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ค�ำน�ำ

หลังจากเมื่อคราวภารกิจขนส่งโลงศพทองค�าไปยังชายแดน นี่เป็น 

อีกครั้งหนึ่งท่ีถังเหลียน เซียวเซ่อ และเหลยอู๋เจี๋ยได้เดินทางร่วมกัน ทว่าครั้งน้ี 

ต่างไปจากครัง้ก่อนย่ิงนกั เพราะจดุหมายทีพ่วกมนัมุง่ไป ไม่มผีูใ้ดยืนยันได้ว่า 

มอียู่จรงิ อาจเพราะน้อยคนนกัท่ีจะไปถึง และแม้ไปถึงก็อาจไม่มโีอกาสได้กลบัมา 

เกาะเซยีนในต�านานแห่งน้ันคล้ายมตีวัตนอยู่เพียงในเรือ่งเล่าของยุทธภพ

ทว่าส�าหรบัเซยีวเซ่อ มนัไม่มทีางเลอืกอีกแล้ว หากต้องอยู่เฉยๆ เฉกเช่น 

คนพิการท้ังร่าง จะตายวันตายพรุ่งไม่อาจรู้ มิสู้ลองเสี่ยงสักคร้ัง ยามน้ีตัวมัน 

โยนลกูเต๋าออกไปแล้ว เหลอืเพียงเบกิตากลัน้หายใจเฝ้าดผูลลัพธ์เท่านัน้!

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



คลื่นลมยุทธภพสงบ
ท�าเนียบทองถกนามจอมยุทธ์
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คนท้ังหลายเดินมายังตรอกเล็กท่ีลึกเข้าไปในเมืองประมง ยามน้ี

ตะวนัลบัขอบฟ้า บ้านเรอืนร้านรวงต่างจดุเทยีนส่องสว่าง กล่ินหอมของ

อาหารทีล่อยอวลอยู่ในนัน้ชวนให้ผูค้นรูส้กึอบอุน่โดยไม่รูต้วั

"เฮ้อ คิดถึงบ้านแล้ว" เหลยอู๋เจี๋ยสูดดมกลิ่นพลางเอ่ยขึ้น

เซียวเซ่อกับถังเหลียนกระชับสาบเสื้ออย่างเงียบเชียบ

"ถึงแล้ว" เจนิจผูลกัประตบูานเลก็ทีซ่อมซ่อผพัุง ทว่าเมือ่เดินเข้าไปใน

ลานบ้านกลบัมแีต่ความมดืมดิ เจนิจรูบีว่ิงเข้าไปในบ้าน จากน้ันก็ประคอง

เทยีนไขเล่มหน่ึงออกมา น�ามาจดุใส่โคมไฟในลาน

เหลยอูเ๋จีย๋กวาดตามองลานบ้านทีแ่ม้จะคบัแคบแต่ก็จดัวางสิง่ของ

อย่างเป็นระเบยีบ ก่อนถามขึน้อย่างแปลกใจ "เจ้าอยู่คนเดยีวหรอื"

เจินจูพยักหน้า "ช่วงน้ีท่านพ่อไปท�างานท่ีจวนว่าการของเมือง  

ท่านแม่จากไปต้ังแต่ข้ายังเลก็มาก แต่ญาตผิูพ่ี้ของข้าอยู่หลงัข้างๆ นีเ้อง 

บางครัง้ข้าก็ไปขอข้าวมนักิน"

"ลานบ้านนีแ้ม้ว่าคบัแคบ แต่นบัว่าสะอาดสะอ้านทเีดยีว" เซยีวเซ่อ 

น่ังลงบนม้าน่ังหนิ

บทที่ 203

นารีแดง



8 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 4

"ช่วงน้ีเริ่มหนาวแล้ว เข้าไปน่ังในบ้านเถอะ" เจินจูกล่าว

"ไม่เป็นไร ก่อกองไฟในลานบ้านเถอะ จะได้ต้มปลาด้วยเลย"  

ถังเหลียนแกว่งถังไม้ในมือ เหล่าหู่ปานตัวนั้นยังดิ้นไม่หยุด

"ได้" เจินจูรีบหันกลับไปห้องครัว ถังเหลียนวางถังไม้ลง เดินตาม

เข้าไป

เซยีวเซ่อพูดกับเหลยอูเ๋จีย๋เสยีงเบา "แม่นางผูน้ีเ้กรงว่าจะชอบเจ้า 

เสยีแล้ว"

เหลยอู๋เจี๋ยถ่มน�้าลาย "นางเพ่ิงเจอข้าก่ีครา จะชอบข้าได้หรือ"

เซียวเซ่อกล่าวเสียงเนิบ "แล้วเจ้ารู้จัก 'รั่วอี' ดีแล้วหรือ"

เหลยอู๋เจี๋ยอ้ึงงัน ไม่ได้ตอบค�า

เซยีวเซ่อหาวหวอด "ความรกัก็เป็นเช่นนี ้มาโดยบงัเอญิและไม่ทนั 

ตัง้ตวั บางครัง้ก็แค่สายตาท่ีมองมา เพียงชัว่พรบิตาเดยีว ไม่อาจอธิบาย 

ให้ชดัเจนได้"

"เซียวเซ่อ เจ้ามีพระชายาแล้วใช่หรือไม่" เหลยอู๋เจี๋ยพลันถามขึ้น

เซียวเซ่อสะอึกไปเล็กน้อย "ไม่ ไม่มี!"

"แล้วเจ้าชอบรั่วอีหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยถามต่อ

"เหตุใดข้าต้องบอกเจ้า" เซียวเซ่อถลึงตาใส่มัน

"น่ันก็แปลว่าชอบ" เหลยอู๋เจี๋ยกล่าว

"ไม่ชอบ" เซียวเซ่อเอ่ยอย่างร�าคาญ

"แล้วเจ้าชอบศษิย์พ่ีหญิงเชยีนลัว่หรอื" เหลยอูเ๋จีย๋แสยะย้ิมชัว่ร้าย

เซียวเซ่อคว้าพลองอู๋จี๋ออกมาเคาะกับพ้ืนสองสามที ก่อนพูด 

เสียงเย็นว่า "เจ้ามีแค่ชีวิตเดียว"

"ขู่ใครกัน" เหลยอู๋เจี๋ยเดินตรงเข้าไปผลักเซียวเซ่อล้มลงไปบนพ้ืน 

"คดิว่าข้าไม่รูว่้าตอนนีเ้จ้าเป็นอย่างไรหรอื"

เซียวเซ่อท่ีถูกผลักจนหงายหลังแอ้งแม้งนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่กว่าจะ 
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ตั้งสติได้ มันตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วเง้ือพลองไล่ตีเหลยอู๋เจี๋ยด้วย 

ความเคยีดแค้น

"อย่าทะเลาะกนั รบีมาช่วยงานได้แล้ว" ถังเหลยีนหอบฟืนออกมา 

เหลยอูเ๋จีย๋รบีถือโอกาสว่ิงเข้าไปช่วยและหลบเซยีวเซ่อท่ีก�าลงัเดอืดดาล 

ทัง้สองคนก่อกองไฟกนัท่ีพ้ืน เซยีวเซ่อไปน่ังอีกด้านหนึง่และมองดพูวกมนั

อย่างเงยีบๆ ด้วยความโมโห

กองไฟถูกก่อขึ้น ถังเหลียนปักไม้สองท่อนขนาบข้างกองไฟแล้ว 

วางไม้อกีท่อนพาดไว้ตรงกลาง จากน้ันก็ใช้เชอืกแขวนหม้อเหลก็ไว้บนนัน้  

ก่อนหยิบผงแป้งละเอยีดออกมาจากอกเสือ้ ใส่เข้าไปในท้องปลาเหล่าหู่ปาน

ท่ีถูกผ่า ใช้มอืลบูเบาๆ ก่อนเย็บปิดท้องปลาอกีครัง้

"ศิษย์พ่ี ท่านใส่ยาพิษอันใดเข้าไปในนั้น" เหลยอู๋เจี๋ยถามด้วย 

สีหน้ารังเกียจ ความร้ายกาจในการใช้พิษของส�านักถังเป็นรองเพียง 

สกุลเวนิ ซึง่พวกมนัต่างเคยเหน็มาแล้ว

"เป็นเครือ่งเทศ" ถังเหลยีนวางปลาเหล่าหูป่านลงไปในหม้อ จากน้ันก็

เทน�า้สะอาดลงไป "ต้มน�า้ให้เดือดก่อนค่อยดึงฟืนออกจ�านวนหนึง่ ตุน๋ต่อ 

ด้วยไฟเบา สุดท้ายโรยเกลือละเอียดนิดหน่ึงก็กินได้แล้ว น�้าแกงที่ตุ๋น 

เสร็จแล้วจะเป็นสีขาวนวล สดอร่อยกลมกล่อม เนื้อปลาละลายอยู่ใน 

น�า้แกง ชุม่ฉ�า่ย่ิงนัก"

"ศิษย์พ่ี ท่านยังเป็นพ่อครัวใหญ่ด้วยหรือ" เหลยอู ๋เจี๋ยอุทาน 

อย่างตกตะลึง

"เวลาอาจารย์ส่งไปท�าภารกิจก็ต้องค้างคืนตามป่าเขาเป็นประจ�า 

นานวันเข้าก็กลายเป็นความสามารถตดิตวั" ถังเหลยีนลกุข้ึน "รอไปเถิด"

เวลาน้ีเจนิจยูกของกินเล่นหลายอย่างจากห้องครวัมาวางบนโต๊ะหิน 

มปีลาแห้ง หอยสงัข์ สดุท้ายเป็นปจูานใหญ่ สหีน้าของเซยีวเซ่อเปลีย่นไป 

เลก็น้อย ถังเหลยีนก็ย้ิมแย้มอย่างอหิลกัอเิหลือ่ เจนิจทูดัจอนผมทีป่ลวิ
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เพราะถูกลมพัดอย่างเขินอาย "ท่ีบ้านไม่ได้ร�่ารวยมาก ล�าบากพวกเจ้า 

แล้ว"

"ไม่ล�าบาก พวกเราเกิดที่แผ่นดินที่ห่างไกลทะเล น้อยคร้ังนัก 

จะได้กินปูทะเลท่ีสดใหม่เช่นนี้" เซียวเซ่อย้ิมอย่างอ่อนโยนแล้วหยิบ 

ปูตวัหน่ึงจากบนโต๊ะ "ทกุคนกินกันก่อนเถอะ น�า้แกงน้ีคงต้องรออีกสกัพัก"

เหลยอู๋เจี๋ยกับถังเหลียนก็น่ังลง เหลยอู๋เจี๋ยทอดถอนใจ "ถ้ามีสุรา 

ก็คงดีย่ิง"

เซยีวเซ่อหันมองถังเหลยีน "ศิษย์พ่ีใหญ่ ท่านเป็นผูส้บืทอดวิชาจาก

เซยีนสรุามใิช่หรอื คมัภีร์สรุาก็ได้มาแล้ว หมกัสรุาเป็นหรอืไม่"

ถังเหลยีนมุน่คิว้ "คมัภีร์สรุาเล่มน้ันข้าอ่านแล้ว เพียงแต่สุราในนัน้

ออกจะพิสดารไปบ้าง..."

"บ้านข้ามีสุรา!" เจินจูเดินไปยังใต้ต้นไหวเก่าแก่ที่อยู่ข ้างๆ  

"ใต้ต้นไม้น้ีมีสุรา ข้าเห็นท่านพ่อฝังลงไปกับตา"

"โอ้" ถังเหลยีนเดนิไปชะโงกดบูรเิวณผวิดนิ ก่อนพยักหน้า "มสีรุา 

จรงิดงัว่า" ก่อนย่ืนฝ่ามอืออกไปตบบนผวิดินอย่างแผ่วเบา ไหสรุาทีถู่กฝัง 

อยู่ในดินพลันถูกดึงลอยขึ้นมา ถังเหลียนรับไหสุราน้ันไว้แล้วกลับมา 

ทีข้่างโต๊ะหินด้วยรอยยิม้

"เก่งกาจย่ิง!" เจินจูอุทาน

ถังเหลียนเปิดจุกไหออกแล้วสูดดมยกใหญ่ ก่อนเอ่ยชมว่า  

"หอมยิ่งนัก"

กลิ่นหอมของสุราขจรขจายไปท่ัวทั้งลานบ้าน เหลยอู๋เจี๋ยยกจอก

หมายจะรบัสรุา ทว่าเซยีวเซ่อยืน่มอืไปห้ามไว้ "ดืม่ไม่ได้"

"เพราะเหตุใด" เหลยอู๋เจี๋ยถาม

"ดื่มไม่ได้จริงแท้" ถังเหลียนยัดจุกกลับลงไป

"สุราน้ีคือหน่ีว์เอ๋อร์หง (นารีแดง)" เซียวเซ่อกล่าวอย่างแช่มช้า  
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"เป่ยหลีมีประเพณีหนึ่ง ฝังสุราหนี่ว์เอ๋อร์หงไว้ที่ลานบ้านในวัยปิ่นทอง*  

ของบุตรสาว รอบุตรสาวออกเรือนแล้วค่อยขุดออกมาดื่ม นี่เป็นสุรา 

ออกเรอืนของผูอ้ืน่ เจ้าดืม่ตอนน้ีจะสูข่อนางหรอื"

"ไม่เป็นไร" เจนิจเูดินเข้ามาอย่างใจกว้าง นางแย่งไหสรุาน้ันมาและ 

รนิให้พวกมนัโดยไม่พูดพร�า่ท�าเพลง "ข้าไม่ออกเรอืนหรอก ถ้าข้าแต่งออกไป

ท่านพ่อจะต้องอยู่คนเดยีวอย่างโดดเดีย่วเป็นแน่ วนันีไ้ด้จงัหวะดืม่สรุาน้ี 

พอด ีจะได้หยุดความคดิของท่านพ่อเสยี"

ถังเหลยีนคดิครูห่น่ึงก่อนกล่าวว่า "เอาเช่นนีเ้ถอะ พรุง่นีข้้าจะไปซือ้

หน่ีว์เอ๋อร์หงทีต่ลาด เราแอบฝังกันใหม่ก็ได้"

"ความคดิด!ี" เหลยอูเ๋จีย๋ทนไม่ไหวมานานแล้ว มนัยกจอกสรุาขึน้ดืม่

ค�าโต

"เช่นนั้นก็ได้" เซียวเซ่อยกดื่มตาม

ปึง ปึง ปึง ทันใดนัน้เองก็มเีสยีงเคาะประตดูงัข้ึน เจนิจรีูบลุกข้ึนยืน 

"ญาตผิูพ่ี้เอาของกินมาให้แน่เลย"

ถังเหลียนสบตากับเซียวเซ่อและพลันย่ืนมือไปห้ามนางไว้ ก่อน 

ส่ายศรีษะแผ่วเบา "น่ันไม่ใช่ท่านพ่ีของเจ้า"

ปึง ปึง ปึง เสียงเคาะประตูดังข้ึนอีกสามครั้ง

เจินจูเงยหน้าข้ึน พบเห็นนกจ�านวนมากบินแตกตื่นออกจาก 

ลานบ้าน

"เป็นยอดฝีมอืเสยีด้วย" เหลยอูเ๋จีย๋วางจอกสุราลงพลางทอดถอนใจ

* วัยปิ่นทอง เป็นค�าเรียกช่วงวัยของเด็กผู้หญิงที่มีอายุครบสิบสองปี
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ถังเหลียนมองเซียวเซ่อ "เป็นคนของส�านักอั้นเหอหรือ"

"ไม่ใช่ พลังปราณของคนผู้นี้..." เซียวเซ่อดื่มสุรา เอ่ยเสียงเนิบ  

"คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก"

"ข้าไปเอง" เหลยอูเ๋จีย๋ลกุขึน้ยืนพลางหยิบกระบี ่ "เคาะต่อไปเช่นนี้

เหมอืนเร่งเร้าวญิญาณ น่าร�าคาญย่ิง"

เจินจูตะลึงลานถอยไปข้างหลัง ถังเหลียนดึงนางมาน่ังลงและ 

ส่งย้ิมให้ "ไม่เป็นไร"

ปึง ปึง ปึง เสยีงเคาะประตูดังขึน้อกี เหลยอูเ๋จีย๋ชะงกังนั กระบีซ่นิ 

ในมอืร้องค�ารามไม่หยุด

"อ๋า?" เจนิจยูกมอืขึน้ปิดปากอย่างตกใจ "นีเ่กิดเรือ่งราวใดกันแน่"

เซยีวเซ่อรนิสรุาให้ตนเอง พูดเสยีงเบาว่า "แม่นางน้อย ขอบอกเจ้า

เรื่องหนึ่ง วันหน้าอย่าชวนผู ้อื่นมากินข้าวที่บ้านง่ายๆ โดยเฉพาะ 

บุรุษแปลกหน้า เจ้าเติบโตที่เมืองประมงต้ังแต่เล็ก ไม่รู้ว่าคนข้างนอก

แท้จรงิแล้วเลวร้ายย่ิง"

เจนิจมูองเหลยอูเ๋จีย๋สลบักับเซยีวเซ่อ สดุท้ายหนัไปมองถังเหลียน

บทที่ 204

เสรีสังหารไร้พันธนาการ
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ถังเหลยีนเคาะโต๊ะหินแผ่วเบา "แต่เจ้าโชคดมีากทีพ่วกเราเป็นคนดี 

ส่วนคนทีเ่คาะประต.ู.."

ถังเหลียนยังพูดไม่จบ เสียงเคาะประตูนั้นก็พลันหยุดลง ใบไม้ท่ี 

ร่วงเกลื่อนเต็มพ้ืนลอยขึ้นเล็กน้อย ประตูถูกเปิดออก เผยเงาร่างหนึ่ง 

ทีย่นือยู่ อกีฝ่ายสงูใหญ่ผอมบาง ในมอืถือกระบีเ่ล่มยาว อาภรณ์สม่ีวง 

ทอประกายล้อไปกับแสงจันทร์สายหนึ่ง แผ่ซ่านความอึมครึมเกินจะ

พรรณนา

"ผีหรือ" เจินจูเบิกตาโพลง

"ไม่ใช่ผ"ี เซยีวเซ่อกล่าวเสยีงเคร่งขรมึ "แต่เป็นคนจบัผโีดยเฉพาะ"

เหลยอู๋เจี๋ยพลันก้าวไปข้างหน้าพร้อมควงกระบี่ม้วนเอาใบไม้ 

ลอยข้ึนมา คนชุดม่วงน้ันยกกระบี่ยาวในมือขึ้นแผ่วเบา ก่อนค�าราม 

เสียงดัง "หยุด!"

ใบไม้ทีร่่วงเตม็พ้ืนฉกีขาดเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย เงาร่างของคนชดุม่วง

ขยบัวูบ ถือกระบีร่กุเข้าใส่เหลยอูเ๋จีย๋ เหลยอูเ๋จีย๋หมนุกายหลบ กระบีย่าว 

ของคนผู้น้ันวาดผ่านหน้าอกของมันไป มันอาศัยแสงจันทร์จนมองเห็น 

ชัดตาว่ากระบี่ของอีกฝ่ายมียันต์แปะอยู่ทั่วเล่ม ลมกระบี่โหมกระหน�่า  

ยันต์สเีหลอืงบนน้ันปลวิไสว มคีวามน่าประหว่ันพรัน่พรงึอย่างบอกไม่ถูก

กระบี่ของท้ังสองไม่ได้ฟาดฟันกัน เหลยอู๋เจี๋ยหันกลับไปมอง 

อกีฝ่ายพลางพึมพ�าว่า "ข้าเคยได้ยินเก่ียวกับกระบีข่องเจ้า แม้นามเป็น

กระบี ่แต่ไม่เคยถูกจดัอยู่ในคัมภีร์ล�าดบักระบี ่ เพราะมวิีญญาณสถิตอยู่ 

เยอะเกินไป จติสงัหารมากล้น ต้องให้ส�านักโหรหลวงใช้ยันต์สะกดข่มไว้ 

กระบี่น้ีนามว่ายวนเหย่ียน (เนตรหุบห้วย) เป็นกระบี่คู่กายที่จักรพรรดิ 

ผูส้ถาปนาแคว้นเคยน�าไปออกรบ เจ้าเป็นใคร เหตใุดจงึมกีระบีเ่ล่มน้ี"

คนชดุม่วงไม่ได้สนใจมนั เพียงกล่าวว่า "ข้าก็รู้จกักระบีข่องเจ้าเช่นกัน 

อนัดบัสีข่องกระบีช่ือ่ดงัในใต้หล้า...ซนิ เจ้าคอืบตุรของหลีซ่นิเยว่ียร"ึ
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"แล้วอย่างไร" เหลยอู๋เจี๋ยเลิกคิ้ว

"กระบวนท่ากระบีข่องเจ้าด้อยกว่าทีม่งักรครามใช้มากนกั" คนชดุม่วง

กระโดดมายังข้างกายเหลยอูเ๋จีย๋ มนัฟาดฟันกระบีล่งมา ตวักระบีม่เีสยีง 

ภูตผคีร�า่ครวญอยู่เลอืนราง

"ประเสรฐิ เช่นน้ันจะให้เจ้าได้เหน็!" เหลยอูเ๋จีย๋ย้ิมบางแล้ววาดกระบี่

ข้ึนข้างบน อญัเชญิอสันผี่าร้องพ้ืนราบ

สองกระบีป่ะทะกัน ในชัว่พรบิตาน้ันเหลยอูเ๋จีย๋รูส้กึเหมอืนตนเอง

ตกลงไปในนรก เสยีงภูตผวิีญญาณแผดค�ารามอยู่ข้างหูไม่หยุด ยันต์บน

กระบีเ่ล่มน้ันสัน่ไหวราวกับมบีางอย่างทีน่่าหวาดกลวัก�าลังจะหลดุออกมา

จากตวักระบี ่เหลยอูเ๋จีย๋ใช้มอืขวาจบักระบี ่มอืซ้ายออกหมดัใส่เตม็แรง

หมัดวชิระไร้เทียมทานอรหันต์สยบมาร!

"หมดันีพ้อจะเข้าท่าอยู่บ้าง" เสยีงภตูผร้ีองหวีดหวิวพลนัเลอืนหายไป 

คนชดุม่วงยกกระบีข่ึน้สงูและกระจายเป็นเงาร่างนับไม่ถ้วนอยู่ใต้แสงจนัทร์

"กระบี่เงาจันทร์?" ถังเหลียนอึ้งงัน วิชานี้มันเคยพบเห็นจาก 

มือสังหารเยวี่ยจี ตอนนั้นนางใช้วิชากระบี่นี้เอาชนะเหลยอู๋เจี๋ย

"ไม่...ไม่ใช่กระบี่เงาจันทร์" เซียวเซ่อเอ่ยเสียงเข้ม "วิชากระบี่นี้ 

นามว่าจันทร์เงา"

"เงาจันทร์กับจันทร์เงาต่างกันที่..." ถังเหลียนเบิกตากว้าง พลัน 

ตะโกนว่า "เหลยอูเ๋จีย๋ น่ันไม่ใช่ภาพลวงตา!"

"ข้ารู้!" ดวงตาของเหลยอู๋เจี๋ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิง มันฟาดฟัน 

กระบีซ่นิออกไปต้านรบักระบีนั่บไม่ถ้วนทีโ่ถมเข้ามา แต่ก็ยังถูกปราณกระบี่

ของอีกฝ่ายบีบคั้น ขาสองข้างจมไปในดินหนึ่งชุ ่นและถอยกรูดไป 

สิบกว่าก้าว พ้ืนดนิถูกครดูจนเป็นร่องยาว

"ระวัง!" เจินจูร้องลั่น นางเคยฟังเรื่องเล่าของจอมยุทธ์ในยุทธภพ 

มาตัง้แต่เดก็ แต่กลบัเป็นครัง้แรกทีไ่ด้เหน็คนต่อสูกั้นอย่างพิสดารพันลกึ



Zhou Munan 15

ปานน้ี นางเผลออุทานในใจเป็นหมื่นครั้ง ไม่รู้เลยว่าตนเองตกอยู่ใน

สถานการณ์ทีอ่นัตรายเพียงใด

ถังเหลียนหันมองเซียวเซ่อ "ข้าต้องไปช่วยมันหรือไม่"

เซยีวเซ่อโคลงศรีษะถาม "ศษิย์พ่ีใหญ่ น�า้แกงตุน๋เสร็จแล้วหรือไม่"

ถังเหลียนน่ิงอ้ึงไปเล็กน้อย "เสร็จแล้ว ตักให้เจ้าสักถ้วย?"

"เช่นน้ันก็ขอบคุณมาก" เซียวเซ่อรับน�้าแกงท่ีถังเหลียนตักให้  

ก่อนเป่าเบาๆ และดื่มหนึ่งค�า มันหลับตาลงลิ้มรสอย่างพินิจพิเคราะห์  

"เลศิรสจรงิๆ ด้วย"

เหลยอู๋เจี๋ยหันขวับมามองเซียวเซ่อด้วยความเดือดดาล

เซียวเซ ่อวางถ ้วยลงและมองมันกลับด ้วยแววตาใสซื่ อ  

"จอมยุทธ์เหลย สู้ต่อสิ เจ้ากล้าหาญไร้เปรียบปาน เป็นหนึ่งในใต้หล้า 

หรือว่าเจ้าสู้มันไม่ได้"

คนชุดม่วงถือกระบี่ทอดสายตามองเหลยอู๋เจี๋ย "กระบี่ท่ีเข้าเพียง

เขตแดนพิภพเสรขีองเจ้าเล่มนี ้ขวางข้าไม่ได้จรงิแท้"

"พูดเช่นนี ้แปลว่าเจ้าคือยอดฝีมอืทีเ่ข้าเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการน้ัน 

ได้แล้วหรอื" เหลยอูเ๋จีย๋แค่นเสยีงเย็น

"เสรตีรวนพันธนาการ ไร้พันธนาการปล่อยข้าก้าวย่าง ผูค้นล้วนคิดว่า

สีเ่ขตแดนวรยทุธ์ท่ีจรีัว่เฟิงแบ่งในปีน้ันเป็นเพียงความสูงต�า่ของพลังยุทธ์ 

ช่างเป็นความโง่เขลาของมนุษย์เสยีจรงิ เขตแดนทัง้ส่ีน้ีกล่าวถึงเขตแดน

ของมนษุย์มากกว่า ตัวตนของข้าพ่วงพันธนาการ กระบีข่องข้ากถู็กจองจ�า 

เช่นกัน ชวีตินีย่้อมไม่อาจเข้าสูเ่ขตแดนไร้พันธนาการ แต่ข้าใช้เสรสีงัหาร 

ไร้พันธนาการได้ นีค่อืเขตแดนของข้า" คนชดุม่วงกล่าวเสยีงเบา มนัควง

กระบี่ยาว ยันต์สามแผ่นตรงหัวด้ามหลุดร่วงลงมา สะท้อนแสงเหมันต์ 

อนัหนาวเหน็บบนตวักระบี่

"ใช้เสรีสังหารไร้พันธนาการ!" ถังเหลียนตะลึงงัน "เจ้าคือขันท ี
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จั่งเจี้ยนจิ่นเวยกงกง?"

"หากมิใช่ขันทีจั่งเจี้ยน ใต้หล้านี้ผู้ใดยังมีคุณสมบัติครอบครอง 

กระบีย่วนเหย่ียนของจกัรพรรดอิงค์ก่อนได้อกีเล่า" เซยีวเซ่อทอดถอนใจ 

"เหลยอูเ๋จีย๋ ถอยมาเถิด เจ้าสูม้นัไม่ได้"

"ใครบอกว่าข้าสู้ไม่ได้" เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวอย่างเดือดดาล

"ในหมู่ห้าขันทีใหญ่แห่งเทียนฉี่ นอกจากขันทีใหญ่จิ่นเซวียน 

ทีม่พีลงัยุทธ์เหนือกว่า วรยุทธ์ของกงกงอกีสีท่่านแทบไม่ด้อยไปกว่ากัน 

วิชากระบีข่องจิน่เซยีนทีเ่จ้าเคยพบเห็นในวัดต้าฟ่ันอนิ เจ้าคดิว่าตนเอง 

สู้ได้หรือไม่ คนท่ีเข้าเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการเพียงครู่เดียวก็หมดสต ิ

เช่นเจ้า อย่าเลยจะดกีว่า" เซยีวเซ่อย้ิมเย็นกล่าว

เหลยอู๋เจี๋ยมุ่นค้ิวเล็กน้อย มันยังไม่ได้ใช้พลังท้ังหมด ท่ีสู้กับ 

จิ่นเวยกงกงเมื่อครู่ไปเป็นแค่การหย่ังเชิงเท่านั้น มันไม่คิดว่าพลังของ 

อกีฝ่ายจะแข็งแกร่งเท่าขนัทท่ีีต่อสูกั้บอู๋ซนิในวัดต้าฟ่ันอนิวันน้ัน เซยีวเซ่อ

คล้ายว่าอ่านค�าถามในใจมนัออก จงึกล่าวต่อว่า "กระบีใ่นมอืจิน่เวยกงกง

พันธนาการตัวเองไว้ มันคือคนที่จิตสังหารแกร่งกล้าท่ีสุดในบรรดา 

ห้าขันทีใหญ่ ยันต์บนตัวกระบี่กดข่มฤทัยกระบี่ไว้ นั่นก็คือจิตสังหาร 

ของมนั ถ้ายันต์บนนัน้หลดุออกไปหมด วนันีเ้ราคงไม่ได้ไปจากทีน่ีกั่นแล้ว"

"ศิษย์พ่ีใหญ่!" เหลยอู๋เจี๋ยพลันตะโกนลั่น

"มีอันใด" ถังเหลียนอ้ึงงัน

"พวกเรา!" เหลยอูเ๋จีย๋ยืดอกยืนหยัดในความชอบธรรม "สูด้้วยกัน!"

ถังเหลยีนแย้มย้ิมพลางส่ายหน้า "ข้าว่าจิน่เวยกงกงไม่มเีจตนาร้าย 

ไม่ลองน่ังดืม่น�า้แกงพูดคยุกันก่อนดหีรอืไม่"
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"ไม่มเีจตนาร้ายหรอื" เหลยอูเ๋จีย๋มองดกูระบีย่วนเหย่ียนทีต่ลบอบอวล

ด้วยปราณภูตผใีนมอืจิน่เวยกงกง น�า้เสยีงเต็มไปด้วยความไม่เชือ่ "เหตใุด

ข้ามองไม่ออก"

"เพราะห้าขนัทใีหญ่แห่งเทียนฉีม่เีพียงผูเ้ดยีวทีส่ัง่การได้ คนผูน้ั้น

ท�าได้หลายเรื่อง เว้นแต่เพียงส่งคนมาสังหารข้า" เซียวเซ่อปัดฝุน่บน 

ม้าน่ังหนิข้างกายเบาๆ "จิน่เวยกงกง เชญิ"

จิ่นเวยกงกงพยักหน้าก่อนเก็บกระบี่ในมือแล้วเดินเข้ามา ยามที่ 

เดินเข้ามาใกล้ เหลยอู๋เจี๋ยค่อยเห็นใบหน้าของมันอย่างชัดตา คิ้วเข้ม 

ตาโต น่าเกรงขามแม้ไม่โกรธเกรีย้ว ต่างจากความรู้สกึอึมครึมเมือ่สักครู่นี้

อย่างสิ้นเชิง จิ่นเวยกงกงนั่งลงข้างกายเซียวเซ่อ รับน�้าแกงปลาจาก 

ถังเหลยีนมาดืม่ค�าเลก็ๆ หนึง่ค�า ก่อนเอ่ยชมว่า "ไม่เลว"

เจินจูมีสีหน้างงงัน ไม่เข้าใจว่าเกิดอันใดขึ้น ครั้นเห็นเหลยอู๋เจี๋ย 

เก็บกระบี่เดินกลับมาก็รีบถามว่า "ตกลงว่านี่มันเรื่องราวใด"

เหลยอู ๋เจี๋ยนึกตรองอยู่ครู ่หนึ่งค่อยกล่าวตอบว่า "อันท่ีจริง 

สหายเซียวผู้นี้ของข้าเป็นนายน้อยตระกูลเศรษฐี แต่ขัดแย้งกับคนใน

บทที่ 205

หงายเมฆพลิกฝน
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ครอบครัวนิดหน่อย เลยนัดพวกข้าหนีออกจากบ้าน ท่านนี้คือผู้อาวุโส 

ในบ้านของมัน มาจับตัวกลับไป"

"อ้อ...อย่างน้ีน่ีเอง" เจินจูพยักหน้าคล้ายเข้าใจคล้ายไม่เข้าใจ

เซียวเซ่อถามขึ้นเสียงเบา "เจ้านายท่านส่งท่านมาหรือ"

จิ่นเวยกงกงส่ายหน้ากล่าว "เดิมทีข้ามาเพ่ือสะสางงานราชการ 

ทีจ่วนว่าการเมอืงตงจีไ๋ห่ แต่หลายวันก่อนได้รบัจดหมายฉบบัหน่ึง ในน้ัน

บอกข้าว่าเจ้าจะออกทะเลจากทีน่ี ่ และมคี�าสัง่ให้ข้าขวางเจ้าไว้และพาตวั

กลบัเทยีนฉี"่

"หลันเยวี่ยโหวยังพาข้าไปไม่ได้ จิ่นเวยกงกงมั่นใจได้อย่างไรว่า 

จะพาตัวข้าไปได้" เซยีวเซ่อถามขึน้เสยีงเนิบ

จิ่นเวยกงกงพูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า "เพราะชาวโลกล้วนรู้จักข้า

จิน่เวย ได้รบัค�าสัง่ก็คือได้รบัค�าสัง่ ไม่มใีครโน้มน้าวข้าได้ และไม่มผีูใ้ด

ขวางข้าได้เช่นกัน เจ้าโน้มน้าวหลนัเยว่ียโหวได้ แต่โน้มน้าวข้าไม่ได้"

"จริงแท้ หากกล่าวถึงผู้ท่ีไม่ไว้หน้าใครที่สุด ทั่วทั้งเทียนฉี่เห็นที 

จะคดิถึงท่านเป็นคนแรก" เซยีวเซ่อวางถ้วยลง "ดงัน้ันกงกงจะมาไม้แข็ง

อย่างนัน้หรอื"

เหลยอู๋เจี๋ยหัวเราะ "กงกงแข็งไม่ได้หรอก"

จิน่เวยกงกงพลนัขมวดคิว้ มอืยกขึน้กดด้ามกระบีอ่กีครัง้ กระบีซ่นิ 

ในมือเหลยอู๋เจี๋ยก็ถอดตัวออกจากฝักครึ่งเล่ม สะท้อนประกายเหมันต ์

หนาวเหน็บ

"จิ่นเวยกงกง ฝั่งข้ามีผู ้สืบทอดกระบี่ซิน แม้ว่าสมองใช้การ 

ไม่ค่อยได้ แต่ก็รบัสบืทอดวิชาจากเหลยฮงคฤหาสน์สกุลเหลย หลีห่านอ ี

เมืองเสว่ียเยวี่ย และหลี่ซู่หวังแห่งสุสานเจี้ยนซิน ห่างจากเขตแดนฟ้า 

ไร้พันธนาการเพียงเส้นบางๆ ก้ันอยู่ ยังมศิีษย์พ่ีใหญ่จากเมอืงเสว่ียเยว่ียผูน้ี้ 

เป็นศษิย์ของไป่หลีต่งจวินและถังเหลยีนเยว่ีย เป็นท่ีหนึง่ในงานเล้ียงวีรบรุุษ 
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มาแล้วหลายครัง้" เซยีวเซ่อผายมอืกล่าว "กงกง ถ้าข้าไม่อยากไปจรงิๆ  

พวกมนัสองคนอาจขวางท่านไว้ได้"

"แพ้ชนะครึ่งต่อครึ่ง เจ้ามีโอกาส" จิ่นเวยกงกงกล่าวตามตรง

เซยีวเซ่อพลนัย่ืนมอืตนเองออกไป มอืคู่น้ันขาวผุดผาดราวกับหยก 

เป็นมอืของคณุชายผูส้ง่างาม

"กงกง ดูมือคู่นี้ของข้าชัดแล้วหรือไม่" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

จิ่นเวยกงกงนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนถามกลับอย่างไม่เข้าใจ 

"หมายความว่าอย่างไร"

"มอืคูน้ี่ของข้าเคยประณามขนุนางกังฉนิในราชส�านกั ทบุตโีจรชัว่ 

ในยุทธภพ แต่ตอนนีม้อืคู่น้ีท�าได้แค่ด่ืมน�า้แกง แกะกระดองป ูดดีลกูคดิ" 

เซยีวเซ่อพลนัพลกิมอื ฝ่ามอืของมนัมแีต่หนังทีห่นาด้าน ต่างจากหลงัมอื 

ท่ีนวลขาวดจุหยก "ข้าฝึกวรยุทธ์มาสบิกว่าปีเพ่ือมอืเช่นน้ีหรอื"

จิ่นเวยกงกงจับด้ามกระบี่แผ่วเบา ไม่เอ่ยค�า

"ตอนน้ีท่ีนอกเกาะซานเสอ ข้ามโีอกาสได้มอืของใต้หล้าท่ีหงายมอื 

เป็นเมฆพลกิมอืเป็นฝนคูน้ั่นอกีครัง้ เหตุใดข้าจะไม่ไป ต่อให้ต้องตายอยู่ใน

ห้วงสมทุรไพศาล ข้าก็ยอม!" เซยีวเซ่อกล่าวเสยีงหนกัแน่น

"แต่บดิาของเจ้าแค่อยากให้ลกูกลบัมาอยู่ข้างกาย บดิาเจ้าบอกว่า 

ยอมรบัผดิต่อเจ้า ยอมคนืทกุอย่างให้เจ้า และมอบชวิีตท่ีไร้กังวลแก่เจ้า 

บิดาของเจ้าศกัดิฐ์านะสงูส่ง แต่ความปรารถนากลบัเป็นเพียงความหวัง

ของบดิาแก่ชราคนหน่ึง" จิน่เวยกงกงกล่าว

"ใช่ ข้าเข้าใจ" เซยีวเซ่อแหงนหน้า สายตาเฉียบคม "ผู้อืน่มคีวามคดิ 

ของตวัเอง แต่ข้าคอืเซยีวฉูเ่หอ!"

ทั่วทั้งลานบ้านเงียบสงัดไร้เสียงใด มีเพียงถ้อยค�าท่ีอหังการ 

สุดจะปานเปรียบของเซียวเซ่อดังกึกก้อง

'แต่ข้าคือเซียวฉู่เหอ!'
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จิ่นเวยกงกงทอดถอนใจ "ข้าเห็นเจ้ามาต้ังแต่เล็ก ตอนน้ันเจ้าคือ 

ผู้ทีทุ่กคนยอมรบัว่าจะได้ขึน้นัง่บลัลงัก์ ทว่าเรือ่งเมือ่สีปี่ก่อน..."

"เรือ่งเมือ่สีปี่ก่อน กงกงรูม้ากน้อยเพียงใด" เซยีวเซ่อพลนัถามขึน้

เหลยอูเ๋จีย๋กับถังเหลยีนต่างตะลงึงนั สีปี่ก่อน คดกีบฏหลางหยาอ๋อง 

ซึง่เก่ียวข้องกับพวกมนัท่ีเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งสีผู่คุ้ม้กันแห่งเทยีนฉี่

สีหน้าของจิ่นเวยกงกงวูบไหวเล็กน้อย "สี่ปีก่อนหลางหยาอ๋อง 

ก่อกบฏ สุดท้ายฆ่าตัวตายบนลานประหาร เรื่องนี้ใต้หล้าต่างรู้ หรือว่า 

เจ้ายังยืนยันว่ายามน้ันหลางหยาอ๋องบรสิทุธ์ิ"

"เสด็จอาเป็นคนเช่นไร ข้าย่อมทราบดี ท่านกลับไปบอกคนผู้นั้น 

ทีส่่งท่านมา หากคนผูน้ัน้บอกความจรงิของเรือ่งเมือ่สีปี่ก่อนแก่ข้าไม่ได้  

เช่นนัน้วันท่ีข้ากลบัเทยีนฉี ่จะเป็นวันท่ีข้าเริม่ตามหาความจริง!" น้อยคร้ังนกั

ทีเ่ซยีวเซ่อจะพูดเสยีงดงัเช่นนี ้ แต่เวลามนัพูดจาเสยีงดงัมกัท�าให้คนฟัง 

อดไม่ได้ทีจ่ะอกสัน่ขวัญแขวน

บางทีน่ีอาจเป็นความน่าย�าเกรงขององค์ชายหกผู้สร้างความ

ประหว่ันพรั่นพรึงในราชส�านักต้ังแต่ยังเยาว์วัยกระมัง

"ข้าเข้าใจแล้ว" จิ่นเวยกงกงลุกขึ้นยืน "สามวันให้หลังข้าจะรอ 

พวกเจ้าทีช่ายทะเล ค�าสัง่ทีข้่าได้รบัคือพาตัวเจ้ากลบัเทียนฉี ่ โอกาสเดยีว 

ของพวกเจ้าคอืล้มข้าให้ได้"

"ท่านไม่กลัวข้ากลับเทียนฉี่แล้วหาความล�าบากให้ท่านหรือ"  

เซียวเซ่อแค่นเสียงเย็น

"ใต้หล้าน้ีไม่มีความล�าบากใดที่ห ้าขันทีกลัว" จิ่นเวยกงกง 

ยกกระบีย่วนเหย่ียนขึน้ เดนิไปยังหน้าประตอูย่างแช่มช้า เงาร่างค่อยๆ 

หลอมละลายหายไปท่ามกลางความมืดเหมือนตอนที่มันปรากฏตัว 

อย่างลกึลบั

"ส่งคนที่จัดการยากมาเสียด้วย" ถังเหลียนทอดถอนใจแผ่วเบา
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เซยีวเซ่อส่ายศรีษะ "หากผูท่ี้ถูกส่งมาคอืจิน่เหยียนขันทจีัง่อิน้ มนั 

จะต้องจบัแม่นางทีช่ือ่ว่าเจนิจผููน้ีไ้ป จากนัน้ก็บบีบงัคบัให้ข้ายอมจ�านน  

ถ้าเป็นจิ่นเซวียนขันทีใหญ่ เช่นนั้นพวกเราก็ยอมให้จับได้เลย ไม่ต้องสู้ 

อนัใดทัง้นัน้ ถูกมดัตัวกลบัเทียนฉีแ่ต่โดยดีก็พอแล้ว จิน่เวยขนัทีจัง่เจีย้น 

แม้ไม่ไว้ไมตรผีูใ้ด แต่อย่างน้อยก็กระท�าการตามกฎเกณฑ์ ขอเพียงเอาชนะ

กฎเกณฑ์ของมนัได้ก็พอ พวกเราสมควรฉลองท่ีในหมูห้่าขันทใีหญ่เป็นมนั 

ท่ีมา"

"จิน่เซยีนขนัทีจัง่เซยีงกับจิน่อว้ีขนัทีจัง่เช่อเล่า" เหลยอูเ๋จีย๋เอ่ยถาม

"จิ่นอว้ีขันทีจั่งเช่อน้อยครั้งจะออกจากเทียนฉ่ี ส่วนจิ่นเซียนกงกง  

มนัเป็นสหายสนิทของอาจารย์ของข้า มนัรูตั้วตนของข้าตัง้แต่ท่ีวัดต้าฟ่ันอนิ

ครานัน้ ทว่าไม่ได้จบัตวัข้าไป แต่ตราบใดท่ีมนัจะท�า ย่อมไม่มใีครขวางได้" 

เซยีวเซ่อกล่าว

เหลยอู๋เจี๋ยถลกแขนเสื้อ "วันน้ีต่างจากวันวาน ถ้าจะพาตัวเจ้าไป 

ตอนน้ี คงต้องถามกระบีใ่นมอืข้าเสยีก่อน"
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ส�านักอั้นเหอ

หอซิงลั่วเยว่ียอ่ิง

ผ้าต่วนสีขาวหลายผืนถูกแขวนอยู่นอกหอ ปลิวไสวตามแรงลม 

ท�าให้บรรยากาศวังเวงเปลี่ยวเหงา ตามธรรมเนียมของส�านักอั้นเหอ  

การตายของมอืสงัหารไม่ก่ีคนไม่มากพอให้แขวนผ้าต่วนสีขาวอย่างเอิกเกริก

อลงัการปานนี ้ เดิมทพีวกมนัสมควรไร้เมตตา การเซ่นไหว้คนตายเช่นนี้ 

ออกจะไม่สมเหตสุมผลเกินไปสกัหน่อย

ทว่าคนท่ีตายในครัง้นีต่้างออกไป เซีย่ชเีตาสกุลเซีย่ ในค�า่คนืหน่ึง

ของสิบกว่าปีก่อนที่ส�านักอั้นเหอเรียกว่า 'ราตรีเลือด' สกุลซู สกุลเซี่ย  

สกุลมู่ รวมไปถึงผู้น�าสกุลใหญ่ในยามน้ันและเหล่ายอดฝีมือรุ่นก่อน 

ล้วนตายในค�า่คนืดงักล่าว เว้นแต่เพียงเซีย่ชเีตาทีร่อดชวีติมาได้ ดงันัน้

ส�าหรับมอืสงัหารแห่งส�านกัอัน้เหอ แม้ว่าซชูางเหอจะเป็นผู้น�าสกุลใหญ่ 

แต่เซีย่ชเีตาต่างหากท่ีมวัียวุฒสิงูทีส่ดุ ย่ิงกว่าน้ัน...

"ช่วงน้ีคนสกุลเซีย่คงไม่ค่อยสงบกระมงั" คนผูห้นึง่สวมชดุสดี�ายืนอยู่

นอกหอซงิลัว่เยวีย่อ่ิง มนัสวมหน้ากากผร้ีายสแีดงโลหติ ผมยาวแผ่สยาย  

บทที่ 206

ขุ่ย
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ดนู่าสะพรงึกลวัอย่างบอกไม่ถูก

สองคนท่ีเฝ้าอยู่นอกหอ คนหน่ึงน่ังสบูกล้องยาสบูอยู่บนข้ันบนัได

พลางพ่นควันออกมาอย่างแช่มช้า อกีคนหน่ึงถือดาบยาวในมอื ยืนล�าตวั 

ตรงแหน็ว สายตาดุดนั

"ผีร้ายตนน้ีออกมาแล้ว ครั้งนี้เห็นทีจะเกิดเรื่องใหญ่จริงๆ" ชายที ่

สบูกล้องเอ่ยเสยีงเนบิ

ชายผู้ถือดาบยาวย้ิมเย็น "ครั้งก่อนกระทั่งผู ้น�าสกุลใหญ่ก็ยัง

เคลือ่นไหว ย่อมเป็นเรือ่งใหญ่แน่แท้ ครัง้นีผู้น้�าสกลุเซีย่ตายไปแล้ว ถ้า 

ผูน้�าสกุลใหญ่ไม่ยอมเปิดไพ่ตาย เกรงว่าคนสกุลเซีย่คงไม่ยอมเอาด้วย"

เวลาน้ีประตูของหอซิงลั่วเยว่ียอิ่งถูกเปิดออกช้าๆ ชายชุดด�า 

รปูร่างสงูโปร่งเดนิออกมาจากข้างใน ชายผูถื้อดาบยาวเบีย่งกายหลีกทาง

พลางค้อมตวัลงเลก็น้อย ชายทีส่บูกล้องยาสบูพลอยเก็บสหีน้าเอ่ือยเฉือ่ย

ตามไปด้วย มนัวางกล้องยาสบูลงและพยักหน้าเลก็น้อย

คนชุดด�าผู้นั้นคือผู้น�าสกุลซู ซูมู่อว่ี

มันก้าวมายืนอยู่ตรงข้ามชายผู ้สวมหน้ากาก ดูคล้ายก�าลัง 

เผชิญหน้ากับเงาที่ทอดตัวอยู่บนผิวทะเลสาบก็มิปาน ความแตกต่าง 

เพียงอย่างเดยีวคอืคนหนึง่สวมหน้ากาก อกีคนหน่ึงไม่ได้สวม

"เจ้ามาแล้ว" ซูมู่อว่ีเอ่ยเสียงเบา

"ใช่ ข้ามาแล้ว" ชายผู้สวมหน้ากากย้ิมกล่าว "ผู้น�าสกุลทั้งสาม 

ลงมือพร้อมกันยังท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ ช่างน่าเสียดายย่ิงนัก ตอนน้ี 

จ�าต้องส่งผีร้ายอย่างข้าไปช่วยเซี่ยชีเตาฆ่าคน"

สายตาของชายทีส่บูกล้องฉายแววโกรธขึง้ ท�าท่าจะลกุขึน้จากบนัได

"มู่ฮุ ่ย" ชายท่ีถือดาบยาวพลันเดินไปข้างหน้าและพาดดาบไว ้

บนไหล่ของมัน "ไม่ต้องสนใจคนเสียสติผู้นี้"

"เสยีสต?ิ" ชายผูส้วมหน้ากากหัวร่อเสยีงดงัลัน่ "ฮ่าๆๆๆ ใช่ ข้าคอื 
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คนเสยีสต"ิ

"ผูน้�าสกุลใหญ่รอเจ้าอยู่ เราเข้าไปกันเถอะ" ซมููอ่ว่ีหันหลงัเดินเข้าไปใน

หอซงิลัว่เยว่ียอิง่ ชายทีส่วมหน้ากากก็เดนิตามเข้าไป

"เมื่อครู่เจ้าคิดจะลงมือหรือ" ชายท่ีถือดาบยาวถามขึ้น

ชายท่ีถูกเรยีกว่ามูฮุ่ย่กล่าวตอบ "ใช่ แม้ว่าข้าจะเป็นคนสกุลมู ่ แต่ 

มนัลบหลูเ่หล่าผูน้�าสกุล สมควรฆ่า"

"แต่ปกตเิจ้าไม่ใช่คนวู่วามถึงเพียงน้ี" ชายท่ีถือดาบยาวโคลงศรีษะ

มู่ฮุ่ยน่ิงอึ้งไปเล็กน้อย "จริงอยู่...เมื่อครู่ข้าจิตใจว้าวุ่น อดไม่ได ้

จนอยากจะซัดหมัดออกไป เมื่อครู่นี้รู้สึกเดือดดาลชั่วขณะ แต่ตอนนี ้

กลับรู้สึกแปลกพิกล"

"มันจงใจย่ัวยุให้เจ้าลงมือ" ชายผู้ถือดาบยาวถอนใจกล่าว "เจ้า 

สบตามนัใช่หรอืไม่"

มู่ฮุ่ยเอ่ยด้วยความฉุนเฉียว "ช่างเป็นคนเสียสติจริงๆ"

"ขุ่ยแห่งกลุ่มจูอิ่ง (เงาแมงมุม) ผู้น�าสกุลใหญ่จะเปิดไพ่ตายของ 

ตวัเองแล้วกระมงั" ชายทีถื่อดาบยาวกล่าวเสยีงแผ่ว "แต่คนเสยีสตเิช่นน้ี 

น่าเชือ่ถือจรงิหรอื"

ในหอซงิลัว่เยวีย่อิง่ ชายผูส้วมหน้ากากทีถู่กเรยีกว่า 'ขุ่ย' ทอดตามอง

แผ่นหลงัของซมููอ่ว่ีพลางกล่าวอย่างแช่มช้า "ยามน้ีข้ามอีย่างน้อยย่ีสบิวิธี 

ในการฆ่าเจ้า"

ซูมู่อว่ียังคงเดินต่อไปอย่างไม่ช้าไม่เร็วและไม่เอ่ยค�า

ขุ่ยแสยะย้ิมเย็น "เจ้าเคยเป็น 'ขุ่ย' ทุกคนต่างบอกว่าเจ้าคือ 

อดตีราชามอืสงัหารของส�านกัอัน้เหอ ข้าอยากประมอืกับเจ้ามาโดยตลอด 

แต่ถ้ามือสังหารอย่างเราต่อสู้กัน ไม่ตัดสินเป็นตายก็ไม่รู้ผลแพ้ชนะ  

ผู้น�าสกุลใหญ่ไม่ให้ข้าลงมือ แต่ข้านับวันยิ่งอดใจไม่ไหว"

ซูมู่อว่ียังคงไม่หันกลับมา ไม่มีแม้กระทั่งเสียงตอบรับ
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ขุ่ยยังพูดต่อไปไม่หยุด "พวกมนัต่างบอกว่าข้าเป็นมอืสงัหารช่างพูด 

เจ้าเป็นมอืสงัหารใบ้ ขุย่สองรุน่กลบัต่างกันอย่างสิน้เชงิ ฟังมาว่ายามนัน้

ผู้น�าสกุลใหญ่คนก่อนอยากให้เจ้าสืบทอดต�าแหน่งมัน แต่เจ้ากลับ 

ยกต�าแหน่งนัน้ให้ผูน้�าสกุลใหญ่คนปัจจบุนัเพ่ือทดแทนบญุคณุทีช่่วยชวิีต

อย่างนัน้หรอื ถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะไม่ท�าเช่นน้ัน"

ซมููอ่ว่ีหยุดฝีเท้าลงในทีส่ดุ มนัหนักลบัมาอย่างช้าๆ สหีน้าเรยีบเฉย 

น�า้เสยีงสงบนิง่ "หุบปาก"

"เจ้าโกรธแล้วหรือ" น�้าเสียงของขุ่ยเป่ียมด้วยความประหลาดใจ

ระคนดีใจ มันสะบัดมือแผ่วเบา กระบี่สั้นเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือ

ซูมู่อว่ีมุ่นคิ้วเล็กน้อย "ท่ีนี่คือหอซิงลั่วเยวี่ยอิ่ง"

"ข้ารู้ ผู้น�าสกุลใหญ่อยู่ด้วย วางใจเถอะ มันย่อมเข้ามาขวางข้า 

ในชัว่เวลาทีข้่าสงัหารเจ้า" ขุย่กระโดดไปข้างหน้า กระบีส้ั่นในมอืพุ่งเข้าใส่ 

ซมููอ่ว่ี

ซมููอ่วีย่กมอืขึน้และย่ืนสองนิว้ออกไป ปราณกระบีอ่นัหนาวเหนบ็ 

แผ่ซ่าน เมือ่กระบีส่ัน้ของขุย่ปะทะกับปราณกระบีก็่ชะงกัไปชัว่ขณะหนึง่  

ซมููอ่ว่ีเบีย่งกายวูบไปยังด้านข้างของอกีฝ่าย น้ิวกดลงบนกระบีส่ัน้เล่มน้ัน 

แผ่วเบา กระบ่ีสั้นหักเป็นสามท่อนทันใด ซูมู่อวี่วาดเรียวน้ิว เศษกระบี ่

ลอยข้ึนท่ิมแทงเข้าใส่หน้ากากของขุย่

"ประเสริฐย่ิง" ขุ่ยรับเศษกระบี่หักด้วยมือ ครั้นออกแรงเล็กน้อย  

เศษกระบี่ก็สลายเป็นผุยผงในพริบตา

"ขุ่ย หยุดมือ อย่าเสียมารยาทต่อผู้น�าสกุลซู" สุ้มเสียงเจือความ 

น่าเกรงขามดงัขึน้

ขุ่ยถอยไปข้างหลังโดยพลัน แล้วค้อมเอวเอ่ย "ผู้น�าสกุลใหญ่"

"ข้ารูว่้าเจ้าอยากลองฝีมอื ครัง้ก่อนไม่ได้ให้เจ้าไปปฏิบตัภิารกิจด้วย 

จงึสร้างความไม่พึงใจแก่เจ้าย่ิงนัก" ผูน้�าสกุลใหญ่เดนิเข้ามาหาพวกมนั 
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ทลีะก้าว

"ถ้าขุ่ยไปด้วย ภารกิจครั้งน้ีย่อมไม่คว้าน�้าเหลว" ขุ่ยกล่าว

"ไม่ ครั้งน้ีเราไม่ได้คว้าน�้าเหลว ส�านักเหลยและส�านักถังสูญเสีย 

อย่างหนัก ท�าให้สองสกุลน้ีกลายเป็นศัตรูกัน ยังได้สังหารเจ้าอว้ีเจิน  

ท�าร้ายเซียวฉู่เหอจนบาดเจ็บสาหัส พวกเราท�าได้ดีมากพอแล้ว" ผู้น�า 

สกลุใหญ่กล่าวอย่างแช่มช้า "แม้ว่าจะเกิดปัญหาบางประการตามมาก็ตาม 

ดงันัน้ครัง้น้ีต้องให้เจ้าช่วยข้า"

ขุ่ยก้มหน้ากล่าว "ผู้น�าสกุลใหญ่โปรดสั่ง"

"เจ้าและจูอิ่งท้ังหมดไปช่วยข้าสังหารคนผู้หน่ึง" ผู้น�าสกุลใหญ่

กล่าวเสียงเคร่งขรึม

"จอูิง่ทัง้หมด? ฆ่าคนคนเดยีว?" น�า้เสยีงของขุย่ฉายแววประหลาดใจ

"เจ้าอยากทดสอบฝีมอืและคิดว่าคนทีข้่าให้เจ้าไปฆ่าไม่แขง็แกร่งพอ

มาตลอดมใิช่หรอื ภารกิจครัง้นีเ้จ้าจะต้องพึงพอใจเป็นแน่" ผู้น�าสกุลใหญ่

หัวเราะแผ่วเบา "นางชื่อหลี่หานอี หน่ึงในห้าเซียนกระบี่ผู ้ย่ิงใหญ่  

ครอบครองกระบีอ่นัดบัสามของกระบีช่ือ่ดงัในใต้หล้า...เถ่ียหม่าปิงเหอ"

"ขอบคุณผู้น�าสกุลใหญ่!" ขุ่ยรับค�าเสียงดัง ก่อนหัวร่อเสียงเบา  

เสยีงหัวเราะอนัเห้ียมเกรยีมดังก้องท่ัวทัง้หอซงิลัว่เยว่ียอิง่ท่ีมผ้ีาต่วนสขีาว

ห้อยระย้า สร้างความประหว่ันพรัน่พรงึอย่างบอกไม่ถูก
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เมืองเสว่ียเยว่ีย

ซือคงฉางเฟิงน่ังอยู่บนหอสูงเพียงล�าพัง ช่วงน้ีมีพิราบสื่อสารบิน 

เข้าเมืองเสวี่ยเยว่ียมาไม่ขาดสาย ฉบับแรกถูกส่งมาจากอิ่นล่ัวสยา  

เน้ือความในจดหมายเขียนคร่าวๆ ว่าวิกฤตของคฤหาสน์สกุลเหลย

คลีค่ลายแล้ว เหล่าศษิย์ไม่ได้ตาย ตนสงสยัว่าเรือ่งนีเ้ก่ียวข้องกับเมอืงอู๋ซวง 

จงึจะไปสบืหาความจรงิทีเ่มอืงอูซ๋วง

สบืหาความจรงิ? ซอืคงฉางเฟิงวางจดหมายลงไปในเปลวเทียนด้วย

รอยย้ิมเย็น ผูใ้ดบ้างไม่ทราบว่าอิน่ลัว่สยากับซ่งเย่ียนหุยมคีวามสัมพันธ์ 

ทีก่ล่าวไม่กระจ่างต่อกนั สงสยัว่าเรือ่งน้ีเก่ียวข้องกับเมอืงอูซ๋วงอนัใดกัน  

ก็แค่ถือโอกาสน้ีไปสะสางบพุเพอบัโชคของท้ังสองเท่านัน้เอง

จดหมายฉบับที่สองถูกส่งมาจากถังเหลียน ศิษย ์เอกของ 

เมืองเสว่ียเยว่ียผู้น้ีรายงานเรื่องราวยาวเหยียด ตั้งแต่การทรยศหักหลัง 

ของส�านักถัง ร่วมมือกับส�านักอั้นเหอลอบเล่นงานคฤหาสน์สกุลเหลย 

จนถึงนายท่านผู้เฒ่าถังตายในการต่อสู้ บีบคั้นให้คฤหาสน์สกุลเหลย

ประกาศต่อยทุธภพว่านายท่านผูเ้ฒ่าถังตายเพราะปกป้องวีรบรุษุท่ัวหล้า 

บทที่ 207

จดหมายสามฉบับ
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รวมถึงเรื่องที่เซียวเซ่อบาดเจ็บสาหัส ทุกคนจึงตัดสินใจพาเซียวเซ่อ 

ไปหาหมอที่เขาไห่ไว่เซียน

"เขาไห่ไว่เซยีนอย่างน้ันร"ึ ซอืคงฉางเฟิงทอดถอนใจแล้วเผาจดหมาย

ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน มันย่อมเคยได้ยินไป่หลี่ตงจวินพูดถึงเรื่องราวที่นั่น  

เป็นเพียงนทิานปรมัปรา ลกึลบัเสยีย่ิงกว่าลกึลบั แม้ว่าตนเองรูสึ้กสนใจ 

ใคร่รู้มาโดยตลอด แต่ก็ไม่เคยคิดจะออกเดินทาง ทว่ามันกลับกังวล 

เรือ่งของส�านักถังย่ิงกว่า...

จดหมายฉบับที่สามมาจากเซี่ยเซวียน ทว่าทันทีที่ซือคงฉางเฟิง 

รับจดหมายมาก็วางมันลงในเปลวเทียนโดยไม่เปิดอ่าน เพราะตอนที่

จดหมายฉบบันีม้าถึง ผูท้ีส่่งมนัก็มานัง่อยู่เบือ้งหน้าแล้ว

เซี่ยเซวียน เซียนกระบี่ปราชญ์

"เรื่องของส�านักถัง ท่านคิดเห็นเช่นไร" ซือคงฉางเฟิงเอ่ยถาม 

"นายท่านผู้เฒ่าถังตายแล้ว สามผู้อาวุโสส�านักถังก็ตายแล้ว  

ถังเสวียน ถังหวง และถังชีซา ความสามารถของพวกมันสามคน 

ประคบัประคองสกุลท่ีย่ิงใหญ่นีไ้ม่ได้ ในศึกคฤหาสน์สกุลเหลย ปรากฏ 

คนหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าถังเจ๋อ คนหนุ่มผู้นี้ไม่สามัญ น่าจะเป็นผู้สืบทอด 

ทีน่ายท่านผูเ้ฒ่าถังเหลอืทิง้ไว้" เซีย่เซวียนกล่าวตอบ

"ข้าว่าถังเจ๋อผูน้ีท้ีถั่งเหลยีนเอ่ยถึงในจดหมาย ภายภาคหน้าอาจมี

บทบาทก็จรงิ แต่ตอนน้ีมนัยังอ่อนเยาว์เกินไป ส�านกัถังย่อมไม่ยอมรบั"  

ซอืคงฉางเฟิงกล่าว

เซี่ยเซวียนมุ่นคิ้วเล็กน้อย "เจ้าหมายถึงถังเหลียนเยว่ีย?"

"บรรเลงล�าน�้าแลบรรเลงจันทรา ล่องสู ่ผิวธาราส่ันไหวเหินสู่ 

มวลหมู่เมฆา" ซือคงฉางเฟิงรินน�้าชาสองถ้วย กล่าวอย่างแช่มช้า  

"ถังเหลยีนเยว่ีย เวลาน้ีมแีค่มนัทีช่่วยส�านักถงัได้ แต่เมือ่ครูท่่านบอกว่า 

สามผู้อาวุโสส�านักถังก็ตายแล้วหรือ"
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"ใช่ ตายแล้ว เมอืงเสวีย่เยว่ียของเจ้าก็น่าจะได้ข่าวมาบ้าง อกีท้ัง 

ทัว่ท้ังเขาชงิเฉงิก็ไว้ทกุข์มาสามเดอืนแล้วเพราะเจ้าส�านกัเจ้าอว้ีเจนิตาย 

ตอนน้ีเรือ่งนีถู้กเล่าลอือย่างลีล้บัเสยียิง่กว่าศึกคฤหาสน์สกุลเหลยเสียอกี 

อย่างไรคนทีต่ายก็เป็นถึงเซยีนกระบีพ่รต ผูใ้ดจะฆ่าเซยีนกระบีพ่รตได้"  

ซอืคงฉางเฟิงกล่าว

"สามผูอ้าวุโสส�านักถัง?" ซอืคงฉางเฟิงส่ายหน้า "พวกมนัยงัห่างไกล"

"ใช่ แต่ถ้าเป็นสามผู้อาวุโส ซูมู่อว่ีส�านักอั้นเหอ เซี่ยชีเตา และ 

ซูชางเหอ เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า" เซี่ยเซวียนถามกลับ

"พวกมันเคลื่อนไหวใหญ่โตปานน้ีเพ่ือสังหารเจ้าอวี้เจินด้วยเหตุ 

อนัใด" ซอืคงฉางเฟิงมุน่คิว้

"ต่อให้พวกมนัเคลือ่นไหวย่ิงใหญ่ปานนัน้ แต่ถ้าเจ้าอวีเ้จนิไม่ลงเขา 

พวกมันจะสังหารเจ้าส�านักแห่งเขาชิงเฉิงได้อย่างไร เจ้าอว้ีเจินลงเขา 

เพ่ือใคร" เซีย่เซวยีนกล่าว

ซือคงฉางเฟิงตกตะลึง "หานอี!"

"ใช่แล้ว เป้าหมายของส�านกัอัน้เหอกับส�านักถังคอืสงัหารหลีห่านอี 

แต่ในช่วงเป็นตายเจ้าอวี้เจินมาถึงทัน มันฆ่าสามผู้อาวุโสส�านักถังด้วย 

กระบี่เดียว โจมตีผู้น�าสกุลใหญ่กับสองผู้น�าสกุลของส�านักอั้นเหอจน 

ล่าถอย พาหลีห่านอฝ่ีาวงล้อมหนีไปได้ ทว่าหลีห่านอีต้องเข็มพายุพิรณุ 

ดอกหลี เจ้าอว้ีเจินที่บาดเจ็บสาหัสฝืนสังขารรักษานาง ใช้ชีวิตตน 

แลกชีวิตนาง พอหลี่หานอีฟื้นขึ้นมาก็รับความสะเทือนใจน้ีไม่ได้  

ธาตไุฟเข้าแทรกสูม่ารในทนัที พลงัยุทธ์เพ่ิมเป็นทวคูีณ กระทัง่ข้าร่วมมอื

กับเหยียนจั้นเทียนเซียนกระบี่พิโรธก็ยังสะกดข่มนางไม่ได้ ต่อมานาง 

เกือบฆ่าซชูางเหอได้ท่ีคฤหาสน์สกุลเหลย แต่สดุท้ายซชูางเหอก็หนไีปได้ 

หลี่หานอีไล่ตามไปทันที เหลยฮงตัวลุ่มหลงในรักก็ตามนางไปด้วย"  

เซีย่เซวียนเล่าเรือ่งน้ีจบก็ดืม่น�า้ชา
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สีหน้าของซือคงฉางเฟิงฉายแววพะวักพะวน "คิดไม่ถึงว่าเรื่องนี ้

จะร้ายแรงถึงเพียงนี ้หานอธีาตุไฟเข้าแทรกสูม่าร ไม่ได้การ เห็นทข้ีาต้อง 

ออกจากเมอืงแล้ว"

"เจ้าไปไม่ได้" เซีย่เซวียนส่ายศีรษะ "เรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ช่วงนีแ้บ่งเป็น  

มคีนประสงค์จะฆ่าล้างคฤหาสน์สกุลเหลย มคีนคดิฆ่าเซยีวฉูเ่หอ มคีน

ต้องการสังหารหลี่หานอี มีคนจะก�าจัดส�านักถังทางอ้อม ไม่ว่าเร่ืองใด 

ล้วนเก่ียวข้องกับเมอืงเสว่ียเยว่ียของเจ้า มคีนอยากทลายเมอืงเสว่ียเยว่ีย 

ของเจ้า แม้กระท่ังคนอย่างเหยยีนจัน้เทยีนเซยีนกระบีพิ่โรธก็ปรากฏตัวขึน้

แล้ว เรื่องราวไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเจ้า จุดยืนของส�านักถังบัดน้ี 

ยังไม่ชัดเจน คฤหาสน์สกุลเหลยสูญเสียเหลยเชียนหู่ เหลยฮงก็มา 

หายตวัไป แม้ว่าเหลยอว๋ินเฮ่อวรยุทธ์กล้าแกร่ง แต่การจะครองต�าแหน่ง 

เจ้าส�านักอย่างมั่นคงย่ิงไม่ง่ายดาย สกุลเวินแต่ไหนแต่ไรไม่ยุ่งเก่ียว 

ทางโลก ไม่เข้าร่วมการสปัระยุทธ์ของยุทธภพ เมอืงเสว่ียเยว่ียยามน้ีพ่ึงพา

พันธมติรท้ังสามฝ่ายไม่ได้ เจ้าเมอืงสองคนก็สญูหายไปอย่างไร้ร่องรอย 

กระทั่งท่านเซียนลั่วสยาก็ไปหาคนรักเก่าแล้ว ถ้าเจ้ายังไปจากเมืองอีก  

เกรงว่าเมอืงเสวีย่เยวีย่จะแตกแยกเป็นเสีย่งๆ อย่างรวดเรว็"

"มีคนคิดท�าลายเมืองเสว่ียเยวี่ยของข้ารึ" ซือคงฉางเฟิงพึมพ�า 

แผ่วเบา "ข้าสมควรคดิได้ต้ังนานแล้ว บนกระดานหมาก พวกเราล้วนเป็น 

ตัวหมาก"

"ใช่ เสียดายท่ีคนวางหมากตายไปแล้ว มันผูกเมืองเสว่ียเยว่ีย 

กับเซียวฉู ่เหอไว้แน่น ยามน้ีในเทียนฉี่มีคนมากมายอยากท�าลาย 

เมอืงเสว่ียเยวีย่ให้สิน้ เมอืงอูซ๋วงในยุทธภพก็จ้องตาเป็นมนั ดงัน้ันเวลานี ้

เจ้าห้ามไปจากเมอืงเป็นอันขาด เจ้าคือเซยีนทวน เซยีนทวนเพียงผู้เดยีว 

ในใต้หล้า ตราบใดทีเ่จ้ายังอยู่ เมอืงเสว่ียเยว่ียย่อมรอการกลับมาของผู้อืน่ 

ได้อย่างสงบสุข" เซี่ยเซวียนกล่าวเสียงเคร่งขรึม "ส่วนด้านหลี่หานอี ข้า
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ไปเอง"

"ท่านไป?" ซือคงฉางเฟิงอ้ึงงัน

"เราต่างได้รับการขนานนามว่าเซยีนกระบี ่ ท้ังยังมมีติรภาพต่อกันมา

สบิกว่าปี แม้ว่านางนสิยัเกรีย้วกราด เจอหน้าทีไรเป็นต้องประลองกระบี่ 

กับข้า แต่ครัง้น้ีไม่ว่าจะช่วยสหายก็ดี ช่วยเมอืงเสว่ียเยว่ียก็ด ี ข้าย่อมต้อง 

ไปตามหานาง" เซีย่เซวียนลกุขึน้ยืน สะพายกล่องต�าราขึน้อกีครัง้ "ครานี้

ข้ามาเพ่ือส่งข่าวให้เจ้า ไม่ขอรัง้อยู่นาน"

ซอืคงฉางเฟิงมองอีกฝ่ายอย่างมเีลศนยั "ท่านเหน็ว่าหานองีดงาม 

คนรกัก็ตายไปแล้ว จงึอยากถือโอกาสนีด้ามใจ?"

เซี่ยเซวียนส่ายหน้าด้วยรอยย้ิม "ข้าเป็นบัณฑิต ชื่นชมความงาม 

ของหญิงงามแทนใต้หล้า มิใช่เพ่ือตนเอง ไม่เคยมีความคิดเกินเลย  

ข้าไม่อยากให้นางตาย เพราะหากใต้หล้าสูญเสียคนงามเช่นนี้ไป 

ก็ช่างน่าเสียดาย"

ซือคงฉางเฟิงพยักหน้า กล่าวต่อว่า "ท่านพ่ีเซี่ย ข้าเห็นจดหมาย 

ของถงัเหลยีนเขยีนว่าบตุรสาวข้าจะกลบัมาพร้อมท่าน แต่กระท่ังยามน้ี 

ก็ยังไม่เหน็เงาของนาง มทิราบว่า..."

เซีย่เซวยีนเกาหวัแกรก ก่อนถอนใจกล่าว "ตอนแรกบตุรสาวของเจ้า

เดนิทางมาพร้อมข้า แม้ว่าวรยุทธ์ของนางไม่สงูล�า้ ทว่าปราดเปรือ่งเกินคน 

หลบหนีสามครั้งถูกข้าจับกลับมาทั้งสามครั้ง ครั้งที่สี่ข้าหาไม่เจอ แต ่

ด้วยสตปัิญญาและ...จติใจท่ีเด็ดเด่ียวของนาง ย่อมกลับเมอืงเสว่ียเยว่ีย

แห่งน้ีได้ด้วยตนเอง"

ซอืคงฉางเฟิงป้ันสหีน้าไม่ถูก ทอดถอนใจเฮอืกใหญ่ "หวังว่าจะเป็น 

เช่นนัน้"
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เขาชิงเฉิง

ไว้ทุกข์ท่ัวภูเขาติดต่อกันถึงสามเดือน

วันนี้ศิษย์สองคนท่ีโดดเด่นที่สุดในรุ่นของเขาชิงเฉิง...หลี่ฝานซง 

ผู ้สืบทอดวิชากระบี่มิอาจวัดจากเจ้าอว้ีเจิน เฟยเซวียนผู้สืบทอด 

พลังมังกรช้างสารแห่งเขาชิงเฉิง เปลื้องอาภรณ์สีขาวตลอดทั้งร่าง  

พวกมันน่ังคุกเข่าอยู่หน้ารูปสลักบรมครูซานชิงในต�าหนักเฉียนคุน  

เบื้องหน้ามีป้ายวิญญาณของปรมาจารย์รุ่นก่อน

"อาจารย์ปู ่ วันนี้ศิษย์เฟยเซวียนลงเขาตามค�าสั่งอาจารย์ ภายใน 

สามปีจะต้องประจักษ์เรื่องราวใต้หล้า อ่านใจคนท่ัวหล้า โปรดเฝ้ารอ 

วันท่ีศษิย์คืนสูเ่ขาชงิเฉงิ!" เฟยเซวียนค้อมกายค�านบัต่อป้ายวิญญาณ

"อาจารย์ ศิษย์หลี่ฝานซงอกตัญญู ยังฝึกวิชากระบี่ไม่ส�าเร็จ  

แก้แค้นแทนอาจารย์ไม่ได้ ศิษย์จะลงเขาไปฝึกฝนอย่างหนัก ภายใน 

สามปีจะฆ่าศัตรูของอาจารย์ด้วยมือตนเองให้ได้!" หล่ีฝานซงน้อมกาย

ค�านับ

อนิฉางซงผูท่ี้มวัียวฒุสิงูสดุในยามน้ีและสบืทอดต�าแหน่งเจ้าส�านกั

บทที่ 208

ดรุณน้อยลงเขาชิงเฉิง
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เขาชงิเฉงิชัว่คราวยืนอยู่ข้างหลงัพวกมนั ทอดถอนใจอย่างอบัจนปัญญา 

"เขาชงิเฉงิหลายรุน่มแีต่ยอดบรุษุซึง่หาได้ยากย่ิงบนโลกใบนี ้ ไม่รูว่้าเป็น

เคราะห์ดีหรอืเคราะห์ร้ายของเขาชงิเฉงิเรา"

หลีฝ่านซงกับเฟยเซวียนลกุข้ึนยืนและคารวะอนิฉางซง เฟยเซวยีน 

กล่าวว่า "อาจารย์ทวด วันนี้เฟยเซวียนกับอาจารย์อาเล็กจะลงเขาแล้ว 

อาจารย์ทวดโปรดรกัษาตวัด้วย"

"เมื่อครั้งข้ายังเยาว์วัย เจ้าส�านักในยามนั้นหรือก็คืออาจารย์ปู่ 

ของข้าสิน้ชพีลง พอข้าเข้าวัยกลางคน อาจารย์ของข้าก็จากไป ภายหลงั

ข้าย่างเข้าวัยหกสบิ ศิษย์น้องหลีว์่จากไป บดันีข้้าในวัยแก่ชรากลบัต้อง 

มาส่งเจ้าส�านกัเขาชงิเฉงิคนทีส่ีท่ีข้่ารูจ้กั" อนิฉางซงแย้มย้ิม "หวังเพียงว่า

ยามข้าตาย จะได้เห็นเจ้าส�านักคนท่ีห้าท่ีข้าคิดไว้สืบทอดต�าแหน่ง  

เฟยเซวียน"

เฟยเซวียนส่ายหน้า "เฟยเซวียนละอายใจที่รับไว้มิได้"

"หากจะเปรียบเทียบกับอว้ีเจิน เกรงว่าร้อยปีต่อจากน้ีเขาชิงเฉิง 

คงไร้ผู้ปกครอง เฟยเซวยีน เจ้าได้รบัสบืทอดวิชาพรตจากอว้ีเจนิ ท้ังยงัมใีจ

แสวงพรต นับว่าอยู่เหนอือวีเ้จนิ ต�าแหน่งเจ้าส�านกัเขาชงิเฉิงช้าหรือเร็ว 

เจ้าก็ต้องมาน่ัง ไม่ต้องบ่ายเบี่ยง นี่เป็นเจตนาของอว้ีเจิน" อินฉางซง 

ลบูเครา

เฟยเซวียนหลุบตาลง ไม่กล่าวค�าใดต่อ "เฟยเซวียนรับบัญชา"

"วันหน้าเจ้าคือเจ้าส�านัก พวกเราต่างหากท่ีต้องรับค�าส่ังเจ้า  

ก่อนหน้าน้ีเมือ่ครัง้รบัเจ้ามายังเขาชงิเฉงิอาจารย์เจ้าก็ป่วยและด่วนจากไป 

อว้ีเจนิจงึเป็นผูเ้ลีย้งเจ้าจนเติบใหญ่แทน อย่าท�าให้มนัผิดหวงั เฟยเซวียน" 

อนิฉางซงหันมา "ฝานซง!"

"ขอรับ!" หลี่ฝานซงรีบรับค�า

"วันนี้เจ้าไม่ใช่ศิษย์เขาชิงเฉิงอีกต่อไป" อินฉางซงเอ่ยเสียงเรียบ
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"ว่าอย่างไรนะ!" หลี่ฝานซงกับเฟยเซวียนต่างตกตะลึง

"อนัทีจ่รงิเจ้าไม่เคยเป็นศษิย์ของเขาชงิเฉงิ เจ้าเป็นเพียงศษิย์ของ 

อวีเ้จนิ บิดามารดาของเจ้าเป็นสหายเก่าของศิษย์น้องหลีว์่ ทว่ายามนัน้ 

บดิามารดาของเจ้าด่วนจากไป จงึได้ฝากฝังเจ้าไว้กับศษิย์น้องหลีว์่ เจ้า 

มีพรสวรรค์ด้านวิชากระบี่ต้ังแต่เล็ก อว้ีเจินตอนนั้นมีปณิธานวัยหนุ่ม 

จงึรบัเจ้าท่ีอายุไม่ถึงหกปีเป็นศษิย์ หลายปีมาน้ีวชิากระบีม่อิาจวัดของเจ้า 

มกีารพัฒนาอยู่บ้าง แต่อว้ีเจนิไม่อยู่แล้ว เขาชงิเฉงิแห่งน้ีไม่มผีูใ้ดสอนเจ้า 

ได้แล้ว" อนิฉางซงกล่าว

"แต่ว่า..." หลีฝ่านซงร้อนรนจนเหงือ่โซมศีรษะ "ศษิย์ไม่เคยคดิตดัขาด

เขาชงิเฉงิ อาจารย์อนิโปรดไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วนด้วย!"

"ข้ามใิช่ไล่เจ้าออกจากส�านกั เจ้าอยากเป็นศษิย์เขาชงิเฉงิ แต่เจ้า 

ลองถามตัวเองดูว่ามีใจแสวงพรตหรือไม่ เจ้าไปจากเขาชิงเฉิงจึงจะได้

แสวงหามรรคากระบี่ของตนเอง" อินฉางซงกล่าวอย่างแช่มช้า "อว้ีเจิน 

เคยกล่าวว่าชะตาเจ้ามวีาสนาสองอาจารย์ วาสนาแรกกับมนัสิน้สดุลงแล้ว 

ยังมอีกีหนึง่วาสนา ซ่อนเร้นอยู่ในหบุเขาท้องทุ่งยุทธภพ เจ้าไปตามหาเอง

เถิด"

หลี่ฝานซงปาดน�้าตา ยืนเงียบอยู่นานจึงค่อยผงกศีรษะ "ขอรับ"

"ไม่ต้องร้องไห้ อว้ีเจนิบอกว่าวิชากระบีข่องคนผูน้ัน้ไม่ด้อยไปกว่า 

มนั กระบีพิ่โรธทะลวงทัพ กระบีเ่ดียวดายเก้าคีตา กระบีส่ง่าแห่งปราชญ์ 

หมิะจนัทราเลศิล�า้ อาจารย์ของเจ้าย่อมอยู่ในกระบีส่ีเ่ล่มนีเ้ป็นแน่ เป็น

โอกาสด ีพึงหวงแหนไว้"

"ศิษย์รับบัญชา!"

อนิฉางซงมองดูเงาร่างของศษิย์ท้ังสองเดนิลงเขาไปทลีะก้าวและ

ทอดถอนใจหนกัหน่วง เทียนซอือาวุโสของเขาชงิเฉงิอกีสามคนก็เดนิมายัง

ข้างกายของมนั
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"คนหนึง่ได้รบัวิชาพรต คนหน่ึงสบืทอดวชิากระบี"่ เทียนซอืผูห้นึง่ 

มองดแูผ่นหลงัของพวกมนั กล่าวเสยีงเนบิ "อวีเ้จนิก็นบัว่ามผีูส้บืทอดแล้ว"

"นักพรตน้อยผูห้น่ึงจะสบืทอดต�าแหน่งเจ้าส�านกัเขาชงิเฉิงได้จริงหรือ" 

เทยีนซอือกีคนมสีหีน้ากังวล

อินฉางซงส่ายศีรษะ "ท�าได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการท่องยุทธภพ 

สามปีนี้แล้ว"

"ฟังมาว่าอว้ีเจนิวาดแผนท่ีน�าทางให้พวกมนัผนืหน่ึง คดิแล้วก็ขบขนั 

อว้ีเจนิไม่เคยลงเขา จะวาดแผนท่ีลงภูเขาได้อย่างไร" เทยีนซอืคนหนึง่เอ่ย

อย่างงนุงงสงสยั

"ข้าดแูผนท่ีผนืนัน้แล้ว บนน้ันมแีค่สถานทีส่องแห่ง เริม่ท่ีเขาชงิเฉงิ  

สิน้สดุทีเ่ขาชงิเฉงิ" อินฉางซงหยุดไปเลก็น้อย "ระหว่างทางอว้ีเจนิชีแ้นะ

สถานท่ีหน่ึง ส่วนท่ีเหลอืเดนิทางตามแต่ประสงค์"

"สถานท่ีใด" เทียนซือสามคนท่ีเหลือถามขึ้นพร้อมกัน

"เทียนฉี่" อินฉางซงแหงนหน้ามองท้องฟ้า "ส�านักโหรหลวง"

หลีฝ่านซงสะพายกล่องต�ารา เฟยเซวียนจงูม้าสแีดงพุทราตวัหน่ึง 

เหมือนยามนั้นที่พวกมันลงเขาออกท่องยุทธภพ ทว่าคร้ังนี้จิตใจและ

อารมณ์แตกต่างกันอย่างสิน้เชงิ ครัน้ท้ังสองคนเดนิถึงตนีเขา หลีฝ่านซง 

ก็หันกลบัไป น�า้ตาไหลโดยไม่รูต้วั

"ท่านคิดอันใดอยู่" เฟยเซวียนถาม

"ข้าคิดถึงตอนที่ข้าตามท่านพ่อท่านแม่มาเขาชิงเฉิงเป็นครั้งแรก  

ตอนนั้นยังอายุไม่ถึงหกปี เพ่ิงขึ้นเขาไปก็เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ 

หน้าขัน้บนัได คาบหญ้าหางม้าทอดตามองทีไ่กล มนัถามข้าว่าล่างเขา 

เป็นอย่างไรบ้าง ยามนั้นข้าเห็นมันสะพายกระบี่ไม้ท้อไว้ท่ีหลัง จึง 

ตอบไปว่า 'เจ้าสอนกระบีข้่า ข้าจะเล่าเรือ่งล่างภูเขาให้เจ้าฟัง' ท่านพ่อ 
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ท่านแม่ต�าหนิว่าข้าพูดจาล่วงเกิน แต่มันกลับตอบตกลงอย่างใจกว้าง  

ภายหลงัข้าเพ่ิงรูว่้ามนัคอืเจ้าอวีเ้จนิ ผูท้ีวิ่ถีพรตวิชากระบีเ่ป็นอันดบัหน่ึง 

ในรอบร้อยปีของเขาชิงเฉิง" หลี่ฝานซงย้ิมกล่าวทั้งน�้าตา "แต่ตอนนั้น 

ข้ากลบัรูส้กึว่าอาจารย์ออกจะท่ึมทือ่ ข้าเล่าเรือ่งข้างล่างภเูขาให้ฟังส่งเดช 

ก็หัวเราะร่าได้ต้ังนาน ยามน้ีพอมาคิดดก็ูรูส้กึผดิอยู่บ้าง"

"เพราะเหตุใดหรือ" เฟยเซวียนเอ่ยถาม

หลีฝ่านซงปาดน�า้ตา "ตอนนัน้ยังเยาว์วัย ข้าจะผ่านโลกมาสกัเท่าใด 

เรื่องราวล้วนฟังมาจากท่านพ่อท่านแม่ทั้งน้ัน บางเรื่องก็แต่งข้ึนมาเอง  

แต่อาจารย์กลบัเช่ือทัง้หมด ลงเขาครัง้นีไ้ม่รูว่้าอาจารย์ได้เหน็โลกมนุษย์ 

ทีน่่าเบือ่ปานน้ีแล้วจะผดิหวังหรอืไม่"

เฟยเซวียนคลี่ย้ิม "ไม่หรอก คนเช่นอาจารย์ปู ่ ต่อให้เป็นเร่ือง 

น่าเบือ่หน่ายเพียงใดก็ท�าให้ท่านรูส้กึสนใจได้"

"จริงอยู่ สิ่งท่ีอาจารย์ยังดูไม่พอ ให้พวกเราไปดูแทนแล้วกัน"  

หลีฝ่านซงหมนุกาย กล่าวเสยีงดัง "บณัฑิตน้อย เราออกเดนิทางกันเถอะ"

"ได้เลย อาจารย์อาเล็ก!" เฟยเซวียนรับค�า

"อย่าเรียกอาจารย์อาเล็ก เรียกว่าคุณชาย" หลี่ฝานซงเขกหัว 

เฟยเซวียนเบาๆ

เฟยเซวยีนไม่โกรธชนดิหาได้ยากย่ิง เพียงเดนิออกไปไม่ก่ีก้าวมนัก็ 

หนักลบัไปราวกับมองเหน็นกัพรตน้อยคนหนึง่ทีเ่คยน่ังอยู่บนขัน้บนัไดน้ัน 

ต่อมากลายเป็นดรุณน้อยผู้อ่อนโยนดุจหยก ให้หลังกลายเป็นนักพรต 

วัยกลางคนทีไ่ว้หนวดบางสองปอย ทอดตามองแดนไกล นัยน์ตาเป่ียมด้วย

ความใฝ่ฝัน

อาจารย์ปู ่ หวังว่าการลงเขาครานีท่้านจะหาบางสิง่บางอย่างในใจ 

พบจรงิๆ ส่วนเรือ่งท่ีท่านยังท�าไม่ลลุ่วงก็ยกให้เป็นหน้าท่ีเฟยเซวียนเถอะ
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