
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

การต่อสู้อันย่ิงใหญ่เริ่มขึ้นแล้ว ทว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ยอดฝีมือธรรมดา 

ประมอืกัน เพราะฝ่ังหน่ึงเป็นถงึเซยีนกระบีท่ี่มเีพียงห้าคนในโลก ส่วนอกีฝ่ังคอื

ส�านักมอืสงัหารทีล่กึลบัและกล้าแกร่งทีส่ดุ ผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนนัน้ยากจะคาดเดา 

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรยุทธภพก็จะเปลีย่นไปตลอดกาล

ไม่เพียงเท่านัน้ เพราะการเคลือ่นไหวของส�านักอ้ันเหอยังบบีคัน้คนผูห้นึง่ 

ให้มันต้องลงมืออีกครั้ง แม้ว่ามันจะรู้ตัวดีว่าหากลงมือ ชีวิตของตนก็จะหาไม่  

แต่เพ่ือค�าว่า 'มติรภาพ' แค่หน่ึงชวิีตของมนัก็ไม่นบัว่าเป็นอนัใด ยามนีข้อทุกท่าน 

จงอย่ารอช้า จะดีจะร้าย แต่เซียนกระบี่ออกกระบี่น้ันไม่ได้มีให้พบเห็นบ่อยๆ  

เร่งไปดกัูนเถิด

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้า 

ซึง่อดุมไปด้วยความเขยีวชอุม่และความอบอุน่ในเมอืงเจยีงหนานทางใต้ของจนี

และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักก่ิง เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนในการด�ารงชีวิตและ

ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนักเขยีนประจ�าเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie  

รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เก่ียวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�านักวิชาใหม่ เคยเป็น

โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเร่ืองแรกที่เขา 

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

โดยเป็นนิยายทีม่สีไตล์แปลกใหม่ เตม็ไปด้วยเลอืดอันร้อนรุม่และกล่ินอายของ

คนวยัเยาว์



ข้าลงเขามาแล้ว
และจะไม่กลับไปอีก
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ณ ตีนเขาลั่วเหลย รถม้าคันหน่ึงเคลื่อนจากไปอย่างเงียบเชียบ

สตรอีาภรณ์แดงยังคงอุม้ร่างกายก�าย�าสงูใหญ่ไว้ สายตาทอดมอง

รถม้าเคลื่อนตัวห่างออกไปอย่างเฉยเมย ส่วนสตรีงามอาภรณ์ม่วง 

ขมวดคิ้วมุ่น ใบหน้าฉายรังสีอ�ามหิตเข่นฆ่า

"ชางหลีตายด้วยน�้ามือศิษย์ส�านักเหลย คงไม่มีการแก้แค้นใด 

ดไีปกว่าการฆ่าล้างส�านกัเหลยกระมงั" สุม้เสยีงเย็นเยยีบดงัขึน้เบือ้งหลงั

พวกมัน ผู้น�าสกุลใหญ่แห่งส�านักอั้นเหอสวมชุดคลุมยาวสีด�า สวมใส่

หน้ากากเงนิยืนอยู่ข้างหลงั มนัเดนิเข้ามาโอบไหล่พวกนางท้ังสอง

เรอืนแก้มของซหูงซมีนี�า้ตาไหลอาบลงมาในทีสุ่ด หวัไหล่ของซจูือ่อี 

ก็เริม่สัน่ระรกิ

"มอืสงัหารไม่สมควรร้องไห้เพราะสหายตาย ชางหลทีัง้ชวิีตฆ่าคน

มาแล้วหลายร้อยคน แต่ตนเองกลบัตายเพียงคร้ังเดยีว คดิอย่างไรก็ถือว่า 

ได้ก�าไร" ผูน้�าสกุลใหญ่ตบบ่าพวกนางแผ่วเบา "ไม่ต้องร้อง ฝังซชูางหลี 

ไว้ท่ีนีเ่ถิด"

ทว่าซูหงซีกับซูจื่ออียังอดหลั่งรินน�้าตามิได้ ซูหงซีกล่าวเสียง 

บทที่ 131

เรื่องยุทธภพ จบที่ยุทธภพ
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เจือสะอื้น "ข้าอยากพาชางหลีกลับส�านักอ้ันเหอ"

"ท่ีตนีเขาลัว่เหลยมธีารอูเ๋ซงิ (ไร้ชวีติ) อยู่สายหนึง่ เจ้าโยนชางหลี 

ไปในธารนั้น สายน�้าจะพามันกลับบ้านเอง ต่อให้ร่างกายกลับไปไม่ถึง

ส�านักอัน้เหอ วญิญาณของมนัก็ย่อมหาทางกลบับ้านได้" ผูน้�าสกุลใหญ่

เอ่ยเสยีงเคร่งขรมึ

"แค้นน้ีพวกเราย่อมต้องช�าระ" ซูจื่ออีปาดน�้าตาพลางเอ่ยขึ้น 

เสียงเหี้ยมเกรียม

"เช่นน้ันก็ดี ฆ่าล้างคฤหาสน์สกุลเหลย ฆ่าล้างเมืองเสว่ียเยวี่ย  

ฆ่าล้างเมอืงเทียนฉี ่ ฆ่าล้างทัว่ท้ังใต้หล้า ให้เหลอืเพียงสกลุซขูองพวกเรา

เถิด" ผูน้�าสกุลใหญ่เก็บมอืของตนกลบัมาด้วยสายตาเย็นยะเยือก

ซูหงซีกับซูจื่ออีหยุดร�่าไห้ ใบหน้าฉายแววอ้ึงงันอยู่หลายส่วน

"พวกเจ้าคงรู้แค่ว่าข้าเป็นผู้น�าสกุลใหญ่ แต่ที่จริงผู้น�าสกุลใหญ่ 

ก็เคยเป็นลูกหลานของสามสกุลเช่นกัน ข้าแซ่ซู นามเดิมชางเหอ เป็น 

พ่ีชายของชางหลี" ผู้น�าสกุลใหญ่หมุนกายเดินลงเขาไป ทว่าสุ้มเสียง 

ยังคงไม่เผยอารมณ์สักเท่าใด "ดังนั้นความโกรธแค้นของข้าลึกล�้ากว่า 

พวกเจ้าย่ิงนัก...ในเมือ่เป็นเช่นน้ี ก็ให้เพลงิโทสะของส�านักอัน้เหอลุกโชน 

เผาผลาญทัว่ท้ังเป่ยหลเีถิด"

ในรถม้าที่เคลื่อนตัวออกมา เซียวฉงน่ังอยู่ตรงข้ามเซียวจิ่งสยา  

เสวียนถงนั่งอยู่ข้างๆ อย่างเงียบเชียบพลางย่ืนมือออกนอกหน้าต่าง 

พิราบสื่อสารตัวหนึ่งบินมาจากที่ไกล ร่อนตัวลงเกาะมือของมัน

"จิง่สยา คราน้ีเจ้าเสีย่งอันตรายเกินไปแล้ว" เซยีวฉงเอ่ยปากในทีสุ่ด 

ทว่าน�า้เสยีงยังคงเจอืแววอ่อนโยน

"เสด็จพี่" เซียวจิ่งสยาก้มหน้าไม่เอ่ยค�า "จิ่งสยาวู่วามเอง เสด็จพี่ 

โปรดอภยั"



Zhou Munan 9

เซียวฉงส่ายศีรษะ "ข้าไม่โทษเจ้า ข้ารู้ว่าเจ้าท�าไปเพ่ือช่วยให้ข้า 

ข้ึนบัลลังก์ แต่ข้าหวังว่าวันท่ีข้าขึ้นบัลลังก์เจ้าจะยืนอยู่ข้างกายข้า  

ถึงคราน้ันข้าจะแต่งต้ังเจ้าเป็นผงิเทยีนอ๋อง ท่ัวท้ังใต้หล้าล้วนต้องแซ่ซ้อง

สรรเสริญนามของเจ้า เจ้าจะเป็นอ๋องผู้ย่ิงใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สถาปนา

แคว้นเป่ยหลมีา อยู่เทียบเทียมฟ้าเคียงบ่าเคยีงไหล่ข้า"

เซยีวจิง่สยาเงยหน้าขึน้มองเซยีวฉงด้วยดวงตาร้อนผ่าว ดวงตาของ

เซยีวฉงมผ้ีาขาวผนืหนาผกูทับอยู่หนึง่ชัน้ แต่ชัว่พรบิตานัน้มนัรบัรูไ้ด้ว่า 

เสดจ็พ่ีของมนัก็จ้องมองมาทีม่นัอย่างจรงิจงัเช่นกัน

"จิง่สยาจะไม่ท�าให้เสดจ็พ่ีผดิหวัง" เซยีวจิง่สยากล่าวเสียงหนกัแน่น

เซยีวฉงเอ่ยด้วยรอยย้ิม "เดมิทเีราเป็นพ่ีน้องกัน จิง่สยา เจ้าไม่ต้อง

จรงิจงัปานนี"้

เซียวจิ่งสยาเกาหัวแกรก "เสด็จพ่ี มิใช่จิ่งสยาจริงจัง แต่เสด็จพ่ี 

ชอบพูดจาจรงิจงัต่างหาก"

เซียวฉงแย้มย้ิมและถามเสวียนถงที่อยู่ข้างกายว่า "เสวียนถง  

ในจดหมายเขยีนว่าอย่างไร" ยามนีเ้สวียนถงเพิง่อ่านจดหมายฉบบัน้ันเสรจ็

และเตรียมจะพับเก็บ ทว่าเซียวฉงที่ตาบอดกลับถามข้ึนในเวลานี้พอดี

ประหน่ึงมองเหน็การเคลือ่นไหวของมนัอย่างชดัเจนก็มปิาน

เสวียนถงรบีกล่าวตอบ "ฝ่าบาทเสด็จเยือนแดนประจมิเสรจ็สิน้แล้ว 

ก�าลงัเสดจ็กลบั พวกเราต้องเร่งเดนิทางกลบัไปเทยีนฉีใ่ห้ถึงก่อนฝ่าบาท

ขอรบั"

"ยามนีฝ่้าบาทเสดจ็เยือนแดนประจมิ หลนัเยว่ียโหวผู้ส�าเร็จราชการ

แทนปกครองแคว้น ท่ัวทั้งเทียนฉี่นอกจากข้าที่แสร้งป่วยไม่ออกจาก 

ต�าหนักมาหลายวัน องค์ชายองค์อืน่มกีารเคลือ่นไหวผดิปกตอินัใดหรอืไม่" 

เซยีวฉงเอ่ยถาม

"ไม่มขีอรบั องค์ชายองค์อืน่ท่ีควรเข้าประชมุราชส�านกัก็เข้าประชมุ
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ตามปกติ ที่ควรร�่าสุราก็ร�่าสุราตามปกติ ที่ควรไปล่าสัตว์ก็ไปล่าสัตว์ 

ตามปกต ินอกเสยีจากชือ่อ๋องเซยีวอว่ีทีแ่จ้งว่าป่วยไม่ออกจากต�าหนกัมา

หน่ึงเดอืนกว่าแล้วเช่นกัน" เสวียนถงกล่าวตอบ

"ชื่ออ๋องเซียวอว่ี อ๋องนักกวีร�่าสุราผู ้นั้นน่ะหรือ วันๆ เอาแต่

ส�ามะเลเทเมา ข้าว่าคงป่วยจริงกระมัง" เซียวจิ่งสยาแค่นหัวเราะอย่าง

เหยียดหยาม

"จิ่งสยา อย่าดูถูกชื่ออ๋อง" เซียวฉงส่ายศีรษะกล่าว

"เพราะเหตุใดหรือ ในบรรดาองค์ชายแม้ว่ามีแค่พวกท่านสองคน 

ทีถู่กแต่งตัง้เป็นอ๋อง แต่เสดจ็พ่ีอาศยัความรูค้วามสามารถของตนเอง แล้ว

เซยีวอว่ีผูน้ั้นอาศยัสิง่ใด หากมใิช่ว่ามารดาของมนัเป็นทีโ่ปรดปรานของ

เสดจ็พ่อล่ะก็ แค่สตรท่ีีไม่รูจ้กัหวันอนปลายเท้าคนหนึง่กับอ๋องนกักวรี�า่สรุา 

คนในเมอืงเทยีนฉีเ่คยเหน็พวกมนัอยู่ในสายตาทีใ่ดกัน" เซยีวจิง่สยามุน่คิว้

กล่าว

"เรื่องบางเรื่องอย่าดูเพียงเปลือกนอก ชื่ออ๋องเซียวอว่ีเป็นศัตร ู

ทีน่่ากลวัย่ิง" เซยีวฉงกล่าวเสยีงเคร่งขรมึ "มอียู่ประโยคหนึง่ท่ีเจ้ากล่าวผิด 

องค์ชายที่ถูกแต่งต้ังเป็นอ๋องมิใช่เพียงแค่เราสองคน เจ้าลืมคนผู้นั้น 

ทีส่�าคญัท่ีสดุไปแล้วหรอื"

"หย่งอนัอ๋อง" ในใจของเซยีวจิง่สยากระตกุวูบ "แต่เราบอกศกัดิฐ์านะ

ของมันแก่ส�านักอั้นเหอไปแล้ว เสด็จพ่ี ท่านว่าส�านักอั้นเหอจะฆ่ามัน 

หรอืไม่ หรอืว่าส�านักอัน้เหอยังมแีผนการอืน่"

"ไม่หรอก มันกับดรุณน้อยส�านักเหลยผู ้นั้นสังหารคนสกุลซ ู

ของส�านักอั้นเหอไปแล้ว ท้ังสองฝ่ายย่อมผูกความแค้นต่อกัน ส�านัก 

อั้นเหอเป็นกลุ่มที่เห็นแก่ผลประโยชน์โดยแท้ แต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่อาจ

ประนปีระนอมได้ อย่างไรเรือ่งเหล่านัน้ก็เป็นกญุแจส�าคญัในการก่อตัง้

ส�านักอั้นเหอขึ้นมา ผู ้น�าสกุลใหญ่เกิดจิตสังหารต่อพวกมัน เรื่องนี้ 
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ข้ายืนยันได้" เซียวฉงเคาะท่ีนั่งอย่างเบามือ

"ผูน้�าสกุลใหญ่ บรุษุผูน้ัน้..." เซยีวจิง่สยาพลันรู้สึกเย็นวาบท่ีสันหลัง

"ช่างเป็นบุรุษที่น่าหวาดกลัว" เซียวฉงทอดถอนใจ "ผูกพันธมิตร 

กับปีศาจร้ายเช่นน้ี ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโชคดีหรือโชคร้าย จริงสิ เสวียนถง  

ทางอาจารย์ส่งข่าวมาบ้างหรอืไม่"

"เดมิทีผูอ้าวุโสเซยีนกระบีพิ่โรธจะไปพบนายท่านผูเ้ฒ่าถังท่ีส�านักถัง 

แต่ส�านกัถังส่งข่าวมาว่าผูอ้าวุโสเซยีนกระบีพิ่โรธไม่ได้ไปตามนดั จวบจน 

ยามน้ีก็ยังไม่ทราบว่าไปทีใ่ด" เสวยีนถงกล่าวตอบ

เซียวฉงส่ายศีรษะอย่างจนปัญญา "อาจารย์มักท�าอันใดตามใจ

ตนเองเช่นนี้เสมอ ช่างเถิด หากอาจารย์ลงมือก็ย่อมไม่มีเรื่องผิดพลาด 

อย่างแน่นอน แต่ถึงแม้ไม่อยู่ ส�านกัถังร่วมมอืกับส�านกัอัน้เหอ ท้ังยังจูโ่จม

อย่างกะทันหันเช่นนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอันใดมาก รอให้ศึกใหญ่บนเขา

จบลง เมือ่เจ้าเมอืงเสว่ียเยว่ียคนหนึง่หายตัวไป คนหนึง่ตาย เหลือเพียง

คนเดยีว ตวัหมากเมอืงอูซ๋วงก็ควรเคลือ่นไหวได้แล้ว"

"พวกมันจะฆ่าเซียนกระบี่หิมะจันทราได้จริงหรือ" เซียวจิ่งสยา 

เอ่ยถาม

"สามผู้เฒ่าของส�านักถัง ผู้น�าสกุลของส�านักอั้นเหอสองคน รวม 

ผู้น�าสกุลใหญ่ที่เป็นเสมือนปีศาจร้ายผู้นั้นเข้าไป ต่อให้เป็นเซียนกระบี่ 

หมิะจนัทราก็ไม่มโีอกาสรอดแม้แต่น้อย นอกจากจะมเีทพเซยีนลงมาช่วย" 

เซยีวฉงพรลูมหายใจ ก่อนเอ่ยขึน้อย่างเอาจรงิเอาจงั "เสวียนถง ยามนี้ 

พวกเรามุ่งหน้ากลับเมืองเทียนฉี่! ห้อตะบึงอย่าได้หยุดพัก ต้องถึงก่อน 

ฝ่าบาทเจด็วัน!"

"ด้วยเหตุอันใด" เซียวจิ่งสยางุนงง

"เจ้าอย่าคดิว่าตนล่วงรูก้�าหนดการเดนิทางของเสดจ็พ่อ เสดจ็พ่อ

เฉยีบแหลมกว่าทีเ่ราคาดคดิมากนกั เสดจ็พ่อจะต้องเสดจ็มาถึงเทยีนฉี่
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อย่างกะทันหันเป็นแน่ ไม่มทีางรอพวกเรา เสดจ็พ่อย่อมต้องการมัน่ใจว่า 

แม้ตนเองจะไม่อยู่ในเทยีนฉี ่แต่คูเมอืงและแคว้นแห่งนียั้งคงอยู่ในก�ามอื!" 

เซยีวฉงเอ่ยเสยีงกังวาน "กลบัเทยีนฉี ่ ส่วนเรือ่งของยุทธภพก็ยกให้ชาวยุทธ์

จดัการกันเองเถิด!"
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สายฝนท่ีโปรยปรายมาเนิน่นานเริม่ซาลงในทีส่ดุ ซมููอ่ว่ีเงยหน้าข้ึน

เล็กน้อยแล้วหมุนคันร่มในมือแผ่วเบาให้หยดน�้าที่อยู่บนนั้นร่วงหล่นสู ่

พ้ืนดนิ

ติง๋ ติง๋ หยดน�า้ตกกระทบกระเบือ้งศิลาเขยีว เกิดเป็นเสียงกังวานใส 

ซมููอ่ว่ีลดร่มลงด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

เซี่ยชีเตาที่นั่งอยู่ในศาลาเอ่ยด้วยรอยยิ้ม "เจ้ากับหลี่หานอีนับว่า 

เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา บัดน้ีต้องเงื้ออาวุธฆ่าฟันกัน แม้ว่า 

เป็นเจ้า แต่ก็คงรูส้กึไม่ดเีช่นกันกระมงั"

ซูมู่อว่ีไม่ตอบค�า เพียงมองไปทางเงาร่างสีขาวท่ีใกล้เข้ามาทุกที 

พลางพึมพ�าว่า "ดินแดนเสียงลมสะอื้นพัดโชยแห่งนี้สหายเก่าน้อยนิด  

ท่ีใดจะทอดมองส่งสหายหวนคนืได้เล่า"

เซีย่ชเีตาหยิบไหสรุาทีว่างอยู่ข้างกายขึน้มา กระดกดืม่หน่ึงค�า ก่อน

ราดสรุาทีเ่หลอืในไหใส่ตวัดาบ ร่ายกวีต่อเสยีงแผ่วเบา "วันนีร้่วมร�า่สรุา

เบญจมาศหอมรญัจวน วันพรุง่ด่วนจากดัง่ไม้น�า้พรากรากล่องลอยไป"

สรุาสาดรดบนตัวดาบเกิดเป็นประกายระยับจบัสายตาอยู่หลายส่วน 

บทที่ 132

เง้ือกระบ่ีสะท้านคุนหลุน
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เซีย่ชเีตากุมดาบเดินออกไปนอกศาลาอย่างแช่มช้า

"หวังว่ายามท่ีข้าตาย จะได้ยอดดาบยอดกระบี่เช่นน้ีเคียงส่ง 

เช่นกัน" เซีย่ชเีตาเป็นผูช้ราคนหนึง่แล้ว ทว่ามดักล้ามเน้ือก�าย�ากับสายตา

เหี้ยมเกรียมยามถือดาบคู่นั้นยังคงเหมือนปีศาจน้อยที่อ่อนเยาว์ผู้หนึ่ง

บุตรสาวของหลี่ซินเยว่ียผู้สืบทอดสุสานเจี้ยนซินกับเหลยเมิ่งซา 

หนึ่งในแปดเสาหลักของแคว้นเป่ยหลี เจ้าเมืองรองแห่งเมืองเสวี่ยเยวี่ย 

ซึ่งเป็นเมืองอันดับหนึ่งของยุทธภพ เซียนกระบี่หิมะจันทราท่ีถูกจัดว่า 

เป็นหนึ่งในเซียนกระบี่ผู้ย่ิงใหญ่ท้ังห้า แต่ละศักด์ิฐานะล้วนกล่าวได้ว่า 

เลศิล�า้ ทว่าในสายตาผูน้�าสกุลเซีย่แห่งส�านักอัน้เหอ นางกลบัเป็นคนที ่

ตายไปแล้วคนหน่ึง

"มู่อว่ี ครั้งก่อนข้าหลีกทางให้คนหนุ่มเช่นพวกเจ้าลงมือก่อน แต่ 

ครั้งนี้ถึงคราวของข้าแล้ว!" เซี่ยชีเตาเงื้อดาบขึ้นโดยพลัน "ว่ากันว่า 

เป่ยหลใีช้กระบี ่ หนานเจวีย๋ใช้ดาบ ถงึเวลาให้ชาวโลกเห็นความโง่เขลา 

ของพวกมนัแล้ว"

ซูมู่อว่ีไม่เอ่ยค�า เพียงถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าว

เซี่ยชีเตาก้าวไปข้างหน้าพลางควงดาบยาวในมือ เตรียมฟาดฟัน 

ออกไป

ยามท่ีหลี่หานอีผู้สวมใส่อาภรณ์สีขาวเข้ามาใกล้พวกมันในระยะ

สามสบิจัง้ ในท่ีสดุกระบีเ่ถ่ียหม่าปิงเหอท่ีข้างเอวก็ถูกชกัออกมา

"ในเมื่อส�านักอ้ันเหอบีบบังคับเมืองเสว่ียเยว่ียถึงเพียงน้ี เช่นนั้น 

ก็ไปตายเสียเถิด!"

หลี่หานอีเงื้อกระบี่ข้ึน ปราณเหน็บหนาวแผ่ซ่านจากดวงหน้า

หน่ึงกระบี่สะท้านคุนหลุน!

ทั่วทั้งไหล่เขามีลมหนาวหวีดหวิวค�ารามแทบทันใด ศาลาพัก 

หลงัเลก็น้ันพลนัมเีกลด็น�า้แขง็เกาะกุม ขณะเดยีวกันก็สัน่คลอนราวกับ 
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จะพังทลายลงมา

"ประเสริฐนักเถ่ียหม่าปิงเหอเล่มนี้!" เซี่ยชีเตาควงดาบยาวจู่โจม 

เข้าใส่กระบีข่องหลีห่านอี

เหตท่ีุเซีย่ชเีตามนีามว่า 'ชเีตา (เจด็ดาบ)' ก็เพราะว่ายามสังหารคน 

ใช้มากท่ีสุดเพียงเจ็ดกระบวนท่า หลังจบเจ็ดกระบวนท่า คนตรงหน้า 

ก็จะกลายเป็นวิญญาณ

กระบวนท่าแรกของมันปะทะกับกระบี่ของหลี่หานอี ตัวดาบ 

สั่นสะท้าน หลี่หานอีถอยหลังสามก้าว มันถอยกรูดไปหกก้าว

มันวาดกระบวนท่าที่สอง ปราณดาบพลุ่งพล่านจู่โจมหล่ีหานอ ี

ถอยไปสามก้าว มนัถือดาบยืนตระหง่าน ไม่เคลือ่นไหวแม้เพียงก้าวเดียว

มนัฟาดฟันดาบกระบวนท่าทีส่าม พลงัดาบแข็งกร้าวสดุประมาณ  

หลี่หานอีก็ออกกระบี่เช่นกัน อานุภาพดุจด่ังอาชาเหล็กย�่ากรายทุ่งราบ 

รกร้าง ยามท่ีดาบปะทะกระบี่ ศาลาพักข้างหลังพลันพังทลายลงมา 

ในชัว่พรบิตา

ซมููอ่ว่ีเดนิหลบไปอกีทางหน่ึงอย่างเงยีบเชียบ เรียวน้ิวสัมผัสด้ามร่ม

แผ่วเบา มุน่คิว้มองการต่อสูข้องทัง้สองราวกับก�าลงัครุน่คดิตรกึตรองสิง่ใด

อยู่

ในที่สุดเซี่ยชีเตาก็วาดกระบวนท่าที่สี่ กระบวนท่าท่ีห้า และ

กระบวนท่าที่หก!

สามกระบวนท่าถูกร่ายออกมารวดเดียว อานุภาพประหนึ่ง 

โค่นขุนเขาคว�่ามหานที บีบให้หลี่หานอีจนมุมได้ในพริบตา ทว่ามีเพียง

อับจนหนทางเท่านั้นจึงจะทอดมองคุนหลุนได้! หล่ีหานอีเคยตัดสะบั้น 

ชัน้เมฆท่ีปกคลมุท้องฟ้าบนเขาคนุหลนุในกระบีเ่ดยีว ท�าให้ขุนเขาทีม่หีมิะ

ปกคลมุมานบัพันปีได้พานพบแสงตะวัน กระบีข่องนางจะแขง็แกร่งทีส่ดุ 

ในยามอบัจนหนทาง!
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กระบี่เงื้อข้ึนอีกครั้ง สะท้านคุนหลุน!

เสียงเคร้งดังข้ึน

เถ่ียหม่าปิงเหอปะทะเข้ากับดาบของเซีย่ชเีตา เซีย่ชเีตารูส้กึเหมอืน

ตลอดทั้งร่างจมดิ่งอยู่ในความหนาวเหน็บฉับพลัน ปราณเหน็บหนาว 

ขมุหนึง่ไหลวนผ่านตวัดาบมายังด้ามดาบ จากด้ามดาบพลุ่งพล่านเข้าสู่

ร่างกาย มนัรูส้กึว่ามอืท้ังมอืชาหนึบ จ�าต้องรัง้ดาบกลบัมาแล้วถอยกรดูไป

เกินกว่าสบิก้าว

มนัใช้พละก�าลงัเฮอืกสดุท้ายจนหมดจงึค่อยแน่ใจได้ว่าดาบในมอื

ไม่หลดุลอยออกไป ทว่าเซีย่ชเีตากลบัหวัร่ออย่างสง่างาม "ข้าเหลอืเพียง

กระบวนท่าเดียว หากกระบวนท่าน้ีจบลงแล้วเจ้ายังไม่ตาย ข้าก็จะ 

เปลีย่นชือ่เสยี"

"เจ้าไม่ต้องเปลีย่นชือ่" หลีห่านอเีอ่ยเสยีงเย็น "เพราะวันนีเ้จ้าก็จะตาย

แล้ว"

"หลีห่านอเีซยีนกระบีหิ่มะจนัทรา เจ้าอวดดเีกินไปแล้ว" เซีย่ชเีตา 

ย้ิมเย็น มอืพลนัสัน่สะท้าน ไอร้อนขมุหน่ึงพวยพุ่งออกมาจากฝ่ามอื มอื 

ของมนัค่อยๆ ฟ้ืนคนืประสาทสมัผสัและกระชบัดาบในมอืแน่น "ข้ายังม ี

อกีหน่ึงกระบวนท่า กระบวนท่าสดุท้ายของข้านามว่าสงัหารเทพ"

"ท่านอาเซี่ย" ซูมู่อว่ีพลันเดินขึ้นหน้า ก้าวน้ีของมันขวางทางหนี 

ของหลีห่านอไีว้

เซี่ยชีเตาทอดถอนใจต้ังท่าดาบขึ้น "ไม่ได้ต่อสู้ให้สาแก่ใจเช่นน้ี 

มานานมากแล้ว ท�าให้นึกถึงยามเยาว์วัยขึ้นมา อยากตัดสินแพ้ชนะ 

สักครา"

"มือสังหารไม่มีแพ้ชนะ มีแค่เป็นหรือตาย" ซูมู่อวี่เอ่ยขึ้นแผ่วเบา

"ให้คนรุ่นหลงัมาพูดถ้อยค�าเช่นนีต่้อหน้า นบัว่าเสยีหน้าย่ิง" เซีย่ชเีตา

ปักดาบลงในพ้ืนดนิเบือ้งหน้าและหลบัตารวบรวมพลงัจติ นีค่อืพลงัจติ
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ประจ�าสกุลเซีย่ทีใ่ช้ฝึกฝนวิชาหมดัและดาบ นามว่า 'พลังรวบรวม' ยามนี้ 

มนัเริม่รวบรวมพลงัปราณท่ัวร่าง และเมือ่พรบิตาท่ีดงึดาบออกจากพ้ืน

จะประดุจเทพปีศาจจุติลงมา!

"ผีถือร่ม" หลี่หานอีทอดสายตามองซูมู่อว่ีอย่างเย็นชา

ซูมู่อว่ีก้มศีรษะลง "เจ้าเมืองรอง"

"เจ้ายังคงเป็นเช่นเดมิ ผูอ้ืน่มกับอกว่าข้าเป็นคนเลอืดเย็น แต่เป็นเจ้า

ต่างหากกระมงั บางคราข้าก็สงสยัเหลอืเกินว่าเกิดอนัใดขึน้กับเจ้า ไยเจ้า 

จงึเป็นคนไร้หวัใจถึงเพียงน้ีเล่า" หลีห่านอมีองซมููอ่ว่ีพลางกล่าว

ซูมูอ่ว่ีก้มหน้ามองแอ่งน�้าใต้เท้า ก่อนส่ายศีรษะ "ความรู ้สึก 

ยามเคยีงบ่าเคยีงไหล่ในตอนน้ันข้าย่อมจ�าได้ดี เพียงแต่ว่าเร่ืองบางเรือ่ง 

ข้ามิอาจตัดสินใจได้"

"หากกล่าวว่ายามน้ันส�านักอั้นเหอส่งคนมาร่วมมือกับยุทธภพ 

ในจงหยวนเพ่ือรับมือกับพรรคมารเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง เช่นน้ัน 

การตดัสนิใจครัง้น้ีก็นับว่าโง่เขลาสิน้ด"ี หลีห่านอขีมวดคิว้มุน่ "ซชูางเหอ 

เจ้านั่นต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ ตอนท่ีข้าพบมันครั้งแรก ข้าก็รู้สึกว่า 

สกัวันความทะเยอทะยานนัน้จะต้องท�าลายตวัมนัเอง"

เวลาน้ีเงาร่างสามร่างได้ร่อนตัวลงเบื้องหลังหลี่หานอี พวกมัน 

โพกหน้าด้วยผ้าสีด�า นัยน์ตาฉายแววเห้ียมเกรียมอยู่หลายส่วน

"ส�านักอัน้เหอกับส�านักถัง การร่วมมอืกันเช่นนีช่้างหาดูได้ยากย่ิง" 

หลีห่านอแีค่นย้ิมเย็น

"เจ้ามองออกแล้วหรอื" สุม้เสยีงแหบพร่าแก่ชราดงัขึน้เบือ้งหลงัมนั

"สามผูเ้ฒ่าแห่งส�านักถัง ถังอิน่ ถงัเลีย่ และถังเยว่ียลัว่ นอกจาก 

นายท่านผู้เฒ่าถัง ผู้เฒ่าของส�านักถังที่เหลืออยู่เพียงสามคน วันนี ้

ล้วนมาตายท่ีน่ีกันหมด ช่างน่าเสียดายย่ิงนัก" หลี่หานอีทอดถอนใจ 

แผ่วเบา
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ผู้เฒ่าสามคนนั้นปลดผ้าปิดหน้าลง เผยให้เห็นเรือนผมสีดอกเลา  

ผู้เฒ่าถังอิ่นท่ีเป็นหัวหน้าย้ิมเย็นพลางเอ่ย "หลี่หานอี ถ้อยค�านี้ของเจ้า 

ช่างโอหงัย่ิงนัก"

"โอหังอย่างน้ันหรือ" หลี่หานอีแย้มรอยย้ิมพลางยกกระบี่ขึ้น  

เอ่ยด้วยเสียงดังกังวาน "ก็แค่ผู ้น�าสกุลของส�านักอั้นเหอสองคนกับ 

สามผู้เฒ่าแห่งส�านักถัง...ฆ่าท้ิงเสียก็สิ้นเรื่อง!"
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ในบรรดาเซยีนกระบีท่ัง้ห้า เซยีนกระบีเ่ดยีวดายนับว่าลกึลบัทีส่ดุ 

กระบี่คู่กายของมันมีนามว่า 'จิ่วเกอ (เก้าคีตา)' แต่เพราะกระบี่เล่มนี ้

ไม่เคยออกจากฝัก จงึไม่ถูกจดัให้อยู่ในสบิกระบีช่ือ่ดงัในใต้หล้า

เซยีนกระบีป่ราชญ์สง่างามทีส่ดุ กระบีคู่่กายมนีามว่า 'ว่ันเจว่ียนซู 

(หมืน่ม้วนต�ารา)' ซึง่มนัเป็นผูต้ัง้ชือ่เอง กระบีก็่ไม่ทราบว่าซือ้มาจากทีใ่ด 

ย่อมไม่เคยมชีือ่เสยีงอยู่ในสบิกระบีช่ือ่ดงัในใต้หล้า

เซยีนกระบีพ่รตคูค่วรกับค�าว่า 'เซยีน' เป็นทีส่ดุ มนัฝึกวิถีพรตอยู่ 

บนเขาชิงเฉิงมานานถึงสามสิบปี ถือกระบี่นามว่า 'ชิงเซียว' นับเป็น 

อันดับหกในกระบี่ชื่อดังในใต้หล้า กอปรซึ่งมรรคาอันเป็นพ้ืนฐาน 

แห่งลัทธิเต๋า จึงเป็นกระบี่อันดับหนึ่งของมรรคาพรต

เซยีนกระบีพิ่โรธแขง็กร้าวทีส่ดุ กระบีคู่ก่ายย่อมเป็นกระบีแ่ห่งราชนั 

'พ่ัวจวิน' จดัอยู่ในอนัดบัห้าของกระบีช่ือ่ดงัในใต้หล้า

ขณะที่กระบี่ของหลี่หานอีคือกระบี่คู่กายของเซียนกระบี่คุนหลุน 

เมือ่หน่ึงร้อยปีก่อน...เถ่ียหม่าปิงเหอ จดัอยู่ในอนัดบัสามของกระบีช่ือ่ดงั 

ในใต้หล้า ร้อยปีก่อนใต้หล้ามเีซยีนกระบีค่นุหลนุเพียงหนึง่เดยีว สดุท้าย

บทที่ 133

กระบ่ีแห่งเซียนกระบ่ีมาจากฟากฟ้า
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ว่ากันว่ามนัขีวิ่หคยักษ์หายากจากเขาคุนหลนุขึน้ฟ้าไปแล้ว แต่อย่างไร 

นี่ก็เป็นแค่ต�านานเล่าขาน ไม่มีผู้ใดเห็นภาพเหตุการณ์นั้นด้วยสองตา  

สิง่ทีห่ลงเหลอืไว้มเีพียงกระบีคู่ก่ายของเซยีนกระบีใ่นต�านาน ซึง่ถูกผนกึอยู่

กลางค่ายกลกระบีข่องมนั และเป็นหลีห่านอีทีท่ะลวงค่ายกลกระบีแ่ห่งยุค 

ตัดสะบั้นขุนเขาหิมะท่ีถูกแช่แข็งมานับร้อยปีแล้วเอากระบี่เล่มน้ันไป  

หากกล่าวถึงกระบี่คู่กายเพียงอย่างเดียว หลี่หานอีก็ถือเป็นอันดับหนึ่ง 

ในบรรดาเซยีนกระบีผู่ย้ิง่ใหญ่ท้ังห้า

ขณะที่ในบรรดาเซียนกระบี่ทั้งห ้าน้ี เซียนกระบี่ เดียวดาย 

ไม่เคยออกจากมูเ่หลยีงเมอืงเดียวดายแม้เพียงครึง่ก้าว เซยีนกระบีพ่รต 

ไม่ลงเขาชิงเฉิงมาตลอดสามสิบปี เซียนกระบี่ปราชญ์เร้นกายอยู่ใน 

หมู่ผู ้คน ลึกลับยากย่ิงจะคาดเดา ส่วนเซียนกระบี่พิโรธก็มีอีกชื่อว่า  

'เซยีนกระบีม่าร' ในสายตาชาวโลกมนัเหมอืนมารร้ายมากกว่าเซยีนกระบี่  

มีเพียงกระบี่ของหลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทราที่ชาวโลกพบเห็น 

ได้บ่อยครั้งที่สุด ทว่าจากท่ีพวกมันพบเห็นมา กระบี่ของหล่ีหานอ ี

ไม่เคยพ่ายแพ้

"เคลื่อนกระบี่!" หลี่หานอีตวาดกร้าว เถ่ียหม่าปิงเหอพุ่งขึ้นฟ้า 

โดยพลัน นางทะยานร่างตามขึ้นไปคว้าด้ามกระบี่ไว้ และฟาดฟันใส่ 

ผู้เฒ่าทั้งสามของส�านักถัง

แต่ไหนแต่ไรคนของส�านักถังไม่ช�านาญการสูร้บระยะใกล้ พวกมนั 

จงึถอยกรดูไป ทว่าปราณกระบีดุ่ดันทีโ่ถมเข้ามาจากเบือ้งบนท�าให้พวกมนั

อบัจนหนทาง ทว่าโชคดท่ีีกระบีเ่ล่มหน่ึงพุ่งข้ึนไปก�าบงัพวกมนัไว้

หรือต้องกล่าวว่าเป็นร่มคันหน่ึงกับคนผู้หนึ่ง

ร่มกระดาษน�้ามันคันน้ันปะทะกับกระบี่เถ่ียหม่าปิงเหอ ตัวร่ม 

แตกกระจายในพรบิตา ร่มกระดาษน�า้มนัทัง้คันขาดกระจยุปานดอกไม้

แย้มบาน คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล่มพุ่งสวนออกไปเป็นภาพงดงามทว่า
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อนัตราย

"ค่ายกลกระบี่สิบแปดเล่มอย่างนั้นรึ" หลี่หานอีแค่นหัวร่อ ก่อน 

ฟาดฟันกระบีอ่อกไปอกี

ซูมู ่อวี่ที่อยู่กลางอากาศขมวดค้ิวมุ ่น มือซ้ายกระตุกโดยพลัน  

คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล่มท่ีพุ่งออกไปเมื่อครู่กลับมาอยู่เบื้องหน้ามัน 

ในชั่วพริบตาและเรียงซ้อนเป็นเกราะก�าบังต้านรับกระบี่ของหลี่หานอ ี

ไว้ได้ กระน้ันซมููอ่วีก็่ถูกโจมตจีนร่วงลงมา มนัพลกิกายลงบนพ้ืนยืนขึน้

อย่างมั่นคง มือของมันจับด้ามกระบี่บางฉางหงที่เดิมเป็นด้ามจับร่ม  

คมกระบี่บางอีกสิบเจ็ดเล่มสาดเทลงมา ปักลงบนพื้นดินรอบกายมัน

ผูเ้ฒ่าทัง้สามของส�านกัถงัแยกย้ายกนัไปโดยพลนั ในมอืเคลือ่นไหว

เลก็น้อยอย่างพร้อมเพรยีง

เทียบพญายม เข็มเครามังกร น�้าตาพักตร์ชาด

อาวุธลับระดับสุดยอดของส�านักถังทั้งสามชิ้นพุ่งเข้าใส่หลี่หานอี

"ลมอุดรม้วนผืนดินบั่นหญ้าขาว เวหาสแดนเหนือเดือนแปด 

หิมะโปรย" หลี่หานอีกระโดดเบาๆ ผ้าปิดหน้าพล้ิวไหว เผยดวงหน้า 

งดงามเลศิล�า้ให้เห็นอย่างเลอืนราง "กระบีน่ีน้ามว่า 'หิมะโปรยเดอืนแปด' 

กระบีท่ี่เหนบ็หนาวทีส่ดุในใต้หล้า ข้าเป็นผูส้ร้างขึน้เอง"

หน่ึงกระบี่วาดออกไป ลมหิมะโบกพัดราวกับโลกนี้จมดิ่งอยู่

ท่ามกลางความหนาวเหน็บเยือกแข็ง อาวุธลับท้ังสามชิ้นที่พุ่งมา 

อย่างรวดเร็วค่อยๆ ลดความเร็วลงภายใต้ไอเหน็บหนาวนี้ ท้ายที่สุด 

ก็ถูกแช่แขง็อยู่กลางอากาศ หลีห่านอวีาดกระบีใ่นมอืแผ่วเบา ปัดพวกมนั

ร่วงลงสูพ้ื่น

"นี.่..น่ีเป็นไปได้อย่างไร" ผูอ้าวุโสส�านกัถังเบกิตากว้างอย่างตกตะลงึ 

"ใต้หล้าน้ีมวิีชากระบีเ่ช่นนีด้้วยหรอื"

"นี่คือกระบี่แห่งเซียนกระบี่ จุติลงมาจากฟากฟ้า" หลี่หานอี 
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วาดกระบ่ีแผ่วเบา ไอเหน็บหนาวแผ่รอบกายเย็นยะเยือก สง่างาม 

เหลือคณา

ซมููอ่ว่ีใช้มอืซ้ายควบคุมคมกระบีบ่างสบิเจด็เล่มพุ่งเข้าใส่หล่ีหานอี 

ส่วนตัวมันเองก็พุ่งตามขึ้นไป คมกระบี่บางท้ังสิบเจ็ดเล่มรวดเร็วดุดัน  

ยามประดังเข้าใส่ราวพิรุณย�่าสนธยา ฉางหงกระบี่บาง ยามพิฆาต 

ใช้หน่ึงการโจมตีพรากหนึ่งวิญญาณ นี่คือกระบี่ของซูมู ่อว่ีที่มิได ้

เปลี่ยนสีฟ้าดินเหมือนอย่างกระบี่ของหลี่หานอี แต่ก็ยังคงงดงาม เป็น 

ความงดงามของศาสตร์สังหารอันวิจิตรประณีตประการหนึ่ง!

หลี่หานอีพลันหมุนกาย ยกกระบี่ขึ้นสูงลิ่ว อาภรณ์ขาวปลิวไสว 

ปานเทพเซยีนลงมายังโลกมนษุย์ ทว่าจากนัยน์ตาท่ีมเีกลด็หมิะลอยล่อง

เมือ่ครูน่ี ้สายตาของหลีห่านอคีรัง้นีค้ล้ายว่าเปล่งประกายแสงอุ่นระอุ

"ดจุลมวสนัต์ค�า่คนืน้ันพัดผ่าน ดัง่ดอกหลบีานสะพร่ังนบัพันหมืน่" 

มุมปากของหลี่หานอียกข้ึนเล็กน้อยภายใต้ผ้าปิดหน้าสีเทาท่ีปลิวไสว 

สายตาของนางอ่อนโยน น�้าเสียงก็นุ่มนวลอย่างยากย่ิงจะพบพาน  

"กระบี่น้ีนามว่า 'ลมวสันต์มา' กระบี่ที่อบอุ่นที่สุดในใต้หล้าซึ่งคนผู้น้ัน 

เป็นผูส้ร้าง"

"ยอดกระบี ่ ช่างเป็นกระบีจ่ากฟากฟ้าโดยแท้" ซมููอ่ว่ีผงกศรีษะ ทว่า

กระบีใ่นมอืยังไม่หยุด

อาวุธของมนัเป็นแค่คมกระบีข่องสามญัชน แต่กลบัต้องมาต่อกรกับ

กระบีข่องเทพเซยีน

เสียดายก็แต่กระบี่ของสามัญชนมีเพียงจิตสังหาร ทว่ากระบี่ของ 

เทพเซยีนกลบัมากล้นด้วยความรูส้กึ

คมกระบี่ปะทะกัน คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล ่มของซูมู ่อ ว่ีถูก 

เถ่ียหม่าปิงเหอของหลีห่านอฟีาดฟันกระจายออกไป เหลือเพียงหนึง่เล่ม

ในมือคอยต้านรับ มันสะบัดมือซ้ายด้วยสีหน้าเรียบเฉย คมกระบี่บาง 
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สิบเจ็ดเล่มที่กระเด็นไปพลันลอยคว้างรอบตัวและจู่โจมเข้าใส่ท้ังสอง 

แทบทนัใด

จู่โจมด้วยก�าลังท่ีหมายจะพินาศไปด้วยกัน

"ข้ายังไม่ได้พบมันอีกครั้ง ข้ายังตายไม่ได้!" หลี่หานอีตวาด 

เสยีงกร้าวและรัง้กระบีก่ลบัมาโดยพลนั เท้าข้างหนึง่เตะสกัดคมกระบีบ่าง

สิบเจ็ดเล่มของซูมู่อว่ี

ซมูู่อว่ีสะบดัมอืข้างซ้ายอีกครัง้ คมกระบีบ่างสบิเจด็เล่มทีห่มายโจมตี

คนทัง้คูพ่ลนัเปลีย่นทิศทางพุ่งผ่านข้างกายไป มนัหมนุกายกลางอากาศ 

ใช้เท้าข้างหน่ึงเตะกระบีเ่ล่มหนึง่ในนัน้ไปทางหลีห่านอี

หลี่หานอีก�าลังคิดจะเบี่ยงกายหลบ แต่กลับค้นพบว่ามีอาวุธลับ 

สามชิน้จูโ่จมเข้ามา

ครานีเ้ป็นอาวุธลบัท่ีเหมอืนกันสามชิน้ ยอดอาวุธลับของส�านักถัง...

บัวพุทธพิโรธ ปทุมมาซ้อนกลีบ หนึ่งบุปผาแยกตัวเป็นย่ีสิบเอ็ดกลีบ  

บวัพุทธพิโรธสามดอก รวมแล้วเป็นหกสบิสามกลบี พุ่งจูโ่จมใส่หลีห่านอี 

ในคราเดยีว

มืดฟ้ามัวดิน มิอาจหลีกหนีได้

ในท่ีสุดเซี่ยชีเตาก็ลืมตาขึ้น นัยน์ตาของมันทอแสงสว่าง มัน 

คว้าดาบยาวท่ีปักอยู่ตรงหน้าและทะยานร่างไปยังเบื้องหลังหลี่หานอี

"ของเจ้าเป็นกระบี่แห่งเซียนกระบี่ที่มาจากฟากฟ้า ส่วนของข้า... 

เป็นดาบสงัหารเทพพอด!ี" เซีย่ชเีตาเงือ้ดาบยาวข้ึนฟาดฟันออกไป พลัง

ของดาบนีเ้หนอืกว่าหกดาบทีใ่ช้ก่อนหน้านีเ้สยีอกี นามว่า 'สงัหารเทพ'  

มใิช่ค�าคยุโวโอ้อวด ดาบนีข้องเซีย่ชเีตากล่าวได้ว่าเลศิล�า้ท่ีสดุเช่นกัน!

กระบี่พิฆาตของซูมู ่อว่ี บัวพุทธพิโรธของสามผู ้เฒ่าส�านักถัง  

กอปรกับดาบสงัหารเทพของเซีย่ชเีตา! น่ีนบัว่าเป็นค่ายกลตาย ค่ายกล 

ที่ตายจนไม่อาจตายได้มากกว่านี้แล้ว!
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หากว่าคนที่พวกมันต้องการฆ่ามิใช่หลี่หานอี

หลีห่านอยัีงคงเป็นหลีห่านออียู่วันยังค�า่...เซยีนกระบีผู้่มเิคยล้ิมรส

ความพ่ายแพ้!

เขตแดนกระบี่ ขุนเขาธาราของหลี่หานอีมีสามขั้น ขั้นแรก 

พบขุนเขาคือขุนเขา พบธาราคือธารา ข้ันที่สองพบขุนเขามิใช่ขุนเขา  

พบธารามใิช่ธารา ขัน้ท่ีสามพบขนุเขายังเป็นขนุเขา พบธารายังเป็นธารา 

หลี่หานอีฝึกกระบี่อยู่บนยอดเขาชังซานมานานปี เข้าสู่ขั้นท่ีสามของ

เขตแดนกระบี่ขุนเขาธาราตั้งนานแล้ว ทว่าเหนือข้ันท่ีสามข้ึนไปนั้น 

ยังคงมกีระบีเ่ทวมรรคา

เข้าถึงข้ันน้ันเมื่อใดก็จะเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้

หลี่หานอีพลันหลับตาลง พึมพ�ากับตนเองเสียงเบา

"ขอให้ข้าหวนนึกถึงดอกท้อในยามน้ัน"
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ดอกท้อยามนั้นก�าลังดี เด็กสาวถือกระบี่ยืนอยู่บนสันก�าแพง  

เมื่อแรกพบเด็กหนุ่ม เด็กสาวมุ่งแต่จะประลองกระบี่ เด็กหนุ่มมุ่งแต่ 

จะกินผลท้อฤดกูาลต่อไป

การพานพบมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเช่นน้ี

ทว่าการพานพบอีกครั้งกลับมิอาจคาดการณ์เช่นนั้น

ข้าไม่เคยลืมเจ้า ข้าจ�ากระบี่ของเจ้ากับความอ่อนโยนอบอุ่น 

ที่เร่งให้ดอกท้อบานสะพรั่งในเหมันตฤดูได้

ให้ข้าหวนนึกถึงกระบี่ของเจ้าเถิด

ข้าชือ่หลีห่านอี ข้าถือกระบีเ่ถ่ียหม่าปิงเหอ วิชากระบีท่ี่ข้าฝึกนามว่า 

'ย้ังนที' ทว่านับตั้งแต่ท่ีพานพบเจ้า ข้าก็ไม่อาจสงบจิตใจดั่งสายน�้า 

ที่หยุดนิ่งได้อีกเลย ในเมื่อฝึกกระบี่เทวมรรคาท่ีจิตใจสงบนิ่งดั่งหยุดย้ัง

สายน�า้ไม่ส�าเรจ็ เช่นนัน้ข้าก็ไม่รูว่้ากระบีม่ากอารมณ์ของข้านี.้..จะเข้าสู่

เขตแดนเร้นลบัจติพเนจรได้หรอืไม่

"น่ี..." เซี่ยชีเตาเบิกตาโพลง

ดาบของมนั อาวุธลบัของสามผูเ้ฒ่าส�านกัถัง และคมกระบีบ่นิของ 

บทที่ 134

หนึ่งกระบ่ีเถาฮวามา
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ซมููอ่วีพ่ลนัถูกท�าให้ช้าลงหลายร้อยเท่าจนมนัมองเห็นฝุน่ธุลทีีฟุ้่งกระจายขึน้

และร่วงหล่นลงอย่างแช่มช้าอยู่รอบตัวดาบ มีเพียงกระบี่ของหล่ีหานอี 

ทียั่งคงดดุนัและรวดเรว็ มนันึกถึงเขตแดนตามต�านานเล่าขานขึน้มาได้ 

เขตแดนเร้นลบัจติพเนจรทีอ่ยู่เหนอืเขตแดนฟ้าไร้พนัธนาการทีซ่ึง่ใกล้เคยีง

กับเทพเซยีน

ในใต้หล้ามีคนไปถึงเขตแดนน้ีจริงหรือ! เซี่ยชีเตามองเห็น 

แสงกระบี่ของหลี่หานอีพวยพุ่งเข้ามา มันพลันแย้มย้ิม ชีวิตนี้ของมัน 

ฆ่าคนมานับไม่ถ้วน ผ่านภยันตรายมาเหลอืคณานบั ทว่ากลบัเป็นครัง้แรก

ทีร่บัรูก้ลิน่รสแห่งความตายอย่างชดัเจนเช่นน้ี

ก่อนตายมียอดกระบี่เช่นนี้เคียงส่ง ข้าก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว

หลี่หานอีรู ้สึกว่าชั่วพริบตาที่ออกกระบี่ จิตใจของตนราวกับ 

ลอยละล่องออกไปชัว่ขณะ เหมอืนตนเองล่องลอยอยู่ระหว่างฟ้าดนิ นาง 

ก้มหน้าทอดตามองจากบนท้องฟ้า พบเห็นพวกเหลยอู๋เจี๋ยก�าลังห้อม้า 

เร่งเดนิทาง พบเหน็ซอืคงฉางเฟิงในชดุสดี�าถือทวนยืนอยู่บนก�าแพงเมอืง 

เสวีย่เยว่ีย กระดกดืม่สรุาหันมองไปยังทิศใต้ พบเหน็เมอืงเทยีนฉีค่ล้ายจะ 

มีแสงรุ ้งวูบผ่านไปทางทักษิณ พบเห็นคนผู้หนึ่งสวมอาภรณ์สีม่วง 

ตลอดท้ังร่าง เหนิทะยานมายังแดนใต้ พันทัพหมืน่อาชาก็มอิาจต้านทาน!

"นีน่่ะหรอืเขตแดนเร้นลบัจติพเนจร หรอืว่าข้าตายไปแล้ว" ยามน้ี 

หลีห่านอไีด้สตคืินมา นางพลนักระอกัเลอืดค�าโต กระบีใ่นมอืสัน่เทา

ทุกสิ่งทุกอย่างคืนสู่สภาวะปกติในชั่วพริบตา!

เซีย่ชเีตาปลาบปลืม้ยินดีย่ิง มนัฟาดฟันดาบยาวแสกกลางกระหม่อม

ของหลีห่านอี

หลี่หานอีวาดกระบี่สุดท้ายออกไปด้วยแรงท้ังหมดท่ีมี!

หน่ึงกระบี่ร่ายร�า!

นางหมนุกายอยู่ท่ีเดมิ กระบีร่่ายร�า ไอน�า้ค้างแขง็แผ่ซ่าน เคลอืบแฝง
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แสงรุ้งไหลริน ฟาดฟันคมกระบี่บินและกลีบดอกบัวหกสิบสามกลีบ 

จนพ้นทาง สุดท้ายก็เผชิญหน้ารับดาบยาวที่ฟาดฟันเข้ามา!

ดาบปะทะกระบี่!

เซี่ยชีเตาตวาดกร้าว "น่ีเป็นดาบที่เจ็ดของข้า!"

"ประเสริฐ!" หลี่หานอีรับค�าเสียงดัง 

เงาร่างทั้งสองตัดสลับกัน

แสงประกายระยับสายหนึ่งวูบวับผ่านท้องฟ้า

หลีห่านอร่ีอนตวัลงสูพ้ื่น ปักกระบีไ่ว้ทีเ่บือ้งหน้า "เซีย่ชเีตาสกุลเซีย่  

นับเป็นยอดดาบเล่มหน่ึง"

เซี่ยชีเตาก็ร่อนตัวลงพ้ืนเช่นเดียวกัน มันยกมือที่กุมดาบข้ึน ทว่า 

ในมอืของมนักลบัมเีพียงด้ามดาบ มนัย้ิมบาง ทนัใดนัน้ตวัดาบกร่็วงหล่นลง

ปักลงในพ้ืนดนิเบือ้งหน้า "ยอดไม่เท่าคน" เซีย่ชเีตาหนัหลงัพลางส่ายศรีษะ

ให้หลีห่านอี

"กระบีเ่มือ่ครูน้ี่ช่างน่าอศัจรรย์ แต่น่าเสยีดายย่ิงนัก เจ้าช้าไป อกีแค่

ก้าวเดียวก็จะเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้แล้ว ผู้คนต่างกล่าวว่า 

ยอดคนอนัดบัหน่ึงในใต้หล้ามใิช่ไป่หลีต่งจวินก็เป็นลัว่ชงิหยาง คดิไม่ถึงว่า

เซียนกระบี่หิมะจันทราผู้เผชิญหน้ากับความตายจะมาถึงขั้นนี้ได้ด้วย 

กระบีเ่ดยีว" เสยีงอนัเห้ียมเกรยีมพลนัดงัข้ึน

หลีห่านอีเหลยีวมองและพบเห็นชายหนุ่มในชดุคลมุสดี�าปรากฏกาย

อยู่ตรงนัน้ นางมุน่ค้ิวเอ่ยข้ึนว่า "ซชูางเหอ!"

"หลีห่านอ!ี" ซชูางเหอผูน้�าสกลุใหญ่แห่งส�านกัอัน้เหอยกย้ิมมมุปาก

เลก็น้อย "ไม่ได้พบกันนานแล้ว"

"ใช่ ไม่ได้พบกันนานแล้ว" หลีห่านอทีอดมองชายหนุม่ตรงหน้าด้วย

สายตาเยียบเย็น

"เห็นทเีจ้าก็ยังไม่ชอบข้าเหมอืนเดิม" ซชูางเหอเดนิเข้ามาทลีะก้าว  
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"แต่บงัเอญิย่ิงนกั ข้าก็เช่นกัน ดงันัน้ข้ามาฆ่าเจ้าแล้ว"

หลี่หานอีพลันหัวร่อ "เจ้ายังเป็นเหมือนเคย ปรากฏตัวในเวลา 

ที่เหมาะสมที่สุด"

ซูชางเหอแย้มย้ิม "ใช่ หาไม่แล้วด้วยความสามารถเท่านี้ของข้า  

จะข้ึนมาเป็นผูน้�าสกุลใหญ่ได้อย่างไร"

"เจ้าคงคดิว่าข้าหมดเรีย่วแรงแล้ว แต่เจ้าเชือ่หรอืไม่ว่าข้ายังมแีรง 

อกีหนึง่กระบี ่หลงัจบกระบีน้ี่ข้าจะตาย แต่เจ้าก็ไม่รอดเช่นกัน" หลีห่านอี 

กล่าวเสยีงเนิบ

ซูชางเหอย่างกรายเข้ามาโดยพลัน ชุดคลุมสีด�าปลิวไสว มัน 

ตวาดกร้าว "เช่นน้ันก็ลองดูสักครา!" มันซัดฝ่ามือใส่หลี่หานอี!

"เคลื่อนกระบี่!" หลี่หานอีตวาดเสียงกร้าว

อาภรณ์สขีาวถูกย้อมเป็นสแีดงในพรบิตา รอยแผลทีบ่าดเจบ็จาก

การโรมรนัต่อตมีาตลอดหลายวันพลนัปรแิตก เลอืดสแีดงสดพุ่งกระฉดู 

ออกมา กระบ่ีเถ่ียหม่าปิงเหอท่ีเดมิขาวนวลดจุหยกงามตลอดท้ังเล่มก็พลนั

ถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉาน ฉาบย้อมด้วยพลังอันน่าประหว่ันพรั่นพรึง 

ขุมหนึ่ง มันหมุนวนอยู่เบื้องหน้าหลี่หานอี หลี่หานอีจับมันไว้แล้วแทง 

ออกไป

ซูชางเหอฟาดหน่ึงฝ่ามือออกไป กระบี่ของหลี่หานอีเชื่องช้าลง 

แทบทันใด!

อีกหน่ึงฝ่ามือ หลี่หานอีถือกระบี่ถอยกรูดไป มือคู่น้ันส่ันเท้ิม 

ไม่หยุดย้ัง!

อีกหนึ่งฝ่ามือ ร่างของหลี่หานอีถูกโจมตีกระเด็นออกไป กระบี่ 

เถ่ียหม่าปิงเหอหลุดออกจากมือ กระเด็นไปพร้อมกับร่างของนาง

"ให้เป็นเช่นนีแ้ล้วกัน" หลีห่านอทีอดถอนใจแผ่วเบา ก่อนหลับตาลง

"ตายเสียเถิด!" ซูชางเหอยกฝ่ามือขึ้นพร้อมตวาดกร้าว
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"หยุด!" มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากท่ีไกลออกไปสามหลี่

"หยุด!" เสียงน้ันคล้ายจะอยู่ในระยะร้อยจั้ง

"หยุด!" เมือ่เสยีงครัง้ท่ีสามดงัขึน้ เห็นได้ชดัว่าอยู่ใกล้เพียงเอือ้มมอื

ซูชางเหอตะลึงงัน กระบี่ไม้สีแดงเล่มหนึ่งแหวกฝ่าอากาศเข้ามา  

รอบกระบีไ่ม้นัน้มดีอกท้อปลวิว่อน งดงามมอิาจจ�าแนก ทว่าขณะเดยีวกัน 

ก็เห้ียมเกรยีมจนน่าเกรงขามสะพรงึกลวั

พลังกระบี่น้ันอยู่เหนือหนึ่งกระบี่ร่ายร�ากระบวนท่าสุดท้ายของ 

หลี่หานอีจนแทบจะเทียบเคียงเทวมรรคา! ใต้หล้านี้ยังมีผู้ใดออกกระบี่

เช่นนี้ได้อีก เบื้องหลังกระบี่ไม้เป็นชุดพรตสีม่วงปลิวไสว ซูชางเหอ 

สบสายตากับคนผูน้ัน้ คนผูน้ัน้มองมนัด้วยสายตาสงบน่ิง ทว่าในส่วนลกึ 

ของสายตานั้นเห็นได้ชัดว่ามีเกลียวคลื่นโหมซัดสาดอยู่

"ผู้น�าสกุลใหญ่!" ซูมู่อวี่ผู้ไม่ย่ีหระต่อสิ่งใดเสมอมาโพล่งร้องลั่น

ซูชางเหอไม่ลังเลแม้แต่น้อย มันเก็บฝ่ามือกลับแล้วหลีกถอย 

โดยพลัน! ต่อให้จิตสังหารของมันแกร่งกล้าเพียงใดก็มิกล้าสัมผัส 

ความแหลมคมของกระบี่น้ัน

คนผู้นั้นเห็นซูชางเหอถอยไปแล้วก็ไม่คิดตามโจมตี เพียงเก็บ 

กระบีไ่ม้ท้อแล้วหมนุกายกระโดดไปข้างหน้า กอดรบัหล่ีหานอทีีก่�าลังจะ 

ล้มลงพ้ืนเอาไว้อย่างเบามอื กระบีเ่ถ่ียหม่าปิงเหอหล่นมาปักลงข้างกาย 

ของพวกมนั ดอกท้อปลวิว่อนรอบกายประหนึง่หอบเอาอากาศแสนอบอุน่

ในเดอืนสี ่ยามทีส่รรพสิง่ล้วนงดงามทีส่ดุมาด้วย

ยามน้ีผ้าปิดหน้าสีเทาเลื่อนหลุดลงอีกครั้ง เผยให้เห็นดวงหน้า 

งามเลิศล�้า

ทุกสิ่งราวกับถูกก�าหนดไว้แล้ว ดอกท้อท่ีปลิวว่อน ผ้าปิดหน้า 

ที่เลื่อนหลุด การพานพบกันอีกครั้งของคนทั้งสอง

ชายหนุ่มรูปงามผู้สวมชุดนักพรตสีม่วงย่ืนมือไปเช็ดรอยเลือด 
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ตรงมุมปากของหลี่หานอี สุ้มเสียงอบอุ่นอ่อนโยน "เทพธิดาน้อย ข้า 

คดิถงึเจ้าเหลอืเกิน ข้าคดิมาโดยตลอดว่าการพบกนัอกีครัง้ของพวกเรา 

จะเป็นเช่นไร 

ข้ามาจากเขาชิงเฉิง ระหว่างทางพบป่าท้อผืนหน่ึง ข้าคิดว่า 

การพบกันอีกครั้งของเราควรจะมีดอกท้อ จึงได้น�ากลีบดอกท้อทั้งป่า 

มาด้วย

เจ้าพึงใจหรือไม่ ไม่พึงใจก็ช่วยไม่ได้

ข้าลงเขามาแล้ว และจะไม่กลับไปอีก

เทพธิดาน้อย เราไปกันเถิด"
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หลี่หานอีทอดมองคนตรงหน้าอย่างตกตะลึง ยามน้ันยังเป็น 

เดก็หนุม่ทีน่ัง่รอกินผลท้ออย่างต้ังอกต้ังใจอยู่ใต้ต้นท้อ บดัน้ีกลบักลายเป็น

ชายหนุ่มรูปงามไว้เคราบาง สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือดวงตาใสบริสุทธ์ิ 

ดุจผิวทะเลสาบคู่นั้นกับเสียงอันอ่อนโยนที่เอ่ยว่า 'เทพธิดาน้อย'

"ไม่น้อยแล้ว" ใบหน้าของหลี่หานอีแดงเรื่อ พูดจบนางก็ตะลึงงัน  

ได้พบกนัอีกครั้งหลงัผา่นไปสบิกว่าปี อย่างไรกค็ดิไมถ่ึงว่าประโยคแรก 

ท่ีตนพูดจะเป็นเช่นน้ี กาลก่อนอาจจะก่นด่าอย่างเดือดดาลว่า 'เหตุใด 

เจ้ามาเอาป่านน้ี' หรืออาจจะตบหน้าสักฉาดแล้วหมุนกายจากไปอย่าง 

สง่างาม ทว่ากลับกลายเป็นประโยคท่ีว่า 'ไม่น้อยแล้ว' ซึ่งเคลือบแฝง 

ไปด้วยความเหนยีมอายกะบงึกะบอนทีถู่กจงัหวะและมรีสชาตถิงึเพียงน้ัน

ใช่แล้ว วันเวลาผ่านไปสิบกว่าปี ทั้งสองล้วนมิใช่เด็กน้อยแล้ว 

เทพธิดาน้อยในตอนนั้นก็อายุสามสิบกว่าแล้ว

"ใช่แล้ว เป็นเทพธิดาใหญ่แล้ว งดงามย่ิงกว่าครัง้กระโน้นเสยีอกี" 

นักพรตชดุม่วงกล่าวเสยีงแผ่วเบา

หลี่หานอีเอ่ยถาม "หลายปีมานี้เหตุใดเจ้าไม่ลงจากเขา"

บทที่ 135

เซียนกระบ่ีพิโรธ
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นกัพรตชดุม่วงทอดถอนใจ กล่าวขึน้ว่า "เพราะชวิีตนีข้องข้ามโีอกาส

ลงเขาเพียงครัง้เดยีว"

ซูชางเหอลุกขึ้นมองนักพรตชุดม่วงผู้มาพร้อมกับกระบี่ไม้ท้อผู้นั้น 

ก่อนกล่าวเสียงเคร่งขรึม "เจ้าอว้ีเจินเซียนกระบี่พรตหรือ"

สามผู้เฒ่าส�านักถังสบสายตากันด้วยความตกตะลึง เจ้าอว้ีเจิน 

เจ้าส�านักเขาชิงเฉิงผู้ถูกกล่าวถึงว่ามีความลึกลับน่าอัศจรรย์ประหนึ่ง 

เทพเซยีนในยุทธภพ นบัต้ังแต่ถือก�าเนดิก็ถูกหลีว์่ซูเ่จนิพาไปยังเขาชงิเฉงิ

และไม่เคยลงเขาตลอดสามสิบกว่าปี ระหว่างนั้นอาศัยการประมือกับ 

หลีห่านอสีองครัง้โดยไม่เป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ ให้หลงัก็ฟาดฟันกระบีบ่ัน่แขน

ข้างหนึง่ของเหลยอวิน๋เฮ่อยอดฝีมอืวยัเยาว์ผูเ้ป็นทีห่นึง่ในส�านกัถงั รวมถึง

ยามพรรคมารรกุรานบรูพาก็มาขดัขวางอยู่ท่ีตนีเขาชงิเฉิงด้วยหนึง่กระบี่

เพียงล�าพัง บีบให้ทัพใหญ่ของพรรคมารต้องเลี่ยงเส้นทางอ้อมไปกว่า 

ร้อยหลี่ สุดท้ายแม้ไม่ย่างกรายยุทธภพ แต่ก็ยังได้รับการขนานนามว่า 

'เซยีนกระบีพ่รต' หน่ึงในเซยีนกระบีผู่ย่ิ้งใหญ่ท้ังห้าของยุทธภพ คนเช่นนี ้

ลงเขามาแล้วจรงิๆ ท้ังยังมุง่หน้ามาทางทิศใต้ มายังเขาลัว่เหลย!

ไม่มีผู้ใดทราบว่าเซียนกระบี่ผู้ย่ิงใหญ่ทั้งสองร่วมมือกันแล้วจะมี

อานุภาพท�าลายล้างปานใด อย่างไรก็ไม่มใีครเคยเห็นสถานการณ์เช่นนี ้

มาก่อน

ทว่าเจ้าอวีเ้จนิผูน้ัน้มไิด้สนใจเสยีงเรยีกของซชูางเหอ มนัเพียงกอด 

หลีห่านอเีอาไว้ ก้มหน้ากล่าวเสยีงแผ่ว "เทพธิดาใหญ่ เจ้าประสงค์ไปทีใ่ด  

ข้าจะพาเจ้าไป"

"อย่าเรียกข้าว่าเทพธิดาอีก ข้ามีชื่อ ชื่อว่าหลี่หานอี" หลี่หานอ ี

ได้ยินค�าว่า 'เทพธิดาใหญ่' ที่ไม่รื่นหูนักก็ออกจะจนใจอยู่บ้าง

"สายลมเย็นพัดมาพาหนาวเหนบ็ คนเร่ร่อนแสนสะท้านไร้อาภรณ์  

นีม่ใิช่ชือ่ดอีนัใด เรามาเปลีย่นชือ่กันเถิด" เจ้าอว้ีเจนิพลนัเอ่ยขึน้
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หลีห่านอไีม่รูจ้ะร้องไห้หรอืหัวเราะด ีแต่ก็ยังถามต่อว่า "ให้ข้าชือ่ว่า

อนัใด"

"เถาฮวาแล้วกัน" เจ้าอว้ีเจินคลี่ย้ิมอ่อนโยน

"เหตุใดเฉิ่มเชยปานนี้" หลี่หานอีมุ่นคิ้ว "หลี่เถาฮวาอย่างนั้นหรือ"

"หากเป็นผูอ่ื้นย่อมเฉิม่เชย แต่หากเป็นเจ้า กล่าวได้เลยว่างดงาม

ท่ีสดุ" เจ้าอว้ีเจนิเอ่ยท้ังย้ิม

หลีห่านอทีอดถอนใจ ไม่เอาความต่อ "เจ้าว่าอย่างไรก็อย่างน้ันเถิด"

ทันใดนั้นก็เกิดสายลมคลั่งพัดโหม ดอกท้อที่โปรยปรายอยู่ทั่วพื้น 

ถูกแรงลมกระหน�่าปลิวว่อนกระจายกลางสายลม สายลมคลั่งท่ีมา 

อย่างไม่ทนัตัง้ตวัน้ีพัดผ่านป่าเขา ส่งเสยีงหวดูหวีดเสียดแทงหปูานภูตผี

โหยหวน

เจ้าอว้ีเจนิทอดถอนใจ เอ่ยข้ึนอย่างช่วยไม่ได้ "เทพธิดาน้อย รอข้า 

ไล่คนน่าร�าคาญเหล่านีไ้ปก่อน เราค่อยคยุกันต่อเถิด"

"เหตุใดเรียกว่าเทพธิดาน้อยอีกแล้วเล่า" หลี่หานอีกล่าวอย่าง

แปลกใจ

"ราตรีนี้ขอยกโคมส่องเจ้าดู เกรงพานพบกันอีกครั้งเพียงฝันไป"  

เจ้าอว้ีเจนิวางหลีห่านอไีว้บนพ้ืน กล่าวด้วยรอยย้ิม "สิบหกปีให้หลังพบกัน

อกีครัง้ ทุกอย่างยังคงเหมอืนเก่า เทพธิดาน้อยโตข้ึนแล้วอย่างไร ในใจ 

ของข้าเจ้ายังคงเป็นเทพธิดาน้อย" พูดจบก็หมนุกาย หันมองซชูางเหอด้วย

สายตาอ�ามหิตเห้ียมเกรยีม

"ระวัง คนผูน้ีร้บัมอืไม่ง่ายดาย" หลีห่านอกีล่าวเตอืนอย่างระมดัระวงั

"มีผู้ใดที่ข้ารับมือไม่ง่ายดายด้วยหรือ" เจ้าอวี้เจินเรียกเสียงเบา 

"เถาฮวา"

กระบี่ไม้ท้อสีแดงเคลื่อนตัวมาตามเสียงเรียกและร่อนลงบนมือ 

ของมนัอย่างนุ่มนวล เจ้าอวีเ้จนิมองซชูางเหอ ชดุนกัพรตสม่ีวงตลอดทัง้ร่าง
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ปลวิไสวอยู่กลางสายลมดจุเทพเซยีนลงมาเยือนโลกมนุษย์ ทว่าใบหน้านัน้ 

ฉายแววโกรธเกรีย้วอยู่เลก็น้อย "พวกเจ้าท�าร้ายหานอจีนอยู่ในสภาพนี้ 

ใช่หรอืไม่"

ซูชางเหอมองกระบี่ในมือของอีกฝ่ายและเอ่ยว่า "ได้ฟังมาว่า 

กระบี่คู่กายของเจ้าส�านักชิงเฉิงคือกระบี่ชิงเซียวท่ีเป็นอันดับหกของ 

กระบีช่ือ่ดงัในใต้หล้า ยามออกกระบีม่ลีวดลายยันต์ปรากฏอยู่เลอืนราง 

นับเป็นกระบี่อันดับหน่ึงแห่งมรรคาพรต ข้าเฝ้ารอมาโดยตลอด แต่ 

คิดไม่ถึงว่าเจ้าส�านักลงเขามาครั้งแรกจะพกพามาเพียงกระบี่ไม้ท้อ 

เล่มหนึง่"

"ชาวโลกโง่เขลา รูเ้พียงแต่ว่ากระบีช่งิเซยีวทีเ่ป็นอนัดบัหกในใต้หล้า

และเป็นกระบีแ่ห่งเขาชงิเฉงิ แขง็แกร่งกว่ากระบีเ่ถาฮวาเล่มนีข้องข้า แต่ 

ผูใ้ดเล่าจะรูว่้ากระบีไ่ม้ท้อเล่มนีข้องข้ามคีรรภ์กระบีเ่สวียนหยางทีถ่กูท�าลาย

ไปแล้วอยู่ เก้าเก้าลกึล�า้ เจ้าเคยได้ยินกระบีเ่สวียนหยางหรอืไม่" เจ้าอว้ีเจนิ 

มองซชูางหลพีลางเอ่ยอย่างภาคภมูใิจ

ซูมู่อว่ีชิงเอ่ยปากก่อน "กระบี่ท่ีมีไมตรีและอบอุ่นท่ีสุดในใต้หล้า  

ยามนัน้เซยีนกระบีค่นุหลนุมกีระบีคู่ก่ายสองเล่ม เล่มหนึง่เถ่ียหม่าปิงเหอ 

เยือกเย็นทีส่ดุในใต้หล้า เล่มหน่ึงนามว่าเสวียนหยาง อบอุน่ทีส่ดุในใต้หล้า"

"ใช่แล้ว เยือกเย็นและอบอุ่นที่สุดในใต้หล้า กระบี่เถาฮวาของข้า 

กับเถ่ียหม่าปิงเหอของเทพธิดาน้อยเดิมเป็นคู่กัน" เจ้าอว้ีเจินแย้มย้ิม  

"เอาเถิด ข้าจะถามอกีครัง้ พวกเจ้าท�าร้ายเทพธิดาน้อยใช่หรอืไม่"

"ใช่" ซูมู่อว่ีกล่าวตอบอย่างชัดเจน

"ประเสรฐิ เช่นนัน้ก็โทษข้าไม่ได้แล้ว" เจ้าอว้ีเจนิพยกัหน้าแผ่วเบา 

"ข้าผู้นี้ลงมือน้อยครั้งนัก แต่หากได้ลงมือก็จะท�าให้อีกฝ่ายแขนหาย 

ขาขาด พวกเจ้าระวังให้ด"ี

ซูมู่อวี่วาดมือแผ่วเบา คมกระบี่บางสิบเจ็ดเล่มตั้งค่ายกลคมกล้า 
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อยู่เบือ้งหน้า ตวักระบีม่แีสงสเีงนิเปล่งประกาย เผยให้เห็นความแหลมคม

เซี่ยชีเตาทอดถอนใจแล้วเดินขึ้นหน้ามาอย่างแช่มช้า "สู ้กับ 

เซยีนกระบีห่น่ึงคนก็ท�าดาบข้าหักไปหนึง่เล่ม สูอ้กีหนึง่คน คงต้องใช้หมดั

แทนเสียแล้ว แต่ฆ่าคนมาต้ังหลายสิบปี ไม่เคยสู้จนสาแก่ใจเช่นวันนี ้

มาก่อน"

สามผู้เฒ่าส�านักถังก็ล้วงอาวุธลับออกมา ในการต่อสู้เพ่ือสังหาร 

หลี่หานอีเมื่อครู่นี้ พวกมันใช้บัวพุทธพิโรธไปแล้ว นั่นเป็นอาวุธสังหาร 

ทีแ่ข็งแกร่งท่ีสดุของพวกมนั ในมอืถังอ่ินยังมไีม้ตายสดุท้ายอยู่ แต่หาก 

ไม่จนมมุจรงิๆ ถังอิน่ก็ไม่ต้องการใช้มนั

ทว่าซูชางเหอยังคงไม่เอ่ยค�า เสียงลมภูเขาหวีดร้องปานผีสาง

โหยหวนย่ิงแหลมเสยีดแทงหูมากข้ึนทุกที มนัยกฝ่ามอืข้ึน ไอสีด�าขุมหนึง่

ไหลวนรอบกายของมนัราวกับภตูผมีาเยือนโลก

"แสร้งท�าเป็นภูตผีต่อหน้าข้าหรือ" เจ้าอว้ีเจินแค่นหัวเราะอย่าง

เหยียดหยามและยกกระบี่เถาฮวาขึ้น ค�ารามเสียงกร้าว "ไสหัวไป!"

ทันใดนั้นพลันเกิดเสียงราชสีห์ค�าราม ราชสีห์มายาที่สูงเท่า 

คนสามคนปรากฏขึ้นเบื้องหลังเจ้าอวี้เจินและร้องค�ารามขึ้นฟ้า ท่ัวท้ัง 

เขาลัว่เหลยสัน่สะท้านเพราะมนั กดข่มเสยีงลมภูเขาโหยหวนอนัเสยีดแทงหู

ลงได้ในพรบิตา

วิชาราชสีห์ไท่อ่ีอันดับหน่ึงของมรรคาพรต ขั้นที่เก้า!

หลังจากราชสีห์ค�าราม มันก็กระโดดข้ามเจ้าอว้ีเจินพุ่งเข้าใส ่

พวกซูชางเหอ

"เทพธิดาน้อย คนเหล่านี้ท�าร้ายเจ้า ข้าจะช่วยเจ้าอัดพวกมัน 

จนมารดามันจ�าไม่ได้เอง!" เจ้าอว้ีเจินยกกระบี่เถาฮวาขึ้น พุ่งตัวตาม

ราชสีห์ตัวนั้นออกไปแทบทันใด
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ณ เมืองเสว่ียเยว่ีย

ยามนี้ซือคงฉางเฟิงหนึ่งในเจ้าเมืองเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่เฝ้า 

เมอืงเสว่ียเยว่ียยืนอยูบ่นก�าแพงเมอืง ขมวดคิว้มุน่ทอดมองทศิตะวันตก

เฉยีงใต้

"คนหน่ึงไปแสวงหาเขาเซียนอันใดน่ันแล้ว อีกคนหน่ึงไปพบ 

สหายเก่า เหลอืแต่ผูโ้ดดเดีย่วเดยีวดายเช่นข้ารัง้อยู่ทีน่ี่เพียงล�าพัง กระทัง่

บุตรสาวก็ยังท้ิงข้าไปหาบุรุษ" ซือคงฉางเฟิงทอดถอนใจพลางเงยหน้า

กระดกดื่มสุรา

มันนึกถึงตนเองในวัยเยาว์ มักจะมีทวนหน่ึงด้าม สุราหนึ่งไห  

ม้าหน่ึงตวัคูก่าย เดินทางพลางร�า่สรุา ครัน้เหนือ่ยล้าเมามายก็หาต้นไม้ 

สักต้นเอนกายพักผ่อน นอนหลับฝันหวาน เดิมทีคิดว่าวันเวลาเช่นนี ้

จะด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ อย่างสง่าผ่าเผย แม้ไม่มีวันรุ่งข้ึน แต่ก็คล้าย 

ไม่ได้คาดหวังวันรุ ่งขึ้นอันใด จวบจนกระทั่งวันหน่ึงได้พบเด็กหนุ่ม

อาภรณ์ขาวที่ขี่ม้าผู้นั้นยื่นมือมาหาตน

'เจ้าอยากไปดูเมืองเมืองหน่ึงหรือไม่ มันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด 

บทที่ 136

ผู้เดียวดายเมืองเสวี่ยเยวี่ย
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ในใต้หล้า มีสตรีที่งดงามที่สุด บ่อนพนันท่ีใหญ่ท่ีสุด สุราที่เลิศรสท่ีสุด 

และม้าที่ว่องไวที่สุด เมืองนั้นนามว่าเทียนฉี่'

ซือคงฉางเฟิงในยามนั้นมือหนึ่งก�าด้ามทวน บนด้ามทวนห้อย 

ไหสุราเอาไว้ มันฟังถ้อยค�าท่อนหลังของเด็กหนุ่มไม่ชัด ได้ยินเพียง 

ประโยคท่ีว่า 'สตรทีีง่ดงามทีส่ดุ' ก็พยักหน้าไม่หยุดย้ัง 'ไป! ไป! ไป!'

"เมามายครัง้เดียวผดิพลาดท้ังชวิีตจรงิๆ" ซอืคงฉางเฟิงเงยหน้าดืม่

อกีหน่ึงอกึ

"มาทอดถอนใจอันใดตรงนี้เล่า" สุ้มเสียงเจือรอยย้ิมเสียงหนึ่ง 

ดังข้ึน ซือคงฉางเฟิงหันไปมอง พบเห็นสตรีผู้งดงามสวมอาภรณ์สีขาว 

ตลอดทัง้ร่างก�าลงัเดนิเข้ามาอย่างแช่มช้า อาภรณ์ขาวปลวิไสว ตวัอกัษร  

'เดมิพัน' ตวัใหญ่โย้บนนัน้โดดเด่นเป็นพิเศษ

"ลั่วสยา ศิษย์ของเจ้าก็ไปแล้วกระมัง มาๆๆ เป็นผู้น่ารันทด 

สดุขอบฟ้าเช่นเดียวกนั ร่วมด่ืมด้วยกันสกัค�า" ซอืคงฉางเฟิงสะบดัศรีษะ  

โยนไหสุราให้อิ่นลั่วสยา

อิน่ลัว่สยารบัไหสรุามา ทว่ามไิด้ด่ืม เพียงเอ่ยด้วยรอยย้ิม "ข้าไม่มี 

ศษิย์น่าร�าคาญผูน้ัน้ นบัว่าอสิรเสรกีว่าเดมิหลายส่วน ไม่เหมอืนกบัเจ้า 

หรอก"

"เฮ้อ" ซือคงฉางเฟิงทอดถอนใจ "ตงจวินชมชอบสุรา เจ้าชมชอบ 

การเดมิพัน หานอใีนใจมแีต่นกัพรตทึม่ ทุกคนล้วนมกีารแสวงหา แล้วข้า

แสวงหาสิง่ใดเล่า"

"เจ้าแสวงหาความงามของสตรอีย่างไร ยามนัน้ทัว่ทัง้ยุทธภพผู้ใด

ไม่รูบ้้าง" อิน่ลัว่สยาเอ่ยด้วยรอยย้ิมแฝงเลศนัย

"ใช่แล้ว ข้าฝักใฝ่ในสตรีงาม" ซือคงฉางเฟิงเงยหน้ามองท้องฟ้า 

สายตาพลนัมชีวิีตชวีาขึน้เลก็น้อย "เพียงแต่ว่าสตรีงามล�า้ได้จากไปแล้ว 

ท�าให้ไม่มสีิง่ชมชอบใดแล้ว"
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"ยังคดิถึงมารดาของเชยีนลัว่อยูห่รอื" อ่ินลัว่สยาถือไหสรุาเดนิไปยัง 

ข้างกายซอืคงฉางเฟิง นางมองตามสายตาของมนัพลางเงยหน้าดืม่สรุา

ซอืคงฉางเฟิงแย้มย้ิม "ยามน้ันข้าได้รบัสมญานามว่า 'ผ่านพุ่มผกา 

นับหมื่น ใบไม้มิติดกาย'* มายังเทียนฉี่อย่างสง่างาม และต้ังใจจาก 

เทยีนฉีไ่ปอย่างสะอาดเอีย่มอ่อง แต่นางกลบัไล่ตามข้าหนึง่พันหลี ่ ม้าท่ีขี ่

ตายไปสบิหกตวั สดุท้ายใช้กระบีฟั่นข้าลงจากม้า แล้วหมนุกายจากไป"

"จากน้ันเจ้าก็ไล่ตามนางหน่ึงพันหลีก่ลบัไปยังเทยีนฉ่ี เร่ืองนีข้องเจ้า

ถูกเล่าในโรงน�า้ชาจนรูกั้นไปท่ัวแล้ว" อิน่ลัว่สยาลอบย้ิม

ซือคงฉางเฟิงคว้าไหสุราจากมืออิ่นลั่วสยามาดื่มอีกหน่ึงค�า ก่อน

โพล่งถ้อยค�าทีไ่ร้ทีม่าทีไ่ปออกมา "ข้าแก่ชราแล้วหรอื หมูน่ีม้กัรูสึ้กสญูเสยี

บางอย่างไป"

"หมายความว่าอย่างไร"

"ก็เหมือนกับ..." ซือคงฉางเฟิงยกมืออีกข้างข้ึนมอง "คนท่ีเคยอยู ่

ข้างกายเหล่านัน้ล้วนจากไปทลีะคน..."

สหีน้าของอิน่ลัว่สยาเคร่งขรมึขึน้มาในทีส่ดุ "ยามน้ียังไม่มข่ีาวจาก

เจ้าเมอืงใหญ่อกีหรอื"

"ไม่ม ี ล่าสดุมคีนพบทีท่่าเรอืซุย่เฟิง มนันัง่เรอืใหญ่ไปยังทะเลหลไีห่  

แต่เรือใหญ่ล�าน้ันไม่ได้กลับมา ข้าคิดว่ามันอาจจะไปเขาไห่ไว่เซียน 

แสวงหาเชือ้หมกัสรุาตวัสดุท้ายน้ันแล้ว" ซอืคงฉางเฟิงมุน่ค้ิว

"บนเขาไห่ไว่เซยีนแห่งนัน้มเีทพเซยีนอยู่จรงิหรอื" อิน่ลัว่สยาเอ่ยข้ึน

อย่างครุน่คดิ

"อาจเป็นเทพเซียนกระมัง" ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างคลุมเครือ

"ความจรงิข้าอยากถามมาตลอดว่าในใจเจ้าเมอืงใหญ่ซ่อนเรือ่งราว

* ผ่านพุ่มผกานบัหมืน่ ใบไม้มิตดิกาย ใช้อปุมาถึงชายเจ้าชู ้ มเีสน่ห์ และสง่างามท่ีมคีวามเก่ียวพันกับ 

หญิงสาวหลายคน แต่สดุท้ายกลบัไม่มอบความหวงัใดๆ ให้กับหญงิสาวคนไหน และไม่ตกลงคบหาใคร 

อย่างจรงิจงั
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ในอดีตอันใดไว้กันแน่ ไยจึงยึดติดอยากบ่มสุราเมิ่งผอทังถึงเพียงน้ัน" 

อิน่ลัว่สยาเอ่ยถาม

"เมื่อครั้งยังเยาว์วัยศิษย์พ่ีใหญ่เคยสังหารสตรีนางหนึ่ง แต ่

สตรีนางน้ันกลับเป็นคนท่ีมันรักท่ีสุด" ซือคงฉางเฟิงเขย่าไหสุรา พบว่า 

ไหสรุาน้ันว่างเปล่าแล้ว มนัแย้มย้ิมแล้วโยนไหน้ันแขวนไว้บนด้ามทวน

"เจ้าเมอืงใหญ่ก็ลุม่หลงในความรกัเช่นกัน" อิน่ลัว่สยาเอ่ยเสยีงเนิบ

"แล้วเจ้าเล่า" ซือคงฉางเฟิงเลิกคิ้ว "ได้ยินมาว่าซ่งเย่ียนหุย 

ยกต�าแหน่งเจ้าเมอืงให้อูซ๋วงลกูศษิย์ของมนัแล้ว ไม่มภีาระจากการเป็น 

เจ้าเมอืงน้ันแล้ว ระหว่างพวกเจ้าอาจจะ..."

"อย่าล้อเล่นเลย" อิ่นลั่วสยาไม่ได้สนใจมัน "การที่ซ่งเย่ียนหุย 

ส่งต่อต�าแหน่งเจ้าเมืองมิได้ง่ายดายปานนั้น ได้ฟังมาว่าเมืองอู๋ซวง 

รับแขกส�าคัญมาคนหนึ่งด้วย ฐานะของแขกผู้นั้นสูงศักดิ์มิใช่น้อย"

"แขนคนส�าคัญอันใด ก็แค่แขกที่ถูกเมืองเสว่ียเยว่ียปฏิเสธไม่ให ้

เข้าเมอืง จงึได้ไปหาพวกมนัท่ีน่ัน" ซอืคงฉางเฟิงไม่เปลีย่นสหีน้า

"แต่มแีขกคนส�าคัญผูห้นึง่เพ่ิงส่งจดหมายมาว่าอยูร่ะหว่างทางมา

เมืองเสวี่ยเยวี่ยแล้ว แขกคนส�าคัญผู้นี้เจ้าปฏิเสธมิได้ อย่างไรบุตรสาว 

ของมันก็ยังอยู่กับพวกเรา อ้อ ไม่สิ ดูเหมือนจะปล่อยบุตรสาวของมัน 

ออกไปโดยไม่ได้บอกเสยีแล้ว" ในถ้อยค�าของอ่ินล่ัวสยาแอบแฝงเลศนยั 

อยู่หลายส่วน

"เย่ียเซี่ยวอิง?" ซือคงฉางเฟิงกุมขมับ "ช่างเป็นแขกคนส�าคัญ 

ที่น่าปวดหัวย่ิง"

"จรงิส ิ ข้าเพ่ิงกลบัมาจากเดนิเล่นนอกเมอืง ค้นพบว่าคนในโรงน�า้ชา

ต่างเล่าลือกันอยู่เรื่องหน่ึง แม้ไม่ทราบจริงเท็จ แต่ข้าคิดว่าเจ้าต้องรู้ 

สกัหน่อย" อิน่ลัว่สยาพลนัเอ่ยขึน้

"ข่าวลือปากเปล่าเหล่านั้นในโรงน�้าชามีค่าพอให้ข้าฟังด้วยหรือ  
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ทีใ่ดมเีซยีนกระบ่ีคนใหม่เกิดขึน้อกี หรอืว่าปีศาจตนใดออกมาฆ่าล้างส�านกั

เพียงล�าพังอกี" ซอืคงฉางเฟิงยักไหล่

"ว่ากันว่ามคีนผูห้น่ึงลงเขาแล้ว" อิน่ลัว่สยาแสร้งกล่าวอย่างคลมุเครอื

ซือคงฉางเฟิงกระจ่างแจ้งทันใด ทว่าชั่วพริบตานั้นใบหน้าก็พลัน

ถอดสแีละเอด็ตะโรยกใหญ่ "เจ้าอว้ีเจนิเซยีนกระบีพ่รต! มนัลงเขาแล้ว!  

มนัลงเขาด้วยเหตุอนัใด! มนัลงเขาได้อย่างไร!"

อิ่นลั่วสยาไม่เข้าใจว่าเหตุใดซือคงฉางเฟิงจึงลุกลี้ลุกลนปานน้ี 

จงึเอ่ยข้ึนอย่างงนุงง "คงกลวัว่าหลีห่านอจีะพบกับเหลยฮงอกีครัง้แล้วมา

ข่มขูต่น จงึลงเขาในทีส่ดุกระมงั"

ทว่าซือคงฉางเฟิงกลับส่ายศีรษะเป็นพัลวัน "ไม่มีทาง ไม่มีทาง"

ใต้หล้าน้ีนอกจากเทียนซือหลายท่านบนเขาชิงเฉิง ซือคงฉางเฟิง 

กับไป่หลีต่งจวินเป็นคนส่วนน้อยทีท่ราบว่าเหตใุดเจ้าอวีเ้จนิลงเขาไม่ได้ 

หาไม่แล้วด้วยนิสัยของมัน คงจะถือทวนไปเขาชิงเฉิงออกหน้าให้ 

ศิษย์พ่ีหญิงของตนแล้ว แต่นึกไม่ถึงว่าเจ้าอว้ีเจินผู้น้ีจะลงเขาเสียแล้ว

"เจ้าอว้ีเจินลงเขาแล้วไปที่ใด" ซือคงฉางเฟิงเอ่ยถาม

"ลอืกันว่าเจ้าอวีเ้จนิมุง่หน้าไปยังทศิใต้ ระหว่างทางพันทพัหมืน่อาชา 

ก็ไม่อาจขวางทาง" อิน่ลัว่สยากล่าวตอบ

ซือคงฉางเฟิงจับด้ามทวนแน่น ทอดตามองแดนไกลและเอ่ยขึ้น

อย่างเป็นกังวล "หรือว่าหานอีตกอยู่ในอันตราย"
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