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เดินทางผ่านเล่มที่สองกันมาแล้ว ชีวิตของอดีตเจ้าส�ำนัก 'เสิ่นเฉียว' ก็ยังคง
ผกผันขึ้นลงไม่หยุดเช่นเคย มีเส้นทางมากมายที่เขาต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางใด
หนึ่งในนั้นคือการยื่นมือช่วยเหลือ 'เยี่ยนอู๋ซือ' ทั้งที่อีกฝ่ายเคยหักหลังอย่างเลือดเย็น
หลายคนคงตั้งค�ำถามว่าท�ำไมเสิ่นเฉียวถึงยังยอมช่วยคนคนนี้ ในใจไม่มีความรู้สึก
เคียดแค้นต่อเยี่ยนอู๋ซือบ้างเลยหรือ...นั่นคงเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจของเสิ่นเฉียว
มีความเมตตามากเกินกว่าทีจ่ ะนิง่ ดูดายปล่อยให้ชวี ติ คนคนหนึง่ ดับสิน้ ไปได้ และจนถึง
ตอนนี้เขาก็ยังคงยึดถือคติเดิม นั่นคือท�ำความดีเพื่อความสบายใจของตนเอง ส่วน
จะได้รับการตอบแทนหรือไม่ นั่นไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจ แน่นอนว่าการคิดแก้แค้น
ทั้งหลายย่อมไม่อยู่ในเสี้ยวความคิดแม้สักนิดเช่นกัน
และในพันสารทเล่มสามนี้ เสิ่นเฉียวก็ยังคงเดินไปข้างหน้าในแบบของเขา
ดังเดิม ซึง่ นอกจากจะต้องคอยดูแลเยีย่ นอูซ๋ อื ทีร่ า่ งกายยังคงบอบช�ำ้ แล้ว ยังมีการปะทะ
กับศัตรูเก่าอย่าง 'ซางอิง่ สิง'...หากเสิน่ เฉียวไม่เคยคิดตอบแทนบุญคุณด้วยความแค้น
แล้วเรื่องราวมากมายเหล่านี้ที่ต้องเผชิญ เสิ่นเฉียวจะผ่านไปได้อย่างไร รีบพลิก
หน้ากระดาษไปพบกับค�ำตอบจากเสิ่นเฉียวผู้น่ารักกันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์เอเวอร์วาย

หมายเหตุ : ฉบับปรับปรุงเนื้อหานี้เป็นฉบับที่มีการแก้ชื่อตัวละครจาก 'คุนเสีย' เป็น 'คุนเหยีย'
เพื่อให้ตรงกับการออกเสียงในรูปแบบเรดิโอดราม่าและแอนิเมชั่น

แนะนำ�ตัวละคร
เสิ่นเฉียว
		
		
		
		
		

เจ้าส�ำนักแห่งเขาเสวียนตูอันเป็นส�ำนักเต๋าอันดับหนึ่ง
ในใต้หล้า ภายนอกดูเหมือนคนงามอมโรคที่อ่อนโยน
ไร้พิษสง แต่เพลงกระบี่ ข องเขาหนั กแน่ น เฉี ยบคม
สมฐานะเจ้าส�ำนักเลือ่ งชือ่ เสิน่ เฉียวยึดมัน่ ในคุณธรรม
อุปนิสัยอ่อนโยนว่าง่าย มักปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความดี
และไม่เคยต้องการให้ผู้อื่นตอบแทน

เยี่ยนอู๋ซือ
		
		
		
		

ประมุขนิกายฮ่วนเยวี่ย หนึ่งในสามนิกายมารที่ใต้หล้า
หวั่นเกรง วรยุทธ์สูงส่ง อุปนิสัยหยิ่งยโส มักยึดตนเอง
เป็นที่ตั้ง ไม่เคยเห็นผู้อื่นในสายตา เขาเชื่อว่าเนื้อแท้
ของมนุษย์นั้นชั่วร้าย ก้นบึ้งในใจทุกคนล้วนมีด้านมืด
ไม่มีทางละทิ้งกิเลสได้

ไป๋หรง
		
		
		

ศิษย์นกิ ายเหอฮวน หนึง่ ในสามนิกายมาร นางช�ำนาญ
วิชาเสน่ห์ มักใช้รปู โฉมงดงามล่อหลอกศัตรู ไป๋หรงเป็น
ผู้มีความสามารถ แม้ไม่อยู่ในสิบอันดับในใต้หล้า แต่
ก็มีวรยุทธ์สูงส่งไม่แพ้ยอดฝีมือชั้นหนึ่ง

✱

✱

✱

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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บทที่ 22
ผ่านไปหลายวัน เสิ่นเฉียวเดาว่าพวกเฉินกงต้องใจร้อนเร่งกลับแคว้นฉี
ไม่รงั้ รออยูท่ ถี่ อู่ วีห้ นุ นานเป็นแน่ ยามนีไ้ ม่แน่วา่ อาจรุดถึงราชอาณาจักรถูอ่ วีห้ นุ
หรือถึงขั้นออกจากถู่อวี้หุนไปแล้ว เสิ่นเฉียวเองก็ออกจากต�ำบล กลับไปยัง
ราชอาณาจักรถู่อวี้หุนที่จากมาหลายวันพร้อมกับเยี่ยนอู๋ซือเช่นกัน
การเดินทางครั้งนี้ไม่พบพวกเฉินกงดังคาด ยามนี้งานชุมนุมผานหลง
ผ่านไปได้ระยะหนึง่ แล้ว เหล่าผูก้ ล้าจากจงหยวนล้วนออกจากราชอาณาจักรแล้ว
อันตรายที่เยี่ยนอู๋ซือจะพบเจอก็ลดลงอย่างมาก แต่เสิ่นเฉียวรู้สึกว่าท่าทาง
ของพวกเขาสองคนสะดุดตาเกินไป หากเดินเข้าไปเช่นนีอ้ าจเพิม่ ความล�ำบากได้
จึงถอดชุดถือพรตออก ผลัดเปลีย่ นเป็นเสือ้ ผ้าชาวฮัน่ ทัว่ ไป ซำ�้ ยังหยิบเสือ้ ผ้าสตรี
ชุดหนึ่งกับชาดมาวางไว้เบื้องหน้าเยี่ยนอู๋ซือ
เยี่ยนอู๋ซือมองดูเขาเงียบๆ
เสิน่ เฉียวกระแอมเบาๆ หนึง่ เสียงก่อนกล่าว "ท่านรูปโฉมสะดุดตาเกินไป
แต่งกายสักหน่อยจะดีกว่า"
เยีย่ นอูซ๋ อื มิได้กล่าวค�ำ เห็นได้ชดั ว่าสีหน้านัน้ ก�ำลังบอกว่าแล้วไยมิใช่เจ้า
เป็นผู้สวมเสื้อผ้าสตรี
เสิ่นเฉียวกล่าว "ผลัดเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสตรีจึงจะสวมหมวกผ้าโปร่งได้
เมือ่ คนรอบข้างรูว้ า่ เป็นสตรี โดยทัว่ ไปจะหลีกเลีย่ งความสงสัย ไม่มองดูแม้แต่
แวบเดียว แต่หากสวมเสือ้ ผ้าบุรษุ ต่อ พบเจอคนทีล่ ะเอียดอย่างพวกโต้วเยีย่ นซาน
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และต้วนเหวินยางก็คงมองพิรุธออก เพื่อมิให้ท่านเกิดเหตุสุดวิสัยก่อนพบเจอ
กับคนของนิกายฮ่วนเยวี่ย เสื้อผ้าสตรีคือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด"
คนทั้งสองจับจ้องมองกันครึ่งค่อนวัน
เสิ่นเฉียวขมวดคิ้วกล่าวถาม "จะสวมหรือไม่"
เยี่ยนอู๋ซือส่ายหน้า "ไม่สวม จะท�ำไม"
"เช่นนั้นข้าจะสกัดจุดของท่าน ช่วยท่านสวม แล้วค่อยจ้างรถม้าพาท่าน
เดินทาง แม้จะทรมานสักหน่อย แต่อย่างน้อยข้าก็ลดความยุ่งยากลงได้
มากมาย"
เยี่ยนอู๋ซือหลุบตาลงแล้วกล่าว "สวม"
"เด็กดี" เสิ่นเฉียวปลอบโยน กล่าวในใจว่าเป็นเซี่ยหลิงยังคงพูดคุยง่าย
จอนผมทัง้ สองขาวประปราย ต้องย้อมด�ำ ผมเผ้ามัดรวบตามเดิมเพราะ
ในยามปกติสตรีมากมายก็มกั หวีผมเช่นนี้ ขนคิว้ ต้องจัดระเบียบสักนิด แก้มทัง้
สองทาชาดเล็กน้อย ริมฝีปากแต้มชาดบางๆ ให้มสี สี นั ก็พอแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้อง
ละเอียดเกินไป จากนั้นค่อยผลัดเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าและรองเท้าสตรี แม้รูปร่าง
ดูสูงเก้งก้าง สีหน้าก็แข็งทื่อเย็นชา แต่หน้าตาไม่ขาดความงดงามกล้าหาญ
นับเป็นบุคลิกอีกอย่างหนึ่ง
เสิน่ เฉียวเห็นเขาเคร่งเครียดจึงยิม้ พลางกล่าว "ท่านไม่ตอ้ งกังวล แต่กอ่ น
เมื่อภาพเหมือนปรมาจารย์นักพรตบนเขาเสวียนตูซีดจาง ข้าล้วนเป็นคน
แต่งแต้มวาดขึ้นใหม่อีกครั้ง ภาพเหล่านั้นต่างมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ"
เมือ่ ทุกอย่างเสร็จสิน้ เสิน่ เฉียวลุกขึน้ พิจารณาตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า
อีกคราหนึ่ง แล้วจึงพยักหน้ากล่าวว่า "พอได้ ท่านอยากส่องกระจกหรือไม่"
เห็นได้ชดั ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มคี วามสนใจมองดูกระจกทองเหลืองบานนัน้
สักแวบ เยี่ยนอู๋ซือสวมหมวกผ้าโปร่ง...
แววตาไม่เห็นความรื่นรมย์
เมือ่ พวกเสิน่ เฉียวกลับถึงราชอาณาจักรถูอ่ วีห้ นุ ฤดูหนาวก็มาเยือนแล้ว
ราวกั บ ย้ อ นไปกาลก่อ นที่ขบวนพ่อ ค้าเดินทางผ่านที่ นี่ ไ ปยั ง แต่ ละแคว้ น

เมิ่งซีสือ 9

ทางตะวันตกยังมีน้อยอย่างมาก ปรากฏภาพบรรยากาศอันวิเวกวังเวง
"แต่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดเพียงชั่วคราว" พ่อค้าที่ขายน�้ำตาลปั้นบนถนน
กล่าว "ไปทางตะวันตกในฤดูหนาวจะเดินทางยากยิ่งนัก ฉะนั้นขบวนพ่อค้า
มากมายจึงล้วนออกเดินทางในฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าถึงจะกลับมา
รอผ่านฤดูหนาวแล้ว คนที่นี่จะมากขึ้นไปอีก!"
พ่อค้าผูน้ เี้ ป็นชาวฮัน่ สิบกว่าปีกอ่ นติดตามขบวนพ่อค้าเดินทางผ่านทีน่ ี่
ได้รจู้ กั กับหญิงชาวถูอ่ วีห้ นุ นางหนึง่ นับจากนัน้ ก็ตงั้ รกรากแต่งงานให้ก�ำเนิดบุตร
อยู่ที่นี่
ในตัวเสิ่นเฉียวคล้ายมีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติ ชวนให้เหมือนอาบลม
ฤดูใบไม้ผลิ รูส้ กึ สบายใจเป็นพิเศษ เมือ่ ครูเ่ ยีย่ นอูซ๋ อื ยืนอยูห่ น้าแผงนำ�้ ตาลปัน้
พ่อค้ามิได้พูดคุยกับเขา แต่เมื่อเสิ่นเฉียวเดินผ่านมาจากด้านหลัง ซักถาม
ประโยคสองประโยค พ่อค้าก็พกพาสีหน้า 'เหมือนพบสหายเก่า' พูดคุยกับเขา
อย่างเป็นมิตร
"ความจริงชาวฮั่นในเมืองนี้มีไม่น้อย แม้กระทั่งขุนนางชนชั้นสูงของ
ถูอ่ วีห้ นุ ก็พดู ภาษาฮัน่ สวมเสือ้ ผ้าชาวฮัน่ เพียงแต่สดุ ท้ายก็อาศัยทีแ่ ดนตะวันตก
โดยมากแล้วคนที่นี่จะไม่อยากจากบ้านเกิดไปง่ายๆ"
เสิ่นเฉียวยิ้มพลางกล่าว "กล่าวถูกต้อง ภรรยาของท่านต้องสวยงาม
มีคุณธรรมอย่างแน่นอน ถึงรั้งท่านไว้ได้ จากที่ได้ฟังท่านกล่าวค�ำ ท่านคงเป็น
ผู้คงแก่เรียนที่อ่านหนังสือมาไม่น้อยกระมัง แต่กลับยอมอยู่ที่นี่ไกลถึงพันลี้
เพือ่ นาง ความสัมพันธ์ลกึ ลำ�้ ของสามีภรรยาเช่นนีช้ วนให้เลือ่ มใสโดยแท้จริง!"
พ่อค้าถูกเขาชมเชย พกพาสีหน้าเขินอายและภาคภูมใิ จ เกาศีรษะกล่าว
"น้อมรับค�ำชมของท่าน ในวัยเยาว์ขา้ เคยไปเรียนอยูไ่ ม่กปี่ ี เรียกว่าผูค้ งแก่เรียน
คงไม่ได้! นีท่ า่ นเพิง่ กลับมาจากทีใ่ ดเล่า สภาพตรากตร�ำล�ำบาก ติดตามขบวน
พ่อค้ากลับมาหรือ"
เสิน่ เฉียวกล่าว "พวกเราเดินทางทัศนาจร ผ่านไปยังตะวันตกได้ชว่ งหนึง่
เห็นว่าอากาศค่อยๆ หนาวเหน็บ มิกล้าเดินทางต่อจึงกลับมาอีกครั้ง ได้ยินว่า
หลายวันก่อนที่ราชอาณาจักรมีงานชุมนุมผานหลง ตอนนี้คงสิ้นสุดลงแล้ว
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กระมัง"
พ่อค้ากล่าว "สิ้นสุดนานแล้ว คนแยกย้ายไปกันหมด ปีนี้คึกคักยิ่งนัก
มีชาวยุทธภพทีค่ วงดาบร�ำกระบีม่ าไม่นอ้ ย ข้าขายนำ�้ ตาลปัน้ มิได้สนใจเท่าใดนัก
แต่พอช่วงนัน้ มีคนเหล่านีเ้ พิม่ ขึน้ มา บนถนนก็มคี นแกว่งดาบมุง่ หากันอยูบ่ อ่ ยครัง้
ข้าตกใจจนรีบกลับบ้านหลบอยู่หลายวัน!"
เสิ่นเฉียวกล่าว "เช่นนั้นแสดงว่าตอนนี้ในเมืองไม่มีชาวยุทธภพแล้ว
แม้แต่คนเดียวหรือ"
พ่อค้ากล่าว "ไม่มีแล้ว งานชุมนุมผานหลงสิ้นสุดได้ไม่นานก็ไปกันจน
หมดเกลี้ยง ท่านดูโรงเตี๊ยมเหล่านั้น เดิมทีมีคนแน่นขนัด ตอนนี้กลับแย่ลง
ลดราคาลงมาก็ยงั ไม่เต็ม! อีกอย่าง...ข้าได้ยนิ ว่าแคว้นฉีถกู แคว้นโจวท�ำลายแล้ว
ไม่รู้ว่าขบวนพ่อค้าที่เดินทางสู่ตะวันตกปีหน้าจะน้อยลงเท่าใด!"
เดิมทีเสิ่นเฉียวยังกังวลว่าเมื่อข่าวว่า 'เยี่ยนอู๋ซือตายแล้ว' แพร่ออกไป
ชีวิตของอวี่เหวินยงจะมีอันตราย แต่คิดไม่ถึงว่าพวกเขาออกจากฉางอัน
ไม่กี่เดือนกลับเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้น อดมิได้ที่จะหันหน้ามองดูเยี่ยนอู๋ซือที่
ด้านข้างแวบหนึ่ง
บนศีรษะเยี่ยนอู๋ซือสวมหมวกผ้าโปร่งปิดบังใบหน้าเอาไว้ ท�ำให้ผู้คน
มองเห็นไม่ชัดเจน
เสิ่นเฉียวกล่าว "แคว้นฉีถูกท�ำลาย? รวดเร็วเช่นนี้เชียวหรือ หรือว่ามิได้
ถูกต่อต้าน?"
พ่อค้าถอนหายใจ "ใครจะไปรูเ้ ล่า บางทีอาจเป็นเพราะกองทัพแคว้นโจว
แข็งแกร่งเกินไปกระมัง เฮ้อ คิดดูแล้ว บ้านเก่าข้ายังอยู่ที่แคว้นฉี น่าเสียดาย
แม้ ห ลายปี นี้ อ ยู ่ ไ กลถึ ง ถู ่ อ วี้ หุ น แต่ ก็ มั ก ได้ ยิ น ข่ า วความเลอะเลื อ นของ
ประมุขแคว้น คิดไม่ถึงว่าบ้านเมืองที่ใหญ่เพียงนั้นจะล่มสลายจริงๆ!"
เสิ่นเฉียวกล่าวว่า "ทางเหนือรวมเป็นหนึ่ง ส�ำหรับชาวเมืองมีข้อดีอยู่
รอสงบลงแล้ว ขบวนพ่อค้าทีม่ าทางแดนตะวันตกก็จะมากขึน้ ไม่มที างน้อยลง"
พ่อค้าแสดงสีหน้ายิม้ แย้มอีกครัง้ "จะว่าไปก็ใช่ เช่นนัน้ ก็นอ้ มรับค�ำมงคล
ของท่านแล้ว ข้ายังรออยู่ว่าสักวันจงหยวนจะสงบสุขอย่างแท้จริง จะได้
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พาภรรยาและบุตรกลับไปดูบ้านเดิมสักหน่อย!"
เขารั้ ง เสิ่ น เฉี ย วเอาไว้ พู ด คุ ย กั น อยู ่ น านก็ ยั ง ไม่ ห ายอยาก แลเห็ น
เยีย่ นอูซ๋ อื ทีย่ นื อยูด่ า้ นข้างตลอดโดยไม่กล่าวค�ำคล้ายก�ำลังจ้องมองนำ�้ ตาลปัน้
จึ ง นึ ก ถึ ง การค้ า ขายของตนเองขึ้ น มา รี บ ยิ้ ม พลางกล่ า ว "แม่ น างท่ า นนี้
เป็นภรรยาของท่านกระมัง หรือว่าเป็นชาวถู่อวี้หุนเช่นกัน?"
เสิ่นเฉียวกล่าว "นี่คือน้องสาวไม่แท้"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "ภรรยา"
เสิ่นเฉียว "..."
พ่อค้า "..."
เสิน่ เฉียวเดาว่าทีเ่ ยีย่ นอูซ๋ อื จงใจกล่าวเช่นนีค้ งเป็นเพราะไม่พอใจทีต่ อ้ ง
แต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าสตรี แต่เขาอยูต่ อ่ หน้าคนนอกจึงมิอาจมากความอะไร จ�ำ
ต้องกระแอมกระไอเบาๆ เสียงหนึ่ง เมื่อแพะหายต้องรีบซ่อมคอก* "นี่คือ
น้องสาวข้า นิสัยดื้อรั้นอยู่บ้าง ท่านอย่าได้ถือสา"
หากเขาไม่ อ ธิ บ ายยั ง พอท�ำเนา แต่ ก ารอธิ บ ายเช่ น นี้ ท�ำให้ พ ่ อ ค้ า
จินตนาการได้ทันทีว่าพี่ชายน้องสาวไม่แท้รักกันไม่ได้ หนีตามกันมาพันลี้
จึงพยักหน้าซ�้ำๆ ในบัดดล "ข้าเข้าใจ ข้าเข้าใจ!"
เสิน่ เฉียวเหงือ่ ท่วมศีรษะ กล่าวในใจว่าท่านเข้าใจอะไร ข้าล้วนไม่เข้าใจ
ทางด้านเยี่ยนอู๋ซือก็ชี้ที่น�้ำตาลปั้น "เอาอันนี้"
สุ้มเสียงของเขาทุ้มต�่ำ ไม่เหมือนเสียงสตรีเลย แต่พ่อค้ามิได้คิดมาก
ถึงอย่างไรสตรีถู่อวี้หุนส่วนใหญ่ก็มีสุ้มเสียงแหบห้าวอยู่แล้ว
เมื่อได้ยินค�ำพูดของเยี่ยนอู๋ซือ พ่อค้าก็กระปรี้กระเปร่า รีบกล่าวถาม
"ท่านต้องการรูปใด ข้าล้วนปั้นให้ท่านได้!"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "ม้า วัว แกะ..."
เสิ่นเฉียวกล่าวอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูก "อันเดียวก็พอแล้วกระมัง
มากเกินไปถือไว้จะมีประโยชน์อันใด"
"เช่นนั้นเอาหนึ่งอัน" เยี่ยนอู๋ซือบอก
* แพะหายซ่อมคอก หมายถึงหลังจากเกิดปัญหาก็รีบคิดหาวิธีแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ซ�้ำขึ้นอีก
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พ่อค้ายิ้มพลางกล่าว "ตกลงๆ เช่นนั้นเอาม้า วัว หรือแกะ?"
เยี่ยนอู๋ซือชี้เสิ่นเฉียว "เขา"
พ่อค้าตกตะลึง "หา?"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "ปั้นเขาหนึ่งอัน"
แม้เสิน่ เฉียวจะไม่เคยเกีย่ วข้องกับเรือ่ งรักชายหญิง แต่จากความเข้าใจผิด
เมื่อครู่ มองดูสายตาคลุมเครือของพ่อค้าอีกครั้ง ไหนเลยจะยังไม่รู้ว่าพ่อค้า
เข้าใจอะไรผิดไป
เสิน่ เฉียวรีบกล่าวกับพ่อค้า "นางเพียงแค่ลอ้ เล่น มิสปู้ น้ั แกะจะดีกว่า"
เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าวอีกครัง้ "ไม่ จะเอาเขา" ซำ�้ ยังถามพ่อค้าต่อว่า "ได้หรือไม่"
ราวกับพ่อค้ารู้สึกได้ถึงสายตาร้อนผ่าวบีบคั้นของคนภายใต้หมวก
ผ้าโปร่ง จึงรีบกล่าวว่า "ได้ๆ! ย่อมได้!"
เสิ่นเฉียวกุมขมับ
พ่อค้าฝีมือไม่เลวจริงๆ พูดไปท�ำไป ไม่นานน�้ำตาลปั้นอันหนึ่งก็ปรากฏ
อยู่ตรงหน้าเหมือนมีชีวิต
ถึงอย่างไรก็ปั้นขึ้นจากน�้ำตาล จึงไม่สามารถแสดงเครื่องหน้าออกมา
ได้อย่างชัดเจน แต่บุคลิกท่าทางที่แบกถุงผ้าขนาดยาวไว้ข้างหน้าของมันนั้น
ไม่ต่างจากเสิ่นเฉียวเลย
เสิ่นเฉียวยิ้มพลางกล่าว "ต่างอาชีพเหมือนต่างขุนเขา* ดังว่า แต่ดูจาก
ฝีมือของท่าน หากไม่มีการฝึกหนักสิบปีคงท�ำไม่ได้กระมัง!"
พ่อค้าหัวเราะฮ่าๆ ถูกชมเชยก็เบิกบานยิ่งนัก "กล่าวได้ดีๆ!"
เยี่ยนอู๋ซือรับน�้ำตาลปั้นมา ถือไว้ใต้หมวกผ้าโปร่ง ใส่เข้าไปในปาก
กัดหนึ่งค�ำจนได้ยินเสียงหัวขาดดังกรุบ เคี้ยวเสียงดังแจ๊บๆ
เสิ่นเฉียวนิ่งอึ้ง
เพื่อมิให้พ่อค้าประหลาดใจและสนใจเกินไป เขาจึงให้เงินแล้วรีบ
ดึงคนไป
ฮ่ อ งเต้ โ จวท�ำลายฉี นี่ ห มายความว่ า ทางเหนื อ จะถู ก รวมเป็ น หนึ่ ง
* ต่างอาชีพเหมือนต่างขุนเขา หมายถึงต่างอาชีพย่อมมีความรู้แตกต่างกัน
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ราชวงศ์เฉินกับทูเจวี๋ยต้องไม่ยอมมองดูราชวงศ์โจวตั้งตนเป็นใหญ่แน่นอน
คงหาวิธีการลงมือต่ออวี่เหวินยง เพราะตอนนี้อวี่เหวินอวินผู้เป็นองค์ชาย
รัชทายาทยังมองไม่ออกถึงบุคลิกของกษัตริยผ์ ปู้ ราดเปรือ่ งเลย ถ้าหากอวีเ่ หวินยง
สวรรคต แคว้นโจวก็จะเหมือนฝูงมังกรไร้เศียร เศษทรายกระจัดกระจาย
ตามการคาดเดาเช่นนี้ เยี่ยนอู๋ซือต้องฉวยโอกาสปรากฏตัวที่ฉางอัน
อยู่ข้างพระวรกายอวี่เหวินยงก่อน เพื่อให้คนทั้งหมดเห็นว่าเขายังไม่ตาย
เยี่ ย นอู ๋ ซื อ ที่ ก ลั บ มาได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ทั้ ง ที่ เ ผชิ ญ กั บ การล้ อ มโจมตี
ของห้ายอดฝีมอื แห่งยุค นับจากนีช้ อื่ เสียงต้องสูงขึน้ อีกขัน้ เป็นแน่ ไม่วา่ ชือ่ เสียง
ประเภทนีจ้ ะดีหรือไม่ สุดท้ายทุกคนทีค่ ดิ จะปาใส่หนูกก็ ลัวถูกของมีคา่ ด้านข้าง*
คงมิกล้าลงมือต่ออวี่เหวินยงโดยง่าย
แต่ปญ
ั หาอยูท่ เี่ ยีย่ นอูซ๋ อื ในตอนนี้ แม้ยงั ไม่ตาย แต่กไ็ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส
ช่องโหว่จติ มารยังอยู่ สิง่ ทีล่ �ำบากยิง่ กว่าคือมิเพียงนิสยั เปลีย่ นแปลง แตกแยก
เป็นหลายนิสยั บางนิสยั ยังนินทาร่างเดิม นีห่ ากน�ำไปเปิดเผยต่อคนทัว่ ไปก็คง
จบสิ้นแล้ว อยู่ต่อหน้าคนฉลาดก็เผยพิรุธได้ง่ายดายยิ่งนัก ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึง
คนกร้านโลกอย่างโต้วเยี่ยนซานและต้วนเหวินยาง ต้องหยั่งเชิงจนมอง
ความผิดปกติออกแน่นอน
ขณะเสิ่นเฉียวก�ำลังขบคิด เยี่ยนอู๋ซือก็แทะเอวของน�้ำตาลปั้นหมดแล้ว
ก�ำลังเริ่มกินส่วน 'ต้นขา'
เมือ่ มองเห็นสภาพนี้ ผูใ้ ดจะเชือ่ ว่าคนผูน้ คี้ อื เยีย่ นอูซ๋ อื หากเขาแสดงออก
เช่นนี้ต่อหน้าพวกต้วนเหวินยางอาจถูกคนตีจนไม่เหลือแม้แต่ซากแล้ว
เสิ่นเฉียวอดถอนหายใจมิได้ จูงคนเข้าโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง หลังนั่งลง
ก็ซกั ถาม "เมือ่ ครูท่ า่ นเองก็ได้ยนิ สิง่ ทีค่ นผูน้ นั้ กล่าวแล้ว คงมีความคิดอะไรบ้าง
แล้วใช่หรือไม่"
เยี่ยนอู๋ซือเลิกหมวกผ้าโปร่งขึ้น กัดน�้ำตาลปั้นที่เหลือเข้าไปในปาก
ทั้งหมด สองแก้มขยับไปมายามขบเคี้ยว มองดูเสิ่นเฉียวโดยไม่แสดงสีหน้า
เสิ่นเฉียวควบคุมตัวเองเป็นเลิศ แต่เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมุมปาก
* จะปาใส่หนูก็กลัวถูกของมีค่าด้านข้าง เป็นส�ำนวน อุปมาว่าอยากจะโจมตีคนเลว แต่ก็กลัวไปกระทบถูก
คนดีเข้า
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กระตุกเล็กน้อย "ตอนนี้แม้ท่านเป็นนิสัยของเซี่ยหลิง แต่คงฟังค�ำพูดของข้า
เข้าใจกระมัง"
เยี่ยนอู๋ซือส่งเสียงอืม
เสิ่นเฉียวกล่าวต่อ "เช่นนั้นท่านมีแผนการอะไร ให้ข้าพาท่านกลับ
ฉางอันหาศิษย์ของท่านโดยตรงหรือไม่"
เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าว "ไม่" เขาคล้ายไม่อยากกล่าวค�ำ ถึงขัน้ ขมวดคิว้ เล็กน้อย
แต่ผ่านไปครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า "ส่งข่าวให้พวกเขา"
เสิ่นเฉียวพยักหน้า "ก็ได้ รอเปียนเหยียนเหมยได้ข่าวแล้วมารวมตัวกับ
ท่าน พวกท่านค่อยปรึกษาแผนการ อิทธิพลในแคว้นฉีของนิกายฮ่วนเยวี่ย
มีไม่น้อย รอเข้าแคว้นฉีแล้วคงหาคนของนิกายฮ่วนเยวี่ยพบกระมัง เช่นนี้ควร
ส่งข่าวอย่างไร"
"จ�ำไม่ได้แล้ว"
ความหมายภายใต้ค�ำพูด คือตอนนี้ 'เซี่ยหลิง' หาจ�ำได้ไม่
เสิ่นเฉียวอยากถอนหายใจ "ช่างเถอะ เรื่องนี้ยังเป็นแผนการระยะยาว
รอพวกเราถึงเป่ยโจวค่อยว่ากันก็ไม่สาย"
ขณะพูดคุยลูกจ้างก็ยกอาหารเข้ามา วัตถุดบิ ของทีน่ มี่ ากกว่าต�ำบลเล็กๆ
ทีพ่ วกเขาอยูก่ อ่ นหน้าเสียอีก และสิง่ ทีส่ งั่ ก็มใิ ช่เพียงน�ำ้ แกงเนือ้ แกะหรือแป้งย่าง
อีกต่อไป แม้ฤดูหนาวมาเยือน แต่ในชามยังมองเห็นเงาของหน่อไม้ได้
ที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พวกเขานั่งใกล้หน้าต่าง มองลงไปจากชั้นสอง
ได้พอดี คนที่ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อยู่ด้านล่างค่อนข้างมาก เสียงตะโกนและ
เสียงต่อราคาดังขึ้นไม่ขาดหู ชั้นล่างของพวกเขามีคนผู้หนึ่งก�ำลังเต้นระบ�ำ
แสดงกายกรรมอยูพ่ อดี ในมือนักแสดงกอดพูก่ นั ขนหมาป่าหนาใหญ่ดา้ มหนึง่
เคียงคู่กับการตีลังกาหรือกระโดดของเขา พู่กันขนหมาป่าที่จุ่มน�้ำจะลาก
เป็นร่องรอยอันพลิ้วไหวอยู่บนพื้น ทว่ามองดูอย่างละเอียดกลับเลียนแบบ
ตัวอักษรในต�ำราหลันถิงจี๋ซวี่ของหวังโย่วจวินแห่งตงจิ้น
การแสดงนี้แปลกใหม่น่าสนใจ ไม่นานก็ดึงดูดคนไม่น้อยมารวมตัวกัน
มุงดู คนท้องถิน่ ไม่แน่วา่ จะรูห้ นังสือไปจนถึงเข้าใจเนือ้ หาทีเ่ ขาเขียนทุกคน แต่
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ท่วงท่าของวณิพกปราดเปรียวงดงาม ทุกท่วงท่าจึงได้รับเสียงโห่ร้องมากมาย
เสิน่ เฉียวเห็นเยีย่ นอูซ๋ อื มองดูอย่างตัง้ ใจ เดิมกวาดมองตามอย่างใจลอย
แวบหนึง่ เช่นกัน แต่จติ ใจกลับหวัน่ ไหวขณะมองเห็นลายมือเหล่านัน้ ทีล่ ากทิง้ ไว้
บนพื้นของพู่กันขนหมาป่า พลันมีความรู้สึกเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งผ่าน
เรื่องอื่น
วิทยายุทธ์ของคนผู้นั้นไม่อาจนับเป็นวรยุทธ์ได้ เป็นเพียงกระบวนท่า
เพลงเท้าพืน้ บ้านอันหยาบกระด้าง แต่เขาเฉลียวฉลาดยิง่ นัก น�ำการเต้นระบ�ำ
แดนตะวันตกผสมผสานกับเพลงเท้า ทั้งเหมือนก�ำลังเต้นระบ�ำและเหมือน
ก�ำลังแสดงกายกรรม ระหว่างนั้นยังเจียดเวลาเขียนอักษรได้อีก คนรอบข้าง
มองดูย่อมรู้สึกแปลกใหม่น่าสนใจ คนมีเงินแม้อย่างมากให้ไม่ก่ีเหรียญส�ำริด
ก็เพียงพอให้วณิพกผู้นี้กินดื่มทั้งวันแล้ว
แต่ ค นผู ้ นี้ ห าได้ ท�ำตามอ�ำเภอใจลวกๆ เพราะคนอื่ น เพี ย งแค่ ช มดู
ความสนุกไม่ แม้ต�ำราหลันถิงจี๋ซวี่ที่ใช้พู่กันขนหมาป่าหนาใหญ่เขียนบนพื้น
ขรุขระจะออกมาไม่ดนี กั อยูท่ จี่ งหยวนคงถูกผูเ้ ชีย่ วชาญนับไม่ถว้ นแค่นเสียงใส่
ทันที ทว่าทุกเส้นสายของเขาจริงจังตั้งใจ ลืมเลือนตัวตน จมอยู่ท่ามกลาง
การเต้นระบ�ำของตนเองไปแล้ว สองตามองพื้นทุกชั่วขณะ น�้ำหนักในการ
จรดพู่กันพอดี มิใช่ขอไปทีแม้แต่น้อย
วิถียุทธ์ลี้ลับอย่างยิ่ง มุ่งเน้นพรสวรรค์ มุ่งเน้นความพากเพียรเรียนรู้
ซ�ำ้ ยังมุง่ เน้นความเข้าใจ บางครัง้ ฝึกหนักหลายวันไปจนถึงหลายปีกไ็ ม่กา้ วหน้า
ครั้นได้รับมาโดยบังเอิญก็กระจ่างแจ้งโดยพลัน เข้าสู่สภาวะใหม่ได้ทันที
และตอนที่เสิ่นเฉียวมองดูทุกท่วงท่าของวณิพกผู้นั้น ในหัวสมองกลับ
ปรากฏภาพหนึ่งขึ้นมา
ในภาพ วณิ พ กผู ้ นั้ น เปลี่ ย นเป็ น ตั ว เสิ่ น เฉี ย วเอง ในมื อ มิ ใ ช่ พู ่ กั น
ขนหมาป่า แต่เป็นกระบี่เล่มหนึ่ง
คุณงามความดีเหมือนน�้ำ น�้ำมีคุณประโยชน์ต่อสรรพสิ่ง อยู่ต�่ำชั้น
อันเป็นที่รังเกียจของผองชน เป็นเหตุให้เข้าใกล้เต๋า
คลื่นมหรรณพ แท่งหินภูผา ล้วนคล้ายมหามรรคา ปะปนคาวโลกีย์
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เขาร่ายร�ำเพลงกระบี่ชุดหนึ่งออกมาดั่งเมฆเคลื่อนธารไหล เหมือน
เคล็ดกระบี่เกลียวคลื่นแห่งเขาเสวียนตูอย่างยิ่ง แต่เสิ่นเฉียวรู้ว่านั่นมิใช่
เคล็ดกระบี่เกลียวคลื่น แต่เป็นเพลงกระบี่ที่เขาคิดค้นขึ้นเอง
ไปๆ มาๆ เพลงกระบีช่ ดุ นัน้ ก็กอ่ ตัวในหัวสมอง เสิน่ เฉียวเกือบลืมสรรพสิง่
โดยรอบไปแล้ว เขาถึงขั้นลืมว่าตนเองยังอยู่ในโรงเตี๊ยม ลืมว่าข้างกายตนเอง
มีเยีย่ นอูซ๋ อื อยู่ ผุดลุกขึน้ วิง่ ไปนอกประตู โฉบไปนอกเมืองโดยทีเ่ ท้าไม่เปือ้ นฝุน่
เลยตลอดทาง
เขาอดรนทนไม่ไหวแล้ว อยากส�ำแดงเพลงกระบี่ชุดนี้ออกมา!
ส�ำหรับคนที่วรยุทธ์บรรลุถึงขั้นสุดยอดแล้ว ต่อให้เป็นใบไม้ร่วงดอกไม้
โรยล้วนใช้ท�ำร้ายผู้คนได้ ฉะนั้นพอถึงสภาวะหนึ่ง วรยุทธ์และกระบวนท่าก็
เป็นดั่งวัตถุภายนอก ไม่แน่ว่าจะเป็นจุดส�ำคัญในการพิชิตศัตรูชิงชัยได้
แต่มไิ ด้สอื่ ความว่ากระบวนท่าจะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้ ดังค�ำว่าค�ำพูดคือเสียง
ของหัวใจ ต้องฝึกปรือทัง้ นอกและใน หากมีเพียงก�ำลังภายในเลิศลำ�้ อย่างเดียว
ก็เท่ากับมีภูเขาสมบัติแต่ไม่รู้จะใช้อย่างไร
ฉีเฟิง่ เก๋อคืออัจฉริยะวิชายุทธ์และเป็นผูท้ รี่ จู้ กั การเรียนกระบีล่ กึ ลำ�้ ทีส่ ดุ
กระบวนท่ามากเกินไปท�ำให้สับสนตาลายได้ง่าย ไม่รู้จะเริ่มใช้จากที่ใด มิสู้
เปลีย่ นซับซ้อนเป็นเรียบง่าย ฉะนัน้ เขาจึงน�ำเพลงกระบีท่ งั้ หมดของเขาเสวียนตู
รวมเข้าด้วยกัน สุดท้ายเหลือเพียงสองชุด ชุดหนึง่ ในนัน้ คือเคล็ดกระบีเ่ กลียวคลืน่
ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
กระบวนท่ากระบีข่ องเขาเสวียนตูหลอมรวมหลักสงบบริสทุ ธิแ์ ละหลักการ
ธรรมชาติแห่งเต๋า มุ่งใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ว่องไวพลิ้วไหว
เสิ่นเฉียวนิสัยสอดคล้องกับมันพอดี เมื่อฝึกขึ้นมาจึงยิ่งได้ผลเป็นเท่าตัว
แต่เมื่อควบคู่กับพลังปราณในคัมภีร์สุริยันที่เขาเริ่มฝึกปรือ กระบวนท่า
กระบี่ดั้งเดิมกลับเริ่มกลายเป็นไม่ค่อยเหมาะสมแล้ว เนื่องเพราะพลังปราณ
คัมภีรส์ รุ ยิ นั มิเพียงสัง่ สมหลักการแห่งเต๋า ยังหลอมรวมแก่นแท้ของหรูและพุทธ
เข้าไปในนั้นด้วย แต่ความแกล้วกล้าของส�ำนักหรูและความแกร่งกร้าวของ
ส�ำนักพุทธกลับมิอาจสะท้อนออกมาในเคล็ดกระบี่เกลียวคลื่น
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ทว่าสรรพสิ่งในใต้หล้า แม้ต่างไม่มีเหมือน แต่ก็มีจุดที่คล้ายคลึงกัน
เมื่อครู่ขณะเขามองเห็นคนผู้นั้นวาดพู่กันไปพลางเต้นระบ�ำไปพลาง แม้
ฝ่ายตรงข้ามอยูใ่ นเมืองอันคึกคักและก�ำลังท�ำงานแสดงแลกเงิน แต่เหมือนว่า
เขามิได้คิดว่าตนเองอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่มุงดู กลับตั้งอกตั้งใจจมอยู่ใน
เรื่องราวที่ตนเองกระท�ำ มือร่ายเท้าย�่ำ จดจ่อสมาธิทั้งหมดที่การเต้นระบ�ำ
ของแดนตะวันตกอันอิสระห้าวหาญ แต่การวาดพู่กันก็ยังเป็นงานที่ประณีต
อย่างหนึ่ง ทั้งสองผสมผสาน มีความลงตัวอย่างประหลาดของหลักแข็งอ่อน
ควบคู่ คนรอบข้างอาจรู้สึกเพียงท่าทางของเขาน่ามองอย่างยิ่ง แต่เสิ่นเฉียว
กลับพลันกระจ่างแจ้งในเรื่องอื่น เข้าใจเพลงกระบี่ใหม่เอี่ยมชุดหนึ่งจาก
ในนั้น
ยามนี้ง้างมือฟันกระบี่ลง ประกายกระบี่แผ่ซ่าน ใบไม้ฤดูหนาวร่วงโรย
หมดสิ้น สรรพสิ่งเหี่ยวเฉา ทว่าหนึ่งคนหนึ่งกระบี่กวาดขวางท�ำลายล้าง
บางครัง้ ลมฤดูใบไม้ผลิแปรเป็นหยาดฝน อ่อนโยนไร้รปู บางครัง้ กลับแข็งแกร่ง
กว่าวัชระ* ที่รวดเร็วรุนแรง
สุริยวสันต์อุ่นระอุ จันทร์คิมหันต์กระจ่างฟ้า ล้วนอยู่ภายใน
วายุสารทหวีดหวิว หญ้าเหมันต์เย็นเยียบ แฝงเร้นไม่ท�ำร้าย
ภูผาวารีแห้งเหือด แม่น�้ำเจียงฮั่นไหลเชี่ยว ก่อเกิดพลัง
แสงแห่งเทพสาดส่อง เดี๋ยววูบเดี๋ยววาบ ร่างพลิ้วไหวตั้งตระหง่าน
ราวกระเรียน คิดโผบินแต่ไร้ปีก
ใจอยู่ในกระบี่ กระบี่อยู่ในคน ลืมเลือนทุกสิ่ง รู้แจ้งแจ่มชัด
ไม้แห้งโดยรอบราวกับรับรู้ได้ถึงปราณกระบี่ เมื่อปราณกระบี่บรรลุถึง
บรรดาไม้แห้งต่างล้มลง ดินโคลนทีแ่ ห้งเย็นและแข็งแกร่งบนพืน้ แต่เดิมปรากฏ
ปราณกระบีห่ ลายสาย บ้างลึกบ้างตืน้ บ้างยาวบ้างสัน้ บางครัง้ ใบไม้จ�ำนวนหนึง่
ถูกปราณกระบี่ต่างหลุดออกจากกิ่ง แต่กลับมิได้ตกพื้น รายล้อมวนเวียน
รอบปราณกระบี่
ทันใดนั้นปลายกระบี่ก็สั่นไหว ใบไม้แห้งคล้ายกับขยับตามเล็กน้อย
* อาวุธของพระอินทร์หรือเทพอืน่ ๆ ในนิกายมหายาน มีลกั ษณะเป็นแท่ง ขนาดประมาณฝ่ามือ ปลายสองด้าน
มีหลายรูปแบบ เช่น มีปลายเดียว ปลายแฉก หรือคทา
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จากนั้นต่างพุ่งไปเบื้องหน้าอย่างเร็ว แล้วปักเข้าที่ล�ำต้นของต้นไม้ทั้งหมดที่
ห่างออกไปสามจั้ง ไม่เผยออกมาสักนิด ไม่หลงเหลือแม้แต่น้อย
ยอดฝีมอื ใช้พลังปราณจดจ่อเพือ่ ท�ำร้ายคนนัน้ หาได้แปลกประหลาดไม่
ทว่าใช้กระบี่ควบคุมใบไม้กลับเป็นสภาวะที่สูงขึ้นอีกหนึ่งขั้น
กระบี่ปฐพีร่วมโศกส่งเสียงดังวิ้งๆ คล้ายหวั่นไหวตามจิตใจของเจ้าของ
แฝงเร้นความไร้ขอบเขตของแผ่นดิน เสียงวายุอสนีซัดโถม ประกายกระบี่
หาได้สะท้อนแสงแยงดวงตาไม่ เพียงเคลือบอยู่หนึ่งชั้นบางๆ บนตัวกระบี่
เมื่ อ เที ย บกั บ ก่ อ นหน้ า กลั บ อ่ อ นโยนยิ่ ง กว่ า ประกายกระบี่ ชั้ น นี้ ส ามารถ
เคลื่อนไหวตามปรารถนาของเสิ่นเฉียวได้ ประเดี๋ยวซ่อนเร้นประเดี๋ยวปรากฏ
รุ่งโรจน์ดับสูญไปกับเขา
หลังจบเพลงกระบี่ชุดหนึ่ง เสิ่นเฉียวก็รั้งกระบี่ยืนนิ่ง ระบายลมหายใจ
เฮือกหนึ่งออกมาช้าๆ ความรู้สึกสั่นไหวของหัวใจยังไม่สงบลง หน้าอกกลับ
เลือดลมพลุ่งพล่าน แทบจะอาเจียน
เขาเข้ า ใจยิ่ ง นั ก ว่ า นี่ เ ป็ น เพราะ 'ใจกระบี่ ' ของตนเองยั ง ไม่ มั่ น คง
ก�ำลั ง ภายในกั บ กระบวนท่ า ภายนอกไม่ ป ระสาน ฉะนั้ น จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้
ปราณกระบี่แว้งกัด
การต่อสู้ของเขากับคุนเหยียคราวก่อน แม้ใช้สภาวะใจกระบี่ท�ำให้
คุนเหยียตื่นตระหนกหวาดกลัว แต่นั่นก็ประหนึ่งดาวตกกรีดผ่านขอบฟ้า
ปรากฏเพียงแวบเดียว บางทีอาจบังเอิญมองเห็น แต่มิอาจไขว่คว้าไว้ในมือ
ยาวนาน กระทั่งตอนนี้จึงนับว่าฝืนแสวงพบมรรคา
สิ่งที่ผู้เรียนยุทธ์แสวงหาชั่วชีวิตมีเพียงความก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง สูงขึ้น
อีกขัน้ ฉะนัน้ ผูต้ ำ�่ ทรามแหงนมองยอดฝีมอื ยอดฝีมอื หวังปีนป่ายขึน้ ไปสืบต่อได้
ทะเลแห่งการเรียนรู้ไร้ขอบเขต แล้วไฉนวิถียุทธ์จะมีขอบเขต มรรคากระบี่
สี่สภาวะ ปราณกระบี่ จิตกระบี่ ใจกระบี่ วิญญาณกระบี่ ส�ำหรับคนมากมาย
แล้ว 'วิญญาณกระบี่' มีเพียงในต�ำนาน นอกจากกั้นเจี้ยงและโม่เหยียในยุค
จั้นกั๋วที่ใช้ร่างสังเวยกระบี่ ใช้ชีวิตส�ำเร็จสภาวะวิญญาณกระบี่แล้ว นับแต่
โบราณจวบจนบัดนี้แทบไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุถึงสภาวะนี้ได้
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ส่วนสภาวะใจกระบี่ ทอดมองใต้หล้า ย้อนไปหลายสิบปีกม็ เี พียงเถาหงจิง่
กับฉีเฟิ่งเก๋อสองคนที่บรรลุถึง
คนเหล่านี้ล่วงลับไปแล้ว สุดท้ายเถาหงจิ่งกับฉีเฟิ่งเก๋อก็กลายเป็น
ประวัติศาสตร์
ส่วนเสิ่นเฉียวกลับยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้
เสิน่ เฉียวรัง้ กระบีย่ นื อยูท่ เี่ ดิม ค่อยๆ ปรับลมหายใจอันสับสน ความรูส้ กึ
โล่งสบายค่อยๆ สลายไป เขาพลันนึกเรื่องที่ร้ายแรงมากเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้
เยี่ยนอู๋ซือถูกเขาลืมไว้ในโรงเตี๊ยม
เสิ่นเฉียวร้องในใจว่าแย่แล้ว รีบทะยานกลับไปทันที
เยี่ยนอู๋ซือไม่มีเงินแม้แต่อีแปะเดียว เขายังหนีมาอีก หากลูกจ้างเข้าไป
ทวงเงินค่าอาหาร ถึงแม้ตอนนี้เป็นนิสัย 'เซี่ยหลิง' ที่ไม่มีพิษภัยก�ำลังบงการ
ก็ยากที่จะจินตนาการว่าฝ่ายตรงข้ามจะท�ำเรื่องอะไรออกมา
เมื่อคิดถึงตรงนี้ เสิ่นเฉียวจึงเร่งความเร็วขึ้นหลายส่วน พริบตาก็กลับ
ถึงโรงเตี๊ยมนั้น
ดังคาด บริเวณใกล้หน้าต่างชั้นสอง ด้านข้างที่นั่งของพวกเขานั้นก�ำลัง
รายล้อมไปด้วยคนเจ็ดแปดคน ในนั้นมีเถ้าแก่กับลูกจ้างโรงเตี๊ยม และมี
แขกคนอื่นๆ ด้วย
เยีย่ นอูซ๋ อื อยูภ่ ายใต้การจับจ้องของกลุม่ คน เขาไม่ขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหว
ใบหน้าภายใต้หมวกผ้าโปร่งเห็นสีหน้าไม่ชัด มองผ่านๆ เหมือนขมวดคิ้ว
หลั่งน�้ำตา มิกล้าขยับหลังถูกต�ำหนิ
เสิ่นเฉียวรีบเข้าไป "ขออภัยจริงๆ เมื่อครู่ข้ามีธุระจากไปเพียงชั่วคราว
ทั้งหมดเท่าไร ข้าจ่ายเอง!"
เถ้าแก่เป็นชาวฮั่น เมื่อเห็นเสิ่นเฉียวก็เหมือนมองเห็นดาวแห่งความ
ช่วยเหลือ ปั้นหน้ากล่าว "คุณชายท่านนี้ นี่พวกเราก็เป็นกิจการเล็กๆ เดิมที
อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ไปไหนมาไหนยากอยู่แล้ว ไม่อยากหาเรื่องอะไรเลย
จริงๆ แต่แม่นางน้อยท่านนี้ไม่พกเงิน เมื่อครู่ขณะท่านยังมิได้กลับมา ข้าน้อย
คิดว่าตนเองถึงคราวโชคร้ายเสียแล้ว พอคิดเงินใครจะไปรู้ว่าแม่นางน้อย

20 พันสารท 3

ท่านนี้กลับยังเกียจคร้านไม่ยอมไป พวกเราเตือน นะ...นางก็..."
เสิ่นเฉียวมองเห็นเศษชามที่แตกกองหนึ่งกับตะเกียบที่เสียบเข้าผิวโต๊ะ
ครึ่งหนึ่งตามที่เถ้าแก่ชี้ ก็กระตุกมุมปาก
เมือ่ เห็นเหตุการณ์นี้ เขาก็พดู ไม่ออกบอกไม่ถกู ขออภัยซำ�้ ๆ จ่ายค่าอาหาร
และค่าเสียหายของชามกับตะเกียบ แล้วจึงลากเยี่ยนอู๋ซือจากไป
"ท่าน...ยังเป็นเซี่ยหลิงกระมัง" เสิ่นเฉียวถาม
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "อืม"
เสิ่นเฉียวกระแอมเบาๆ หนึ่งเสียง "ขออภัย ข้ามองเห็นคนผู้นั้นก�ำลัง
เต้นระบ�ำ จึงนึกเรื่องบางอย่างได้ชั่วขณะ"
เขาพาเยี่ยนอู๋ซือมาถึงชั้นล่าง คนผู้นั้นยังเต้นระบ�ำอยู่ แม้อากาศหนาว
สุดขั้วแต่เหงื่อกลับท่วมศีรษะ เห็นได้ชัดว่าเสียแรงไปไม่น้อย
น่าเสียดายในอ่างทองเหลืองเบือ้ งหน้าของเขามีเหรียญส�ำริดไม่กเี่ หรียญ
แขกที่มุงดูก็ค่อยๆ น้อยลง
เสิน่ เฉียวนับเหรียญส�ำริดเกือบครึง่ จากในอกเสือ้ วางไว้ในอ่างทองเหลือง
ใบนั้น คนผู้นั้นอ้าปากกว้าง กล่าวขอบคุณซ�้ำๆ เสิ่นเฉียวพยักหน้าให้เขา
เล็กน้อย แล้วจึงจากมาพร้อมเยี่ยนอู๋ซือ
เดินได้ไม่กี่ก้าว เยี่ยนอู๋ซือก็พลันกล่าวขึ้นว่า "ให้มากไปแล้ว"
เสิ่นเฉียวยิ้มพลางกล่าว "ไม่คาดหวังกลับสมหวัง เขาช่วยให้ข้าเข้าใจ
ใจกระบี่ ข้ากลับรู้สึกว่าให้น้อยไปด้วยซ�้ำ เพียงแต่ตอนนี้ในตัวพวกเราเองก็มี
เงินไม่มาก ได้แต่ทุ่มเทหมดใจแล้ว"
เยี่ยนอู๋ซือจึงไม่กล่าวค�ำอีก
ค�ำพูดของเขาน้อยกว่าปกติเสียอีก เสิ่นเฉียวคิดในใจว่าเมื่อครู่ตนเอง
ทิง้ เขาไป ท�ำให้อกี ฝ่ายบังเกิดความไม่พอใจใช่หรือไม่ ถึงอย่างไร 'เซีย่ หลิง' กับ
เยี่ยนอู๋ซือก็ยังต่างกันอยู่บ้าง จึงยิ้มพลางขออภัย "ยังโกรธอยู่หรือ เลิกโกรธ
ได้ แ ล้ ว ข้ า ผิ ด ไปแล้ ว ข้ า ไม่ ค วรทิ้ ง ท่ า น ในตอนนั้ น มั ว แต่ จ มอยู ่ กั บ การ
ท�ำความเข้ า ใจ แทบจะร่ า ยเพลงกระบี่ ชุ ด นั้ น ออกมาทั น ที ทั น ใด ฉะนั้ น
จึงเผอเรอ ท่านอยากได้ของกินของเล่นอะไร ข้าจะไปซื้อมาให้ท่านก็แล้วกัน"
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เยี่ยนอู๋ซือนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนกล่าว "น�้ำตาลปั้น"
เสิ่นเฉียว "..."
เมื่อฝ่ายตรงข้ามบอกว่าต้องการน�้ำตาลปั้น เสิ่นเฉียวก็เสียใจเล็กน้อย
แต่หลุมที่ตนเองขุดก็ต้องกระโดดเอง ในเมื่อรับปากแล้วจะไม่ท�ำตามสัญญา
ได้อย่างไร เขาจ�ำต้องพาเยี่ยนอู๋ซือไปที่แผงน�้ำตาลปั้นนั้นอีก พ่อค้ายังจ�ำ
พวกเขาได้ก็ยิ้มอย่างประหลาดพลางกล่าว "ทั้งสองท่านกลับมาอีกแล้ว
คงต้องการซื้อน�้ำตาลปั้นอีก?"
เสิ่นเฉียวกล่าวอย่างเก้อเขิน "ใช่ ต้องการอีกหนึ่งอัน"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "สองอัน"
"..." เสิ่นเฉียวยอมตามใจ "เช่นนั้นก็สองอันแล้วกัน"
มีลูกค้ามาหาถึงที่ ไหนเลยจะมีคนปฏิเสธ พ่อค้าแย้มยิ้มอย่างเบิกบาน
ท่าทางว่องไว น�้ำตาลปั้นสองอันปั้นเสร็จทันที
เยี่ยนอู๋ซือถือข้างละอัน กัดเสียงดังกรุบ เสิ่นเฉียวต้องแสร้งไม่ได้ยิน
พาเขาไปพักแรมที่โรงเตี๊ยม
เมื่อได้ห้อง คนหนึ่งนอนเตียง คนหนึ่งนั่งสมาธิ ตอนนี้วรยุทธ์เสิ่นเฉียว
ค่ อ ยๆ ฟื ้ น ฟู ฉะนั้ น เวลาว่ า งก็ จ ะใช้ ก ารนั่ ง สมาธิ ม าแทนการนอนหลั บ
เนื่องเพราะการนั่งสมาธิมิเพียงสามารถฝึกยุทธ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
พักผ่อนอย่างหนึ่ง
เสิ่นเฉียวกล่าวกับเยี่ยนอู๋ซือ "ในเมื่อผ้าไหมสามารถซ่อมแซมช่องโหว่
จิตมาร ทางที่ดีตอนนี้ท่าน..."
กล่าวได้ครึ่งหนึ่ง เขาก็กล่าวต่อไปไม่ได้แล้ว
เนื่องเพราะเยี่ยนอู๋ซือที่ถอดหมวกผ้าโปร่งทิ้งกินน�้ำตาลปั้นอันแรก
หมดแล้ว ก�ำลังเล็ง 'ศีรษะ' ของน�้ำตาลปั้นอีกอันพลางค่อยๆ เลีย เลียจน
'น�้ำตาลปั้นเสิ่นเฉียว' แวววาวไปทั้งศีรษะ
เสิ่นเฉียวกล่าว "...ท่านก�ำลังท�ำอะไร"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าวอย่างไร้เดียงสา "อิ่มเล็กน้อย อันนี้ต้องค่อยๆ กิน"
เสิน่ เฉียวมิอาจห้ามไม่ให้เขาเลียได้อกี จึงได้แต่มองดูความแปลกประหลาด
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เป็นพิเศษเช่นนี้ เนื่องเพราะผู้อื่นก�ำลังกินน�้ำตาลปั้น กล่าวเช่นนี้กลับเป็น
การคิดมากอย่างเห็นได้ชัด
เขาได้แต่เลือกไม่เห็นเป็นรื่นรมย์ กล่าวค�ำพูดที่ยังไม่จบเมื่อครู่จนจบ
"จงหยวนไม่เหมือนแดนตะวันตก พอเข้าแคว้นโจว ช้าเร็วร่องรอยของพวกเรา
ก็จะเปิดเผย บัดนีม้ ผี า้ ไหมอยูใ่ นมือ การซ่อมแซมช่องโหว่ของท่านจะเป็นจริงได้
ในไม่ช้า หากมีเวลาว่างมิสู้ทบทวนให้มาก"
กล่าวจบเสิ่นเฉียวยังอดมิได้ที่จะส่ายหน้าปล่อยเสียงหัวเราะ
"ความจริงตอนนี้หากท่านคือเยี่ยนอู๋ซือที่แท้จริง ต้องไม่ให้ข้ามาก�ำชับ
ค�ำพูดนี้อย่างแน่นอน"
เยี่ยนอู๋ซือพลันกล่าว "หากซ่อมจิตมารเสร็จ ไม่แน่ว่าเซี่ยหลิงจะยังอยู่"
เสิ่นเฉียวเก็บรอยยิ้ม นั่งนิ่งเงียบ พักหนึ่งจึงถอนหายใจเบาๆ กล่าว
"แต่ท่านไม่สามารถเป็นเช่นนี้ไปทั้งชาติ เซี่ยหลิงสมัครใจ ใช่ว่าเยี่ยนอู๋ซือ
จะสมัครใจ"
'เซีย่ หลิง' คือหนึง่ ในเยีย่ นอูซ๋ อื แต่เยีย่ นอูซ๋ อื ไม่มวี นั ย้อนกลับมาช่วยเขา
หลังปลีกตัวจากไป
บางทีสว่ นลึกในใจของคนทีใ่ จแข็งเหมือนหินทุกคนอาจมีความอ่อนนุม่
แม้จะน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย แต่เซี่ยหลิงก็ได้รับความอ่อนนุ่มส่วนนี้ เขาน�ำมัน
มาทุ่มเทให้กับเสิ่นเฉียวที่ตนเองรู้สึกว่าควรค่าให้เชื่อใจที่สุด
ทว่าสักวันหนึ่ง 'เซี่ยหลิง' เลือนหาย ความอ่อนนุ่มส่วนนี้จะเลือนหาย
ตามไปหรือไม่
เยี่ยนอู๋ซือเองก็ยังคงเป็นประมุขนิกายฮ่วนเยวี่ยที่เย็นชา เห็นแก่ตัว
ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดผู้นั้น
ฝ่ายตรงข้ามมองดูเขา นัยน์ตาวาววับ ความตั้งใจชัดเจน ไม่เจือปน
สิ่งใด นี่คือสิ่งที่เสิ่นเฉียวไม่เคยเห็นจากนิสัยอื่นของเยี่ยนอู๋ซือ
นี่คือเซี่ยหลิง มิใช่เยี่ยนอู๋ซือ
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