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เดรัจฉานมีเขี้ยวงอกเขา หน้าเล็บหลังเดือย สุขร่วมฝูง คลั่งชนตี
มรรคาแห่งสวรรค์ มิอาจหยุดได้
ผู้ไร้อาวุธจากฟ้าย่อมต้องเตรียมเอง เป็นกิจแห่งยอดคน
จักรพรรดิหวงตี้สร้างกระบี่ คือสัญลักษณ์แห่งการนี้
'ต�ำราพิชัยซุนปิ้น ซุนจื่อแห่งแคว้นฉี บทเตรียมก�ำลัง'
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บทที่ 1
เคลื่อนขบวน

อาทิตย์สาดแสงแผดเผากลางหาว ส่องถนนอันกว้างขวางของ
เมืองซีอาน เงาด�ำของหลังคาตกทอดบนพืน้ เป็นผืนแผ่น ก�ำแพงดินเหลือง
ทุกด้านสะท้อนสีสนั ประหลาดดุจก�ำลังลุกไหม้
ถนนของเมืองเสมือนกระดานหมาก ถูกปกคลุมอยู่ในปฏิปักษ์
อันแรงกล้าของแสงสว่างและความมืด
เป็นยามบ่ายของวันฟ้าโปร่ง ทว่าถนนหนทางกลับปกคลุมด้วย
บรรยากาศตึงเครียดรุนแรง
เป็นเวลาของการสัประยุทธ์
โรงเตีย๊ มหลินเหมินเปิดกิจการอยูท่ ถี่ นนใหญ่ของประตูใต้นานกว่า
สิบห้าปีแล้ว สิบห้าปีทผี่ า่ นมาไม่เคยมีสกั บ่ายทีท่ งั้ ในและนอกโรงเตีย๊ ม
จะเงียบสงัดจนน่ากลัวเช่นขณะนี้
ความเงียบงันแปลกประหลาดนัน้ ลุกลามไปยังตรอกถนนโดยรอบ
หลายสิบก้าว ผูค้ นทีส่ ญ
ั จรบนถนนบางตา ประตูรา้ นค้าสองฝัง่ ปิดสนิท
เหมือนก�ำลังหลบลีห้ นีบางสิง่ แม้แต่สมุ้ เสียงไหวพลิว้ ของป้ายทีห่ นั หาถนน
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ท่ามกลางลมวสันต์กไ็ ด้ยนิ อย่างชัดเจน
ผูค้ นทีย่ งั คงอยูบ่ นถนนกว่าครึง่ แต่เดิมคือผูท้ ตี่ งั้ ใจมาร่วมกันส�ำราญ
ทีโ่ รงเตีย๊ มหลินเหมิน ทว่ากลับมิได้ถกู ต้อนรับเข้าร่วม พวกมันมิได้สง่ เสียง
ใดๆ แต่ละคนต่างปิดปากสนิท จับจ้องประตูสแี ดงของโรงเตีย๊ มเงียบๆ
ผู ้ ที่ ม องประตู อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น กั บ พวกมั น ยั ง มี ผู ้ ต รวจการที่ ส วมชุ ด
เครื่องแบบสามคน พวกมันไม่พกแม้แต่กระบอง เพียงยืนอยู่ที่มุม
ตรอกถนนและมิได้พูดคุยกันเช่นชาวบ้านทั่วไป
เจ้าพนักงานเหล่านี้ย่อมรู้ว่าวันนี้จะเกิดเรื่องอันใดขึ้น
เหยียนชิงถงเจ้าบ้านใหญ่ส�ำนักคุ้มภัยเจิ้นซีได้ใช้เส้นสายและ
เงินทองนัดแนะกับทางการซีอานไว้ก่อนแล้ว ใต้เท้าเจ้าเมืองประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้คนว่าวันนี้ไม่ว่าในเมืองจะเกิดเรื่องใดขึ้น
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและทหารอาสาคุ้มกันล้วนห้ามลงมือ
เรื่องเหตุผล คนทั้งหมดล้วนรู้ชัด
บุญคุณความแค้นในยุทธภพ ไม่มีที่ให้พวกมันก้าวก่าย
โคมแดงสองแถวที่แขวนอยู่นอกโรงเตี๊ยมหลินเหมินแกว่งไกว
รับลมอย่างต่อเนื่องในความเงียบงัน
ประตูสีแดงบานนั้นเปิดออกในที่สุด
คนทั้งหมดบนถนนอ้าปากพร้อมกัน ส่งเสียงโห่เบาๆ คราหนึ่ง
ผู ้ ที่ ก ้ า วออกมาเป็นอั น ดั บ แรกจากประตู ที่ เ ปิ ด กว้ า งคื อ นั ก สู ้
แต่ละส�ำนักจากทุกแห่งหนกว่าหกสิบเจ็ดสิบคนที่นั่งอยู่โถงชั้นล่างของ
โรงเตี๊ยมหลินเหมิน พวกมันมิได้เก็บอาวุธในถุงสัมภาระอีก ทว่าน�ำมา
แขวนไว้ตรงข้างเอวหรือสะพายหลังอย่างโต้งๆ อาศัยโอกาสอันหาได้ยากนี้
โอ้อวดอ�ำนาจบนถนนของเมืองยามฟ้าแจ้ง
พวกมันรู้ดีว่าศึกในวันนี้ตนเองไม่มีคุณสมบัติลงมือ แต่ไต่เต้า
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อยู่ในทัพพันธมิตรยุทธภพส่วนนี้ได้ก็นับว่าเป็นเกียรติแล้ว
ก่อนหน้าขณะชุมนุมอยู่ในโรงเตี๊ยมพวกมันล้วนยังกอดอารมณ์
ส�ำราญร่วมกันอยู่ ดีอกดีใจประหนึ่งงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ทว่ายามนี้
แต่ละคนกลับสีหน้าเคร่งเครียด ไม่มีผู้ใดกระซิบกระซาบพูดคุย เพียง
ค่อยๆ ก้าวออกประตูโรงเตี๊ยม แบ่งเป็นยาตราไปทางตะวันตกและ
ตะวันออกของถนนใหญ่ทางประตูใต้ ครั้นยืนจัดแถวข้างทางถนนเสร็จ
จึงเห็นรูปขบวนประหนึ่งล้อมอารักขาโรงเตี๊ยม
ต้นแขนซ้ายของพวกมันทุกคนล้วนผูกผ้าขาวผืนหนึ่ง
เมื่อเหล่านักสู้หลายสิบคนนี้ออกมาจากประตูจนหมด พวกมัน
ล้วนยืนนิ่งบนถนน ผู้น�ำที่แท้จริงพลันออกโรง
เยียนเหิงที่ร่างพกสามกระบี่ ศีรษะพันผ้าขาว ถูกเหยียนชิงถง
จูงมือก้าวออกมาจากประตูโรงเตี๊ยมหลินเหมิน
ยามเปิดเผยตนภายใต้แสงอาทิตย์อนั ร้อนแรง คิว้ หนาอันกล้าหาญ
คู่นั้นของเยียนเหิงขมวดแน่น ในดวงตาที่หรี่มองฉายความเฉียบคมดุจ
กระบีอ่ อกมา
มั น ถู ก เหยี ย นชิ ง ถงบุ รุ ษ ร่ า งใหญ่ ผู ้ นี้ ฝืนดึ ง มื อ เอาไว้ และเดิ น
น�ำหัวหน้าผู้กล้าส�ำนักใหญ่แต่ละส�ำนักออกมา ในใจเยียนเหิงควรรู้สึก
เก้อเขินไม่สบายใจ แต่ขณะนีห้ วั ใจมันได้ถกู อารมณ์อกี ชนิดหนึง่ กลบกลืน
แล้ว
อาจเป็นเพราะเมื่อครู่ในงานเลี้ยงฝืนดื่มสุราหลายจอกนั้นลงท้อง
หรืออาจเป็นรูปขบวนแถวของนักสูม้ ากมายบนถนนตรงหน้า…เยียนเหิง
รูส้ กึ เพียงหัวใจเต้นอย่างรุนแรง ทุกลมหายใจล้วนเหมือนเป็นไอเผาไหม้
นัน่ คือความตืน่ เต้นทีต่ นเองก็มอิ าจใช้คำ� พูดบรรยายได้ชนิดหนึง่
มิใช่เพียงเพราะฤทธิส์ รุ า และมิใช่เพียงเพราะขบวนศึกอันยิง่ ใหญ่นี้
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มือซ้ายของเยียนเหิงอดมิได้ที่จะกุมด้ามกระบี่เจ้าพยัคฆ์ตรง
บั้นเอวเอาไว้
โอกาสแก้แค้นอยู่ตรงหน้านี้เอง
ครัน้ นึกถึงศัตรูทไี่ ม่เคยพบกัน มือทีก่ มุ กระบีข่ องเยียนเหิงก็พลันสัน่
เล็กน้อย
วันนี้มันจะได้เห็นเจ้าส�ำนักอู่ตังผู้นั้นกับตา ผู้น�ำของศัตรูคู่แค้น
ตัวการท�ำลายล้างส�ำนักชิงเฉิง
นักสู้มากมายบนถนนทั้งหมดล้วนจับจ้องมือกระบี่วัยเยาว์ที่อายุ
ยังไม่ถงึ สิบแปดปีผนู้ ี้ ผ้าขาวบนแขนของทุกคนผูกเพือ่ อาจารย์ของมัน
เหยียนชิงถงทีอ่ ยูข่ า้ งกายมันขณะนีส้ หี น้าตืน่ เต้นเช่นกัน มองเห็น
สายตาเคารพนับถือเหล่านี้ มันจึงจับมือขวาเยียนเหิงชูขนึ้ สูฟ
่ า้
เหล่านักสู้ยกแขนร้องตะโกนเสียงดังทั่วถนนใหญ่
ยามเผชิญกับเสียงโห่ร้องเช่นนี้ เยียนเหิงกลับมิได้ประหม่าเช่น
ก่อนหน้าอีก มันก�ำมือที่ชูสูงไว้แน่นอย่างฮึกเหิม กอปรกับแรงกดดัน
ของการเป็นศิษย์สาวกสืบมรรคาส�ำนักชิงเฉิง ท�ำให้เยียนเหิงขมวดคิ้ว
เล็กน้อยอย่างเจ็บปวดใจ
เยียนเหิงรู้ว่าการตกเป็นศูนย์รวมความสนใจของคนในยุทธภพ
เช่นนี้คือหน้าที่ชั่วชีวิตของตนเองไปแล้ว
ข้าคือส�ำนักชิงเฉิง
ผู ้ ท่ี ต ามหลั ง เยี ย นเหิ ง และเหยี ย นชิ ง ถงมาติ ด ๆ คื อ ไต้ ขุ ย และ
หลี่เหวินฉยงสหายร่วมส�ำนักของเหยียนชิงถง ยังมีศิษย์ส�ำนักซินอี้
ทีเ่ หลืออีกสิบหกคน พวกมันเองต่างก็พกอาวุธ ไต้ขยุ เอวแขวนดาบเดีย่ ว
หนึ่งเล่ม หลี่เหวินฉยงถือแท่งเหล็กเหลี่ยมสี่มุม* อันหนักอึ้งคู่หนึ่ง
* แท่งเหล็ก คืออาวุธสัน้ ทือ่ น�ำ้ หนักมาก สร้างจากส�ำริดหรือเหล็ก รูปร่างลักษณะเป็นแท่งกลมหรือขึน้ มุม
(เหลีย่ ม) มีดา้ มจับคล้ายแส้แข็ง เดิมเป็นอาวุธสงคราม ใช้ทำ� ลายเกราะและหมวกของศัตรู
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กลุม่ คนส�ำนักซินอีต้ า่ งก็ตดิ ตามบรรยากาศของการเคลือ่ นขบวนนี้
บนใบหน้ า เปีย่ มล้ น ด้ ว ยปณิ ธ านการต่ อ สู ้ เว้ น เพี ย งไต้ ขุ ย คนเดี ย ว
เนือ่ งเพราะก่อนหน้าไม่นานมันตกเป็นรองในเงือ้ มมือของจิงเลีย่ ต่อหน้า
ธารก�ำนัล จึงยังคงเศร้าหมอง ฝ่ามือกุมด้ามดาบไว้แน่น
หลีเ่ หวินฉยงและสหายร่วมส�ำนักฝึกยุทธ์ทอี่ ยูข่ า้ งกายจะไม่รสู้ กึ ถึง
สภาพจิตใจมันตอนนีไ้ ด้อย่างไร จึงกล่าวปลอบใจเสียงแผ่วเบา "ศิษย์พี่
ประเดีย๋ วส�ำนักซินอีเ้ ราต้องชิงศักดิศ์ รีกลับมาได้เป็นแน่"
ไต้ขุยได้ฟังพลันรู้สึกว่าตนเองก็เป็นตัวแทนผู้น�ำของส�ำนักซินอี้
มิอาจไม่รวบรวมจิตใจกลับมา จึงพยักหน้าซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
ผู ้ ที่ อ อกมาจากโรงเตี๊ ย มคนถั ด มาคื อ มื อ ดี ส� ำ นั ก ปากว้ า อายุ
สามสิ บ กว่ า ปี อิ่ น อิ ง ชวนฉายาตั ด จั น ทรากลางวารี ผู ้ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง
ส�ำนักปากว้าเอามือไพล่หลัง ก้าวข้ามธรณีประตูเหยียบลงบนถนนใหญ่
ศิษย์ทตี่ ามติดด้านหลังเจ็ดแปดคนบนบ่าแบกดาบเดีย่ วปากว้าขนาดยักษ์
เล่มนัน้ ของมันตามมา
อิ่นอิงชวนรูปร่างแม้ไม่สูงใหญ่ แต่ทั่วร่างล้วนแผ่บุคลิกยอดฝีมือ
ทีม่ อิ าจซ่อนเร้น กอปรกับคนในส�ำนักมากมายช่วยขับให้เด่น เหล่านักสู้
บนถนนจึงสีหน้าแปรเปลี่ยนในฉับพลัน เมื่อครู่ทุกคนจับจ้องเยียนเหิง
ไม่วา่ ผูใ้ ดก็สยบให้ฉายาปาสูไ่ ร้สองของส�ำนักชิงเฉิง บัดนีม้ องดูอนิ่ อิงชวน
กลับถูกท่วงท่าสง่างามของมันดึงดูดโดยสิน้ เชิง คนจ�ำนวนมากล้วนก�ำลัง
เฝ้ารอเวลาทีผ่ อู้ าวุโสหน้าตาดัง่ วานรผอมโซผูน้ ชี้ กั ดาบยักษ์เล่มนัน้ ออกมา
อิ่นอิงชวนถูกเยียนเหิงชิงเดินน�ำอยู่ด้านหน้ากลับหาได้ขัดเคือง
อันใดไม่ ก่อนหน้านีก้ ลุม่ ผูก้ ล้าได้ตกลงกันในโรงเตีย๊ มแล้วว่าการจัดการ
กับเหยาเหลียนโจวในครัง้ นีจ้ ะชักธงแก้แค้นของส�ำนักชิงเฉิง ให้เยียนเหิง
เดินอยูด่ า้ นหน้าก็ยอ่ มเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มากเกินไป
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พลันมีคนผูห้ นึง่ ซึง่ แฝงอยูใ่ นกลุม่ นักสูส้ ำ� นักปากว้ากว่าสามสิบคน
ก้าวออกมา เดิมทีมันมิได้ถูกผู้คนสนใจ แต่ท�ำอย่างไรได้ เป็นเพราะ
หยวนซิง่ หลวงจีนหนุม่ ส�ำนักเส้าหลินผูน้ รี้ ปู ร่างสูงหนาสะดุดตาเกินไป
หยวนซิง่ แหวกจีวรท่อนบนลงมาผูกไว้ตรงเอว เผยให้เห็นกล้ามเนือ้
อกและแขนที่แน่นตึงจนมันขลับดุจดั่งหินรูปไข่ เส้นเลือดใหญ่หนา
แผ่ทั่วท่อนแขน เห็นได้ชัดถึงผลลัพธ์ของการฝึกฝนทักษะทางกาย
ร่างซีกซ้ายของหยวนซิ่งสะท้อนแสงสีทองแดงออกมาภายใต้
แสงอาทิตย์ เมื่อมองดูอย่างละเอียด ที่แท้ใบหน้าซีกซ้ายของมันสวม
หน้ากากทองส�ำริดหน้าตาดั่งยักษ์ดุร้ายไว้ครึ่งใบ แขนหนาข้างซ้าย
ทั้งท่อนมีเกราะเหล็กเลี่ยมทองส�ำริดปกคลุมตั้งแต่หัวไหล่จรดหลังมือ
แผ่ น เกราะต่ อ กั น เป็นแผ่ น ๆ บริ เ วณไหล่ ศอก ข้ อ มื อ ล้ ว นขยั บ ได้
ออกแบบได้แยบยลอย่างยิ่ง มองดูท่อนล่าง ขาซ้ายเองก็หุ้มไว้ด้วย
แผ่นเกราะทองส�ำริด ทุกฝีกา้ วล้วนเปล่งเสียงโลหะกระทบกันดังออกมา
กลุม่ คนมองเห็นจึงกระจ่างแจ้งโดยพลัน ห่อผ้าหนักอึง้ ห่อนัน้ ทีห่ ยวนซิง่
พกไว้ขา้ งกายมาโดยตลอด สิง่ ทีเ่ ก็บซ่อนไว้ดา้ นในคือเกราะมนุษย์ทองค�ำ
ครึง่ ร่างของเส้าหลินชุดนี้ ครัน้ มองดูแผ่นเกราะบนร่างมันอย่างละเอียด
จึงพบว่าบนผิวเต็มไปด้วยรอยยุบ เห็นได้ชดั ว่าสวมฝึกซ้อมต่อสูเ้ ป็นประจ�ำ
เกราะสวมครึ่งร่างนี้ดูจะไม่เบานัก คนผู้หนึ่งรับน�้ำหนักซ้ายขวา
ไม่สมดุลกันเช่นนี้อาจเดินเหินล�ำบากอย่างยิ่ง แต่หยวนซิ่งก้าวเดิน
สง่างาม ท่วงท่ากระฉับกระเฉง เห็นชัดว่าการฝึกฝนของมันไม่ตื้นเขิน
มือขวาที่ประทับลายพยัคฆ์ขาวของหยวนซิ่งกุมพลองเสมอคิ้ว
หุ้มเหล็กหกเหลี่ยมนั้นไว้แน่น ใบหน้าครึ่งขวาที่เผยออกมาขมวดย่น
ไร้ซงึ่ สีหน้าโง่เขลาเช่นตอนกินข้าวในโรงเตีย๊ มอีกต่อไป กลับแทนทีด่ ว้ ย
ไอสังหารที่ผู้ออกบวชไม่ควรจะมี กอปรกับเกราะบนร่างชวนให้นึกโยง
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ถึงรูปสลักอรหันต์ก�ำราบมังกรสยบพยัคฆ์หน้าตาอาจหาญในวัด
หยวนซิ่งแม้เป็นศิษย์เส้าหลิน แต่ก่อนหน้าในโรงเตี๊ยมมันแสดง
อากัปกิริยาแปลกประหลาด เหล่าผู้กล้าล้วนเห็นมันขวางหูขวางตา
แต่รปู ลักษณ์และท่าทางของหยวนซิง่ ขณะนีไ้ ม่มผี ใู้ ดกล้าดูแคลน พลอง
และหมัดพุทธะของส�ำนักเส้าหลินโด่งดังทั่วหล้า แต่ที่ผ่านมาน้อยนัก
ทีจ่ ะมีหลวงจีนลงเขาเปิดเผยทักษะวรยุทธ์ ขณะนีเ้ ห็นหยวนซิง่ ปรารถนา
ที่จะต่อสู้เต็มเปี่ยม ผู้คนยิ่งเฝ้ารอชมวรยุทธ์เส้าหลินมากกว่าเพลงดาบ
ส�ำนักปากว้า และถึงแม้อนิ่ อิงชวนจะเป็นผูอ้ าวุโสประสบการณ์โชกโชน
แต่ในอดีตก็มิเคยขึ้นเขาเส้าซื่อเพื่อเยี่ยมเยือนส�ำนักเส้าหลิน วันนี้จึง
อยากเห็นวิชาล�ำ้ เลิศของส�ำนักเส้าหลินกับตาว่าหากเทียบกับวิทยายุทธ์
ส�ำนักปากว้าจะเป็นเช่นไรกันแน่
เทียบกับบุคคลที่ชวนให้จับจ้องหลายคนก่อนหน้า ส�ำนักมี่จง
ที่เรียงแถวอยู่หลังสุดในการออกเดินทางก็มิได้สะดุดตาอันใด
ต่งซานเฉียวแห่งส�ำนักมี่จง บนหน้าแขนซ้ายพันไว้ด้วยแส้เหล็ก
เก้าท่อนทีเ่ ปล่งแสงระยิบระยับ เดินเคียงไหล่ออกประตูมากับหานเทียนเป้า
อาจารย์อาที่ห้อยดาบเร็วขนปักษาเอาไว้ที่เอว ด้านหลังตามมาด้วยคน
ในส�ำนักสิบหกคนที่มาจากสาขาย่อยมี่จงแต่ละที่ ต่งซานเฉียวเชิด
จมูกงุม้ ของมันขึน้ สีหน้าโกรธจัด เห็นชัดว่าไม่ยนิ ดีอย่างยิง่ ต่อการถูกจัด
ไว้ด้านหลังสุด
"อย่าท�ำหน้าตาบึ้งตึงเช่นนี้" หานเทียนเป้าสังเกตเห็นแต่แรกแล้ว
ลอบดึงแขนเสื้อของศิษย์หลาน "ผู้อื่นมองเห็นเข้าจะหัวเราะเยาะว่า
ส�ำนักมีจ่ งเราใจคับแคบ"
ต่งซานเฉียวกลับไม่ได้คิดจะปิดบังอารมณ์แต่อย่างใด
"จะหัวเราะก็หัวเราะต่อหน้าข้า ดูว่าหมัดของใครจะแข็งกว่ากัน"
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เหล่าผู้กล้าออกจากโรงเตี๊ยมหลินเหมินจนหมดแล้ว แบ่งเป็น
ฝั ่ ง ตะวั น ออกและตะวั น ตกบนถนนใหญ่ ป ระตู ใ ต้ ด้ า นตะวั น ออก
มีเหยียนชิงถงเป็นผู้น�ำ รวมถึงสหายร่วมส�ำนักซินอี้ของมัน เยียนเหิง
และกลุม่ คนส�ำนักมีจ่ ง รวมสามสิบเก้าคน และด้านตะวันตกมีอนิ่ อิงชวน
เป็นหัวหน้า น�ำคนในส�ำนักปากว้ามากมาย กอปรกับหยวนซิ่งส�ำนัก
เส้าหลินอีกคนหนึ่ง
ทัพใหญ่ตะวันออกและตะวันตกสองขบวนนี้ยังมีกองหนุนสหาย
ร่วมทางยุทธภพของส�ำนักอื่นอีกสามสิบกว่าคน และมีผู้คุ้มภัยส�ำนัก
คุม้ ภัยเจิน้ ซีทรี่ บั หน้าทีน่ ำ� ทางรวมถึงรายงานข่าวอีกสิบกว่าคน ทุกขบวน
ล้วนมีศษ
ิ ย์เด่นล�ำ้ ของห้าส�ำนักใหญ่รวมอยูใ่ นนัน้ มากถึงเกือบหนึง่ ร้อยคน
เป็นขบวนรบทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนในยุทธภพยีส่ บิ ปีอย่างแท้จริง
แบ่งทัพพันธมิตรออกเป็นตะวันตกและตะวันออกเพื่อลงมือคือ
ความคิดของเหยียนชิงถง แม้ยังมิได้สืบรู้ที่ซ่อนตัวของเหยาเหลียนโจว
ในทันที แต่หากแบ่งกองก�ำลังใหญ่สองขบวนปักหลักอยู่ทางตะวันตก
และตะวันออกทั้งสองด้านของเมือง เมื่อมีข่าวคราว ฝ่ายที่อยู่ใกล้ที่สุด
ก็ย่อมรุดหน้าไปล้อมจับได้ทันที เพื่อป้องกันเหยาเหลียนโจวย้ายที่อยู่
หรือหลบหนีได้ทนั ถึงแม้มนั คิดจะหนี สองทัพก็อยูใ่ นลักษณะขนาบล้อม
ตัดการโจมตี ย่อมได้เปรียบกว่า
อิ่นอิงชวนได้ฟังความคิดนี้ก็รู้สึกว่ามีเหตุผลจึงเห็นด้วย มันมิได้
กังวลว่าทัพตะวันออกจะชิงไปจับเป็นเหยาเหลียนโจวและได้ความชอบนี้
ไปก่อน มันเชือ่ ว่าพละก�ำลังและฝีมอื อันน่าอัศจรรย์ของเหยาเหลียนโจว
ทีท่ ำ� ลายส�ำนักฮว่าซานได้ดว้ ยตัวคนเดียว ไม่มมี นั นัง่ บัญชาการคงมิอาจ
เอาชนะได้
เพี ย งแต่ มั น หาได้ ล ่ ว งรู ้ ว ่ า เหยี ย นชิ ง ถงยั ง มี แ ผนการอี ก มาก
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ถึงขนาดว่าที่อยู่ของเหยาเหลียนโจวก็สืบจนทราบแล้ว…
ครั้ น ทั พ ตะวั น ตกและตะวั น ออกแบ่ ง ทั พ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เหยียนชิงถงก็ประสานมือให้อิ่นอิงชวน
"พวกเราแยกทางกันตรงนี้ เมือ่ ลูกน้องของข้าได้ขา่ วทีแ่ น่นอนแล้ว
ก็จะแจ้งฝ่ายที่ใกล้ที่สุดทันที ในขณะเดียวกันก็จะแจ้งแก่อีกทัพเพื่อ
เรียกให้มาช่วยเหลือกัน"
เหยี ย นชิ ง ถงกล่ า วแล้ ว หั น มองดู เ หล่ า นั ก สู ้ ยุ ท ธภพที่ ล ้ อ มอยู ่
สองฟากถนนอีกครัง้ พลันชูหมัดขึน้ ร้องตะโกน "วันนีค้ อื วันทีพ
่ วกเราจะ
โค่นล้มส�ำนักอูต่ งั ประกาศความยุตธิ รรมแห่งยุทธภพ!"
สองร้อยกว่าคนตะโกนร้องอย่างคล้อยตามพร้อมกัน
เยียนเหิงตื้นตันจนหลั่งน�้ำตาออกมา
เหยียนชิงถงลุ่มหลงอยู่ในเสียงตะโกนตอบรับนี้จนหน้าแดงดุจ
เมาสุรา
ส่วนฟางจีเ้ จีย๋ ศิษย์สายพญางูแห่งส�ำนักอูต่ งั ซึง่ จับตามองโรงเตีย๊ ม
หลิ น เหมิ น อยู ่ ที่ มุ ม ถนนมาตลอด หลั ง มองเห็ น การจั ด กระบวนทั พ
ออกโจมตีนกี้ จ็ ากไปอย่างเร่งร้อนโดยไร้สมุ้ เสียง และมิได้ยนิ ประโยคว่า
จะโค่นล้มส�ำนักอู่ตัง
ในขณะเดียวกันคนผูห้ นึง่ ก�ำลังจับตามองการเคลือ่ นขบวนอันยิง่ ใหญ่
ของเหล่าผู้กล้ายุทธภพอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองของหอหลินเซียน ตรง
หัวถนนใหญ่ฝง่ั ตะวันตกของประตูใต้ ห่างจากโรงเตีย๊ มหลินเหมินหลาย
สิบจัง้
บุรษ
ุ ผูน้ อี้ ายุสสี่ บิ โดยประมาณ แต่งกายชุดปัญญาชน แต่มองวัสดุ
ที่ใช้ท�ำรองเท้าโดยละเอียดแล้วล�้ำค่ายิ่งนัก หาใช่ปัญญาชนยากจนไม่
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สายคาดเอวยังห้อยหยกเขียวใหญ่ครึ่งฝ่ามือชิ้นหนึ่ง ลักษณะโปร่งใส
มันเงาล�้ำค่า
หวังฟางรองผูบ้ งั คับกองพันองครักษ์เสือ้ แพรทีอ่ ยูใ่ นห้องนีเ้ ช่นกัน
ยืนอยู่ข้างกายปัญญาชนผู้นี้ตลอด ประเดี๋ยวมองไปยังนอกหน้าต่าง
ประเดี๋ยวก็ลอบช�ำเลืองจ้องมองหยกงามชิ้นนี้ คล้ายก�ำลังวางแผนว่า
จะได้มนั มาอยูใ่ นมืออย่างไร
"ดูเหมือนจะเริม่ สูแ้ ล้วจริงๆ" ปัญญาชนผูน้ นั้ ทอดมองถนน ค่อยๆ
กล่าวด้วยน�้ำเสียงผ่อนคลาย ฉากของหอกดาบเรียงรายในระยะไกล
ตรงหน้า แม้มันสนใจอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็คล้ายมิใช่เรื่องของตนเอง
โดยตรง
"พวกเรามิใช่พวกเกาะกิน" หวังฟางยิ้มน้อยๆ เพราะเป็นขุนนาง
ในราชส�ำนักมาหลายปี การเอาหน้าหาความชอบอย่างถูกที่ถูกกาล
ย่อมเป็นเรื่องถนัดของมัน "ในเมื่อได้รับค�ำสั่งจากผู้บัญชาการเฉียน
พวกเราจึงใช้สายข่าวขององครักษ์เสื้อแพรที่เฝ้าอยู่ทุกที่ทุกคนส่งข่าว
ของเหยาเหลียนโจวไปทั่วทุกสารทิศ คนของเจ้าเมืองซีอานบอกข้าว่า
นักสู้ที่รวมตัวกันที่ถนนฝั่งตรงข้ามอย่างน้อยที่สุดมาจากสี่มณฑล"
ผูบ้ ญ
ั ชาการเฉียนทีม่ นั หมายถึงย่อมเป็นใต้เท้าเฉียนหนิงหัวหน้าองครักษ์
เสือ้ แพร ขุนนางโปรดคนปัจจุบนั ของจักรพรรดิ
ปัญญาชนผูน้ นั้ แสดงออกด้วยการพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ดวงตา
กลับยังคงไม่หา่ งจากเหล่าผูก้ ล้ายุทธภพบนถนนใหญ่
"คนเยอะมากจริงๆ…แต่มิรู้ว่าที่ใช้การได้จะมีสักเท่าใด"
หวังฟางได้ยินค�ำนี้พลันเลิกหัวคิ้วขึ้นมา
ตอนแรกที่ได้รับภารกิจประหลาดนี้ หวังฟางไม่เข้าใจความหมาย
ที่ซ่อนอยู่มาโดยตลอด องครักษ์เสื้อแพรแม้หูตากระจายทั่วแผ่นดิน
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แต่เป้าหมายในการสืบจับหลักๆ ล้วนเป็นขุนนางและทหาร ประชาชน
รากหญ้าที่พัวพันกับการถูกจ�ำคุกมีไม่มากนัก ส่วนบุคคลในยุทธภพ
โดยเฉพาะสุดยอดฝีมอื ของเก้าส�ำนักใหญ่ยงิ่ ถูกราชส�ำนักเห็นเป็นคนนอก
และไม่เคยข้องเกีย่ วกับองครักษ์เสือ้ แพรของพวกมันมาก่อนเลย
หลายเดือนก่อนนักหมัดมวยส�ำนักอูต่ งั เอาชนะตูเ้ ยีย่ นเฟิงตัวแทน
องครักษ์เสือ้ แพรในการประลองต่อหน้าพระพักตร์ ในวันนัน้ หวังฟางเองก็
อยู่บนลานประลองของเรือนเป้าฝางด้วย หลังการประลองนั้นแม้คน
ของส�ำนักอู่ตังจะได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษจากฝ่าบาทแต่ก็มิได้
รับพระราชทานต�ำแหน่งใดๆ และมิได้คุกคามต�ำแหน่งของเฉียนหนิง
ใต้เท้าเฉียนแม้เป็นคนแค้นฝังใจแต่ไม่ใช่พวกหาเรือ่ งชวนตีเด็ดขาด
เจ้าส�ำนักอู่ตังอะไรนั่นเกี่ยวอันใดกับพวกเราด้วยหรือ...
ทว่าค�ำสัง่ ออกโดยผูบ้ ญ
ั ชาการเฉียนอย่างลับๆ ย่อมมิใช่เรือ่ งธรรมดา
อย่างแน่นอน
หลังข่าวเจ้าส�ำนักอู่ตังเข้าสู่กวนจงเพียงล�ำพังแพร่กระจายไปได้
ไม่ น าน หวั ง ฟางก็ ไ ด้ รั บ ค�ำสั่ ง ให้ ส ะกดรอยตามเหล่ า นั ก สู ้ จ นมาถึ ง
เมืองซีอาน ยามนีม้ นั รูส้ กึ ประหลาดใจยิง่ กว่าเดิม หากใคร่รเู้ รือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ในเมืองซีอาน เพียงส่งสายลับประจ�ำอยูใ่ นเมืองไปสืบข่าวก็เพียงพอแล้ว
ไยต้องล�ำบากมันที่เป็นถึงรองผู้บังคับกองพันให้ดั้นด้นจากเมืองหลวง
ไปด้วย
ครั้นบรรลุถึงที่หมายมันจึงรู้ว่าผู้ที่จะมาสังเกตการณ์ที่แท้จริงคือ
ปัญญาชนตรงหน้านามว่าหลีจ่ วินหยวนผูน้ ี้ ตนเองเพียงรับหน้าทีน่ ำ� ทาง
และติดต่อ เบื้องบนมิได้บอกหวังฟางว่าหลี่จวินหยวนมีต�ำแหน่งอะไร
บอกเพียงมันคือคนของต�ำหนักหนิงอ๋อง
จูเฉินเหาหนิงอ๋องแห่งหนานชาง บุรษ
ุ ผูม้ ปี ณิธานหาญกล้าผูน้ นั้
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ครัน้ ได้ยนิ ค�ำว่าต�ำหนักหนิงอ๋อง ค�ำถามมากมายในหัวของหวังฟาง
พลันคลีค่ ลาย
ว่ากันว่าร้อยปีก่อนหลังจากจักรพรรดิไท่จงจูตี้ก่อ 'ศึกยากสันติ'*
ชิงอ�ำนาจขึ้นครองบัลลังก์ ก็ทรงกริ่งเกรงว่าในอนาคตอ๋ององค์อื่นๆ จะ
กระท�ำตามอย่าง จึงลดทอนอ�ำนาจทหารของเจ้าครองแคว้นเป็นการใหญ่
หนึ่งในนั้นคือต�ำหนักหนิงอ๋องแห่งเจียงซี ซึ่งในเวลาต่อมาแม้แต่ทหาร
ติดตามองครักษ์คนสนิทหนิงอ๋องก็ถูกปลดย้ายให้เป็นองครักษ์ฝา่ ยซ้าย
แห่งหนานชางทีข่ นึ้ ตรงต่อราชส�ำนัก
ในปีนนั้ หนิงอ๋องจูเฉวียนโอรสองค์ทเี่ จ็ดของจักรพรรดิไท่จอู่ าศัยว่า
ได้รบั ความส�ำคัญจากพระราชบิดา ถือเป็นสององค์ชายผูโ้ ดดเด่นเคียงคู่
กับเยียนอ๋องจูตโี้ อรสองค์ทสี่ ผี่ ชู้ าญศึก ใช้อบุ ายร่วมมือกันน�ำก�ำลังทหาร
ก่อ 'ศึกยากสันติ' บีบบังคับให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของราชส�ำนัก
เยียนอ๋องจูตี้ชิงแผ่นดินมาได้ หนิงอ๋องจูเฉวียนร่วมมือเสริมก�ำลัง
ย่อมมีความชอบ แต่เยียนอ๋องจูตกี้ ลับหวาดระแวงอย่างมาก ทรงสัง่ ให้
ย้ายต�ำหนักหนิงอ๋องจากต้าหนิงไปยังเจียงซีและปลดอ�ำนาจทหารทัง้ หมด
ลูกหลานของหนิงอ๋องทุกรุน่ ทุกสมัยล้วนแค้นเคืองต่อความอัปยศนี้
ปัจจุบันหนิงอ๋องจูเฉินเหามีใจฟื้นฟูอ�ำนาจของบรรพบุรุษขึ้นมา
อีกครัง้ ก้าวแรกของความทะเยอทะยานย่อมเป็นการสร้างก�ำลังทหารของ
ต�ำหนักหนิงอ๋องขึน้ มาใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะฟืน้ ฟูอำ� นาจทหารขององครักษ์คนสนิท
มันใช้ทรัพย์สินเงินทองติดสินบนเฉียนหนิงขุนนางคนโปรดของฝ่าบาท
ให้เฉียนหนิงกล่าวสิง่ ดีๆ ต่อหน้าจักรพรรดิ ในทีส่ ดุ จึงได้ผอ่ นปรนข้อจ�ำกัด
* หลังจักรพรรดิหมิงไท่จจู่ หู ยวนจางสวรรคต จูอวิน่ เหวินพระนัดดาทายาทคนโตสืบต�ำแหน่งเป็นจักรพรรดิ
ฮุย่ ตี้ (รัชสมัยเจีย้ นเหวิน) เมือ่ ครองบัลลังก์ได้ปลดเจ้าครองแคว้นเป็นการใหญ่ น�ำความไม่สบายใจมาสู่
อ๋องผูค้ รองแคว้น เยียนอ๋องจูตเี้ สด็จอาของพระองค์กอ่ การปฏิวตั ชิ งิ บัลลังก์ ขึน้ ครองราชย์เป็นจักรพรรดิ
หย่งเล่อ (พระสมัญญานามไท่จง หลังสวรรคตเปลี่ยนเป็นเฉิงจู่) ในประวัติศาสตร์เรียกเหตุการณ์นี้ว่า
'ศึกยากสันติ (จิง้ นัน่ จืออี)้ '
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ในการดูแลทหารต�ำหนักหนิงอ๋อง
อย่างไรหวังฟางก็เป็นคนสนิทของใต้เท้าเฉียน ความสัมพันธ์
เอื้อประโยชน์ขั้นนี้ของใต้เท้าเฉียนกับหนิงอ๋อง มันย่อมรู้ดี
หวังฟางอนุมานทัง้ หมดว่าเรือ่ งราวตรงหน้านีก้ เ็ ป็นหนิงอ๋องติดสินบน
เฉียนหนิงอย่างเห็นได้ชดั ยืมใช้องครักษ์เสือ้ แพรทีม่ นั ปกครองกระพือข่าว
เจ้าส�ำนักอูต่ งั ลงเขาไปทัว่ ยุทธภพ
แต่ว่าเพื่ออะไรกัน หวังฟางคิดไม่ตกมาโดยตลอด
กระทั่งบัดนี้ได้ยินหลี่จวินหยวนกล่าวว่าที่ใช้ได้จะมีสักเท่าใด
ประโยคนี้ มันก็เข้าใจแล้วในที่สุด
หนิงอ๋องคิดจะรวบรวมมือกระบี่และนักสู้เหล่านี้ไว้ใช้งานส่วนตัว
หวังฟางมองทะลุจดุ นีแ้ ล้ว รูว้ า่ เป็นโอกาสอันดีเลิศในการรีดไถเงิน
สินบน มันมองเหล่านักสู้บนถนนที่ค่อยๆ แบ่งเป็นฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก ก่อนถามหยัง่ เชิงหลีจ่ วินหยวน "ท่านหลี่ ข้ามีขอ้ สงสัยอย่างหนึง่
มาโดยตลอด ต�ำหนักอ๋องรู้ข่าวที่เหยาเหลียนโจวผู้นี้ลงเขาเพียงล�ำพัง
ได้อย่างไร ซ�ำ้ ยังให้พวกเรากระจายข่าวอีก"
หลีจ่ วินหยวนคือบุตรชายของหลีซ่ อื่ สือกุนซืออันดับหนึง่ ใต้อาณัติ
หนิงอ๋อง และเป็นคนสนิทข้างกายท่านอ๋องหลายปี ค�ำถามนีข้ องหวังฟาง
ไหนเลยมันจะไม่เข้าใจความหมาย หลี่จวินหยวนยิ้ม ไม่ตอบค�ำซ�้ำยัง
ถามกลับ "ใต้เท้าหวัง ท่านคิดเช่นไรล่ะ"
หวั ง ฟางเองก็ ไ ม่ เ กรงใจที่ จ ะแสดงปั ญ ญาของตนเอง "ข้ า ขอ
บังอาจคาดเดา…ท่านอ๋องส่งคนแทรกซึมอยู่บนเขาอู่ตังกระมัง"
หลีจ่ วินหยวนพอได้ยนิ ก็ละสายตาจากหน้าต่างมองไปยังหวังฟาง
หวังฟางกล่าวสืบต่อ "อยูบ่ นเขาอูต่ งั ได้อย่างยาวนาน ซ�ำ้ ยังสืบข่าว
ใหญ่หลวงนีไ้ ด้ สายลับผูน้ ตี้ อ้ งมิใช่พวกคนงานเป็นแน่ แต่เป็นศิษย์อตู่ งั
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อย่างมิตอ้ งสงสัย ส�ำนักใหญ่ซมุ่ ซ่อนอยูใ่ นเขาลึกเช่นอูต่ งั รัว้ รอบขอบชิด
จะแทรกซึมหรือซื้อตัวศิษย์สักคนไม่ง่ายดายแน่นอน และมิใช่เรื่องใน
ชัว่ วันชัว่ คืน…"
กล่าวถึงตรงนี้ หวังฟางจ้องมองหยกเขียวชิน้ นัน้ บนร่างหลีจ่ วินหยวน
อย่างไม่หลบเลีย่ งแม้แต่นอ้ ย
"ท่านหนิงอ๋องหมายชักชวนชาวยุทธภพ ดูเหมือนวางแผนไว้นาน
แล้ว"
หลี่จวินหยวนยิ้มน้อยๆ พลางปลดจี้หยกตรงข้างเอวลง ยัดใส่
กลางฝ่ามือของหวังฟางเบาๆ
"ท่านอ๋องเดิมโปรดปรานยอดบุรุษในแผ่นดิน บ�ำเหน็จไม่เคย
ตระหนี่"
ปากของหวังฟางยิม้ จนเหมือนฉีกออก หยกงามหายลับไปในอกเสือ้
มันอย่างไร้สมุ้ เสียง
"มีเพียงเรือ่ งเดียวทีข่ า้ ไม่เข้าใจ ใคร่ขอให้ทา่ นหลีช่ แี้ นะ…" หวังฟาง
กล่าวพลางยืน่ มือชีไ้ ปยังนอกหน้าต่าง
หลีจ่ วินหยวนย่อมรูว้ า่ ทีห่ วังฟางจะถามคืออะไร "หากหนิงอ๋องเพียง
หมายจะชักจูงและรับนักสูร้ า้ ยกาจเหล่านี้ ไยต้องปลุกปัน่ ศึกใหญ่ดว้ ย"
หลีจ่ วินหยวนสอดฝ่ามือทัง้ สองเข้าในแขนเสือ้ กอดอกมองดูกองทัพ
นักสู้ขบวนแบ่งครึ่งเป็นสอง จากประตูใต้เพื่อมุ่งหน้าไปตะวันออกและ
ตะวันตก ขบวนที่ก�ำลังยาตราเข้ามาใกล้ทางด้านนี้คือทัพตะวันตก
อิ่นอิงชวนส�ำนักปากว้าและหยวนซิ่งหลวงจีนเส้าหลินเด่นสะดุดตาใน
กลุม่ คนเหล่านัน้ หลีจ่ วินหยวนจับจ้องเกราะทองส�ำริดครึง่ ร่างเป็นพิเศษ
หยวนซิง่ ทีห่ น้าตาห้าวหาญดุดนั ท�ำให้มนั เผยสีหน้าพึงพอใจออกมา
"บนโลกมีคนประหลาดมากจ�ำนวนหนึง่ ทรัพย์สนิ เงินทองซือ้ มิได้
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ยศถาบรรดาศักดิ์มิอาจสะเทือนมัน มีเพียงศักดิ์ศรีและชัยชนะ มีเพียง
การต่อสู้จึงท�ำให้คนประเภทนี้เดือดพล่าน ในตอนที่พวกมันเกิดความ
ปรารถนา พวกเราจึงมีโอกาสให้สงิ่ ทีพ
่ วกมันต้องการ"
หลีจ่ วินหยวนก้มมองขบวนแถวนักสูท้ เี่ ดินมาถึงด้านล่างหอหลินเซียน
ในขณะเดียวกันหยวนซิ่งที่ก�ำลังเดินผ่านไปบนถนน ทั้งร่างล้วน
เข้าสู่ภาวะต่อสู้ สัมผัสทั้งห้าฉับไวผิดปกติ จึงรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้อง
มาจากชั้นสองได้ทันที มันหยุดฝีเท้าเงยหน้าครึ่งซีกขึ้น ดวงตากลมโต
ทัง้ สองมองตรงไปหาหลีจ่ วินหยวน
หลี่จวินหยวนถูกหลวงจีนผู้นี้ถลึงมอง แผ่นหลังพลันผุดเหงื่อเย็น
พูดต่อมิออกไปพักหนึง่ มันฝืนคงไว้ซงึ่ รอยยิม้ แต่กลับค่อยๆ ลดสายตาลง
เช่นกัน
หยวนซิ่งราวกับสัตว์ปา่ ตัวหนึ่งพบคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ตรงหน้า
สีหน้าหวาดระแวงเลือนหายไป มิได้สนใจหลี่จวินหยวนอีก เดินตาม
กองก�ำลังใหญ่ไปต่อ
หลีจ่ วินหยวนรูส้ กึ ว่าแรงกดดันหายไปแล้วจึงสูดลมหายใจเข้าลึก
หนึ่งเฮือก มันออกห่างหน้าต่าง เดินเข้าไปในบริเวณที่มืดของห้อง ใช้
แขนเสือ้ เช็ดเม็ดเหงือ่ บนหน้าผาก
หวังฟางมองเห็นฉากนี้กลับไม่รู้สึกแปลกใจ ในการประลองที่
เรือนเป้าฝาง มันเคยเปิดหูเปิดตาลักษณะไม่ธรรมดาของยอดฝีมืออู่ตัง
มาก่อน
หลี่จวินหยวนจิบชาหนึ่งอึก ครั้นสมาธินิ่งแล้วจึงต่อค�ำพูดที่ยัง
ไม่จบเมื่อครู่
"เจ้าเองก็เห็น พวกมันคือคนบ้าเช่นนี้ จะรวบรวมคนประเภทนี้
ต้องสร้างโอกาส วิธีที่ดีที่สุดคือให้พวกมันต่อสู้กัน"
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ทัพใหญ่ฝา่ ยศัตรูเคลื่อนไหวแล้ว มิใช่เวลาหลบเลี่ยงอีกต่อไป
ครั้นได้รับรายงานด่วนของฟางจี้เจี๋ย...กุ้ยตันเหลย เฉินไต้ซิ่ว
ซีเสี่ยวเหยียน และนักสู้สายพลอีกาห้าคนก็มารวมตัวกันหน้าคอกม้า
ที่ลานหลังโรงเตี๊ยมอย่างรวดเร็ว
คนทั้ ง แปดมิ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ว่ า จะถู ก คนในโรงเตี๊ ย มพบเห็ น ต่ า งคน
ต่ า งพกอาวุ ธ มั ด แขนเสื้ อ และชายชุ ด คลุ ม บนร่ า ง ฝู ห ยวนป้ า ศิ ษ ย์
สายพลอีกาผูม้ รี ปู ร่างสูงใหญ่ทสี่ ดุ ในนัน้ ถือโอกาสฉีกแขนเสือ้ เผยให้เห็น
ท่อนแขนอันแข็งแกร่งสองท่อน มันเป็นเช่นเดียวกับหลีซ่ านหยางสหาย
ร่วมส�ำนักทีต่ ายในเฉิงตู มุง่ ฝึกเพลงดาบตัดม้าอูต่ งั ดาบพัวเตาเล่มยาวนัน้
ตัง้ สูงขึน้ เท่าจมูก แม้จะใช้ผา้ ห่อไว้แล้ว แต่ยงั คงดึงดูดความสนใจผูค้ น
อย่างยิง่
แม้จะใช้กำ� ลังไม่ถงึ สิบคนต่อต้านสองร้อยคน แต่นกั สูอ้ ตู่ งั แปดคนนี้
มิได้เผยอารมณ์เคร่งเครียดแม้แต่นอ้ ย
ความมั่นใจในตนเองคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของส�ำนักอู่ตัง
เจียวหงเยีย่ และฝูหยวนป้าสองในห้านักสูส้ ายพลอีกามิอาจติดตาม
เยีย่ เฉินยวนเดินทางไกลไปซือ่ ชวนตัง้ แต่ตน้ มิใช่เพราะก�ำลังไม่พอ แต่ใน
ตอนนัน้ เป็นเพราะฝึกฝนจนได้รบั บาดเจ็บจึงถูกบังคับให้อยูท่ เี่ ขาอูต่ งั บัดนี้
บาดแผลหายดีแล้ว ทัง้ หัวใจคือความขัดเคืองทีไ่ ม่อาจตามทัพเดินทางไกล
แรงกายและปณิธานต่อสูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ได้สงั่ สมเต็มร่างนานแล้ว
แต่ซีเสี่ยวเหยียนนับแต่รู้ข่าวการตายของซีเจาผิงผู้เป็นพี่ชาย
ความแค้นก็ไร้ทรี่ ะบาย ตลอดทางจากเขาอูต่ งั ถึงซีอาน กลางคืนหลับฝัน
ล้วนคิดว่าต่อกรกับคนของส�ำนักอื่นอยู่ ขณะตื่นขึ้นดวงตาทั้งสองล้วน
เป็นสีแดง
พวกมันเปรียบดั่งฝูงหมาป่าที่หิวโซจนได้ที่แล้ว
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"เจ้าส�ำนักอยูใ่ นเมืองซีอานจริงหรือ" ใบหน้าสีนำ�้ ตาลหยาบกร้าน
ของเจียวหงเยี่ยยับย่น ฝ่ามือกุมฝักกระบี่ตรงข้างเอวแน่น "คนเหล่านั้น
จะออกจากเมืองหรือไม่..."
"หากว่าออกจากเมืองก็ไม่จ�ำเป็นต้องแบ่งยาตราสองกลุ่มหรอก
อีกทั้งมิได้น�ำรถม้ามา" กุ้ยตันเหลยส่ายผมยุ่งที่หยักศก "แบ่งด้านกัน
ยาตราเช่นนี้ ดูเหมือนจะส�ำรวจหาที่อยู่ของเจ้าส�ำนักในเมือง"
เฉินไต้ซวิ่ ซึง่ เป็นศิษย์อาวุโสสายเต่าพิทกั ษ์เช่นกันกลับกล่าวแทรก
"ข้ากลับกังวลว่าเป็นอุบาย…ไม่แน่วา่ พวกมันอาจเดาได้วา่ พวกเราทีเ่ ป็น
ก�ำลังเสริมของส�ำนักอูต่ งั มาถึงซีอานแล้ว จึงแสร้งออกมาโจมตี หลอกล่อ
ให้พวกเราออกมา ทีแ่ บ่งเป็นสองส่วนก็เพือ่ ตัดทอนก�ำลังพลของพวกเรา"
ในแปดคน ณ ทีน่ นั้ เฉินไต้ซว่ิ คือคนเดียวทีด่ ธู รรมดาทีส่ ดุ ใบหน้า
ขาวนวลผอมซูบเล็กน้อย ไม่มลี กั ษณะจ�ำเพาะอะไร ถึงแม้สายคาดเอว
ห้อยกระบีอ่ ตู่ งั อยู่ ทว่ามองอย่างไรก็เหมือนบัณฑิตคนหนึง่ มากกว่านักสู้
ทีใ่ ช้ชวี ติ ในแต่ละวันกับการหยิบจับอาวุธของมีคม
แต่กุ้ยตันเหลยและสหายร่วมส�ำนักของมันร่วมร�่ำเรียนวิทยายุทธ์
หลายปี รู้ดีว่าศิษย์น้องผู้นี้ปัญญาเหนือผู้เหนือคน แม้แต่ซือซิงเฮ่า
รองเจ้าส�ำนักประกอบกิจวัตรประจ�ำวันก็อาศัยเฉินไต้ซวิ่ ช่วย การลงเขา
ช่วยเจ้าส�ำนักในครัง้ นีก้ ยุ้ ตันเหลยจึงเลือกมันเป็นคนแรกอย่างไม่คดิ อันใด
ให้มากความ
กุย้ ตันเหลยคิดในใจว่าทีเ่ ฉินไต้ซวิ่ กล่าวมิใช่เป็นไปไม่ได้ จึงพิจารณา
อยูโ่ ดยไม่เอ่ยค�ำ
"พวกเรายังรออะไรอยู่อีก"
ผูท้ ปี่ ล่อยหัวเราะกล่าวค�ำนีอ้ อกมาคือซีเสีย่ วเหยียน แขนขวาของมัน
ยังคงใช้ผา้ ด�ำรัดพันอยูต่ รงหน้าท้อง มือซ้ายแบออกเล็กน้อย คิว้ ทัง้ สอง
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ตกลง แสดงสีหน้าหงุดหงิดออกมา
"ต่อให้ตกหลุมพรางแล้วอย่างไร ใช่กด็ ี ไม่ใช่กช็ า่ ง พวกเราจะไม่ไป
อย่างนั้นหรือ ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องเลือก อย่างไรก็ไม่มีความแตกต่าง
ไม่จำ� เป็นต้องสนใจว่าพวกมันคิดอะไรทัง้ นัน้ "
มันยื่นมือตบด้ามดาบพันหวายคมยาวที่ด้านหลังเบาๆ
"พวกเราคือส�ำนักอู่ตัง"
กุ้ยตันเหลยพอได้ยินประโยคนี้ ดวงตากลมโตทั้งสองก็ถลึงมอง
ซีเสี่ยวเหยียนอย่างเดือดดาล
แต่ปากกลับฉีกออกหัวเราะ
"มารดาเจ้าเถอะ" กุ้ยตันเหลยกล่าว "กลับต้องให้เด็กเวรเช่นเจ้า
เตือน น่าละอายจริงๆ"
คนทั้งแปดมองหน้ากันแวบหนึ่ง แล้วหัวเราะขึ้นมาอย่างองอาจ
"ฝานจงอยู่ที่ไหน" เฉินไต้ซิ่วถาม
กุย้ ตันเหลยส่ายหน้า "ฟางจีเ้ จีย๋ ก�ำลังหามันอยู่ แต่คงรอมิได้แล้ว"
มั น กล่ า วพลางสอดประสานมื อ ทั้ ง สอง ในคนทั้ ง แปดมี เ พี ย ง
มันคนเดียวที่ไม่พกอาวุธ แต่หากมองอุ้งมือที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วน
และหนาจนน่าประหลาดใจคูน่ นั้ แวบหนึง่ ก็เพียงพอทีจ่ ะใช้ตดั สินได้วา่
นั่นคืออาวุธอย่างแน่นอน
"ไม่ว่าด้านไหนคือลวง ด้านไหนคือจริง พวกเราก็ต้องแบ่งก�ำลัง
ตามไปทั้งสองทาง" กุ้ยตันเหลยกวาดสายตามองเหล่าสหายร่วมส�ำนัก
แวบหนึ่งแล้วออกค�ำสั่ง "เฉินไต้ซิ่ว ซีเสี่ยวเหยียน ถังเลี่ยง ฝูหยวนป้า
พวกเจ้าสี่คนตามกลุ่มนั้นไปทางตะวันออก"
มันมองเจียวหงเยี่ย ซั่งซื่อหลาง หลี่ต้ง และศิษย์สายพลอีกา
สามคนที่เหลือ "พวกเจ้ามากับข้า ไปทางตะวันตก"
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กุย้ ตันเหลยจัดสรรเช่นนี้ หลักๆ คือพิจารณาจากสมดุลของก�ำลังคน
"ตอนนี้ตามไปสู้ทันทีเลยไหมขอรับ" หลี่ต้งถาม
"อย่าเพิง่ รีบร้อนเปิดศึก" เฉินไต้ซวิ่ กล่าว "พยายามอย่าให้ถกู พวกมัน
พบเข้า อันดับแรกคือต้องให้พวกมันพาพวกเจ้าไปถึงทีอ่ ยูข่ องเจ้าส�ำนัก"
"เจ้าคิดว่าจะท�ำอย่างไรดีล่ะ" กุ้ยตันเหลยถามศิษย์น้อง
เฉิ น ไต้ ซิ่ ว ครุ ่ น คิ ด พั ก หนึ่ ง "สะกดรอยตามศั ต รู ส องกลุ ่ ม ควร
มอบหมายให้สหายร่วมส�ำนักสายพญางู พวกเราไปตามตรอกเล็กๆ
หาที่หลบซ่อนทางตะวันตกและตะวันออกเตรียมสนับสนุนทุกเมื่อ"
"ประเสริ ฐ กระท� ำ ตามนี้ แ ล้ ว กั น " กุ ้ ย ตั น เหลยมองเห็ น สี ห น้ า
หมดความอดทนที่ซีเสี่ยวเหยียนเผยออกมา จึงตบหัวไหล่มันเบาๆ
"พอหาเจ้าส�ำนักพบก็ไม่จ�ำเป็นต้องเกรงใจคนพวกนั้นอีกแล้ว"
"หึ ! " ซี เ สี่ ย วเหยี ย นแค่ น หั ว เราะอย่ า งเย็ น ชา "ข้ า กลั ว แค่ พ อ
เจ้าส�ำนักลงมือพวกเราก็จะไม่มีแม้แต่ส่วนเหลือให้เล่นแล้วน่ะสิ"
ดวงตาคล้ายกระดิง่ ทองแดงคูน่ นั้ ของกุย้ ตันเหลยกวาดมองสหาย
ร่วมส�ำนักแต่ละคนอีกครัง้ ผมหยักศกสีนำ�้ ตาลปลิวพลิว้ รอยสักอักขระ
บนหน้าผากย่นเป็นหลุมลึก
"ในเมื่อคนเหล่านั้นกล้าแตะต้องเจ้าส�ำนักอู่ตังเรา พวกเราก็จะ
เปลี่ยนถนนของเมืองซีอานเป็นภูเขาศพทะเลเลือด"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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