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บทที่ 57
เมืองหิมะมีหญิงงาม

งานร้อยบุปผา ณ เมืองเสวี่ยเยวี่ย
เมืองเสวีย่ เยวีย่ เดิมมีชอื่ ว่า 'ต้าฉางเหอ' เดิมเป็นเพียงเมืองธรรมดา
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแดนทักษิณ ทว่าทัศนียภาพงดงาม สีฤ่ ดูชวนรืน่ รมย์
ภายหลังมีคนกลุม่ หนึง่ ซึง่ กล่าวขานกันว่าเป็นยอดฝีมอื แห่งยุคในยุทธภพ
ผ่านมายั ง ที่ แ ห่ ง นี้ และเพราะสุ ร าของที่ นี่ เ ลิ ศ รสจึ ง รั้ ง อยูห่ ลายวั น
คนเหล่านี้ถือโอกาสขึ้นหอสูงยามค�่ำคืนหลังร�่ำสุรา ครั้นได้ทอดมอง
ดวงจันทร์นวลผ่องท่ามกลางทัศนียภาพของหิมะบนเขาชังซานก็พลันรูส้ กึ
ปลงอนิจจัง 'นอกหอเติงเทียนยังคงเป็นเมืองสามัญ ข้ามผ่านหอเติงเทียน
จึงจะพบเสวี่ยเยวี่ย*' ด้วยเหตุนี้ยอดฝีมือเหล่านั้นจึงรั้งอยู่ในเมือง และ
เพราะชื่อเสียงของพวกมันโด่งดังเกินไป สมญานาม 'เมืองเสวี่ยเยวี่ย'
จึงได้เลื่องลือออกไป นามก่อนหน้ากลับถูกลืมเลือน
ในบรรดายอดฝีมือเหล่านี้ มีสตรีนางหนึ่งชมชอบการปลูกดอกไม้
นางเคยปลูกดอกกุหลาบขาวซึ่งงามไม่เป็นสองรองใคร ปลายกลีบดอก
แต้มสีม่วง นามว่าจื่อเม่ยจี ผู้อื่นรั้งอยู่เพราะทัศนียภาพของเสวี่ยเยวี่ย
* เสวี่ยเยวี่ย หมายถึงดวงจันทร์กลางหิมะ

16 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

ทว่านางรัง้ อยูเ่ พราะกลิน่ หอมตลบอบอวลทัว่ เมืองยามเดือนสี่ สตรีนางนี้
เป็นผู้จัดงานร้อยบุปผา นับแต่นั้นงานร้อยบุปผาเดือนสี่ก็กลายเป็นที่
นิยมที่สุดของเมืองเสวี่ยเยวี่ยทุกปี บรรดาศิษย์สกุลเก่าแก่ที่ถือดีและ
รักส�ำราญต่างมารวมตัวกันในเรือนอูอ้ วี่ (ม่านพิรณ
ุ ) วันนีเ้ พือ่ ชมดอกไม้
และลิ้มรสสุรา แม้กระทั่งบรรดาเจ้าเมืองเสวี่ยเยวี่ยก็ยังมาร่วมงานด้วย
ตัวเอง
"งานร้อยบุปผายังคงจัดขึน้ ทุกปี เพียงแต่หญิงสาวทีเ่ ลิศล�ำ้ เช่นนัน้
คงไม่ปรากฏตัวอีกแล้ว" คุณชายผู้สวมอาภรณ์ขาวกล่าวอย่างแช่มช้า
พลางโบกพัดสีม่วง
"ท่านเซียนลัว่ สยาก็เป็นหญิงงามแห่งยุคเช่นกัน เพียงแต่นา่ เสียดาย
ได้ยนิ มาว่านางไม่เคยปรากฏตัวในงานร้อยบุปผา แต่วา่ แม่นางสกุลเก่าแก่
ทีห่ น้าตางดงามในส�ำนักพวกเราก็มไี ม่นอ้ ย ไม่เข้าตาท่านพีส่ กั คนเลยหรือ"
ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกายเขากล่าวขึ้น คนผู้นี้คล้ายคลึงกับคุณชายชุดขาวอยู่
แปดส่วน เพียงแต่มองดูแล้วอ่อนเยาว์กว่าหลายปี
ทุกหนแห่งในหอล้วนเป็นไม้ดอกและพืชหญ้าสีสนั สดใส ท่ามกลาง
กลิ่นดอกไม้หอมรัญจวนทั่วทิศเคล้าคลอเสียงดนตรีบรรเลง แม้แต่
เซียวเซ่อที่ยามปกติพบเห็นอันใดก็ล้วนไม่ใส่ใจยังเผยรอยยิ้มที่พบเห็น
ได้ยากออกมาให้บรรยากาศอันงดงามนี้ มันทอดมองไปยังคุณชายชุดขาว
ทั้งสอง "สกุลต้วนแห่งเจียงหนาน?"
ถังเหลียนทีอ่ ยูข่ า้ งกายมันพยักหน้า "ใช่แล้ว 'ขุนเขาเขียวสลับซับซ้อน
สายนทีทอดยาวไกลลิบตา ฤดูสารทพ้นผ่าน พฤกษาเจียงหนานมิโรยรา'
เป็นสกุลต้วนแห่งเจียงหนานทีโ่ ด่งดังในเรือ่ งความสง่างาม ผูท้ ดี่ เู ยาว์วยั
กว่าคือศิษย์เมืองเสวี่ยเยวี่ยต้วนเซวียนเหิง อีกคนหนึ่งคือต้วนเซวียนอี้
พี่ชายของมัน ผู้น�ำสกุลต้วนในวันหน้า"
"สง่างามรึ เห็นๆ อยู่ว่าก็แค่รักส�ำราญ" เซียวเซ่อแค่นเสียง
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"ท่ า นพี่ เ ซี่ ย งานร้ อ ยบุ ป ผาครั้ ง นี้ เ ป็ น ที่ พึ ง ใจของท่ า นหรื อ ไม่ "
ซือคงฉางเฟิงเป็นเจ้าเมืองในรุ่นนี้เพียงคนเดียวที่ยอมปรากฏตัว มันนั่ง
อยู่บนห้องรับรองแขกอย่างดีซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของเรือนอู้อวี่ ปากจิบสุรา
เล็กน้อยพลางยิ้มตาหยีไปยังทัศนียภาพข้างล่าง ยามปกติมันรักอิสระ
ไม่ถือตัว ยากยิ่งจะได้พบกิริยาสูงสง่าเช่นนี้
บัณฑิตชุดขาวที่อยู่ข้างกายซือคงฉางเฟิงสีหน้าลุ่มลึกประดุจ
สายนที มันทอดถอนใจแผ่วเบาก่อนเอ่ยว่า "เป็นทัศนียภาพงดงาม
อันหาได้ยากยิ่งจริงแท้ แต่ว่าทิวทัศน์อันงดงามกลับไม่มีหญิงงาม
ช่างน่าเสียดายนัก บัณฑิตนับพัน บทกวีดารดาษ แต่กลับไม่มีหญิงงาม
สุรารสเลิศนี้จึงจืดชืด"
ซือคงฉางเฟิงสีหน้าไม่เปลี่ยน เพียงกล่าวว่า "เรือนอู้อวี่เป็นสถาน
เริงรมย์อันดับหนึ่งของเมืองเสวีย่ เยวี่ย นางร�ำร้องเพลงมากมายปานนัน้
อีกทั้งลูกหลานสกุลเก่าแก่จ�ำนวนมากล้วนมาร่วมงานร้อยบุปผาวันนี้
ไม่มีสักคนเข้าตาท่านพี่เซี่ยเลยหรือ"
บัณฑิตชุดขาวก้มหน้ายิ้มบาง "หญิงงามดุจดั่งหิมะ พิสุทธิ์สูงส่ง
ผูท้ ไี่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็นหญิงงาม ใต้หล้านีห้ าพบได้นอ้ ยนิด เฉกเช่น
เมืองเสวีย่ เยวีย่ ทีแ่ ม้กว้างใหญ่ แต่ขา้ กลับเคยพบเห็นหญิงงามเพียงสองคน
น่าเสียดายที่คนหนึ่งชมชอบการพนัน อีกคนหนึ่งนิสัยไม่ดี และทั้งคู่
ต่างไม่มาร่วมงานร้อยบุปผา"
"ถ้อยค�ำนีข้ องท่านกล้าไปพูดต่อหน้าพวกนางหรือไม่" ซือคงฉางเฟิง
ดื่มสุราพลางกล่าวด้วยรอยยิ้ม
บัณฑิตชุดขาวหัวเราะแผ่วเบา "ย่อมมิกล้า โทสะของหญิงงาม
ล่มเมืองได้ในพริบตา"
ทัง้ สองไม่กล่าวอันใดต่อ ด้านซือคงฉางเฟิงดูเหมือนจะหมดความ
สนใจในทิวทัศน์ขา้ งล่างแล้วจึงไม่ได้มองดูอกี ท�ำเพียงดืม่ สุราของตัวเอง
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ไปเรือ่ ยๆ ทว่าบัณฑิตชุดขาวยังคงทอดตามองข้างล่างด้วยใบหน้าอมยิม้
เช่นเคย แต่แล้วครานี้มันกลับพบเห็นเงาร่างในอาภรณ์สีเขียว
บั ณ ฑิ ต ชุ ด ขาวร่ ว มดื่ ม โต๊ ะ เดี ย วกั บ ซื อ คงฉางเฟิ ง ได้ ย ่ อ มมิ ใ ช่
คนธรรมดา แต่บุรุษผู้ถูกขนานนามว่าเป็นที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งเช่นมัน
กลับถือจอกสุราค้างไว้เนิ่นนาน
หลายปีก่อนบัณฑิตชุดขาวเคยวาดกระบี่กรีดผ้าปิดหน้าผืนหนึ่ง
โดยบังเอิญ ท�ำให้ได้พบสตรีผู้งดงามแห่งยุค ชั่วพริบตาแรกที่ได้เห็น
ใบหน้าของนาง ห้วงสมองมันบังเกิดความคิดหนึง่ หญิงงามเป็นเช่นนีเ้ อง
หลายปีให้หลังในห้วงสมองของมันพลันมีถ้อยค�ำนี้ดังก้องขึ้นมาอีกครั้ง
หญิงงาม...เป็นเช่นนี้เอง
บัณฑิตชุดขาววางจอกสุราลงอย่างแผ่วเบา ก่อนเอ่ยว่า "เจ้าเมือง
ซือคง ข้าขอถอนค�ำพูดเมื่อครู่ งานร้อยบุปผาปีนี้ต่างจากครั้งก่อนๆ
ที่ข้าเคยเข้าร่วมมา สมกับเป็นเมืองเสวี่ยเยวี่ย"
"โอ้?" ซือคงฉางเฟิงเผยสีหน้าประหลาดใจ ก่อนมองตามสายตา
ของบัณฑิตชุดขาวไป เมือ่ พบเห็นเงาร่างในชุดสีเขียวก็พยักหน้าแผ่วเบา
ราวกับครุ่นคิดอันใดอยู่ "เป็นนางเองหรือ นับว่าเป็นหญิงงามอย่าง
แท้จริง"
บัณฑิตชุดขาวโบกพัดเบาๆ ก่อนร่ายกลอนออกมาทันที "เมืองหิมะ
มีหญิงงาม สายลมบุหลันไร้ร่องรอย"
ถ้อยค�ำนีข้ องมันกล่าวเสียงแผ่วเบา ทว่าสตรีชดุ เขียวทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง
กลับเงยหน้าขึน้ มาและส่งยิม้ บางๆ ให้ เห็นได้ชดั ว่านางได้ยนิ การสนทนา
บนนี้
บัณฑิตชุดขาวนิง่ อึง้ ไปเล็กน้อย ก่อนแย้มยิม้ "เห็นทียงั เป็นหญิงงาม
ที่ไม่ธรรมดาเสียด้วย"
"แน่ น อนอยู ่ แ ล้ ว อาจารย์ ข องนางข้ า ก็ รู ้ จั ก เป็ น ฉี เ ที ย นเฉิ น "

Zhou Munan 19

ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างแช่มช้า
บัณฑิตชุดขาวเผยสีหน้าประหลาดใจหลายส่วน ก่อนเอ่ยเสียงเบา
"โหรหลวงของส�ำนักโหรหลวง?"
"ใช่แล้ว" ซือคงฉางเฟิงพยักหน้า "นางเป็นบุตรสาวของเยีย่ เซีย่ วอิง
ท่านพี่เซี่ยน่าจะเคยพบ"
"เป็นเด็กคนนั้นเองหรือ" บัณฑิตชุดขาวพยักหน้า ใบหน้าฉายแวว
เสียดายอยู่หลายส่วน "ข้าเคยพบนางจริงแท้ ยามนั้นนางเพิ่งเกิด ผู้คน
ต่างคิดว่านางไม่รอดแล้ว แต่เหตุใดนางมาอยู่ในเมืองเสวี่ยเยวี่ยได้
หรือว่าเจ้ารักษานางจนหายดีแล้ว"
ซือคงฉางเฟิงส่ายหน้าแผ่วเบา บัณฑิตชุดขาวมุ่นคิ้ว ก้มหน้า
ดื่มสุราต่อ ไม่ได้กล่าวค�ำ
เซียวเซ่อกับถังเหลียนทีอ่ ยูด่ า้ นล่างก็มองเห็นเยีย่ รัว่ อีในชุดสีเขียว
แล้ว ทั้งคู่สบสายตากันก่อนหันไปมองหน้าประตูอย่างร้อนรน ทว่าก็ยัง
ไม่พบเงาร่างของเหลยอู๋เจี๋ย เห็นทีอีกฝ่ายคงถูกเซียนกระบี่จับตาดูอยู่
จึงปลีกตัวลงเขามาไม่ได้
"เซียวเซ่อ คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นห่วงเรื่องใหญ่ของชีวิตเหลยอู๋เจี๋ย
ถึงเพียงนี้" ถังเหลียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม
เซียวเซ่อไม่ไว้ไมตรีแม้แต่น้อย "ข้าก็เป็นห่วงเรื่องใหญ่ของชีวิต
ศิษย์พี่ใหญ่มากเช่นกัน มิทราบว่าช่วงนี้เทียนหนี่ว์หรุ่ยในหอเหม่ยเหริน
ผูน้ นั้ ได้เขียนจดหมายมาหาท่านบ้างหรือไม่" ทว่าพอพูดจบแล้วมันกลับ
ไม่ได้ยินค�ำโต้ตอบแม้แต่น้อย เมื่อหันไปมองก็พบว่าศิษย์พี่ใหญ่ที่
มักจะท�ำสีหน้าเคร่งขรึมยามนี้ใบหน้าแดงปลั่งราวถูกไฟเผาก็มิปาน
จนอดรู้สึกขบขันมิได้
อีกทางหนึ่ง คุณชายแซ่ต้วนผู้สูงสง่าทั้งสองก็เห็นเยี่ยรั่วอีแล้ว
เช่นกัน ต้วนเซวียนอีโ้ บกพัดสีมว่ งในมือ นัยน์ตาเปล่งประกายวูบราวกับ
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เหยีย่ วก็มปิ าน "เซวียนเหิงเอ๋ย แม่นางผูน้ คี้ อื ศิษย์นอ้ งของเจ้าใช่หรือไม่"
ต้วนเซวียนเหิงส่ายหน้า "ข้าไม่เคยพบนาง คงจะเป็นศิษย์สกุลเก่าแก่
จากที่อื่นมาร่วมงานกระมัง"
ต้วนเซวียนอีห้ บุ พัดสีมว่ งเหน็บไว้ขา้ งเอว ก่อนหยิบจอกสุราจากโต๊ะ
แล้วเดินตรงไปข้างหน้า "ข้าขอล่วงหน้าไปก่อน"
เซี ย วเซ่ อ เห็ น ท่ า ที ข องคุ ณ ชายแซ่ ต ้ ว น สายตาก็ พ ลั น เย็ น วู บ
"ศิษย์พี่ใหญ่"
ถังเหลียนพยักหน้าแผ่วเบา ก่อนดีดนิ้วออกไปเบาๆ จอกสุรา
ในมือต้วนเซวียนอีพ
้ ลันแตกเพล้งในพริบตา สุราทีอ่ ยูใ่ นจอกสาดกระจาย
ต้ ว นเซวี ย นอี้ มุ ่ น คิ้ ว เล็ ก น้ อ ยและยื่ น มื อ ออกไป สุ ร าที่ ส าดกระจาย
ประหนึ่งมวลมาลีบานสะพรั่งหยุดชะงักกลางอากาศทันที!
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บทที่ 58
หนึ่งกระบี่ร่ายบุปผา

บัณฑิตชุดขาวที่นั่งอยู่ในห้องรับรองแขกชั้นบนเลิกคิ้วเล็กน้อย
"ขุนเขาเขียวสลับซับซ้อน สายนทีทอดยาวไกลลิบตา ฤดูสารทพ้นผ่าน
พฤกษาเจียงหนานมิโรยรา นั่นเป็นเคล็ดวิชาอ�ำพรางน�้ำของสกุลต้วน
แห่งเจียงหนาน ดูไปแล้วคนผู้นั้นวรยุทธ์มิใช่ตื้นเขิน ศิษย์ของพวกเจ้า
ประเมินผู้อื่นต�่ำไปแล้ว"
ซือคงฉางเฟิงกลับแสดงสีหน้าใคร่รู้ "ศิษย์ผู้นี้มักจะท�ำสีหน้า
อมทุกข์อยู่เสมอ หลายเดือนก่อนมันออกไปท่องยุทธภพ กลับมาถึงเริ่ม
ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง เพียงแต่หลายวันนี้มิทันได้สังเกตว่ารู้จัก
แย่งชิงหึงหวงกับผู้อื่นเสียแล้ว"
"ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านพลาดท่าแล้ว" เซียวเซ่อเอ่ยเสียงเนิบ
"หุบปาก เลิกมองได้แล้ว ท�ำเหมือนมิใช่ฝีมือพวกเรา!" ถังเหลียน
เอ่ยเสียงเข้ม
"เดิมทีข้าไม่ได้เป็นคนท�ำอยู่แล้วนี่นา" เซียวเซ่อเบือนหน้ามา
อีกทาง
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ต้ ว นเซวี ย นอี้ ยื น อยู่กั บ ที่ พ ลางกวาดมองรอบทิ ศ ด้วยสายตา
เหี้ยมเกรียม ก่อนจะสะดุดตาถังเหลียนกับเซียวเซ่อที่อยู่ไม่ไกล แม้ว่า
ยามนี้ทั้งคู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอันใดเป็นพิเศษ แต่คนบางคนเพียงยืนอยู่
เฉยๆ ก็ท�ำให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความพิเศษในตัวได้
"พวกมันคือ?" ต้วนเซวียนอี้เอ่ยถาม
"คนหนึง่ คือศิษย์พใ่ี หญ่ถงั เหลียน อีกคนหนึง่ คือศิษย์ทอี่ าจารย์สาม
เพิ่งรับเข้ามา ชื่อเซียวเซ่อ" ต้วนเซวียนเหิงกล่าวตอบ
"เป็นศิษย์ของเจ้าเมืองเสวี่ยเยวี่ยทั้งสองท่านนี่เอง ถังเหลียน
อย่างนั้นรึ เคยได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้ว" ต้วนเซวียนอี้ยิ้มเย็นและ
พลันยกมือขึ้นเล็กน้อย "เคยได้ยินว่าส�ำนักถังมีอาวุธลับชิ้นหนึ่งชื่อว่า
เทพธิดาโปรยบุปผา มิทราบว่าใช่เช่นนี้หรือไม่" สุราที่ลอยค้างถูกมัน
สะบัดขึ้นฟ้า แล้วโปรยลงมาจากกลางอากาศ พุ่งเข้าใส่ถังเหลียนกับ
เซียวเซ่อ!
"เทพธิ ด าโปรยบุ ป ผารึ " ถั ง เหลี ย นแค่ น หั ว เราะแล้ ว ยกมื อ ขึ้ น
หยาดสุราผืนนั้นลอยคว้างกลางอากาศอีกครั้ง
"ต้วนเซวียนอี้ใช้เทพธิดาโปรยบุปผาหรือไม่ข้าไม่รู้ แต่วรยุทธ์นี้
ของถังเหลียน ดูไปแล้วคล้ายคลึงกับเคล็ดวิชาอ�ำพรางน�้ำฉบับดั้งเดิม
อยู่เหมือนกัน" บัณฑิตชุดขาวแย้มยิ้มบางๆ
ซือคงฉางเฟิงส่ายหน้ากล่าว "หาใช่เคล็ดวิชาอ�ำพรางน�ำ้ ไม่ แต่เป็น
วรยุทธ์ที่ศิษย์พี่ของข้าคิดขึ้นเอง นามว่าสายนทีสู่หุบห้วย"
เพิง่ กล่าวจบ หยาดสุราก็พลันทะยานขึน้ ไปรวมตัวกันอยูเ่ หนือศีรษะ
ถังเหลียน กลิน่ สุราตลบอบอวลทัว่ ทิศ สุราทุกหยาดหยดรวมตัวกลายเป็น
สายยาว ถังเหลียนโบกมือเบาๆ สายธารสุรานั้นเคลื่อนคล้อยไหลเลื่อน
เซียวเซ่อพลันนึกถึงบุรษ
ุ ชุดสีครามทีท่ ำ� ให้สรุ ารวมตัวกันเป็นสายธารและ
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ย่างเยื้องอยู่บนหลังคาในคืนนั้น มันเพิ่งรู้สึกว่าศิษย์อาจารย์สองคนนี้
ช่างเหมือนกันยิ่งนัก
"ท่านพี่..." ต้วนเซวียนเหิงเริ่มร้อนใจ มันเคยประลองฝีมือกับ
ศิษย์พี่ใหญ่ที่ทุกคนต่างเคารพย�ำเกรงผู้นี้ จึงกระจ่างแจ้งดีว่าวรยุทธ์
ของอีกฝ่ายน่าสะพรึงกลัวเพียงใด
ต้วนเซวียนอีก้ า้ วไปข้างหน้าหนึง่ ก้าว ก่อนเอ่ยด้วยรอยยิม้ "นีน่ ะ่ หรือ
สายนทีสู่หุบห้วยที่เล่าลือกัน"
"แล้วเป็นอย่างไร" ถังเหลียนถามเสียงเนิบ
"หุบห้วย? ก็แค่บ่อน�้ำเล็กๆ เท่านั้น" ต้วนเซวียนอี้กระโดดลอยตัว
และถีบสายธารสุรานั้น
ถังเหลียนโบกมือแผ่วเบา สายธารสุรานัน้ จูโ่ จมเข้าใส่ตว้ นเซวียนอี้
ทว่าต้วนเซวียนอี้ไม่ถอย ซ�้ำยังพุ่งเข้าใส่พร้อมใช้เคล็ดวิชาอ�ำพรางน�้ำ
หมายจะแย่งการควบคุมสายธารสุรานั้น
เจ้าใช้สายนทีเปลี่ยนเป็นหุบห้วย ข้าก็จะแย่งหุบห้วยของเจ้า!
ถังเหลียนกลับแย้มยิม้ อย่างไม่ยหี่ ระ มันยืดสายธารสุรานัน้ ฟาดฟัน
ลงใส่ต้วนเซวียนอี้
ต้วนเซวียนอี้คว้าเอาพัดยาวที่เหน็บอยู่ข้างเอวออกมาสะบัดกาง
รับการโจมตีของสายธารสุราในทันใด กระนั้นร่างมันก็ยังถอยกรูดไป
หลายก้าว ทว่าต้วนเซวียนอีย้ งั ไม่ลดรา มันหยิบขลุย่ ทีอ่ ยูข่ า้ งเอวออกมา
พุ่งแทงใส่ถังเหลียน
"ยี่สิบสี่สะพานจันทราผ่องส่องคืนสงัด คนงามสอนเป่าขลุ่ยอยู่
แห่งหนใด" บัณฑิตชุดขาวที่ก�ำลังชมการต่อสู้ร่ายกลอนเสียงเบา
บนพั ด ยาวด้ า มนั้ น วาดภาพสะพานงดงามยี่ สิ บ สี่ แห่ง เอาไว้
ขลุ่ยเลานั้นก็มีชื่ออันไพเราะเช่นกัน มันนามว่าหมิงเยวี่ยเยี่ย (จันทรา
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ผ่องส่องคืนสงัด)! 'มือขวาโบกพัด มือซ้ายถือขลุ่ย ความรักส�ำราญ
แบบเจียงหนาน ข้าแซ่ต้วนครอบครองอยู่แปดส่วน!' นี่เคยเป็นถ้อยค�ำ
โอ่อวดที่อดีตผู้น�ำสกุลต้วนเคยกล่าวไว้
"เห็นทีสกุลต้วนคงจะตั้งความหวังกับบุตรชายคนโตผู้นี้ไว้มาก
จริงๆ อายุยังน้อยก็ได้รับสืบทอดพัดเล่มนี้กับขลุ่ยเลานี้แล้ว พลังฝีมือ
ระดับนี้ก็นับว่าเป็นเลิศในหมู่ศิษย์ส�ำนักเก่าแก่" ซือคงฉางเฟิงเอ่ยขึ้น
"เทียบกับศิษย์เอกของพวกเจ้าแล้วเป็นอย่างไร" บัณฑิตชุดขาว
เอ่ยถาม
"เคล็ดวิชาอ�ำพรางน�้ำ พัดเอ้อร์สือซื่อเฉียว (ยี่สิบสี่สะพาน) ขลุ่ย
หมิงเยวี่ยเยี่ย ล้วนเป็นอาวุธและวรยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่ง แต่ศิษย์เอกของ
พวกข้ากระทัง่ ยามนีก้ ย็ งั ใช้เพียง 'สายนทีสหู่ บุ ห้วย' เท่านัน้ วิชานีย้ งั ไม่ถกู
นับอยูใ่ นห้าอันดับแรกของบรรดาวรยุทธ์ทมี่ นั ช�ำนาญ ถังเหลียนทีย่ งั ไม่ได้
ใช้อาวุธลับเลยสักชิ้นก็ท�ำให้ว่าที่ผู้น�ำสกุลต้วนงัดพัดเอ้อร์สือซื่อเฉียว
ออกมาได้ ท่านว่าใครเก่งกาจกว่ากันเล่า" ซือคงฉางเฟิงดืม่ สุราอย่างแช่มช้า
"ท่านพีถ่ งั วรยุทธ์เลิศล�ำ้ " ต้วนเซวียนอีก้ ล่าวเสียงเข้ม มันใช้วรยุทธ์
ทีต่ นเองช�ำนาญจนหมด อีกทัง้ ยังโจมตีตดิ ต่อกันสิบกว่ากระบวนท่า ทว่า
ถังเหลียนยังใช้เพียงสายธารสุรารับมือ อีกทั้งมิได้โจมตีกลับมาอีก แต่
มันท�ำร้ายอีกฝ่ายไม่ได้แม้แต่น้อย
"ยอมแพ้แล้วหรือ" ถังเหลียนกล่าวอย่างแช่มช้า
"ฝันไปเถิด!" ต้วนเซวียนอี้กัดฟันกรอดและพลิกพัดอีกด้าน
แสงสีเงินปรากฏขึ้น!
ที่ชั้นบน ทวนบินมาอยู่ในมือซือคงฉางเฟิงแทบทันใด
กระบี่ที่วางอยู่ข้างกายบัณฑิตชุดขาวก็เริ่มร้องค�ำราม
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พั ด เอ้ อ ร์ สื อ ซื่ อ เฉี ย ว ด้ า นหน้ า มี ยี่ สิ บ สามสะพาน หมิ ง เยวี่ ย
ชิงเฟิง อันผิง เฟิงอวี่ ฮวาหม่าน อู่ผิง อวี้ไต้ อู่อิน กวนเยวี่ย ทิงเฟิง
เติงหลู จื่อเยียน เยวี่ยซี เยี่ยฉี่ เสวี่ยไหล เยี่ยกุย ฉินอิน ชีเจวี๋ย ฮวาเสี่ยง
เฉินเมี่ย ตงเซิง ชุนเหลย จี้เสี่ยว ทั้งหมดล้วนสง่างามอย่างยิ่งยวด ทว่า
ด้านหลังมีเพียงหนึ่งสะพาน นามว่าต้วน
กลิ่นอายแห่งความสง่างาม ตัดสินเพียงความเป็นตาย!
แสงสีเงินปรากฏขึ้นจากพัด เป็นเข็มบินจ�ำนวนมากพุ่งเข้าใส่
ถังเหลียน
"อาวุธลับ! ต�่ำช้า!" มีคนอดสบถมิได้
"ข้าใช้อาวุธลับสังหารคนของส�ำนักถัง ต�ำ่ ช้าตรงทีใ่ ด" ต้วนเซวียนอี้
ตวาดเสียงกร้าว!
ถังเหลียนถอยกรูด ทว่ากระบวนท่า 'ต้วน' ของพัดเอ้อร์สอื ซือ่ เฉียว
ถูกสร้างขึ้นมาจากเข็มพายุพิรุณดอกหลี ยอดอาวุธลับระดับสูงสุดของ
ส�ำนักถัง อันตรายไร้เปรียบปาน!
"ข้าจัดการเอง" บัณฑิตชุดขาวลุกขึ้นยืน เตรียมจะออกกระบี่ช่วย
ถังเหลียน ในเรือนอู้อวี่แห่งนี้ ผู้ที่ช่วยเหลือถังเหลียนได้มีเพียงสามคน
นั่นคือมัน ซือคงฉางเฟิง และตัวถังเหลียนเอง
ซือคงฉางเฟิงย่อมช่วยเหลือได้ แต่ศิษย์เอกของเมืองเสวี่ยเยวี่ย
มาพ่ายแพ้อยู่หน้าประตูบ้านตนเอง ทั้งยังต้องพึ่งพาเจ้าเมืองมาช่วย
ชีวิตอีก ช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่ง
ส่วนถังเหลียนก็ช่วยเหลือตนเองได้ โดยจะมีเพียงผลลัพธ์เดียว
คือต้วนเซวียนอี้ต้องตายอย่างไม่มีทางเลี่ยง
เวลานี้บัณฑิตชุดขาวยื่นมือเข้าช่วยนับว่าเหมาะสมที่สุด แม้ว่า
เดิมทีมันไม่คิดจะเปิดเผยตัวตนของตนเองก็ตาม
ทว่าทันใดนั้นพลันมีแสงกระบี่พุ่งเข้ามา
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กระบี่ที่แฝงกลิ่นอายเยือกเย็น ทว่าสาดสะท้อนแสงสีแดง
ปราณกระบี่สายแรกฟาดฟันเข็มบินร่วงหล่นนับไม่ถ้วน
ร่างในอาภรณ์สีแดงปรากฏตัวขึ้น ยืนตระหง่านอยู่กลางเรือน
ปราณกระบี่อีกหนึ่งสายพวยพุ่งออกมา
ต้วนเซวียนอีผ้ นู้ นั้ ถอยกรูดไปสิบกว่าก้าว ก่อนกระอักเลือด ทรุดเข่า
ลงกับพื้น
ปราณกระบี่พวยพุ่งออกมาอีกครั้ง
บัณฑิตชุดขาววางกระบี่ในมือลง นัยน์ตาฉายแววประหลาดใจ
อยู่หลายส่วน "จันทราลาลับบุปผาเบิกอรุณอย่างนั้นรึ"
ปราณกระบี่ ที่ พ วยพุ ่ ง ออกมาครั้ ง ที่ ส ามท� ำ ให้ ก ลี บ ของดอกไม้
ในงานร้อยบุปผาเรือนอู้อวี่ป ลิ ด ปลิ ว จากกิ่งก้านพืชพรรณทั้งหลายไป
รวมตัวที่กระบี่ สีสันหลากหลาย สวยสะพรั่งงามตา โบยบินทับซ้อนอยู่
รอบกระบี่ ท่ามกลางหมู่มาลีพลิ้วไหวงดงามเพริศพราย ผู้ที่ยืนอยู่
สุดปลายทางแห่งความงดงามก็คือเหลยอู๋เจี๋ย
เหลยอู๋เจี๋ย ผู้ที่ยามนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สืบทอดเซียน
กระบี่!
ซื อ คงฉางเฟิ ง ตบโต๊ ะ ลุ ก พรวดขึ้ น "มารดามั น เถอะ อาจารย์
เป็นเช่นไรศิษย์ก็เป็นเช่นนั้น! แค่มาถึงก็ท�ำงานร้อยบุปผาของข้าพัง
หมดแล้ว!"
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บทที่ 59
ร�ำกระบี่รั่วอี

ในความงดงามอันละลานตา
หนึ่งกระบี่แทงออกไป
กระบี่ของเหลยอู๋เจี๋ยจ่อไปที่ต้วนเซวียนอี้ ปราณกระบี่สายที่สาม
ยืดยาวไม่หยุดยั้ง กลิ่นบุปผาขจรขจายทั่วทิศ ทว่าเปี่ยมด้วยจิตสังหาร
ต้วนเซวียนอีถ้ อยกรูดพลางใช้เคล็ดวิชาอ�ำพรางน�ำ้ มาสกัด แต่กลับ
ถูกปราณกระบี่ทะลวงสิ้นในพริบตา พลังปราณอีกฝ่ายแผ่ซ่านคุกคาม
เข้ามา มันพยายามใช้ 'ยี่สิบสี่สะพานหมิงเยวี่ยเยี่ย' อีกครั้ง ทว่าพัดกับ
ขลุ ่ ย ที่ เ ดิ ม ฝึ ก ซ้ อ มจนช� ำ นาญกลั บ มี ท ่ า ที ต ่ อ ต้ า นมั น อยู่ห ลายส่ ว น
มันนึกถึงถ้อยค�ำของบิดาทีก่ ล่าวไว้ยามถ่ายทอดวิชายุทธ์แก่มนั สะพาน
ทั้งยี่สิบสามสะพานด้านหน้าของ 'ยี่สิบสี่สะพานหมิงเยวี่ยเยี่ย' สง่างาม
อย่างยิ่งยวด มีมาดของสัตบุรุษ ขณะที่สะพาน 'ต้วน' ด้านหลังนั้น
คือการทุบหม้อจมเรือ* แม้ว่ามีอานุภาพรุนแรง แต่น่ันมิใช่ทางแห่ง
สัตบุรุษ หากไม่เข้าตาจน ห้ามใช้เป็นอันขาด เดิมทีมันไม่เห็นด้วย
ในใจคิดว่าอาวุธก็คืออาวุธ เหตุใดต้องมากเรื่องปานนั้น ทว่าวันนี้มันก็
* ทุบหม้อจมเรือ อุปมาว่าไปตายเอาดาบหน้า ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด
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กระจ่างแจ้งในถ้อยค�ำของบิดาในที่สุด
น่าเสียดาย มันก�ำลังจะตายแล้ว!
"แม้ ว่าสกุ ล ต้ ว นแห่ง เจี ย งหนานจะสู ้ ส� ำ นั ก ถั ง และคฤหาสน์
สกุ ล เหลยมิ ไ ด้ แต่ ก็ นั บ ว่ า เป็น สกุ ล ใหญ่ ให้ บุ ต รคนโตมาตายที่ นี่
ไม่คอ่ ยดีกระมัง" บัณฑิตชุดขาวนัง่ ลง คราวนีม้ คิ วรเป็นมันทีอ่ อกโรงแล้ว
ทว่าซือคงฉางเฟิงกลับไม่รีบร้อน มันวางทวนลง "ไม่ว่าเป็นใคร
ก็ไม่อาจตายในเมืองเสวี่ยเยวี่ย"
ถังเหลียนแม้ไม่คิดจะต่อสู้แล้ว ทว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้า
ก็ยังคงเอ่ยปากตะโกน "เหลยอู๋เจี๋ย หยุดนะ!"
ยามนี้เหลยอู๋เจี๋ยมีหมู่มวลบุปผาโอบล้อมรอบกาย ปราณกระบี่
โหมซัดสาดปานเกลียวคลื่น ท�ำให้ดูงามสง่าจนถึงขั้นน่าครั่นคร้าม แต่
ภายในใจของมันกลับโอดครวญไม่หยุด มันคิดจะสังหารต้วนเซวียนอี้
จริ ง ๆ เสี ย ที่ ใ ดกั น เมื่ อ ครู ่ นี้ ด ้ ว ยความร้ อ นใจ มั น จึ ง ฟาดฟั น กระบี่
จันทราลาลับบุปผาเบิกอรุณออกไปอย่างไม่รตู้ วั แต่สดุ ท้ายกลับควบคุม
ปราณกระบี่อันกล้าแกร่งนี้ไม่อยู่ ไม่อาจเก็บกลับมาได้!
"เหลยอู๋เจี๋ย!" ถังเหลียนตวาดซ�้ำสอง ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว
เตรียมจะพุ่งตัวเข้าไป ทว่าไม่ทันการณ์เสียแล้ว
ต้วนเซวียนอี้เสียขวัญจนหน้าซีดเผือด มันถอยจนอับจนหนทาง
แล้ว อีกทั้งแข้งขาก็ยังอ่อนระทวย ไร้ซึ่งความสง่างามแม้แต่น้อย
ขณะนัน้ เองเงาร่างสีเขียวได้กา้ วเข้ามาในทะเลบุปผา นางเยือ้ งย่าง
เข้ามาอย่างแช่มช้า ราวกับว่าไม่ได้หวั่นเกรงปราณกระบี่ที่โหมซัดสาด
เลยแม้แต่น้อย เงาร่างสีเขียวเดินเข้ามายืนขวางเบื้องหน้าเหลยอู๋เจี๋ย
และคว้ากุมดอกชาที่ปลิวว่อนอยู่รอบกายอย่างเบามือ
เป็นนาง เยี่ยรั่วอี
เหลยอูเ๋ จีย๋ ตกตะลึงพรึงเพริด แต่มนั ยังคงควบคุมพลังกระบีใ่ นมือ
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ไม่อยู่ ทันใดนั้นเยี่ยรั่วอีพลันก้าวเข้าไปและใช้มือแตะลงบนกระบี่ทิงอวี่
ตรงหน้าอย่างแผ่วเบา กระบี่นั้นเคลื่อนผ่านจอนผมของนางไปอย่าง
แช่มช้า กรีดเชือกมัดผมของนางขาดสะบั้น เรือนผมยาวสีแดงเข้ม
แผ่สยายลงมาราวกับน�้ำตก
เหลยอู๋เจี๋ยอึ้งงัน ทันใดนั้นเยี่ยรั่วอีก็พลันหมุนกายและคว้ามือ
ของมันไว้แผ่วเบา ก่อนกระซิบกล่าว "เจ้ามียอดกระบี่"
เหลยอู๋เจี๋ยไม่ทราบว่าควรตอบไปอย่างไร จึงท�ำเพียงรับค�ำอย่าง
ไร้สติ "อืม"
เยี่ยรั่วอีจับมือมันโบกเบาๆ พัดเอาทะเลบุปผาลอยขึ้นมาด้วย
เล็กน้อย เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นปราณกระบี่อันเปี่ยมด้วยจิตสังหาร
ก็พลันอ่อนโยนลง แม้วา่ ปราณกระบีย่ งั คงพลุง่ พล่านประดุจกระแสคลืน่
แต่กลับปราศจากจิตสังหารอย่างสิ้นเชิง เยี่ยรั่วอีก้าวเท้า ดึงเหลยอู๋เจี๋ย
ถอยหลังไปหนึ่งก้าว ก่อนจะปล่อยมือของมันและกล่าวว่า "ท�ำตามข้า"
เหลยอูเ๋ จีย๋ ท�ำได้เพียงพยักหน้า น�ำ้ เสียงของเยีย่ รัว่ อีนมุ่ นวลไพเราะ
แต่กลับแฝงไปด้วยมนตร์เสน่ห์ประหนึ่งประกาศิตก็มิปาน
"ช่างเป็นเจ้าทึ่มจริงๆ" เยี่ยรั่วอีแย้มยิ้มและถอยไปหนึ่งก้าว ก่อน
สะบัดแขนเสื้อยาวให้หมุนเป็นเกลียวและเริ่มร่ายร�ำ
เหลยอู๋เจี๋ยไม่ลังเลแม้แต่น้อย มันยกกระบี่ร่ายร�ำตามฝีเท้าของ
เยี่ยรั่วอีไป
หมู่มวลบุปผาปลิวว่อน อาภรณ์สีแดงของเหลยอู๋เจี๋ยพลิ้วไหว
ถือกระบีง่ ามร่ายร�ำแช่มช้อย ขณะทีห่ ญิงสาวผูค้ คู่ วรกับค�ำว่า 'หญิงงาม'
แขนเสื้อยาวปลิวไสว ฝีเท้าอ่อนช้อย
ภายในใจของคนทั้งหลายมีเพียงถ้อยค�ำสี่พยางค์ 'ความงาม
แห่งยุค'

30 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

"นี่ต่างหากคือความสง่างามที่แท้จริง" บัณฑิตชุดขาวกล่าวด้วย
รอยยิ้ม "สกุลต้วนแห่งเจียงหนานหรือ ช่างไกลห่างยิ่งนัก"
"นี่น่ะหรือ...ร�ำกระบี่รั่วอี" ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างครุ่นคิด
"ใช่แล้ว ร�ำกระบีร่ วั่ อี การร่ายร�ำทีแ่ ม่ทพ
ั สกุลเยีย่ คิดขึน้ ในสนามรบ
ว่ากันว่ายี่สิบปีก่อน ยามที่แม่ทัพเยี่ยออกรบ ก็มีสตรีชุดขาวคนหนึ่ง
ถือกระบีร่ า่ ยร�ำไปด้วย มองจากทีไ่ กลเปรียบประหนึง่ เทพเซียนจุตลิ งมา
การร�ำกระบีน่ มี้ สี องบท บทแรกเรียกว่าประตูเมฆา เดินเหินอิสระได้ดงั่ ใจ
ฝีเท้าแช่มช้า บทท้ายเรียกว่ากระบวนทัพสังหาร จิตสังหารพลุ่งพล่าน
แผ่ซ่านนับพันหลี่ การร่ายร�ำในยามนี้คาดว่าคงจะเป็นประตูเมฆา"
บัณฑิตชุดขาวเอ่ยด้วยรอยยิม้ "ทว่ามีการร่ายร�ำหากแต่ไร้ดนตรี ช่างน่า
เสียดายยิ่งนัก"
"เรือนอู้อวี่มีนักขับร้องและนักดนตรีมากมายเพียงนั้น ไยจึงว่า
ไร้ดนตรี" ซือคงฉางเฟิงกล่าว
บัณฑิตชุดขาวส่ายหน้า "มิใช่ว่าข้าดูถูกเมืองเสวี่ยเยวี่ยของเจ้า
แต่นักดนตรีที่คู่ควรกับร�ำกระบี่รั่วอีนับว่าหายากยิ่งนัก"
สิ้นค�ำก็พลันมีเสียงขลุ่ยดังขึ้น บัณฑิตชุดขาวนิ่งอึ้งไปและหันไป
มองตามทิศทางของเสียง มันพบเห็นบุรุษรูปร่างสูงโปร่งในอาภรณ์
สีเขียวครามก�ำลังเป่าขลุ่ยอยู่ สีหน้าของผู้เป่าลุ่มลึกดุจสายนที ยากแท้
หยั่งถึง ทว่าเสียงขลุ่ยนั้นแฝงเร้นอารมณ์ความรู้สึกนานัปการ อีกทั้ง
จั ง หวะการร่ า ยร� ำ ของสองคนในลานเรื อ นก็ ส อดประสานกั น อย่ า ง
สมบูรณ์แบบ ราวกับบทเพลงนี้บรรเลงเพื่อการร่ายร�ำนี้โดยเฉพาะ
"ไม่! ไม่ใช่ ราวกับ...บทเพลงนี้เป็นท่วงท�ำนองในการร�ำกระบี่รั่วอี
ชือ่ ว่า 'เสา' ว่ากันว่าเป็นบทเพลงร่ายร�ำทีห่ ายสาบสูญไปแล้ว! ซือคงฉางเฟิง
คนผู้นี้เป็นใคร เหตุใดเมืองเสวี่ยเยวี่ยของเจ้าจึงมีคนเช่นนี้อยู่ด้วย"
บัณฑิตชุดขาวลุกขึ้นยืนอีกครั้ง นัยน์ตามันเปล่งประกาย
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"เป็นศิษย์ของข้า เซียวเซ่อ" ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างภาคภูมิใจ
"ประเสริฐๆๆ งานร้อยบุปผาครานีข้ า้ มิได้มาเสียเปล่า" บัณฑิตชุดขาว
กล่าวอย่างตืน่ เต้นและนึกสนใจใคร่รู้ หลังจากกวาดตามองรอบทิศมันก็
กระโดดจากห้องรับรองชั้นบนลงสู่กลางลานเรือน เดิมนักดนตรีที่อยู่
ด้านล่างก�ำลังตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันเมื่อครู่ อีกทั้ง
ยามนี้ยังมีคนผู้หนึ่งกระโดดลงมาตรงหน้าตนเองก็ยิ่งตกใจ
บัณฑิตชุดขาวผูม้ ภี มู งิ ามสง่าโบกมือให้เบาๆ "รบกวนยืมฉินสักครู"่
นักดนตรีรบี ผงกศีรษะและลุกขึน้ อย่างลุกลีล้ กุ ลน ทว่าบัณฑิตชุดขาว
เพียงวาดมืออย่างแผ่วเบา กู่ฉินคันนั้นพลันลอยมาอยู่ในมือมันทันใด
ทว่าบัณฑิตชุดขาวกลับไม่นั่งลง มันใช้มือขวาถือกู่ฉิน มือซ้ายกวาด
สายบรรเลง
ประดุจอาชานับพันหมื่น ย�่ำถิ่นทุรกันดาร
"เป็นผู้ใด!" เหลยอู๋เจี๋ย เยี่ยรั่วอี และเซียวเซ่อต่างตกตะลึง เสียง
บรรเลงฉินนี้รุนแรงเกินไปจนพวกมันยากยิ่งจะตามทัน
บัณฑิตวัยกลางคนแย้มยิม้ อ่อนบางและก้าวถอยไปข้างหลังพร้อม
วางฉินกลับลงบนโต๊ะ มันหย่อนตัวลงนัง่ อย่างเนิบนาบ ก่อนกล่าวเสียงดัง
"ไม่ตอ้ งกลัว! ชีวติ นีไ้ ด้พบเห็นร�ำกระบีร่ วั่ อีทแี่ ท้จริงสักครา นับเป็นเกียรติ
ของข้า!"
การร�ำกระบี่มิได้หยุดลง แม้ว่าทั้งสามคนจะยังคงตกตะลึง แต่
จังหวะย่างก้าวรวมถึงเสียงขลุ่ยยังคงไม่สับสน บัณฑิตวัยกลางคน
หลับตาลงเงี่ยหูฟังอย่างเงียบเชียบครู่หนึ่ง ก่อนดีดสายฉินแผ่วเบา
นี่เป็นครั้งแรกที่มันได้ฟังบทเพลงร�ำกระบี่รั่วอีที่แท้จริง...'เสา' แต่ด้วย
พรสวรรค์อันเหนือล�้ำ ตั้งแต่ที่ได้จับฉิน มันก็กระจ่างแจ้งในท่วงท�ำนอง
ทั้งบทเพลง
สรรพสิ่งในใต้หล้าล้วนมีหลักการให้ท�ำตาม รู้แจ้งหนึ่งมรรคาก็
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กระจ่างแจ้งสรรพสิ่ง
ทันทีที่บัณฑิตชุดขาวนั่งลงบรรเลงฉิน เซียวเซ่อก็คาดเดาตัวตน
ของคนผู้นี้ได้ มีบางคนฝึกกระบี่ทั้งชีวิต ทว่าวรยุทธ์กลับธรรมดาสามัญ
ขณะทีค่ นผูน้ รี้ ำ�่ เรียนเพียงครึง่ ชีวติ ก็กล่าวอ้างว่าตนเข้าใจสรรพสิง่ ใต้หล้า
ในอดีตเคยมีคนหยอกล้อบัณฑิตชุดขาวผู้นี้ว่า 'แล้วบัณฑิตเช่นเจ้า
ใช้กระบี่เป็นหรือไม่' จากนั้นก็ยื่นกระบี่ให้
ยามนั้นบัณฑิตชุดขาวตรึกตรองเนิ่นนาน ก่อนยกกระบี่ขึ้นมา
กวัดแกว่งอย่างเก้ๆ กังๆ และพลันส�ำแดงพลังกระบี่ออกไปในทันใด
กระบี่นั้นเรียกได้ว่าล�้ำเลิศผงาดใต้หล้า!
กระบี่นั้นท�ำให้เซียนกระบี่ของยุทธภพอีกคนหนึ่งถือก�ำเนิด
เซียนกระบี่ปราชญ์ เซี่ยเซวียน
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บทที่ 60
มือใหม่ร�่ำสุราสามสิบจอก ปลายนิ้วจรดจอกลั่น

เซียวเซ่อเป่าขลุ่ย เซี่ยเซวียนบรรเลงฉิน เยี่ยรั่วอีระบ�ำฉางซิ่ว
เหลยอู๋เจี๋ยร�ำกระบี่เสริมทัพ ถังเหลียนที่ยืนอยู่อีกฝั่งพลันเกิดความ
ขัดเคืองใจ รู้สึกเหมือนตนเองไม่มีส่วนร่วม ทว่าความฮึกเหิมภายในใจ
กลับถูกปลุกขึ้น มันกระโดดไปบนหลังคา อาภรณ์สีด�ำปลิวไสวตาม
แรงลม ขับขานเสียงเพลงดังกึกก้อง
"ข้าใคร่ขี่ลมท่องอุดร หิมะโปรยเซวียนหยวนทั้งขุนเขา ข้าใคร่ยืม
สะเภาล่องบูรพา อัจฉรางามชดช้อยคล้อยรับลม ข้าใคร่เหินเมฆา
พันหมื่นหลี่ วิหารมังกรค�ำรามอาจบีฑาข้าไฉน ยอดบรรพตคุนหลุน
อาบแสงสุ รี ย ์ มหานที จ นหนทางยลเขาเขี ย ว นกนางแอ่ น คื น เหย้ า
ไกลละลิบ ไม่เห็นปลายขอบฟ้าไม่หวนคืน!"
เป็นเพลงกลอนที่อู๋ซินเคยขับขานที่แคว้นอวี๋เถียน ถังเหลียนฟัง
เพียงครั้งเดียวก็จ�ำได้ขึ้นใจ มันรู้สึกว่าความเด็ดเดี่ยวที่อยากจะไป
'ยอดคีรี ก้นสมุทร' ในเพลงกลอนนัน้ น่าเลือ่ มใสอย่างยิง่ ยามนีท้ นไม่ไหว
จึงขับขานออกมาในที่สุด มันเป็นที่รู้จักในเมืองเสวี่ยเยวี่ยว่านิสัยสุขุม
รอบคอบ นานทีจะมีช่วงเวลาที่หยิ่งผยองเช่นนี้ แต่ถังเหลียนในเวลานี้

34 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

ต่างหากที่ท�ำให้ผู้คนรู้สึกว่าช่างสมเป็นศิษย์ของไป่หลี่ตงจวิน เพราะ
ไป่หลี่ตงจวินได้ชื่อว่าเป็นเซียนสุรา ครั้นเยาว์วัยก็นามกระฉ่อนในเรื่อง
หยิ่งผยองรักส�ำราญ
หนึ่งบทเพลงจบลง
เซียวเซ่อวางขลุย่ ลง เซียนกระบีป่ ราชญ์เซีย่ เซวียนก็ปล่อยมือจาก
สายฉินเช่นกัน เยีย่ รัว่ อีสะบัดเก็บแขนเสือ้ ยาว ส่วนเหลยอูเ๋ จีย๋ กวัดแกว่ง
กระบีอ่ ย่างทรงพลัง กลีบดอกไม้ทงั้ หลายพุง่ ทะยานขึน้ ฟ้า ก่อนเทลงมา
ดุจดั่งเทพธิดาโปรยบุปผา เป็นบุปผาพิรุณสวยสะพรั่งงามตา
ขณะทีบ่ ปุ ผาพิรณ
ุ ร่วงลงสูพ่ นื้ ดวงหน้าเหลยอูเ๋ จีย๋ ก็ฉายแววเขินอาย
เล็กน้อย มันมองเยี่ยรั่วอี หลังรั้งรออยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยเสียงเบาออกมา
"บังเอิญยิ่งนัก ได้พบกันอีกแล้ว"
หากกล่าวว่าผู้ชอบสอดรู้เรื่องคนอื่นในยุทธภพสามารถจัดอันดับ
ค�ำเปิดบทสนทนาที่เฉิ่มเชยที่สุดได้ เช่นนั้นประโยคนี้ก็คงถูกนับรวมอยู่
ในนั้นด้วย
เซียวเซ่อเก็บขลุ่ยแล้วเดินไปอีกฝั่งอย่างเงียบเชียบ ถังเหลียน
ก็กระโดดลงมาจากหลังคาและกระซิบถามเซียวเซ่อ "แม้ข้าจะไม่ค่อย
เข้าใจเรือ่ งเหล่านี้ แต่วา่ เปิดบทสนทนาเช่นนีเ้ ฉิม่ เชยเกินไปหน่อยหรือไม่"
เซียวเซ่อเบะปาก "ช่างเฉิ่มเชยเสียจนขนหัวชี้ชัน"
เยี่ยรั่วอีแย้มยิ้มบางๆ และยกมือทัดผมเล็กน้อย "นั่นสิ ได้พบกัน
อีกแล้ว"
ยามนีบ้ รรยากาศพลันกระอักกระอ่วน เสียแรงทีเ่ หลยอูเ๋ จีย๋ อุตส่าห์
ใช้วิชากระบี่ของเซียนกระบี่อันงดงามตระการตาสร้างสถานการณ์
อันองอาจทรงพลังเช่นนี้มาได้ แต่ค�ำพูดเปิดบทสนทนานี้กลับท�ำให้
การร�ำกระบี่อันงดงามเสียเปล่าจริงๆ
"มีหญิงงามนางหนึง่ แรกพบมิอาจลืม ไม่พบเพียงหนึง่ วัน ถวิลนวล
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แทบขาดใจ" เซี่ยเซวียนบรรเลงฉินแผ่วเบาพลางร�ำพึงร�ำพัน ท�ำให้
คลี่คลายบรรยากาศที่กระอักกระอ่วนลงไปได้เล็กน้อย มันลุกขึ้นยืน
ทอดสายตามองที่ไกล ก่อนเอ่ยว่า "สหายเก่ามาถึงแล้ว"
"ยังไม่รีบหนีไปอีก" ซือคงฉางเฟิงที่อยู่ชั้นบนยืนขึ้นและกล่าวกับ
เซี่ยเซวียน
เซีย่ เซวียนกระโดดกลับมายังทีน่ งั่ ชัน้ บนและคว้ากล่องต�ำราทีว่ างอยู่
ข้างๆ มาสะพาย ก่อนกระโดดกลับไปยังลานกว้างอีกครั้ง มันกล่าวกับ
คนทั้งหลายว่า "วันนี้ได้พบศิษย์ดรุณวัยของเมืองเสวี่ยเยวี่ย จึงทราบว่า
ค�ำขนานนามเมืองอันดับหนึ่งในยุทธภพหาใช่ค�ำโอ้อวดไม่ ไม่เสียแรง
ทีม่ าร่วมงานร้อยบุปผาครานี้ ทว่าต้องจากลากันตรงนี้ ข้าไม่มที รัพย์สนิ ใด
มอบให้ ขอมอบต�ำราเหล่านี้ให้พวกเจ้าแทน" มันวาดมือ ต�ำราสภาพ
เก่าเก็บลอยออกมาจากกล่องต�ำรา ร่วงลงสู่มือของเยี่ยรั่วอี
เยี่ยรั่วอีมองปกต�ำรา ก่อนแสดงสีหน้าตกตะลึง "นี่มัน..."
"แม้ว่าร�ำกระบี่รั่วอีเป็นยอดการร่ายร�ำ แต่กลิ่นอายสังหารหนัก
เกินไป เจ้าเป็นสตรี ทัง้ ยังสุขภาพไม่ดี มิบงั ควรร่ายร�ำบ่อยๆ ต�ำราร่ายร�ำนี้
มี ชื่ อ ว่ า หงส์ ต ระหนก ยามที่ ร ่ า ยร� ำ งดงามดุ จ หงส์ โ ผบิ น กลางนภา
เน้นความนุ่มนวล ลดกลิ่นอายสังหาร เป็นประโยชน์ต่อเจ้า" เซี่ยเซวียน
ก้มหน้าพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม
เยี่ยรั่วอีผงกศีรษะเบาๆ "ขอบคุณท่านผู้อาวุโส"
เซี่ยเซวียนส่งต�ำราอีกเล่มที่บนหน้าปกไม่มีอักษรใดให้เซียวเซ่อ
"สหายท่านนี้ พวกเราเคยเจอกันหรือไม่"
เซียวเซ่อทีย่ ามปกติไม่เห็นกระทัง่ ซือคงฉางเฟิงอยูใ่ นสายตายามนี้
กลับพินอบพิเทายิง่ มันพยักหน้า เอือ้ นเอ่ยเพียงถ้อยค�ำสัน้ ๆ "ส�ำนักศึกษา
จี้ซย่า"
"มิน่าเล่า" นัยน์ตาของเซี่ยเซวียนนิ่งงัน "เช่นนั้นข้าก็มิได้ให้ต�ำรา
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ผิดคน ต�ำราเล่มนีไ้ ม่มชี อื่ เพราะข้าเป็นผูเ้ ขียนเองจึงยังมิได้ตงั้ ชือ่ หากว่า
เจ้าอ่านจบแล้วนึกชื่อดีๆ อันใดได้ก็เขียนบนปกเองได้เลย"
ต�ำราไร้ชื่อของเซียนกระบี่ปราชญ์เซี่ยเซวียน? ผู้คนในเหตุการณ์
ที่ เ ริ่ ม ทราบตั ว ตนของบั ณ ฑิ ต ชุ ด ขาวต่ า งตกตะลึ ง คนทั้ ง หลายต่ า ง
ทราบว่าเซี่ยเซวียนรู้แจ้งสรรพสิ่ง ในด้านวิชาความรู้มันเทียบเคียงกับ
นักปราชญ์ของราชวงศ์ก่อนได้แล้ว แต่ต�ำราที่มันเขียนกลับไม่เคย
ตั้งชื่อสักครั้ง มันเคยกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นอ่านต�ำราของมัน ไม่ว่าจะเกิด
ความเข้าใจเช่นไร ก็นับว่าไม่เกี่ยวข้องกับมันแล้ว ความเข้าใจและ
เรื่องราวที่ตระหนักรู้ได้จากต�ำราเหล่านั้นล้วนเป็นของของผู้อื่น มันจึง
ไม่เคยตั้งชื่อ ยกให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่าน เสียดายก็แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ได้รับต�ำรานี้จากมันนั้นมีน้อยนิดจนนับได้
เซี่ยเซวียนหมุนกายมาหาถังเหลียน "ข้าได้ฟังอาจารย์ของเจ้า
บ่นอยู่บ่อยครั้งว่ารับศิษย์ที่ชอบแสร้งท�ำเป็นจริงจังมา แต่เมื่อครู่ได้เห็น
เจ้าขับขานเพลงกลอนเสียงดัง กลับมีความสง่างามเหมือนอย่างอาจารย์
ของเจ้าเมื่อครั้งเยาว์วัย ข้าขอมอบต�ำราเล่มนี้ให้ ต�ำราเล่มนี้อาจารย์
ของเจ้าเมื่อครั้งเยาว์วัยชอบอ่านมันมาก"
ถังเหลียนนิ่งอึ้งไป ก่อนรีบรับต�ำราเล่มนั้นมา เมื่อพบว่าบนปก
มีเพียงอักษรสี่ตัวเขียนว่า 'คัมภีร์สุรา' ก็พลันปั้นหน้าไม่ถูก "เมื่อครั้ง
เยาว์วัยอาจารย์ชอบอ่านสิ่งนี้หรือ"
"อาจารย์ของเจ้าได้รบั การขนานนามว่าเซียนสุรา ยามปกติตดิ สุรา
ดั่งชีวิต ตอนข้าอายุสิบสองปีได้พบมัน ยามนั้นมันก็เป็นเช่นนี้แล้ว
มันบอกว่าสุราใต้หล้านี้ล้วนจืดชืดไร้รสชาติ จึงขอ 'คัมภีร์สุรา' เล่มนี้
จากข้า บันทึกสุราในนั้นหาใช่สุราธรรมดาทั่วไป แต่เป็น 'มือใหม่ร�่ำสุรา
สามสิบจอก ปลายนิ้วจรดจอกลั่นวสันต์อัสนี' อย่าท�ำให้เสียของเชียว"
"ผู้น้อยจะจ�ำไว้ขอรับ" ถังเหลียนรีบประสานมือ

Zhou Munan 37

"เป็นคนจริงจังจริงๆ ด้วย" เซี่ยเซวียนหันไปหาเหลยอู๋เจี๋ยและ
ส่งต�ำราเล่มเล็กที่หน้าปกวิจิตรงดงามให้มันเล่มหนึ่ง
เหลยอู๋เจี๋ยรับมาและมองชื่อต�ำรา ก่อนเอ่ยอย่างไม่เข้าใจ "ท่าน
ผู้อาวุโส นี่คืออันใดขอรับ"
เซียวเซ่อเหลือบตามองชือ่ ต�ำราเล็กน้อย ก่อนอ่านออกเสียงราวกับ
ครุ่นคิด "จวนค�่ำเหมันต์ทึบ?"
" 'สีท้องฟ้าจวนค�่ำเหมันต์ทึบ เยือนกระท่อมของข้าน้อยร�่ำสุราอุ่น
สักจอกได้ฤๅ' นี่เป็นบทประพันธ์ของเซี่ยเฟยเซวียนสตรีผู้เลิศล�้ำแห่ง
เจียงหนาน ความซาบซึ้งกินใจนั้น ว่ากันว่ากระทั่งพระสนมในวังหลวง
ก็ยงั อ่านจนร�ำ่ ไห้ ข้ามอบ 'จวนค�ำ่ เหมันต์ทบึ ' เล่มนีแ้ ก่เจ้า ให้เรียนรูจ้ าก
ตัวเอกในนี้ พบกันคราวหน้าอย่าพูดจาน่าอึดอัดปานนั้นอีก" เซี่ยเซวียน
เอ่ยด้วยรอยยิ้ม
เหลยอู๋เจี๋ยใบหน้าร้อนผะผ่าวไปชั่วขณะ เยี่ยรั่วอีกลับไม่ยี่หระ
ดวงหน้าแต้มรอยยิ้มบางๆ อยู่ตลอด
"เอาล่ะ ข้าต้องไปแล้ว" เซี่ยเซวียนพลันหมุนกาย
ทันใดนั้นก็มีเสียงดังแว่วมาจากที่ไกล "ข้าเพิ่งมาถึง เจ้าก็จะไป
เสียแล้ว กลัวข้าถึงเพียงนั้นเลยหรือ"
เซี่ยเซวียนเร่งฝีเท้าเดินไปข้างหน้า ปากบ่นพึมพ�ำ "พบกันมิสู้
ไม่พบกัน ไม่พบกันดุจคล้ายพบกัน แม้มิได้พบกันด้วยตา แต่หัวใจ
พบกันแล้ว"
"ไอ้บัณฑิตร้าย..." เสียงจากที่ไกลนั้นเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชา ทว่า
เซี่ยเซวียนหนีไปไกลแล้ว ท�ำให้สองค�ำสุดท้ายยากยิ่งจะฟังให้ชัด
เหลยอู๋เจี๋ยมีสีหน้ากระวนกระวายคิดจะหนีตามไป ทว่ากระบี่
เล่ ม หนึ่ ง กลั บ ขวางทางไว้ ที่ แ ท้ เ จ้ า ของเสี ย งพู ด เมื่ อ ครู ่ ก็ ม าถึ ง แล้ ว
อีกฝ่ายสวมอาภรณ์สขี าว ปิดหน้าด้วยผ้าสีเทา เป็นหลีห่ านอีเซียนกระบี่
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หิมะจันทรานั่นเอง
"อาจารย์..." เหลยอูเ๋ จีย๋ ก้มหน้าค้อมกายด้วยท่าทางเหมือนท�ำอันใด
ผิดมาก็มิปาน
หลี่หานอีมองมันด้วยสายตาเย็นชา "เมื่อครู่ข้าอยู่บนเขาชังซาน
เห็นปราณกระบีส่ ายหนึง่ ทีน่ .ี่ .." ประโยคต่อมาเอ่ยอย่างแช่มช้า "...กระบีน่ ี้
ไม่เลวเลย"
"อาจารย์ ท่ า นชมข้ า !" เหลยอู ๋ เ จี๋ ย เบิ ก ตาโพลง มั น แปลกใจ
จนไม่กล้าเชื่อ
"แต่ว่า...ผู้ใดอนุญาตให้เจ้าลงเขา!" หลี่หานอีเงื้อกระบี่ขึ้นฟาด
เหลยอู๋เจี๋ยที่ก�ำลังฉีกยิ้มกว้างกระเด็นปลิวออกไป
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บทที่ 61
สัตย์วาจาแห่งเซียนกระบี่

"อาจารย์ เหตุ ใ ดท่ า นไม่ เ คยไปร่ ว มงานร้ อ ยบุ ป ผาเลยขอรั บ "
ระหว่างทางกลับขึ้นเขา เหลยอู๋เจี๋ยอดเอ่ยปากถามมิได้
หลี่หานอีไม่แม้แต่จะหันมามอง เพียงมุ่งตรงไปข้างหน้า "ต่อให้
บุปผางดงามเพียงใด ดูมาสิบกว่าปีก็เบื่อเช่นกัน มีอันใดน่าดู"
ยามนีร้ าตรีมดื มิด จันทร์เต็มดวงแขวนอยูบ่ นท้องฟ้า ศิษย์อาจารย์
ผู้มีวรยุทธ์แกร่งกล้าเป็นเลิศในใต้หล้าคู่นี้เดินอยู่ใต้แสงจันทร์อย่าง
แช่มช้า ดูปรองดองกันอยูห่ ลายส่วนชนิดพบพานได้นอ้ ยครัง้ เหลยอูเ๋ จีย๋
จึงพูดมากขึ้นอย่างอดมิได้ มันถามอีกว่า "อาจารย์ คนเมื่อครู่นี้คือ
เซี่ยเซวียนที่เรียนหนังสือจนกลายเป็นเซียนกระบี่ ออกกระบี่ครั้งแรก
ก็เป็นเซียนกระบี่หรือขอรับ"
"ไอ้บัณฑิตนั่น..." หลี่หานอีแค่นเสียงอย่างเย็นชา
"มันให้ต�ำราข้ามาเล่มหนึ่ง นามว่า 'จวนค�่ำเหมันต์ทึบ' เหตุใด
ต�ำราที่มันให้คนอื่นดูแล้วต่างมีความพิเศษเฉพาะตัว แต่ต�ำราเล่มนี้
ของข้าดูเหมือนจะมีให้อ่านในเรือนทิงจู๋ (สดับเสียงไผ่) เมืองเสวี่ยเยวี่ย"
เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวอย่างไม่ค่อยพึงใจนัก

40 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

ทว่าหลี่หานอีกลับไม่ได้สนใจและถามขึ้นว่า "เจ้าชอบสตรีที่ชื่อ
เยี่ยรั่วอีผู้นั้นหรือ"
เหลยอู๋เจี๋ยนิ่งอึ้งไป มันลังเลเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็พยักหน้า
"เพราะเหตุใด" หลี่หานอีเอ่ยถามอย่างหาได้ยากยิ่ง
เหลยอู๋เจี๋ยครุ่นคิดอยู่นาน ก่อนจะพูดอย่างอึกอักว่า "เพราะว่า...
หน้าตางดงามยิ่ง"
หลี่หานอีพลันชะงักฝีเท้า "มีแค่เหตุผลนี้หรือ"
เหลยอูเ๋ จีย๋ ครุน่ คิดอยูอ่ กี ครูใ่ หญ่ ก่อนเกาหัวแกรกๆ "ดูเหมือนว่า...
จะไม่มีเหตุผลอื่นแล้วขอรับ"
หลี่หานอีเกิดโทสะกับค�ำตอบนี้ "เจ้าช่างตรงไปตรงมายิ่งนัก แต่
สตรีหน้าตางดงามในใต้หล้านี้มีมากมาย เหตุใดเจ้าพบคนผู้นี้แล้วจึง
ชมชอบเล่า"
เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวด้วยรอยยิ้ม "ข้าบอกว่านางหน้าตางดงาม มิได้
หมายความว่าข้าชอบสตรีที่หน้าตางดงามทุกคนในใต้หล้า เพียงแต่ว่า
ยามพบหน้านางนัน้ ข้าพลันรูส้ กึ ว่าตัวเองแปลกไป แต่เมือ่ ลองไตร่ตรอง
อย่างละเอียดแล้ว ข้าไม่เข้าใจอดีตของนาง และไม่ทราบนิสัยของนาง
กระทั่งนางชอบหรือเกลียดสิ่งใดข้าก็ยังไม่รู้ พอคิดไปคิดมา อันที่จริง
แล้วที่หวั่นไหวตอนนั้นคงเป็นเพราะ..."
"นางหน้าตางดงาม" หลี่หานอีกล่าวเสริมให้ แต่ครั้งนี้มันกลับ
ไม่ได้ดูแคลนศิษย์ไม่ได้เรื่องคนนี้ เพียงกล่าวต่อด้วยเสียงเบา "สตรีที่
หน้าตางดงามล้วนแล้วแต่ชอบหลอกลวง"
"อาจารย์ ท่านกล่าวเช่นนี้ หรือว่าท่านเคยถูกสตรีหน้าตางดงาม
ท�ำร้าย" เมือ่ เหลยอูเ๋ จีย๋ โพล่งถามออกไปก็พลันรูส้ กึ ส�ำนึกเสียใจแทบทันที
วันนีอ้ าจารย์อตุ ส่าห์มแี ก่ใจพูดคุยกับตนหลายค�ำ แค่จนั ทราลาลับบุปผา
เบิกอรุณที่ตนฟาดฟันออกไปเมื่อครู่นั้นได้รับค�ำชื่นชมเพียงเล็กน้อย
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ไม่ได้หมายความว่าตนจะก�ำเริบเสิบสานท�ำอันใดตามอ�ำเภอใจได้
ทว่าหลีห่ านอีมไิ ด้บงั เกิดโทสะ มันเพียงหยุดฝีเท้า มือจับด้ามกระบี่
เถี่ยหม่าปิงเหอและก้มหน้าอย่างเงียบงัน
"อาจารย์ ข้าผิดไปแล้ว!" เหลยอู๋เจี๋ยก้มหน้ารับผิดโดยพลัน
"หลั ง จากนี้ ส ามเดื อ น ข้ า จะลงเขาไปกั บ เจ้ า " หลี่ ห านอี พ ลั น
เงยหน้าขึ้น "ข้ามีลางสังหรณ์อย่างหนึ่ง เกรงว่าอาจารย์ผู้นั้นของเจ้า
ใกล้จะรอไม่ไหวแล้ว"
"สามเดือน?" เหลยอูเ๋ จีย๋ พยักหน้า "ขอรับ เช่นนัน้ สามเดือนให้หลัง
ข้าจะประลองกระบี่กับอาจารย์"
"อืม...อีกสามเดือนข้าจะประลองกระบี่กับเจ้า สามปีให้หลังเจ้า
จะเป็นเซียนกระบี่ นี่คือสัญญาระหว่างเรา" หลี่หานอีพลันคลายมือ
จากกระบี่แล้วเดินขึ้นหน้าต่อ
สามปีเป็นเซียนกระบี่? เหลยอู๋เจี๋ยนึกสงสัยว่าตนไปสัญญาเช่นนี้
ตั้งแต่เมื่อไรจนอดงุนงงมิได้ แต่เห็นสีหน้าของอาจารย์มันก็ไม่กล้า
ถามอันใดมาก ท�ำเพียงเดินตามไปอย่างว่าง่าย อีกอย่าง สามปีเป็น
เซียนกระบี่...
เช่นนั้นก็เป็นเถิด เหลยอู๋เจี๋ยแย้มยิ้ม
ณ เมืองอู๋ซวงแห่งใต้หล้า
ริมล�ำน�้ำอี้สุ่ยที่กระแสน�้ำเชี่ยวกราก
เด็กหนุ่มชุดขาวผู้หนึ่งกอดหีบกระบี่นั่งอยู่ข้างล�ำน�้ำ เอ่ยเสียงเนิบ
"แพ้อีกแล้วหรือ"
มือกระบีผ่ เู้ ป็นเจ้าเมืองอูซ๋ วงซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นหนึง่ ในสีเ่ มืองในใต้หล้า
เสียบกระบี่หักในมือลงในดินอย่างเงียบเชียบ "แพ้แล้ว คราวนี้แพ้อย่าง
ราบคาบ ความต่างชั้นระหว่างข้ากับหลี่หานอี เกรงว่าจะเป็นเสมือน
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ล�ำน�้ำอี้สุ่ยกับแม่น�้ำฉางเจียงกระมัง วันหน้าจะไม่ไปเมืองเสวี่ยเยวี่ย
ท้าประลองกระบี่อีกแล้ว"
"ไม่เป็นไร ข้าจะเอาชัยชนะกลับมาให้ท่านเอง" เด็กหนุ่มฉีกยิ้ม
เผยฟันสีขาวซี่ใหญ่ มันคืออู๋ซวง เด็กหนุ่มที่เคยใช้กระบี่บินขวางทาง
อู๋ซิน อู๋ฉาน ถังเหลียน เซียวเซ่อ และเหลยอู๋เจี๋ยที่แคว้นอวี๋เถียนวันนั้น
"ชีวติ นีแ้ พ้ตอ่ หลีห่ านอี ข้ายอมรับได้ เพียงเจ้าเอาชนะได้ในรุน่ ต่อไป
ก็พอแล้ว ทว่าครานี้ข้าพบคนผู้หนึ่ง มันบอกว่าตนเองชื่อเหลยอู๋เจี๋ย
ดูเหมือนข้าจะเคยได้ยินเจ้าพูดถึงชื่อนี้" ซ่งเยี่ยนหุยนั่งลงข้างกายอู๋ซวง
"ใช่ ข้าเคยพบมัน ในที่ที่มีแต่ทรายเต็มไปหมด ชื่อของแคว้นนั้น
ออกเสียงยากยิ่งนัก จ�ำไม่ได้แล้ว" อู๋ซวงเกาหัวแกรก ก่อนแย้มยิ้ม
"อาจารย์ก็รู้ว่าข้าความจ�ำไม่ดี"
"กระทั่งชื่อแคว้นเจ้ายังจ�ำไม่ได้ แต่กลับจ�ำชื่อของมันได้หรือ"
ซ่งเยี่ยนหุยเอ่ยด้วยรอยยิ้ม
"เพราะว่ า มั น พิ เ ศษมาก คนที่ ข ้ า พบเจอวั น นั้ น ล้ ว นแต่ พิ เ ศษ
ข้าจ�ำหน้าตาของพวกมันได้ทุกคน แต่น่าเสียดายยิ่งนัก วันนั้นพวกมัน
บาดเจ็บมาก่อน หาไม่แล้วคงจะได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่เป็นแน่" อู๋ซวง
ลูบหีบกระบี่เบาๆ
"วันหน้าเจ้าย่อมมีโอกาสเป็นแน่ เพราะว่ายามนี้มันเป็นศิษย์ของ
หลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทราแล้ว" ซ่งเยี่ยนหุยกล่าว
อูซ๋ วงนัยน์ตาทอประกาย "มันก็เรียนกระบีแ่ ล้วหรือ จ�ำได้วา่ ยามนัน้
มันยังใช้วิชาหมัดอยู่เลย"
ซ่งเยี่ยนหุยพยักหน้า "ใช่แล้ว วันนั้นข้าได้หยั่งเชิงวรยุทธ์ของมัน
ออกกระบี่ใส่หนึ่งกระบวนท่า มันมีความเลิศล�้ำเหมือนอย่างหลี่หานอี
อยูห่ ลายส่วน แต่เมือ่ เทียบกับเจ้าแล้วนับว่ายังต่างชัน้ กันอยูช่ ว่ งหนึง่ แต่
ข้าบอกหลี่หานอีว่าข้ามีลูกศิษย์คนหนึ่ง จะต้องเป็นเซียนกระบี่ในห้าปี
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อย่างแน่นอน หลีห่ านอีกลับพูดว่าเช่นนัน้ ศิษย์ของมันก็ใช้เวลาแค่สามปี
ตลอดยีส่ บิ ปีมานีห้ ลีห่ านอีรบั ศิษย์แค่คนนีค้ นเดียว เห็นทีคงจะตัง้ ความหวัง
ไว้มากจริงๆ"
อูซ๋ วงได้ยนิ ดังนัน้ ก็ครุน่ คิดตรึกตรองอยูค่ รูใ่ หญ่ ก่อนเปิดหีบกระบีข่ นึ้
ในหีบนั้นยังคงมีกระบี่บินสิบสองเล่มและกระบี่ยาวสีแดงเพลิงเล่มนั้น
เช่นเคย มันตีหีบกระบี่อย่างแรง กระบี่บินสิบเล่มพลันลอยออกมา
เรียงตัวเป็นแถวอยูเ่ บือ้ งหน้าอูซ๋ วง อูซ๋ วงเคาะพวกมันเบาๆ ก่อนเรียกชือ่
ของกระบี่เหล่านี้
"อวิ๋นซัว ชิงซวง เฟิงเซียว หงเยี่ย หูเตี๋ย เจวี๋ยอิ่ง ซาเซิง พั่วเจี๋ย
อวี้หรูอี้ เร่าจื่อโหรว"
"เจ้าควบคุมได้สบิ เล่มแล้วหรือ" ซ่งเยีย่ นหุยทัง้ แปลกใจระคนยินดี
อู๋ซวงแย้มยิ้มอ่อนบางพลางโบกแขนเสื้อ กระบี่บินสิบเล่มร้อง
ค�ำรามแล้วบินออกไปเกิดเป็นคลื่นลูกยักษ์บนผิวน�้ำ อู๋ซวงโบกแขนเสื้อ
อีกครัง้ กระบีส่ บิ เล่มแผดเสียงค�ำรามพุง่ ทะลวงลงท้องน�ำ้ ดังครืน! อูซ๋ วง
วาดแขนเสื้อครั้งที่สาม กระบี่สิบเล่มปั่นหมุนผืนน�้ำทั้งผืน กระแสน�้ำ
ซัดสาดไม่ขาดสาย กระบี่บินอีกสองเล่มในหีบพลันสั่นไหว เตรียมจะ
พุ่งออกจากหีบ
อู๋ซวงเอ่ยด้วยรอยยิ้ม "ในเมื่อเหลยอู๋เจี๋ยจะเป็นเซียนกระบี่ใน
สามปี เช่นนั้นข้าจะเป็นเซียนกระบี่ในหนึ่งปี!" มันผายมือขึ้น กระบี่บิน
ทั้ ง สิ บ เล่ ม พุ ่ ง กลั บ มาในหี บ อู ๋ ซ วงปิ ด หี บ ลงและลุ ก ขึ้ น ถื อ หี บ กระบี่
หมุนกายจากไป
ซ่งเยี่ยนหุยมองตามแผ่นหลังของมันไปอย่างเงียบงัน เนิ่นนาน
จึงค่อยถอนหายใจ "เมืองอูซ๋ วงจะได้กลับไปอยูจ่ ดุ สูงสุดอีกครัง้ หรือไม่ก็
ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว"
อู ๋ ซ วงได้ ยิ น ถ้ อ ยค� ำ นี้ จึ ง หมุ น กายกลั บ มาและเอ่ ย ด้ ว ยรอยยิ้ ม
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"อาจารย์ ข้าไม่อยากเป็นเจ้าเมืองอู๋ซวงอันใดนั่น ข้าแค่ชอบฝึกกระบี่
แต่ในเมื่ออาจารย์อยากให้ข้าเป็น ข้าจะเป็นก็ได้"
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บทที่ 62
เหนือขอบฟ้าแสนไกล

บนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ นวลผ่องงามพร่างพราย บนผืนดินมีสุรา
หอมรัญจวนอวลพิสุทธิ์
มวลหมู่บุ ป ผาบานสะพรั่ ง ส่ง กลิ่ น หอมอบอวลในเดื อ นสี่ ทว่ า
ที่ นี่ ยั ง คงเป็ น ช่ ว งที่ ด อกเหมยบานสะพรั่ ง งดงามที่ สุ ด กลิ่ น ดอกไม้
ขจรขจาย คละเคล้าไปกับกลิ่นสุรา ท�ำให้ผู้ที่ได้กลิ่นอดลุ่มหลงมิได้
ข้างต้นดอกเหมยมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ มันสวมชุดคลุมสีขาวตัวยาวนั่งอยู่
ใต้แสงจันทร์ มือถือจอกหยกขาวคอยละเลียดดื่ม ดวงตาหรี่ลงราวกับ
เมามายแล้วจริงๆ
ที่นี่คือดินแดนนอกเขตแดน เหนือขอบฟ้าแสนไกล
คนผู้นี้หน้าตางดงามผิดสามัญ ไม่น้อยหน้าจันทราบนฟากฟ้า
หรือดอกเหมยที่บานสะพรั่ง ทว่าคนผู้นี้เป็นบุรุษเพศ
และยังเป็นบุรุษที่ไม่มีเส้นผม
เป็น อดี ต บรรพชิ ต วั ด หานซาน อู ๋ ซิ น หรื อ ก็ คื อ ประมุ ข พรรค
เทียนไว่เทียนในปัจจุบัน เยี่ยอันซื่อ
ร�่ำสุราเพียงล�ำพังใต้แสงจันทร์นับเป็นเรื่องที่เปลี่ยวเหงายิ่ง อีกทั้ง
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ยามนี้ ยั ง มี หิ ม ะตกโปรยปราย เยี่ ย อั น ซื่ อ ยื่ น มื อ ออกไปหมายจะรั บ
เกล็ดหิมะเหล่านัน้ แต่พวกมันกลับละลายก่อนจะตกลงถึงมือ เยีย่ อันซือ่
ทอดถอนใจพลางมุ่นคิ้วเล็กน้อย มันก้มหน้าเตรียมกระดกสุราในจอก
ให้หมด ตอนนั้นเองมันพบว่าดอกเหมยดอกหนึ่งได้ปลิดปลิวลงมาอยู่
ในจอก ท�ำให้อดระบายยิ้มออกมามิได้
งดงามหาใดเปรียบ
บนก�ำแพงทิศประจิมมีเสียงแผ่วเบาดังแว่วมา แผ่วเบาเสียจนเหมือน
เสียงดอกเหมยผลิบาน เยี่ยอันซื่อได้ยินแล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจ
แม้แต่น้อย มันท�ำเพียงสาดสุราในจอกลงพื้น ก่อนลุกขึ้นและเงยหน้า
มองท้องฟ้า
น่ า จะเป็น คนสุ ด ท้ า ยแล้ ว กระมั ง เยี่ ย อั น ซื่ อ หั ว เราะเบาๆ ยื่ น
เรียวนิ้วขาวผุดผาดประดุจหยกขาวออกไปเด็ดดอกเหมยพลางครุ่นคิด
อย่างเงียบเชียบ
ไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไรที่หิมะซึ่งโปรยปรายอยู่ได้โหมกระหน�่ำขึ้น
ราวกับมีสายลมพัดผัน ต้นเหมยก็เริ่มสั่นไหว ดอกไม้ปลิดปลิวปาน
สายฝน สอดประสานกับเกล็ดหิมะที่ลอยว่อน สายตาของเยี่ยอันซื่อถูก
บดบังด้วยดอกไม้และหิมะทีม่ ว้ นตลบ ทว่าเมือ่ ต้องเผชิญหน้าปรากฏการณ์
ผิดสามัญกะทันหันเช่นนี้ มันกลับไม่ตื่นตระหนกแม้สักนิด เพียงมองดู
ดอกเหมยในมืออย่างเงียบงันเท่านั้น
ทันใดนั้นเงาสีด�ำได้พุ่งตัวผ่านม่านหิมะดอกไม้อันงดงามเข้ามา
พร้อมดาบสีด�ำสนิท ยามพุ่งผ่านม่านหิมะดอกไม้ ตัวดาบสีด�ำสนิท
ได้สาดแสงอันพิสดารออกมา เมือ่ ปลายดาบสัมผัสถูกแผ่นอก เยีย่ อันซือ่
จึงเคลื่อนไหวในที่สุด มันถอยร่างไปข้างหลัง จากนั้นวาดมือลงแผ่วเบา
ดอกเหมยที่อยู่ในมือพลันแนบติดกับตัวดาบแล้วพุ่งเข้าใส่ผู้ถือดาบ
คนผู้นั้นตกตะลึงและรั้งดาบกลับไปโดยพลัน ดอกเหมยดอกนั้น
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พุ่งผ่านข้างหูของมันไป
"ว่ากันว่ายามทีจ่ ติ สังหารรุนแรงทีส่ ดุ ดาบด�ำเยวีย่ หลิน (วรุณบุหลัน)
จะส่องแสงพิสดารออกมา ลาจากกันไปสิบสองปี ยามนีไ้ ด้พบดาบเล่มนี้
อีกครั้งแล้ว" เยี่ยอันซื่อยืนนิ่งพลางแย้มยิ้ม "เพียงแต่เจ้ามิใช่ท่านอาหลี่
ท่านอาหลี่ตายไปสิบสองปีแล้ว เจ้าคือ...บุตรสาวของท่านอารึ"
มือดาบผูส้ วมอาภรณ์ดำ� ใช้ดาบยันพืน้ อย่างเงียบงัน แม้วา่ จิตสังหาร
อันหนาวเหน็บจะไม่ได้รุนแรงอย่างเมื่อครู่แล้ว แต่ดอกไม้หิมะรอบ
กายนางยังคงปลิวว่อนอย่างไม่มีทีท่าจะหยุด
"เมือ่ ยังเยาว์วยั ข้าเคยพบเจ้ามาก่อนหรือไม่ เจ้าชือ่ หลีอ่ วิน๋ เยียน?"
เยี่ยอันซื่อครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามเสียงเบา มันพลันนึกขึ้นได้ว่า
เคยพบหญิงสาวผู้นี้ในอดีต ยามนั้นนางมัดผมชี้ขึ้นฟ้าและมักจะท�ำท่า
ดุดันอยู่ตลอด บัดนี้ก็เติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามยิ่งนัก เพียงแต่ว่า
กลายเป็นดาบในมือผู้อื่นเสียแล้ว
"ต้วนเฉินอีค้ ดิ จะแย่งชิงต�ำแหน่งประมุขพรรคเทียนไว่เทียนมาตัง้ แต่
สิบสองปีก่อนแล้ว มันบ่มเพาะมือดาบขึ้นมาสิบสองคน เปรียบเสมือน
ดาบสิบสองเล่ม ตั้งชื่อกลุ่มว่า 'ดาบหลินเตา (วรุณ)' ตั้งใจให้เป็นนักรบ
พลีชพ
ี ของตนเอง แต่มนั คิดไม่ถงึ ว่าข้าจะกลับมาอย่างกะทันหันจึงหนีไป
และทิ้งดาบสิบสองเล่มไว้ลอบสังหารข้า วันก่อนมาแล้วสี่คน เมื่อวาน
มาอีกเจ็ดคน วันนี้เหลือแค่เจ้าคนเดียวแล้ว เจ้ารู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหว ไยยัง
รนหาที่ตายอีก" เยี่ยอันซื่อเดินตรงไปหามือดาบหญิงอย่างแช่มช้า
นางก�ำดาบในมือแน่น หัวคิ้วขมวดมุ่น
"เพราะว่าเจ้ารักมันหรือ" เยี่ยอันซื่อหยุดฝีเท้าและเอ่ยถาม
มือดาบตั้งท่าระวัง ดาบสีด�ำในมือเปล่งแสงพิสดารอีกครั้ง
เยี่ยอันซื่อกลับท�ำเหมือนมองไม่เห็นอย่างไรอย่างนั้น มันเพียง
เดิ น กลั บ ไปยั ง ข้ า งต้ น เหมย ก่ อ นทอดถอนใจแผ่ ว เบา "ช่ ว งเวลานี้
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ดอกเหมยในคฤหาสน์เขาฮว่าเสวีย่ มักจะร่วงโรยและมีหมิ ะตกโปรยปราย
หากท่านพ่อยังมีชวี ติ อยู่ คงจะมารอชมทัศนียภาพอันงดงามของดอกไม้
โรยราในช่วงนีเ้ ช่นทุกปีเป็นแน่ ท่านพ่อเรียกทิวทัศน์เช่นนีว้ า่ 'หิมะอาสัญ'
ด้วยคิดว่ายามที่ดอกเหมยร่วงโรย หิมะก็ตายจากไป ข้ารอมาเนิ่นนาน
เพื่อที่จะได้เห็นภาพ 'หิมะอาสัญ' นี้ แต่เจ้ากลับท�ำดอกเหมยร่วงลงมา
หมดแล้ว"
มือดาบหญิงมองดูดอกเหมยทีร่ ว่ งเต็มพืน้ แล้วอดรูส้ กึ เศร้าใจมิได้
เมือ่ ครัง้ เยาว์วยั นางมักจะเห็นชายหนุม่ ทีเ่ ยีย่ อันซือ่ เรียกว่าท่านพ่อมายืน
ชมหิมะอยู่ในเรือนแห่งนี้เป็นประจ�ำ จนคิดไปว่าชายหนุ่มผู้นั้นก็เหมือน
องค์ประกอบหนึ่งของทัศนียภาพแห่งนี้ไปแล้ว มือดาบหญิงหลับตาลง
และกระชับดาบในมือ เยี่ยอันซื่อไม่ได้มองอย่างชัดตาว่านางฟาดฟัน
ออกมาอย่างไร แต่เพียงพริบตาเดียว แสงสีด�ำของดาบก็ทะลุผ่านหิมะ
โปรยปราย มุ่งเป้ามาที่มัน
มันวาดมือเบาๆ ดอกเหมยทีร่ ว่ งอยูเ่ ต็มพืน้ ถูกพัดม้วนขึน้ มาพุง่ เข้าใส่
มือดาบหญิง แสงประหลาดสีด�ำสายนั้นพลันอ่อนจางลง มือดาบหญิง
รู้สึกได้ว่าดาบถูกต้านไว้ ไม่อาจมุ่งไปข้างหน้า นางเบิกตากว้างอย่าง
ตื่นตระหนก แต่แล้วก็พบว่าภาพเบื้องหน้าทั้งหมดถูกบดบังด้วยกลีบ
ดอกเหมยละลานตา
เยี่ยอันซื่อมองดูมือดาบหญิงที่ล้มลงหมดสติไป ก่อนเดินไปปัด
เศษดอกไม้บนร่างของนางออกเบาๆ ตอนนั้นเองได้มีคนสองคนเดิน
ออกมาจากเรือนชัน้ ใน คนหนึง่ ผมขาวพกกระบีห่ ยก คนหนึง่ อาภรณ์มว่ ง
น่าเกรงขาม
เป็นไป๋ฟ่าเซียนกับจื่ออีโหว
"พาตัวนางไปเถิด นอนสักตืน่ นางก็ลมื หมดแล้ว ตอนนีด้ าบหลินเตา
ทั้งสิบสองเล่มก็หักหมดแล้ว ส่วนเรื่องที่ว่าจะไล่ฆ่าต้วนเฉินอี้หรือไม่
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ก็ตามใจพวกเจ้าแล้วกัน" เยี่ยอันซื่อเงยหน้ามองดวงจันทร์บนท้องฟ้า
พลันกล่าวพึมพ�ำ "ราตรีนเี้ ข้าสูฤ่ ดูนำ�้ ค้างขาว แสงจันทราทีม่ าตุภมู ยิ งั คง
นวลเด่น"*
ไป๋ฟา่ เซียนเงยหน้าขึน้ และเอ่ยด้วยรอยยิม้ "มิทราบว่ามาตุภมู ใิ นใจ
ของท่านประมุขคือที่ใดเล่า เป็นเทียนไว่เทียน หรือวัดหานซาน"
เยีย่ อันซือ่ กล่าว "เจ้ารูห้ รือไม่วา่ บิดาข้าเป็นคนทีใ่ ด ก่อนเข้ามาเป็น
ประมุขเทียนไว่เทียน"
ไป๋ฟ่าเซียนนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนส่ายศีรษะ "อดีตประมุขไม่เคย
เอ่ยถึงเรื่องราวในกาลก่อน"
"เป็นหังโจว ข้าอาศัยอยู่ที่หังโจวตามท่านพ่อก่อนอายุสี่ปี หาก
กล่ า วถึ ง มาตุ ภู มิ หั ง โจวต่ า งหากที่ เ ป็ น มาตุ ภู มิ ข องข้ า " เยี่ ย อั น ซื่ อ
ทอดสายตามองไปยังที่ไกล "ข้าจ�ำได้เพียงว่าหน้าบ้านมีทะเลสาบ
แห่งหนึ่ง น�้ำเป็นสีมรกตทั้งแผ่นผืน ข้างทะเลสาบมีต้นหลิวห้อยระย้า
ท่านแม่ขา้ มักจะชอบหวีผมอยูข่ า้ งทะเลสาบ ทว่าเช้าวันหนึง่ ผูค้ นพบหวี
ของนางอยู่ที่ข้างทะเลสาบ แต่ข้ากลับหานางไม่พบอีกเลย หลังจากนั้น
ท่านพ่อก็พาข้ามาที่นี่
ท่านพ่อสร้างคฤหาสน์เขาฮว่าเสวีย่ แห่งนีข้ นึ้ มาและขึน้ เป็นประมุข
ของเทียนไว่เทียน ให้หลังก็บัญชาการส�ำนักทั้งหลายนอกเขตแดน
สุดท้ายก็บุกยึดครองยุทธภพ ราวกับทั้งร่างเต็มไปด้วยความห้าวหาญ
แต่ข้ากลับรู้สึกว่าแท้จริงแล้วท่านพ่อเพียงไม่รู้ว่าตนเองอยากไปที่ใด
หากว่าข้าจ�ำไม่ผิด อันที่จริงท่านพ่อมาเสียชีวิตที่หังโจว ดังนั้น
ทีใ่ ดคือมาตุภมู นิ นั้ ไม่สำ� คัญ ทีใ่ ดมีคนทีเ่ จ้าใส่ใจ ทีน่ นั่ จึงจะเป็นมาตุภมู ิ
เป็นบ้านอย่างแท้จริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดหานซานหรือคฤหาสน์
* 'ราตรีนี้เข้าสู่ฤดูกาลน�้ำค้างขาว แสงจันทราที่มาตุภูมิยังคงนวลเด่น' เป็นวรรคหนึ่งในบทกวีของตู้ฝู่ที่
แสดงถึงความคิดถึงน้องชายและบ้านเกิด
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เขาฮว่าเสวี่ยก็ล้วนมิใช่บ้านของข้า" เยี่ยอันซื่อวาดมือ ดอกเหมยที่ร่วง
อยู่ทั่วพื้นลอยขึ้นมาอยู่ในมือ มันกอบยกจรดปลายจมูกดอมดม
"หากจ�ำไม่ผิด อดีตประมุขเคยกล่าวว่าอยากไปเขาไห่ไว่เซียน
ดินแดนสุดขอบฟ้า" จื่ออีโหวพลันเอ่ย
เยีย่ อันซือ่ พยักหน้า ก่อนกล่าวด้วยรอยยิม้ "ใช่แล้ว ท่านพ่ออยากไป
ดูทปี่ ลายขอบฟ้า ใช่ตาเฒ่าทีจ่ ะคิดถึงแต่เรือ่ งใบไม้รว่ งคืนสูร่ าก* เสียทีใ่ ด"

* ใบไม้ร่วงคืนสู่ราก หมายถึงการกลับมาตายที่บ้านเกิดเมืองนอน
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บทที่ 63
แดนศักดิ์สิทธิ์หลางเยวี่ย

แม้วา่ เยีย่ อันซือ่ จะไม่เรียกตัวเองว่าอาตมาอูซ๋ นิ และปลดสร้อยประค�ำ
บนร่างออกแล้ว แต่มนั ยังคงสวมอาภรณ์ยาวสีขาวตลอดทัง้ ร่างเช่นเคย
และยังคงเอาแต่ใจไม่ยอมไว้ผม ขณะก�ำราบ 'ดาบหลินเตา' เล่มแล้ว
เล่มเล่า ก็ยังยืนหยัดไม่สังหารใครสักคน จื่ออีโหวมีบ้างที่คิดว่าคนที่มี
จิตใจเมตตาเช่นนี้เหมาะสมที่จะเป็นประมุขเทียนไว่เทียนจริงๆ หรือ
แต่ด้วยความเป็นคนมีจิตใจเมตตาเช่นนี้เอง จึงได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักต่างๆ ในเทียนไว่เทียนอย่างรวดเร็ว มีผู้อาวุโสในบางส�ำนัก
บางลัทธิกล่าวว่านับตัง้ แต่พบมันครัง้ แรกก็รสู้ กึ เหมือนว่าท่านประมุขเฒ่า
กลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้ง
"ท่านประมุข ช่วงนี้มีข่าวใหม่เกี่ยวกับสหายเหล่านั้นของท่าน"
ไป๋ฟ่าเซียนพลันเอ่ยขึ้น
เยี่ยอันซื่อนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้ม "โอ้ ช่วงนี้
พวกมันเป็นอย่างไรบ้าง"
"หลังจากถังเหลียนออกจากแคว้นอวี๋เถียนก็กลับส�ำนักถัง ไปพบ
อาจารย์ถังเหลียนเยวี่ย เซียวเซ่อกับเหลยอู๋เจี๋ยเดินทางราวๆ สามเดือน
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กว่าจะถึงเมืองเสวี่ยเยวี่ย เหลยอู๋เจี๋ยไปขึ้นหอเติงเทียน ต่อสู้ไปจนถึง
ชั้นสิบหก ถามไถ่กระบี่ของหลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทราพร้อมกับ
ศิษย์ของเจ้าอวี้เจินเซียนกระบี่พรต สุดท้ายแม้จะถูกซัดลงมาครั้งแล้ว
ครั้งเล่า แต่หลี่หานอีก็รับเป็นลูกศิษย์ กลายเป็นศิษย์คนแรกของมัน"
ไป๋ฟ่าเซียนกล่าวอย่างแช่มช้า
เยี่ยอันซื่อยิ้มพลางเอ่ย "เจ้านั่นดวงชะตามิใช่ชั่วจริงๆ ถึงขั้น
เซียนกระบี่หิมะจันทรารับเป็นศิษย์ได้ แต่ว่าเหลยฮงอาจารย์ของมัน
เคยเกี่ยวข้องกับหลี่หานอีอยู่ช่วงหนึ่ง เกรงว่าคงยังมีเรื่องปิดบังอยู่อีก
แล้วอีกคนหนึ่งเล่า เถ้าแก่โรงเตี๊ยมตระหนี่ถี่เหนียวผู้นั้นกลับคฤหาสน์
เขาเสวี่ยลั่วของมันไปแล้วหรือไม่"
"เซียวเซ่อก็รั้งอยู่ที่เมืองเสวี่ยเยวี่ยเช่นกัน อีกทั้งยังกลายเป็น
ศิษย์ของเซียนทวนซือคงฉางเฟิงอีกด้วย" จื่ออีโหวที่เงียบมาตลอด
พลันเอ่ยปากในที่สุด
"เซียนทวนซือคงฉางเฟิงหรือ ข้าคิดว่าจะเป็นเซียนสุราไป่หลีต่ งจวิน
เสียอีก อันทีจ่ ริงข้ารูส้ กึ ว่าหากคนทัง้ สองคนได้พบหน้ากันคงจะถูกชะตากัน
มากทีเดียว" เยีย่ อันซือ่ ยืน่ มือออกไป จอกสุราทีจ่ มอยูใ่ นหิมะลอยกลับมา
ยังมือมัน "อีกทั้งข้าก็อยากลิ้มลองสุราซิงเยี่ยเจ็ดจอกของเซียนสุราที่
เอาชนะชิวลู่ไป๋ของหอสุราในเมืองเทียนฉี่ได้ยิ่งนัก"
"มีข่าวส่งมาว่าไป่หลี่ตงจวินเจ้าเมืองใหญ่ของเมืองเสวี่ยเยวี่ย
ออกจากเมืองไปในคืนที่เหลยอู๋เจี๋ยเข้าเมือง บัดนี้มิทราบร่องรอย"
ไป๋ฟ่าเซียนกล่าวเสียงเบา
"อันที่จริงหลายปีมานี้ผู้ที่ดูแลเรื่องราวต่างๆ ในเมืองเสวี่ยเยวี่ย
ล้วนเป็นซือคงฉางเฟิง ส่วนเจ้าเมืองอีกสองคน คนหนึง่ บ่มสุรา อีกคนหนึง่
ฝึกกระบี่ ล้วนเป็นอิสระยิ่งนัก ยิ่งกว่านั้นมิทราบร่องรอยแล้วอย่างไร
เจ้าเดาว่าไป่หลี่ตงจวินผู้นั้นเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรแล้วหรือไม่

Zhou Munan 53

ถึงตอนนั้นหลับตาลงก็เคลื่อนจิตไปได้หมื่นหลี่ อยู่ที่เมืองเสวี่ยเยวี่ย
หรือไม่แล้วอย่างไร" เยี่ยอันซื่อเดาสิ่งที่ไป๋ฟ่าเซียนคิดออกจึงกล่าว
อย่างแช่มช้า
ไป๋ฟา่ เซียนสบสายตาจือ่ อีโหวเล็กน้อยโดยมิได้เอ่ยค�ำ เมือ่ สิบสองปี
ทีแ่ ล้วเซียนสุราไป่หลีต่ งจวินมีมาดความเป็นทีห่ นึง่ ในใต้หล้าอยูเ่ ลือนราง
แต่กลับถ่อมตนอย่างยิ่ง ทั้งยังประมือกับผู้อื่นน้อยนัก มุ่งมั่นแต่การ
บ่มสุรา แต่กล่าวกันจนบัดนี้สาเหตุที่เซียนกระบี่เดียวดายลั่วชิงหยาง
ผูป้ กครองเมืองมูเ่ หลียงยังไม่ได้รบั การขนานนามว่าเป็นทีห่ นึง่ ในใต้หล้า
นั่นก็เพราะมันไม่เคยเอาชนะไป่หลี่ตงจวินได้ คนอย่างไป่หลี่ตงจวินนี้
หากจะก้าวเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรที่ซึ่งร้อยปีจะพบสักครั้งก็มิใช่
เรื่องที่เกินคาด
"สหายสามคนนัน้ ของข้า เห็นทีคงจะนามกระฉ่อนยุทธภพในเร็ววัน
เป็นแน่ เหมือนกับดรุณน้อยเมืองเสวี่ยเยวี่ยสามคนในอดีต ข้าเฝ้ารอ
วันทีเ่ ราจะได้พบกันอีกครัง้ เหลือเกิน" เยีย่ อันซือ่ หมุนกายเดินไปข้างหน้า
อย่างแช่มช้า
"ท่านประมุขจะไปที่ใด" ไป๋ฟ่าเซียนถาม
"ไปแดนศักดิ์สิทธิ์หลางเยวี่ย" เยี่ยอันซื่อกล่าวเสียงเรียบ "บัดนี้
ก�ำจัดปัญหาภายในของเทียนไว่เทียนหมดแล้ว ด้วยก�ำลังของพวกเจ้า
สองคน หลายปีตอ่ จากนีค้ งมิใช่ปญ
ั หา ข้าจะไปแดนศักดิส์ ทิ ธิห์ ลางเยวีย่
ปิดด่านฝึกตน"
"ท่านประมุขจะกลับมาเมื่อไร" จื่ออีโหวมุ่นคิ้วเล็กน้อย
เยี่ยอันซื่อกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนก�ำแพงทิศประจิม กล่าวเสียง
ดังกังวาน "เมื่อข้าเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจร"
จื่ออีโหวกับไป๋ฟ่าเซียนต่างตะลึงงัน
เยี่ยอันซื่อหันกลับมามองพวกมันด้วยรอยยิ้ม "ข้าพูดจริง" จากนั้น
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ก็กระโดดไปที่ไกล
"ท่านประมุขจะเข้าสูเ่ ขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้จริงหรือ" จือ่ อีโหว
หันมองไป๋ฟ่าเซียน
ไป๋ฟ่าเซียนครุ่นคิดพลางกล่าว "ตอนพบกันที่เมืองซานกู้ มันก็
เข้าใกล้เขตแดนฟ้าไร้พันธนาการแล้ว บัดนี้กลับมาเทียนไว่เทียนได้
สามเดือนกว่า มันก็ฝึกฝนอภิญญาทั้งหกของลัทธิพุทธจนอยู่เหนือข้า
และเจ้า มันเพิ่งอายุได้สิบเจ็ดปี เทียบกับประมุขเฒ่าในตอนนั้นแล้ว
ดูเหมือนว่าจะมีพรสวรรค์สูงกว่าอยู่หลายส่วน วันหน้าอาจจะเข้าสู่
เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้จริงๆ ก็เป็นได้ ถึงครานั้นหากพวกเรา
บุกยึดครองจงหยวน ผลลัพธ์คงไม่เหมือนเมื่อสิบสองปีก่อนแล้ว..."
จือ่ อีโหวแค่นหัวร่อ "เจ้ายังท�ำตัวสบายใจอยูไ่ ด้ หากเข้าสูเ่ ขตแดน
เร้นลับจิตพเนจรได้จริง ท่านประมุขจะต้องเคลือ่ นจิตไปยังเขาไห่ไว่เซียน
เที่ยวเล่นกับอัจฉรางามชดช้อยเป็นแน่ คงจะไม่พาเจ้าบุกยึดครอง
จงหยวนกระมัง"
ไป๋ ฟ ่ า เซี ย นแย้ ม ยิ้ ม พลางส่ า ยศี ร ษะ "ได้ มี ป ระมุ ข ที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ถึงเพียงนี้ แต่กลับไม่มีปณิธานยิ่งใหญ่แม้แต่น้อย ไม่รู้ว่าสมควรดีใจ
หรือไม่"
จือ่ อีโหวทอดสายตามองดอกเหมยทีร่ ว่ งหล่นเต็มพืน้ บ่นพึมพ�ำว่า
"ที่แท้บ้านของประมุขเฒ่าอยู่ที่หังโจว"
เมืองเสวี่ยเยวี่ยในเวลานี้ มีคนผู้หนึ่งก�ำลังชมจันทร์อยู่เช่นกัน
มันคาบดอกหญ้าไว้ในปากและเอนกายอยูบ่ นหลังคาอย่างผ่อนคลาย
ดวงตาเหม่อมองดวงจันทร์กลมเด่น
สตรีถอื ทวนนางหนึง่ มองเห็นมันจึงกระโดดขึน้ มาบนหลังคา "ประเสริฐ
นักเซียวเซ่อ ที่แท้ก็มานอนอู้อยู่ตรงนี้"
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เซียวเซ่อหลับตาลงด้วยคร้านจะสนใจนาง "ดึกป่านนีแ้ ล้ว เลิกวิง่ ไล่
รบกวนเวลาพักผ่อนผูอ้ นื่ เสียที ทวนอิน๋ เยวีย่ ของเจ้าฝึกไปถึงไหนแล้วล่ะ"
"ทวนอิ๋นเยวี่ย ร�่ำไห้แทบขาดใจ ข้าฝึกไปถึงขั้นที่สี่แล้ว เจ้าจะ
ทดสอบดูหรือไม่" ซือคงเชียนลั่วยิ้มอย่างมีเลศนัย
"ช่างเถิด พรุ่งนี้เช้าค่อยทดสอบแล้วกัน บอกเจ้าไว้ก่อน อย่ายั่ว
โมโหข้า หาไม่แล้วข้าจะชักพลองอูจ๋ อี๋ อกมาฟาดเจ้าจนหมอบ!" เซียวเซ่อ
ลืมตาขึ้นและถลึงมองใส่นางเพื่อข่มขู่
"ถ้อยค�ำนีข้ า้ ฟังจนเบือ่ หน่ายเสียแล้ว เจ้าก็ฟาดเสียทีส"ิ ซือคงเชียนลัว่
ถลึงตากลับทันที
"เด็กน้อย" เซียวเซ่อเบือนหน้าหนี
"คนเห็นแก่เงิน เจ้าดูอนั ใดอยูต่ รงนีท้ กุ วัน นัน่ มันทางไปเขาชังซาน
มิใช่หรือ เจ้าคงมิได้มองหาเหลยอู๋เจี๋ยอยู่หรอกกระมัง หึ รู้อยู่แต่แรก
แล้วว่าพวกเจ้าไม่ปกติ จุๆๆ" ซือคงเชียนลั่วจุปากหยอกล้อ
"เจ้าเคยไปเทียนฉี่หรือไม่" เซียวเซ่อพลันเอ่ยถาม
"นครหลวงเทียนฉี่หรือ ไม่เคยไปเลย" ซือคงเชียนลั่วส่ายศีรษะ
"เจ้าเคยไปหรือ"
เซียวเซ่อพยักหน้า "เคยไป"
ซือคงเชียนลัว่ ร้องอ้อขึน้ มาอย่างไม่ใส่ใจ "เป็นอย่างไร หากเทียบกับ
เมืองเสวี่ยเยวี่ยเล่า"
"ไม่งดงามเท่าเมืองเสวี่ยเยวี่ย แต่ว่ากว้างใหญ่ไพศาล น่าจะ
ใหญ่กว่าเมืองเสวี่ยเยวี่ยเจ็ดถึงแปดเท่า คนมากมายครึกครื้นยิ่ง ผู้คน
มาจากทั่วทุกหนแห่ง ทุกปีจะมีตลาดใหญ่หลายครั้ง ในตลาดจะได้เห็น
สิ่งของแปลกใหม่พิสดารต่างๆ นานาส่งมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
ข้าเคยพบเห็นหินผลึกก้อนใหญ่จากธรรมชาติแท้ๆ ขนาดใหญ่เท่าไหสุรา
ชาวยุทธ์ใส่สุราองุ่นไว้ในนั้น ข้าเคยดื่มหนึ่งค�ำ หากกล่าวได้ว่ากลั่นจาก
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หยกงามก็ไม่มากเกินไป ทีน่ นั่ ยังมีบอ่ นพนันอยูแ่ ห่งหนึง่ นามว่าเชียนจินไถ
ข้าเคยชนะได้เมืองมา..." จู่ๆ เซียวเซ่อก็พูดมากขึ้น
ซือคงเชียนลัว่ กลับเงียบลงอย่างผิดสามัญ นางพลันรูส้ กึ ว่าเซียวเซ่อ
ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าผูน้ ี้ พอเอ่ยถึงนครหลวงเทียนฉีก่ เ็ ปลีย่ นเป็นคนละคน ทว่า
เซียวเซ่อที่เป็นเช่นนี้กลับชวนให้รู้สึกสนิทสนมมากยิ่งขึ้น ซือคงเชียนลั่ว
ฟังเซียวเซ่อพูดอย่างเงียบเชียบอยู่เนิ่นนานก่อนเอ่ยขึ้น "หากมีโอกาส
เจ้าพาข้าไปนครหลวงเทียนฉี่ได้หรือไม่"
เซียวเซ่อแย้มยิ้ม ก่อนพยักหน้า "ย่อมได้"
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