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บทที่ 11
ในวั น นี้ เ สิ่ น เฉี ย วก�ำลั ง ฟั ง สาวใช้ อ ่ า นหนั ง สื อ อยู ่ ใ นห้ อ ง ด้ า นนอก
ก็มีคนมารายงานว่าอวี่เหวินชิ่งรุดหน้ามาเยี่ยมเยียน
หรูหรูเห็นเสิ่นเฉียวพยักหน้า จึงวางหนังสือลงแล้วไปเปิดประตู
อวีเ่ หวินชิง่ เดินเข้ามา มองดูซา้ ยขวาก่อนค่อยกล่าว "เหตุใดประมุขเยีย่ น
ไม่อยู่"
เสิ่ น เฉี ย วยิ้ ม พลางกล่ า ว "เขากั บ ข้ า เดิ ม ที ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ร ่ ว มห้ อ ง หาก
อวี่เหวินต้าฟูจะหาเขาก็มาหาผิดที่แล้ว อีกทั้งข้าได้ยินว่าวันนี้ประมุขเยี่ยน
มีธุระจึงออกไปตั้งแต่เช้า"
อวี่เหวินชิ่งหัวเราะฮิๆ "ช่างเหมาะเจาะๆ พระอาจารย์น้อยไม่อยู่ก็ดี
เขาร้ายกาจยิง่ นัก ทุกครัง้ ทีข่ า้ พูดคุยกับเขาเป็นต้องรูส้ กึ เคร่งเครียดกว่าเข้าเฝ้า
ฝ่าบาทเสียอีก!"
หรูหรูอดไม่ได้หัวเราะพรวดออกมา
อวีเ่ หวินชิง่ ใจกว้างต่อสาวงามมาตลอดจึงไม่บนั ดาลโทสะ กลับแย้มยิม้
ให้หรูหรู
อวีเ่ หวินชิง่ ยิม้ พลางกล่าวกับเสิน่ เฉียว "วันนีอ้ ากาศดีอย่างยิง่ คุณชายเสิน่
อยากไปเดินเล่นด้านนอกสักหน่อยหรือไม่ เจี้ยนคังติดแม่น�้ำเว่ยสุ่ย ได้ยินว่า
แม่นำ�้ นีม้ ที า่ เรือข้ามฟากมากมาย และทุกแห่งล้วนมีตลาด มิสอู้ อกไปดูสกั หน่อย
ถือโอกาสซือ้ ของสดจากแถวริมแม่นำ�้ กลับมา ตอนเย็นให้พวกเขาจัดงานเลีย้ ง
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สักมื้อเป็นเช่นไร!"
กล่าวจบยังเหมือนนึกอะไรได้อีก "ท่านเป็นนักพรต คงมิได้งดเนื้อสัตว์
กระมัง"
เสิ่นเฉียวจึงกล่าวว่า "นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแต่ข้าสายตาไม่ดี เกรงว่า
จะเป็นภาระพวกท่าน"
อวี่เหวินชิ่งยิ้มพลางกล่าว "คุณชายเสิ่นเคยช่วยชีวิตข้าไว้ ในตอนนั้น
เป็นข้าเองที่เป็นภาระท่าน ไยต้องเกรงใจเช่นนี้"
ครั้งนี้เสิ่นเฉียวมิได้ปฏิเสธอีก "เช่นนั้นก็ย่อมได้"
เรื อ นรั บ รองอยู ่ ไ ม่ ไ กลจากท่ า เรื อ อวี่ เ หวิ น ชิ่ ง จึ ง มิ ไ ด้ นั่ ง รถม้ า แต่
พาพวกอวี้ จื อ เดิ น เท้าออกจากประตู แรกเริ่ม เขายัง กั ง วลว่ า เสิ่ นเฉี ยวจะ
ไม่สะดวกนัก ทว่าแม้ฝ่ายตรงข้ามจะยันไม้เท้าไม้ไผ่แต่ความเร็วกลับหาได้
ช้ากว่าพวกเขาไม่ ทั้งยังไม่ต้องให้ผู้ใดประคอง เดินเคียงไหล่กับอวี่เหวินชิ่ง
แทบไม่ต่างกับคนปกติ
จากนั้นอวี่เหวินชิ่งก็พบว่าเขามิได้พกกระบี่ออกมาด้วย "คุณชายเสิ่น
กระบี่ของท่านเล่า"
เสิน่ เฉียวคล้ายรูว้ า่ เขาก�ำลังกังวลใจอะไร อดแย้มยิม้ มิได้ "อวีเ่ หวินต้าฟู
ไม่ต้องกังวล หากพบเจอศัตรู ไม้เท้าไม้ไผ่นี้ของข้าก็ต้านทานได้เล็กน้อย
อย่างไรที่นี่ก็เป็นเมืองเจี้ยนคัง มีอารามศึกษาหลินชวนคุ้มครอง คนของ
นิกายเหอฮวนคงไม่ใจกล้าถึงขั้นลงมือที่นี่!"
อวี่เหวินชิ่งถูกเขากล่าวแทงใจด�ำก็หน้าแดง "มิน่า ข้ารู้สึกว่าหลังจาก
เข้าเมืองก็สงบสุขมากนัก อย่างน้อยพระอาจารย์น้อยก็ออกไปท�ำธุระได้
อย่างสบายใจ ที่แท้เป็นเช่นนี้"
เสิ่นเฉียวกล่าวต่อ "ราชวงศ์เฉินผูกพันธมิตรกับแคว้นโจว หากท่าน
ถู ก ลอบสั ง หารที่ เ มื อ งเจี้ ย นคั ง พวกเขาจะอธิ บ ายต่ อ ฮ่ อ งเต้ โ จวอย่ า งไร
แล้วยังจะกล่าวถึงเรื่องผูกพันธมิตรอะไรได้ ฉะนั้นต้องพยายามคุ้มครอง
ความปลอดภัยของท่านสุดความสามารถ โดยรอบเรือนรับรองล้วนมียอดฝีมอื
ตลอดเวลา เพียงแค่มิได้ให้ท่านรับรู้เท่านั้น"
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อวีเ่ หวินชิง่ เขยิบเข้าใกล้เขาพลางกล่าวเสียงแผ่วเบา "คุณชายเสิน่ ข้ารูว้ า่
ท่านหาใช่ชายบ�ำเรอไม่และมิกล้าดูถกู ท่าน วันนีถ้ อื โอกาสขณะพระอาจารย์นอ้ ย
ไม่อยู่ ข้าจึงขอกล่าวความจริงกับท่าน...ท่านคงรูว้ า่ คนเหล่านัน้ ในเมืองฉางอัน
เห็นท่านเป็นเช่นไร"
เสิ่นเฉียวเพียงแย้มยิ้มไม่กล่าวค�ำ
อวี่เหวินชิ่งคิดว่าเขาไม่รู้จึงกล่าวอย่างอ้อมค้อม "พวกเขาล้วนกล่าวว่า
บัดนี้ท่านตกที่นั่งล�ำบาก มิอาจไม่พึ่งพาประมุขเยี่ยน เพื่อปกป้องตัวเองแล้ว
แม้แต่...แฮ่ม แม้แต่คุณธรรมจรรยาก็ไม่สนใจ ทว่าสองเราเดินทางร่วมกัน
ข้ายังได้รับการช่วยชีวิตจากท่าน ย่อมเข้าใจดีว่าท่านมิได้เป็นเช่นนั้นเด็ดขาด
แต่ค�ำพูดคนส่วนมากมักตัดสินถูกผิด ค�ำใส่ร้ายท�ำลายคน! หากท่านมีโอกาส
ห่างจากพระอาจารย์นอ้ ยเยีย่ นบ้างคงดีกว่ากระมัง ไยต้องยอมให้ผอู้ นื่ สาดนำ�้
เสียใส่ตัวท่าน ลบหลู่ท่านโดยเปล่า ฮึ่ย ค�ำพูดเหล่านั้นข้าฟังแล้วโมโห!"
เสิ่นเฉียวรู้ว่าต้องเป็นเพราะฉากที่อีกฝ่ายเห็นบนรถม้าวันนั้นเป็นแน่
จึ ง กล่ า วค�ำพู ด เช่ น นี้ อ อกมา แต่ เ สิ่ น เฉี ย วเองก็ มิ อ าจอธิ บ ายมากเกิ น ไป
ในฉับพลันทันใด ได้แต่กล่าวว่า "ขอบคุณความปรารถนาดีของท่าน เพียงแต่
ท่านเข้าใจผิดแล้ว ข้ากับประมุขเยีย่ นหาได้มคี วามสัมพันธ์เช่นนัน้ ประมุขเยีย่ น
อุปนิสัย...แปรปรวนอยู่บ้าง จึงมักท�ำเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายผู้คน
บ่อยๆ"
"ข้ารู้ ข้ารู้ ท่านย่อมไม่อาจเป็นชายบ�ำเรอทีพ่ งึ่ พาพระอาจารย์นอ้ ยเยีย่ น
ข้าเองก็มไิ ด้มอี คติตอ่ พวกชอบเพศเดียวกัน เพียงแต่สภาพของท่านตอนนี้ หาก
อยู่กับพระอาจารย์น้อยเยี่ยน เรื่องนั้น...แฮ่ม ที่พวกท่านชมชอบกัน เกรงว่า
คนที่ถูกค�ำพูดกล่าวหาท�ำร้ายจะเป็นท่าน มิใช่พระอาจารย์น้อยเยี่ยน!"
เสิ่นเฉียวกล่าวอย่างจนปัญญา "...พวกเรามิได้ชมชอบกัน ข้าเองก็
มิใช่พวกชมชอบเพศเดียวกัน"
อวี่เหวินชิ่งกล่าว "ข้ารู้ๆ นี่คือสิ่งที่มิอาจป่าวประกาศ พวกเรารู้ไว้ในใจ
ก็พอ!"
เสิ่นเฉียว "..."
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เขาพลันไม่อยากกล่าวแม้สักประโยคแล้ว ยอมให้อวี่เหวินชิ่งกล่าวต่อ
ท�ำเป็นไม่ได้ยินเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
บริเวณท่าเรือเสียงดังเซ็งแซ่ สินค้าหลากหลายประเภทกระจายทัว่ ทุกแห่ง
มีผ้ทู เี่ ดินเท้ามาซื้อสิ่งของเหมือนพวกอวีเ่ หวินชิ่งไม่น้อย บ้างนัง่ รถม้าหรือขี่มา้
และบ้างก็เป็นเรือเทียบฝั่ง ยังมีผู้ที่รุดหน้ามาส่งญาติอีกด้วย ผู้คนเบียดเสียด
จนแทบจะเหยียบย�่ำกัน บรรยากาศครึกครื้นเป็นอย่างมาก
ขณะนั้นเองด้านหลังก็มีม้าตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตกใจหรือคนขี่ไม่ดีพุ่งมา
หาพวกเขา กลุ ่ ม คนต้ อ งกระจายกั น หลบเลี่ ย ง เสิ่ น เฉี ย วพลั ด หลงกั บ
คนอื่นด้วยเหตุนี้ เพียงแต่เขาเองก็มิได้รีบร้อน ข้างกายอวี่เหวินชิ่งซ้ายขวา
มีคนคุม้ ครอง เขาจึงค่อยๆ เดินกลับไปยังตลาดตามเส้นทางแผงลอยริมแม่นำ�้
บางครั้งได้ยินพ่อค้าตะโกนบอกสิ่งของที่ตนเองสนใจก็หยุดลงจับดูเล็กน้อย
พ่อค้าเห็นเขาสายตาไม่ดี แต่ทา่ ทางการแต่งกายมองอย่างไรก็ไม่ใกล้เคียงกับ
กระยาจกจึงมิกล้าดูแคลน ยังเสนอขายสินค้าของตนเองอย่างกระตือรือร้น
"คุณชาย ท่านลองดูสินค้าเหล่านี้ของข้า ล้วนสานจากซี่ไผ่ชั้นดี ตะกร้า
เก้าอี้ล้วนมีทั้งสิ้น ยังมีของเล่นจ�ำนวนหนึ่ง สามารถซื้อกลับไปให้คุณชายน้อย
กับแม่นางน้อยในบ้านเล่นได้!" เขาเห็นเสิ่นเฉียวย่อกายลงจึงหยิบตะกร้อไผ่
ลูกหนึ่งยัดใส่ในมือเขา "ท่านลองจับดู เกลี้ยงเกลายิ่งนัก ไม่มีเสี้ยนสักนิด!"
"เกลี้ยงเกลามาก" เสิ่นเฉียวลูบไล้พลางแย้มยิ้ม "เช่นนั้นข้าเอาหนึ่งลูก
แล้วกัน"
ด้านข้างมีเสียงเด็กเจื้อยแจ้วดังขึ้น "ท่านอาๆ ไก่ไม้ไผ่น้อยของข้า
ถูกน้องชายท�ำพังแล้ว ท่านพ่อให้ข้ามาซื้ออีกอันหนึ่ง!"
พ่อค้าดูเหมือนรู้จักกับบิดามารดาของนาง "น้องชายเจ้าซุกซนอีกแล้ว
แต่วา่ ทีน่ ไี่ ม่มไี ก่ไม้ไผ่แล้วล่ะ ตัวนัน้ ทีใ่ ห้เจ้าคราวก่อนคือตัวสุดท้าย สานสิง่ นัน้
ต้องใช้เวลามาก ตอนนี้ท่านอาก�ำลังยุ่งอยู่ อีกสองวันค่อยสานให้เจ้าแล้วกัน!"
เด็กหญิงตัวน้อยกล่าว "เช่นนั้นข้าช่วยท่านอาอยู่ที่นี่ ท่านอาขายของ
หมดเร็วขึ้นสักหน่อย ก็จะช่วยข้าสานไก่น้อยได้เร็วขึ้นใช่หรือไม่"
พ่อค้าปล่อยเสียงหัวเราะ กล่าวว่า "เจ้าจะช่วยอะไรได้ รีบกลับบ้าน
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ไปเถอะ พ่อแม่เจ้าไม่เห็นเจ้าจะเป็นห่วงเอา!"
เด็กหญิงส่งเสียงอ้อ เปี่ยมด้วยความผิดหวัง น�้ำตาคลอใกล้ร�่ำไห้
เสิ่นเฉียวพลันกล่าว "ตอนนี้ท่านยังมีซี่ไผ่หรือไม่"
พ่อค้ากล่าวด้วยความสงสัย "ย่อมมี คุณชายอยากซื้อซี่ไผ่?"
เสิ่นเฉียวส่งเสียงอืม "ยืมซี่ไผ่ของท่านมาสานสิ่งของสักหน่อย แล้วค่อย
ให้เงินท่านตามราคา ได้หรือไม่"
พ่อค้ายิ้มพลางกล่าว "คุณชายเกรงใจเกินไปแล้ว ย่อมได้!"
เขาหยิบซี่ไผ่อันหนึ่งขึ้นมายื่นให้เสิ่นเฉียว "ท่านสายตาไม่ดี ยังสาน
สิ่งของได้อยู่หรือ"
เสิ่นเฉียวเองก็ยิ้มพลางกล่าว "ตอนเด็กเคยสาน คลายความเบื่อหน่าย
ให้น้องชายน้องสาว ยังจ�ำได้บ้าง"
กล่าวว่าจ�ำได้เพียงบางส่วน แต่พอลงมือท่าทางกลับว่องไว นิ้วมือ
ผูกปมซี่ไผ่ ซ�้ำยังอ้อมไปเสียบเข้ากระดุมที่สานไว้แล้วแต่เดิมด้านหลังอย่าง
คล่องแคล่ว พริบตาไก่น้อยตัวหนึ่งก็ถือก�ำเนิดขึ้น
เด็กหญิงกล่าวด้วยความประหลาดใจ "ไก่น้อย ไก่น้อย!"
เสิ่นเฉียวยื่นไก่ไม้ไผ่ไปให้ ยิ้มพลางกล่าว "ไม่รู้ว่าตัวนั้นแต่เดิมของเจ้า
หน้าตาอย่างไร จึงสานตัวหนึ่งเรื่อยเปื่อย หน้าตาอาจไม่สวยนัก"
เด็กหญิงกล่าว "สวย สวย! ขอบคุณท่านพี่! ท่านพี่ดีที่สุดเลย!"
พ่อค้ารู้สึกขมขื่นเล็กน้อย "ข้าอายุมากกว่าคุณชายท่านนี้ไม่กี่ปี เจ้า
เรียกผู้อื่นพี่ชาย กลับเรียกข้าท่านอา!"
เสิ่นเฉียวหัวเราะ
เด็กหญิงตัวน้อยกระโดดกระเด้งไปแล้ว เสิน่ เฉียวย่อกายจนขาชาอยูบ่ า้ ง
จึงลุกขึ้นยืน ให้เงินค่าซี่ไผ่กับตะกร้อไผ่แก่พ่อค้า พ่อค้าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับ
แต่ เ ขายั ง คงยื น กรานยั ด ใส่ ไ ว้ ใ นมื อ ก่ อ นเอ่ ย ถาม "ทางใดสามารถกลั บ
เรือนรับรองทูตได้"
"ที่แท้คุณชายคือราชทูต?" พ่อค้ากระจ่างแจ้งโดยพลัน "เรือนรับรอง
ห่างจากที่นี่ไม่ไกลแต่ผู้คนมากมายนัก ท่านสายตาไม่ดีต้องหาเองไม่พบแน่
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ข้าพาท่านไปจะดีกว่า!"
เสิ่นเฉียวขอบคุณเขา "แต่แผงของท่าน...?"
พ่อค้ายิ้มพลางกล่าว "ไม่เป็นไร ข้าหาบสินค้าไม้ไผ่เหล่านี้ออกมาขาย
ทุกวันได้ก�ำไรไม่กเี่ ฉียน* ทางซ้ายทางขวาล้วนรูจ้ กั กัน ข้าไหว้วานพวกเขาช่วย
ดูสักหน่อยก็ได้แล้ว ท่านเป็นอาคันตุกะ จะให้ท่านหลงทางอยู่ที่นี่ได้อย่างไร!"
เขาพาเสิน่ เฉียวเดินกลับไปตามท่าเรือ "ถนนใหญ่คนมากเบียดเสียดกัน
หลงทางได้ง่าย จากที่นี่เดินในตรอกเล็กกลับเร็วกว่า!"
พ่อค้าประคองแขนของเสิ่นเฉียวพาเขาไปข้างหน้า ยิ้มพลางกล่าว
"หากคุณชายอยู่ท่ีนี่หลายวัน มิสู้เดินเล่นในเมืองให้มาก ของกินทางใต้
ส่วนใหญ่พิถีพิถันตั้งใจท�ำยิ่งนัก หากท่านกินครั้งแรกต้อง..."
เสียงแหวกฝ่าอากาศถ่ายทอดมา แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยิน พ่อค้า
ไม่รู้สึกแม้แต่น้อย ยังคงกล่าวค�ำ เสิ่นเฉียวกลับสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย
ไม้เท้าไม้ไผ่กวาดเข็มเล็กเล่มนั้นเปลี่ยนทิศทางทะลุเข้าก�ำแพง
ในขณะเดียวกันสุ้มเสียงของพ่อค้าพลันหยุดลง ร่างอ่อนยวบล้มลง
กับพื้น
นีเ่ ป็นเพราะผูม้ าใหม่หมายลอบท�ำร้ายเสิน่ เฉียว จึงถือโอกาสลอบท�ำร้าย
พ่อค้าด้วย เสิ่นเฉียวมิได้มีสามเศียรหกกร เขาต้านทานฝั่งตนเองได้ แต่กลับ
ไม่มีเวลาว่างไปต้านทานให้พ่อค้า ลงมือช้าไปครึ่งก้าว
"สหายจากที่ใดซ่อนหัวเผยหาง" เขาย่อกายลงส�ำรวจดูอาการพ่อค้า
เห็นฝ่ายตรงข้ามเพียงแค่สลบไปจึงค่อยเบาใจ
"คุณชายเสิ่นอ่อนโยนต่อคนขายไม้ไผ่สานเช่นนี้ เหตุใดกลับโหดร้าย
ต่อบ่าว"
กลิ่นหอมที่คุ้นเคยลอยมา พร้อมกับสุ้มเสียงอ่อนหวาน
เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วเล็กน้อย "ไป๋หรง?"
ไป๋หรงยิม้ หวานนัง่ อยูต่ รงยอดก�ำแพง สองขาเกีย่ วกันไว้พลางแกว่งไกว
* เฉียน เป็นหน่วยเหรียญเงินขาว มีรูตรงกลางเหมือนเงินอีแปะ (เหรียญส�ำริด) แต่ท�ำจากโลหะเงินจึงมีค่า
มากกว่า
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ในมือยังมีดอกเสาเย่า* ที่ไม่รู้เด็ดมาจากที่ใดดอกหนึ่ง
"ไม่พบกันตั้งนาน!"
เสิ่นเฉียวกล่าว "คราวก่อนท่านลอบสังหารอวี่เหวินชิ่งกลางดึก ข้า
เหมือนเพิ่งพบหน้าแม่นาง"
ไป๋หรงกล่าว "ไม่พบหนึ่งวัน เหมือนจากกันสามสารทเข้าใจหรือไม่
นี่ล้วนผ่านไปตั้งกี่สารทฤดูแล้ว!"
เยีย่ นอูซ๋ อื ก็ดี ไป๋หรงก็ดี เสิน่ เฉียวล้วนไม่คอ่ ยคุน้ เคยกับการรับมือค�ำพูด
ที่เหมือนแทะโลมเช่นนี้ จ�ำต้องรักษาความนิ่งไว้
ไป๋หรงกลอกตา โยนดอกเสาเย่าในมือไปให้เขา "รับไว้!"
เสิ่นเฉียวตอบสนองรับเอาไว้ ยังคิดว่าเป็นอาวุธลับอะไร พอจับดูจึงรู้ว่า
เป็นดอกไม้ อดตกตะลึงมิได้
ไป๋หรงมองเห็นสีหน้าของเขาแล้วยินดียิ่งกว่าเดิม "ท่านคิดว่าข้าจะทิ้ง
อาวุธลับให้ท่านหรือ ในใจท่านข้าคือคนที่ชั่วร้ายเพียงนี้?"
เสิ่นเฉียวส่ายหน้า "มิใช่"
ไป๋หรงกล่าว "มิใช่อันใด"
เสิน่ เฉียวกล่าว "ตอนทีท่ า่ นมุง่ หมายลอบสังหารอวีเ่ หวินชิง่ เดิมทีอนุกบั
ข้ารับใช้ของเขาหนีไม่พ้น ท่านกลับมิได้ฆ่าพวกเขา แสดงว่าท่านหาได้เป็น
คนที่สังหารผู้อื่นส่งเดชไร้ขีดจ�ำกัดไม่ ข้าควรขอบคุณที่ท่านโอบอ้อมอารี
แทนพวกนางจึงจะถูก"
ไป๋หรงกะพริบตา "ท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้ายั้งมือไว้ไมตรี มิใช่เกียจคร้าน
ที่จะยุ่งไม่เข้าเรื่อง"
เสิ่นเฉียวแย้มยิ้ม มิได้โต้เถียงกับนาง
ไป๋หรงจึงกัดฟันกล่าว "ท่านยิ้มแล้วน่ามองจริงๆ เดิมทีก็ควรยิ้มให้มาก
ท่านเห็นข้าดีเช่นนี้ ในใจข้ายินดีเหลือเกิน ท่านให้ข้าจูบสักหน่อยได้หรือไม่"
กล่าวจบเรือนร่างขยับ
* เสาเย่า เป็นไม้ดอกตระกูลเดียวกับโบตั๋น แต่ใบไม่เป็นแฉก ดูมันเงากว่าโบตั๋น ดอกมีทั้งสีม่วงอมแดง
สีขาวอมแดง และสีขาวล้วน แต่เพราะรากมีสรรพคุณในการระงับปวดและท�ำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก
คนทั่วไปจึงรู้จักในฐานะสมุนไพรแปะเจียก
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เสิ่ น เฉี ย วคิ ด ว่ า นางจะมาจู บ จริ ง เสี ย อี ก ถอยหลั ง สามก้ า วตาม
สัญชาตญาณ จึงพบว่าฝ่ายตรงข้ามยังคงนั่งอยู่บนก�ำแพง เพียงแค่ต้องการ
กลั่นแกล้งตนเท่านั้น
ไป๋หรงหัวเราะจนควบคุมตัวเองมิได้แทบจะตกลงมา "คุณชายเสิ่น
ท่านน่ารักเช่นนี้ บ่าวชอบท่านเข้าไปทุกทีแล้วจริงๆ!"
เสิ่นเฉียวกล่าว "ท่านมาหาข้า มีธุระหรือไม่"
"ไม่มีธุระก็มิอาจมาหาท่านหรือ" ไป๋หรงกระหยิ่มยิ้มย่องกล่าว "ก็ได้
บอกท่านก็ได้ บ่าวติดตามท่านมาแต่ไกล คิดฉวยโอกาสวางยาพิษท่าน
จากนั้นตีให้สลบแล้วลากไป น่าเสียดายที่ท่านรู้ตัวเร็วยิ่งนัก ข้าหาโอกาส
เข้าใกล้ไม่ได้เลย กระทั่งเมื่อครู่จึงได้พูดคุยกับคุณชายเสิ่นบ้าง"
ค�ำพูดของนางจริงครึ่งเท็จครึ่งปะปนกันไป เสิ่นเฉียวไม่รู้ว่าควรเชื่อ
หรือไม่ ได้แต่ลอบยกระดับความระแวดระวัง
ไป๋ ห รงกล่ า วต่ อ "ไก่ น ้ อ ยที่ ท ่ า นสานให้ เ ด็ ก หญิ ง ตั ว นั้ น สวยจริ ง ๆ
สานให้ข้าบ้างสักตัวได้หรือไม่"
เสิ่นเฉียวตกตะลึง ส่ายหน้ากล่าว "เวลานี้ในมือไม่มีซี่ไผ่"
เขาครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนยื่นของในมือออกไป "ตะกร้อไผ่ลูกนี้ให้ท่าน
เล่นก่อนแล้วกัน"
ไป๋หรงหัวเราะพรวด "ท่านไปหลอกเด็กเถอะ!"
ค�ำพูดแม้เป็นเช่นนี้ แต่ไม่นานตะกร้อไผ่ก็ถูกหยิบไปโยนเล่นขึ้นลง
เสิ่นเฉียวกล่าว "แม่นางไป๋เคยคิดออกจากนิกายเหอฮวนหรือไม่"
ไป๋หรงกล่าวด้วยความประหลาดใจ "เหตุใดจึง..." กล่าวได้ครึ่งหนึ่ง
สีหน้าก็มืดครึ้มลงแล้ว ก่อนกล่าวต่อด้วยเสียงคล้ายใจลอย "เจ้าส�ำนักเสิน่ คง
ได้ยนิ อะไรมาจากประมุขเยีย่ นเป็นแน่ จึงรูส้ กึ ว่านิกายเหอฮวนเราสกปรกโสมม
ไม่คู่ควรพูดคุยกับท่านที่เป็นถึงเจ้าส�ำนักเขาเสวียนตูหรือ"
กล่าวถึงสุดท้ายไอสังหารก็พลุ่งพล่านขึ้นมา เหมือนว่าหากค�ำตอบของ
เสิ่นเฉียวไม่น่าพอใจ นางก็จะลงมือทันที
เสิ่นเฉียวกล่าว "มิใช่"
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ไป๋หรงพลิกหน้าเร็วกว่าพลิกหนังสือ เปลี่ยนเป็นแย้มรอยยิ้มดุจบุปผา
ในชั่วขณะ "หรือท่านคิดกล่าวว่าชายหญิงในนิกายเหอฮวนฝึกคู่ ไม่แบ่งแยก
สูงต�่ำ เป็นสิ่งรับไม่ได้ยิ่ง จะให้ข้าทิ้งมืดเข้าสว่างหรือ"
เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วกล่าว "ข้าเพียงรู้สึกว่าท่านอาจไม่ชอบอยู่ที่นั่น"
ไป๋หรงกล่าว "นิกายเหอฮวนคือสถานที่อยู่อาศัยตั้งแต่เด็กจนโตของข้า
หากไม่ อ ยู ่ ที่ นั่ น ข้ า จะไปที่ ใ ดได้ อี ก ไปนิ ก ายฮ่ ว นเยวี่ ย หรื อ นิ ก ายฝ่าจิ้ ง ?
ในสายตาท่านการฆ่าคนนัน้ ดีเลิศกว่าการฝึกคูอ่ ย่างนัน้ หรือ คนอืน่ เรียกนิกาย
เหอฮวนว่าพรรคมาร แล้วนิกายฮ่วนเยวี่ยมิใช่พรรคมารหรือไร ท่านอย่าลืมว่า
โลหิตที่เปื้อนมือของประมุขเยี่ยนนั้นมากกว่าข้าเสียอีก!
หรือหากจะมองไปถึงส�ำนักฝ่ายธรรมะเลือ่ งชือ่ ทีอ่ วดอ้างตนเองว่าสูงส่ง
บริสุทธิ์เหล่านั้นแล้ว อย่าว่าแต่ตอนนี้ท่านเป็นเจ้าส�ำนักมิได้เลย หากท่านยัง
เป็นเจ้าส�ำนักเขาเสวียนตู ท่านเองจะยอมรับข้าได้จริงหรือ และต่อให้ทา่ นยอม
คนอื่นบนเขาเสวียนตูก็จะยอมรับเช่นกันหรือ"
เสิน่ เฉียวถูกนางถามด้วยค�ำพูดต่อเนือ่ งจนตกตะลึงเล็กน้อย ถอนหายใจ
กล่าว "ใช่ ท่านกล่าวถูกต้อง เป็นข้าพลั้งปากแล้ว"
ค�ำพูดประโยคนั้นที่เขาถามเมื่อครู่ ความจริงหาได้คิดมากไม่ รู้สึกเพียง
คนอย่างไป๋หรงกับฮั่วซีจิง ถึงอย่างไรก็ยังมีความแตกต่าง นางอยู่ที่นิกาย
เหอฮวนเช่นนี้ก็น่าเสียดายอยู่บ้าง
ไป๋หรงกล่าวเสียงหวาน "ข้ารูว้ า่ คุณชายเสิน่ รูส้ กึ ว่าข้าอยูท่ นี่ กิ ายเหอฮวน
ไม่ได้รับความยุติธรรม ตั้งแต่ตอนที่ท่านยอมดึงไว้แม้กระทั่งม้า ข้าก็มองออก
แล้ว ท่านคือคนดีที่อ่อนโยน คนดีอย่างท่านมีไม่มากแล้ว คนอย่างข้าย่อม
ทะนุ ถ นอมไมตรี จิ ต นี้ ไ ว้ ใ ห้ ดี เพี ย งแต่ เ รื่ อ งราวเหล่ า นี้ ข ้ า ย่ อ มมี แ ผนการ
ไม่รบกวนท่านเป็นห่วงแล้ว!"
"..."
"ข้าจะบอกความลับให้ท่านฟังอีก" นางพลันกระโดดลงจากก�ำแพง
ลอยไปยังเสิ่นเฉียว ยื่นมือไปจับแขนเสื้อของเขา แม้เสิ่นเฉียวหลบออกอย่าง
รวดเร็วแต่นางก็มิได้ไม่ยินดี ทั้งยังเผยสีหน้าเจ้าเล่ห์ออกมา "ติดตามประมุข
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เยี่ยนไม่มีผลดีอะไร ไม่นานจะมีหายนะมาเยือน เพื่อมิให้ถูกลูกหลง ท่าน
รีบห่างจากเขาสักหน่อยจะดีกว่า..."
มิทันขาดค�ำ ไป๋หรงสีหน้าแปรเปลี่ยนโดยพลัน ซึ่งมิใช่เพราะเสิ่นเฉียว
นางมองไปยังเบื้องหน้าไกลๆ แล้วพลันทิ้งประโยคหนึ่งไว้ "บ่าวนึกขึ้นได้ว่า
ยังมีธรุ ะ คุณชายเสิน่ ไม่ตอ้ งส่งแล้ว" ก่อนจะหนีไปอย่างไร้รอ่ งรอย วิชาตัวเบานี้
คงใช้พลังปราณทั้งสิบส่วน
เดิมเสิน่ เฉียวยังคิดว่าเป็นเยีย่ นอูซ๋ อื มาจึงท�ำให้นางหนีไป ทว่าขณะต่อมา
จึงพบว่าไม่ถูกต้อง
ผู้มามิใช่เยี่ยนอู๋ซือ
เดิมทีที่นี่ถูกกั้นไว้ด้วยถนนสายหนึ่ง เสียงเอะอะตะโกนซื้อขายลดถอย
ไปเหมือนกระแสน�้ำ ไม่ได้ยินสุ้มเสียงแม้สักนิด
เสิ่นเฉียวไม่ต้องลืมตาขึ้นดูก็รู้ว่าตนเองยังยืนอยู่ที่เดิม หาได้เปลี่ยน
สถานที่ไม่
แต่โดยรอบมีพลังงานไร้รูปรางๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเขาโดยตรง เร่งเร้า
ให้เขาท�ำการตัดสินใจที่ผิดพลาดออกมา ท�ำให้เขาคิดว่าตนเองอยู่ที่อื่นแล้ว
นี่คือความรู้สึกที่ลี้ลับยิ่งนักประเภทหนึ่ง เมื่อก�ำลังภายในแข็งแกร่งถึง
ระดับหนึง่ ก็จะสามารถเปลีย่ นแปลงบรรยากาศโดยรอบ ชวนให้เกิดความรูส้ กึ
สับสน ลวงหลอกประสาทสัมผัสของคู่ต่อสู้ได้
เห็นได้ชัดยิ่งนักว่าฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีประเภทนี้ออกโรงเพื่อสร้างแรง
กดดันทางจิตใจให้เสิ่นเฉียว แต่เสิ่นเฉียวมิได้รู้สึกถึงความเป็นอริของคนผู้นั้น
ฉะนั้นเขาจึงมิได้ขยับ
เสียงหยกประจ�ำตัวกระทบ ประเดีย๋ วไกลประเดีย๋ วใกล้ เหมือนดังมาจาก
สิบลีแ้ ละเหมือนอยูห่ า่ งเพียงไม่กกี่ า้ ว ทัว่ ทุกสารทิศ ไม่มที ใี่ ดไม่ด�ำรงอยู่ เหมือน
เงาตามตัว เหมือนเนื้อเน่าติดกระดูก
เสียงหยกกระทบกันไพเราะเสนาะโสต แต่ฟังนานเข้าก็ชวนให้บังเกิด
ความร้อนรนไม่สบายใจ เสิน่ เฉียวจับไม้เท้าไม้ไผ่เอาไว้ไม่ขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหว
ก้มหน้าหลับตา เหมือนหลับไปแล้ว
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ทันใด เขาก็ขยับเคลื่อนไหว
ไม้เท้าไม้ไผ่จี้ออกไปเบื้องหน้าด้วยความรวดเร็วรุนแรง!
เรือนร่างของเขาเองก็ลอยโฉบไปข้างหน้าพร้อมกับท�ำมือเป็นท่าทาง
ประดุจเกาทัณฑ์หลุดจากแล่ง ต่างกันกับสภาพป่วยออดๆ แอดๆ ยามปกติ
อย่างสิ้นเชิง เขาเหมือนเลี่ยเป้า* ที่รอคอยจังหวะลงมือตัวหนึ่ง กระโจนไปยัง
เป้าหมายอย่างแม่นย�ำไม่ผิดพลาด
ไม้เท้าไม้ไผ่จี้ต�ำแหน่งนั้นเอาไว้ ดูคล้ายว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้น ทว่า
ในขณะที่ไม้เท้าไม้ไผ่ที่รวบรวมก�ำลังภายในแปรเป็นรุ้งขาวสายหนึ่งตกลงบน
จุดนั้น ฉากก�ำบังล่องหนโดยรอบก็พังทลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในชั่วขณะ
สุ้มเสียงโดยรอบที่หายไปเหล่านั้นล้วนกลับมาอีกครั้ง
"ยอดฝีมือจากที่ใด มิสู้ปรากฏกายให้เห็น" เขากล่าว
"ข้าคอยท่านที่อารามศึกษาหลินชวนอยู่นานแล้ว จ�ำต้องออกมาเชิญ
ด้วยตัวเอง ขออภัยที่เสียมารยาท"
ฝ่ายตรงข้ามไม่มเี จตนาซ่อนเร้นเสียงฝีเท้า แต่ละก้าวดังกระหึม่ สะท้าน
ถึงหัวใจ
เสิ่นเฉียวรู้ว่านี่เกิดขึ้นจากก�ำลังภายในผสมผสานวิชาลวง เหมือน
สุ้มเสียงที่เพิ่งถูก 'ตัดขาด' สามารถให้อ�ำนาจสยบที่ชิงควบคุมก่อนแก่คู่ต่อสู้
"ที่แท้เป็นเจ้าอารามหรู่เยียน เลื่อมใสชื่อเสียงมานาน วันนี้ได้พบเจอ
บรรพชิตโชคดีอย่างยิ่ง"
หรู่เยียนเค่อฮุ่ยเป็นเจ้าส�ำนักหรู ซ�้ำยังเป็นหนึ่งในยอดฝีมือสามอันดับ
แรกแห่งใต้หล้า ชื่อเสียงสะท้านแผ่นดิน แต่ตัวเขากลับแต่งกายเรียบง่าย
อย่างยิ่ง สวมเสื้อผ้าและรองเท้าผ้า ศีรษะผูกแถบผ้า หน้าตาก็ธรรมดา
ไม่โดดเด่น อยู่ในฝูงชนคือชายวัยกลางคนที่ธรรมดาเหลือเกิน ไม่มีทางดึงดูด
ความสนใจสักนิด
แต่ในเวลานีเ้ ขาเดินมาจากอีกด้านหนึง่ ของถนน สงบเสงีย่ ม เดินทอดน่อง
อย่างสบายใจ โดดเด่นจนไม่มีผู้ใดสงสัยสถานะของเขา
* เลี่ยเป้า หมายถึงเสือชีต้า
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เนื่องเพราะในใต้หล้ามีไม่กี่คนที่มีบุคลิกอย่างเขา
"กาลก่อนขณะข่าวการจากไปของปรมาจารย์พรตฉีถ่ายทอดมา ข้าเอง
ก�ำลังเก็บตัวในส�ำนัก มิอาจส่งคนมุ่งหน้าไปแสดงความเสียใจได้ทันเวลา
หลังออกจากการเก็บตัวจึงประหลาดใจกับข่าวนี้ เจ้าส�ำนักฉีเสมือนเทวดา
วรยุทธ์เลิศล�้ำ ผู้คนเลื่อมใสศรัทธา พลันล่วงลับไปเช่นนี้ชวนให้คาดไม่ถึงเลย
จริงๆ ในใจหรู่เยียนปวดร้าวเจ็บช�้ำเป็นที่สุด นักพรตเสิ่นอย่าได้เสียใจ"
ระดับวรยุทธ์เช่นหรู่เยียนเค่อฮุ่ย ยิ่งมีความเข้าอกเข้าใจกันระหว่าง
ยอดฝีมอื ต่อฉีเฟิง่ เก๋อ ฉะนัน้ ค�ำพูดนีห้ าได้นบั ว่าชืน่ ชมเกินไปไม่ ในนัน้ ส่วนใหญ่
มาจากใจจริง
เสิ่นเฉียวประสานมือท�ำความเคารพอย่างสุภาพ "บรรพชิตขอขอบคุณ
ในความรักของเจ้าอารามหรูเ่ ยียนแทนอาจารย์ อาจารย์เคยกล่าวว่าเขามีชวี ติ
มาถึงอายุปูนนี้ ส�ำหรับยอดฝีมือก่อนก�ำเนิดแล้วอาจไม่นับว่าอายุยืน แต่หาก
เสียชีวิตเพราะแสวงหาจุดสูงสุดของวิถียุทธ์นั้นเขากลับรู้สึกคุ้มค่าอย่างยิ่ง
ดังนั้นเจ้าอารามหรู่เยียนไม่จ�ำเป็นต้องเสียใจ ข้าไม่เดียวดาย อยู่ร่วมฟ้าดิน*"
หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ ถอนหายใจกล่าว "เป็นประโยคทีก่ ล่าวว่าข้าไม่เดียวดาย
อยู่ร่วมฟ้าดินที่ดียิ่ง ปรมาจารย์พรตฉีมิใช่คนธรรมดาจริงๆ!"
เมื่อทอดถอนใจจบ เขาจับจ้องเสิ่นเฉียว กล่าวว่า "ขณะข้าออกมา
กระท่อมชาก�ำลังต้มน�้ำ ยามนี้คงชงชาเสร็จแล้วเป็นแน่ มิทราบนักพรตเสิ่น
สนใจไปเที่ยวอารามศึกษาหลินชวนสักครั้งหรือไม่"
เสิ่นเฉียวกล่าว "บรรพชิตอยู่ทางเหนือมานาน คงดื่มน�้ำชาทางใต้ไม่คุ้น
เคยในทันที"
ในใต้หล้านี้ ผู้ที่ได้รับการเชื้อเชิญจากหรู่เยียนเค่อฮุ่ยมีน้อยจนนับได้
ในสายตาคนทั่วไปเป็นเกียรติอย่างยิ่ง แต่เขากลับปฏิเสธอย่างสุภาพ
หรู่เยียนเค่อฮุ่ยแย้มยิ้มเล็กน้อย มิได้บันดาลโทสะ กล่าวต่อว่า "น�้ำชา
ทางใต้ย่อมมีจุดที่ยอดเยี่ยมของน�้ำชาทางใต้ ผสมผสานอย่างลงตัว รับเอา
* เป็นการดัดแปลงค�ำพูดมาจากคัมภีร์หลุนอวี่ มีนัยว่าในทุกเส้นทางหรือสิ่งที่เลือกท�ำอยู่นั้น ย่อมมีคนที่
เห็นด้วยเสมอ
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สายน�้ำนับร้อย กลายเป็นทะเลไร้ขอบเขต"
เสิ่นเฉียวเองก็ยิ้มพลางกล่าว "เกรงว่ารับของผู้อื่น กินของผู้อื่น ถึงเวลา
ดื่มน�้ำชาของเจ้าอารามหรู่เยียนแล้ว ไม่รับปากค�ำขอร้องของเจ้าอาราม
กลืนไม่เข้า คายไม่ออก คงไม่งามนัก"
หรู่เยียนเค่อฮุ่ยกล่าว "ราชวงศ์เหนือกว้างใหญ่ไพศาล ราชวงศ์ใต้
ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกัน ได้ลองชิมน�้ำชาของอารามศึกษาหลินชวน ไม่แน่ว่า
ถึงเวลาเจ้าภาพไม่เหนี่ยวรั้ง อาคันตุกะก็ไม่อยากจากไป"
กล่ า วเช่ น นี้ หรื อ ว่ า คนที่ ไ ปอารามศึ ก ษาหลิ น ชวนแต่ ก ่ อ นล้ ว นถู ก
วางยาเสน่ห์ ฉะนั้นจึงไม่อยากจากไป เสิ่นเฉียวอดหัวเราะออกมามิได้
หรู่เยียนเค่อฮุ่ยกล่าวด้วยความประหลาดใจ "นักพรตเสิ่นหัวเราะอันใด
ค�ำพูดของข้าน่าขันมากหรือ"
เสิ่นเฉียวโบกมือ "เป็นข้าเสียมารยาทชั่วขณะ ไม่เกี่ยวกับเจ้าอาราม
โปรดอภัย"
หากเปลี่ยนเป็นเยี่ยนอู๋ซืออยู่ ต้องกล่าวค�ำเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้ามทันที
แต่นี่มิใช่พฤติการณ์ของเสิ่นเฉียว
ก่อนหน้าหรู่เยียนเค่อฮุ่ยคิดไม่ถึงว่าเสิ่นเฉียวจะดื้อรั้นเช่นนี้ กล่าวตาม
หลักการ อดีตเจ้าส�ำนักที่ไม่อยู่ในต�ำแหน่งแล้วผู้หนึ่ง ไม่ว่าจะมาจากการ
ครุ่นคิดถึงอนาคตของตนเองหรือว่าสาเหตุอื่นใดก็แล้วแต่ ล้วนไม่สามารถ
เดินกับคนในพรรคมารอย่างใกล้ชิดเกินไป ชาวบ้านลือว่าเยี่ยนอู๋ซือช่วยชีวิต
เสิ่นเฉียว ใช้บุญคุณกักขังเขาอยู่ข้างกาย เสิ่นเฉียวคล้อยตามเยี่ยนอู๋ซือ
เพื่อป้องกันตัวเช่นเดียวกัน เดิมหรู่เยียนเค่อฮุ่ยไม่เชื่อค�ำพูดโคมลอยเหล่านี้
แต่การแสดงออกในตอนนี้ของเสิ่นเฉียวกลับท�ำให้เขามิอาจไม่คิดเอนเอียง
ตามค�ำคน
หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ กล่าว "ขณะปรมาจารย์พรตฉียงั มีชวี ติ อยู่ ข้าเคยมีวาสนา
พบหน้าเขา พูดคุยกันหลายวัน ต่างฝ่ายต่างเหมือนสหายแรกพบ ในตอนนั้น
ข้าเชิญอาจารย์ของท่านเกื้อหนุนประมุขผู้ปราดเปรื่องผู้หนึ่งด้วยกันกับข้า
คืนความสงบสุขรุง่ เรืองให้ประชาชน ในตอนนัน้ แม้อาจารย์ทา่ นไม่ยอมให้เขา
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เสวียนตูเข้าสูท่ างโลก แต่กเ็ ห็นด้วยกับข้อสรุปของสายหลัก ดังนัน้ จึงมีนดั หมาย
ยีส่ บิ ปีกบั เขาและหูลกู่ ใู นวันหลัง บัดนีแ้ ม้นกั พรตเสิน่ มิใช่เจ้าส�ำนักเขาเสวียนตู
แล้ว แต่อย่างไรก็ยังเป็นศิษย์ของปรมาจารย์พรตฉี หรือท่านจะเมินเฉยต่อ
หลักการและจุดยืนของอาจารย์ท่าน"
"เจ้าอารามหรู่เยียนกล่าวผิดแล้ว ความสัมพันธ์ของข้ากับประมุขเยี่ยน
หาใช่อย่างที่คนนอกคิดไม่ ราชวงศ์โจวที่ประมุขเยี่ยนช่วยเหลือบัดนี้เจริญขึ้น
ทุกวัน ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข หรือว่าเพียงเพราะอวีเ่ หวินยงเป็นชาวเซียนเปย
จึงมิอาจช่วงชิงจงหยวน รวมใต้หล้าเป็นหนึ่ง? สิ่งที่อาจารย์คัดค้านคือขาย
ผลประโยชน์ประชาชนจงหยวนกับสมคบคิดเผ่าอืน่ หากเผ่าอืน่ เข้าสูจ่ งหยวนเรา
เลียนแบบวัฒนธรรมฮั่นเรา เห็นชาวจงหยวนกับพวกป่าเถื่อนเป็นหนึ่งเดียว
แล้วเหตุใดมิอาจเป็นประมุขผู้ปราดเปรื่องเล่า"
หรู่เยียนเค่อฮุ่ยส่ายหน้า น�้ำเสียงเคร่งขรึมขึ้นอีกเล็กน้อย "คนป่าเถื่อน
ห่างไกลความเจริญ ผ่านไปนานเท่าใดก็ยงั คงเป็นคนป่าเถือ่ น หาได้เปลีย่ นแปลง
เพราะเข้าควบคุมจงหยวนไม่ ท่านลองดูบรรพบุรุษแคว้นฉี พวกสกุลเกาก็
มิใช่ชนต่างเผ่า แต่เพราะผ่านขนบธรรมเนียมเผ่าอื่นมาเนิ่นนาน จึงคุ้นเคยกับ
วัฒนธรรมเผ่าอืน่ แล้ว ไหนเลยจะมีธรรมเนียมชาวฮัน่ สักนิด ฮ่องเต้ฉเี ลอะเลือน
ยอมให้สตรีตำ�่ ต้อยปัน่ ป่วนราชส�ำนัก แผ่นดินสกุลเกาคงไม่ยนื ยาว ราชวงศ์โจว
ยิ่งใหญ่เพราะทูเจวี๋ย ซ�้ำยังแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขา ประจบประแจง
สารพัด อันตรายที่ทูเจวี๋ยมีต่อจงหยวนเรา หรือว่านักพรตเสิ่นยังไม่กระจ่าง"
สุดท้ายแล้ว หรู่เยียนเค่อฮุ่ยรู้สึกว่าฮ่องเต้เฉินสามารถเป็นประมุข
ผูป้ ราดเปรือ่ งทีร่ วมใต้หล้าเป็นหนึง่ ได้ในภายหน้า ฉะนัน้ จึงคิดโน้มน้าวเสิน่ เฉียว
ทิ้งมืดเข้าสว่าง ด้วยสถานะของเขา การรุดหน้ามาโน้มน้าวผู้ใดด้วยตัวเองได้
นับเป็นการแสดงความจริงใจอย่างยิ่งแล้ว เพราะหากกล่าวให้ถูกต้อง ตอนนี้
เสิ่ น เฉี ย วสู ญ เสี ย ต�ำแหน่ ง เจ้ า ส�ำนั ก ไปแล้ ว วรยุ ท ธ์ ก็ ไ ม่ เ หมื อ นเมื่ อ ก่ อ น
ต�ำแหน่งไม่เท่าเทียมกับหรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ ไม่ควรค่ารบกวนฝ่ายตรงข้ามออกโรง
ด้วยตัวเอง แต่หรู่เยียนเค่อฮุ่ยก็ยังมา
หากเป็นเมื่อหลายเดือนก่อน ขณะเสิ่นเฉียวเพิ่งเข้าสู่ทางโลก ไม่เข้าใจ
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ต่อสถานการณ์ในใต้หล้าแต่อย่างใด อาจถูกค�ำพูดนีก้ ระตุน้ ก็เป็นได้ แต่ตอนนี้
เขามีความคิดของตัวเองแล้ว ฟังจบเพียงแค่ส่ายหน้า หาได้มากความไม่
"บัดนี้ข้ามิได้เป็นตัวแทนส�ำนักใดแล้ว เพียงร่อนเร่ในยุทธภพอย่างเดียวดาย
ขอเพียงรักษาชีวิตในกลียุค สวามิภักดิ์หรือไม่ ส�ำหรับอารามศึกษาหลินชวน
และราชวงศ์เฉินแล้วล้วนมีความหมายไม่มาก วันนีเ้ จ้าอารามหรูเ่ ยียนรุดหน้ามา
สนทนากับข้าด้วยตัวเองเพราะเห็นแก่หน้าอาจารย์ ข้ายังคงซาบซึ้งไม่สิ้นสุด
เพียงแต่ความปรารถนาดีส่วนนี้ได้แต่รับไว้ด้วยใจ"
หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ ถอนหายใจเล็กน้อย "ข้าเห็นสุม้ เสียงกล่าวค�ำของนักพรต
เสิ่นติดขัดอยู่บ้าง ดูเหมือนบาดเจ็บภายใน เนิ่นนานรักษาไม่หาย หากท่าน
ยอมมารักษาที่อารามศึกษาหลินชวน ข้าจะช่วยท่านรักษาอาการบาดเจ็บ
ร่วมกับหมอหลวงที่ดีที่สุดในวังราชวงศ์เฉินอย่างสุดความสามารถ!"
เสิน่ เฉียวเคยได้ยนิ เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าวว่าหรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ คือศิษย์พศี่ ษิ ย์นอ้ ง
ร่วมส�ำนักกับหลิว่ จิง้ เหยียน ฮองเฮาแคว้นเฉินองค์ปจั จุบนั ฉะนัน้ หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่
จึงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับราชวงศ์เฉิน บัดนี้ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นจริง
หาไม่คนธรรมดาคงไม่ถงึ ขัน้ ใช้หมอหลวงในวังมาให้ค�ำมัน่ สัญญาเรือ่ ยเปือ่ ยได้
หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ กล่าวค�ำพูดเช่นนีอ้ อกมา เสิน่ เฉียวเพียงสีหน้าแปรเปลีย่ น
เล็กน้อย "ขอบคุณเจ้าอารามหรู่เยียน ข้าปราศจากคุณธรรมความสามารถ
ไร้ผลงานให้รับสิ่งตอบแทน มิกล้าปฏิบัติตามโดยแท้จริง"
กล่าวตามจริง หรู่เยียนเค่อฮุ่ยคิดไม่ถึงว่าวันนี้ตนเองจะมาเสียเที่ยว
เพราะไม่ว่าอย่างไรเสิ่นเฉียวล้วนไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ
เขาพลันนึกถึงค�ำเล่าลือทีเ่ หลวไหล ซึง่ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ของเยีย่ นอูซ๋ อื
กับเสิ่นเฉียว แต่ก็รู้สึกว่าเหลวไหลจนน่าขันดังว่า นี่เป็นไปไม่ได้เลย
"ช่างเถิด อารามศึกษาหลินชวนไม่เคยท�ำเรือ่ งทีฝ่ นื ใจคน" หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่
มีสีหน้าเสียใจเล็กน้อย
เสิน่ เฉียวเองก็เผยสีหน้าเสียใจออกมา "บรรพชิตดือ้ รัน้ ขลาดเขลา ท�ำให้
เจ้าอารามต้องเหนื่อยมาด้วยตัวเอง"
หรูเ่ ยียนเค่อฮุย่ ยิม้ พลางกล่าว "เส้นทางจากทีน่ ไี่ ปยังเรือนรับรองไม่ไกลนัก
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เพียงแต่หากมิใช่คนท้องถิ่นก็คงหาพบได้ยากยิ่ง พ่อค้าข้างกายท่านผู้นั้น
ถูกคนท�ำให้สลบไปแล้ว จะให้ข้าส่งท่านแทนเขาหรือไม่"
"เจ้าอารามหรูเ่ ยียนว่างเหลือเกิน ไม่เข้าวังพูดคุยความหลังกับศิษย์นอ้ งหญิง
ฮองเฮาของท่านสักหน่อย แต่กลับมาโน้มน้าวอาเฉียวให้ทิ้งมืดเข้าสว่างที่นี่
น่าเสียดายอาเฉียวใจแข็งจะติดตามข้า ท่านคงต้องผิดหวังเสียแล้ว!"
ค�ำพูดประโยคนี้ย่อมมิใช่เป็นเสิ่นเฉียวกล่าวออกมา
คนผูห้ นึง่ ปรากฏกายบริเวณหัวมุมสุดปลายท้องถนน เดินมาหาพวกเขา
ทีละก้าว
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