ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

วิหคชาดพิฆาตกล 5 ภาค ศึกประชันราชครู (ต้น)
柳三笑 Liu Sanxiao เขียน เม่นน้อย แปล

Copyright © 2018 Modern Press Co., Ltd, original title: 《金吾卫之大明国师》
Jin Wu Wei Zhi Da Ming Guo Shi
All rights reserved.
This Thai edition is published and distributed by © 2020 Jamsai Publishing Co., Ltd.
with the permission of Modern Press Co., Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจ�ำหนังสือ ISBN 978-616-06-2706-6
ภาพประกอบปก

紅
 花血月Beni

จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
อีเมล editor@enter-books.com
เว็บไซต์ www.enter-books.com
จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศโดย
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
เว็บไซต์ www.naiin.com
ราคาชุดละ 599 บาท

Pre �������������� 5.indd 2

23/11/2563 BE 10:41

คำ�นำ�
แล้ ว ก็ ม าถึ ง ภาคสุ ด ท้ า ยของการผจญภั ย สุ ด อั น ตรายของมิ ต รสหาย
ทั้งสาม แต่แม้ผ่านดีร้ายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่วมกันมามากมาย เป้าหมาย
ท้ายสุดของพวกเขาก็ล้วนแตกต่างและขัดแย้งกันยิ่งนัก ทว่าสนามรบนี้ไม่ได้
มีเพียงพวกฉินหมิง ไป๋ฉี และจิงอีเฟย แต่ยงั มีผคู้ นอีกมากมายทีต่ อ้ งการไขว่คว้า
เป้าหมายของตน
บางทีการเหยียบย�่ำเป้าหมายผู้อื่นเพื่อก้าวต่อไป พวกเขาอาจท�ำมา
นานแล้ว เพียงแค่หนนี้แต่ละคนต่างต้องเหยียบย�่ำกันเองเท่านั้น
แต่ทั้งหมดนั่นก็เพื่อก้าวต่อไปมิใช่หรือ
ทว่าเรื่องราวใดๆ ล้วนมิอาจก�ำหนดได้โดยล�ำพัง เพราะยังมีความลับ
ที่ถูกปิดซ่อนอยู่อีก และบางทีความลับนั้นอาจท�ำให้เรื่องราวกลับกลายไป
ในหนทางที่ยากจะคาดเดาอีกครั้ง
และปริศนาทัง้ หมดจะถูกคลีค่ ลายในวิหคชาดพิฆาตกล ภาค 'ศึกประชัน
ราชครู' นี้ ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลย!
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน
หลิ ว ซานเซี่ ย ว บุ รุ ษ ชาวฉงชิ่ ง ผู ้ มี ชื่ อ จริ ง ว่ า เจิ้ ง เจิ้ น หวา เป็ น หนึ่ ง ใน
นักเขียนผู้ก�ำลังสร้างรากฐานให้แก่นิยายก�ำลังภายในยุคใหม่ แรกเริ่มเข้าสู่
เส้นทางแห่งบรรณพิภพ เขาก็ขึ้นสู่สิบยอดนักเขียนแห่งเว็บไซต์เทียนหยา
แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ชื่อดังของจีน ผลงานการเขียนของเขาแปลกใหม่
ด้วยโครงเรื่อง เนื้อหาพิเศษเป็นเอกลักษณ์ การสร้างโลกลึกล�้ำอลังการ และ
ใช้ส�ำนวนที่เรียบง่ายอ่านเพลิน แนวทางที่เขาถนัดก็คือการน�ำต�ำนานและ
เกร็ดประวัติศาสตร์ของจีนมาหลอมรวมเข้าสู่โลกแห่งนิยาย
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จากใจนักแปล
สวั ส ดี ค ่ ะ นั ก อ่ า นทุ ก ท่ า น กลั บ มาพบกั บ เม่ น น้ อ ยในเอ็ น เธอร์ บุ ๊ ค ส์
อีกแล้ว ^^ วันนี้เม่นน้อยขอแนะน�ำนิยายเรื่องใหม่ 'วิหคชาดพิฆาตกล' ซึ่งเป็น
เรื่องราวของมิตรภาพ การผจญภัย การไขคดี และศาสตร์ลึกลับโบราณ
ตัวเอกของเรื่องคือสองหนุ่มกับหนึ่งสาว ทั้งหมดเป็นองครักษ์จินอู๋ ทหาร
รักษาพระองค์กองหนึ่งในสมัยราชวงศ์หมิง แต่ด้วยภาระหน้าที่ท�ำให้ต้อง
จับพลัดจับผลูเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองโดยไม่รู้ตัว เรื่องใหญ่
ที่ว่านี้ชักน�ำพวกเขาไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงและเดาไม่ได้ ชนิดที่ต้องลุ้นกัน
เล่มต่อเล่ม ซึ่งเม่นน้อยว่า 'ความเหนือคาด' เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ท�ำให้นิยาย
เรื่องนี้น่าติดตาม
ส�ำหรับการแปลเรื่องนี้ ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรเลย เพราะเนื้อหา
กล่าวถึงองครักษ์จินอู๋และองครักษ์อื่นๆ ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งมีตัวตนอยู่จริง
ท�ำให้ตอ้ งยึดข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นส�ำคัญ แต่ขณะเดียวกันเนือ้ หาหลัก
ของเรื่องก็กล่าวถึงศาสตร์ลึกลับอันเป็นปริศนาด้วย ซึ่งนักแปลต้องท�ำความ
เข้าใจและพยายามถ่ายทอดออกมาให้นักอ่านเห็นภาพมากที่สุด
สุดท้ายเม่นน้อยขอฝาก 'วิหคชาดพิฆาตกล' ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ
นักอ่านเอ็นเธอร์ทกุ ท่านด้วยนะคะ คิดว่านักอ่านสายบูท๊ ชี่ อบความตืน่ เต้นและ
การผจญภัยน่าจะถูกใจเรื่องนี้ค่ะ
เม่นน้อย
05/07/2020
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่
www.enter-books.com หรือ
www.facebook.com/enterbooks

Pre �������������� 5.indd 6

23/11/2563 BE 10:41

Liu Sanxiao 7

บทที่ 1
เยือนป่าฮุนยาอีกครั้ง

เหมันต์มาเยือนจินหลิง สายลมหนาวเหน็บ
แม้หนานจิงจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น�้ำไหวเหอ ทว่าแต่ไรมา
ฤดูหนาวและฤดูร้อนยาวนาน ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงกลับสั้นนัก
โดยเฉพาะฤดูหนาวอากาศจะเย็นชื้นจนยากทานทน นี่เพิ่งย่างเข้า
ฤดู ใ บไม้ ร ่ ว งมาได้ แ ค่ ส องเดื อ น หิ ม ะก็ โ ปรยปรายลงมาอย่ า งหนั ก
รอบหนึ่งแล้ว
ยามทอดตามองไปยังขอบฟ้าจะเห็นเมฆหนาหนักแลคล้ายม่าน
แขวนอยู ่ เกล็ ด หิ ม ะแต่ ล ะเกล็ ด ประหนึ่ ง ผี เ สื้ อ สี เ งิ น เริ ง ระบ� ำไปทั่ ว
ดู ค ล้ า ยเศษหยกที่ ป ลิ ว โปรย เมื อ งหลวงถู ก หิ ม ะขาวโพลนปกคลุ ม
ในชั่วข้ามคืน จากถนนหงอู่ไปจนถึงถนนซานซาน จากแม่น�้ำฉินไหว
จรดเขาจื่ อ จิ น ทั่ ว ทุ ก แห่ ง หนล้ ว นมี หิ ม ะขาวบริ สุ ท ธิ์ ป ระดั บ ประดา
เทือกเขาคดเคีย้ วทีป่ กคลุมด้วยหิมะดุจดังงูสเี งินโลดโผนไปมา เกล็ดหิมะ
สีขาวท�ำให้เมืองที่ผ่านไฟสงครามหลายครั้งแห่งนี้ลดความอึมครึม
ลงไปได้ ห ลายส่ ว นชั่ ว คราว ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามประณี ต งดงาม
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เพิ่มขึ้นหนึ่งส่วน
ฉินหมิงขี่ม้าท่าอวิ๋นมุ่งหน้าไปบนถนนแถบชานเมืองช้าๆ ตาม
ล�ำพัง หิมะที่ตกหนักท�ำให้หนทางเบื้องหน้าเป็นป่าไม้ไร้ใบสีขาวโพลน
กิ่งไม้แห้งยืดยาวไปทั่วเหมือนกรงเล็บสัตว์ บ้างเป็นสีด�ำ บ้างเป็นสีเทา
บ้างเป็นสีขาว มองไกลๆ ดูคล้ายภาพวาดน�้ำหมึกแปลกประหลาด
พิ ศ ดู ใ ห้ ล ะเอี ย ดอี ก ที กิ่ ง ไม้ แ ห้ ง สี ด� ำ เหล่ า นี้ ยั ง คล้ า ยผี ร ้ า ยฝู ง หนึ่ ง ที่
โฉบไปมาท่ามกลางหิมะ
ป่าฮุนยา ป่าฮุนยา นี่เป็นสถานที่ที่มีไอชั่วร้ายเข้มข้นที่สุดของ
ชานเมืองหนานจิงโดยแท้
ฉินหมิงเหม่อมองป่าฮุนยา ก่อนจะก้มหน้าคอตกอย่างห่อเหี่ยว
ดู ค ล้ า ยมิ อ าจปลุ ก ความฮึ ก เหิ ม ในตั ว ได้ แ ม้ แ ต่ น ้ อ ย การนั ด หมาย
เมื่อสามวันที่แล้วพริบตาเดียวก็มาถึง วันนี้เป็นวันที่เขานัดประลองยุทธ์
กับสือเจี้ยนเซิง
วันนั้นตอนอยู่ในสนามหงอู่ สือเจี้ยนเซิงตื๊อไม่เลิก ฉินหมิงจนใจ
จึงตกปากรับค�ำ อันทีจ่ ริงนัน่ เป็นเพียงค�ำพูดเออออส่งเดชทีเ่ ขาใช้หลอก
อีกฝ่ายในยามคับขันเท่านั้น ฉินหมิงไม่เคยคิดที่จะประลองยุทธ์ตัดสิน
เป็นตายกับสือเจี้ยนเซิงจริงๆ นี่หาใช่เพราะเขากลัวสือเจี้ยนเซิง แต่
เพราะคิดว่าการประลองยุทธ์กับคนทึ่มทื่อคร�่ำครึเช่นนี้ออกจะน่าเบื่อ
เกินไป เป็นเพียงการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เห็นได้ชัดว่าฉินหมิง
ประเมินระดับความส�ำคัญของการประลองยุทธ์ครั้งนี้ต�่ำเกินไป!
เป็ น เวลาสามวั น ติ ด ต่ อ กั น ที่ จ อมกระบี่ ผู ้ นี้ ม าปรากฏตั ว บน
เสาหิ น ในสนามหงอู ่ ต อนยามอู ่ ส ามเค่ อ * ท่ ว งที ข องเขายโสโอหั ง
* ยามอู่ คือช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 12.59 น. ยามอู่สามเค่อ หมายถึงเวลา 11.45 น.
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สวมชุดคลุมยาวสี ข าว ทั้ ง ยั ง แบกกระบี่ ป ระหลาดสิ บ เล่ ม ลั ก ษณะ
อันโดดเด่นเช่นนี้แค่ยืนอยู่เฉยๆ ก็สะดุดตามากพอแล้ว! ไม่เพียงเท่านี้
เขายังจงใจสั่งให้ลูกจ้างในร้านน�้ำชาหลายคนขึงป้ายผ้ารอบสนาม
ตีฆ้องลั่นกลอง ป่าวประกาศอย่างเสียงดัง
"มาๆๆ เร่เข้ามา สามวันให้หลังยามซื่อ จอมกระบี่อันดับหนึ่งจาก
สู่ซีสือเจี้ยนเซิงกับองครักษ์จินอู๋ฉินหมิงจะประลองยุทธ์กันในป่าฮุนยา
รายชื่ อ ยอดฝี มื อ ในประกาศส� ำ นั ก เฟิ ง อู ้ จ ะต้ อ งถู ก แก้ ไ ข ทุ ก ท่ า น
ห้ามพลาดเด็ดขาด! ต้องไปดูให้ได้!"
"เคล็ดวิชาบังคับกระบี่สุดล�้ำเลิศ เป็นหนึ่งไม่มีสองในใต้หล้า
ต้ อ งท� ำ ให้ เ จ้ า หนุ ่ ม น้ อ ยจากกองก� ำ ลั ง จิ น อู ๋ ก ้ ม หั ว ยอมจ� ำ นนอย่ า ง
แน่นอน!"
"ห้าลมปราณสู่ปฐม ทุกกระแสหลอมเป็นปราณแท้ สิบกระบี่
เจนจัดแตกฉาน ทุกกระบี่คือสังหาร ฉินหมิงองครักษ์จินอู๋ย่อมต้อง
พ่ายแพ้!"
...
สือเจี้ยนเซิงที่คร�่ำครึผู้นี้ราวกับเกิดปัญญาในชั่วข้ามคืน วิธีนี้
ของเขาบีบให้ฉินหมิงตกที่นั่งล�ำบาก การป่าวประกาศทุกวันเช่นนี้
ท�ำเอาผู้คนทั่วทั้งเมืองหลวงต่างรู้ว่าพวกเขาจะประลองยุทธ์กันอย่าง
เปิดเผย ฉินหมิงไร้ซึ่งที่ซ่อน ไร้หนทางหนี ทุกคนที่รู้จักฉินหมิงเมื่อเจอ
หน้าเขาค�ำแรกทีถ่ ามไถ่คอื "หัวหมูใ่ หญ่ฉนิ ได้ยนิ ว่าท่านจะประลองยุทธ์
กั บ จอมกระบี่ อั น ดั บ หนึ่ ง จากสู ่ ซี อั น ใดนั่ น วิ ช ายุ ท ธ์ ข องท่ า นล�้ ำเลิ ศ
จะต้องฟาดฟันจอมกระบีอ่ นั ดับหนึง่ ผูน้ นั้ จนล้มลุกคลุกคลานกลับไปแน่
และไม่กล้าเหยียบย่างเข้ามาในเมืองอีก ข้าตัง้ ใจไปดูการประลองครัง้ นี้
โดยเฉพาะเลยนะ!"
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"หัวหมู่ใหญ่ฉิน ท่านมั่นใจหรือไม่ จะท�ำให้พวกเราองครักษ์จินอู๋
ขายหน้าไม่ได้นะ!"
"หั ว หมู ่ ใ หญ่ ฉิ น หมู ่ นี้ ไ ฉนท่ า นจึ ง ไม่ ตั้ ง ใจฝึ ก ยุ ท ธ์ ใ ห้ ดี นี่ มั น
ช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานแล้วนะ ยังเอาแต่เล่นหุ่นอยู่ได้! ท่านอย่ามัว
ลุ่มหลงกับของเล่นจนหลงลืมปณิธานของตัวเองสิ!"
"หัวหมู่ใหญ่ฉิน ข้าได้ยินมาว่าสือเจี้ยนเซิงผู้นี้ร้ายกาจทีเดียว
เท่าที่ข้ารู้จักท่านมา ถึงเวลาท่านคงไม่หนีไปกลางคันกระมัง..."
...
ที่น่าโมโหที่สุดคือจิงอีเฟย นางเอ่ยเพียงว่า "ถึงอย่างไรเจ้าก็
ไม่ มี ชื่ อ เสี ย งอั น ใดอยู ่ แ ล้ ว ไปกั บ ไม่ ไ ปจะแตกต่ า งอั น ใดเล่ า มิ สู ้
เก็บแรงไว้ท�ำเรื่องส�ำคัญจะดีกว่า"
เป็นเวลาสามวันเต็มๆ ที่ฉินหมิงเก็บกลั้นโทสะไว้ในท้อง เขา
อยากจะปิดปากเจ้าคนพวกนี้ให้หมดเหลือเกิน แต่จนใจที่ปากอยู่บน
ใบหน้าของผู้อื่น ต่อให้เขาปิดปากคนได้หลายคน ก็มิอาจปิดปาก
คนหลายสิบหมื่นทั่วทั้งเมืองได้ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ตนย่อมไม่ไป
ไม่ได้แล้ว
ฉินหมิงดื่มสุราหมดหนึ่งชามและค�ำรามออกมา "ข้าฉินหมิงก็
นับเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกคนหนึ่ง จะหลบหนีกลางคันได้อย่างนั้นรึ!
ถึงอย่างไรสือเจี้ยนเซิงผู้นี้ก็เคยพ่ายแพ้ข้า หากครั้งนี้ไม่จัดการเขา
ให้ฟันร่วงจนต้องหาไปทั่วพื้น ข้าไม่ขอแซ่ฉิน!"
หิมะตกหนักขึ้นทุกที รอบด้านกว้างใหญ่ไพศาล มีเพียงหนึ่งคน
หนึ่งม้ามุ่งไปข้างหน้าเพียงล�ำพัง
เดิมจิงอีเฟยกับไป๋ฉีควรจะเดินทางมาเป็นเพื่อนเขาด้วย ทว่า
ตั้งแต่กลับจากการต่อสู้ที่สุสานหลวงเซี่ยวหลิง ไป๋ฉีก็มักจะหายตัวไป
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บ่อยครัง้ หลายวันมานีย้ ง่ิ ไม่เห็นแม้แต่เงาของอีกฝ่ายเลย ฉินหมิงอยาก
ติดต่อก็ตดิ ต่อไม่ได้ ส่วนจิงอีเฟยพูดตรงๆ ว่านางไม่สนใจการประลองยุทธ์
ในความคิดนางวรยุทธ์มีไว้ส�ำหรับลงโทษคนชั่วขจัดคนเลว ใช้ต่อสู้
กั บ ศั ต รู ใ นสนามรบ การน� ำ วรยุ ท ธ์ ม าประลองแข่ ง ขั น กั น เป็น เรื่ อ ง
ไร้ ส าระที่ สุ ด โดยเฉพาะสื อ เจี้ ย นเซิ ง นางยิ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า น่ า เบื่ อ หน่ า ย
แม้กระทั่งหน้าคนผู้นี้ก็ไม่อยากเห็น
ฉินหมิงมองฟ้ามองดิน เจ้าด�ำทีข่ อี่ ยูก่ พ
็ ดู ไม่ได้ เขาชอบความสนุก
ครื้นเครงมาแต่ไหนแต่ไร บัดนี้ต้องเดินทางมาคนเดียวจึงรู้สึกอ้างว้าง
จนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ "สวรรค์ริษยาผู้เก่งกล้าโดยแท้! ข้าฉินหมิง
เพิ่งจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหมู่ธงใหญ่ของกองก�ำลังจินอู๋ ยังไม่ทันได้ดีใจ
สักวันก็ถูกคนชั่วผู้นี้ตามตื๊อ เจ้าฝึกกระบี่ของเจ้าไปก็ดีแล้วนี่นา ไยต้อง
มายุ่งกับข้าด้วย ข้าฉินหมิงก็แค่หักกระบี่เจ้าไปเล่มเดียวเท่านั้น จ�ำเป็น
ต้องเจ้าคิดเจ้าแค้นถึงเพียงนี้ด้วยหรือ อีกอย่างคนที่ถูกข้าหักอาวุธ
มีถมเถไป หากพวกเขามาหาข้าและท้าประลองยุทธ์ทุกวี่วัน ข้ายังจะ
เป็นองครักษ์จินอู๋ต่อไปได้หรือ
อีกอย่างจิงอีเฟยกับไป๋ฉชี า่ งไร้คณ
ุ ธรรมเหลือเกิน เรือ่ งส�ำคัญเช่นนี้
ยังไม่มาเป็นเพื่อนข้า คนหนึ่งมีข้ออ้างเยอะกว่าผู้ใด ไป๋ฉีหนอไป๋ฉี
แต่ก่อนข้าเคยช่วยเหลือเจ้าเอาไว้ ยังเห็นเจ้าเป็นพี่น้องด้วย บัดนี้
กลับไม่เห็นแม้แต่เงา เห็นทีค�ำกล่าวว่าคนยังมิสู้เดรัจฉานนั้นถูกต้อง
ที่สุด ดูสิ สุนัขจรจัดพวกนั้นจงรักภักดีต่ออาฝูมากเพียงใด ม้าตัวนี้
ก็จงรักภักดีต่อข้ามากเช่นกัน! ใช่หรือไม่เจ้าด�ำ"
เขาลูบขนแผงคอของเจ้าด�ำ จากนั้นพลันออกแรงหนีบสองขา
เข้าด้วยกัน ม้าด�ำใต้ร่างตกใจ เหยียดขาห้อตะบึงไปข้างหน้าทันที
ขณะควบม้าทะยานออกไป ฉินหมิงบังเกิดความคิดแผลงๆ เขาสลัด
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ผ้าคลุมทีโ่ พกศีรษะอยูอ่ อก หนึง่ คนหนึง่ ม้าฝ่าลมหิมะตะบึงไปยังป่าฮุนยา
ด้วยท่วงทีห้าวหาญ ประหนึ่งบทกวีสมัยถังที่ว่า 'โหลวหลันไม่แตกพ่าย
ไม่ขอหวนคืน'
ไม่นานก็มาถึงชายป่า
ไม่ได้มาหลายเดือน ป่าฮุนยาแห่งนี้ดูทรุดโทรมวังเวงยิ่งกว่าเก่า
ต้นไม้แห้งดูแห้งเหี่ยวยิ่งกว่าเดิม ใบไม้เหลืองหล่นเกลื่อนพื้น
แซมด้วยหิมะขาว สีเหลืองขาวแผ่ไปทั่ว เสียงลมพัดต้องใบไม้ฟังดู
เงียบเหงายิ่ง
ฉินหมิงเห็นในป่าแห่งนี้ปราศจากผู้คนก็ลอบด่าตัวเองค�ำหนึ่ง
เขามาเร็วเกินไป!
อากาศบัดซบเช่นนี้มาเร็วก็ไม่มีที่ให้พักผ่อน ครั้นเห็นหิมะท�ำท่า
ว่าจะตกหนักขึน้ เรือ่ ยๆ เขาก็กระโดดลงจากม้าหมายจะเข้าไปหลบหิมะ
ในวั ด เก่ า และถื อ โอกาสนี้ ตั้ ง กลไกกั บ ดั ก ไว้ สั ก เล็ ก น้ อ ย ประเดี๋ ย ว
จะได้สั่งสอนเจ้าสือเจี้ยนเซิงนั่น ทว่าเพิ่งจะก้าวขึ้นไปบนขั้นบันได
เขาพลันได้ยินเสียงดังหนวกหูระลอกหนึ่งลอยมาจากที่ไกลๆ เสียงนี้
ออกจะคุ้นหูเล็กน้อย
เป็นเสียงฝูงอีกาบินวน!
ฉิ น หมิ ง ตกใจ ครั้ ง ก่ อ นอี ก าบิ น โฉบมา รายชื่ อ ยอดฝี มื อ ของ
ส�ำนักเฟิงอู้มีการจัดอันดับใหม่ วันนี้ตอนนี้อีกาบินมาอีกแล้ว หรือว่า
รายชื่อยอดฝีมือของส�ำนักเฟิงอู้เกิดการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ใครถูก
สังหารกันนะ
เขารีบกระโดดขึ้นไปบนขั้นบันไดแล้วหลบหลังก้อนหินด้านข้าง
ก่อนแหงนหน้ามองขึ้นไปกลางอากาศเงียบๆ เป็นดังที่คิด เพียงครู่เดียว
ก็มีอีกาหลายร้อยตัวบินโฉบมา ท้องฟ้าเหนือป่าทั้งผืนถูกปกคลุมด้วย
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สีด�ำทะมึน เสียงดังอื้ออึงลอยเข้ามาในหูไม่หยุด ฉินหมิงเบิกตาโต
ลอบคิดในใจว่าครั้งนี้ตนจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครกันที่มาติดประกาศส�ำนัก
เฟิงอู้ หากเขาสืบรู้ว่าผู้บงการเบื้องหลังของส�ำนักเฟิงอู้คือผู้ใด เกรงว่า
ข่าวนี้คงจะสร้างความสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองหลวงกระมัง
เนื่องจากหิมะตกหนักแสงรอบด้านจึงสลัวรางอยู่แล้ว เมื่อมีอีกา
บินวนบดบังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ ในป่าจึงยิง่ มืดมนเหมือนยามค�ำ่ คืน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเงาแสง เงาคนสายหนึ่งได้พุ่งออกมา
จากป่าอย่างรวดเร็ว คนผู้นี้วิชาตัวเบาล�้ำเลิศ จากการคะเนด้วยสายตา
ของฉินหมิง วิชาตัวเบาของอีกฝ่ายน่าจะเหนือกว่าจิงอีเฟย ถึงขั้นดีกว่า
เว่ยตงโหวด้วยซ�้ำ! ฝีมือเช่นนี้เกรงว่าทั่วทั้งเมืองหลวงคงมีอยู่เพียง
ไม่กี่คน มิน่าอีกฝ่ายถึงไปมาได้อย่างอิสระ ปิดประกาศส�ำนักเฟิงอู้
โดยไม่ถูกคนจับได้
ผู้มาสวมชุดด�ำทั้งตัว รูปร่างเตี้ยผอม เหมือนอีกาตัวใหญ่ตัวหนึ่ง
เขาทิ้ ง ตั ว ลงบนกิ่ ง ไม้ อ ย่ า งแผ่ ว เบาและกวาดตามองรอบด้ า นก่ อ น
ส่งเสียงอย่างประหลาดใจออกมา เห็นได้ชัดว่าเขาแปลกใจมากที่วันนี้
ไม่เห็นผู้ใดเลยสักคน ที่ผ่านมาส�ำนักเฟิงอู้ยังไม่ทันได้ปิดประกาศ
ป่าแห่งนี้ก็มียอดฝีมือจากส�ำนักต่างๆ มาซ่อนตัวอยู่เต็มไปหมดแล้ว
แต่วันนี้ในป่ากลับว่างเปล่าไร้คน หรือเป็นเพราะหิมะตกหนัก เหล่า
ผู้กล้าในยุทธภพเห็นว่าหนทางไกล อากาศหนาวเหน็บจึงไม่มากัน
คนผู้นี้ทะยานร่างเบาๆ จากกิ่งไม้ลงมาบนขั้นบันไดและกวาดตา
มองรอบๆ ครั้นแน่ใจว่าไม่มีคนแม้แต่คนเดียวจึงพรูลมหายใจอย่าง
โล่งอก ต่อให้วิชาตัวเบาของเขาดีเลิศเพียงใด แต่การท�ำงานนี้ก็ท�ำให้
อกสั่นขวัญแขวนทั้งวัน เพราะหากถูกคนจับได้ย่อมจบเห่ นี่หาใช่เพราะ
ชีวิตจะเป็นอันตราย แต่ต้องขายหน้าครั้งใหญ่นี่สิ
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คิดว่าสิ่งใดของส�ำนักเฟิงอู้ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากที่สุด
อย่างนั้นหรือ สองค�ำเท่านั้น 'ลึกลับ' อย่างไรเล่า!
ข้อสันนิษฐานและการคาดเดาที่คนในยุทธภพมีต่อส�ำนักเฟิงอู้
มีมากมายดุจขนวัว บ้างอ้างอิงโคลงกลอนคัมภีร์ บ้างวิเคราะห์อย่าง
มี เ หตุ มี ผ ลมี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น บ้ า งพู ด เหลวไหลเรื่ อ ยเปื ่ อ ย วาจา
ไม่เข้าหูก็มีเหมือนกัน เป็นต้นว่ายอดฝีมือที่อยู่เบื้องหลังส�ำนักเฟิงอู้คือ
จางซานเฟิงผู้เป็นดังมังกรเทพเห็นหัวไม่เห็นหาง* เพราะจางซานเฟิง
แม้อายุมากแล้ว แต่นิสัยยังคงไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆ ท�ำเรื่องเช่นนี้
นับว่าสมเหตุสมผล ลองดูสิ ยอดฝีมืออันดับหนึ่งในใบประกาศมิใช่
จางซานเฟิงรึ นี่ย่อมเป็นการบอกว่าข้าจางซานเฟิงยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้ง
ยังเป็นอันดับหนึ่งในยุทธภพ พวกเจ้าใครก็อย่าได้มาแย่งชิงต�ำแหน่งนี้
กับข้า! แต่ก็มีคนปฏิเสธทันทีว่าจางซานเฟิงบ�ำเพ็ญตนจนถึงขั้นเซียน
จิตใจกระจ่างใสดุจคันฉ่อง ไม่สนใจลาภยศชื่อเสียงมาเนิ่นนาน ใช้ชีวิต
อย่างอิสรเสรี แล้วจะท�ำเรื่องไร้สาระเช่นนี้ได้อย่างไร ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี้
เปลี่ยนแปลงรายชื่อในประกาศได้อย่างทันท่วงที แสดงว่าหูตาจะต้อง
กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหนของต้าหมิงแน่ บุคคลเช่นนี้ย่อมต้องมีอ�ำนาจ
ของราชวงศ์หนุนหลังอยู่ ส่วนเรื่องที่ส�ำนักเฟิงอู้มาปิดประกาศรายชื่อ
ยอดฝีมือ เป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับพระบัญชาขององค์จักรพรรดิ
จุดประสงค์ก็เพื่อควบคุมบงการคนในยุทธภพ ท�ำให้ผู้ที่จงรักภักดีต่อ
ราชส�ำนักได้ทั้งชื่อเสียงและผลประโยชน์
การคาดเดาต่างๆ นานามีมากมายหลายหลาก ทว่าล้วนไม่มี
บทสรุปในตอนสุดท้าย การคาดเดาเช่นนี้รังแต่จะท�ำให้ส�ำนักเฟิงอู้ที่
* มังกรเทพเห็นหัวไม่เห็นหาง ใช้เปรียบเปรยถึงคนที่เคลื่อนไหวอย่างลึกลับ ไม่เปิดเผยตัวตน หรือ
หมายถึงค�ำพูดก�ำกวม ยากจะคาดเดา
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ไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าดูลึกลับยากจะหยั่งถึงมากกว่าเดิม! ทุกคน
ล้วนอยากรู้อยากเห็น ยิ่งเป็นปริศนาที่แก้ไม่ได้ก็ยิ่งมีคนสนใจมาก
วันใดหากความจริงเปิดเผยออกมา คุณค่าย่อมสูญหายไปทันที ดังนั้น
การระมัดระวังของคนชุดด�ำผู้นี้จึงมิใช่ว่าไร้เหตุผลเสียทีเดียว หาก
ตนพลั้งพลาดถูกคนจับได้ เรื่องราวของส�ำนักเฟิงอู้ถูกเปิดเผย นี่จะ
มิ ก ลายเป็ น ข่ า วดั ง ครึ ก โครมหรอกหรื อ แล้ ว วั น หน้ า ส� ำ นั ก เฟิ ง อู ้ ยั ง
จะด�ำเนินต่อไปได้อย่างไร
ทว่าวันนี้เขาเจอฉินหมิง กล่าวได้ว่าดวงไม่ดีจริงๆ!
ฉินหมิงในใจเต็มไปด้วยความอยากรู้และยินดีปรีดา เขาไม่สนใจ
การประลองยุทธ์อันใดอีกแล้ว เอาแต่จับจ้องคนชุดด�ำผู้นี้ ดูว่าอีกฝ่าย
จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร เขาคิดเพียงว่าครั้งนี้ตนจะต้องลากตัว
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังส�ำนักเฟิงอู้ออกมาให้ได้ หากตนรู้เรื่องนี้เป็นคนแรก
และป่าวประกาศออกไป ข่าวนี้จะต้องสั่นสะเทือนเมืองหลวง ไม่สิ
จะต้องสั่นสะเทือนยุทธภพทั้งหมดเป็นแน่!
คนชุดด�ำก้าวขึ้นไปบนขั้นบันไดช้าๆ ดูระมัดระวังทีเดียว เขาเดิน
ไปหน้าวัดเก่าแก่และเหม่อมองตัววัดกับต้นไม้ใหญ่ ท่าทางคล้ายทอด
ถอนใจอยู่หลายส่วน วัดแห่งนี้เดิมน่าจะเคยเกี่ยวข้องบางอย่างกับเขา
เมื่อเห็นวัดทรุดโทรมถึงเพียงนี้ย่อมเกิดสะท้อนใจเป็นธรรมดา
คนชุดด�ำผู้นี้มองดูวัดอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดก็หยิบรายชื่อยอดฝีมือ
ของส�ำนักเฟิงอูอ้ อกมา ครัน้ ใช้สองเท้าสะกิดพืน้ เบาๆ ร่างก็ลอยสูงขึน้ ไป
จั้งกว่า กระโดดอีกทีก็ลอยขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้แล้ว เขาคลี่ประกาศจาก
ส�ำนักเฟิงอูอ้ อกและตบมันลงไปบนต้นไม้หนึง่ ที กระดาษสีเหลืองถูกตรึง
อยู่บนล�ำต้นเรียบร้อย
คนชุ ด ด� ำ มี ท ่ า ที พึ ง พอใจก่ อ นกระโดดลงมา แต่ คิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า
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ใต้ต้นไม้จะมีคนยืนรออยู่ เป็นฉินหมิงที่ก�ำลังยิ้มร่านั่นเอง "ที่แท้เป็น
คนของส�ำนักเฟิงอู้จริงๆ ในที่สุดข้าก็จับได้แล้ว มา ให้ข้าดูโฉมหน้า
ที่แท้จริงของเจ้าหน่อยเถอะ!"
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บทที่ 2
เจ้าส�ำนักเฟิงอู้

ฉินหมิงยกสองมือยื่นออกไปเตรียมคว้าจับคนผู้นี้
คนชุดด�ำตกใจจนหน้าถอดสี ตามหลักแล้วตอนนี้ร่างของเขา
ก�ำลังตกลงมา ยามอยู่กลางอากาศย่อมมิอาจเคลื่อนไหวย้ายร่างหนีได้
นอกจากตกลงมาในอ้ อ มกอดของฉิ น หมิ ง ก็ ไ ม่ มี ห นทางอื่ น อี ก แต่
วิชาตัวเบาของคนผู้นี้ร้ายกาจโดยแท้ เขาสะบัดแขนเสื้อทั้งสองข้าง
กลางอากาศ อาศั ย แรงลมจากการกระพื อ ตี ลั ง กาอย่ า งง่ า ยดาย
เหมือนเหยี่ยวตัวหนึ่งและเหินตัวไปอีกทาง
คนผูน้ กี้ างแขนเสือ้ ทิง้ ตัวลงบนพืน้ อย่างแผ่วเบาเหมือนนกนางแอ่น
ตัวหนึง่ ทว่าร่างเพิง่ จะได้ยนื อย่างมัน่ คง เขาก็พลันสะบัดนิว้ มือ อาวุธลับ
สามชิ้นพุ่งออกมา
สามดาวประกายหนาว...พุง่ ตรงมายังสองตาและล�ำคอของฉินหมิง
ท่วงทีดุดันร้ายกาจ
ฉินหมิงหนีบฉางเฟิงวาดออกไปฟันท�ำลายอาวุธลับสิ้นในพริบตา
คนชุดด�ำตกใจอย่างเห็นได้ชดั ด้วยคิดไม่ถงึ ว่าฉินหมิงจะฝีมอื ดีขนาดนี้
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ครั้นตระหนักว่าตนเปิดเผยฐานะแล้วในใจก็พลันว้าวุ่นลนลานไม่คิด
ที่จะต่อสู้อีก คิดเพียงจะรีบไปจากที่นี่โดยเร็วเท่านั้น สองเท้าจึงถีบพื้น
เหินตัวออกไปสองจั้ง ปลายเท้าสะกิดพื้นอีกทีก่อนหายเข้าไปในป่า
"หน็อย ยังคิดหนีรึ!" ฉินหมิงร้องเสียงดังแล้วรีบรุดตามไป
สองคนทะยานออกจากป่าฮุนยาและวิ่งออกไปไกล ความเร็วของ
คนชุดด�ำผู้นี้น่าตกใจจริงๆ เขาวิ่งหนีอย่างรวดเร็วไปตลอดทางเหมือน
นกที่ โ ผบิ น และเสื อ ที่ อ อกล่ า เหยื่ อ ไม่ น านก็ ส ลั ด ฉิ น หมิ ง ออกไปได้
สิบกว่าจั้ง เพียงแต่นอกป่าเป็นทุ่งราบกว้างใหญ่ไพศาล ต้นไม้ต้นหญ้า
เหี่ยวเฉาโรยรา แทบจะไม่มีสิ่งใดเป็นที่ก�ำบังได้ ต่อให้คนชุดด�ำผู้นี้ไว
เพี ย งใดก็ ห นี ไ ม่ พ ้ น สายตาของฉิ น หมิ ง ฉิ น หมิ ง ไปแก้ เ ชื อ กที่ ผู ก ม้ า
ท่าอวิ๋นอยู่และกระโดดขึ้นขี่ มือตบหลังม้าอย่างแรง ไล่ตามคนชุดด�ำ
ไปอย่างสุดก�ำลัง
คนชุดด�ำแม้จะว่องไว แต่ยามอยู่บนพื้นราบย่อมมิอาจไวไปกว่า
ม้าท่าอวิ๋น สองคนเจ้าหนีข้าตาม ระยะห่างน้อยลงเรื่อยๆ คนชุดด�ำ
พลันเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน พุ่งเข้าไปในป่าทึบใกล้ๆ ฉินหมิงไม่ลดละ
บังคับม้าห้อตะบึงเข้าไปในป่า
นี่เป็นป่าต้นจางที่ปราศจากร่องรอยของผู้คน ในป่าเต็มไปด้วย
ล�ำต้นอวบหนาของต้นไม้สลับซับซ้อน ม้าท่าอวิ๋นเข้ามาในป่าแล้ว
ความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัด คนชุดด�ำฉวยโอกาสนี้เร่งฝีเท้าสลัด
ฉินหมิง ฉินหมิงได้แต่ลงจากม้าอย่างจนใจและวิ่งไล่ตามแทน เพียงแต่
คนผู้นี้ไวเกินไป เหมือนใต้ฝ่าเท้าเหยียบกงล้อไฟอยู่อย่างไรอย่างนั้น
เพียงพริบตาเดียวก็หายลับไปในป่าโดยสิ้นเชิง ภูเขาสูงป่าทึบ บัดนี้
มองไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของอีกฝ่ายแล้ว
ฉินหมิงคิดในใจว่าทั่วทั้งภูเขานี้ทุกหนแห่งล้วนมีหิมะทับถมอยู่
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ต่อให้วิชาตัวเบาของคนผู้นี้ดีเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะย�่ำหิมะโดย
ไร้ร่องรอย โดยเฉพาะเมื่อหนีไปอย่างรีบร้อนถึงเพียงนี้ย่อมไม่มีเวลา
ท� ำ ลายรอยเท้ า ดั ง นั้ น ในป่ า จะต้ อ งเหลื อ รอยเท้ า อยู ่ แ น่ ตนต้ อ ง
ไล่ตามต่อไป จะล้มเลิกความพยายามในช่วงเวลาส�ำคัญเช่นนี้ไม่ได้
เป็นอันขาด
ฉินหมิงสบถ "จับตัวได้เมื่อไรจะต้องต่อยสักยกหนึ่งก่อน" เขา
รีบค้นหาไปทั่ว เป็นดังที่คิด ไม่ไกลออกไปเขาพบรอยเท้าที่จางมาก
หลายรอย รอยเท้านั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก แสดงว่าขึ้นไปบน
ภูเขา ตามไปอีกสักระยะก็เห็นด้านหน้าปรากฏขั้นบันได เป็นขั้นบันได
หินเก่าแก่โบราณคดเคี้ยวไปมา เต็มไปด้วยหิมะและใบไม้ร่วงที่ทับถม
รอยเท้าขาดหายไปตรงนี้
ฉินหมิงคลีย่ มิ้ "เห็นทีคนผูน้ คี้ งจะย�ำ่ บนใบไม้ทรี่ ว่ งอยูข่ นึ้ ไปบนเขา
แน่นอน หึๆ ครั้งนี้ข้าจะจับพวกคนของส�ำนักเฟิงอู้ทั้งหมดให้ได้!"
เขาไต่ขนึ้ บันไดไปอย่างรวดเร็ว ครัน้ ขึน้ ไปหลายสิบจัง้ ก็ถงึ ปลายทาง
ของบันได สิง่ ทีส่ ะท้อนเข้าสูส่ ายตาเป็นอย่างแรกคือวัดเก่าโทรมแห่งหนึง่
บนนั้นแขวนป้ายชื่อ 'วัดเสี่ยวหาน (รู้หนาว)' ดูจากประตูไม้ที่ผุพังและ
สีเคลือบทีล่ อกล่อน วัดแห่งนีน้ า่ จะถูกทิง้ ร้างมาหลายสิบปีเป็นอย่างน้อย
ฉินหมิงไล่ตามมาถึงขั้นนี้หากไม่เข้าไปดูให้รู้ชัดย่อมไม่สบายใจ
เขากวาดตามองรอบด้านแล้วซัดฉางเฟิงในมือออกไป เกิดเสียงดังฉึก
เมื่ อ เห็ น ว่ า ไร้ วี่ แ ววของคน เขาจึ ง ผลั ก ประตู เ ข้ า ไปข้ า งใน ภายใน
ประตู ใ หญ่ เ ป็ น ลานสี่ เ หลี่ ย มขนาดเล็ ก ทั่ ว ทุ ก บริ เ วณเป็น อิ ฐ และ
กระเบื้องหลังคาที่แตกช�ำรุด เทวรูปจินกัง* สูงจั้งกว่าที่แกะสลักจาก
* จินกัง ในที่นี้หมายถึงท้าวจตุโลกบาล (เทียนหวัง) คือมหาเทพทั้งสี่ผู้พิทักษ์พุทธศาสนา บ้างเรียกว่า
เทพสี่ทิศ ได้แก่ เทพฉือกั๋ว (ท้าวธฤตราษฎร์) ทิศตะวันออก เทพเจิงจ่าง (ท้าววิรุฬหก) ทิศใต้ เทพก่วงมู่
(ท้าววิรูปักษ์) ทิศตะวันตก และเทพตัวเหวิน (ท้าวเวสสุวรรณ) ทิศเหนือ
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หินสี่องค์ยืนอยู่สองฝั่ง ถลึงตาด้วยท่าทางดุดัน แต่ละองค์ถือของวิเศษ
คิดว่าเดิมสองฝั่งคงต้องเป็นระเบียงทางเดินที่มีหลังคาแน่ แต่เมื่อ
ขาดการซ่อมบ�ำรุงเป็นเวลานานจึงทรุดโทรมเช่นนี้
ผ่ า นเทวรู ป จิ น กั ง สี่ อ งค์ นี้ ไ ป เบื้ อ งหน้ า ก็ เ ป็ น วิ ห ารขนาดใหญ่
หลังหนึง่ วิหารหลังนีแ้ ม้จะช�ำรุดผุพงั แต่ดจู ากเสาต้นใหญ่ หินแกะสลัก
อันประณีต ยังพอมองเห็นเค้าโครงว่าแต่เดิมวัดแห่งนีค้ งมีความสง่างาม
ตระการตาอยู่หลายส่วน ทว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉินหมิงที่สุดคือ
รอยเท้าสิบกว่ารอยที่ปรากฏอยู่บนพื้นหิมะในลาน รอยเท้าเหล่านั้น
สับสนเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้เกิดความลังเลไม่รู้ควรเดินไปที่ใด
ทว่าสุดท้ายรอยเท้ายังคงมุ่งตรงไปยังวิหารใหญ่ด้านหน้า
หรือว่าส�ำนักเฟิงอู้ที่โด่งดังไปทั่วยุทธภพจะตั้งอยู่ในวัดเก่าผุพัง
แห่งนี้
ใบหน้าของฉินหมิงเต็มไปด้วยความตืน่ เต้นเมือ่ ความจริงใกล้เข้ามา
เขาเดินเข้าไปใกล้วิหารใหญ่ช้าๆ อย่างระมัดระวังด้วยกลัวว่าเสียง
ของตนจะท� ำ ให้ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นวั ด รู ้ ตั ว ยามนี้ ร อบด้ า นเงี ย บสงั ด ไปหมด
นอกจากเสียงหิมะที่โปรยปรายลงมาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นใดอีกเลย
ตึกตัก! ตึกตัก!
เหมือนเสียงหัวใจเต้นของคน ยิ่งเข้าใกล้วิหารใหญ่เขาก็ยิ่งได้ยิน
เสียงนี้ดังชัดเจน เดิมเขาคิดว่านี่เป็นเสียงหัวใจของตัวเอง แต่แยกแยะ
เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่านี่เป็นเสียงหัวใจของคนอีกคน ฉินหมิงเดินไปถึง
ใต้ชายคาก่อนจะเงยหน้า พบเงาด�ำสายหนึง่ ซ่อนตัวอยูต่ รงมุมตามคาด
ฉิ น หมิ ง ตั ด สิ น ใจอย่ า งฉั บ พลั น แขนขวาสะบั ด ออก ลู ก ดอก
แขนเสื้อพุ่งออกไปพร้อมเสียงแหลม จู่โจมไปที่คนชุดด�ำ!
คนชุดด�ำตกใจและทะยานร่างหลบหนีอีกครั้ง ทว่าครานี้ฉินหมิง
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ตอบสนองรวดเร็วมาก เขากระโดดตามพร้อมหมุนตัว ฉางเฟิงในมือ
โผล่พ้นปลายนิ้ววาดคมมีดไปยังล�ำคอของคนผู้นั้น
กระบวนท่านี้ของฉินหมิงหมายจะข่มขู่เท่านั้น หาได้ต้องการ
ปลิดชีวิตอีกฝ่ายอย่างแท้จริง เพราะจุดประสงค์ของฉินหมิงคือการเค้น
เอาความลับของส�ำนักเฟิงอู้ออกมา หาใช่การฆ่าคน
เพียงแต่ฉางเฟิงยังไม่ทันถึงตัวคนชุดด�ำ ประตูไม้ของวิหารพลัน
เกิดเสียงปังดังกังวานและแตกกระจายกลายเป็นเศษไม้ปลิวว่อนออกมา
ข้างนอก พร้อมเงาด�ำสายหนึ่งที่พุ่งออกมาตรงเข้าหาฉินหมิง!
นั่นเป็นรูปสลักพระอรหันต์หินที่สูงกว่าตัวคนเล็กน้อย ผู้ท่ีอยู่
ข้างในช่างมีเรี่ยวแรงมหาศาลโดยแท้ถึงขว้างรูปสลักหินที่หนักขนาดนี้
ออกมาได้อย่างง่ายดาย!
"ทลาย!"
ฉินหมิงค�ำรามเสียงดัง ร่างหมุนควงอยูก่ ลางอากาศ ฉางเฟิงในมือ
วาดเป็นวง
ฉับ! รูปสลักหินแยกเป็นสองส่วนในทันที เสียงประหลาดดังออกมา
จากในวิหารใหญ่ พริบตาเดียวอาวุธลับนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมา ทว่า
ครั้งนี้หาใช่รูปสลักพระอรหันต์ แต่เป็นซีกไม้ไผ่สามสิบหกซีก!
เห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้คว้าซีกไม้ไผ่ที่ใช้เสี่ยงเซียมซีในวิหารและ
เขวี้ยงออกมา ทว่าการเขวี้ยงนี้กลับสะท้อนฝีมือที่ไม่ธรรมดา ซีกไม้ไผ่
สามสิบหกซีกมีช้ามีเร็ว มีตรงมีคด ดูคล้ายค่ายกลสามสิบหกเทียนกัง*
จู่โจมเข้ามาพร้อมเสียงหวีดหวิว!
ฉินหมิงเปล่งเสียงค�ำรามพลางใช้กระบวนท่ามัจฉาซ่อนใต้ใบบัว
* เทียนกัง เป็นชื่อดาวโบราณ หมายถึงดาวที่อยู่บริเวณคันจับของกลุ่มดาวเป่ยโต่ว (กระบวยเหนือ)
ในทางศาสนาเต๋าเชื่อว่าในกลุ่มดาวเป่ยโต่วมีดาวเทียนกัง 36 ดวง แต่ละดวงเป็นตัวแทนของเทพ
หนึ่งองค์
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เขาหมุนร่างจนเกิดกระแสลมพาให้เกล็ดหิมะปลิวว่อน อากาศรอบด้าน
พลันเหมือนคลืน่ น�ำ้ หมุนวน ซีกไม้ไผ่ทพ
ี่ งุ่ เข้ามาความเร็วลดลงในทันใด
จากนั้นฉินหมิงใช้ฉางเฟิงที่โผล่พ้นนิ้วมือวาดสายเงาออกมานับไม่ถ้วน
ท�ำลายซีกไม้ไผ่หักไปทีละซีก กระทั่งไม่หลงเหลือแม้แต่ซีกเดียว!
"ฝีมือดี! มิน่าทูตวายุของข้าถึงถูกเจ้าไล่ตามจนมีสภาพทุลักทุเล
ถึงเพียงนี้!" ภายในวิหารใหญ่พลันมีคลื่นอากาศขุมใหญ่พุ่งออกมา
คลื่นอากาศนี้ท�ำเอาฉินหมิงกระเด็นออกไปสี่ห้าจั้งจนถึงกลางลาน
เขาซวนเซไปสองก้าวกว่าจะยืนได้อย่างมั่นคง
เมื่อคลื่นอากาศถูกดึงกลับไป ในที่สุดเงาคนสายหนึ่งก็ปรากฏ
ตรงหลังคา
คนผู้นสี้ วมหมวกสานใบใหญ่ทรงกว้าง ด้านนอกสวมชุดคลุมยาว
สี น�้ ำ ตาล ด้ า นในซ่ อ นเสื้ อ สี เ ขี ย วแดงไว้ สี สั น ของเสื้ อ ผ้ า ค่ อ นข้ า ง
ฉูดฉาด มือขวายังถือน�ำ้ เต้าสุราใบหนึง่ กลิน่ สุราคลุง้ ทัว่ ตัว เห็นได้ชดั ว่า
ชอบดื่มสุราอย่างยิ่งยวด เขาแหงนหน้าดื่มสุราค�ำหนึ่ง จากนั้นใช้นิ้ว
ดันขอบหมวกขึ้นเล็กน้อย ท�ำให้มองเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงได้รางๆ
อีกฝ่ายนัน้ คิว้ รูปกระบีด่ วงตาดุจดารา สง่างามหล่อเหลา แลดูอายุเพียง
ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเท่านั้น นับเป็นบุรุษที่มีท่วงทีผึ่งผายคนหนึ่ง
ทูตในชุดด�ำเห็นคนผู้นี้ก็รีบค้อมศีรษะคุกเข่าข้างหนึ่ง แต่กลับ
ไม่กล้าปริปากพูด หรือควรบอกว่าคนชุดด�ำผู้นี้พูดไม่ได้มากกว่า
คนผู้นี้หาได้สนใจทูตชุดด�ำ แต่ชี้นิ้วมายังฉินหมิงที่อยู่ในลาน
แล้วพูดเสียงดังกังวาน "ข้าจ�ำเจ้าได้หนุ่มน้อย ฉินหมิงหัวหมู่ธงใหญ่
หน่วยกลไกแห่งกองก�ำลังจินอู๋ ปัจจุบันอยู่อันดับสี่ในรายชื่อยอดฝีมือ
ส�ำนักเฟิงอู้ ไม่เลว เป็นอันดับที่สูงมาก แต่เกรงว่าอันดับสี่คงจะถูก
เปลี่ยนชื่อในอีกไม่นาน!"
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ดูจากท่าทางที่คนผู้นี้แสดงต่อทูตชุดด�ำและความน่าเกรงขาม
ที่แผ่ออกมา ก็รู้ว่าเขาต้องเป็นเจ้าส�ำนักเฟิงอู้ในต�ำนานตัวจริงแน่
เพียงแต่รูปโฉมภายนอกและอายุของเขาแตกต่างไปจากที่ฉินหมิง
คิดไว้เล็กน้อย ฉินหมิงคิดว่าเจ้าส�ำนักเฟิงอู้จะต้องเป็นคนอายุเยอะ
เปี่ยมด้วยชื่อเสียงและคุณธรรมในยุทธภพ มีเส้นสายกว้างขวางถึงได้
รวบรวมข่าวสารข้อมูลได้มากมายถึงเพียงนี้ คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าเจ้าส�ำนัก
เฟิงอู้จะอ่อนเยาว์ยิ่งนัก
ฉินหมิงเห็นคนผู้นี้แล้วเดิมยังอยากพูดจาเกรงใจบ้าง แต่ครั้น
ได้ยนิ อีกฝ่ายบอกว่าอันดับสีข่ องตนก�ำลังจะถูกทดแทนในไม่นานก็รสู้ กึ
ไม่สบอารมณ์ จึงถามทันที "ค�ำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร หรือว่า
วันนี้เจ้าจะมาแทนที่ข้า"
คนผู้นี้หัวเราะพลางดื่มสุราอีกค�ำ สุราฤทธิ์แรงท่ามกลางอากาศ
หนาวเหน็บเป็นความสุนทรียท์ ไี่ ม่เลว เขาดืม่ ด�ำ่ กับสุราครูห่ นึง่ ก่อนตอบ
"รายชื่อยอดฝีมือส�ำนักเฟิงอู้เป็นเพียงรายชื่อที่ข้าจัดท�ำขึ้นยามว่าง
เพื่อความบันเทิง ข้าอยากอยู่อันดับใดย่อมได้ทั้งนั้น ไยต้องมาชิงสูงต�ำ่
กับพวกเจ้าด้วย เจ้าหนุม่ เจ้าประเมินข้าต�ำ่ เกินไปหน่อยแล้ว ความหมาย
เมื่อครู่นี้ของข้าคือการประลองยุทธ์ของเจ้าในวันนี้เกรงว่าจะมิอาจ
เอาชนะสือเจี้ยนเซิงได้!"
การนัดหมายประลองยุทธ์อย่างเปิดเผยในป่าฮุนยาระหว่างฉินหมิง
กับสือเจีย้ นเซิงในวันนีค้ นรูก้ นั ทัว่ ทัง้ เมือง ไม่นบั เป็นความลับแต่อย่างใด
ประเด็นส�ำคัญคือคนผู้นี้เอ่ยอย่างเฉียบขาดว่าฉินหมิงมิอาจเอาชนะ
สือเจี้ยนเซิงได้ น�้ำเสียงนั้นมิได้ดึงดัน แต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ เรื่องนี้
น่าสนใจทีเดียว
แน่นอนว่าฉินหมิงไม่ยอมรับข้อสรุปเช่นนี้!
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ถึงอย่างไรการปะทะกันสองครั้งก่อนหน้านี้ สือเจี้ยนเซิงก็ล้วน
ไม่ได้เปรียบ ถึงขั้นพ่ายให้เขาอย่างอเนจอนาถด้วยซ�้ำ บัดนี้ตนฝึกฝน
สี่ท่าซ่อนคมของเว่ยตงโหวส�ำเร็จแล้ว วิชายุทธ์ก้าวกระโดดไปมาก
ทักษะการต่อสู้เพิ่มขึ้นหลายเท่า หากสู้กันขึ้นมาจริงๆ แพ้ชนะย่อม
มิอาจรูไ้ ด้ แต่คนผูน้ กี้ ลับบอกว่าตนสูส้ อื เจีย้ นเซิงไม่ได้ ไม่วา่ ผูใ้ ดฟังแล้ว
ย่อมไม่สบอารมณ์
"เจ้ามั่นใจได้อย่างไรว่าข้าไม่อาจเอาชนะสือเจี้ยนเซิง" ฉินหมิง
ถามอย่างอดทน
"ไม่เพราะอันใด แต่เพราะฝีมอื ทีแ่ ตกต่างกัน!" คนผูน้ นั้ ก้าวลงจาก
ขัน้ บันไดช้าๆ ฝีเท้ายังซวนเซเล็กๆ เห็นชัดว่าเขาดืม่ สุราไปไม่นอ้ ยทีเดียว
เขาเรอออกมาแล้วพูดอย่างเมามาย "เจ้าหนุ่ม เจ้าพัฒนาเร็วมากก็จริง
แต่เจ้าเคยเห็นฝีมือที่แท้จริงของสือเจี้ยนเซิงผู้นี้แล้วหรือยัง"
ฝีมือที่แท้จริงของสือเจี้ยนเซิง? ค�ำพูดนี้ท�ำเอาฉินหมิงชะงักไป
พู ด กั น ตามตรง ทุ ก ครั้ ง เวลาสื อ เจี้ ย นเซิ ง ปะทะกั บ พวกเขาสามคน
ล้วนได้เปรียบในด้านกระบวนท่า เพียงแต่คนผู้นี้นิสัยคร�่ำครึ ทั้งยัง
หลอกง่าย จึงกลับไปพร้อมความพ่ายแพ้ทุกครา ถึงขั้นต้องหนีอย่าง
ทุลักทุเลด้วยซ�้ำ แต่หากสือเจี้ยนเซิงคิดจะสู้ตายขึ้นมา เกรงว่าแม้แต่
จิงอีเฟยก็ไม่แน่ว่าจะเอาชนะเขาได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตน อีกทั้งเห็นได้ชัด
ว่าค�ำพูดของเจ้าส�ำนักเฟิงอู้ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ นั่นคือ
สือเจี้ยนเซิงยังไม่ได้แสดงกระบวนท่าสังหารที่ร้ายกาจที่สุดออกมา!
วิชากระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดของสือเจี้ยนเซิงพัฒนาไปถึงระดับใดแล้ว
ฉินหมิงไม่รู้เลย
ศัตรูอยู่ในที่ลับ ตนอยู่ในที่แจ้ง อาศัยเพียงจุดนี้ฉินหมิงก็เป็นฝ่าย
เสียเปรียบแล้ว!
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ทว่าฉินหมิงเป็นคนไว้มาดมาแต่ไหนแต่ไร โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ส�ำคัญเช่นนี้เขาจะยอมแพ้ได้หรือ ยังไม่ทันได้ต่อสู้ก็บั่นก�ำลังใจของ
ตัวเองเสียก่อนแล้ว เช่นนัน้ ไม่ได้เด็ดขาด! เขาอ้าปากตอบ "แล้วอย่างไร
ข้ายังคงเอาชนะเขาได้อยู่ดี! ไม่สิ ข้าต้องเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอน!"
คนผู้นั้นหัวเราะฮ่าๆ "ดี! ข้าชอบนิสัยนี้ของเจ้า อาศัยจุดนี้ของเจ้า
โอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้ว!"
ฉินหมิงถามอย่างกระหยิ่มใจ "แล้วตอนนี้ข้ามีโอกาสชนะกี่ส่วน"
คนผู้นั้นส่ายหน้าตอบ "ตอนนี้น่ะหรือ มีหนึ่งส่วนแล้ว!"
ฉินหมิงโวยวายทันที "แค่หนึ่งส่วนเองรึ! แล้วที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้
หมายความว่า..."
คนผู้นั้นพยักหน้า "ใช่ เมื่อครู่นี้เจ้าไม่มีโอกาสชนะเลย! ส่วนเดียว
ก็ไม่มี!"
ฉินหมิงไม่มที างเชือ่ ค�ำพูดของคนผูน้ เี้ ด็ดขาด "สือเจีย้ นเซิงแข็งแกร่ง
ถึงเพียงนั้นจริงๆ หรือ อ้อ ข้ารู้แล้ว เจ้าต้องเป็นคนที่สือเจี้ยนเซิงส่งมา
ขู่ข้าแน่ คิดจะท�ำให้ข้าท้อและถอยไปเอง! ข้าว่าอยู่แล้วเชียวว่าไฉน
คนของส�ำนักเฟิงอูจ้ งึ ปล่อยให้ขา้ พบตัวได้งา่ ยดายถึงเพียงนี้ หึๆ คิดจะขู่
คุณชายฉินเช่นข้า ฝันไปเถอะ!"
คนผู ้ นั้ น หั ว เราะ "สื อ เจี้ ย นเซิ ง แม้ จ ะมี พ รสวรรค์ สู ง มาก แต่
เทียบกับข้าแล้วยังห่างชั้นเกินไป เขาจะมีสิทธิ์มาบงการข้าได้อย่างไร"
น�ำ้ เสียงของคนผูน้ คี้ อ่ นข้างมัน่ ใจในตัวเอง ความหมายทีแ่ ฝงอยูข่ องเขา
คือฝีมือของสือเจี้ยนเซิงอ่อนกว่าตนมาก ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลย แต่ดูจาก
อายุ อี ก ฝ่ า ยก็ เ พี ย งยี่ สิ บ เจ็ ด ยี่ สิ บ แปดเท่ า นั้ น จะมี ค วามสามารถที่
น่าตื่นตะลึงถึงเพียงนั้นได้อย่างไร
"เจ้าช่างหลงตัวเองโดยแท้" ฉินหมิงว่า
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"หลงตัวเอง? หึๆ นี่เป็นเพียงความจริงเท่านั้น ความแตกต่าง
ระหว่างคนก็เหมือนก้อนเมฆกับดินโคลน ต่างกันลิบลับ เรื่องนี้ใช่จะ
ทดแทนได้ด้วยการฝึกฝนในภายหลัง"
"เรื่องพรสวรรค์ข้าเชื่อ! นั่นเป็นเพราะข้าคุณชายฉินก็เปี่ยมด้วย
พรสวรรค์เช่นกัน แต่เมื่อน�ำมาใช้กับเจ้าย่อมเป็นการคุยโว!"
"ฮ่ า ๆๆ ในเมื่ อ เจ้ า ไม่ เ ชื่ อ มิ สู ้ พ วกเรามาลองดู กั น เจ้ า หนุ ่ ม
เจ้ากล้าหรือไม่"
"หึ คิดว่าข้าจะกลัวเจ้าหรือไร!"
คนผูน้ นั้ หันไปร้องบอกทูตวายุทยี่ งั คงคุกเข่าข้างเดียวอยูใ่ ต้ชายคา
ด้วยน�้ำเสียงดุดัน "ไม่ต้องคุกเข่าแล้ว ไปเก็บกิ่งไม้เหมาะมือมาให้ข้า
กิ่งหนึ่ง ต้องหนาหนึ่งข้อนิ้วครึ่ง ยาวสามฉื่อสามชุ่น เปลือกไม้เรียบลื่น
ไม่มีกิ่งและไม่มีตา ถ้าผิดไปจากนี้ข้าจะตีขาเจ้าให้หักข้างหนึ่ง!"
ทูตวายุผงกศีรษะรับค�ำแล้วรีบดีดตัวกระโดดออกจากลานไป
เก็บกิ่งไม้ ผ่านไปครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมกิ่งไม้เกลี้ยงเกลาท่อนหนึ่ง
หนาหนึ่งข้อนิ้วครึ่ง เปลือกไม้ถูกขัดจนเรียบลื่น เห็นได้ชัดว่าทูตผู้นี้
ใช้เสือ้ ผ้าของตัวเองถูกงิ่ ไม้อย่างรวดเร็วเพือ่ ไม่ให้เปลือกไม้หยาบกระด้าง
บาดมือของผู้เป็นนาย
คนผู้นั้นยื่นมือซ้ายของตนออกมา ช่างแตกต่างจากมือขวาที่
หยาบกร้าน นิ้วมือทั้งห้าของมือซ้ายนั้นเรียวยาวขาวกระจ่าง เปล่ง
ประกายราวหยกขาว ยากจะจินตนาการได้วา่ มือทีส่ ะอาดสะอ้านเช่นนี้
จะเป็นมือของยอดฝีมือในยุทธภพ เขากุมกิ่งไม้เบาๆ เหมือนคนก�ำลัง
บรรเลงขลุ่ยตี๋
เขาหัวเราะและเอ่ยว่า "ข้าจ�ำได้วา่ อาวุธของเจ้าเป็นมีดสัน้ เล่มหนึง่
ยาวราวหนึ่งฉื่อเท่านั้น หากข้าใช้อาวุธที่ยาวถึงเพียงนี้ประลองยุทธ์กับ
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เจ้าย่อมเป็นการเอาเปรียบ เช่นนี้ไม่ได้!"
เขาฟาดท่ อ นไม้ ไ ปที่ พื้ น จนหั ก ไปส่ ว นหนึ่ ง กลายเป็ น ท่ อ นไม้
ขนาดเล็กที่ยาวราวหนึ่งฉื่อ เรียบง่ายอย่างยิ่ง ใช้ท่อนไม้ที่สั้นขนาดนี้
รับมือกับฉางเฟิงของฉินหมิงที่ท�ำลายได้ทุกสิ่ง อีกทั้งยังใช้มือซ้าย
คนผู้นี้ช่างอวดดีทีเดียว!
อีกฝ่ายหมุนไม้ในมือและดื่มสุราอีกค�ำก่อนเงยหน้าพูด "เจ้าหนุ่ม
ใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าสังหารข้าเถอะ ข้าอยากดูว่า
เจ้าจะท�ำร้ายข้าได้ภายในกี่กระบวนท่า!"
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บทที่ 3
สิบเปลี่ยนเก้าแปลง

คู่ต่อสู้หยิ่งผยองมาก และแต่ไรมาฉินหมิงก็ไม่คิดเสแสร้งเกรงใจ
อยู่แล้ว ไม่ว่าคนผู้นี้จะเป็นยอดฝีมือในใต้หล้าจริงๆ หรือเป็นเพียง
พวกต้มตุ๋นหลอกลวง หากต้องลงมือต่อสู้กัน ฉินหมิงก็จะไม่ไว้หน้า
หรือออมแรงแม้แต่น้อย สองเท้าของเขาวาดไปบนพื้น พลังภายใน
แผ่ออกมาทางแขนเสื้อ สะท้านสะเทือนจนท�ำให้หิมะที่ทับถมอยู่ปลิว
ขึ้นมา ร่างกายจากศีรษะจรดเอว จากมือจรดเท้า กล้ามเนื้อทุกชุ่น
เคลื่อนไหวอย่างสอดประสาน เขาก�ำลังปรับพลังและความเร็วของ
ตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ดีที่สุด
ท่าซ่อนคมเดิมทีเป็นการพยายามรวมพลังทัง้ หมดให้อยู่ ณ จุดเดียว
ใช้เคล็ดวิชาท�ำลายจุดอ่อนของศัตรู บัดนี้ฉินหมิงรู้สึกโดยสมบูรณ์ว่า
แรงและปราณทั้งหมดในร่างกายของตนรวมอยู่ด้วยกัน เขาเหมือน
ลูกม้าตัวหนึง่ ทีส่ ะสมพลังไว้เต็มเปีย่ ม รอเพียงค�ำสัง่ ควบทะยานออกไป
"ฮึ่ย!" ฉินหมิงเปล่งเสียงแล้วปราดเข้าใส่คู่ต่อสู้ดุจลมพายุ เงาร่าง
ของเขาแหวกฝ่าหิมะกรีดผ่านลมหนาว เพียงพริบตาก็เกิดเงาฝ่ามือ
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นั บ ไม่ ถ ้ ว น เงาฝ่ า มื อ นี้ สั่ น สะเทื อ นหิ ม ะสี ข าวเกล็ ด แล้ ว เกล็ ด เล่ า
เหมือนต้นไม้นับพันนับหมื่นที่มีดอกสาลี่ผลิบาน ชวนให้ตาลายอย่าง
ห้ามไม่อยู่ ไม่รู้วันเวลา ไม่รู้ทิศเหนือใต้ออกตก
กระบวนท่านี้คือกระบวนท่าแรกของสี่ท่าซ่อนคม มีชื่อว่าใต้ใบไม้
ซ่อนบุปผา!
ใต้ใบไม้ซอ่ นบุปผาจะซ่อนความจริงไว้ในความเท็จ เป็นกระบวนท่า
ตบตาผูอ้ นื่ ฉินหมิงอยากลองหยัง่ เชิงฝีมอื ของคนผูน้ ดี้ กู อ่ นว่าเป็นอย่างไร
เพียงแต่วนั นีเ้ วลานี้ ยามกระบวนท่าซ่อนคมของเขาผสานกับหิมะ
ดูแล้วกลับไม่เหมือนซ่อนบุปผา แต่เหมือนหมู่มวลบุปผาบานสะพรั่ง
ร้อยผกาประชันความงาม! ฉางเฟิงดีดตัวออกมาจากจุดที่มิดชิดที่สุด
ท่ามกลางหิมะทีโ่ ปรยปราย คมมีดไร้ประกาย ถึงขัน้ ปราศจากสัญญาณ
เตือนล่วงหน้าใดๆ เหมือนเงาสายหนึง่ ทีม่ าเยือนอย่างเงียบๆ ปาดล�ำคอ
ศัตรูอย่างเงียบงัน! คมมีดของฉางเฟิงไวยิ่งนัก พริบตาเดียวก็ประชิด
ล�ำคอของอีกฝ่าย ห่างเพียงหนึ่งชุ่น!
ฉินหมิงลอบคิดในใจว่าไฉนคนผูน้ ยี้ งั ไม่หลบ หากเขาวาดฉางเฟิง
ลงไปเกรงว่าคงปลิดชีวิตอีกฝ่ายได้ในทันที หรือว่าอีกฝ่ายคุยโวโอ้อวด
ถึงเพียงนี้ แต่เอาเข้าจริงกลับหลบกระบวนท่าซ่อนคมของตนไม่ได้
เช่นนี้ย่อมน่ากระอักกระอ่วนใจ! หากตนสังหารอีกฝ่ายโดยไม่แยกแยะ
จะมิโหดร้ายเกินไปหรือ อีกอย่างตนยังไม่ได้ถามเรื่องของส�ำนักเฟิงอู้
ให้ชัดเจน นี่ต่างหากเรื่องส�ำคัญ!
ฉิ น หมิ ง คิ ด ไปคิ ด มาและนึ ก เสี ย ใจที่ ต นลงมื อ เร็ ว เกิ น ไป ทว่ า
เพียงพริบตาถัดมาเขาก็ตระหนักว่าตนกังวลเกินไป!
กังวลมากเกินไปจริงๆ!
เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะท�ำร้ายอีกฝ่ายส�ำเร็จ!
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คนผู ้ นั้ น ออกกระบวนท่ า ในฉั บ พลั น มื อ ซ้ า ยฟาดไม้ ไ ปยั ง จุ ด
ไท่ยวน* ของฉินหมิงอย่างแรง อีกฝ่ายลงมือรวดเร็วว่องไวประหนึ่ง
กวางปราดเปรียวกระโดดผลุง นกกระเต็นบินโฉบผ่านผิวน�้ำ ฉินหมิง
ได้ยินเสียงดังป้าบ มือขวาชาในทันใด มิอาจคุมแรงและทิศทางได้
โดยสิ้นเชิง กระบวนท่าของเขาเฉออก ฉางเฟิงเฉียดผ่านล�ำคอคนผู้นั้น
โดยที่อีกฝ่ายไม่เป็นอันตรายแม้แต่น้อย!
คนผู้นั้นใช้ไม้ท่อนเดียวท�ำลายกระบวนท่าของเขา ก่อนจะโคลง
ศีรษะพูดอย่างผ่อนคลาย "เห็นทีเคล็ดวิชาทีเ่ จ้าเรียนรูม้ ายังไม่ถงึ ห้าส่วน
ด้วยซ�้ำ ยังห่างชั้นอีกไกล ยังห่างชั้นอีกไกลจริงๆ"
กระบวนท่ า ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลทั้ ง ยั ง ถู ก อี ก ฝ่ า ยเสี ย ดสี ฉิ น หมิ ง พลั น
อับอายและโมโห เขาแบฝ่ามือฟาดฟันออกไป ทว่าอีกฝ่ายพลันหมุนตัว
สะบัดชุดคลุมยาวถอยหลังไปสามสี่จั้งเหมือนสายลมวูบหนึ่ง ฉินหมิง
ไม่รอให้อีกฝ่ายยืนอย่างมั่นคง เขาหมุนกายแสดงกระบวนท่าที่สอง
ออกมา กระบวนท่านี้คอื มัจฉาซ่อนใต้ใบบัว คลื่นพลังหมุนอย่างรวดเร็ว
ดุจกระแสน�้ำ ฉินหมิงเหมือนปลาที่แหวกว่ายสะเทือนดอกบัว หมุนวน
จนเกล็ดหิมะส่งเสียงหวีดหวิวอยู่รอบด้านราวคมมีด หมายจะอาศัย
เกล็ดหิมะสกัดการเคลือ่ นไหวของอีกฝ่ายไว้กอ่ น จากนัน้ ค่อยฉวยโอกาส
ลงมือโจมตีสุดแรง
ทว่าครานี้อีกฝ่ายไม่รอให้ฉินหมิงออกกระบวนท่าแล้วค่อยสกัด
แต่ชิงลงมือก่อน คนผู้นั้นยกมือข้างเดียวเช่นกันและปรากฏเงาฝ่ามือ
มากมายพุ่งเข้ามา ฝ่ามือนับไม่ถ้วนถือท่อนไม้หวดใส่เป็นคลื่นอากาศ
ราวกับพายุฝนที่ตกลงบนผิวทะเลสาบ ก่อให้เกิดคลื่นที่น่ากลัว!
"กระบวนท่านี้ข้าคืนให้เจ้า!"
* จุดไท่ยวน เป็นจุดชีพจรบนข้อมือ ด้านหน้าแขนฝั่งนิ้วโป้ง
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พึ่บพั่บ! พึ่บพั่บ!
ฉินหมิงตกใจจนหน้าถอดสีทันที กระบวนท่านี้คุ้นตาเกินไปแล้ว
มือกลายเป็นพันหัตถ์ ในความเท็จมีความจริง นี่มิใช่...ใต้ใบไม้ซ่อน
บุปผาของตนหรอกหรือ!
คนผู้นี้เรียนรู้ท่าซ่อนคมได้ตั้งแต่เมื่อไร หรือว่าเขาเคยเรียนวิชา
ซ่อนคมเหมือนกัน หรือว่าเขาเพิ่งเรียนรู้และน�ำมาใช้ทันที แค่เห็นตน
ใช้กระบวนท่านีค้ รัง้ เดียวก็เข้าใจและประยุกต์ผสมผสานได้อย่างนัน้ หรือ
ซ�้ำยังถึงขัน้ รูจ้ ักน�ำกระบวนท่าใต้ใบไม้ซอ่ นบุปผามาท�ำลายกระบวนท่า
มัจฉาซ่อนใต้ใบบัว!
นะ...นี่เป็นคู่ต่อสู้อย่างไรกันแน่ ถึงเรียนรู้วิชาได้รวดเร็วเพียงนี้
ขณะฉินหมิงก�ำลังตกตะลึงกับความน่ากลัวของอีกฝ่าย กระบวนท่า
ทีห่ มายเอาชีวติ นัน้ ก็แทงเข้ามาแล้ว ท่อนไม้จโู่ จมเข้ามาพร้อมไอสังหาร
รุนแรง ในสายตาของฉินหมิงไม้ท่อนนี้ไม่ด้อยไปกว่าอาวุธคมกริบใดๆ
ด้วยเรี่ยวแรงและท่วงท่าเช่นนี้ ต่อให้เป็นผนังทองแดงก�ำแพงเหล็กก็
ต้องถูกทะลวงเป็นรูแน่นอน สถานการณ์ไม่ดีอย่างยิ่ง!
ฉินหมิงรีบบังคับนิ้วเปลี่ยนเป็นคมมีดและออกกระบวนท่าอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งหมายจะท� ำ ลายการโจมตี ข องอี ก ฝ่ า ย ทั้ ง สองคนเหมื อ น
ปลายเข็มประจันกับยอดช่อสาลี ท่อนไม้เผชิญกับฉางเฟิง น่าเสียดาย
ฉางเฟิงแม้คมกริบแต่กลับฟาดฟันท่อนไม้ของอีกฝ่ายไม่ได้ เพราะ
อีกฝ่ายว่องไวยิ่งกว่าฉินหมิง มักเปลี่ยนกระบวนท่าล่วงหน้าได้เสมอ
ท�ำลายความร้ายกาจของฉางเฟิงได้ทุกครั้งไป
กระบวนท่าที่สองมัจฉาซ่อนใต้ใบบัวไม่ประสบความส�ำเร็จ!
กระบวนท่าที่สามมังกรซ่อนกลางเมฆายังคงไม่เห็นผล!
...

Page �������������� 5.indd 32

29/10/2563 BE 14:00

Liu Sanxiao 33

ตอนนี้เหลือเพียงกระบวนท่าสุดท้าย กระบวนท่าที่ร้ายกาจที่สุด
ในสี่ท่าซ่อนคม ขนนกเร้นกลางวายุ
ขนนกเร้นกลางวายุเป็นกระบวนท่าที่อาศัยแรงลมและความเร็ว
สุดขีดในการสังหารคู่ต่อสู้ ฉินหมิงรู้ถึงฝีมือของอีกฝ่ายแล้ว หากตน
ไม่ ทุ ่ ม เทเต็ ม ที่ ย ่ อ มเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะชนะ ยามออกกระบวนท่ า จึ ง
ไม่ อ อมแรงแม้ แ ต่ น ้ อ ย เขาหมุ น ตั ว สร้ า งแรงลมท� ำ ให้ เ กล็ ด หิ ม ะ
ทั้งหมดในลานกระจายออกไปสี่ทิศแปดด้าน
ทู ต ชุ ด ด� ำ ผู ้ นั้ น จ้ อ งมองฉิ น หมิ ง ชั ด เจนว่ า เขาเองก็ ต กใจกั บ
ความน่าเกรงขามของกระบวนท่านี้เช่นกัน กระบวนท่านี้ดูเรียบง่าย
ไม่มีสิ่งใดแปลกใหม่ ทว่าสายลมนั้นกระจายไปทั่วจนยากที่จะคาดเดา
และต้านทานได้ เดิมทีด้วยกระบวนท่านี้ของฉินหมิง คู่ต่อสู้จะต้อง
พ่ายแพ้อย่างแน่นอน แต่นา่ เสียดายทีเ่ ขาละเลยปัจจัยส�ำคัญข้อหนึง่ ไป
วันนี้มีหิมะตก ร่องรอยของสายลมเหล่านี้จึงถูกเกล็ดหิมะเปิดเผย
ออกมาอย่างชัดเจนทั้งหมด หิมะนี้มีทั้งคุณมีทั้งโทษ คนนอกจะต้องถูก
เกล็ดหิมะที่ปลิวว่อนไปทั่วท�ำให้สับสนงงงวยและลนลานแน่ แต่คน
ในกลับตามรอยจากหิมะและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระบวนท่า
ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นกระบวนท่านี้จึงถูกเปิดเผยร่องรอยออกมาแล้ว
กล่าวได้ว่าไม่ประสบความส�ำเร็จ
ฉินหมิงที่อยู่กลางอากาศตระหนักถึงข้อนี้เช่นกัน ทว่าเขากลับ
ไม่ลังเล ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ การโจมตีครั้งสุดท้ายนี้เขาจะถอดใจ
ไม่ได้เด็ดขาด!
การต่อสูข้ องทัง้ สองด�ำเนินมาถึงการจูโ่ จมครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ แต่ยามนี้
อีกฝ่ายกลับท�ำบางสิ่งที่ท�ำให้ฉินหมิงตะลึงงัน คนผู้นั้น...ถึงกับหลับตา!
ความหมายนั้นชัดเจนมาก อีกฝ่ายไม่ต้องการแยกแยะร่องรอยของ
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คลื่นอากาศ เพราะแม้จะมองไม่เห็นแนวทางของฉินหมิง ก็สามารถ
ท�ำลายกระบวนท่าขนนกเร้นกลางวายุได้! เพราะเขารู้แล้วว่าจุดอ่อน
ของกระบวนท่านี้อยู่ที่ใด
คนผู้นี้...
ช่างน่าโมโหนัก! ฉินหมิงถูกยั่วโทสะโดยสมบูรณ์! การท�ำเช่นนี้
ส�ำหรับเขาแล้วไม่เพียงเป็นการดูแคลนอย่างใหญ่หลวง คนผู้นี้ก�ำลัง
บอกว่าไม่ต้องมองด้วยตาก็ท�ำให้ตนพ่ายแพ้ได้ ช่างอวดดีและมั่นใจ
ในตัวเองเหลือเกิน!
ฉิ น หมิ ง สบถด่ า หนึ่ ง ค� ำ และรวมพลั ง ทั้ ง หมดมาอยู ่ ที่ ป ลายนิ้ ว
คลืน่ ลมทัง้ หมดกลับคืนสูร่ า่ ง เขาออกกระบวนท่าอย่างเต็มแรง พลิว้ ไหว
ดุจสายลม ว่องไวปานสายฟ้า เจอสิ่งใดพิฆาตสิ้น! ฉินหมิงพุ่งเข้าหา
ศัตรูเป็นเส้นตรง ทว่าจู่ๆ อีกฝ่ายกลับสร้างคลื่นลมแล้วพุ่งเข้าใส่ตน
เป็นเส้นตรงเช่นกัน!
นี่ . ..ก็ เ ป็ น กระบวนท่ า ที่ เ หมื อ นกั น ทุ ก ประการอี ก แล้ ว อี ก ทั้ ง
สิ่งส�ำคัญคืออีกฝ่ายเร็วยิ่งกว่าฉินหมิง! แม้ในมือจะเป็นเพียงท่อนไม้
เรียบง่ายท่อนหนึง่ แต่ทว่ งทียามจูโ่ จมไม่ดอ้ ยไปกว่าฉางเฟิงแม้แต่นอ้ ย!
ทั้งสองฝ่ายปะทะกัน ต�ำแหน่งและองศาเหมือนกันทุกประการ
แรงของฉินหมิงแม้จะสู้อีกฝ่ายไม่ได้ แต่อย่างไรฉางเฟิงในมือตนก็
เหนือกว่าขัน้ หนึง่ เมือ่ สองฝ่ายปะทะกันอาวุธทีค่ มกว่าย่อมเป็นฝ่ายชนะ
ฉางเฟิงผ่าท่อนไม้ออกทันใดและแทงต่อไปยังฝ่ามือของคนผู้น้ัน
ฉินหมิงคิดในใจ ในที่สุดก็ตัดสินแพ้ชนะได้เสียที!
เพียงแต่ในชั่วเส้นยาแดงผ่าแปด ฉินหมิงพลันตระหนักว่าแม้จะ
ตัดสินแพ้ชนะได้แล้ว ทว่าชัยชนะมิได้อยู่ในมือเขา แต่อยู่ในมือของ
ฝ่ายตรงข้าม
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เพราะคนผู้นั้นเปลี่ยนกระบวนท่าอีกแล้ว!
ท่อนไม้ทหี่ กั เป็นสองส่วนฉีกออกจากกัน กลายเป็นแท่งไม้สบิ แท่ง
ทีห่ นาประมาณตะเกียบพุง่ เข้าใส่ฉนิ หมิง คนผูน้ นั้ ประกบมือเข้าด้วยกัน
อาศัยคลื่นอากาศหมุนตัวขึ้น จากนั้นสะบัดแขนเสื้อสองข้างอย่างแรง
พร้อมค�ำรามเสียงดัง "กระบี่เทพสู่ซี สิบเปลี่ยนเก้าแปลง พิฆาต!"
แท่งไม้สบิ แท่งเหมือนกระบีเ่ ทพสิบเล่มทีช่ นปะทะกันเองกลางอากาศ
เมื่อชนกันแล้ว หนึ่งกระบี่แตกออกเป็นสองกระบี่ ชนอีกทีจากสอง
กลายเป็นสี่ สุดท้ายท่อนไม้แตกสลายกลายเป็นหนามไม้เศษไม้ เหมือน
กระบี่นับพันนับหมื่น มิอาจต้านทานได้โดยสิ้นเชิง! ฉินหมิงยืนอยู่ที่เดิม
อย่างนิ่งงัน ไม่รู้ว่าควรรับมือกับกระบวนท่านี้อย่างไรดี
ด้วยกระบีน่ บั พันนับหมืน่ ทีเ่ ปีย่ มด้วยพลังอานุภาพนี้ คิดจะสังหาร
เขาช่างเป็นเรื่องง่ายดายเหลือเกิน!
"พั น กระบี่ ท� ำ ลายศั ต รู ! " คนผู ้ นั้ น ตวั ด แขนเสื้ อ พั น หมื่ น กระบี่
รวมเป็นหนึง่ กลายเป็นกระแสกระบีร่ นุ แรงทีม่ อิ าจต้านทานได้หอบม้วน
เข้ามา เกิดเสียงโครมดังสนั่น กระแสกระบี่เฉียดผ่านไหล่ของฉินหมิง
แทงทะลุรูปสลักหินจินกังด้านหลังจนกลายเป็นผุยผงในชั่วพริบตา
ไม่หลงเหลือเศษหินแม้แต่ก้อนเดียว
ฉินหมิงรูด้ วี า่ คนผูน้ ลี้ ะเว้นชีวติ ตนในช่วงเวลาสุดท้าย หากกระบีน่ ี้
ไม่เฉออกไปแต่แทงมาที่ร่างตนคงจะต้องสิ้นชีพทันที ไม่มีโอกาสรอด
อย่างแน่นอน ฉินหมิงตกใจจนนิ่งงัน เพลงกระบี่นี้ร้ายกาจเกินไปจริงๆ
ใจเขารู้ซึ้งว่าฝีมือตนเองกับอีกฝ่ายแตกต่างกันเกินไป จึงพลันก้มหน้า
คอตก พูดอย่างห่อเหี่ยว "สิบเปลี่ยนเก้าแปลงนี้ก็คือเพลงกระบี่สุดท้าย
ของสือเจี้ยนเซิงหรือ"
คนผู ้ นั้ น สะบั ด แขนเสื้ อ "ถู ก ต้ อ ง สิ บ เปลี่ ย นเก้ า แปลงเป็น
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กระบวนท่าหักกระบี่พิฆาตศัตรู กระบี่นี้ของข้าใช้ท่อนไม้แทนกระบี่
อานุภาพยังคงด้อยกว่าขั้นหนึ่ง เจ้าหนุ่ม ตอนนี้เจ้าลองคิดดูว่าหาก
สือเจี้ยนเซิงใช้กระบี่เทพสิบเล่มของตัวเองออกกระบวนท่านี้ เจ้ายัง
มั่นใจว่าจะท�ำลายได้อีกหรือไม่ ยังมีโอกาสชนะอีกหรือไม่"
ฉินหมิงขบคิดอย่างจริงจัง สิบเปลี่ยนเก้าแปลงนี้ใช้กระบี่เปลี่ยน
กระบี่ ใช้ ก ระบี่ แ ปลงกระบี่ เป็ น กระบวนท่ า ที่ ม าจากการหั ก กระบี่
สลับซับซ้อนยิ่ง ประกอบกับสือเจี้ยนเซิงบังคับกระบี่กลางอากาศได้
ยิ่งเป็นการเพิ่มตัวแปรเข้ามาอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งต่อให้ตนหลบการ
เปลีย่ นแปลงตอนแรกได้มากมาย สุดท้ายกระบีท่ รี่ วมเข้าด้วยกันเกรงว่า
ด้วยฝีมือของตนยังคงต้านไว้มิได้อยู่ดี ฉางเฟิงต้านรับกระบี่ได้เล่ม
สองเล่ม แต่มอิ าจต้านทานไอกระบีท่ ถี่ งั่ โถมเข้ามาประหนึง่ คลืน่ น�ำ้ เช่นนี้
ได้แน่นอน ร่างกายของเขาก็ไม่มีทางแข็งแกร่งไปกว่ารูปสลักหินจินกัง
ด้านหลัง ยามเผชิญหน้ากับกระบวนท่าเช่นนี้ จุดจบสุดท้ายของตน
จะต้องถูกโจมตีจนกลายเป็นเศษเนื้อกองหนึ่งแน่ นั่นหมายความว่า
เขาจะต้องพ่ายแพ้โดยไม่ต้องสงสัย ไม่มีโอกาสชนะแม้แต่น้อย
ฉินหมิงส่ายหน้ายอมรับความจริง "เพลงกระบี่นี้ร้ายกาจโดยแท้
ข้ามิอาจท�ำลายได้! หากเขาใช้กระบวนท่านี้จริง ข้าคงพ่ายแพ้โดย
ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแม้แต่น้อย!"
คนผู ้ นั้ น เลิ ก คิ้ ว แล้ ว ผงกศี ร ษะยิ้ ม ๆ "นิ สั ย เจ้ า เปิ ด เผยที เ ดี ย ว
ไม่เหมือนพวกคนที่ละโมบในชื่อเสียงจอมปลอม จุดนี้นับว่าน่าชื่นชม"
ยามนี้ฉินหมิงหดหู่สิ้นหวัง แม้คนผู้นี้จะชมแต่เขาก็มิอาจดีใจได้
ท�ำเพียงก้มหน้าอย่างห่อเหี่ยวเล็กน้อย ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็พลันนึกถึง
เรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงเงยหน้าถาม "ใช่แล้ว เจ้ารู้กระบวนท่าสุดท้าย
ของเขาได้อย่างไร อีกทั้งเจ้ายังรู้ท่าซ่อนคมของข้า หรือว่าเจ้ามีวิชา
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ดวงตาอัสนี"
เล่าลือกันว่าสมัยซ่งเหนือวิชาเต๋าเจริญรุ่งเรืองจนเกิดเจ็ดยอด
เคล็ดวิชา หนึ่งในเคล็ดวิชาเหล่านั้นคือดวงตาอัสนี ผู้ที่ฝึกวิชาดวงตา
อัสนี สายตาจะว่องไวปานสายฟ้า จิตใจกระจ่างแจ้งดุจคันฉ่อง สะท้อน
กระบวนท่าของอีกฝ่ายในหัวสมองของตนได้ทันทีเหมือนส่องคันฉ่อง
อย่างไรอย่างนั้น ท�ำให้เรียนรู้กระบวนท่าของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว
เคล็ ด วิ ช านี้ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า ดวงตาอั ส นี เพี ย งแต่ เ จ็ ด ยอดเคล็ ด วิ ช านี้
ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงต�ำนานเล่าลือในศาสนาเต๋าเท่านั้น เมื่อถึงสมัย
ราชวงศ์หมิงวิชายุทธ์และวิชาเต๋าค่อยๆ ถดถอย ยอดเคล็ดวิชาเหล่านี้
จึงไม่มีผู้ใดเคยเห็นหรือได้ยินอีก
คนผู้นั้นหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง "ข้าหาได้รู้วิชาดวงตาอัสนีอันใด
หรอก เพียงแต่ข้าชอบเลียนแบบกระบวนท่าของผู้อื่นตั้งแต่เล็ก ฝึกฝน
นานเข้า ความสามารถในการเลียนแบบก็คล่องแคล่วเหมือนเวลาที่
พวกเจ้าฝึกดาบฝึกกระบี่ หากจะกล่าวว่าข้ามีวิชาดวงตาอัสนี มิสู้
กล่าวว่าวิชายุทธ์ในใต้หล้านี้แม้หลากหลายทว่าล้วนมีพื้นฐานเดียวกัน
เมื่อมองทะลุแก่นแท้ของวิชายุทธ์แล้ว การฝึกฝนย่อมมิใช่เรื่องยาก"
อีกฝ่ายชะงักไป ก่อนจะเสริมว่า "ทว่าในโลกนี้ยังคงมีกระบวนท่าของ
คนสามคนที่ข้ามิอาจเรียนรู้ได้"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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