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ค�ำน�ำ

'มิตรภาพ' และ 'การต่อสู ้ ' ท้ังสองค�าคือแก่นหลักของนิยายที่อยู่ 

เบื้องหน้าท่านทั้งหลายในยามนี้ นี่คือเรื่องราวของหนุ่มสาวกลุ่มหน่ึงซึ่ง 

ได้มาพบพานกันบนยุทธภพอันกว้างใหญ่ ได้ควบม้าไปบนถนนอันยาวไกล 

เงยหน้าให้แสงตะวันและจันทราลูบไล้ สูดลมหายใจก�าซาบสายลมที่พัดผัน 

นอนอาบน�า้ค้างสมัผัสแผ่นดิน เผชญิเมอืงใหญ่อันรุง่เรอืง เมอืงร้างอนัเสือ่มทรดุ 

ข้ึนมหาบรรพตสูงเสียดฟ้าคว้าหิมะเหน็บหนาว ท่องนทีชมมหาสมุทรหมื่นหลี ่

และขอบฟ้าแสนไกล เรยีนรูค้วามรกัท่ีท�าให้หัวใจสัน่ไหว รูจ้กัความแค้นทีท่�าให้

โลหิตท้ังร่างเดอืดพล่าน

ความรูส้กึสดใหม่อนัตืน่ตาตืน่ใจและมติรภาพคนหนุม่สาวหลอมรวมอยู่ใน

นิยายเร่ืองน้ีแล้ว ขอให้ทุกท่านปล่อยใจละทิ้งเรื่องราวเบื้องหลัง กลับสู่ช่วงวัย 

อนัเตม็เป่ียมด้วยพลงัทีส่ดุและเดนิทางไปกับพลพรรคในนยิายเรือ่งนีเ้ถิด

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้า 

ซึง่อดุมไปด้วยความเขยีวชอุม่และความอบอุน่ในเมอืงเจยีงหนานทางใต้ของจนี

และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักก่ิง เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนในการด�ารงชีวิตและ

ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนักเขยีนประจ�าเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie  

รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เก่ียวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�านักวิชาใหม่ เคยเป็น

โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเร่ืองแรกที่เขา 

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คอืเรือ่ง Shao Nian Ge Xing  

โดยเป็นนิยายทีม่สีไตล์แปลกใหม่ เตม็ไปด้วยเลอืดอันร้อนรุม่และกล่ินอายของ

คนวยัเยาว์



ข้าไม่ตายหรอก ข้ายังต้องไปอีกหลายที่
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ภาค

โลงศพทองค�า
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คฤหาสน์เขาเสว่ียลั่ว (หิมะโปรยปราย) มิใช่คฤหาสน์ แต่เป็น 

โรงเตีย๊มซอมซ่อผพัุงแห่งหน่ึง ท้ังยังมเีพียงแห่งเดยีวในรศัมหีน่ึงร้อยหลี*่ 

หลงัพิงภเูขาสงู หน้าตดิแม่น�า้ใหญ่ หากจะข้ามภูเขาเบือ้งหลังก็จ�าต้องใช้

เวลามากโข หรอืจะข้ามแม่น�า้เบือ้งหน้าก็ไม่ง่ายดายนกั มนัจงึกลายเป็น 

ทีพั่กซึง่คนเดนิทางจ�าต้องแวะ

ทว่าหลายเดอืนมานีกิ้จการของคฤหาสน์เขาเสว่ียลัว่กลับไม่ค่อยดี

นัก เพราะเหมือนดังชื่อของมัน ครั้งน้ีหิมะตกยาวนาน กีดขวางทางมา 

ปิดตายทางไป เซยีวเซ่อสวมเสือ้คลมุขนสตัว์สขีาวยนืพิงประตโูรงเตีย๊ม

พลางมองดเูกลด็หิมะทีโ่ปรยปรายอยู่เต็มฟ้าด้านนอก ก่อนทอดถอนใจ 

แผ่วเบา

เสียงถอนใจนี้ช่างอ้างว้างเดียวดายคล้ายนามของมัน...เซียวเซ่อ 

(โดดเดีย่วอ้างว้าง)

เสี่ยวเอ้อร์** สองสามคนฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะ บางครั้งก็สะดุ้งตื่นข้ึน

บทที่ 1

คฤหาสน์เขาเสวี่ยลั่ว

* หลี ่ (ลี)้ เป็นหน่วยมาตราวัดของจนีในสมยัราชวงศ์หมงิ เท่ากับความยาว 180 จัง้ เทยีบระยะประมาณ 

600 เมตร

** เสี่ยวเอ้อร์ หมายถึงเด็กรับใช้
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เพราะไอหนาวท่ีพาให้สั่นสะท้าน แต่พอกวาดตามองรอบหน่ึง เห็นว่า 

ยังคงมีเพียงเถ้าแก่ผู้คิดว่าตนเองงามสง่ามองดูหิมะอยู่ที่เดิมก็กระชับ 

เสือ้คลมุเก่าขาดบนตัวแล้วฟุบหลบัต่อ ในใจของพวกมนัอดนกึบ่นไม่ได้ว่า 

เดมิทก็ีมลีกูค้าหลายคนท่ีคดิจะพักแรมเพราะไม่อยากเดินทางฝ่าลมหิมะ 

แต่เพราะเถ้าแก่เสยีดายเงนิจงึไม่ยอมปรบัปรงุโรงเตีย๊มจนห้องพักทรดุโทรม

เป็นรูไปทุกห้อง พวกลูกค้าทนหนาวเหน็บได้ไม่ก่ีวันก็ออกเดินทางต่อ 

แม้จะต้องล�าบากตากหิมะฝ่าลมก็ตาม

เถ้าแก่ทีช่ือ่เซยีวเซ่อผูน้ีเ้คยอบรมพวกมนัว่า 'โรงเตีย๊มของพวกเรา 

หลงัพิงเขาเขียว หน้าชดิน�า้ใส หากห้องพักดเูก่าโทรมบ้างก็จะย่ิงงดงาม 

มากขึน้ เช่นน้ีจงึจะเป็นทีน่่าถวิลหา'

พวกเสี่ยวเอ้อร์ไม่เข้าใจจึงเอ่ยถาม 'นั่นเป็นความรู้สึกเช่นไรกัน'

เซียวเซ่อส่ายศีรษะอย่างผู้ทรงภูมิ 'เฮ้อ...ย่อมเป็นความรู้สึกของ 

การเดนิทางน่ะส'ิ

พวกเสี่ยวเอ้อร์ผงกศีรษะเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ

ครัง้หนึง่เคยมชีายฉกรรจ์ผูห้นึง่เร่งเดนิทางมาและพักค้างแรม ทว่า

เมื่อตกดึกก็ทนฟังเสียงลมซัดซ่าจากหน้าต่างไม่ไหว จึงใช้หมัดชกจน 

ห้องเป็นรโูหว่ใหญ่ด้วยความโมโห เถ้าแก่จงึกักตวัมนัไว้เพ่ือลงโทษและ 

ให้ท�างานชดใช้อยู่หน่ึงเดือน ชายฉกรรจ์ผู้น้ันมิใช่ไม่ขัดขืน เพียงแต ่

พอเงือ้หมดัก็ถูกเซยีวเซ่อซดักระเดน็ออกไปนอกประต ูครัน้ลกุยืนข้ึนได้ 

ก็เหน็เซยีวเซ่อก�าลงัควงไม้พลองท่าทางคล่องมอื ไม้พลองเล่มน้ันยังไม่ทนั

ฟาดลงมา ชายฉกรรจ์ก็คกุเข่าลงกับพ้ืน

เรือ่งท่ีว่าไม้พลองนัน้แท้จรงิแล้วได้ตีถูกอกีฝ่ายหรอืไม่ พวกเสีย่วเอ้อร์ 

ก็ถกเถียงกันอยู่ มเีสีย่วเอ้อร์ตาไวคนหน่ึงเอ่ยว่ามนัคล้ายเหน็ไม้พลองน้ัน

สะบดัออกเป็นกระบวนท่าวูบไหวหลายท่า พรบิตานัน้โรงเตีย๊มง่อนแง่น 
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จวนพังหลงัน้ีก็สัน่สะเทือน ทว่าชายฉกรรจ์ผูน้ัน้กลับไม่ได้บาดเจบ็อนัใด  

ดงันัน้จงึไม่มใีครยืนยันได้ว่าไม้พลองนัน้ตถีกูอกีฝ่ายหรอืไม่ ตลอดทัง้เดอืน

ชายฉกรรจ์ผูน้ัน้ก็ไม่กล้าพูดมากแม้แต่ค�าเดยีว คนอืน่เอ่ยถาม มนัก็เอาแต่

เดนิหนี

เซียวเซ่อทอดถอนใจเฮือกหน่ึงและเริ่มคิดค�านวณ มันก�าลัง 

ครุ่นคิดว่าจะขายโรงเตี๊ยมนี้ท้ิง อย่างไรก่อนหน้านี้หลี่หยวนไว่* ของ 

เมอืงหงลูท่ีอ่ยู่ห่างออกไปมากกว่าร้อยหลีก็่เคยเอ่ยขอซือ้อยู่หลายครัง้ แต่

ตอนน้ีต่อให้คดิอยากขายก็ต้องเดนิทางไปหาก่อน หรอืไม่ยามนีเ้ซยีวเซ่อ 

อาจแก้ขัดด้วยการเลกิจ้างเสีย่วเอ้อร์บางคน แต่วันนีอ้ากาศหนาวเหนบ็ 

เป็นน�า้แข็ง พวกเสีย่วเอ้อร์ไม่มพ้ืีนฐานวรยุทธ์ หากถูกเลิกจ้างก็คงยังไปไหน

ไม่ได้ ทนัใดนัน้ในหัวเซยีวเซ่อก็สว่างวาบ ในเมือ่เลกิจ้างแล้วแต่พวกมนั 

ไปไหนไม่ได้ ก็ย่อมต้องพักอยู่ทีน่ี่มใิช่หรอื เมือ่พักแรมก็เท่ากับเป็นลกูค้า 

เช่นน้ันก็ต้องจ่ายค่าทีพั่กน่ะส ิอย่างน้ีปัญหาเรือ่งเงนิมใิช่คลีค่ลายได้แล้ว

หรอื ใบหน้าเซยีวเซ่อเผยรอยย้ิมยินดปีรดีาอย่างกลัน้ไม่อยู่

ครั้นคิดการได้ชัดแจ้ง ในใจปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็พลันเห็น 

เงาร่างสีแดงปรากฏห่างออกไปไม่ไกลนัก มันกะพริบตาปริบๆ คิดว่า 

ตนเองตาฝาดไป ทว่าเงาสีแดงน้ันกลับย่ิงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เซียวเซ่อ 

กะพรบิตาอกีครัง้ก่อนร้องตะโกนด้วยน�า้เสยีงเฉือ่ยชา "ลูกค้ามาแล้ว"

เสียงตะโกนนี้แม้จะเฉื่อยชา แต่เสี่ยวเอ้อร์ท้ังหมดต่างสะดุ ้ง 

ลุกยืนข้ึนในทันใด

ยามน้ีเงาร่างสีแดงถึงเบื้องหน้าเซียวเซ่อแล้ว

"ท่านลูกค้า จะแวะพักแรมหรือว่า..."

เงาร่างสีแดงเดินผ่านข้างตัวเซียวเซ่อไปอย่างไม่สนใจ

* หยวนไว่ คือชื่อต�าแหน่งขุนนาง ส่วนมากเป็นต�าแหน่งลอยๆ ที่เหล่าคหบดีซื้อมาประดับเกียรติตัวเอง
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เซยีวเซ่อพลนัรูส้กึว่าหมิะทีต่กลงมาย่ิงพาให้รู้สกึอ้างว้างเดยีวดาย

ย่ิงนัก

พวกเสี่ยวเอ้อร์ก็ตะลึงงันไปเช่นกัน

ลมฟ้าเป็นพายุหิมะเช่นนี้ ผู้ที่มากลับสวมเพียงเสื้อสีแดงชั้นเดียว  

ตรงอกเสือ้ยังเปิดกว้างอย่างไม่ย่ีหระ ทว่าเสยีดายเพียงทีเ่ผยออกมานัน้

ไม่ใช่ 'อกนุ่มอูมสล้าง' หากแต่เป็นกล้ามเน้ือแน่นหน่ัน ใบหน้านั้น 

ดงูามพิสทุธ์ิผดิธรรมดา มองดแูล้วคงอายุเพียงสิบแปดสบิเก้าปี ดวงตา

กระจ่างใสคูน้ั่นก็ยังดูงดงามย่ิงกว่าสตรท่ัีวไปอยู่หลายส่วน

หากพินิจมองท่ัวท้ังตัว คนผู้นี้ช่างคล้ายงานศิลป์ที่ผสมผสาน 

ความแขง็แกร่งและความอ่อนโยนเข้าด้วยกันจนงามพร้อมไร้ทีต่ ิแต่สิง่ท่ี

ท�าให้คนตืน่ตะลงึย่ิงกว่าก็คือทัง้ทีส่วมใส่อาภรณ์ชัน้เดยีวเดนิทางฝ่าหิมะ

หนาวเหนบ็เป็นน�า้แขง็มา คนผูน้ีก้ลบัมไีอร้อนขมุหนึง่แผ่ซ่านจากท่ัวร่าง 

แค่หย่อนก้นลงน่ัง โรงเตีย๊มทีห่นาวยะเยือกก็คล้ายอบอุ่นข้ึนมาในฉับพลนั

เดิมทีเซียวเซ่อไม่ค่อยพอใจนักเพราะเด็กหนุ่มผู้นี้ไร้มารยาทยิ่ง  

อีกทั้งหน้าตายังดูดีเช่นเดียวกับตน แต่มันก็ปรับอารมณ์กลับคืนสู่ปกต ิ

ได้อย่างรวดเร็วเพราะเห็นห่อผ้าด้านหลังของเด็กหนุ่ม นั่นเป็นห่อผ้า 

ทีย่าวมากๆ และใหญ่มากๆ ด้วย การเร่งเดินทางในอากาศเช่นน้ี คนทัว่ไป

มกัไม่น�าสิง่ของมามาก ทีน่�ามาก็ต้องเป็นของล�า้ค่าส�าคัญจรงิๆ

ดงันัน้ของในห่อผ้านีจ้ะต้องมค่ีาอย่างย่ิง! ลกูค้าผูน้ี้จะต้องร�า่รวย

มากแน่ๆ!

"ท่านลกูค้าต้องการสิง่ใดบ้างขอรบั" เสีย่วเอ้อร์คุน้เคยกับสจัธรรม 

ข้อนีเ้ป็นอย่างดี จงึรบีขึน้หน้าต้อนรบัอย่างพินอบพิเทา

เสียงของเด็กหนุ่มชุดแดงหนักแน่นเป่ียมพลัง "บะหมี่หยางชุน* 

* บะหมี่หยางชุน คล้ายก๋วยเตี๋ยวน�้าใสของไทย
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หน่ึงชาม สุราเหล่าเจาเซา* หน่ึงชาม!"

เสี่ยวเอ้อร์แทบลื่นหกล้ม แขนของเซียวเซ่อที่พิงประตูอยู่ก็ถึงกับ 

ทรดุยวบ

เด็กหนุ่มชุดแดงมุ่นคิ้วเล็กน้อยขณะมองเสี่ยวเอ้อร์ "มีอันใด"

เสีย่วเอ้อร์ฝืนย้ิมออกมาและถามหย่ังเชงิ "ไม่รบัอย่างอืน่แล้วหรอื

ขอรับ เน้ือลายดอกเหมย** กับสุราดอกท้อของร้านข้าน้อยล้วนแต่ 

เลือ่งชือ่..."

"เนื้อลายดอกเหมยรึ" เด็กหนุ่มชุดแดงเลียริมฝีปากกลืนน�้าลาย 

หลายอกึ ก่อนเอ่ยอย่างสองจติสองใจ "หนึง่จานคงจะไม่ไหว คบีหน่ึงชิน้ 

วางไว้บนบะหมีห่ยางชนุให้ข้าได้หรอืไม่"

เสี่ยวเอ้อร์อดเหลือบมองท่าทีของเถ้าแก่ไม่ได้ ทว่ามันเห็นเพียง 

เซยีวเซ่อหมนุตัวกลบัไปเหม่อมองหิมะท่ีปลวิว่อนฟ้าแล้ว

ครั้งนี้ เซียวเซ่อเหม่อมองด้านนอกอยู่นานโข หูได ้ยินเพียง 

เสียงสูดบะหมี่ดังมาจากด้านหลังไม่หยุดจนรู้สึกหิวขึ้นมาบ้าง เดิม 

เซยีวเซ่อคดิจะเรยีกเสีย่วเอ้อร์ให้เอาของกินมา แต่กลบัเห็นเงากลุม่หน่ึง

ปรากฏขึน้เบือ้งหน้าเสยีก่อน มนัเพ่งมองให้ด ี เงานัน่คล้ายคนสบิกว่าคน

ก�าลงัเดนิมา มนันกึย้ิม แต่แล้วก็ย้ิมไม่ออกในฉบัพลัน

ด้วยเพราะคนเหล่านีดู้ยากจนมาก เทียบกบัเดก็หนุม่ชดุแดงทีแ่ม้

การกระท�าจะดตูระหน่ีถ่ีเหนียว แต่เซยีวเซ่อแค่มองก็รูว่้าเสือ้ผ้าอาภรณ์ 

สแีดงนัน้ทอจากใยเพลงิพญาหงส์ ต่อให้เป็นร้านค้าใหญ่อย่างร้านอว้ีซิว่ 

ในนครหลวง แค่ซือ้พับเดยีวก็ต้องจ่ายหนักมาก ทว่ากลุม่คนท่ีก�าลงัมานี้

ล้วนสวมใส่เสือ้คลมุเน้ือหยาบ ใบหน้าดรุ้าย ทัง้ยังพกดาบมาด้วย

คนกลุ่มนั้นมองหน้าเซียวเซ่อก่อนจะเข้าไปข้างในโรงเตี๊ยม

* สุราเหล่าเจาเซา คือเหล้าชนิดหนึ่งของจีน กลั่นจากกากเหล้าเก่า

** เนื้อลายดอกเหมย หมายถึงเนื้อลายหินอ่อน มีไขมันแทรกอย่างสวยงาม
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สายตาท่ีมองมานัน้ท�าให้เซยีวเซ่อรูว่้าคนเหล่านีเ้ป็นพวกไร้มารยาท

อย่างแท้จรงิ มนัโกรธมาก แต่ก็ยังคงป้ันย้ิม อย่างไรมนัก็เป็นเถ้าแก่ของ

โรงเตีย๊มแห่งน้ี ต้องคดิถึงการค้าขายไว้ก่อน

แม้ว่าเรื่องเหล่าน้ีควรเป็นงานของเถ้าแก่เน้ียก็ตาม

ครัน้เสีย่วเอ้อร์เข้าไปต้อนรบั คนพวกนัน้ก็แผดเสยีงดงัลัน่ "เอาสรุา 

ท่ีแพงทีส่ดุ เน้ือทีด่ท่ีีสดุของร้านเจ้ามา!"

เสี่ยวเอ้อร์รีบผงกศีรษะ "รับเท่าไรขอรับ"

ชายฉกรรจ์ผู้เป็นหัวหน้าเอ่ย "มีเท่าไรก็เอามาเท่านั้น!"

"เอ่อ..." เสี่ยวเอ้อร์เอ่ยอย่างลังเล

"มีอันใด" ชายฉกรรจ์ถลึงตาใส่

"ท่านลูกค้า ร้านของเราต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะจัดอาหารมาให้  

ดงันัน้ท่านต้องการเน้ือก่ีจนิ* สรุาก่ีต�าลงึ ต้องจ่ายก่อนถึงจะได้" เซยีวเซ่อ

ระบายย้ิมให้พวกมนั

ชายฉกรรจ์จ้องมาที่เซียวเซ่อ "เจ้าเป็นใคร"

"ข้าน้อยเซียวเซ่อ เป็นเถ้าแก่ของคฤหาสน์เขาเสว่ียลั่วแห่งนี้"  

เซียวเซ่อยังคงใบหน้าแต้มย้ิม น�้าเสียงฉาบด้วยมารยาทสิบสองส่วน

"ข้าไม่มีเงิน" ชายฉกรรจ์น�าดาบในมือกระแทกลงบนโต๊ะ

"โอ้..." เซียวเซ่อเอ่ยเสียงเรียบ

"แต่เจ้าต้องมีเงินแน่!" ชายฉกรรจ์ชี้ไปที่เซียวเซ่อ

เซียวเซ่อส่ายศีรษะทันที "ไม่ปิดบังท่าน ร้านของข้าไม่มีลูกค้า 

มาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว ค่าแรงก็ยังค้างจ่าย..."

"ข้าไม่สนใจ!" ชายฉกรรจ์ตบโต๊ะดังลั่น "ต่อให้เจ้าไม่มีเงิน แต ่

เสื้อคลุมขนสัตว์ของเจ้าคงมีค่าสักหน่ึงร้อยสิบต�าลึงเห็นจะได้"

* จิน (ชั่ง) หน่วยวัดน�้าหนักของจีน โดย 1 จินเท่ากับน�้าหนัก 500 กรัม
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"เหลวไหล!" เซียวเซ่อตวาดลั่นพร้อมถลึงตา สีหน้าดุดัน

ชายฉกรรจ์ผู้นั้นสะดุ้งตกใจ

"ยอดอาชาขนหลากส ีชดุคลมุขนสตัว์หนึง่พันต�าลงึทอง! เสือ้ของข้า

ส่ังตัดท่ีร้านอว้ีซิ่วในนครหลวง แค่ตัดอย่างเดียวก็ใช้เวลาถึงสามเดือน  

ขนส่งอกีหนึง่เดอืน หนึง่ร้อยสบิต�าลงึร ึแค่นัน้ยังซือ้แขนเสือ้ไม่ได้ด้วยซ�า้!" 

เซยีวเซ่อเอ่ยด้วยวาจาหนักแน่นทรงพลงั ถ้อยค�าองอาจเปิดเผย

ชายฉกรรจ์ผูน้ั้นฟังจนอึง้ค้างอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะต้ังสตไิด้ มนัชกัดาบ

ออกมาฟันโต๊ะเบือ้งหน้าขาดเป็นสองท่อน "ไอ้หนอูย่างเจ้าฟังค�าข้าเข้าใจ

หรอืไม่!"

"สองต�าลึง!" เซียวเซ่อมุ่นคิ้ว

"สองต�าลึงอันใด" บุคลิกอันห้าวหาญของชายฉกรรจ์มลายสิ้น

"ข้าบอกว่าโต๊ะตัวน้ีราคาสองต�าลึง!" เซียวเซ่อขยายความ

ชายฉกรรจ์ผู้นั้นโมโหย่ิง เลือดสูบฉีดข้ึนใบหน้าจนแดง "ไอ้หนู  

วันนีพ่้อมาปล้น! มไิด้มาพักแรม! เอาสรุาชัน้เลศิ เน้ือชัน้ดมีาให้ข้า แล้ว 

ค่อยเอาของมค่ีาออกมา หาไม่แล้วข้าจะฆ่าเจ้าแล้วเผาร้านน้ีเสยี!"

"ปล้นรึ" เด็กหนุ่มชุดแดงวางชามในมือลงแล้วเช็ดน�้าแกงท่ีเป้ือน 

มมุปาก

ชายฉกรรจ์ผู้น้ันหันไปมองมันพลางแกว่งดาบไปมา "หากใช่แล้ว

อย่างไร"

เดก็หนุม่ชดุแดงลกุขึน้ยืนอย่างแน่วแน่ "เช่นน้ันข้าก็มอิาจเมนิเฉย"

"เจ้า...เป็นใคร" ชายฉกรรจ์ถามมัน

เด็กหนุ่มชุดแดงระบายยิ้มบางก่อนเชิดหน้าขึ้น "ข้าเหลยอู๋เจี๋ย!"

มันเอ่ยเสียงดังกังวานอย่างมาดมั่น ฉายแววอวดดีอยู่หลายส่วน  

ชายฉกรรจ์สบิกว่าคนนัน้ต่างตกตะลงึ "เหลยอูเ๋จีย๋!"
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เด็กหนุ่มชุดแดงพยักหน้า "ใช่แล้ว!"

ชายฉกรรจ์ผูเ้ป็นหัวหน้าขมวดคิว้ ก่อนกล่าวต่อ "แล้ว...เป็นใคร"

เดิมทีชื่อน้ีดูแฝงความน่าเกรงขามอยู่หลายส่วน ตอนอีกฝ่าย 

เอ่ยขึน้ก็ดูอหังการย่ิง ท�าให้พวกมนัคดิว่าจะต้องเป็นชือ่ของยอดฝีมอืผูห้นึง่

ในยุทธภพเป็นแน่ ทว่าพวกมนันกึอย่างไรก็นกึไม่ออกว่าเป็นใคร

เด็กหนุ่มชุดแดงย้ิมกล่าว "ยามนี้ข้าเพ่ิงย่างเข้ายุทธภพ พวกเจ้า 

ย่อมไม่เคยได้ยินชือ่ของข้า แต่ไม่เป็นไร ในไม่ช้าชือ่ข้าก็จะเป็นทีเ่ลือ่งลอื

ไปไกล"

เด็กหนุ่มชุดแดงย้ิมมุมปาก สีหน้าเปี่ยมด้วยความอหังการ

เหล่าชายฉกรรจ์ต่างโมโห ที่แท้ก็แค่เด็กน้อยท่ีเพ่ิงเข้ายุทธภพ 

คนหนึง่!

"เหลยอูเ๋จีย๋อนัใด! เป็นแค่เดก็เมือ่วานซนืกลับกล้าอวดตนต่อหน้า 

พ่ีใหญ่ร"ึ ชายฉกรรจ์คนหนึง่เง้ือดาบขึน้ฟาดฟันใส่เดก็หนุม่

เด็กหนุ่มเบี่ยงตัวเล็กน้อยแล้วยกนิ้วเรียวสองนิ้วหนีบรับคมดาบ

อย่างแผ่วเบา อีกท้ังยังดันชายฉกรรจ์ถอยกลับไปอย่างรุนแรง

ชายฉกรรจ์ตะลึงลาน ทั้งที่เด็กหนุ่มตรงหน้าใช้เพียงสองนิ้วรับ 

คมดาบ แต่ดาบในมือมันกลับไม่อาจขยับไปข้างหน้าได้ราวกับสูญสิ้น 

พลังไปท้ังหมด ท้ังที่หากเคลื่อนไปข้างหน้าอีกเพียงเล็กน้อยก็จะตัดมือ 

อกีฝ่ายขาดสะบัน้ได้แท้ๆ มนัมองเด็กหนุ่มทีห่ยุดย้ังดาบของตนได้อย่าง

ง่ายดายตาปรบิๆ

มันไม่ยอมแพ้ คิดจะรุกไล่โจมตีต่อ

ทว่ามันพลันได้ยินเสียงหนึ่ง

เสียงนั้นเบาหวิว ดังมาจากบนดาบของมัน

ไม่ได้มีเพียงมันที่ได้ยิน ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ได้ยินกัน
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ถ้วนหน้า

คล้ายเป็นแค่เสียงแตกเล็กๆ บนคมดาบเท่านั้น เสียงนั้นเบาหวิว 

เมือ่แรกเริม่ แต่กลบัขยายวงกว้างอย่างรวดเรว็และรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ...

ชายฉกรรจ์ผูเ้ป็นหัวหน้าตวาดลัน่อย่างร้อนรน "โยนดาบท้ิงเสยี!"

คนผู้น้ันพลันได้สติ รีบโยนดาบทิ้งในทันใด

เกิดเสยีงดังกึกก้อง ดาบเล่มนัน้พลนัระเบดิกลางอากาศในชัว่พรบิตา 

แสงเพลิงพร่างตา เศษดาบลอยละล่อง ผู้คนในโรงเตี๊ยมหลบหลีกกัน 

เป็นพัลวัน เสีย่วเอ้อร์ทัง้หลายต่างมดุลงใต้โต๊ะทนัที

มเีพียงเด็กหนุ่มชดุแดงท่ียืนเอามอืไพล่หลงัอยู่ทีเ่ดมิอย่างไม่ย่ีหระ 

มองดเูหล่าชายฉกรรจ์ปากอ้าตาค้างด้วยใบหน้าแต้มย้ิม

เหลยอู๋เจี๋ยหาใช่พวกนิรนาม อย่างน้อยสกุลของมันก็เล่ืองชื่อ 

ในยุทธภพย่ิงนัก ถึงขนาดผู้ที่ได้ยินชื่อสกุลนี้เป็นต้องหลบหลีกให้ไกล  

หาไม่แล้วเกรงว่าจะตายไม่ครบสมประกอบ

"สกุลเหลยแห่งเจียงหนาน ผู้ผนึกดาบแขวนกระบี่!" ชายฉกรรจ ์

ผูเ้ป็นหัวหน้าเค้นเสยีงลอดไรฟัน

เด็กหนุ่มชุดแดงผงกศีรษะ "ใช่แล้ว ข้าเหลยอู๋เจี๋ยจากสกุลเหลย"
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สกุลเหลยแห่งเจียงหนานคือผู ้คิดค้นและประดิษฐ์ดินระเบิด 

ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงขึ้นมา เมื่อกาลก่อนบรรพบุรุษของพวกมัน 

ยังท�าพิธี 'ผนึกดาบแขวนกระบี่' ตั้งปณิธานว่าจะเลิกใช้อาวุธยอดนิยม 

ของยุทธภพทัง้สองชิน้และมุง่มัน่คิดค้นอาวุธระเบดิ ด้วยเหตนุีส้กุลเหลย

จึงเดินบนเส้นทางที่แตกต่างจากชาวยุทธ์ท่ัวไปอย่างสิ้นเชิง ยามนั้น 

ไม่มีใครคิดว่าสกุลเก่าแก่ท่ีเลิกใช้ดาบและกระบี่จะด�ารงอยู่ได้ ทว่า 

สกุลเหลยกลบัท�าได้ พวกมนัเปลีย่นดนิระเบดิให้กลายเป็นอาวุธได้อย่าง

สมบูรณ์ ท�าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงและกลายเป็นสกุลมีชื่อ 

ท่ีชาวยุทธ์เคารพย�าเกรงเมือ่ได้ยิน

"ในเมือ่ล่วงเกินสกุลเหลยเข้าแล้ว เรือ่งน้ีคงไม่อาจจบได้ด้วยด ีแม้

ข้าจะมิใช่คู่ต่อสู้ แต่ไม่ขอนั่งรอความตาย!" ชายฉกรรจ์ผู้เป็นหัวหน้า 

ทราบแก่ใจว่าคนของสกุลเหลยไม่เคยไว้ไมตรแีก่ผูท้ีล่่วงเกิน จงึตดัสนิใจ

แน่วแน่ ก�าดาบในมอืแน่น

เหลยอูเ๋จีย๋แย้มย้ิมพลางส่ายหน้า "เมือ่ครูน้ี่ข้าเพียงสาดกระสุนอัสน ี

บทที่ 2

เถ้าแก่ผู้ยากแท้หยั่งถึง
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ไม่ก่ีลูกลงบนดาบของสหายผู้นั้น หากพวกเจ้ายังกล้าไร้เหตุผลต่อ ข้า 

จะสาดมนับนตวัพวกเจ้า..."

"บกุ!" ชายฉกรรจ์ผูเ้ป็นหัวหน้าแกว่งดาบเล่มใหญ่ในมอื พรรคพวกมนั 

อกีสบิกว่าคนก็โถมตัวเข้ามาพร้อมกัน

"พวกเจ้า!" เหลยอู๋เจี๋ยเบิกตาโพลง "ไม่กลัวแม้แต่น้อยเลยรึ!"

ดาบสามเล่มพุ่งเป้ามาท่ีศีรษะของเหลยอู๋เจี๋ยพร้อมกัน

เหลยอูเ๋จีย๋โกรธเกรีย้ว มนัออกหมดัพร้อมกันสองมอื ดาบท้ังสามเล่ม

พลนัแตกเป็นเสีย่งๆ คนทัง้สามต่างลอยกระเดน็ออกไป

"ดินระเบิดช่างรุนแรงย่ิงนัก!" ผู้คนต่างตกตะลึง

เหลยอูเ๋จีย๋เอ่ยอย่างเดอืดดาล "ไม่ใช่ดนิระเบดิ! เป็นวิชาหมดัไร้ทศิ

ของข้าต่างหาก แต่ถ้าพวกเจ้าอยากดูดินระเบดิล่ะก็..." เหลยอูเ๋จีย๋กระโดด

ข้ึน ประกายแสงในมอืวูบวาบ กระสนุสดี�าจ�านวนมากถูกสาดลงไป

เกิดเสยีงดงัสนัน่เลือ่นลัน่ เหล่าชายฉกรรจ์ทัง้หมดถูกระเบดิกระเดน็

ออกไป ครัน้ร่างตกกระแทกพ้ืนเลอืดก็ไหลไม่หยุด ลกุขึน้ยืนไม่ไหว

เหลยอู ๋เจี๋ยกลับมายืนบนพ้ืนอย่างแผ่วเบา สองมือไพล่หลัง  

"เป็นอย่างไร ยามนี้จดจ�าข้าได้แล้วหรือไม่ โปรดจ�าไว้ให้ดี ข้ามีนามว่า 

เหลยอู๋เจี๋ย ยังไม่รีบไสหัวไปอีก!"

ชายฉกรรจ์หลายคนนัน้ได้ยินกต็ะลงึงนัและสบสายตากันครูใ่หญ่ 

เดมิคดิว่าเดก็หนุม่ผูน้ี้จะต้องเอาชวิีตพวกมนัเป็นแน่ แต่พอฟังค�านีแ้ล้ว  

ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะไว้ชวิีตพวกมนั

"ข้าบอกให้ไสหวัไป!" เหลยอู๋เจีย๋มุน่ค้ิว มนัคาดการณ์ไว้ว่าคนกลุ่มนี้ 

จะต้องหนกัีนอย่างตาลตีาเหลอืก แล้วเหตุใดถึงยังท�าท่ารัง้รอไม่ยอมไป

เหล่าชายฉกรรจ์ได้ยินดังน้ันก็พยายามลกุขึน้สุดก�าลัง ต่างพยุงกัน

ว่ิงหนอีอกไป
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เหลยอูเ๋จีย๋พยักหน้าอย่างพึงพอใจ มนัค้นซากเคร่ืองเรือนปรกัหักพัง 

หยิบเอาห่อผ้าขนาดใหญ่ของตนกลับมาสะพายและเตรียมตัวจากไป 

เช่นกัน ทว่ามอืข้างหนึง่กลบัย่ืนมาขวางมนัไว้

เหลยอูเ๋จีย๋หนัมอง เห็นเถ้าแก่ผูม้รีปูโฉมงามพร้ิมเพราหดตวัอยู่ใน

เสือ้คลมุขนจิง้จอกอย่างเฉือ่ยชาและย่ืนมอืขวาออกมาโบกอย่างเนบินาบ 

ขวางทางไปของเหลยอูเ๋จีย๋ไว้

เหลยอู๋เจี๋ยรีบกอดอก "บุญคุณย่ิงใหญ่น้ีไม่ต้องกล่าวขอบคุณ!  

คนประสบเรือ่งล�าบาก ย่ืนมอืเข้าช่วยเหลอืนับว่าสมควร! ไม่ต้องเกรงใจ 

ข้าเร่งเดนิทาง หวังว่าจะได้พบกนัใหม่!"

เซยีวเซ่อหรีต่าลงและมุน่คิว้ "บญุคุณย่ิงใหญ่? ไม่ต้องกล่าวขอบคณุ? 

ย่ืนมอืเข้าช่วยเหลอื?"

เหลยอูเ๋จีย๋งนุงงย่ิงนัก "หากมไิด้ข้า โจรพวกน้ันคงปล้นร้านของเจ้า 

ไปแล้ว ไม่แน่ว่าชีวิตของพวกเจ้าก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้ น่ีมิใช่บุญคุณ 

ย่ิงใหญ่หรอื"

เซยีวเซ่อวาดมอืชีซ้ากปรกัหกัพังกองน้ันแล้วกล่าวอย่างเดอืดดาล 

"เจ้ามองดูให้ดี!"

เหลยอูเ๋จีย๋หมนุกายไปด ู เห็นโต๊ะใหญ่น้อยหลายตวัในร้านถกูระเบดิ

ไม่เหลอืชิน้ดี เสีย่วเอ้อร์หลายคนหวัแตกเลอืดไหล แม้กระท่ังพ้ืนก็กลายเป็น

หลมุเป็นบ่อ

เซียวเซ่อชี้เศษซากกองนั้นด้วยความโกรธเกรี้ยวสุดระงับ "เจ้าดู 

ร้านของข้า ถูกระเบดิจนพังเละเทะ! เรือ่งว่าคนเหล่าน้ันจะเอาชวิีตข้าหรอื 

ช่างมนัส!ิ"

"น่ี..." เหลยอู๋เจี๋ยหน้าแดงเรื่อ ท�าอันใดไม่ถูกไปชั่วขณะ

"หน่ึงร้อยต�าลงึ" เซยีวเซ่อย่ืนมอืไปหาเหลยอูเ๋จีย๋ มอืคูน่ัน้ขาวผดุผาด
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มมิมีลทิน นิว้มอืทัง้ห้าเรยีวยาว ทว่าในสายตาของเหลยอู๋เจีย๋ มอืคูน้ี่กลับ 

น่าหวาดกลวัย่ิงกว่าดาบเหลก็ของพวกชายฉกรรจ์เหล่าน้ันเสยีอกี

"ข้าไม่มีเงิน!" เหลยอู๋เจี๋ยถอยหลังหน่ึงก้าว

"โอ้?" เสือ้คลมุขนจิง้จอกของเซยีวเซ่อวูบไหวเลก็น้อย มนัวาดมอื

อย่างแผ่วเบา ประตท่ัูวทัง้โรงเตีย๊มพลนัปิดลง

"วรยุทธ์นี.้.." ในท่ีสดุเหลยอู๋เจีย๋ก็จ�าใจยอมรบั ดเูหมอืนว่าพวกโจร

เหล่าน้ันจะท�าอนัใดเถ้าแก่ผูย้ากแท้หย่ังถึงคนน้ีไม่ได้ตัง้แต่แรก

"แต่ว่าข้าใกล้จะมีเงินก้อนนี้แล้ว!" เหลยอู๋เจี๋ยพลันคิดบางอย่าง 

ข้ึนได้ นยัน์ตามนัสว่างวาบและกล่าวอย่างเฉยีบขาด

"โอ้?" เซยีวเซ่อยังคงตอบเสยีงเนิบ ทว่าสายตาอดพินิจมองห่อของ

ห่อใหญ่ของเหลยอูเ๋จีย๋มไิด้ 

เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวต่อว่า "ข้าจะไปที่หนึ่ง ถึงที่นั่นข้าก็จะมีเงินแล้ว"

"ท่ีแห่งใด"

"เมืองเสว่ียเยว่ีย!" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยอย่างทระนงองอาจ

"เมืองเสว่ียเยว่ีย?" เซียวเซ่อได้ยินก็ตะลึงงัน เมืองเสว่ียเยว่ียมิใช่

ส�านกัในยุทธภพ แต่เป็นเหมอืนภาคีมากกว่า มนัเป็นเมอืงท่ีส�านกัใหญ่ 

หลายแห่งและสกุลเก่าแก่หลายสกุลทัว่ใต้หล้าร่วมกันก่อตัง้ขึน้! นบัแต่ 

วันท่ีเมอืงเสว่ียเยว่ียปรากฏขึน้ กฎระเบยีบทัว่ยุทธภพก็ถูกก�าหนดตามมนั  

ลูกหลานรุน่เยาว์ของสกุลเก่าแก่และส�านกัใหญ่ต่างแห่แหนไปร�า่เรียนวชิา

ที่เมืองเสว่ียเยว่ียเป็นจ�านวนมาก ด้วยเพราะด�าเนินกิจการมาหลายปี  

เมืองเสวี่ยเยวี่ยจึงกลายเป็นขุมอ�านาจอันน่าเกรงขามและไม่ขึ้นกับใคร 

กล่าวกันว่าที่น่ันไม่ได้สอนเพียงวรยุทธ์ท่ีส�านักอื่นไม่มีสอน แต่ยังสอน 

ทกุศาสตร์วิชาแห่งใต้หล้า!

หากว่าเด็กหนุ่มผู้นี้จะไปเมืองเสว่ียเยว่ียจริง ด้วยฐานะลูกหลาน 
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สกลุเหลยแล้ว การหาเงนิร้อยต�าลงึจากเมอืงเสว่ียเยวีย่ย่อมไม่ต้องพูดถงึ 

อกีทัง้เดก็หนุม่คนนีด้ไูม่เหมอืนก�าลงัหลอกลวง ไม่ว่ามองอย่างไรนอกจาก 

วรยุทธ์แกร่งกล้า มนัก็นับว่าซือ่บือ้อย่างแท้จรงิ

เซยีวเซ่อครุน่คดิตรกึตรองหนึง่ตลบก่อนผงกศรีษะ เอ่ยว่า "ได้ แต่ 

ข้าจะไปกับเจ้าด้วย!"

เหลยอู๋เจี๋ยพยักหน้า "ได้!"

"แล้วก็..." เซียวเซ่อนัยน์ตาวูบไหว มุมปากเผยรอยย้ิมเจ้าเล่ห์

พวกเสี่ยวเอ้อร์ลอบทอดถอนใจให้เด็กหนุ่มผู้มีวรยุทธ์แกร่งกล้า

หากแต่ซื่อบื้อไร้เดียงสาผู้น้ี

"จ่ายเงินทีหลังต้องมีดอกเบี้ย ข้าคิดห้าร้อยต�าลึง!" เซียวเซ่อ 

กล่าวเสียงดังฟังชัด

เหลยอู๋เจี๋ยยืนอ้ึงงันอยู่ท่ีเดิมชั่วขณะ

เซยีวเซ่อวาดมอืเบาๆ โดยไม่รอให้มนัตอบรบั ประตโูรงเต๊ียมพลัน 

เปิดออก มนัทอดสายตาไปยังหมิะท่ีโปรยปรายทัว่ท้องฟ้าก่อนทอดถอนใจ

แล้วเอ่ยขึ้นเสียงเบาราวพูดกับตัวเอง "ไม่ได้ออกไปนานแล้วเหมือนกัน  

มาเรว็! เตรยีมม้า!"

ยอดอาชาสองตัว คนหน่ึงสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอก ทั่วท้ังร่าง 

ซุกอยู่ในน้ันอย่างผ่อนคลาย อีกคนหนึ่งสวมเพียงชุดสีแดงชั้นเดียว  

เปลือยหน้าอกท่ามกลางลมหนาวเหน็บ ทั้งสองคนห้อตะบึงไปยัง 

เมืองเสวี่ยเยวี่ยเช่นนี้ตลอดทาง

"ม้าตวันีข้องเจ้านับว่าเป็นยอดอาชา ท่ามกลางพ้ืนหมิะหนาเช่นนี ้

ก็ยังห้อตะบงึได้ดัง่ใจ!" เหลยอูเ๋จีย๋อดเอ่ยชืน่ชมมไิด้

"ยอดอาชาขนหลากสี ชุดคลุมขนสัตว์หน่ึงพันต�าลึงทอง! ของท่ี 

ข้าเซยีวเซ่อใช้ต้องเป็นของชัน้เลศิเท่านัน้" เซยีวเซ่อหันกลบัไปมองโรงเตีย๊ม
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ของมัน มันทิ้งเงินก้อนหน่ึงไว้ให้เสี่ยวเอ้อร์เหล่าน้ันซ่อมแซมโรงเต๊ียม  

เพียงรอมันเอาเงินกลับมาจากเมืองเสว่ียเยว่ียเท่านั้น ทว่าเซียวเซ่อ 

กลบัรูส้กึอยู่เลอืนรางว่าบางทมีนัอาจไม่ได้กลบัมาอกีแล้ว
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"สรุาข้าวเขยีวอ่อนกลัน่ได้รส เตาผงิใบน้อยเพลิงลุกโหม สีท้องฟ้า

จวนค�า่เหมนัต์ทบึ เยือนกระท่อมของข้าน้อยร�า่สรุาอุ่นสกัจอกได้ฤๅ" บรุษุ 

ผูส้วมอาภรณ์สดี�านัง่อยู่บนรถม้าด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ ในมอืถือจอกสรุา 

ก่อนส่งย้ิมให้ผูท้ีอ่ยู่เบือ้งหน้า

ผู้ท่ีอยู่เบื้องหน้ามันนับรวมได้สิบหกคน แต่ละคนต่างถือดาบไว ้

ในมอื ประกายดาบวิบวับดจุหมิะต้องแสง

"สหายช่างอารมณ์สนุทรย์ี" นกัดาบผูเ้ป็นหัวหน้าระบายย้ิม "สุราน้ัน

พวกข้าดืม่ด้วยได้ แต่ของบนรถม้าเจ้าต้องท้ิงไว้"

"โอ้" ชายชดุด�ายกย้ิมมมุปาก "หิมะตกหนกัเช่นนี ้พวกเจ้าไล่ตามข้า 

มาตลอดทางย่อมล�าบากย่ิงนกั แต่ของทีพ่วกเจ้าต้องการคงเอาไปมไิด้ 

เป็นแน่ จงึอยากเชญิพวกเจ้าดืม่สรุาจอกนีแ้ล้วค่อย..."

"แล้วค่อย?" นกัดาบเลกิคิว้พลางกระชบัอาวุธแน่นข้ึนหลายส่วน

"แล้วค่อยไปตายเสยี!" ชายชดุด�ากระโดดข้ึน แสงสีเงนิในมอืพลัน

สาดวบู

บทที่ 3

เยวี่ยจีแย้มยิ้มส่งเทียบ หมิงโหวโกรธเกร้ียวสังหารคน
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นักดาบเงื้ออาวุธพุ่งเข้าไปพร้อมตวาดเสียงกร้าว "บุก!"

เกิดเสยีงปะทะกังวานใส แสงสเีงนิในมอืขวาของชายชดุด�ากระทบ

กับคมดาบของอกีฝ่าย

"มีดลับ?" นักดาบผู้นั้นสูดหายใจเย็นเยียบ มันคล้ายได้ยินเสียง 

วัตถุปรแิตกจงึรบีถอยหลงัทนัท ีทว่าสายไปเสยีแล้ว ดาบท่ีเปล่งประกาย

ดจุหมิะในมอืของมนัแตกหักแทบทนัใด

ชายชดุด�าย้ิมพลางยกมือข้ึน นักดาบมองดูมีดลบัท่ีบางราวปีกจกัจัน่

ร่ายร�าเป็นลายบุปผาอันตระการตาหาใดเปรียบ จากบุปผาหน่ึงดอก 

สองดอกกลายเป็นพันดอกหมืน่ดอก งดงามราวกับสตัตบงกชบานสะพร่ัง 

ในชั่วพริบตา ทว่ามันไม่อาจมองเห็นว่ามีดลับเล่มนั้นได้วาดรอยเลือด 

บนล�าคออย่างแผ่วเบา ชายชดุด�าใช้ปลายเท้าเตะพ้ืนดดีตวัถอยหลงัไป

สามก้าว ศรีษะของนักดาบพลนัร่วงลงมา เลอืดสดไหลทะลกั

"คนท่ีส่งพวกเจ้ามาคงมิได้บอกกระมังว่าข้าคือผู้ใด" ชายชุดด�า 

กลับมายังรถม้า หยิบจอกสุราที่เพ่ิงวางลงเมื่อครู่ขึ้นมาอีกครั้ง "บางที 

ยามน้ีพวกเจ้าอาจยอมด่ืมสรุาจอกสดุท้ายแล้ว"

"มีดลับ...เจ้าเป็นคนของส�านักถังแห่งแคว้นสู่หรือ" เหล่านักดาบ 

พากันถอยหลงั

"เช่นนัน้กระมงั" ชายชดุด�าสะบดัแขนเสือ้ เกาทัณฑ์ปีกแดงดอกเลก็

พลันปักเข้าที่กลางหน้าผากของนักดาบผู้หน่ึง "ในเมื่อพวกเจ้ากล่าวว่า 

ข้าเป็นคนของส�านกัถัง เช่นนัน้ขอมอบเกาทณัฑ์ปีกแดงน้ีให้แล้วกัน"

บรรยากาศเงยีบสงดัลง เหลอืเพียงเสยีงหมิะโปรยปรายเบาๆ เท่าน้ัน 

เหลอืนกัดาบยืนอยู่สบิกว่าคน ทว่าไม่มผีูใ้ดกล้าเอ่ยค�า ไม่มผีูใ้ดทราบว่า

อาวธุลบัชิน้ต่อไปจะพุ่งมาท่ีตนหรอืไม่ พวกมนัทุกคนล้วนกลัน้ลมหายใจ 

โอกาสรอดชวิีตภายใต้อาวุธลบัของส�านกัถังน้ันแทบไม่มี
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ชายชุดด�าแย้มย้ิม ดึงบังเหียนอย่างเบามือ "ย่าห์!"

รถม้าคันนั้นย�่าหิมะผ่านเหล่านักดาบไปอย่างสบายใจ ไม่มีผู้ใด 

กล้าขวางทางไว้อกี

หลังจากรถม้าแล่นไปได้กว่าสามหลี่ ชายชุดด�าที่ดื่มสุราด้วย 

รอยย้ิมอ่อนบางจึงวางจอกสุราลงและเริ่มไออย่างหนักหน่วง มันเช็ด 

รอยเลอืดท่ีเป้ือนตรงมมุปากก่อนฝืนย้ิมเลก็น้อย "ของท่ีอาจารย์ฝากให้ข้า 

ไปส่งครานี้คือสิ่งใดกันแน่ เหตุใดตลอดทางจึงได้ดึงดูดผู้คนมากมาย

ปานนี"้

พูดจบมันก็โยนเชือกบังเหียนในมือทิ้งแล้วกระโดดพลิกตัวไป 

บนหลงัคารถ ท่ีแท้บนหลงัคามคีนผูห้น่ึงมายืนอยู่ตัง้แต่เมือ่ใดไม่รู ้คนผูน้ัน้

อายุราวสามสิบกว่า เรือนผมขาวโพลนปลิวสยายตามแรงลม ในมือ 

ถือกระบีห่ยกเล่มหนึง่ ทัว่ร่างแผ่กลิน่อายเทพเซยีนหลายส่วน

"เจ้าคือถังเหลียน?" คนผู้นั้นหันมาส่งย้ิมให้ชายชุดด�า ก่อนใช ้

ปลายเท้าดีดตวัจากหลงัคารถ ทะยานไปยืนบนต้นไม้ข้างทางท่ีเหลือแต่ 

ก่ิงก้านอย่างแผ่วเบา

มดีลบัในมอืชายชดุด�าสาดแสงวูบ มนัพุ่งตวัตามไปจูโ่จม แต่กลับ

กลายเป็นการโถมเข้าใส่อากาศ คนผู้นั้นหายตัวไปปรากฏอยู่บนต้นไม้ 

อกีด้าน

ชายชุดด�าทะยานลงบนต้นไม้ท่ีอีกฝ่ายเคยยืน ม่านตาของมัน 

หดเลก็ลงอย่างรวดเรว็ "เจ้ารูน้ามของข้า?"

"พวกเรายังต้องพบกันอกี" ชายผมขาวไม่ตอบ มนัเพียงเก็บกระบี ่

แล้วระบายย้ิมก่อนทะยานจากไป

ถังเหลียนกลับมายังรถม้าและคุมให้มันพุ่งฝ่าหิมะต่อ

"ผมขาว กระบี่หยก วิชาตัวเบาเลิศล�้า ไยไม่เคยได้ยินอาจารย์ 
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กล่าวว่าในยุทธภพมยีอดฝีมอืเช่นน้ี..."

กระทัง่ถึงยามราตรสีงดั หิมะตกหนักขึน้เรือ่ยๆ ถังเหลยีนเร่งรถม้าไป

จนถึงวดัเก่าผพัุงแห่งหน่ึง มนัเข้าไปในวิหารและก่อไฟเตรยีมพักผ่อน แต่ 

จนแล้วจนรอดถังเหลยีนก็ยังอดนกึถึงบรุษุประหลาดท่ีเจอเมือ่ตอนกลางวัน

มไิด้ ยามท่ีคนผูน้ัน้ทะยานมายนืบนหลงัคารถ ไอเข่นฆ่าของมนัหนาแน่น 

เสียจนลมหิมะพัดย้อนกลับ แต่เมื่อถังเหลียนเข้าประจันหน้า มันกลับ 

เหมอืนไม่มเีจตนาจะต่อสู ้ พิจารณาจากวิชาตวัเบากับไอเข่นฆ่าเข้มข้นน้ัน  

ถังเหลยีนไม่มัน่ใจว่าจะเอาชนะได้

"ช่างเป็นคนแปลกพิกล" ถังเหลียนโยนฟางในมือใส่กองไฟ ใน 

ตอนน้ันเองพลันมีเสียงม้าร้องดังมาจากหน้าประตู ถังเหลียนสะบัดมือ 

ทัง้สองข้างดบักองไฟทนัทแีล้วทะยานร่างข้ึนไปน่ังยองบนคานหลงัคา

"หิมะนีต้กหนักเกินไปแล้ว ต้องตกอกีนานเท่าไรจงึจะหยุดลงเสยีที"  

คนผูห้นึง่บ่นปอดแปดเสยีงดงัเดนิเข้ามาในวหิารแล้วหย่อนก้นนัง่ ฟังเสยีง 

ดแูล้วคล้ายเดก็หนุ่มทีค่่อนข้างอ่อนเยาว์ผูห้น่ึง

"หึ! หากมิใช่ว่าม้าของข้าเป็นยอดอาชาที่หมื่นหลี่จะหาได้สักตัว  

พวกเราก็คงถูกหิมะฝังไปต้ังนานแล้ว" อีกคนหนึง่เดนิอาดๆ ตามเข้ามา

พร้อมน�า้เสยีงอ้อยอิง่ ทว่าฟังดอูายุมากกว่าหลายปี

"นี่ๆ  ตลอดทางเจ้าพูดเรือ่งน้ีมาต้ังเท่าไรแล้ว เจ้าเป็นคนขายม้าหรอื" 

เดก็หนุม่เริม่รูส้กึร�าคาญ

"มาก่อไฟก่อนเถิด" อีกคนหนึ่งไม่สนใจมัน

"แต่ในนี้หาได้หนาวไม่" น�้าเสียงของเด็กหนุ่มฉายแววสงสัย 

"ราวกับ..."

"เพ่ิงมคีนก่อไฟ" อกีคนหนึง่ค้อมกายลง ใช้มอืแตะข้ีเถ้าบนพ้ืนเบาๆ 
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แล้วหนัมามองเดก็หนุ่ม "ยังร้อนอยู่"

ถังเหลยีนอยู่บนคานหลงัคาพลนัพลกิกายทิง้ตวัลงพ้ืนอย่างเงยีบเชยีบ 

มดีลบัเหน็บอยู่ท่ีง่ามน้ิวเตรยีมพุ่งเข้าไป

"เย่ียมไปเลย เช่นนี้ก็สะดวกแล้ว!" ความเบิกบานใจปรากฏบน

ใบหน้าของเดก็หนุ่ม "ข้ายังกลวัว่าหญ้าชืน้แล้วจะจดุไฟไม่ตดิเสยีอีก"

ถังเหลยีนนิง่อึง้ไป คดิในใจว่าหรอืจะเป็นแค่นกัเดนิทางทัว่ไปเท่านัน้ 

มนัรบีโยนด้ายบางในแขนเสือ้ไปรดัพันไม้คานแล้วดงึตัวเองกลบัขึน้ไป

เวลานีส้องคนข้างล่างก่อไฟขึน้และนัง่อุน่มอือยู่ข้างกองไฟ ถังเหลยีน

มองลงไป เหน็หนึง่คนในน้ันสวมชดุสแีดงบางๆ ชัน้เดยีว ดวงหน้างามล�า้  

ส่วนอีกคนหนึ่งหดร่างอยู่ในเสื้อคลุมขนจิ้งจอกตัวหนา เอนกายพิงเสา 

อย่างผ่อนคลาย

"เหลยอูเ๋จีย๋ เจ้าบอกจะพาข้าไปเมอืงเสวีย่เยว่ีย แต่กลับเดนิผดิทาง 

ถึงสองรอบ รอบนีเ้จ้าแน่ใจว่ามาถูกทางแล้วหรอื" สองคนนีก้ค็อืเซยีวเซ่อ

กับเหลยอูเ๋จีย๋ทีอ่อกเดนิทางมาจากคฤหาสน์เขาเสว่ียล่ัวนัน่เอง พวกมนั 

ออกเดนิทางมาได้สบิวนักว่าแล้ว แต่เพราะลมหมิะโหมกระหน�า่เกินไป  

ท้ังสองจงึหลงทางวนเวียนอยู่ท่ีเดมินานมาก

เหลยอูเ๋จีย๋ยิม้อย่างจนปัญญา "อนัท่ีจรงิข้าก็เพ่ิงไปเมอืงเสว่ียเยวีย่

ครัง้แรกเหมอืนกัน แต่ว่าข้าสาบาน ครัง้น้ีจะต้องถูกแน่"

เมื่อได้ยินค�าว่าเมืองเสว่ียเยว่ีย ถังเหลียนก็หัวใจกระตุกวูบและ 

มองไปยังเหลยอูเ๋จีย๋

มนัแซ่เหลย? หรอืว่าจะมาจากคฤหาสน์สกลุเหลยแห่งเจยีงหนาน 

แต่ว่าชือ่เหลยอูเ๋จีย๋น้ีไม่เคยได้ยินเลย

เซียวเซ่อมองเหลยอู๋เจี๋ยพลางแค่นย้ิมเล็กน้อย ก่อนหลับตาลง 

ไม่สนใจมันอีก
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"เซียวเซ่อ..." เหลยอู๋เจี๋ยพลันมุ่นค้ิว สูดจมูกดมกลิ่นในอากาศ  

"เจ้าได้กลิ่นอันใดหรือไม่"

"กลิ่น?" เซียวเซ่อลืมตาขึ้นแล้วสูดจมูกบ้าง "เป็นกลิ่นดอกไม้  

กลิ่นของกุหลาบ"

เหลยอู๋เจี๋ยลุกขึ้นยืนแล้วมองไปยังนอกประตู "กุหลาบจะบาน 

ในวันหิมะตกหรือ"

"ไม่บาน น่ีเป็นกลิ่นหอมของน�้าค้างกุหลาบ น�้าค้างกุหลาบ 

มีแหล่งก�าเนิดจากต้าสือ* จั้นเฉิง** เจ่าวา*** หุยหุยก๋ัว**** หาซื้อได้ที่ 

หอร้อยบุปผาในนครหลวงเท่าน้ัน..." เซียวเซ่อไม่ได้ลุกข้ึน มันเพียง 

หันไปมองนอกประตูและพบว่ามีสตรีนางหนึ่งยืนอยู่ตรงน้ันไม่รู้ตั้งแต่

เมื่อไร

สตรีนางนั้นเป็นโฉมสะคราญ นางสวมอาภรณ์แบบบางสีม่วง 

สายลมพัดผ่านชุดยาวของนาง แสงจันทร์สีเงินอาบไล้เรือนร่าง  

ขับให้ท่ัวทั้งร่างนางขาวผุดผาดปานหยก นางส่งย้ิมบางให้คนทั้งคู่  

กลิน่กุหลาบอ่อนขจรขจายตามรอยยิม้ของนางท�าให้ดูอ่อนโยนย่ิงกว่าเดมิ

เสียงของนางเองก็นุ่มนวลหาใดเปรียบ "นึกไม่ถึงว่าที่ชานเมือง 

ห่างไกลเช่นน้ีจะได้พบกับผู้ที่มองความงดงามออก ข้าขอร้องเจ้าของ 

หอร้อยบปุผามาหลายวันกว่านางจะยอมขายขวดหนึง่แก่ข้า ของหายาก

เช่นนีเ้จ้าได้กลิน่เพียงครูเ่ดยีวก็รูเ้สยีแล้ว"

เซยีวเซ่อแย้มย้ิมตอบ "ลมแรงเดือนหนาว พวกเราก่อไฟอยูข้่างใน

อบอุน่ย่ิงนกั แม่นางจะเข้ามานัง่สกัครูห่รอืไม่"

"ไม่เป็นไร" หญิงสาวยังคงแย้มย้ิมอย่างอ่อนโยนพลางยกมือขึ้น 
* ต้าสือ คือจักรวรรดิอาหรับ

** จั้นเฉิง คืออาณาจักรจามปา หรือเวียดนามในปัจจุบัน

*** เจ่าวา คือเกาะชวา อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

**** หุยหุยกั๋ว คือกลุ่มประเทศที่ชาวมุสลิมอยู่อาศัย
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ลบูจอนผม

"เจ้างดงามย่ิง ยามสายลมพัดปอยผมก็ย่ิงงดงามนัก" เซียวเซ่อ 

หันมามองเหลยอู๋เจี๋ย "แต่สหายน้อยผู้น้ีของข้าจิตใจมีเพียงความฝัน 

เฉกเช่นวรีบรุษุเท่าน้ัน เกรงว่าคงไม่เข้าใจจติใจหญิงงาม"

เวลานี้เหลยอู๋เจี๋ยพลันมีเทียบสีทองแผ่นหน่ึงคีบอยู่ในมือ มันคือ

เทียบท่ีพุ่งออกมาจากมอืหญิงสาวตอนนางยกมอืข้ึนลูบจอนผม ความเร็วนี ้

แม้กระทัง่เหลยอู๋เจีย๋ก็ยังตกตะลงึ มนัยกเทียบสทีองขึน้มาด ูบนนัน้เขียนไว้

เพียงอกัษรเดยีว

'ตาย'

เหลยอู๋เจี๋ยนึกถึงต�านานเรื่องหน่ึงขึ้นมาได้ แม้ว่ามันเพ่ิงจะได ้

สมัผสัยทุธภพเป็นครัง้แรก แต่มนัก็ชอบฟังต�านานเล่าขานต่างๆ นานา 

ของยุทธภพมาตัง้แต่เดก็ๆ อย่างเช่นในยุทธภพมเีรือ่งเล่าสบืต่อกันมาว่า

'เยว่ียจีแย้มย้ิมส่งเทียบ หมิงโหวโกรธเกรี้ยวสังหารคน'
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เหลยอูเ๋จีย๋พลนัมองไปข้างนอก มนัเห็นเงาร่างสงูใหญ่ร่างหนึง่ยืนอยู่ 

ไม่ไกลบนก�าแพงวัด ในมอืคนผูน้ัน้ถือดาบขนาดใหญ่มหึมาผดิหผูดิตา 

เล่มหนึง่และก�าลงัมองมาทางน้ีด้วยสายตาเหีย้มเกรยีม

"เช่นนั้นก็ถูกแล้ว เช่นนั้นก็ถูกแล้ว" เหลยอู๋เจี๋ยพูดงึมง�า

เซียวเซ่อมุ่นคิ้วเล็กน้อย "อันใดถูกแล้ว"

"เยว่ียจแีย้มย้ิมส่งเทียบ หมงิโหวโกรธเกรีย้วสงัหารคน ถูกต้องแล้ว! 

พวกมนัก็คอืเยวีย่จกัีบหมงิโหว กลุม่ราชามอืสงัหารท่ีอยู่ในห้าอนัดบัแรก 

ของท�าเนยีบนกัฆ่าแห่งยุทธภพ!" เหลยอู๋เจีย๋ตะโกนออกมาอย่างตืน่ตะลงึ

ทว่าเซียวเซ่อกลับมีสีหน้างุนงง "เจ้าบอกว่าพวกมันส่งเทียบให้ 

พวกเรา เช่นนัน้ก็..."

"จะฆ่าพวกเรา!" เหลยอู๋เจี๋ยผงกศีรษะอย่างไม่มีท่าทีเคร่งเครียด

แม้แต่น้อย หน�าซ�้ากลับดูตื่นเต้นดีใจเสียด้วย

"เหตใุดต้องฆ่าพวกเราด้วย" เซยีวเซ่อมองเยวีย่จทีียื่นอยู่หน้าประตู 

นางยังคงส่งย้ิมมาทางนีโ้ดยไม่เอ่ยอนัใด

บทที่ 4

โลงศพทองค�า
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"ไม่รู้" เหลยอู๋เจี๋ยส่ายศีรษะ

เยว่ียจส่ีายหน้า ในท่ีสดุก็เอ่ยปาก "ทีจ่รงิแล้วข้าตัง้ใจจะส่งเทยีบน้ี 

ให้อกีท่านหนึง่ในนี ้ แต่กฎของพวกเราคอืผูท่ี้รบัเทียบจะต้องตาย ดงัน้ัน 

ชวิีตของท่านท้ังสองในคนืน้ี โปรดท้ิงไว้ท่ีน่ีด้วยกันเถิด"

"ข้าเคยได้รับเทียบของพวกเจ้าแล้ว แต่ข้าหาได้ตายไม่" เสียง 

อันทรงพลังดังขึ้น เหลยอู๋เจี๋ยเห็นเงาสีด�าร่วงลงจากด้านบนมายัง 

เบื้องหน้ามันอย่างมั่นคง ขวางหน้ามันกับเยวี่ยจีเอาไว้

"ท่านผู้น้ีคือ..." เหลยอู๋เจี๋ยเดินเข้าไป

"ถังเหลียน" เยว่ียจีแย้มย้ิมอย่างอ่อนโยนอีกครั้ง "พวกข้าก็เลย 

เร่งเดินทางมาฆ่าเจ้าอย่างไรเล่า"

หมงิโหวทียื่นอยู่บนก�าแพงวัดยกดาบเล่มโตขึน้บ่าคล้ายเตรยีมพร้อม

"ถังเหลยีน! ท่านคอืถังเหลยีน!" เหลยอูเ๋จีย๋ร้องออกมาอย่างตกตะลงึ 

"ท่านคอืถังเหลยีน หัวหน้าศษิย์ของเมอืงเสว่ียเยวีย่! อย่างน้ันท่านก็คอื 

ศิษย์พ่ี...ศิษย์พ่ีใหญ่ของข้า! ข้าคือเหลยอู๋เจี๋ย มาจากส�านักเหลยแห่ง 

เจยีงหนาน ก�าลงัจะไปเมอืงเสว่ียเยว่ีย..."

"ระวัง!" ถังเหลียนตวาดลั่นและผลักเหลยอู๋เจี๋ยออกไป แสงสีเงิน 

ในมอืมนัสาดวูบรบัดาบเล่มมหมึาทีพุ่่งเข้ามาจากระยะสบิก้าวไว้ได้อย่าง

มัน่คง

เยวี่ยจีหัวร่อแผ่วเบา "หมิงโหวไม่ชอบพูดจาแต่ก�าเนิด มันจึง 

เกลียดคนพูดมากเป็นที่สุด"

"ช่างเป็นดาบท่ีใหญ่โตย่ิงนัก!" แม้มองดูจากที่ไกลก็รู้ได้ว่าเป็น 

ดาบยักษ์ที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่ง แต่เมื่อได้มองใกล้ๆ เซียวเซ่อยังคงรู้สึก 

ตื่นตะลึง นั่นไม่ใช่แค่ดาบแล้ว มันไม่ต่างจากประตูเหล็กบานหน่ึง 

เลยสกันิด คนธรรมดาสามสีค่นยังไม่แน่ว่าจะยกไหว ทว่าหมงิโหวกลบั 
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ถือดาบน้ันด้วยมอืข้างเดยีวและขยับได้ดัง่ใจ

เมือ่เทียบกันแล้วอาวุธของถังเหลยีนกลบัเลก็ผดิหูผดิตา เล็กย่ิงกว่า

มดีสัน้ทัว่ไปเสยีอกี หากไม่ตัง้ใจมองก็แทบมองไม่เหน็ ภายใต้แสงจนัทร์

สาดส่อง มนัราวกับเป็นเพียงแสงหนึง่สายไหลวนอยู่ในมอืของถังเหลียน

เท่าน้ัน

"เจ้าบาดเจบ็แล้ว" หมงิโหวโดดถอยไปข้างหลงั เสยีงของมนัทุ้มต�า่

แหบพร่าประหนึง่ขากเค้นออกมาจากกล่องเสยีงก็มปิาน

"พิษไป๋เซียงซั่น (ร้อยสุคนธ์ก�าจาย) ที่เจ้าโดนก็ยังไม่ได้ถูกถอน 

อย่างสมบรูณ์ หาไม่แล้วดาบน้ีข้าคงต้านไม่อยู่" ถังเหลียนเชด็เลอืดท่ีซมึ 

ตรงมมุปาก

"แต่ดาบต่อไปเจ้าต้านไม่อยู่แน่" คนท่ีพูดคราวนี้กลับเป็นเยว่ียจ ี

ทียื่นอยู่หน้าประตู

"ข้าจะต้านนางไว้เอง!" เหลยอู๋เจี๋ยเดินขึ้นหน้าหน่ึงก้าวมาขวาง

ระหว่างถังเหลียนกับเยว่ียจี "ศิษย์พ่ีรับแทนข้าหนึ่งคมดาบ เช่นนั้น 

ข้าก็จะรบัแทนศษิย์พ่ีหนึง่คมดาบเช่นกัน!"

"โอ้...เจ้าก็เป็นคนของเมอืงเสว่ียเยว่ียเหมอืนกันหรอื เช่นนัน้ฆ่าเจ้า 

ก็ไม่นับว่าเสียแรงเปล่า แต่ว่าดาบของหมิงโหวไม่ได้ใช้กับผู้อื่นง่ายๆ  

เจ้าลองกระบี่ของข้าก่อนแล้วกัน" เยว่ียจีชักสายคาดเอวสีเงินออกมา  

สายคาดเอวน้ันสั่นไหวแผ่วเบา ก่อนกลายเป็นกระบี่เล่มหน่ึงสะท้อน

แสงจนัทร์วับวาว

"กระบ่ีซู่อี (รัดอาภรณ์)" เซียวเซ่อทอดถอนใจ "อาวุธของพวกเจ้า 

ทัง้สองช่างเหมาะสมกันย่ิงนัก"

"กระบีซู่อ่ ีดาบจนิจว้ี (ทองยักษ์) ผูท้ีไ่ด้พบอาวุธสองชิน้น้ีในคืนเดยีว 

มไีม่มากนกั เจ้าจงดใูห้ด!ี" เยว่ียจกีระโดดข้ึน อาภรณ์ยาวพล้ิวไหว เงาสีม่วง
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วูบวาบ กระบีข่องเยว่ียจพุ่ีงเข้าใส่หน้าอกเหลยอูเ๋จีย๋

"ประเสรฐิ!" เหลยอูเ๋จีย๋หวัเราะร่า สองมอืมนัประกบรบักระบีข่อง 

เยว่ียจไีว้ได้

เยวีย่จยีกเท้าเตะใส่หน้าอกของเหลยอู๋เจีย๋ ปลายเท้านางเปล่งแสง 

สเีงิน ใบเลือ่ยบางเฉยีบทีซ่่อนอยู่ปรากฏขึน้ เหลยอูเ๋จีย๋รบีปล่อยกระบีแ่ล้ว

ถอยหลบ ใบเลือ่ยวาดผ่านแผ่นอกมนัไปเพียงเฉยีดฉวิ

"เคยได้ยินว่าอาวุธระเบิดของส�านักเหลยแห่งเจียงหนานน้ัน 

เป็นหนึ่งในใต้หล้า แต่นึกไม่ถึงว่าก�าลังภายในของสหายน้อยก็น่าทึ่ง 

เช่นกัน ถึงขัน้รบักระบีซู่อ่ขีองข้าด้วยมอืเปล่าได้" เยว่ียจกีล่าวชม

เหลยอูเ๋จีย๋สดูหายใจหน่ึงเฮอืก "กระบีข่องเจ้าข้าเคยได้ยินชือ่เสียง  

แต่หมัดของข้า เจ้าไม่เคยพบ" มันประสานมือสองข้าง ร่างกายพลัน 

มไีอร้อนขุมหนึง่พวยพุ่งออกมา มนัค�ารามขึน้ก่อนปล่อยหมดัใส่เยว่ียจี

หมัดนี้รุนแรงย่ิงนัก ก�าปั้นยังไม่ถึงเบื้องหน้า หิมะข้างหลังเยว่ียจ ี

ก็ถูกพัดกระจายทัง้ผนื

เป็นหมัดไร้ทิศของสกุลเหลย หมัดยังไม่ถึงตัว แต่พลังปราณ 

กลับถึงก่อนแล้ว เคยได้ยินว่าเหลยเลี่ยประมุขรุ่นท่ีสามของสกุลเหลย

เคยโจมตีประมุขสกุลมู่หรงบาดเจ็บในระยะสี่จั้ง* ด้วยวิชาหมัดชุดนี ้ 

ถังเหลียนคิดในใจ แม้เหลยอู๋เจี๋ยจะยังเยาว์วัย ทว่าฝีมือวิชาหมัดมัน 

หาได้ธรรมดาสามัญไม่

ยามน้ีเยว่ียจีกระโจนหลบลมหมัด นางเงื้อกระบี่ซู่อีข้ึน คมกระบี่ 

สเีงนิพลนัเปล่งประกายพร่างตาสูแ้สงจนัทราท่ีสาดส่อง ท�าให้ผูค้นโดยรอบ

นกึอยากปิดตา กระบีซู่อ่รีาวกับละลายเป็นส่วนหนึง่ของแสงจนัทร์ เยว่ียจี 

ยกกระบีข่ึน้ด้วยรอยย้ิม งดงามสดุจะเปรยีบปาน

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบระยะประมาณ 3.3 เมตร
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เซียวเซ่ออดทอดถอนใจมิได้ "มิน่าเล่านางจึงมีนามว่าเยว่ียจี  

(ยอดพธูแห่งจันทรา)"

เหลยอูเ๋จีย๋เองก็เงยหน้ามองภาพอนัเฉดิฉายน้ี แสงจนัทร์เหล่านัน้ 

รวมตัวกนัอยู่บนกระบีแ่ละพรบิตานัน้วงแสงจนัทร์จ�านวนมากก็พุ่งออกมา

"น่ันไม่ใช่แสงจันทร์ เป็นกระบี่!" ถังเหลียนรีบกล่าวเตือน

เหลยอูเ๋จีย๋พลนัทะยานออกไปยังลานกว้างนอกวิหาร วงแสงจนัทร์ 

นบัไม่ถ้วนไล่ตามมนัไปตดิๆ มนัปล่อยหมดัอย่างบ้าคลัง่ออกไปรอบตวั  

ต้านวงแสงจันทร์ที่มาจากทุกทิศทาง มองดูจากท่ีไกลคล้ายเหลยอู๋เจี๋ย 

ก�าลงัเต้นร�าอย่างบ้าคลัง่อยู่ใต้แสงจนัทร์

ขณะน้ันในลานกว้างก็บังเกิดเงาร่างเยว่ียจีจ�านวนมาก พวกนาง 

บ้างเงื้อกระบี่วาดเหว่ียงอยู่บนพ้ืน บ้างลอยทะยานอาบแสงจันทร์  

บ้างแทงกระบีอ่ยู่ห่างจากเหลยอู๋เจีย๋สีฉ่ือ่* กระบีซู่อ่ใีนมอืของนางสาดแสง 

สีเงนิ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ทะลวงพายุหมดัท่ีเหลยอูเ๋จีย๋สร้างขึน้ไม่ได้

ยามน้ีท้ังสองต่างรอจังหวะเวลา เยวี่ยจีก�าลังรอให้พายุหมัดของ 

เหลยอู๋เจี๋ยเผยช่องโหว่ เพียงช่องโหว่เดียวเท่านั้น กระบี่ซู ่อีของนาง 

ก็จะทะลวงการป้องกันของมันเข้าไปและจะไม่มีใครหยุดยั้งได้อีก ส่วน 

เหลยอู๋เจี๋ยเองก็รอให้การโจมตีของเยว่ียจีอ่อนก�าลังลง ยามน้ันมันจะ

เปลีย่นการป้องกันเป็นโจมตเีพ่ือเอาชนะในหมดัเดยีว!

ทันใดนั้นเยว่ียจีพลันรั้งกระบี่กลับ เงาร่างทั้งหมดของนางกลับ 

รวมเป็นหน่ึง วงแสงจนัทร์มลายหายไปในชัว่พรบิตา

"ตอนนีล่้ะ!" เหลยอู๋เจีย๋ปีติยินดี มอืซ้ายมนัวาดเป็นวง ทว่ามอืขวา

กลบัเหว่ียงออกไป ออกหมดัใส่เยว่ียจทีีอ่ยู่เบือ้งหน้า

ไม่ ไม่ใช่ ถังเหลียนตกตะลึง

* ฉื่อ (เชียะ) คือหน่วยวัดความยาวของจีน โดย 1 ฉื่อเท่ากับ 10 ชุ่น 1 ชุ่นเทียบระยะประมาณ 1 นิ้ว
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เหลยอูเ๋จีย๋ตกตะลงึยิง่กว่า ด้วยเพราะหมดัของมนัเหว่ียงผ่านร่าง 

ของเยว่ียจ ีกลบัโจมตถูีกความว่างเปล่า เยว่ียจส่ีงย้ิมให้มนับางๆ ก่อน 

เงาร่างนัน้จะพลนัจางหายไป

เป็นเงาลวงตา? เหลยอู๋เจี๋ยสูดลมหายใจเย็นเยียบ

ไม่...ไม่ใช่แค่เงาลวงตา เหลยอู๋เจี๋ยพลันมองเห็นเงาร่างหน่ึง 

ผดุขึน้จากผนืหมิะใต้เท้าพร้อมประกายแสงสเีงนิ เป็นเยว่ียจใีนชดุสม่ีวง 

พุ่งขึ้นมาจากพ้ืนแทงกระบี่สีเงินใส่หน้าอกของเหลยอู๋เจี๋ย การป้องกัน 

เหลยอูเ๋จีย๋ถูกทะลวงเข้ามาได้แล้ว ยามน้ีมนัไม่อาจป้องกันตวั จะถอยหลบ 

ก็ไม่ทนัการณ์ ท�าได้เพียงโจมตสีวน แต่ก็ดคูล้ายจะสายไปแล้วเช่นกัน!

หากเป็นจอมยุทธ์ท่ัวไปคงไม่ทัน แต่ส�าหรับเหลยอู๋เจี๋ยน้ันยังทัน 

อยู่ เพราะว่ามันแซ่เหลย! เหลยที่แปลว่าฟ้าค�ารามของสกุลเหลยแห่ง 

เจยีงหนาน!

"ย้าก!" เหลยอู๋เจี๋ยค�ารามลั่น เท้าของมันกระทืบลงพ้ืน

เสยีงระเบดิดงัสน่ันหวัน่ไหว เหลยอูเ๋จีย๋กระโดดถอยห่างออกมา ทว่า

หลังถอยไปสามสี่ก้าวก็เซล้มลงบนพ้ืน มันหายใจถ่ีหอบ แผ่นหลังและ 

สาบเสือ้เปียกเหงือ่เป็นวงกว้าง

ส่วนเยว่ียจีพลิกกายกลางอากาศกลับมายืนลงบนพ้ืนหิมะ 

อย่างมั่นคง

"กระบี่เงาจันทร์ วิชาเสมือนเงา ล้วนเป็นยอดวิชาสังหารคน"  

ถังเหลียนมองเยว่ียจีท่ีอยู่ในลานกว้างพลางเอ่ยชื่นชม

เยวี่ยจีส่ายศีรษะ "ต่อให้เป็นวิชาสังหารคนท่ีเลิศล�้าเพียงใด แต ่

ฆ่าคนทีส่มควรฆ่าไม่ได้ก็นบัว่าไร้ประโยชน์"

เหลยอู๋เจี๋ยนั่งหอบหายใจอยู่บนพ้ืนพลางปาดเหงื่อบนหน้าผาก 

"การต่อสู้เมื่อครู่น้ีเจ้าชนะแล้ว"



36 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 1

"เจ้ากล่าวขบขนัแล้ว พวกข้าเป็นมอืสงัหาร ไม่มแีพ้ชนะ มแีต่รอด 

กับตาย" เยว่ียจยีกกระบีข้ึ่นมาอกีครัง้

เหลยอูเ๋จีย๋กล็กุขึน้มาเช่นกัน แววตามนัยังคงตืน่เต้น "คดิไม่ถึงว่า 

เพ่ิงเข้ายุทธภพมาก็ได้พบคู่ต่อสู้เช่นนี้ ช่างเป็นวาสนาของเหลยอู๋เจี๋ย"  

ไอร้อนบนร่างกายของเหลยอูเ๋จีย๋คกุรุน่ย่ิงขึน้ อาภรณ์สแีดงปลวิไสวราวกับ

เปลวเพลิงโชติช่วงใต้แสงจันทร์ก็มิปาน นัยน์ตาของมันก็เปลี่ยนเป็น 

สีแดงเพลงิทนัที

"น่ีมนั..." ถังเหลยีนมุน่ค้ิว แม้แต่นัยน์ตาก็กลายเป็นสแีดงเพลงิหรอื 

มนัไม่เคยได้ยินว่าสกุลเหลยมวีรยุทธ์พิลกึพิลัน่เช่นน้ีด้วย

"เยว่ียจ ีพวกเราไป" หมงิโหวยกดาบยักษ์ในมอืข้ึนมาและย่างเท้า

ออกไปจากวัด

เยว่ียจีพยักหน้าและพันกระบี่ไว้กับอาภรณ์อีกครั้ง

"นี ่ ไยบอกจะไปก็ไป" เหลยอูเ๋จีย๋ไม่เข้าใจ มนัก้าวเข้าไปพร้อมย่ืนมอื  

คดิจะรัง้หมงิโหวไว้

หมงิโหวหมนุกายโดยพลนั ดาบยักษ์ในมอืหวดลงมาใส่เหลยอู๋เจีย๋

เหลยอู๋เจี๋ยไม่เคยพบพลังดาบเช่นนี้มาก่อน ราวกับเผชิญ 

ขุนพลนับพันอาชานับหมื่นห้อตะบึงมาที่มันอย่างทรงพลังและเด็ดขาด

หาใดเปรียบ เหลยอู๋เจี๋ยไม่สงสัยแม้แต่น้อย ดาบยักษ์นี้บั่นเอวคนขาด 

เป็นสองท่อนได้อย่างง่ายดายแน่นอน มนัไม่ใช่ความอนัตรายทีนุ่ม่นวล 

เหมือนอย่างกระบี่ของเยวี่ยจี แต่เป็นความอันตรายท่ีเถรตรงไร้เหตุผล 

ท�าให้คนอบัจนไร้ทางป้องกัน สิง่เดยีวท่ีจะท�าลายมนัได้นัน้...

คือการโจมตีที่แข็งแกร่งย่ิงกว่า!

เหลยอูเ๋จีย๋ปล่อยหมดัคู่ออกไปโดยไม่ลงัเลแม้แต่น้อย ปราณหมดั

กระทบกับดาบยักษ์ แรงปะทะท�าให้มนักระเด็นถอยออกไปอกีสามก้าว 
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เหลยอู๋เจี๋ยรู ้สึกว่ามีโทสะพลุ่งพล่านอยู่ในแผ่นอก เมื่อโทสะสงบลง 

ก็กระอักเลือดออกมา หมิงโหวยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขย้ือนแม้แต่น้อย  

มนัเพียงมองเหลยอู๋เจีย๋ด้วยแววตาเรยีบเฉย ก่อนหมนุกายออกไปจากวัด 

โดยมเียว่ียจตีามไปข้างหลงั เพียงไม่ก่ีฝีก้าวกไ็ร้เงาทัง้คู่

ถังเหลยีนมุน่ค้ิว "แปลกจรงิ ไยหมงิโหวกับเยวีย่จจีงึจากไปกะทันหนั"

เซียวเซ่อลุกขึ้นยืนอย่างเนิบนาบ มันหยิบขวดใบเล็กออกมาจาก 

อกเสือ้แล้วเทลูกกลอนสขีาวออกมาเมด็หนึง่ โยนให้เหลยอูเ๋จีย๋ทียั่งยืนอึง้ 

อยู่ทีเ่ดมิ "ดาบของผูใ้ดเจ้าก็กล้าเข้าไปรบัเสยีหมด"

เหลยอูเ๋จีย๋ทียั่งตะลงึงนัรบัยาลกูกลอนไป นยัน์ตามนัยังคงว่างเปล่า 

ในหวัยงัคงหวนคดิถงึอานภุาพของดาบเมือ่ครู ่ มนัไม่เคยเจอดาบเช่นนี ้

มาก่อน ดาบเล่มนัน้ราวกับทะลวงโลกของมนัจนเป็นร ูและมนัก�าลงัมองดู

โลกใบใหม่ผ่านรน้ัูนอยู่

"เลกิเหม่อได้แล้ว ทางนัน้มพ่ีีใหญ่ชดุด�ายืนอยู่" เซยีวเซ่อทอดถอนใจ 

"พ่ีใหญ่วางอนัใดไว้ทีห่ลงัวัดใช่หรอืไม่ ท่ีน่ันมคีนแอบเข้าไปแล้ว ข้าเกรงว่า 

หมงิโหวกับเยวีย่จคีงไม่อยากให้เฒ่าประมงได้ก�าไร*..."

ไม่รอเซียวเซ่อพูดจบ ถังเหลียนก็พุ่งตัวไปยังหลังวัดทันที

เซียวเซ่อยกห่อผ้ายาวของเหลยอู๋เจี๋ยขึ้นมาโยนให้มัน

เหลยอู๋เจี๋ยรับห่อผ้าไปและค่อยๆ มีสติคืนมา "จะท�าอันใด"

"ตามไปสิ!" เซียวเซ่อยกเท้าถีบมัน "พวกเราจะไปเมืองเสว่ียเยว่ีย 

มใิช่หรอื ยามน้ีหวัหน้าศิษย์ของเมอืงเสว่ียเยว่ียอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้ว  

ไม่ตามมนัไป หรอืจะให้เดินทางส่งเดชตามเจ้า!"

"อ้อๆๆ ใช่!" เหลยอู๋เจี๋ยพลันกระจ่างแจ้ง จึงว่ิงไปหลังวัดทันที

ทัง้สองว่ิงไปยังหลงัวัด ทว่ากลบัเหน็ถังเหลยีนยืนอยู่บนหลงัคารถม้า 

* เฒ่าประมงได้ก�าไร หมายถึงการที่มือที่สามฉวยโอกาสระหว่างท่ีสองฝ่ายก�าลังทะเลาะวิวาทรับเอา 

ผลประโยชน์ไป
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รอบข้างมเีศษดาบกับศพหลายร่างเกลือ่นกลาดเต็มพ้ืน ถังเหลยีนเอ่ยอย่าง

เหยียดหยาม "เป็นแค่กากเดน ยังกล้าท�าเรือ่งลกัเลก็ขโมยน้อย"

ทว่าอีกสองคนไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อย ยามน้ีพวกมันเห็นว่า 

ม้าเทยีมรถถูกกระบีฟั่นคอขาดนอนจมกองเลอืด ส่ิงของในรถม้าล่ืนไหล

ร่วงลงมายังกองหมิะ เผยให้เห็นรปูร่างของมนั

นั่นคือโลงศพใบหน่ึง เป็นโลงศพทองค�า!

เซียวเซ่อเดินเข้าไปโดยไม่สนใจว่าถังเหลียนได้เตรียมมีดลับ 

พร้อมจ่อคอมนัแล้ว มนัสมัผสัโลงศพสทีองอร่ามท่ีสลกัลายบปุผาอนัวิจติร

งดงามอย่างลมืสิน้ทกุสิง่ ครูใ่หญ่จงึสดูหายใจหนึง่เฮอืกพลางเอ่ยชืน่ชม 

"เป็นทองค�าบรสิทุธ์ิ ไม่ใช่ทองชบุอย่างแน่นอน นีเ่ป็นโลงศพทีห่ลอมข้ึนมา

จากทองค�าแท้ท้ังใบ! ราคาสงูมากย่ิง!" มนัพยักหน้าเมือ่ได้ข้อสรปุสดุท้าย
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