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ค�ำน�ำ
การต่อสู้อันยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นแล้ว ทว่าครั้งนี้ไม่ ใช่แค่ยอดฝีมือธรรมดา
ประมือกัน เพราะฝัง่ หนึง่ เป็นถึงเซียนกระบีท่ มี่ เี พียงห้าคนในโลก ส่วนอีกฝัง่ คือ
ส�ำนักมือสังหารทีล่ กึ ลับและกล้าแกร่งทีส่ ดุ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ ยากจะคาดเดา
แต่ไม่วา่ จะเป็นอย่างไรยุทธภพก็จะเปลีย่ นไปตลอดกาล
ไม่เพียงเท่านัน้ เพราะการเคลือ่ นไหวของส�ำนักอัน้ เหอยังบีบคัน้ คนผูห้ นึง่
ให้มันต้องลงมืออีกครั้ง แม้ว่ามันจะรู้ตัวดีว่าหากลงมือ ชีวิตของตนก็จะหาไม่
แต่เพือ่ ค�ำว่า 'มิตรภาพ' แค่หนึง่ ชีวติ ของมันก็ไม่นบั ว่าเป็นอันใด ยามนีข้ อทุกท่าน
จงอย่ารอช้า จะดีจะร้าย แต่เซียนกระบี่ออกกระบี่นั้นไม่ได้มีให้พบเห็นบ่อยๆ
เร่งไปดูกนั เถิด
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี
รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้ำ
ซึง่ อุดมไปด้วยความเขียวชอุม่ และความอบอุน่ ในเมืองเจียงหนานทางใต้ของจีน
และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักกิ่ง เขาหวังว่าจะพึ่งพางานเขียนในการด�ำรงชีวิตและ
ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง
โจวมูห่ นานเซ็นสัญญาเป็นนักเขียนประจ�ำเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie
รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�ำนักวิชาใหม่ เคยเป็น
โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเรื่องแรกที่เขา
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คือเรือ่ ง Shao Nian Ge Xing
โดยเป็นนิยายทีม่ สี ไตล์แปลกใหม่ เต็มไปด้วยเลือดอันร้อนรุม่ และกลิน่ อายของ
คนวัยเยาว์

ข้าลงเขามาแล้ว
และจะไม่กลับไปอีก
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บทที่ 131
เรื่องยุทธภพ จบที่ยุทธภพ

ณ ตีนเขาลั่วเหลย รถม้าคันหนึ่งเคลื่อนจากไปอย่างเงียบเชียบ
สตรีอาภรณ์แดงยังคงอุม้ ร่างกายก�ำย�ำสูงใหญ่ไว้ สายตาทอดมอง
รถม้าเคลื่อนตัวห่างออกไปอย่างเฉยเมย ส่วนสตรีงามอาภรณ์ม่วง
ขมวดคิ้วมุ่น ใบหน้าฉายรังสีอ�ำมหิตเข่นฆ่า
"ชางหลีตายด้วยน�้ำมือศิษย์ส�ำนักเหลย คงไม่มีการแก้แค้นใด
ดีไปกว่าการฆ่าล้างส�ำนักเหลยกระมัง" สุม้ เสียงเย็นเยียบดังขึน้ เบือ้ งหลัง
พวกมัน ผู้น�ำสกุลใหญ่แห่งส�ำนักอั้นเหอสวมชุดคลุมยาวสีด�ำ สวมใส่
หน้ากากเงินยืนอยูข่ า้ งหลัง มันเดินเข้ามาโอบไหล่พวกนางทัง้ สอง
เรือนแก้มของซูหงซีมนี ำ�้ ตาไหลอาบลงมาในทีส่ ดุ หัวไหล่ของซูจอื่ อี
ก็เริม่ สัน่ ระริก
"มือสังหารไม่สมควรร้องไห้เพราะสหายตาย ชางหลีทงั้ ชีวติ ฆ่าคน
มาแล้วหลายร้อยคน แต่ตนเองกลับตายเพียงครัง้ เดียว คิดอย่างไรก็ถอื ว่า
ได้กำ� ไร" ผูน้ ำ� สกุลใหญ่ตบบ่าพวกนางแผ่วเบา "ไม่ตอ้ งร้อง ฝังซูชางหลี
ไว้ทนี่ เี่ ถิด"
ทว่ า ซู ห งซี กั บ ซู จื่ อ อี ยั ง อดหลั่ ง ริ น น�้ ำ ตามิ ไ ด้ ซู ห งซี ก ล่ า วเสี ย ง
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เจือสะอื้น "ข้าอยากพาชางหลีกลับส�ำนักอั้นเหอ"
"ทีต่ นี เขาลัว่ เหลยมีธารอูเ๋ ซิง (ไร้ชวี ติ ) อยูส่ ายหนึง่ เจ้าโยนชางหลี
ไปในธารนั้น สายน�้ำจะพามันกลับบ้านเอง ต่อให้ร่างกายกลับไปไม่ถึง
ส�ำนักอัน้ เหอ วิญญาณของมันก็ยอ่ มหาทางกลับบ้านได้" ผูน้ ำ� สกุลใหญ่
เอ่ยเสียงเคร่งขรึม
"แค้ น นี้ พ วกเราย่ อ มต้ อ งช� ำ ระ" ซู จื่ อ อี ป าดน�้ ำ ตาพลางเอ่ ย ขึ้ น
เสียงเหี้ยมเกรียม
"เช่นนั้นก็ดี ฆ่าล้างคฤหาสน์สกุลเหลย ฆ่าล้างเมืองเสวี่ยเยวี่ย
ฆ่าล้างเมืองเทียนฉี่ ฆ่าล้างทัว่ ทัง้ ใต้หล้า ให้เหลือเพียงสกุลซูของพวกเรา
เถิด" ผูน้ ำ� สกุลใหญ่เก็บมือของตนกลับมาด้วยสายตาเย็นยะเยือก
ซูหงซีกับซูจื่ออีหยุดร�่ำไห้ ใบหน้าฉายแววอึ้งงันอยู่หลายส่วน
"พวกเจ้าคงรู้แค่ว่าข้าเป็นผู้น�ำสกุลใหญ่ แต่ที่จริงผู้น�ำสกุลใหญ่
ก็เคยเป็นลูกหลานของสามสกุลเช่นกัน ข้าแซ่ซู นามเดิมชางเหอ เป็น
พี่ชายของชางหลี" ผู้น�ำสกุลใหญ่หมุนกายเดินลงเขาไป ทว่าสุ้มเสียง
ยังคงไม่เผยอารมณ์สักเท่าใด "ดังนั้นความโกรธแค้นของข้าลึกล�้ำกว่า
พวกเจ้ายิง่ นัก...ในเมือ่ เป็นเช่นนี้ ก็ให้เพลิงโทสะของส�ำนักอัน้ เหอลุกโชน
เผาผลาญทัว่ ทัง้ เป่ยหลีเถิด"
ในรถม้าที่เคลื่อนตัวออกมา เซียวฉงนั่งอยู่ตรงข้ามเซียวจิ่งสยา
เสวียนถงนั่งอยู่ข้างๆ อย่างเงียบเชียบพลางยื่นมือออกนอกหน้าต่าง
พิราบสื่อสารตัวหนึ่งบินมาจากที่ไกล ร่อนตัวลงเกาะมือของมัน
"จิง่ สยา ครานีเ้ จ้าเสีย่ งอันตรายเกินไปแล้ว" เซียวฉงเอ่ยปากในทีส่ ดุ
ทว่าน�ำ้ เสียงยังคงเจือแววอ่อนโยน
"เสด็จพี่" เซียวจิ่งสยาก้มหน้าไม่เอ่ยค�ำ "จิ่งสยาวู่วามเอง เสด็จพี่
โปรดอภัย"
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เซียวฉงส่ายศีรษะ "ข้าไม่โทษเจ้า ข้ารู้ว่าเจ้าท�ำไปเพื่อช่วยให้ข้า
ขึ้นบัลลังก์ แต่ข้าหวังว่าวันที่ข้าขึ้นบัลลังก์เจ้าจะยืนอยู่ข้างกายข้า
ถึงครานัน้ ข้าจะแต่งตัง้ เจ้าเป็นผิงเทียนอ๋อง ทัว่ ทัง้ ใต้หล้าล้วนต้องแซ่ซอ้ ง
สรรเสริญนามของเจ้า เจ้าจะเป็นอ๋องผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สถาปนา
แคว้นเป่ยหลีมา อยูเ่ ทียบเทียมฟ้าเคียงบ่าเคียงไหล่ขา้ "
เซียวจิง่ สยาเงยหน้าขึน้ มองเซียวฉงด้วยดวงตาร้อนผ่าว ดวงตาของ
เซียวฉงมีผา้ ขาวผืนหนาผูกทับอยูห่ นึง่ ชัน้ แต่ชวั่ พริบตานัน้ มันรับรูไ้ ด้วา่
เสด็จพีข่ องมันก็จอ้ งมองมาทีม่ นั อย่างจริงจังเช่นกัน
"จิง่ สยาจะไม่ทำ� ให้เสด็จพีผ่ ดิ หวัง" เซียวจิง่ สยากล่าวเสียงหนักแน่น
เซียวฉงเอ่ยด้วยรอยยิม้ "เดิมทีเราเป็นพีน่ อ้ งกัน จิง่ สยา เจ้าไม่ตอ้ ง
จริงจังปานนี"้
เซียวจิ่งสยาเกาหัวแกรก "เสด็จพี่ มิใช่จิ่งสยาจริงจัง แต่เสด็จพี่
ชอบพูดจาจริงจังต่างหาก"
เซียวฉงแย้มยิ้มและถามเสวียนถงที่อยู่ข้างกายว่า "เสวียนถง
ในจดหมายเขียนว่าอย่างไร" ยามนีเ้ สวียนถงเพิง่ อ่านจดหมายฉบับนัน้ เสร็จ
และเตรียมจะพับเก็บ ทว่าเซียวฉงที่ตาบอดกลับถามขึ้นในเวลานี้พอดี
ประหนึง่ มองเห็นการเคลือ่ นไหวของมันอย่างชัดเจนก็มปิ าน
เสวียนถงรีบกล่าวตอบ "ฝ่าบาทเสด็จเยือนแดนประจิมเสร็จสิน้ แล้ว
ก�ำลังเสด็จกลับ พวกเราต้องเร่งเดินทางกลับไปเทียนฉีใ่ ห้ถงึ ก่อนฝ่าบาท
ขอรับ"
"ยามนีฝ้ า่ บาทเสด็จเยือนแดนประจิม หลันเยวีย่ โหวผูส้ ำ� เร็จราชการ
แทนปกครองแคว้น ทั่วทั้งเทียนฉี่นอกจากข้าที่แสร้งป่วยไม่ออกจาก
ต�ำหนักมาหลายวัน องค์ชายองค์อนื่ มีการเคลือ่ นไหวผิดปกติอนั ใดหรือไม่"
เซียวฉงเอ่ยถาม
"ไม่มขี อรับ องค์ชายองค์อนื่ ทีค่ วรเข้าประชุมราชส�ำนักก็เข้าประชุม
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ตามปกติ ที่ควรร�่ำสุราก็ร�่ำสุราตามปกติ ที่ควรไปล่าสัตว์ก็ไปล่าสัตว์
ตามปกติ นอกเสียจากชือ่ อ๋องเซียวอวีท่ แี่ จ้งว่าป่วยไม่ออกจากต�ำหนักมา
หนึง่ เดือนกว่าแล้วเช่นกัน" เสวียนถงกล่าวตอบ
"ชื่ อ อ๋ อ งเซี ย วอวี่ อ๋ อ งนั ก กวี ร�่ ำ สุ ร าผู ้ นั้ น น่ ะ หรื อ วั น ๆ เอาแต่
ส�ำมะเลเทเมา ข้าว่าคงป่วยจริงกระมัง" เซียวจิ่งสยาแค่นหัวเราะอย่าง
เหยียดหยาม
"จิ่งสยา อย่าดูถูกชื่ออ๋อง" เซียวฉงส่ายศีรษะกล่าว
"เพราะเหตุใดหรือ ในบรรดาองค์ชายแม้ว่ามีแค่พวกท่านสองคน
ทีถ่ กู แต่งตัง้ เป็นอ๋อง แต่เสด็จพีอ่ าศัยความรูค้ วามสามารถของตนเอง แล้ว
เซียวอวีผ่ นู้ นั้ อาศัยสิง่ ใด หากมิใช่วา่ มารดาของมันเป็นทีโ่ ปรดปรานของ
เสด็จพ่อล่ะก็ แค่สตรีทไี่ ม่รจู้ กั หัวนอนปลายเท้าคนหนึง่ กับอ๋องนักกวีรำ�่ สุรา
คนในเมืองเทียนฉีเ่ คยเห็นพวกมันอยูใ่ นสายตาทีใ่ ดกัน" เซียวจิง่ สยามุน่ คิว้
กล่าว
"เรื่องบางเรื่องอย่าดูเพียงเปลือกนอก ชื่ออ๋องเซียวอวี่เป็นศัตรู
ทีน่ า่ กลัวยิง่ " เซียวฉงกล่าวเสียงเคร่งขรึม "มีอยูป่ ระโยคหนึง่ ทีเ่ จ้ากล่าวผิด
องค์ชายที่ถูกแต่งตั้งเป็นอ๋องมิใช่เพียงแค่เราสองคน เจ้าลืมคนผู้นั้น
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ไปแล้วหรือ"
"หย่งอันอ๋อง" ในใจของเซียวจิง่ สยากระตุกวูบ "แต่เราบอกศักดิฐ์ านะ
ของมันแก่ส�ำนักอั้นเหอไปแล้ว เสด็จพี่ ท่านว่าส�ำนักอั้นเหอจะฆ่ามัน
หรือไม่ หรือว่าส�ำนักอัน้ เหอยังมีแผนการอืน่ "
"ไม่ ห รอก มั น กั บ ดรุ ณ น้ อ ยส� ำ นั ก เหลยผู ้ นั้ น สั ง หารคนสกุ ล ซู
ของส�ำนักอั้นเหอไปแล้ว ทั้งสองฝ่ายย่อมผูกความแค้นต่อกัน ส�ำนัก
อั้นเหอเป็นกลุ่มที่เห็นแก่ผลประโยชน์โดยแท้ แต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่อาจ
ประนีประนอมได้ อย่างไรเรือ่ งเหล่านัน้ ก็เป็นกุญแจส�ำคัญในการก่อตัง้
ส�ำนักอั้นเหอขึ้นมา ผู้น�ำสกุลใหญ่เกิดจิตสังหารต่อพวกมัน เรื่องนี้
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ข้ายืนยันได้" เซียวฉงเคาะที่นั่งอย่างเบามือ
"ผูน้ ำ� สกุลใหญ่ บุรษ
ุ ผูน้ นั้ ..." เซียวจิง่ สยาพลันรูส้ กึ เย็นวาบทีส่ นั หลัง
"ช่างเป็นบุรุษที่น่าหวาดกลัว" เซียวฉงทอดถอนใจ "ผูกพันธมิตร
กับปีศาจร้ายเช่นนี้ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโชคดีหรือโชคร้าย จริงสิ เสวียนถง
ทางอาจารย์สง่ ข่าวมาบ้างหรือไม่"
"เดิมทีผอู้ าวุโสเซียนกระบีพ่ โิ รธจะไปพบนายท่านผูเ้ ฒ่าถังทีส่ ำ� นักถัง
แต่สำ� นักถังส่งข่าวมาว่าผูอ้ าวุโสเซียนกระบีพ่ โิ รธไม่ได้ไปตามนัด จวบจน
ยามนีก้ ย็ งั ไม่ทราบว่าไปทีใ่ ด" เสวียนถงกล่าวตอบ
เซียวฉงส่ายศีรษะอย่างจนปัญญา "อาจารย์มักท�ำอันใดตามใจ
ตนเองเช่นนี้เสมอ ช่างเถิด หากอาจารย์ลงมือก็ย่อมไม่มีเรื่องผิดพลาด
อย่างแน่นอน แต่ถงึ แม้ไม่อยู่ ส�ำนักถังร่วมมือกับส�ำนักอัน้ เหอ ทัง้ ยังจูโ่ จม
อย่างกะทันหันเช่นนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอันใดมาก รอให้ศึกใหญ่บนเขา
จบลง เมือ่ เจ้าเมืองเสวีย่ เยวีย่ คนหนึง่ หายตัวไป คนหนึง่ ตาย เหลือเพียง
คนเดียว ตัวหมากเมืองอูซ๋ วงก็ควรเคลือ่ นไหวได้แล้ว"
"พวกมันจะฆ่าเซียนกระบี่หิมะจันทราได้จริงหรือ" เซียวจิ่งสยา
เอ่ยถาม
"สามผู้เฒ่าของส�ำนักถัง ผู้น�ำสกุลของส�ำนักอั้นเหอสองคน รวม
ผู้น�ำสกุลใหญ่ที่เป็นเสมือนปีศาจร้ายผู้นั้นเข้าไป ต่อให้เป็นเซียนกระบี่
หิมะจันทราก็ไม่มโี อกาสรอดแม้แต่นอ้ ย นอกจากจะมีเทพเซียนลงมาช่วย"
เซียวฉงพรูลมหายใจ ก่อนเอ่ยขึน้ อย่างเอาจริงเอาจัง "เสวียนถง ยามนี้
พวกเรามุ่งหน้ากลับเมืองเทียนฉี่! ห้อตะบึงอย่าได้หยุดพัก ต้องถึงก่อน
ฝ่าบาทเจ็ดวัน!"
"ด้วยเหตุอันใด" เซียวจิ่งสยางุนงง
"เจ้าอย่าคิดว่าตนล่วงรูก้ ำ� หนดการเดินทางของเสด็จพ่อ เสด็จพ่อ
เฉียบแหลมกว่าทีเ่ ราคาดคิดมากนัก เสด็จพ่อจะต้องเสด็จมาถึงเทียนฉี่
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อย่างกะทันหันเป็นแน่ ไม่มที างรอพวกเรา เสด็จพ่อย่อมต้องการมัน่ ใจว่า
แม้ตนเองจะไม่อยูใ่ นเทียนฉี่ แต่คเู มืองและแคว้นแห่งนีย้ งั คงอยูใ่ นก�ำมือ!"
เซียวฉงเอ่ยเสียงกังวาน "กลับเทียนฉี่ ส่วนเรือ่ งของยุทธภพก็ยกให้ชาวยุทธ์
จัดการกันเองเถิด!"
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บทที่ 132
เงื้อกระบี่สะท้านคุนหลุน

สายฝนทีโ่ ปรยปรายมาเนิน่ นานเริม่ ซาลงในทีส่ ดุ ซูมอู่ วีเ่ งยหน้าขึน้
เล็กน้อยแล้วหมุนคันร่มในมือแผ่วเบาให้หยดน�้ำที่อยู่บนนั้นร่วงหล่นสู่
พืน้ ดิน
ติง๋ ติง๋ หยดน�ำ้ ตกกระทบกระเบือ้ งศิลาเขียว เกิดเป็นเสียงกังวานใส
ซูมอู่ วีล่ ดร่มลงด้วยสีหน้าเรียบเฉย
เซี่ยชีเตาที่นั่งอยู่ในศาลาเอ่ยด้วยรอยยิ้ม "เจ้ากับหลี่หานอีนับว่า
เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา บัดนี้ต้องเงื้ออาวุธฆ่าฟันกัน แม้ว่า
เป็นเจ้า แต่กค็ งรูส้ กึ ไม่ดเี ช่นกันกระมัง"
ซูมู่อวี่ไม่ตอบค�ำ เพียงมองไปทางเงาร่างสีขาวที่ใกล้เข้ามาทุกที
พลางพึมพ�ำว่า "ดินแดนเสียงลมสะอื้นพัดโชยแห่งนี้สหายเก่าน้อยนิด
ทีใ่ ดจะทอดมองส่งสหายหวนคืนได้เล่า"
เซีย่ ชีเตาหยิบไหสุราทีว่ างอยูข่ า้ งกายขึน้ มา กระดกดืม่ หนึง่ ค�ำ ก่อน
ราดสุราทีเ่ หลือในไหใส่ตวั ดาบ ร่ายกวีตอ่ เสียงแผ่วเบา "วันนีร้ ่วมร�ำ่ สุรา
เบญจมาศหอมรัญจวน วันพรุง่ ด่วนจากดัง่ ไม้นำ�้ พรากรากล่องลอยไป"
สุราสาดรดบนตัวดาบเกิดเป็นประกายระยับจับสายตาอยูห่ ลายส่วน
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เซีย่ ชีเตากุมดาบเดินออกไปนอกศาลาอย่างแช่มช้า
"หวังว่ายามที่ข้าตาย จะได้ยอดดาบยอดกระบี่เช่นนี้เคียงส่ง
เช่นกัน" เซีย่ ชีเตาเป็นผูช้ ราคนหนึง่ แล้ว ทว่ามัดกล้ามเนือ้ ก�ำย�ำกับสายตา
เหี้ยมเกรียมยามถือดาบคู่นั้นยังคงเหมือนปีศาจน้อยที่อ่อนเยาว์ผู้หนึ่ง
บุตรสาวของหลี่ซินเยวี่ยผู้สืบทอดสุสานเจี้ยนซินกับเหลยเมิ่งซา
หนึ่งในแปดเสาหลักของแคว้นเป่ยหลี เจ้าเมืองรองแห่งเมืองเสวี่ยเยวี่ย
ซึ่งเป็นเมืองอันดับหนึ่งของยุทธภพ เซียนกระบี่หิมะจันทราที่ถูกจัดว่า
เป็นหนึ่งในเซียนกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า แต่ละศักดิ์ฐานะล้วนกล่าวได้ว่า
เลิศล�ำ้ ทว่าในสายตาผูน้ ำ� สกุลเซีย่ แห่งส�ำนักอัน้ เหอ นางกลับเป็นคนที่
ตายไปแล้วคนหนึง่
"มู่อวี่ ครั้งก่อนข้าหลีกทางให้คนหนุ่มเช่นพวกเจ้าลงมือก่อน แต่
ครั้งนี้ถึงคราวของข้าแล้ว!" เซี่ยชีเตาเงื้อดาบขึ้นโดยพลัน "ว่ากันว่า
เป่ยหลีใช้กระบี่ หนานเจวีย๋ ใช้ดาบ ถึงเวลาให้ชาวโลกเห็นความโง่เขลา
ของพวกมันแล้ว"
ซูมู่อวี่ไม่เอ่ยค�ำ เพียงถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าว
เซี่ยชีเตาก้าวไปข้างหน้าพลางควงดาบยาวในมือ เตรียมฟาดฟัน
ออกไป
ยามที่หลี่หานอีผู้สวมใส่อาภรณ์สีขาวเข้ามาใกล้พวกมันในระยะ
สามสิบจัง้ ในทีส่ ดุ กระบีเ่ ถีย่ หม่าปิงเหอทีข่ า้ งเอวก็ถกู ชักออกมา
"ในเมื่อส�ำนักอั้นเหอบีบบังคับเมืองเสวี่ยเยวี่ยถึงเพียงนี้ เช่นนั้น
ก็ไปตายเสียเถิด!"
หลี่หานอีเงื้อกระบี่ขึ้น ปราณเหน็บหนาวแผ่ซ่านจากดวงหน้า
หนึ่งกระบี่สะท้านคุนหลุน!
ทั่วทั้งไหล่เขามีลมหนาวหวีดหวิวค�ำรามแทบทันใด ศาลาพัก
หลังเล็กนัน้ พลันมีเกล็ดน�ำ้ แข็งเกาะกุม ขณะเดียวกันก็สนั่ คลอนราวกับ
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จะพังทลายลงมา
"ประเสริฐนักเถี่ยหม่าปิงเหอเล่มนี้!" เซี่ยชีเตาควงดาบยาวจู่โจม
เข้าใส่กระบีข่ องหลีห่ านอี
เหตุทเี่ ซีย่ ชีเตามีนามว่า 'ชีเตา (เจ็ดดาบ)' ก็เพราะว่ายามสังหารคน
ใช้มากที่สุดเพียงเจ็ดกระบวนท่า หลังจบเจ็ดกระบวนท่า คนตรงหน้า
ก็จะกลายเป็นวิญญาณ
กระบวนท่ า แรกของมั น ปะทะกั บ กระบี่ ข องหลี่ ห านอี ตั ว ดาบ
สั่นสะท้าน หลี่หานอีถอยหลังสามก้าว มันถอยกรูดไปหกก้าว
มันวาดกระบวนท่าที่สอง ปราณดาบพลุ่งพล่านจู่โจมหลี่หานอี
ถอยไปสามก้าว มันถือดาบยืนตระหง่าน ไม่เคลือ่ นไหวแม้เพียงก้าวเดียว
มันฟาดฟันดาบกระบวนท่าทีส่ าม พลังดาบแข็งกร้าวสุดประมาณ
หลี่หานอีก็ออกกระบี่เช่นกัน อานุภาพดุจดั่งอาชาเหล็กย�่ำกรายทุ่งราบ
รกร้าง ยามที่ดาบปะทะกระบี่ ศาลาพักข้างหลังพลันพังทลายลงมา
ในชัว่ พริบตา
ซูมอู่ วีเ่ ดินหลบไปอีกทางหนึง่ อย่างเงียบเชียบ เรียวนิว้ สัมผัสด้ามร่ม
แผ่วเบา มุน่ คิว้ มองการต่อสูข้ องทัง้ สองราวกับก�ำลังครุน่ คิดตรึกตรองสิง่ ใด
อยู่
ในที่ สุ ด เซี่ ย ชี เ ตาก็ ว าดกระบวนท่ า ที่ สี่ กระบวนท่ า ที่ ห ้ า และ
กระบวนท่าที่หก!
สามกระบวนท่ า ถู ก ร่ า ยออกมารวดเดี ย ว อานุ ภ าพประหนึ่ ง
โค่นขุนเขาคว�่ำมหานที บีบให้หลี่หานอีจนมุมได้ในพริบตา ทว่ามีเพียง
อับจนหนทางเท่านั้นจึงจะทอดมองคุนหลุนได้! หลี่หานอีเคยตัดสะบั้น
ชัน้ เมฆทีป่ กคลุมท้องฟ้าบนเขาคุนหลุนในกระบีเ่ ดียว ท�ำให้ขนุ เขาทีม่ หี มิ ะ
ปกคลุมมานับพันปีได้พานพบแสงตะวัน กระบีข่ องนางจะแข็งแกร่งทีส่ ดุ
ในยามอับจนหนทาง!
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กระบี่เงื้อขึ้นอีกครั้ง สะท้านคุนหลุน!
เสียงเคร้งดังขึ้น
เถีย่ หม่าปิงเหอปะทะเข้ากับดาบของเซีย่ ชีเตา เซีย่ ชีเตารูส้ กึ เหมือน
ตลอดทั้งร่างจมดิ่งอยู่ในความหนาวเหน็บฉับพลัน ปราณเหน็บหนาว
ขุมหนึง่ ไหลวนผ่านตัวดาบมายังด้ามดาบ จากด้ามดาบพลุง่ พล่านเข้าสู่
ร่างกาย มันรูส้ กึ ว่ามือทัง้ มือชาหนึบ จ�ำต้องรัง้ ดาบกลับมาแล้วถอยกรูดไป
เกินกว่าสิบก้าว
มันใช้พละก�ำลังเฮือกสุดท้ายจนหมดจึงค่อยแน่ใจได้วา่ ดาบในมือ
ไม่หลุดลอยออกไป ทว่าเซีย่ ชีเตากลับหัวร่ออย่างสง่างาม "ข้าเหลือเพียง
กระบวนท่าเดียว หากกระบวนท่านี้จบลงแล้วเจ้ายังไม่ตาย ข้าก็จะ
เปลีย่ นชือ่ เสีย"
"เจ้าไม่ตอ้ งเปลีย่ นชือ่ " หลีห่ านอีเอ่ยเสียงเย็น "เพราะวันนีเ้ จ้าก็จะตาย
แล้ว"
"หลีห่ านอีเซียนกระบีห่ มิ ะจันทรา เจ้าอวดดีเกินไปแล้ว" เซีย่ ชีเตา
ยิม้ เย็น มือพลันสัน่ สะท้าน ไอร้อนขุมหนึง่ พวยพุง่ ออกมาจากฝ่ามือ มือ
ของมันค่อยๆ ฟืน้ คืนประสาทสัมผัสและกระชับดาบในมือแน่น "ข้ายังมี
อีกหนึง่ กระบวนท่า กระบวนท่าสุดท้ายของข้านามว่าสังหารเทพ"
"ท่านอาเซี่ย" ซูมู่อวี่พลันเดินขึ้นหน้า ก้าวนี้ของมันขวางทางหนี
ของหลีห่ านอีไว้
เซี่ยชีเตาทอดถอนใจตั้งท่าดาบขึ้น "ไม่ได้ต่อสู้ให้สาแก่ใจเช่นนี้
มานานมากแล้ว ท�ำให้นึกถึงยามเยาว์วัยขึ้นมา อยากตัดสินแพ้ชนะ
สักครา"
"มือสังหารไม่มีแพ้ชนะ มีแค่เป็นหรือตาย" ซูมู่อวี่เอ่ยขึ้นแผ่วเบา
"ให้คนรุน่ หลังมาพูดถ้อยค�ำเช่นนีต้ อ่ หน้า นับว่าเสียหน้ายิง่ " เซีย่ ชีเตา
ปักดาบลงในพืน้ ดินเบือ้ งหน้าและหลับตารวบรวมพลังจิต นีค่ อื พลังจิต
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ประจ�ำสกุลเซีย่ ทีใ่ ช้ฝกึ ฝนวิชาหมัดและดาบ นามว่า 'พลังรวบรวม' ยามนี้
มันเริม่ รวบรวมพลังปราณทัว่ ร่าง และเมือ่ พริบตาทีด่ งึ ดาบออกจากพืน้
จะประดุจเทพปีศาจจุติลงมา!
"ผีถือร่ม" หลี่หานอีทอดสายตามองซูมู่อวี่อย่างเย็นชา
ซูมู่อวี่ก้มศีรษะลง "เจ้าเมืองรอง"
"เจ้ายังคงเป็นเช่นเดิม ผูอ้ นื่ มักบอกว่าข้าเป็นคนเลือดเย็น แต่เป็นเจ้า
ต่างหากกระมัง บางคราข้าก็สงสัยเหลือเกินว่าเกิดอันใดขึน้ กับเจ้า ไยเจ้า
จึงเป็นคนไร้หวั ใจถึงเพียงนีเ้ ล่า" หลีห่ านอีมองซูมอู่ วีพ
่ ลางกล่าว
ซู มอู่ วี่ ก ้ ม หน้ า มองแอ่ ง น�้ ำ ใต้ เ ท้ า ก่ อ นส่ า ยศี ร ษะ "ความรู ้ สึ ก
ยามเคียงบ่าเคียงไหล่ในตอนนัน้ ข้าย่อมจ�ำได้ดี เพียงแต่วา่ เรือ่ งบางเรือ่ ง
ข้ามิอาจตัดสินใจได้"
"หากกล่าวว่ายามนั้นส�ำนักอั้นเหอส่งคนมาร่วมมือกับยุทธภพ
ในจงหยวนเพื่อรับมือกับพรรคมารเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เช่นนั้น
การตัดสินใจครัง้ นีก้ น็ บั ว่าโง่เขลาสิน้ ดี" หลีห่ านอีขมวดคิว้ มุน่ "ซูชางเหอ
เจ้านั่นต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ ตอนที่ข้าพบมันครั้งแรก ข้าก็รู้สึกว่า
สักวันความทะเยอทะยานนัน้ จะต้องท�ำลายตัวมันเอง"
เวลานี้เงาร่างสามร่างได้ร่อนตัวลงเบื้องหลังหลี่หานอี พวกมัน
โพกหน้าด้วยผ้าสีด�ำ นัยน์ตาฉายแววเหี้ยมเกรียมอยู่หลายส่วน
"ส�ำนักอัน้ เหอกับส�ำนักถัง การร่วมมือกันเช่นนีช้ า่ งหาดูได้ยากยิง่ "
หลีห่ านอีแค่นยิม้ เย็น
"เจ้ามองออกแล้วหรือ" สุม้ เสียงแหบพร่าแก่ชราดังขึน้ เบือ้ งหลังมัน
"สามผูเ้ ฒ่าแห่งส�ำนักถัง ถังอิน่ ถังเลีย่ และถังเยวีย่ ลัว่ นอกจาก
นายท่านผู้เฒ่าถัง ผู้เฒ่าของส�ำนักถังที่เหลืออยู่เพียงสามคน วันนี้
ล้วนมาตายที่นี่กันหมด ช่างน่าเสียดายยิ่งนัก" หลี่หานอีทอดถอนใจ
แผ่วเบา
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ผู้เฒ่าสามคนนั้นปลดผ้าปิดหน้าลง เผยให้เห็นเรือนผมสีดอกเลา
ผู้เฒ่าถังอิ่นที่เป็นหัวหน้ายิ้มเย็นพลางเอ่ย "หลี่หานอี ถ้อยค�ำนี้ของเจ้า
ช่างโอหังยิง่ นัก"
"โอหั ง อย่างนั้ น หรื อ " หลี่ ห านอี แ ย้ ม รอยยิ้ ม พลางยกกระบี่ ขึ้ น
เอ่ยด้วยเสียงดังกังวาน "ก็แค่ผู้น�ำสกุลของส�ำนักอั้นเหอสองคนกับ
สามผู้เฒ่าแห่งส�ำนักถัง...ฆ่าทิ้งเสียก็สิ้นเรื่อง!"
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บทที่ 133
กระบี่แห่งเซียนกระบี่มาจากฟากฟ้า

ในบรรดาเซียนกระบีท่ งั้ ห้า เซียนกระบีเ่ ดียวดายนับว่าลึกลับทีส่ ดุ
กระบี่คู่กายของมันมีนามว่า 'จิ่วเกอ (เก้าคีตา)' แต่เพราะกระบี่เล่มนี้
ไม่เคยออกจากฝัก จึงไม่ถกู จัดให้อยูใ่ นสิบกระบีช่ อื่ ดังในใต้หล้า
เซียนกระบีป่ ราชญ์สง่างามทีส่ ดุ กระบีค่ กู่ ายมีนามว่า 'วัน่ เจวีย่ นซู
(หมืน่ ม้วนต�ำรา)' ซึง่ มันเป็นผูต้ งั้ ชือ่ เอง กระบีก่ ไ็ ม่ทราบว่าซือ้ มาจากทีใ่ ด
ย่อมไม่เคยมีชอื่ เสียงอยูใ่ นสิบกระบีช่ อื่ ดังในใต้หล้า
เซียนกระบีพ
่ รตคูค่ วรกับค�ำว่า 'เซียน' เป็นทีส่ ดุ มันฝึกวิถพ
ี รตอยู่
บนเขาชิงเฉิงมานานถึงสามสิบปี ถือกระบี่นามว่า 'ชิงเซียว' นับเป็น
อั น ดั บ หกในกระบี่ ชื่ อ ดั ง ในใต้ ห ล้ า กอปรซึ่ ง มรรคาอั น เป็นพื้ น ฐาน
แห่งลัทธิเต๋า จึงเป็นกระบี่อันดับหนึ่งของมรรคาพรต
เซียนกระบีพ่ โิ รธแข็งกร้าวทีส่ ดุ กระบีค่ กู่ ายย่อมเป็นกระบีแ่ ห่งราชัน
'พัว่ จวิน' จัดอยูใ่ นอันดับห้าของกระบีช่ อื่ ดังในใต้หล้า
ขณะที่กระบี่ของหลี่หานอีคือกระบี่คู่กายของเซียนกระบี่คุนหลุน
เมือ่ หนึง่ ร้อยปีกอ่ น...เถีย่ หม่าปิงเหอ จัดอยูใ่ นอันดับสามของกระบีช่ อื่ ดัง
ในใต้หล้า ร้อยปีกอ่ นใต้หล้ามีเซียนกระบีค่ นุ หลุนเพียงหนึง่ เดียว สุดท้าย
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ว่ากันว่ามันขีว่ หิ คยักษ์หายากจากเขาคุนหลุนขึน้ ฟ้าไปแล้ว แต่อย่างไร
นี่ก็เป็นแค่ต�ำนานเล่าขาน ไม่มีผู้ใดเห็นภาพเหตุการณ์นั้นด้วยสองตา
สิง่ ทีห่ ลงเหลือไว้มเี พียงกระบีค่ กู่ ายของเซียนกระบีใ่ นต�ำนาน ซึง่ ถูกผนึกอยู่
กลางค่ายกลกระบีข่ องมัน และเป็นหลีห่ านอีทที่ ะลวงค่ายกลกระบีแ่ ห่งยุค
ตัดสะบั้นขุนเขาหิมะที่ถูกแช่แข็งมานับร้อยปีแล้วเอากระบี่เล่มนั้นไป
หากกล่าวถึงกระบี่คู่กายเพียงอย่างเดียว หลี่หานอีก็ถือเป็นอันดับหนึ่ง
ในบรรดาเซียนกระบีผ่ ยู้ งิ่ ใหญ่ทงั้ ห้า
ขณะที่ ใ นบรรดาเซี ย นกระบี่ ทั้ ง ห้ า นี้ เซี ย นกระบี่ เ ดี ย วดาย
ไม่เคยออกจากมูเ่ หลียงเมืองเดียวดายแม้เพียงครึง่ ก้าว เซียนกระบีพ
่ รต
ไม่ลงเขาชิงเฉิงมาตลอดสามสิบปี เซียนกระบี่ปราชญ์เร้นกายอยู่ใน
หมู่ผู้คน ลึกลับยากยิ่งจะคาดเดา ส่วนเซียนกระบี่พิโรธก็มีอีกชื่อว่า
'เซียนกระบีม่ าร' ในสายตาชาวโลกมันเหมือนมารร้ายมากกว่าเซียนกระบี่
มีเพียงกระบี่ของหลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทราที่ชาวโลกพบเห็น
ได้ บ่อยครั้ ง ที่ สุ ด ทว่ า จากที่ พ วกมั น พบเห็ น มา กระบี่ ข องหลี่ ห านอี
ไม่เคยพ่ายแพ้
"เคลื่อนกระบี่!" หลี่หานอีตวาดกร้าว เถี่ยหม่าปิงเหอพุง่ ขึ้นฟ้า
โดยพลัน นางทะยานร่างตามขึ้นไปคว้าด้ามกระบี่ไว้ และฟาดฟันใส่
ผู้เฒ่าทั้งสามของส�ำนักถัง
แต่ไหนแต่ไรคนของส�ำนักถังไม่ชำ� นาญการสูร้ บระยะใกล้ พวกมัน
จึงถอยกรูดไป ทว่าปราณกระบีด่ ดุ นั ทีโ่ ถมเข้ามาจากเบือ้ งบนท�ำให้พวกมัน
อับจนหนทาง ทว่าโชคดีทกี่ ระบีเ่ ล่มหนึง่ พุง่ ขึน้ ไปก�ำบังพวกมันไว้
หรือต้องกล่าวว่าเป็นร่มคันหนึ่งกับคนผู้หนึ่ง
ร่มกระดาษน�้ำมันคันนั้นปะทะกับกระบี่เถี่ยหม่าปิงเหอ ตัวร่ม
แตกกระจายในพริบตา ร่มกระดาษน�ำ้ มันทัง้ คันขาดกระจุยปานดอกไม้
แย้มบาน คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล่มพุ่งสวนออกไปเป็นภาพงดงามทว่า
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อันตราย
"ค่ายกลกระบี่สิบแปดเล่มอย่างนั้นรึ" หลี่หานอีแค่นหัวร่อ ก่อน
ฟาดฟันกระบีอ่ อกไปอีก
ซู มู ่ อ วี่ ที่ อ ยู ่ ก ลางอากาศขมวดคิ้ ว มุ ่ น มื อ ซ้ า ยกระตุ ก โดยพลั น
คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล่มที่พุ่งออกไปเมื่อครู่กลับมาอยู่เบื้องหน้ามัน
ในชั่วพริบตาและเรียงซ้อนเป็นเกราะก�ำบังต้านรับกระบี่ของหลี่หานอี
ไว้ได้ กระนัน้ ซูมอู่ วีก่ ถ็ กู โจมตีจนร่วงลงมา มันพลิกกายลงบนพืน้ ยืนขึน้
อย่างมั่นคง มือของมันจับด้ามกระบี่บางฉางหงที่เดิมเป็นด้ามจับร่ม
คมกระบี่บางอีกสิบเจ็ดเล่มสาดเทลงมา ปักลงบนพื้นดินรอบกายมัน
ผูเ้ ฒ่าทัง้ สามของส�ำนักถังแยกย้ายกันไปโดยพลัน ในมือเคลือ่ นไหว
เล็กน้อยอย่างพร้อมเพรียง
เทียบพญายม เข็มเครามังกร น�้ำตาพักตร์ชาด
อาวุธลับระดับสุดยอดของส�ำนักถังทั้งสามชิ้นพุ่งเข้าใส่หลี่หานอี
"ลมอุ ด รม้ ว นผื น ดิ น บั่ น หญ้ า ขาว เวหาสแดนเหนื อ เดื อ นแปด
หิมะโปรย" หลี่หานอีกระโดดเบาๆ ผ้าปิดหน้าพลิ้วไหว เผยดวงหน้า
งดงามเลิศล�ำ้ ให้เห็นอย่างเลือนราง "กระบีน่ นี้ ามว่า 'หิมะโปรยเดือนแปด'
กระบีท่ เี่ หน็บหนาวทีส่ ดุ ในใต้หล้า ข้าเป็นผูส้ ร้างขึน้ เอง"
หนึ่ ง กระบี่ ว าดออกไป ลมหิ ม ะโบกพั ด ราวกั บ โลกนี้ จ มดิ่ ง อยู ่
ท่ า มกลางความหนาวเหน็ บ เยื อ กแข็ ง อาวุ ธ ลั บ ทั้ ง สามชิ้ น ที่ พุ่งมา
อย่างรวดเร็วค่อยๆ ลดความเร็วลงภายใต้ไอเหน็บหนาวนี้ ท้ายที่สุด
ก็ถกู แช่แข็งอยูก่ ลางอากาศ หลีห่ านอีวาดกระบีใ่ นมือแผ่วเบา ปัดพวกมัน
ร่วงลงสูพ
่ นื้
"นี.่ ..นีเ่ ป็นไปได้อย่างไร" ผูอ้ าวุโสส�ำนักถังเบิกตากว้างอย่างตกตะลึง
"ใต้หล้านีม้ วี ชิ ากระบีเ่ ช่นนีด้ ว้ ยหรือ"
"นี่ คื อ กระบี่ แ ห่ ง เซี ย นกระบี่ จุ ติ ล งมาจากฟากฟ้ า " หลี่ ห านอี
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วาดกระบี่แผ่วเบา ไอเหน็บหนาวแผ่รอบกายเย็นยะเยือก สง่างาม
เหลือคณา
ซูมอู่ วีใ่ ช้มอื ซ้ายควบคุมคมกระบีบ่ างสิบเจ็ดเล่มพุง่ เข้าใส่หลีห่ านอี
ส่วนตัวมันเองก็พุ่งตามขึ้นไป คมกระบี่บางทั้งสิบเจ็ดเล่มรวดเร็วดุดัน
ยามประดังเข้าใส่ราวพิรุณย�่ำสนธยา ฉางหงกระบี่บาง ยามพิฆาต
ใช้ ห นึ่ ง การโจมตี พ รากหนึ่ ง วิ ญ ญาณ นี่ คื อ กระบี่ ข องซู มู ่ อ วี่ ที่ มิ ไ ด้
เปลี่ยนสีฟ้าดินเหมือนอย่างกระบี่ของหลี่หานอี แต่ก็ยังคงงดงาม เป็น
ความงดงามของศาสตร์สังหารอันวิจิตรประณีตประการหนึ่ง!
หลี่หานอีพลันหมุนกาย ยกกระบี่ขึ้นสูงลิ่ว อาภรณ์ขาวปลิวไสว
ปานเทพเซียนลงมายังโลกมนุษย์ ทว่าจากนัยน์ตาทีม่ เี กล็ดหิมะลอยล่อง
เมือ่ ครูน่ ี้ สายตาของหลีห่ านอีครัง้ นีค้ ล้ายว่าเปล่งประกายแสงอุน่ ระอุ
"ดุจลมวสันต์คำ�่ คืนนัน้ พัดผ่าน ดัง่ ดอกหลีบานสะพรัง่ นับพันหมืน่ "
มุมปากของหลี่หานอียกขึ้นเล็กน้อยภายใต้ผ้าปิดหน้าสีเทาที่ปลิวไสว
สายตาของนางอ่อนโยน น�้ำเสียงก็นุ่มนวลอย่างยากยิ่งจะพบพาน
"กระบี่นี้นามว่า 'ลมวสันต์มา' กระบี่ที่อบอุ่นที่สุดในใต้หล้าซึ่งคนผู้นั้น
เป็นผูส้ ร้าง"
"ยอดกระบี่ ช่างเป็นกระบีจ่ ากฟากฟ้าโดยแท้" ซูมอู่ วีผ่ งกศีรษะ ทว่า
กระบีใ่ นมือยังไม่หยุด
อาวุธของมันเป็นแค่คมกระบีข่ องสามัญชน แต่กลับต้องมาต่อกรกับ
กระบีข่ องเทพเซียน
เสียดายก็แต่กระบี่ของสามัญชนมีเพียงจิตสังหาร ทว่ากระบี่ของ
เทพเซียนกลับมากล้นด้วยความรูส้ กึ
คมกระบี่ ป ะทะกั น คมกระบี่ บ างสิ บ เจ็ ด เล่ ม ของซู มู ่ อ วี่ ถู ก
เถีย่ หม่าปิงเหอของหลีห่ านอีฟาดฟันกระจายออกไป เหลือเพียงหนึง่ เล่ม
ในมือคอยต้านรับ มันสะบัดมือซ้ายด้วยสีหน้าเรียบเฉย คมกระบี่บาง
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สิบเจ็ดเล่มที่กระเด็นไปพลันลอยคว้างรอบตัวและจู่โจมเข้าใส่ทั้งสอง
แทบทันใด
จู่โจมด้วยก�ำลังที่หมายจะพินาศไปด้วยกัน
"ข้ า ยั ง ไม่ ไ ด้ พ บมั น อี ก ครั้ ง ข้ า ยั ง ตายไม่ ไ ด้ ! " หลี่ ห านอี ต วาด
เสียงกร้าวและรัง้ กระบีก่ ลับมาโดยพลัน เท้าข้างหนึง่ เตะสกัดคมกระบีบ่ าง
สิบเจ็ดเล่มของซูมู่อวี่
ซูมู่อวีส่ ะบัดมือข้างซ้ายอีกครัง้ คมกระบีบ่ างสิบเจ็ดเล่มทีห่ มายโจมตี
คนทัง้ คูพ
่ ลันเปลีย่ นทิศทางพุง่ ผ่านข้างกายไป มันหมุนกายกลางอากาศ
ใช้เท้าข้างหนึง่ เตะกระบีเ่ ล่มหนึง่ ในนัน้ ไปทางหลีห่ านอี
หลี่หานอีก�ำลังคิดจะเบี่ยงกายหลบ แต่กลับค้นพบว่ามีอาวุธลับ
สามชิน้ จูโ่ จมเข้ามา
ครานีเ้ ป็นอาวุธลับทีเ่ หมือนกันสามชิน้ ยอดอาวุธลับของส�ำนักถัง...
บัวพุทธพิโรธ ปทุมมาซ้อนกลีบ หนึ่งบุปผาแยกตัวเป็นยี่สิบเอ็ดกลีบ
บัวพุทธพิโรธสามดอก รวมแล้วเป็นหกสิบสามกลีบ พุง่ จูโ่ จมใส่หลีห่ านอี
ในคราเดียว
มืดฟ้ามัวดิน มิอาจหลีกหนีได้
ในที่ สุ ด เซี่ ย ชี เ ตาก็ ลื ม ตาขึ้ น นั ย น์ ต าของมั น ทอแสงสว่ า ง มั น
คว้าดาบยาวที่ปักอยู่ตรงหน้าและทะยานร่างไปยังเบื้องหลังหลี่หานอี
"ของเจ้าเป็นกระบี่แห่งเซียนกระบี่ที่มาจากฟากฟ้า ส่วนของข้า...
เป็นดาบสังหารเทพพอดี!" เซีย่ ชีเตาเงือ้ ดาบยาวขึน้ ฟาดฟันออกไป พลัง
ของดาบนีเ้ หนือกว่าหกดาบทีใ่ ช้กอ่ นหน้านีเ้ สียอีก นามว่า 'สังหารเทพ'
มิใช่คำ� คุยโวโอ้อวด ดาบนีข้ องเซีย่ ชีเตากล่าวได้วา่ เลิศล�ำ้ ทีส่ ดุ เช่นกัน!
กระบี่ พิ ฆ าตของซู มู ่ อ วี่ บั ว พุ ท ธพิ โ รธของสามผู ้ เฒ่าส� ำ นั ก ถั ง
กอปรกับดาบสังหารเทพของเซีย่ ชีเตา! นีน่ บั ว่าเป็นค่ายกลตาย ค่ายกล
ที่ตายจนไม่อาจตายได้มากกว่านี้แล้ว!
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หากว่าคนที่พวกมันต้องการฆ่ามิใช่หลี่หานอี
หลีห่ านอียงั คงเป็นหลีห่ านอีอยูว่ นั ยังค�ำ่ ...เซียนกระบีผ่ มู้ เิ คยลิม้ รส
ความพ่ายแพ้!
เขตแดนกระบี่ ขุ น เขาธาราของหลี่ ห านอี มี ส ามขั้ น ขั้ น แรก
พบขุนเขาคือขุนเขา พบธาราคือธารา ขั้นที่สองพบขุนเขามิใช่ขุนเขา
พบธารามิใช่ธารา ขัน้ ทีส่ ามพบขุนเขายังเป็นขุนเขา พบธารายังเป็นธารา
หลี่หานอีฝึกกระบี่อยู่บนยอดเขาชังซานมานานปี เข้าสู่ขั้นที่สามของ
เขตแดนกระบี่ขุนเขาธาราตั้งนานแล้ว ทว่าเหนือขั้นที่สามขึ้นไปนั้น
ยังคงมีกระบีเ่ ทวมรรคา
เข้าถึงขั้นนั้นเมื่อใดก็จะเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้
หลี่หานอีพลันหลับตาลง พึมพ�ำกับตนเองเสียงเบา
"ขอให้ข้าหวนนึกถึงดอกท้อในยามนั้น"
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บทที่ 134
หนึ่งกระบี่เถาฮวามา

ดอกท้อยามนั้นก�ำลังดี เด็กสาวถือกระบี่ยืนอยู่บนสันก�ำแพง
เมื่อแรกพบเด็กหนุ่ม เด็กสาวมุ่งแต่จะประลองกระบี่ เด็กหนุ่มมุ่งแต่
จะกินผลท้อฤดูกาลต่อไป
การพานพบมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเช่นนี้
ทว่าการพานพบอีกครั้งกลับมิอาจคาดการณ์เช่นนั้น
ข้าไม่เคยลืมเจ้า ข้าจ�ำกระบี่ของเจ้ากับความอ่อนโยนอบอุ่น
ที่เร่งให้ดอกท้อบานสะพรั่งในเหมันตฤดูได้
ให้ข้าหวนนึกถึงกระบี่ของเจ้าเถิด
ข้าชือ่ หลีห่ านอี ข้าถือกระบีเ่ ถีย่ หม่าปิงเหอ วิชากระบีท่ ขี่ า้ ฝึกนามว่า
'ยั้งนที' ทว่านับตั้งแต่ที่พานพบเจ้า ข้าก็ไม่อาจสงบจิตใจดั่งสายน�้ำ
ที่หยุดนิ่งได้อีกเลย ในเมื่อฝึกกระบี่เทวมรรคาที่จิตใจสงบนิ่งดั่งหยุดยั้ง
สายน�ำ้ ไม่สำ� เร็จ เช่นนัน้ ข้าก็ไม่รวู้ า่ กระบีม่ ากอารมณ์ของข้านี.้ ..จะเข้าสู่
เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้หรือไม่
"นี่..." เซี่ยชีเตาเบิกตาโพลง
ดาบของมัน อาวุธลับของสามผูเ้ ฒ่าส�ำนักถัง และคมกระบีบ่ นิ ของ
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ซูมอู่ วีพ่ ลันถูกท�ำให้ชา้ ลงหลายร้อยเท่าจนมันมองเห็นฝุน่ ธุลที ฟ่ี งุ้ กระจายขึน้
และร่วงหล่นลงอย่างแช่มช้าอยู่รอบตัวดาบ มีเพียงกระบี่ของหลี่หานอี
ทีย่ งั คงดุดนั และรวดเร็ว มันนึกถึงเขตแดนตามต�ำนานเล่าขานขึน้ มาได้
เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรทีอ่ ยูเ่ หนือเขตแดนฟ้าไร้พนั ธนาการทีซ่ งึ่ ใกล้เคียง
กับเทพเซียน
ในใต้ ห ล้ า มี ค นไปถึ ง เขตแดนนี้ จ ริ ง หรื อ ! เซี่ ย ชี เ ตามองเห็ น
แสงกระบี่ของหลี่หานอีพวยพุ่งเข้ามา มันพลันแย้มยิ้ม ชีวิตนี้ของมัน
ฆ่าคนมานับไม่ถว้ น ผ่านภยันตรายมาเหลือคณานับ ทว่ากลับเป็นครัง้ แรก
ทีร่ บั รูก้ ลิน่ รสแห่งความตายอย่างชัดเจนเช่นนี้
ก่อนตายมียอดกระบี่เช่นนี้เคียงส่ง ข้าก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว
หลี่ ห านอี รู ้ สึ ก ว่ า ชั่ ว พริ บ ตาที่ อ อกกระบี่ จิ ต ใจของตนราวกั บ
ลอยละล่องออกไปชัว่ ขณะ เหมือนตนเองล่องลอยอยูร่ ะหว่างฟ้าดิน นาง
ก้มหน้าทอดตามองจากบนท้องฟ้า พบเห็นพวกเหลยอู๋เจี๋ยก�ำลังห้อม้า
เร่งเดินทาง พบเห็นซือคงฉางเฟิงในชุดสีดำ� ถือทวนยืนอยูบ่ นก�ำแพงเมือง
เสวีย่ เยวีย่ กระดกดืม่ สุราหันมองไปยังทิศใต้ พบเห็นเมืองเทียนฉีค่ ล้ายจะ
มี แ สงรุ ้ ง วู บ ผ่ า นไปทางทั ก ษิ ณ พบเห็ น คนผู ้ ห นึ่ ง สวมอาภรณ์ สี ม่วง
ตลอดทัง้ ร่าง เหินทะยานมายังแดนใต้ พันทัพหมืน่ อาชาก็มอิ าจต้านทาน!
"นีน่ ะ่ หรือเขตแดนเร้นลับจิตพเนจร หรือว่าข้าตายไปแล้ว" ยามนี้
หลีห่ านอีได้สติคนื มา นางพลันกระอักเลือดค�ำโต กระบีใ่ นมือสัน่ เทา
ทุกสิ่งทุกอย่างคืนสู่สภาวะปกติในชั่วพริบตา!
เซีย่ ชีเตาปลาบปลืม้ ยินดียงิ่ มันฟาดฟันดาบยาวแสกกลางกระหม่อม
ของหลีห่ านอี
หลี่หานอีวาดกระบี่สุดท้ายออกไปด้วยแรงทั้งหมดที่มี!
หนึ่งกระบี่ร่ายร�ำ!
นางหมุนกายอยูท่ เี่ ดิม กระบีร่ า่ ยร�ำ ไอน�ำ้ ค้างแข็งแผ่ซา่ น เคลือบแฝง
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แสงรุ้งไหลริน ฟาดฟันคมกระบี่บินและกลีบดอกบัวหกสิบสามกลีบ
จนพ้นทาง สุดท้ายก็เผชิญหน้ารับดาบยาวที่ฟาดฟันเข้ามา!
ดาบปะทะกระบี่!
เซี่ยชีเตาตวาดกร้าว "นี่เป็นดาบที่เจ็ดของข้า!"
"ประเสริฐ!" หลี่หานอีรับค�ำเสียงดัง
เงาร่างทั้งสองตัดสลับกัน
แสงประกายระยับสายหนึ่งวูบวับผ่านท้องฟ้า
หลีห่ านอีรอ่ นตัวลงสูพ่ นื้ ปักกระบีไ่ ว้ทเี่ บือ้ งหน้า "เซีย่ ชีเตาสกุลเซีย่
นับเป็นยอดดาบเล่มหนึง่ "
เซี่ยชีเตาก็ร่อนตัวลงพื้นเช่นเดียวกัน มันยกมือที่กุมดาบขึ้น ทว่า
ในมือของมันกลับมีเพียงด้ามดาบ มันยิม้ บาง ทันใดนัน้ ตัวดาบก็รว่ งหล่นลง
ปักลงในพืน้ ดินเบือ้ งหน้า "ยอดไม่เท่าคน" เซีย่ ชีเตาหันหลังพลางส่ายศีรษะ
ให้หลีห่ านอี
"กระบีเ่ มือ่ ครูน่ ชี้ า่ งน่าอัศจรรย์ แต่นา่ เสียดายยิง่ นัก เจ้าช้าไป อีกแค่
ก้าวเดียวก็จะเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้แล้ว ผู้คนต่างกล่าวว่า
ยอดคนอันดับหนึง่ ในใต้หล้ามิใช่ไป่หลีต่ งจวินก็เป็นลัว่ ชิงหยาง คิดไม่ถงึ ว่า
เซียนกระบี่หิมะจันทราผู้เผชิญหน้ากับความตายจะมาถึงขั้นนี้ได้ด้วย
กระบีเ่ ดียว" เสียงอันเหีย้ มเกรียมพลันดังขึน้
หลีห่ านอีเหลียวมองและพบเห็นชายหนุม่ ในชุดคลุมสีดำ� ปรากฏกาย
อยูต่ รงนัน้ นางมุน่ คิว้ เอ่ยขึน้ ว่า "ซูชางเหอ!"
"หลีห่ านอี!" ซูชางเหอผูน้ ำ� สกุลใหญ่แห่งส�ำนักอัน้ เหอยกยิม้ มุมปาก
เล็กน้อย "ไม่ได้พบกันนานแล้ว"
"ใช่ ไม่ได้พบกันนานแล้ว" หลีห่ านอีทอดมองชายหนุม่ ตรงหน้าด้วย
สายตาเยียบเย็น
"เห็นทีเจ้าก็ยงั ไม่ชอบข้าเหมือนเดิม" ซูชางเหอเดินเข้ามาทีละก้าว

28 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 3

"แต่บงั เอิญยิง่ นัก ข้าก็เช่นกัน ดังนัน้ ข้ามาฆ่าเจ้าแล้ว"
หลี่หานอีพลันหัวร่อ "เจ้ายังเป็นเหมือนเคย ปรากฏตัวในเวลา
ที่เหมาะสมที่สุด"
ซูชางเหอแย้มยิ้ม "ใช่ หาไม่แล้วด้วยความสามารถเท่านี้ของข้า
จะขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� สกุลใหญ่ได้อย่างไร"
"เจ้าคงคิดว่าข้าหมดเรีย่ วแรงแล้ว แต่เจ้าเชือ่ หรือไม่วา่ ข้ายังมีแรง
อีกหนึง่ กระบี่ หลังจบกระบีน่ ขี้ า้ จะตาย แต่เจ้าก็ไม่รอดเช่นกัน" หลีห่ านอี
กล่าวเสียงเนิบ
ซูชางเหอย่างกรายเข้ามาโดยพลัน ชุดคลุมสีด�ำปลิวไสว มัน
ตวาดกร้าว "เช่นนั้นก็ลองดูสักครา!" มันซัดฝ่ามือใส่หลี่หานอี!
"เคลื่อนกระบี่!" หลี่หานอีตวาดเสียงกร้าว
อาภรณ์สขี าวถูกย้อมเป็นสีแดงในพริบตา รอยแผลทีบ่ าดเจ็บจาก
การโรมรันต่อตีมาตลอดหลายวันพลันปริแตก เลือดสีแดงสดพุง่ กระฉูด
ออกมา กระบีเ่ ถีย่ หม่าปิงเหอทีเ่ ดิมขาวนวลดุจหยกงามตลอดทัง้ เล่มก็พลัน
ถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉาน ฉาบย้อมด้วยพลังอันน่าประหวั่นพรั่นพรึง
ขุมหนึ่ง มันหมุนวนอยู่เบื้องหน้าหลี่หานอี หลี่หานอีจับมันไว้แล้วแทง
ออกไป
ซูชางเหอฟาดหนึ่งฝ่ามือออกไป กระบี่ของหลี่หานอีเชื่องช้าลง
แทบทันใด!
อี ก หนึ่ ง ฝ่ามื อ หลี่ ห านอี ถื อ กระบี่ ถ อยกรู ด ไป มื อ คู ่ นั้ น สั่ น เทิ้ ม
ไม่หยุดยั้ง!
อีกหนึ่งฝ่ามือ ร่างของหลี่หานอีถูกโจมตีกระเด็นออกไป กระบี่
เถี่ยหม่าปิงเหอหลุดออกจากมือ กระเด็นไปพร้อมกับร่างของนาง
"ให้เป็นเช่นนีแ้ ล้วกัน" หลีห่ านอีทอดถอนใจแผ่วเบา ก่อนหลับตาลง
"ตายเสียเถิด!" ซูชางเหอยกฝ่ามือขึ้นพร้อมตวาดกร้าว
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"หยุด!" มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากที่ไกลออกไปสามหลี่
"หยุด!" เสียงนั้นคล้ายจะอยู่ในระยะร้อยจั้ง
"หยุด!" เมือ่ เสียงครัง้ ทีส่ ามดังขึน้ เห็นได้ชดั ว่าอยู่ใกล้เพียงเอือ้ มมือ
ซูชางเหอตะลึงงัน กระบี่ไม้สีแดงเล่มหนึ่งแหวกฝ่าอากาศเข้ามา
รอบกระบีไ่ ม้นนั้ มีดอกท้อปลิวว่อน งดงามมิอาจจ�ำแนก ทว่าขณะเดียวกัน
ก็เหีย้ มเกรียมจนน่าเกรงขามสะพรึงกลัว
พลังกระบี่นั้นอยู่เหนือหนึ่งกระบี่ร่ายร�ำกระบวนท่าสุดท้ายของ
หลี่หานอีจนแทบจะเทียบเคียงเทวมรรคา! ใต้หล้านี้ยังมีผู้ใดออกกระบี่
เช่นนี้ได้อีก เบื้องหลังกระบี่ไม้เป็นชุดพรตสีม่วงปลิวไสว ซูชางเหอ
สบสายตากับคนผูน้ นั้ คนผูน้ นั้ มองมันด้วยสายตาสงบนิง่ ทว่าในส่วนลึก
ของสายตานั้นเห็นได้ชัดว่ามีเกลียวคลื่นโหมซัดสาดอยู่
"ผู้น�ำสกุลใหญ่!" ซูมู่อวี่ผู้ไม่ยี่หระต่อสิ่งใดเสมอมาโพล่งร้องลั่น
ซูชางเหอไม่ลังเลแม้แต่น้อย มันเก็บฝ่ามือกลับแล้วหลีกถอย
โดยพลั น ! ต่ อ ให้ จิ ต สั ง หารของมั น แกร่ ง กล้ า เพี ย งใดก็ มิ ก ล้ า สั ม ผั ส
ความแหลมคมของกระบี่นั้น
คนผู้นั้นเห็นซูชางเหอถอยไปแล้วก็ไม่คิดตามโจมตี เพียงเก็บ
กระบีไ่ ม้ทอ้ แล้วหมุนกายกระโดดไปข้างหน้า กอดรับหลีห่ านอีทกี่ ำ� ลังจะ
ล้มลงพืน้ เอาไว้อย่างเบามือ กระบีเ่ ถีย่ หม่าปิงเหอหล่นมาปักลงข้างกาย
ของพวกมัน ดอกท้อปลิวว่อนรอบกายประหนึง่ หอบเอาอากาศแสนอบอุน่
ในเดือนสี่ ยามทีส่ รรพสิง่ ล้วนงดงามทีส่ ดุ มาด้วย
ยามนี้ผ้าปิดหน้าสีเทาเลื่อนหลุดลงอีกครั้ง เผยให้เห็นดวงหน้า
งามเลิศล�้ำ
ทุกสิ่งราวกับถูกก�ำหนดไว้แล้ว ดอกท้อที่ปลิวว่อน ผ้าปิดหน้า
ที่เลื่อนหลุด การพานพบกันอีกครั้งของคนทั้งสอง
ชายหนุ่มรูปงามผู้สวมชุดนักพรตสีม่วงยื่นมือไปเช็ดรอยเลือด

30 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 3

ตรงมุมปากของหลี่หานอี สุ้มเสียงอบอุ่นอ่อนโยน "เทพธิดาน้อย ข้า
คิดถึงเจ้าเหลือเกิน ข้าคิดมาโดยตลอดว่าการพบกันอีกครัง้ ของพวกเรา
จะเป็นเช่นไร
ข้ า มาจากเขาชิ ง เฉิ ง ระหว่ า งทางพบป่าท้ อ ผื น หนึ่ ง ข้ า คิ ด ว่ า
การพบกันอีกครั้งของเราควรจะมีดอกท้อ จึงได้น�ำกลีบดอกท้อทั้งป่า
มาด้วย
เจ้าพึงใจหรือไม่ ไม่พึงใจก็ช่วยไม่ได้
ข้าลงเขามาแล้ว และจะไม่กลับไปอีก
เทพธิดาน้อย เราไปกันเถิด"
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บทที่ 135
เซียนกระบี่พิโรธ

หลี่ ห านอี ท อดมองคนตรงหน้ า อย่ า งตกตะลึ ง ยามนั้ น ยั ง เป็ น
เด็กหนุม่ ทีน่ งั่ รอกินผลท้ออย่างตัง้ อกตัง้ ใจอยูใ่ ต้ตน้ ท้อ บัดนีก้ ลับกลายเป็น
ชายหนุ่มรูปงามไว้เคราบาง สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือดวงตาใสบริสุทธิ์
ดุจผิวทะเลสาบคู่นั้นกับเสียงอันอ่อนโยนที่เอ่ยว่า 'เทพธิดาน้อย'
"ไม่น้อยแล้ว" ใบหน้าของหลี่หานอีแดงเรื่อ พูดจบนางก็ตะลึงงัน
ได้พบกันอีกครั้งหลังผ่านไปสิบกว่าปี อย่างไรก็คดิ ไม่ถึงว่าประโยคแรก
ที่ตนพูดจะเป็นเช่นนี้ กาลก่อนอาจจะก่นด่าอย่างเดือดดาลว่า 'เหตุใด
เจ้ามาเอาป่านนี้' หรืออาจจะตบหน้าสักฉาดแล้วหมุนกายจากไปอย่าง
สง่างาม ทว่ากลับกลายเป็นประโยคที่ว่า 'ไม่น้อยแล้ว' ซึ่งเคลือบแฝง
ไปด้วยความเหนียมอายกะบึงกะบอนทีถ่ กู จังหวะและมีรสชาติถงึ เพียงนัน้
ใช่แล้ว วันเวลาผ่านไปสิบกว่าปี ทั้งสองล้วนมิใช่เด็กน้อยแล้ว
เทพธิดาน้อยในตอนนั้นก็อายุสามสิบกว่าแล้ว
"ใช่แล้ว เป็นเทพธิดาใหญ่แล้ว งดงามยิง่ กว่าครัง้ กระโน้นเสียอีก"
นักพรตชุดม่วงกล่าวเสียงแผ่วเบา
หลี่หานอีเอ่ยถาม "หลายปีมานี้เหตุใดเจ้าไม่ลงจากเขา"
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นักพรตชุดม่วงทอดถอนใจ กล่าวขึน้ ว่า "เพราะชีวติ นีข้ องข้ามีโอกาส
ลงเขาเพียงครัง้ เดียว"
ซูชางเหอลุกขึ้นมองนักพรตชุดม่วงผู้มาพร้อมกับกระบี่ไม้ท้อผู้นั้น
ก่อนกล่าวเสียงเคร่งขรึม "เจ้าอวี้เจินเซียนกระบี่พรตหรือ"
สามผู้เฒ่าส�ำนักถังสบสายตากันด้วยความตกตะลึง เจ้าอวี้เจิน
เจ้าส�ำนักเขาชิงเฉิงผู้ถูกกล่าวถึงว่ามีความลึกลับน่าอัศจรรย์ประหนึ่ง
เทพเซียนในยุทธภพ นับตัง้ แต่ถอื ก�ำเนิดก็ถกู หลีว่ ซ์ เู่ จินพาไปยังเขาชิงเฉิง
และไม่เคยลงเขาตลอดสามสิบกว่าปี ระหว่างนั้นอาศัยการประมือกับ
หลีห่ านอีสองครัง้ โดยไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ ให้หลังก็ฟาดฟันกระบีบ่ นั่ แขน
ข้างหนึง่ ของเหลยอวิน๋ เฮ่อยอดฝีมอื วัยเยาว์ผเู้ ป็นทีห่ นึง่ ในส�ำนักถัง รวมถึง
ยามพรรคมารรุกรานบูรพาก็มาขัดขวางอยูท่ ตี่ นี เขาชิงเฉิงด้วยหนึง่ กระบี่
เพียงล�ำพัง บีบให้ทัพใหญ่ของพรรคมารต้องเลี่ยงเส้นทางอ้อมไปกว่า
ร้อยหลี่ สุดท้ายแม้ไม่ย่างกรายยุทธภพ แต่ก็ยังได้รับการขนานนามว่า
'เซียนกระบีพ
่ รต' หนึง่ ในเซียนกระบีผ่ ยู้ งิ่ ใหญ่ทงั้ ห้าของยุทธภพ คนเช่นนี้
ลงเขามาแล้วจริงๆ ทัง้ ยังมุง่ หน้ามาทางทิศใต้ มายังเขาลัว่ เหลย!
ไม่มีผู้ใดทราบว่าเซียนกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองร่วมมือกันแล้วจะมี
อานุภาพท�ำลายล้างปานใด อย่างไรก็ไม่มใี ครเคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้
มาก่อน
ทว่าเจ้าอวีเ้ จินผูน้ นั้ มิได้สนใจเสียงเรียกของซูชางเหอ มันเพียงกอด
หลีห่ านอีเอาไว้ ก้มหน้ากล่าวเสียงแผ่ว "เทพธิดาใหญ่ เจ้าประสงค์ไปทีใ่ ด
ข้าจะพาเจ้าไป"
"อย่าเรียกข้าว่าเทพธิดาอีก ข้ามีชื่อ ชื่อว่าหลี่หานอี" หลี่หานอี
ได้ยินค�ำว่า 'เทพธิดาใหญ่' ที่ไม่รื่นหูนักก็ออกจะจนใจอยู่บ้าง
"สายลมเย็นพัดมาพาหนาวเหน็บ คนเร่รอ่ นแสนสะท้านไร้อาภรณ์
นีม่ ใิ ช่ชอื่ ดีอนั ใด เรามาเปลีย่ นชือ่ กันเถิด" เจ้าอวีเ้ จินพลันเอ่ยขึน้
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หลีห่ านอีไม่รจู้ ะร้องไห้หรือหัวเราะดี แต่กย็ งั ถามต่อว่า "ให้ขา้ ชือ่ ว่า
อันใด"
"เถาฮวาแล้วกัน" เจ้าอวี้เจินคลี่ยิ้มอ่อนโยน
"เหตุใดเฉิ่มเชยปานนี้" หลี่หานอีมุ่นคิ้ว "หลี่เถาฮวาอย่างนั้นหรือ"
"หากเป็นผูอ้ นื่ ย่อมเฉิม่ เชย แต่หากเป็นเจ้า กล่าวได้เลยว่างดงาม
ทีส่ ดุ " เจ้าอวีเ้ จินเอ่ยทัง้ ยิม้
หลีห่ านอีทอดถอนใจ ไม่เอาความต่อ "เจ้าว่าอย่างไรก็อย่างนัน้ เถิด"
ทันใดนั้นก็เกิดสายลมคลั่งพัดโหม ดอกท้อที่โปรยปรายอยู่ทั่วพื้น
ถูกแรงลมกระหน�่ำปลิวว่อนกระจายกลางสายลม สายลมคลั่งที่มา
อย่างไม่ทนั ตัง้ ตัวนีพ
้ ดั ผ่านป่าเขา ส่งเสียงหวูดหวีดเสียดแทงหูปานภูตผี
โหยหวน
เจ้าอวีเ้ จินทอดถอนใจ เอ่ยขึน้ อย่างช่วยไม่ได้ "เทพธิดาน้อย รอข้า
ไล่คนน่าร�ำคาญเหล่านีไ้ ปก่อน เราค่อยคุยกันต่อเถิด"
"เหตุใดเรียกว่าเทพธิดาน้อยอีกแล้วเล่า" หลี่หานอีกล่าวอย่าง
แปลกใจ
"ราตรีนี้ขอยกโคมส่องเจ้าดู เกรงพานพบกันอีกครั้งเพียงฝันไป"
เจ้าอวีเ้ จินวางหลีห่ านอีไว้บนพืน้ กล่าวด้วยรอยยิม้ "สิบหกปีให้หลังพบกัน
อีกครัง้ ทุกอย่างยังคงเหมือนเก่า เทพธิดาน้อยโตขึน้ แล้วอย่างไร ในใจ
ของข้าเจ้ายังคงเป็นเทพธิดาน้อย" พูดจบก็หมุนกาย หันมองซูชางเหอด้วย
สายตาอ�ำมหิตเหีย้ มเกรียม
"ระวัง คนผูน้ รี้ บั มือไม่งา่ ยดาย" หลีห่ านอีกล่าวเตือนอย่างระมัดระวัง
"มีผู้ใดที่ข้ารับมือไม่ง่ายดายด้วยหรือ" เจ้าอวี้เจินเรียกเสียงเบา
"เถาฮวา"
กระบี่ไม้ท้อสีแดงเคลื่อนตัวมาตามเสียงเรียกและร่อนลงบนมือ
ของมันอย่างนุม่ นวล เจ้าอวีเ้ จินมองซูชางเหอ ชุดนักพรตสีมว่ งตลอดทัง้ ร่าง
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ปลิวไสวอยูก่ ลางสายลมดุจเทพเซียนลงมาเยือนโลกมนุษย์ ทว่าใบหน้านัน้
ฉายแววโกรธเกรีย้ วอยูเ่ ล็กน้อย "พวกเจ้าท�ำร้ายหานอีจนอยูใ่ นสภาพนี้
ใช่หรือไม่"
ซูชางเหอมองกระบี่ในมือของอีกฝ่ายและเอ่ยว่า "ได้ฟังมาว่า
กระบี่คู่กายของเจ้าส�ำนักชิงเฉิงคือกระบี่ชิงเซียวที่เป็นอันดับหกของ
กระบีช่ อื่ ดังในใต้หล้า ยามออกกระบีม่ ลี วดลายยันต์ปรากฏอยูเ่ ลือนราง
นับเป็นกระบี่อันดับหนึ่งแห่งมรรคาพรต ข้าเฝ้ารอมาโดยตลอด แต่
คิดไม่ถึงว่าเจ้าส�ำนักลงเขามาครั้งแรกจะพกพามาเพียงกระบี่ไม้ท้อ
เล่มหนึง่ "
"ชาวโลกโง่เขลา รูเ้ พียงแต่วา่ กระบีช่ งิ เซียวทีเ่ ป็นอันดับหกในใต้หล้า
และเป็นกระบีแ่ ห่งเขาชิงเฉิง แข็งแกร่งกว่ากระบีเ่ ถาฮวาเล่มนีข้ องข้า แต่
ผูใ้ ดเล่าจะรูว้ า่ กระบีไ่ ม้ทอ้ เล่มนีข้ องข้ามีครรภ์กระบีเ่ สวียนหยางทีถ่ กู ท�ำลาย
ไปแล้วอยู่ เก้าเก้าลึกล�ำ้ เจ้าเคยได้ยนิ กระบีเ่ สวียนหยางหรือไม่" เจ้าอวีเ้ จิน
มองซูชางหลีพลางเอ่ยอย่างภาคภูมใิ จ
ซูมู่อวี่ชิงเอ่ยปากก่อน "กระบี่ที่มีไมตรีและอบอุ่นที่สุดในใต้หล้า
ยามนัน้ เซียนกระบีค่ นุ หลุนมีกระบีค่ กู่ ายสองเล่ม เล่มหนึง่ เถีย่ หม่าปิงเหอ
เยือกเย็นทีส่ ดุ ในใต้หล้า เล่มหนึง่ นามว่าเสวียนหยาง อบอุน่ ทีส่ ดุ ในใต้หล้า"
"ใช่แล้ว เยือกเย็นและอบอุ่นที่สุดในใต้หล้า กระบี่เถาฮวาของข้า
กับเถี่ยหม่าปิงเหอของเทพธิดาน้อยเดิมเป็นคู่กัน" เจ้าอวี้เจินแย้มยิ้ม
"เอาเถิด ข้าจะถามอีกครัง้ พวกเจ้าท�ำร้ายเทพธิดาน้อยใช่หรือไม่"
"ใช่" ซูมู่อวี่กล่าวตอบอย่างชัดเจน
"ประเสริฐ เช่นนัน้ ก็โทษข้าไม่ได้แล้ว" เจ้าอวีเ้ จินพยักหน้าแผ่วเบา
"ข้าผู้นี้ลงมือน้อยครั้งนัก แต่หากได้ลงมือก็จะท�ำให้อีกฝ่ายแขนหาย
ขาขาด พวกเจ้าระวังให้ด"ี
ซูมู่อวี่วาดมือแผ่วเบา คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล่มตั้งค่ายกลคมกล้า
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อยูเ่ บือ้ งหน้า ตัวกระบีม่ แี สงสีเงินเปล่งประกาย เผยให้เห็นความแหลมคม
เซี่ ย ชี เ ตาทอดถอนใจแล้ ว เดิ น ขึ้ น หน้ า มาอย่างแช่มช้า "สู ้ กั บ
เซียนกระบีห่ นึง่ คนก็ทำ� ดาบข้าหักไปหนึง่ เล่ม สูอ้ กี หนึง่ คน คงต้องใช้หมัด
แทนเสียแล้ว แต่ฆ่าคนมาตั้งหลายสิบปี ไม่เคยสู้จนสาแก่ใจเช่นวันนี้
มาก่อน"
สามผู้เฒ่าส�ำนักถังก็ล้วงอาวุธลับออกมา ในการต่อสู้เพื่อสังหาร
หลี่หานอีเมื่อครู่นี้ พวกมันใช้บัวพุทธพิโรธไปแล้ว นั่นเป็นอาวุธสังหาร
ทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ของพวกมัน ในมือถังอิน่ ยังมีไม้ตายสุดท้ายอยู่ แต่หาก
ไม่จนมุมจริงๆ ถังอิน่ ก็ไม่ตอ้ งการใช้มนั
ทว่าซูชางเหอยังคงไม่เอ่ยค�ำ เสียงลมภูเขาหวีดร้องปานผีสาง
โหยหวนยิง่ แหลมเสียดแทงหูมากขึน้ ทุกที มันยกฝ่ามือขึน้ ไอสีดำ� ขุมหนึง่
ไหลวนรอบกายของมันราวกับภูตผีมาเยือนโลก
"แสร้งท�ำเป็นภูตผีต่อหน้าข้าหรือ" เจ้าอวี้เจินแค่นหัวเราะอย่าง
เหยียดหยามและยกกระบี่เถาฮวาขึ้น ค�ำรามเสียงกร้าว "ไสหัวไป!"
ทั น ใดนั้ น พลั น เกิ ด เสี ย งราชสี ห ์ ค� ำ ราม ราชสี ห ์ ม ายาที่ สู ง เท่ า
คนสามคนปรากฏขึ้นเบื้องหลังเจ้าอวี้เจินและร้องค�ำรามขึ้นฟ้า ทั่วทั้ง
เขาลัว่ เหลยสัน่ สะท้านเพราะมัน กดข่มเสียงลมภูเขาโหยหวนอันเสียดแทงหู
ลงได้ในพริบตา
วิชาราชสีห์ไท่อี่อันดับหนึ่งของมรรคาพรต ขั้นที่เก้า!
หลังจากราชสีห์ค�ำราม มันก็กระโดดข้ามเจ้าอวี้เจินพุ่งเข้าใส่
พวกซูชางเหอ
"เทพธิดาน้อย คนเหล่านี้ท�ำร้ายเจ้า ข้าจะช่วยเจ้าอัดพวกมัน
จนมารดามันจ�ำไม่ได้เอง!" เจ้าอวี้เจินยกกระบี่เถาฮวาขึ้น พุ่งตัวตาม
ราชสีห์ตัวนั้นออกไปแทบทันใด
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บทที่ 136
ผู้เดียวดายเมืองเสวี่ยเยวี่ย

ณ เมืองเสวี่ยเยวี่ย
ยามนี้ซือคงฉางเฟิงหนึ่งในเจ้าเมืองเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่เฝ้า
เมืองเสวีย่ เยวีย่ ยืนอยูบ่ นก�ำแพงเมือง ขมวดคิว้ มุน่ ทอดมองทิศตะวันตก
เฉียงใต้
"คนหนึ่ ง ไปแสวงหาเขาเซี ย นอั น ใดนั่ น แล้ ว อี ก คนหนึ่ ง ไปพบ
สหายเก่า เหลือแต่ผโู้ ดดเดีย่ วเดียวดายเช่นข้ารัง้ อยูท่ นี่ เี่ พียงล�ำพัง กระทัง่
บุตรสาวก็ยังทิ้งข้าไปหาบุรุษ" ซือคงฉางเฟิงทอดถอนใจพลางเงยหน้า
กระดกดื่มสุรา
มันนึกถึงตนเองในวัยเยาว์ มักจะมีทวนหนึ่งด้าม สุราหนึ่งไห
ม้าหนึง่ ตัวคูก่ าย เดินทางพลางร�ำ่ สุรา ครัน้ เหนือ่ ยล้าเมามายก็หาต้นไม้
สักต้นเอนกายพักผ่อน นอนหลับฝันหวาน เดิมทีคิดว่าวันเวลาเช่นนี้
จะด�ำเนินต่อไปเรื่อยๆ อย่างสง่าผ่าเผย แม้ไม่มีวันรุ่งขึ้น แต่ก็คล้าย
ไม่ได้คาดหวังวันรุ่งขึ้นอันใด จวบจนกระทั่งวันหนึ่งได้พบเด็กหนุ่ม
อาภรณ์ขาวที่ขี่ม้าผู้นั้นยื่นมือมาหาตน
'เจ้าอยากไปดูเมืองเมืองหนึ่งหรือไม่ มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
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ในใต้หล้า มีสตรีที่งดงามที่สุด บ่อนพนันที่ใหญ่ที่สุด สุราที่เลิศรสที่สุด
และม้าที่ว่องไวที่สุด เมืองนั้นนามว่าเทียนฉี่'
ซือคงฉางเฟิงในยามนั้นมือหนึ่งก�ำด้ามทวน บนด้ามทวนห้อย
ไหสุราเอาไว้ มันฟังถ้อยค�ำท่อนหลังของเด็กหนุ่มไม่ชัด ได้ยินเพียง
ประโยคทีว่ า่ 'สตรีทงี่ ดงามทีส่ ดุ ' ก็พยักหน้าไม่หยุดยัง้ 'ไป! ไป! ไป!'
"เมามายครัง้ เดียวผิดพลาดทัง้ ชีวติ จริงๆ" ซือคงฉางเฟิงเงยหน้าดืม่
อีกหนึง่ อึก
"มาทอดถอนใจอันใดตรงนี้เล่า" สุ้มเสียงเจือรอยยิ้มเสียงหนึ่ง
ดังขึ้น ซือคงฉางเฟิงหันไปมอง พบเห็นสตรีผู้งดงามสวมอาภรณ์สีขาว
ตลอดทัง้ ร่างก�ำลังเดินเข้ามาอย่างแช่มช้า อาภรณ์ขาวปลิวไสว ตัวอักษร
'เดิมพัน' ตัวใหญ่โย้บนนัน้ โดดเด่นเป็นพิเศษ
"ลั่ ว สยา ศิ ษ ย์ ข องเจ้ า ก็ ไ ปแล้ ว กระมั ง มาๆๆ เป็นผู้น่ารั น ทด
สุดขอบฟ้าเช่นเดียวกัน ร่วมดืม่ ด้วยกันสักค�ำ" ซือคงฉางเฟิงสะบัดศีรษะ
โยนไหสุราให้อิ่นลั่วสยา
อิน่ ลัว่ สยารับไหสุรามา ทว่ามิได้ดมื่ เพียงเอ่ยด้วยรอยยิม้ "ข้าไม่มี
ศิษย์นา่ ร�ำคาญผูน้ นั้ นับว่าอิสรเสรีกว่าเดิมหลายส่วน ไม่เหมือนกับเจ้า
หรอก"
"เฮ้อ" ซือคงฉางเฟิงทอดถอนใจ "ตงจวินชมชอบสุรา เจ้าชมชอบ
การเดิมพัน หานอีในใจมีแต่นกั พรตทึม่ ทุกคนล้วนมีการแสวงหา แล้วข้า
แสวงหาสิง่ ใดเล่า"
"เจ้าแสวงหาความงามของสตรีอย่างไร ยามนัน้ ทัว่ ทัง้ ยุทธภพผูใ้ ด
ไม่รบู้ า้ ง" อิน่ ลัว่ สยาเอ่ยด้วยรอยยิม้ แฝงเลศนัย
"ใช่แล้ว ข้าฝักใฝ่ในสตรีงาม" ซือคงฉางเฟิงเงยหน้ามองท้องฟ้า
สายตาพลันมีชวี ติ ชีวาขึน้ เล็กน้อย "เพียงแต่วา่ สตรีงามล�ำ้ ได้จากไปแล้ว
ท�ำให้ไม่มสี งิ่ ชมชอบใดแล้ว"
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"ยังคิดถึงมารดาของเชียนลัว่ อยูห่ รือ" อิน่ ลัว่ สยาถือไหสุราเดินไปยัง
ข้างกายซือคงฉางเฟิง นางมองตามสายตาของมันพลางเงยหน้าดืม่ สุรา
ซือคงฉางเฟิงแย้มยิม้ "ยามนัน้ ข้าได้รบั สมญานามว่า 'ผ่านพุม่ ผกา
นับหมื่น ใบไม้มิติดกาย'* มายังเทียนฉี่อย่างสง่างาม และตั้งใจจาก
เทียนฉีไ่ ปอย่างสะอาดเอีย่ มอ่อง แต่นางกลับไล่ตามข้าหนึง่ พันหลี่ ม้าทีข่ ี่
ตายไปสิบหกตัว สุดท้ายใช้กระบีฟ
่ นั ข้าลงจากม้า แล้วหมุนกายจากไป"
"จากนัน้ เจ้าก็ไล่ตามนางหนึง่ พันหลีก่ ลับไปยังเทียนฉี่ เรือ่ งนีข้ องเจ้า
ถูกเล่าในโรงน�ำ้ ชาจนรูก้ นั ไปทัว่ แล้ว" อิน่ ลัว่ สยาลอบยิม้
ซือคงฉางเฟิงคว้าไหสุราจากมืออิ่นลั่วสยามาดื่มอีกหนึ่งค�ำ ก่อน
โพล่งถ้อยค�ำทีไ่ ร้ทมี่ าทีไ่ ปออกมา "ข้าแก่ชราแล้วหรือ หมูน่ มี้ กั รูส้ กึ สูญเสีย
บางอย่างไป"
"หมายความว่าอย่างไร"
"ก็เหมือนกับ..." ซือคงฉางเฟิงยกมืออีกข้างขึ้นมอง "คนที่เคยอยู่
ข้างกายเหล่านัน้ ล้วนจากไปทีละคน..."
สีหน้าของอิน่ ลัว่ สยาเคร่งขรึมขึน้ มาในทีส่ ดุ "ยามนีย้ งั ไม่มขี า่ วจาก
เจ้าเมืองใหญ่อกี หรือ"
"ไม่มี ล่าสุดมีคนพบทีท่ า่ เรือซุย่ เฟิง มันนัง่ เรือใหญ่ไปยังทะเลหลีไห่
แต่เรือใหญ่ล�ำนั้นไม่ได้กลับมา ข้าคิดว่ามันอาจจะไปเขาไห่ไว่เซียน
แสวงหาเชือ้ หมักสุราตัวสุดท้ายนัน้ แล้ว" ซือคงฉางเฟิงมุน่ คิว้
"บนเขาไห่ไว่เซียนแห่งนัน้ มีเทพเซียนอยูจ่ ริงหรือ" อิน่ ลัว่ สยาเอ่ยขึน้
อย่างครุน่ คิด
"อาจเป็นเทพเซียนกระมัง" ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างคลุมเครือ
"ความจริงข้าอยากถามมาตลอดว่าในใจเจ้าเมืองใหญ่ซอ่ นเรือ่ งราว
* ผ่านพุม่ ผกานับหมืน่ ใบไม้มติ ดิ กาย ใช้อปุ มาถึงชายเจ้าชู้ มีเสน่ห์ และสง่างามทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับ
หญิงสาวหลายคน แต่สดุ ท้ายกลับไม่มอบความหวังใดๆ ให้กบั หญิงสาวคนไหน และไม่ตกลงคบหาใคร
อย่างจริงจัง
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ในอดีตอันใดไว้กันแน่ ไยจึงยึดติดอยากบ่มสุราเมิ่งผอทังถึงเพียงนั้น"
อิน่ ลัว่ สยาเอ่ยถาม
"เมื่ อ ครั้ ง ยั ง เยาว์ วั ย ศิ ษ ย์ พี่ ใ หญ่ เ คยสั ง หารสตรี น างหนึ่ ง แต่
สตรีนางนั้นกลับเป็นคนที่มันรักที่สุด" ซือคงฉางเฟิงเขย่าไหสุรา พบว่า
ไหสุรานัน้ ว่างเปล่าแล้ว มันแย้มยิม้ แล้วโยนไหนัน้ แขวนไว้บนด้ามทวน
"เจ้าเมืองใหญ่กล็ มุ่ หลงในความรักเช่นกัน" อิน่ ลัว่ สยาเอ่ยเสียงเนิบ
"แล้ ว เจ้ า เล่ า " ซื อ คงฉางเฟิ ง เลิ ก คิ้ ว "ได้ ยิ น มาว่ า ซ่ ง เยี่ ย นหุ ย
ยกต�ำแหน่งเจ้าเมืองให้อซู๋ วงลูกศิษย์ของมันแล้ว ไม่มภี าระจากการเป็น
เจ้าเมืองนัน้ แล้ว ระหว่างพวกเจ้าอาจจะ..."
"อย่าล้อเล่นเลย" อิ่นลั่วสยาไม่ได้สนใจมัน "การที่ซ่งเยี่ยนหุย
ส่งต่อต�ำแหน่งเจ้าเมืองมิได้ง่ายดายปานนั้น ได้ฟังมาว่าเมืองอู๋ซวง
รับแขกส�ำคัญมาคนหนึ่งด้วย ฐานะของแขกผู้นั้นสูงศักดิ์มิใช่น้อย"
"แขนคนส�ำคัญอันใด ก็แค่แขกที่ถูกเมืองเสวี่ยเยวี่ยปฏิเสธไม่ให้
เข้าเมือง จึงได้ไปหาพวกมันทีน่ นั่ " ซือคงฉางเฟิงไม่เปลีย่ นสีหน้า
"แต่มแี ขกคนส�ำคัญผูห้ นึง่ เพิง่ ส่งจดหมายมาว่าอยูร่ ะหว่างทางมา
เมืองเสวี่ยเยวี่ยแล้ว แขกคนส�ำคัญผู้นี้เจ้าปฏิเสธมิได้ อย่างไรบุตรสาว
ของมันก็ยังอยู่กับพวกเรา อ้อ ไม่สิ ดูเหมือนจะปล่อยบุตรสาวของมัน
ออกไปโดยไม่ได้บอกเสียแล้ว" ในถ้อยค�ำของอิน่ ลัว่ สยาแอบแฝงเลศนัย
อยูห่ ลายส่วน
"เยี่ยเซี่ยวอิง?" ซือคงฉางเฟิงกุมขมับ "ช่างเป็นแขกคนส�ำคัญ
ที่น่าปวดหัวยิ่ง"
"จริงสิ ข้าเพิง่ กลับมาจากเดินเล่นนอกเมือง ค้นพบว่าคนในโรงน�ำ้ ชา
ต่างเล่าลือกันอยู่เรื่องหนึ่ง แม้ไม่ทราบจริงเท็จ แต่ข้าคิดว่าเจ้าต้องรู้
สักหน่อย" อิน่ ลัว่ สยาพลันเอ่ยขึน้
"ข่าวลือปากเปล่าเหล่านั้นในโรงน�้ำชามีค่าพอให้ข้าฟังด้วยหรือ
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ทีใ่ ดมีเซียนกระบีค่ นใหม่เกิดขึน้ อีก หรือว่าปีศาจตนใดออกมาฆ่าล้างส�ำนัก
เพียงล�ำพังอีก" ซือคงฉางเฟิงยักไหล่
"ว่ากันว่ามีคนผูห้ นึง่ ลงเขาแล้ว" อิน่ ลัว่ สยาแสร้งกล่าวอย่างคลุมเครือ
ซือคงฉางเฟิงกระจ่างแจ้งทันใด ทว่าชั่วพริบตานั้นใบหน้าก็พลัน
ถอดสีและเอ็ดตะโรยกใหญ่ "เจ้าอวีเ้ จินเซียนกระบีพ
่ รต! มันลงเขาแล้ว!
มันลงเขาด้วยเหตุอนั ใด! มันลงเขาได้อย่างไร!"
อิ่นลั่วสยาไม่เข้าใจว่าเหตุใดซือคงฉางเฟิงจึงลุกลี้ลุกลนปานนี้
จึงเอ่ยขึน้ อย่างงุนงง "คงกลัวว่าหลีห่ านอีจะพบกับเหลยฮงอีกครัง้ แล้วมา
ข่มขูต่ น จึงลงเขาในทีส่ ดุ กระมัง"
ทว่าซือคงฉางเฟิงกลับส่ายศีรษะเป็นพัลวัน "ไม่มีทาง ไม่มีทาง"
ใต้หล้านี้นอกจากเทียนซือหลายท่านบนเขาชิงเฉิง ซือคงฉางเฟิง
กับไป่หลีต่ งจวินเป็นคนส่วนน้อยทีท่ ราบว่าเหตุใดเจ้าอวีเ้ จินลงเขาไม่ได้
หาไม่ แ ล้ ว ด้ ว ยนิ สั ย ของมั น คงจะถื อ ทวนไปเขาชิ ง เฉิ ง ออกหน้ า ให้
ศิษย์พี่หญิงของตนแล้ว แต่นึกไม่ถึงว่าเจ้าอวี้เจินผู้นี้จะลงเขาเสียแล้ว
"เจ้าอวี้เจินลงเขาแล้วไปที่ใด" ซือคงฉางเฟิงเอ่ยถาม
"ลือกันว่าเจ้าอวีเ้ จินมุง่ หน้าไปยังทิศใต้ ระหว่างทางพันทัพหมืน่ อาชา
ก็ไม่อาจขวางทาง" อิน่ ลัว่ สยากล่าวตอบ
ซือคงฉางเฟิงจับด้ามทวนแน่น ทอดตามองแดนไกลและเอ่ยขึ้น
อย่างเป็นกังวล "หรือว่าหานอีตกอยู่ในอันตราย"
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