"ข้าอุตส่าห์วางแผนให้สาวน้อยนางน้ันถูกพิษลูกกลอนสลายพลัง 

เดมิคดิว่าส่งยอดฝีมอืท่ีมอียู่ในส�านกัไปแล้วต้องจบัตวันางได้แน่ ผลคอืเจ้า  

'มีน�้าใจ' ย่ืนมือเข้าสอด กลับกลายเป็นส่งนางเข้าสู่มือเหยียนตี้แทน  

แล้วยังมีอะไรที่เจ้าจะไม่กล้าอีก" เมธาจารย์ซว่ีกวงเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

นุ่มนวล ไม่เหมือนก�าลังกล่าวโทษอยู่แม้แต่น้อย กลับเหมือนก�าลังคุย 

เรื่องดินฟ้าอากาศกับสหายอย่างไรอย่างนั้น

"ในเมือ่เจ้าอยากจะช่วยงานข้าให้ได้ ข้าก็จะให้โอกาสเจ้าอกีสกัครัง้ 

อีกสามเดือนจะครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ ถึงยามนั้น 

ข้าจะมอบสาวน้อยนางน้ันเป็นของขวัญแด่อาจารย์ โอกาสมีเพียง 

ครั้งเดียว หากเจ้าท�าให้ข้าผิดหวัง ข้าจะเสียใจมาก"

"ขอรับ ผู้น้อยทราบแล้ว" เฟิงกุยอวิ๋นพูดเสียงเข้ม

ผู้ที่ท�าให้เมธาจารย์ซวี่กวงเสียใจเมื่อคราวก่อนได้สิ้นใจตายด้วย

อาการคันจากพิษร้ายแรงคาห้องลงทัณฑ์ของส�านักเฟิ่งเสิน เขาคัน 

จนขูดเน้ือหนังทั้งร่างออกมาเป็นชิ้นๆ สภาพยามตายสุดอเนจอนาถ  

กระทั่งเฟิงกุยอวิ๋นนึกขึ้นมาตอนนี้ก็ยังอดจะหนาวเหน็บในใจไม่ได้

จริงอยู่ว่าเขาได้รับความส�าคัญจากคนในสกุลเฟิง แต่สกุลเฟิงที่ 

เหน็แก่ผลประโยชน์เป็นส�าคัญนัน้ คงไม่มทีางยอมผดิใจกับส�านกัเฟ่ิงเสิน

เพื่อลูกหลานสายรองเช่นเขาแน่ ก็เหมือนกับอาหญิงเหยาจีในตอนนั้น...
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สุดท้ายสกุลเฟิงก็ปล่อยเรื่องนั้นผ่านไปโดยไม่พูดอะไรสักค�า

สายตรงของสกุลเฟิงมจี�านวนคนน้อย อกีทัง้ยามเกิดมาก็มพีรสวรรค์ 

ด้านวรยุทธ์อย่างจ�ากัด ทว่าพวกเขากุมก�าลังทรัพย์และอ�านาจแท้จริง 

ของตระกูลน้ี สามารถเชิญยอดฝีมือชาวยุทธ์มาท�างานให้พวกเขาได้

ง่ายดาย บุตรหลานสายรองอย่างเขาถึงจะมีตบะเหนือผู้อื่น แต่คิดจะ 

เข้าใกล้อ�านาจของสกุลเฟิงก็เป็นเรื่องยากแสนยาก

เดมิทเีขาเข้าร่วมส�านกัเฟ่ิงเสนิก็ด้วยหวังจะยกระดบัความสามารถ

ของตนเอง รวมถึงต�าแหน่งฐานะภายในตระกูล คิดไม่ถึงว่าเข้าส�านกัมาแล้ว 

ถึงได้รู้ว่าเรื่องมากมายนั้นซับซ้อนกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากเหลือเกิน

เหน็ได้ชดัว่าเมธาจารย์ซว่ีกวงไม่ไว้ใจเขาแล้ว แต่เขาก็ไม่อยากมอบ

ฉินโยวโยวใส่มือพวกเขาด้วย เขาควรท�าเช่นไรดี

"ข้าขาดคนคอยวิ่งจัดการธุระให้ยามท่ีอยู่ในเมืองจื่อเย่ียน้ีพอด ี 

เย่ียหรูเหนียนมาถึงท่ีนี่ได้สักพักแล้ว น่าจะค่อนข้างคุ้นชินกับที่ทาง  

ข้าสัง่ให้คนไปเรยีกเขามาอยู่กับข้าได้สกัสองสามวนัแล้ว หากไม่มธุีระอืน่ 

เจ้าก็ไปได้แล้ว" เมธาจารย์ซวี่กวงยิ้มได้อบอุ่นอ่อนโยนเช่นเดิม

เฟิงกุยอวิ๋นได้แต่ลงรถจากมา หวังซุนซิ่นก็ร่วมทางมากับเขาด้วย 

ไม่รู้ว่าตั้งใจจะจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาหรือเพียงอยากจะร่วม 

งานเวทีประลองสุดยอดฝีมือต่อโดยปะปนอยู่ในกลุ่มคนสกุลเฟิงกันแน่

เฟิงกุยอว๋ินกลบัถึงสาขาสกุลเฟิงแล้วก็ฝืนใจสนทนากับผูเ้ฒ่ารองเฟิง 

ไม่กี่ค�า จากนั้นก็กลับห้องพักผ่อน ในสมองว้าวุ่นยุ่งเหยิงกระทั่งตาสว่าง

อยู่จนฟ้าสาง
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ภายในเรอืนอนังดงามโอ่อ่าแห่งหนึง่ เมธาจารย์ซว่ีกวงอาบน�า้เสรจ็

ก็มานั่งริมหน้าต่างตามล�าพังด้วยท่าทีที่เกียจคร้าน แม้แต่ระดับอาจารย์

ยังลืมความรักต่อสตรีผู้นั้นไม่ได้จวบจนบัดนี้ บุตรสาวท่ีนางให้ก�าเนิด 

ก็ถอดแบบนางมา ท�าให้บุรุษที่เปี ่ยมด้วยความทะเยอทะยานอย่าง 

เฟิงกุยอวิ๋นต้องใจอ่อนกับอีกฝ่ายอย่างง่ายดาย

ไม่รู้ว่าสาวน้อยนางนั้นจะมีรสชาติเช่นไร

คาดว่าเซิ่งผิงชินอ๋องที่ไม่ข้องแวะสตรีผู้นั้นจะต้องยังไม่ได้เป็น 

สามีภรรยากับนางอย่างแท้จริงเป็นแน่ มิเช่นนั้นนางคงไม่ได้มีชีวิตอยู่ดี

เช่นน้ี เป็นเพราะเขาเกิดความอาลัยไม่อยากให้นางตาย หรือเพราะ 

ถูกตาต้องใจในความรู้ด้านกลไกของนางเลยอยากใช้ประโยชน์จากนาง

ให้ถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากัน

"เหยียนต้ี ตอนนั้นศิษย์พ่ีใหญ่ของข้าพ่ายแพ้ให้กับเจ้า หวังว่า 

เจ้าจะเก่งกาจถึงขั้นคู่ควรให้ข้าลงมือด้วยตนเองจริงๆ" เมธาจารย์ซวี่กวง

ยิ้มพลางร�าพึงกับตนเอง

ในจวนเซิ่งผิงชินอ๋อง ฉินโยวโยวกินลูกกลอนเปลี่ยนชีพจรและ 

นอนหลับไปนานแล้ว โดยที่ไม่รู้สักนิดว่าอันตรายก�าลังคืบคลานเข้าใกล้

เช้าวันรุ่งขึ้น รอบสุดท้ายของการแข่งรอบรองชนะเลิศในงานเวที

ประลองสดุยอดฝีมอืยังคงจดัขึน้ตามก�าหนด ทว่าสถานทีก่ลบัมใิช่สนามฝึก 

ตะวันตก แต่เปลี่ยนเป็นภายในคลังสมบัติแห่งหนึ่งท่ีชานเมืองหลวงซ่ึง

เตรียมไว้เพื่อการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ
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ภายในคลังมีกลไกใหญ่น้อยสารพัดอย่างติดตั้งอยู่เต็มไปหมด  

นกักลไกท้ังหมดจ�าต้องเข้าไปหยิบจอกสรุาหยกเขียวออกมาหน่ึงใบให้ได้

เร็วที่สุดโดยไม่ท�าให้กลไกเสียหาย

ท่ีน่ังของผู้ตัดสินจะอยู่บนจุดสูงสุดภายในคลัง สามารถชมฝีมือ 

ของเหล่าผู้แข่งขันในช่วงเวลาการแข่งได้

เห็นได้ชดัว่าโจทย์รอบนีไ้ด้รบัความคิดมาจากค�าพูดของฉนิโยวโยว 

โดยมีข้อก�าหนดพิเศษคือห้ามนักกลไกท้ังหมดใช้วรยุทธ์ เป็นการเพ่ิม

ความยากในการผ่านด่านขึ้นอย่างมาก ทว่าขณะเดียวกันก็ท�าให้ความ

ต่างชั้นจากตบะสูงต�่านั้นลดน้อยลงไปถึงที่สุด

ฉินโยวโยวมองดูเหล่าผู้แข่งขันเดินผ่านกลไกหลายชั้นด้วยความ

ประหม่าย่ิงอย่างมคีวามสขุ นางแทบจะอดไม่ไหวหวัเราะร่าด้วยความชัว่ร้าย 

ขึน้มาเสยีด้วยซ�า้ ในท่ีสดุก็มคีนได้ลิม้ลองความทุกข์เฉกเช่นทีน่างได้รบัแล้ว!

เหยียนต้ีทีน่ัง่ข้างๆ เห็นมมุปากนางกระตกุขึน้ไม่หยุด สองตาเจดิจ้า 

แวววาว เขาก็อดจะบีบมือนางเบาๆ ไม่ได้ เด็กน้อยจริงเชียว

เขาก�าเนดิในราชวงศ์ แม้จะสนิทสนมกับพ่ีชายและมารดาเพียงใด 

แต่ยามกวาดตามองไปรอบกายเมื่อไรก็มักมีแต่คนความคิดซับซ้อน 

แม้แต่ตัวเขาเองก็เช่นกัน

เด็กสาวเช่นฉินโยวโยวเป็นดั่งหยกก่อนเจียระไน นางยังคงด ู

ไร้มลทินในสายตาเขา บริสุทธ์ิไร้เดียงสาน่าสนใจ ขณะเดียวกันก็ดู 

เฉลียวฉลาดมากเล่ห์ แตกต่างจากผู้อื่นในทุกด้าน

เขาชอบมองท่าทางกระฉับกระเฉงมั่นใจในตนเองของนางขณะที่

พูดคุยเกี่ยวกับวิชากลไก และก็ชอบมองท่าทางน่ารักน่าชังเวลานาง 
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ถูกท�าให้โมโหจนตัวสั่น แต่กลับขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแสร้งท�าตัวประหนึ่ง 

เป็นลูกแกะที่อ่อนปวกเปียก เขาชอบมองท่าทางหวั่นไหวใบหน้าแดง 

น�้าตาคลอเวลาที่นางอยู่ในอ้อมแขนเขา...

สิ่งที่ท�าให้เขาเกิดความสนใจเมื่อแรกสุดจ�าต้องบอกตามตรงว่า 

เป็นวิชากลไกและรูปโฉมงดงามของนาง ทว่าเมื่อได้อยู่ด้วยกันแล้ว  

นับวันมีแต่จะยิ่งหลงใหลในตัวนาง...นับวันยิ่งไม่อยากปล่อยนางไป

เขาชอบของขวัญชิ้นใหญ่ที่สวรรค์ส่งมาให้เขาชิ้นนี้ยิ่งนัก!

ผู้แข่งขันห้าสิบคนเดินเข้าคลังสมบัติกันทีละคน ท�าการส�ารวจ 

ตรวจตราคล้ายๆ เดิมเพ่ือหลบหลีกกลไก ฉินโยวโยวมองดูได้หกเจ็ดคน 

ก็เริม่รูส้กึเบือ่หน่ายอยู่บ้าง ครัน้สงัเกตเหน็ว่าเหยียนตีก้�าลงักุมข้อมอืนาง 

คล้ายว่าจับชีพจรให้นางอีกแล้ว นางก็อดเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ 

ไม่ได้ "ไฉนท่านถึงชอบจับชีพจรให้ข้าเพียงน้ีเล่า ร่างกายข้ามีปัญหา

กระนั้นหรือ"

ค�าถามนีน้างเคยถามเขาหลายครัง้หลายหนแล้ว ทุกครัง้ล้วนได้รบั 

ค�าตอบเพียงผ่านๆ

"ชีพจรยังอ่อนอยู่บ้าง ทว่ากินลูกกลอนเปลี่ยนชีพจรหมดก็น่าจะ 

ไม่เป็นไรแล้ว" เหยียนตี้ตรวจดูจนมั่นใจแล้วถึงค่อยกล่าวตอบ

"ท่านคิดว่าชีพจรเช่นไรถึงจะนับว่าแข็งแรง" ฉินโยวโยวตัดสินใจ

เปลี่ยนค�าถาม

"อย่างน้อยควรสามารถทนรับลมปราณระดับยอดยุทธ์ข้ันเก้าไหว

กระมัง" น�้าเสียงของเหยียนตี้ฟังดูเผินๆ ประหนึ่งว่าการบรรลุถึงระดับ 

ยอดยุทธ์ขั้นเก้าถือเป็นขั้นท่ีต�่าสุดแล้ว ทั้งยังเป็นเร่ืองง่ายดายประหน่ึง 
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กินข้าวดื่มน�้าอย่างไรอย่างนั้น

"ข้าเพ่ิงมตีบะเพียงขัน้ห้า จะต้องการชพีจรท่ีแขง็แรงเพียงนัน้ไปไย" 

ฉนิโยวโยวกลดักลุม้ยุ่งยากใจย่ิง พรสวรรค์และความก้าวหน้าในการฝึกตน 

ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจในอดีตของนางถูกคนดูถูกอย่างชัดแจ้ง

เหยียนตี้มีเพียงใบหน้าเรียบตึงไม่ให้ความเห็นอะไร

"ท่านมีตบะขั้นใดกันแน่" ฉินโยวโยวเป็นฝ่ายจับแขนเขาพลาง 

เขย่าถาม ค�าถามนี้นางสงสัยมานานมากแล้ว

"ขั้นสิบแปด" เหยียนตี้ให้ค�าตอบออกมาชัดเจน

สิง่ท่ีได้รบักลบัมาคือเสยีงแค่นจมกูจากฉนิโยวโยว "ท่านบอกมาเลย

ก็ได้ว่าท่านเป็นเซียนยุทธ์แล้ว!"

นี่เขาตอบนางอย่างขอไปทีชัดๆ!

หากเป็นสมยัก่อน นางคงถูกท�าให้ตกใจจนสะดุง้จริงๆ สีหน้าท่าทาง

อันเคร่งขรึมของเหยียนตี้ท�าให้นางอดจะเชื่อไม่ได้

ทว่านับต้ังแต่พบว่าสหีน้าท่าทางของคนผูน้ี้ไม่สัมพันธ์ใดๆ กับกิริยา

วาจาเลยสักนิด ความน่าเชื่อถือในวาจาของเขาก็ถูกลดทอนลงครั้งใหญ่

ทันที...ในเมื่อเขาเก้ียวพานางด้วยท่าทางซื่อตรงน่าย�าเกรงได้ เช่นนั้น 

เขาก็คุยโวโป้ปดด้วยท่าทางจริงจังได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอน

"เช่นน้ันท่านอายุเท่าไร" ฉินโยวโยวถามต่อ หากผู้มีพระคุณปีศาจ

บอกว่าอันที่จริงปีนี้เขาอายุสามร้อยปีแล้ว นางจะลองพิจารณาเชื่อ 

ค�าพูดเหลวไหลของเขาดู

"ยี่สิบสี่"

"แก่กว่าข้าเจ็ดปี..." ฉินโยวโยวตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าภายใต้
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สายตาพิฆาตของเหยียนตี้นางจะไม่พูดเรื่องอายุกับเขาอีก

ผู้มีพระคุณปีศาจแก่กว่านางเป็นช่วงใหญ่แท้ๆ กลับไม่อนุญาต 

ให้นางพูดออกมาเสียอย่างนั้น

ทว่าเขาน่าจะยังไม่ไร้สาระถึงข้ันโกหกแม้แต่เรื่องอายุ อายุเพียง

ย่ีสิบสี่ต่อให้เป็นยอดยุทธ์ขั้นเก้าก็นับเป็นอัจฉริยะของอัจฉริยะแล้ว  

หากแต่ท่าทางยโสโอหังของผู้มีพระคุณปีศาจดูไม่เหมือนมีตบะเพียง 

ขัน้เก้าเลย ถึงอย่างน้ันขัน้สบิแปดก็ออกจะเกินจริงเกินไป นางจนิตนาการ

ไม่ออกเลยทีเดียว

นางคลับคล้ายจ�าได้ว่าเคยได้ยินคนพูดว่าคนอายุน้อยท่ีสุดท่ี

สามารถเหยียบเข้าขีดขั้นราชันยุทธ์ข้ันสิบแปดได้ในหม่ืนปีมานี้มีอายุ 

เจ็ดสิบเก้าปี และดูเหมือนคนผู ้นี้จะเป็นบรรพบุรุษของสกุลเหยียน 

แห่งแคว้นเซียงเยวี่ย

จุ๊ๆ ท่ีแท้บรรพบุรุษก็ผิดมนุษย์ถึงเพียงนี้ เช่นนั้นความผิดมนุษย์ 

ของผู้มีพระคุณปีศาจก็มีที่มาที่ไป

"กลับถึงจวนแล้วก็เขียนชะตาแปดอักษร* ให้เหวยเหนียงด้วย"  

เหยียนตี้พลันกล่าว

ต้องการชะตาแปดอกัษรของนาง?...น่ันก็หมายความว่าจะใช้ส�าหรบั 

การหมั้นหมายแล้ว ฉินโยวโยวอดใบหน้าร้อนซู่ไม่ได้ ผ่านไปครู่ใหญ่ถึง

พยายามข่มความเขินอายลง กล่าวว่า "รอพวกต้าจุย่กับเสีย่วฮยุตืน่ข้ึนมา

ก่อนแล้วพวกเราค่อย...ค่อย...ได้หรือไม่"

* ชะตาแปดอักษร หมายถึงศาสตร์การท�านายดวงชะตาด้วยอักษรแปดตัวที่ได้จากปี เดือน วัน และเวลาเกิด 
เทียบเป็นอักษรตามแผนภูมิก่ิงฟ้า ก้านดิน ในการแต่งงานนิยมน�ามาผูกดวงชะตาของคู่บ่าวสาวเพ่ือ 
ท�านายชีวิตคู่
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"ไม่ได้ ใครจะไปรู้ว่าเมื่อไรพวกมันถึงจะเลื่อนขั้นส�าเร็จ" เหยียนตี้ 

ไม่คิดจะรอนานไปอีกหลายเดือนหรือหลายปีแล้ว

"แต่ว่า...อาจารย์ข้าไม่อยู่" ฉินโยวโยวยกเหตุผลเข้าสู้

เหยียนตี้ตวัดสายตามองนางเรียบๆ "ข้ารอไม่ไหว"

ฉนิโยวโยวถูกความตรงไปตรงมาของเขาท�าเอาไม่รูว่้าควรขุน่เคอืง 

ขัดเขิน หรือควรกระอักเลือดออกมาดี

ช่างเถอะ ค่อยๆ คดิไปทลีะอย่าง รอตบะข้าฟ้ืนคนืมาก่อนเถอะ หึๆ !

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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