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ค�ำน�ำ

การเดินทางของพวกเล่อเยว่ียเพ่ิงเริ่มต้นเท่าน้ัน...ค�ากล่าวนี้ไม่ว่าจะพูด

เพ่ือเปรียบเปรยเพราะนิยายเรื่องน้ีเพ่ิงมาถึงเล่มสองจากทั้งหมดสี่เล่ม หรือ 

จะนบัจากเวลาทีพ่วกเล่อเยว่ียเริม่เดินทางออกจากส�านักไปผจญภัยกับเหล่าสหาย

ผู้พิลึกพิลั่น ทุกอย่างก็เพ่ิงเริ่มต้นจริงๆ และแทบทันทีท่ีเริ่มลั่วหลิงจือผู้สุภาพ 

แสนดก็ีเกือบกลายเป็นศพกลางป่าเสยีแล้ว แต่โชคดีเหลอืเกินท่ีได้พวกเล่อเยว่ีย 

มาช่วยเอาไว้...หรือเรายังไม่ควรด่วนสรุปว่านี่เป็นโชคดี เพราะหลังจากได้เจอ 

พรรคพวกของเล่อเยว่ีย ลั่วหลิงจืออาจจะอยากนอนจากไปอย่างสงบกลางป่า 

ก็เป็นได้

ทว่าการเดนิทางจากนีจ้ะเป็นอย่างไรต่อไป บรรดากลุม่คนทีก่ว่าครึง่หนึง่

ไม่ใช่คนนี้จะไปพบเจออะไรบ้างบนเส้นทางสู่ต�าแหน่งจักรพรรดิ แม้แต่สวรรค ์

ก็คงยากจะคาดเดา คงต้องขอให้ทุกท่านติดตามชมด้วยตนเองแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

ต้าเฟิงกวาก้ัว

นักเขียนระดับเทพของวงการนิยายออนไลน์ ท่ีต่อยอดสู่แวดวงนิตยสาร 

และแวดวงสิง่พิมพ์มาตัง้แต่ปี 2010 เคยได้รบัการจดัอันดบัโดย 'China Book 

Business Report' ให้เป็นหน่ึงในสบิสดุยอดนกัเขยีนนยิายออนไลน์

ต้าเฟิงกวากั้วเป็นผู้ที่สามารถสร้างตัวละครในนิยายให้ถูกโชคชะตา 

บีบคั้นเล่นตลกอย่างร้ายกาจ ขนาดนักอ่านยังต้องโอดครวญ จนกลายเป็น 

แบบฉบับเฉพาะตัว

ฝีไม้ลายมือของเธอโดดเด่น ส�านวนภาษามากชั้นเชิง ถ่ายทอดบุคลิก 

และอารมณ์ความรูส้กึละเอยีดลกึซึง้

ในเนื้อเรื่องท่ีตลกขบขันแฝงด้วยรอยน�้าตา พาให้นักอ่านตกหลุมรัก  

เรื่องราวจะย่ิงสะเทือนอารมณ์และสมจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตอนจบ

ผลงานของต้าเฟิงกวาก้ัวได้รบัการแปลเป็นหลายภาษา และขายดทีัง้ใน

และต่างประเทศ



มนุษย์มักกล่าวว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดี
เรื่องนี้จ�าเป็นมากจริงๆ
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เจาหยวนน่ังลงข้างเตาเลก็ๆ ตรงมมุห้องและหยิบพัดเก่าๆ มาโบก

เร่งไฟต้มยา แต่ดจูากท่าทางลัว่หลงิจอืแล้วมนัคดิว่าล่ัวหลิงจอืไม่เหน็จะต้อง

ดืม่ยาน้ีเลย

ลั่วหลิงจือที่นั่งอยู่ริมหน้าต่าง นอกจากสีหน้าซีดเผือดเล็กน้อย  

อากัปกิรยิาอืน่ๆ ไม่ได้ผดิแปลกไปจากปกต ิแทบมองไม่ออกว่าเมือ่คนื 

ยังบาดเจบ็สาหัสจนเหลอืเพียงลมหายใจรวยรนิ

ทว่าหากเจาหยวนไม่ได้แนะให้ป้อนยาเพ่ิมอกีเมด็ เกรงว่าล่ัวหลงิจอื

คงไม่ได้หน้าซดีเฉยๆ แล้ว มันพลนัเกิดความละอายข้ึนในใจ จงึโบกพัด 

เร่งไฟต่อไปอย่างขยันขนัแข็ง

ลัว่หลงิจอืกล่าวขอบคณุเล่อเยวีย่ "พ่ีเล่อ ท่านช่วยชวิีตข้าสองครัง้

แล้ว บญุคณุใหญ่หลวงนีไ้ม่รูว่้าวันหน้าควรตอบแทนอย่างไร"

เล่อเยว่ียเอ่ยด้วยรอยย้ิมเบกิบาน "ข้ากับพ่ีลัว่คบหาฉนัมติรกันมา

หลายปี มาพูดเรือ่งตอบแทนบญุคณุอนัใดกัน ไม่แน่ว่าวันใดวนัหนึง่ข้าเอง

ก็อาจต้องให้พ่ีลั่วช่วยชีวิต วาจาเกรงอกเกรงใจอย่างขอบคุณอันใดนั่น 

บทที่ 6
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ไม่จ�าเป็นต้องพูดหรอก"

ตามค�าบอกกล่าวของแม่นางภูตกระต่าย เห็นได้ชัดว่าล่ัวหลิงจือ 

ถูกคนลอบท�าร้าย อกีท้ังก่อนหน้านียั้งมเีหตกุารณ์ทะเลาะเบาะแว้ง แสดงว่า

ลัว่หลงิจอืกับผูท้ีล่อบท�าร้ายเขารูจ้กักนั ไม่แน่ว่าอาจคุน้เคยดมีากอกีด้วย

ลัว่หลงิจอืเป็นศิษย์เอกของส�านักชงิเสวียน วรยุทธ์สงูส่ง แต่ไรมา

ปฏิบตัต่ิอผูอ้ืน่อย่างใจกว้างและละมนุละม่อม ผูใ้ดกันทีม่คีวามแค้นกับเขา

มากมายเช่นน้ี ทัง้ยังลงมอืโดยท่ีลัว่หลงิจอืไม่ทนัระวังตวัได้

อกีอย่าง ต�าบลหย่งโซ่วห่างจากส�านกัชงิเสวียนหลายร้อยหลี ่ เหตใุด

ล่ัวหลงิจอืจงึมาถึงทีน่ี่

ลัว่หลงิจอืขมวดค้ิว สหีน้าแขง็กระด้าง "พ่ีเล่อ ข้ามเีรือ่งอยากถาม 

เดิมท่านไม่ได้อยู่ที่ต�าบลหย่งโซ่วนี้ หรือว่าเจ้าส�านักเฮ่อจีจื่อรู้เรื่องท่ี 

องค์รัชทายาทคิดหลอมปีศาจแล้ว จึงให้ท่านมาสอดแนมและยับยั้ง"

เล่อเยวีย่งงงวย "องค์รชัทายาทหลอมปีศาจอนัใด สอดแนมยับย้ัง

อันใด"

ลัว่หลงิจอืขมวดค้ิวมุน่ "ท่านไม่รูเ้รือ่งเลยหรอื เช่นนัน้เหตใุดท่านถึง..."

เล่อเยว่ียลบูท้ายทอย "พ่ีลัว่ พูดตามตรง หลงัจากองค์รัชทายาทเผา

ส�านกัชงิซาน ข้ากถ็กูอาจารย์เจ้าส�านักขบัไล่ออกมา ส่วนด้วยสาเหตใุด

แล้วมาอยู่ท่ีนี่ได้อย่างไรพูดไปจะยาว ดูแล้วเรื่องท่ีท่านอยากจะพูดน้ัน 

เร่งด่วนกว่า ท่านพูดก่อนเถอะ"

ลัว่หลงิจอืพยักหน้าก่อนถอนหายใจยาว "สาเหตขุองเรือ่งน้ีมาจาก

อาวุธวิเศษทีอ่งค์รชัทายาทแย่งชงิมาจากส�านกัชงิซานของพวกท่านชิน้นัน้"

เล่อเยวีย่ลอบหัวเราะในใจสองท ีดทู่ารชัทายาทยังหวงแหนไหดอง

ใบนั้นเป็นของล�้าค่า ทว่าหากวันนั้นเขาเอาไข่ที่ผนึกอิ้งเจ๋อไปด้วยจริงๆ  

ล่ะก็...เล่อเยว่ียก็ยินดย่ิีง
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ลั่วหลิงจือกล่าว "พ่ีเล่อ ท่านยังจ�าอ๋ิงชุนฮวาได้หรือไม่"

ไม่ใช่แค่จ�าได้ เรียกได้ว่าลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตด้วยซ�้า เล่อเยว่ีย 

พยักหน้า แล้วจู่ๆ  เรือ่งอาวุธวิเศษข้ามไปพูดถึงอิง๋ชนุฮวาได้อย่างไรกัน

ลัว่หลงิจอืถอนหายใจอกีครัง้ "วันน้ันหลงัจากท่านถงผู้เป็นทีป่รึกษา

ของจวนอนัซุน่อ๋องได้ก�าราบอสรูเขมอืบกระดกู เจ้าส�านกัฮว่าซานก็ขับไล่

ศษิย์ผูน้ัน้ออกจากส�านักและส่งสตัว์อสรูให้อาจารย์เจ้าส�านกัของข้าจดัการ 

ภายหลงัองค์รชัทายาทได้ขอเอาตวัมนัไป บอกว่าจะพามนักลบัเมอืงหลวง" 

เล่อเยว่ียตกตะลงึ "อสรูเขมอืบกระดูกเป็นสัตว์อสูรดรุ้าย นอกจาก

ท�าร้ายคนแล้วก็ไม่มีประโยชน์อื่นใด เหตุใดองค์รัชทายาทถึงได้พามัน 

กลบัเมอืงหลวงเล่า"

ลัว่หลงิจอืขมวดคิว้ "ตอนนัน้ข้าเองก็ขบคดิไม่แตก ท้ังยังได้กล่าวเตอืน

แล้ว แต่องค์รัชทายาทยังคงดงึดนั หลงัจากน้ันเขาก็พาคนไปชงิอาวุธวิเศษ

ชิน้น้ันมาจากส�านักของท่าน อนัซุน่อ๋องกับท่านถงผูน้ัน้กลบัไปเมอืงหลวง

ก่อน ขณะท่ีองค์รชัทายาทเริม่ออกเดินทาง อาจารย์เจ้าส�านกัของข้าเกรงว่า

ระหว่างทางจะเกิดเหตไุม่คาดฝันกับสตัว์อสรูและอาวุธวิเศษ จงึส่งข้าและ

ศษิย์อกีสบิเก้าคนมาคุม้กันองค์รชัทายาทกลบัเมอืงหลวง"

เล่อเยวีย่เอ่ย "แต่เมอืงหลวงอยู่ทิศตะวันตก ต�าบลหย่งโซ่วอยูท่ศิใต้ 

ไม่ใช่ทางเดยีวกันเสยีหน่อย"

ลั่วหลิงจือกล่าว "ข้ากับบรรดาศิษย์ในส�านักคุ้มกันองค์รัชทายาท 

ออกจากต�าบลเฟ่ิงเจ๋อ แต่จู่ๆ  องค์รชัทายาทก็มคี�าสัง่ให้เปลีย่นทาง มุง่หน้า

มายังทิศใต้ พวกเราไม่อาจฝ่าฝืนค�าสั่งจึงต้องท�าตาม ตอนเดินทางถึง 

เขตชนบทละแวกต�าบลหย่งโซ่ว ข้าบังเอิญได้ยินองค์รัชทายาทพูดคุย 

กับศิษย์น้องถงหลัน ถึงได้รู้ว่าที่แท้องค์รัชทายาทจะไปหลอมปีศาจที่ 

เขาอว๋ินจง"
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ลัว่หลงิจอืยังเล่าต่อว่าปีนัน้ยามท่ีเต๋อจงจือ่ออกจากส�านกัและก่อตัง้

ส�านกัชงิเสวยีนข้ึนมาใหม่ นอกจากขโมยคทา 'ส�านักอนัดบัหนึง่ในใต้หล้า' 

แล้ว เขายังหอบเคล็ดวิชาเต๋า วิชายุทธ์ รวมถึงต�าราบันทึกลับไปด้วย 

หลายเล่ม หนึง่ในน้ันเป็นบนัทกึเรือ่งประหลาดทีถ่่ายทอดโดยปฐมาจารย์ 

ผู้ก่อตัง้ส�านกั กล่าวถึงเขาอว๋ินจงและกระบีเ่ทพประหาร

เล่ากันว่าเมือ่หลายพันปีก่อน มขีนุพลเทพองค์หน่ึงละเมดิกฎสวรรค์

จงึถูกจกัรพรรดเิซยีนแห่งแดนสวรรค์ลงโทษให้จตุลิงมายังโลกมนษุย์แล้ว

ใช้กระบีต่รงึไว้ใต้บงึน�า้หนาว อกีท้ังใช้ภูเขาสงูลกูหน่ึงทับไว้ด้านบน ท�าให้ 

เขาไม่อาจพลกิกายได้ตลอดหมืน่ปี

กระบีท่ี่ตรงึขุนพลเทพไว้เรยีกว่ากระบีเ่ทพประหาร ผูท้ีค่รอบครอง

กระบีเ่ล่มน้ีย่อมประหารทหารสวรรค์เบือ้งบน ลงทณัฑ์สังหารมารปีศาจ

เบือ้งล่างได้ การกวาดล้างโลกมนษุย์ก็ย่ิงเป็นเรือ่งง่ายดาย

องค์รชัทายาทน่าจะเคยอ่านต�าราเล่มนีข้ณะเป็นศษิย์อยู่ในส�านัก

ชิงเสวียน จึงปรารถนาจะครอบครองกระบี่เทพประหารมานาน

เล่อเยวี่ยหูผึ่ง ต�านานขุนพลเทพถูกผนึกตรึงไว้ท่ีใต้บึงน�้าหนาวน้ี

ฟังแล้วรู้สึกคุ้นหูชอบกล

อีกอย่าง เขาไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเหตุใดองค์รัชทายาทถึงยึดติดกับ 

อาวุธวิเศษเช่นน้ี มันจ�าเป็นอย่างไรกัน อย่างไรเขาก็เป็นถึงรัชทายาท  

ได้ยินว่ายามน้ีจกัรพรรดก้ิาวเข้าต�าหนักพญายมไปครึง่ตวัแล้ว ประเดีย๋ว

ทัว่ทัง้ใต้หล้าก็จะเป็นของเขา เหตใุดถึงต้องล�าบากตรากตร�าไปตามหา

อาวุธเทพสวรรค์อนัใดน่ันอกี นีม่ใิช่หาเรือ่งให้ตนเองล�าบากเปล่าๆ หรอื

หรอืว่าองค์รชัทายาทกบัพวกหงส์จะรูถึ้งการมอียู่ของพวกเขาแล้ว 

ถึงได้ตระเตรียมอาวุธรับมือไว้ล่วงหน้า

เล่อเยว่ียกล่าว "หากองค์รัชทายาทต้องการครอบครองกระบี่เทพ 
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ในต�านานเล่มน้ัน เหตุใดต้องยกก�าลงัแห่มาต้ังมากมาย ท้ังยังพาอิง๋ชนุฮวา

มา ท้ังยังชงิไหวเิศษของส�านักเราด้วย"

เขาจะไม่พูดความจรงิอนัน่าสลดทีว่่าไหวิเศษใบน้ันจรงิๆ แล้วเป็นแค่

ไหดองธรรมดา  ๆลัว่หลงิจอืเป็นคนมคีณุธรรม หากล่วงรูเ้ข้าจะต้องน�าไปบอก

องค์รชัทายาทแน่

เล่อเยวีย่หวงัลกึๆ ว่าขอให้องค์รชัทายาทเหน็ไหดองเป็นของล�า้ค่าไป

ตลอดชวิีต น่ันจงึจะเป็นทางทีด่ทีีส่ดุ

ลั่วหลิงจือเอ่ย "องค์รัชทายาทได้ไหวิเศษของส�านักท่านมาแล้ว

แต่กลับไม่รู้วิธีใช้"

เล่อเยว่ียกล่าวตาม "ใช่ ไหใบนั้นเป็นไหดองท่ีใช้ในห้องครัวของ 

พวกเรามานานหลายปี พวกเราล้วนไม่เคยพบว่ามนัมคีวามวเิศษอนัใด  

คงต้องใช้วิธีลบัเฉพาะจงึจะใช้งานได้กระมงั"

ลั่วหลิงจือพูดอย่างจนใจ "หลังจากองค์รัชทายาทได้มันมาก็ลอง 

ทกุวถีิทางแล้ว แต่ก็หาวิธีใช้มนัไม่พบ ข้าคดิว่าทีค่รัง้น้ีเขาพาอิง๋ชนุฮวา 

มาด้วยคงเพราะต้องการใช้วิชาบชูาโลหิต"

เล่อเยวี่ยขมวดคิ้ว "น่ันมิใช่วิชามารของพวกนอกรีตหรอกหรือ"

ลัทธิมารปีศาจจะใช้วิชาบูชาโลหิตก็ต่อเมื่อต้องการหลอมสร้าง 

อาวุธปีศาจ โดยน�าเลอืดของอสรูปีศาจสงัเวยให้อาวุธ แล้วอาวธุนัน้ก็จะ

ได้รบัพลงัมาร

อิง้เจ๋อ ตูห้รยูวน และหลนิชิง่น่ังอยู่ตรงมมุผนงัแสร้งเฝ้าหม้อยากบั

เจาหยวน ทว่าแอบฟังอย่างโจ่งแจ้ง

หลนิชิง่เอ่ย "หากเขาแค่อยากได้กระบีเ่ล่มน้ันก็ไม่เหน็จ�าเป็นจะต้อง 

น�าไหวิเศษไปท�าพิธีบชูาโลหิต"

ซางจิ่งท่ีอยู่บนศีรษะของตู้หรูยวนกล่าวอย่างเนิบช้า "ครอบครอง
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กระบีเ่ทพ ประหารขนุพลเทพ กลนืกินดวงจติ ครอบครองชวีติยืนยาว นีค่อื

จดุประสงค์ของเขากระมงั"

เล่อเยวี่ยและลั่วหลิงจือหันขวับ ลั่วหลิงจือน่าจะมองไม่เห็นเต่า 

ที่อยู่บนศีรษะของตู้หรูยวนจึงคิดว่าค�ากล่าวนี้ตู้หรูยวนเป็นคนพูด เขา 

มองอกีฝ่ายอย่างครุ่นคิด "ความหมายของท่านก็คือองค์รชัทายาทวางแผน

จะดงึกระบีเ่ทพออกมา กักขงัขุนพลเทพในไหวิเศษใบนัน้ แล้วค่อยหาทาง

ครอบครองดวงจติของขุนพลเทพ อาศยัมนัเป็นยาอายุวัฒนะ?"

บนโลกมนุษย์ไม่มผีูใ้ดกุมอ�านาจสงูสดุเหนือกว่าจกัรพรรด ิตอนนี้

ต�าแหน่งจักรพรรดิคล้ายจะได้มาอย่างง่ายดายเพียงขยับมือ ทว่า 

องค์รชัทายาทยังอยากจะมีอายุยืนยาวไปอีกพันอกีหมืน่ปี เป็นจกัรพรรดิ

ชัว่นิรนัดร์ ช่างเป็นเดก็หนุ่มท่ีมกัใหญ่ใฝ่สงูผูไ้ม่ธรรมดาโดยแท้

เล่อเยวี่ยส่ายหน้าอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีปณิธานย่ิงใหญ่เช่นนี้

เพราะบ�าเพ็ญตนจนตระหนกัรูห้รอืเป็นเพราะหงส์ชีน้�ากันแน่

ลั่วหลิงจือสีหน้าขมึงทึง "วิธีเช่นนี้ขัดต่อฟ้าดินและธรรมชาติ ใช้

เลอืดบชูายัญหลอมปีศาจจะท�าให้ธาตไุฟเข้าแทรกกลายเป็นมารได้ง่าย 

ใช้กระบ่ีเทพประหารเทพย่ิงเป็นการฝ่าฝืนกฎสวรรค์ เกรงว่าจะน�ามาซึ่ง

หายนะใหญ่หลวง" เขาลุกขึ้นยืน "พ่ีเล่อ ข้าจ�าต้องขอลาก่อน ข้าต้อง 

รีบกลบัไปรายงานอาจารย์เจ้าส�านักทีส่�านกัชงิเสวียน"

เล่อเยว่ียหยัดกายขึน้มาขวางทางเขาไว้ "พ่ีลัว่ อาการบาดเจบ็ของท่าน

ยังไม่หายด ีไม่เหมาะจะเร่งเดนิทางให้เหนด็เหน่ือย อีกอย่าง ขออภัยทีข้่า 

ต้องพูดตรงๆ ท่านคดิว่าเมือ่กลบัถึงส�านักชงิเสวียนแล้ว เจ้าส�านักจ้งหวาจือ่

ของท่านจะยุ่งเรือ่งนีห้รอื พูดให้น่าเกลยีดหน่อย ไม่แน่ว่าอาจารย์ของท่าน

อาจรู้เรื่องน้ีมานานแล้วถึงได้ส่งบรรดาลูกศิษย์อย่างพวกท่านไปช่วย 

องค์รชัทายาท"
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ลัว่หลงิจอืมสีหีน้าแน่วแน่ "พ่ีเล่อ ท่านเข้าใจส�านกัชงิเสวียนผิดแล้ว 

ท่านอาจารย์เจ้าส�านักหาใช่คนเช่นน้ัน"

เล่อเยว่ียย้ิมเย็น "หาใช่คนเช่นนัน้? พ่ีลัว่ ท่านไม่ยอมบอกว่าคนท่ี

ลอบท�าร้ายท่านเป็นใครกันแน่ ทีแ่ท้คนผูน้ั้นก็คอืองค์รชัทายาทสนิะ"

ลั่วหลิงจือเป็นศิษย์เอกของส�านักชิงเสวียน ศิษย์คนที่เหลือย่อม 

ไม่กล้าลงมอืกับเขาง่ายๆ แน่ เขาเองก็น่าจะเตรยีมป้องกันตัวจากผูติ้ดตาม

ขององค์รชัทายาทไว้แล้ว ฉะน้ันผูท่ี้ลงมอืได้มเีพียงองค์รชัทายาทเท่าน้ัน

เล่อเยว่ียกล่าว "ท่านได้ยินเรือ่งท่ีองค์รชัทายาทกับศษิย์น้องของท่าน

ปรกึษากัน จงึปรากฏตัวเพ่ือทักท้วง แต่องค์รชัทายาทไม่ฟังจงึเกิดความ

ขัดแย้ง สดุท้ายแล้วท่านคดิจะกลบัไปรายงานอาจารย์เจ้าส�านักของท่าน 

จงึถูกองค์รชัทายาทลอบโจมตีจากข้างหลงั"

ลัว่หลงิจอืเอ่ย "ในเมือ่องค์รชัทายาทโจมตีข้าก็แสดงว่าท่านอาจารย์

ไม่รูเ้รือ่งนี ้ดงันัน้ท่านอาจารย์จะต้องไม่เหน็ด้วยกับการกระท�าของเขาแน่  

แต่ตอนนีฝ่้ายองค์รชัทายาทมคีนมากกว่า ข้าต้องรบีไปบอกท่านอาจารย์ 

มเีพียงพวกท่านอาจารย์ร่วมมอืกันเท่านัน้จงึจะยับย้ังองค์รชัทายาทได้"

เล่อเยวี่ยรู้สึกว่าลั่วหลิงจือช่างดันทุรังนัก "ข้าคิดว่าองค์รัชทายาท 

ไม่ได้กลัวท่านกลับไปฟ้องอาจารย์หรอก แต่กลัวว่าท่านจะแพร่งพราย 

เรือ่งนีใ้ห้ผูอ้ืน่รู ้นอกเหนือจากฟ้องอาจารย์ของท่านต่างหาก"

ลั่วหลิงจือมีท่าทีเคร่งขรึมขึ้นมา "พ่ีเล่อโปรดอย่าได้กล่าววาจา

เลือ่นลอยไร้หลกัฐานอย่างค�าว่า 'ข้าคิดว่า' เช่นน้ีออกมาตามอ�าเภอใจ"

เล่อเยว่ียพยักหน้าอย่างจนปัญญา "เอาเถอะ ถือว่าข้าพูดผิดไป 

ก็แล้วกัน แต่พ่ีลัว่ ต�าบลหย่งโซ่วไปถึงส�านกัชงิเสวียนต้องใช้เวลาหลายวัน 

เกรงว่าท่านฝืนลากสงัขารทียั่งไม่หายดีกลบัไป กว่าอาจารย์เจ้าส�านักของ

ท่านและบรรดาอาจารย์อาจะเร่งเดินทางไปยังเขาอว๋ินจงอกี องค์รชัทายาท
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ก็คงกระท�าการส�าเรจ็และกลบัเมอืงหลวงเตรยีมตัวเป็นจกัรพรรดไิปนาน

แล้ว"

ลัว่หลงิจอืบอก "หากข้าใช้วชิาข่ีกระบีแ่ละวิชาตวัเบา เร่งเดินทาง

กลบัไปรวดเดยีวอาจจะยังทัน..."

เล่อเยวี่ยพูดด้วยหน้าถอดสี "พ่ีลั่ว นี่ท่านอยากตายหรือ"

วิชาข่ีกระบี่สิ้นเปลืองพลังกายและก�าลังภายในมาก ล่ัวหลิงจือ 

เพ่ิงจะพ้นปากประตผูกีลบัมา ยังจะเหาะเหินไปอย่างน้ี อกีทัง้ใช้วชิาตัวเบา 

กว่าจะถึงส�านักชงิเสวียนได้ตายกันพอดี

เล่อเยวี่ยดึงแขนเสื้อเขาไว้ "สละชีพเพ่ือผดุงธรรมมิใช่การกระท�า 

เช่นนี ้พ่ีลัว่"

ลัว่หลงิจอืกล่าวด้วยสหีน้าสงบนิง่ "พ่ีเล่อ ท่านวางใจได้ ข้ารู้ก�าลัง 

ตวัเองด"ี เขากระตกุแขนเสือ้ออกจากมอืเล่อเยว่ียก่อนจะพูดว่า "ข้ามเีรือ่ง

จะบอกท่าน และก็มีแผนบางอย่าง ข้ารู้ว่าศิษย์น้องข้างกายท่านและ 

แม่นางผูน้ั้น อกีท้ังคณุชายท่ีใช้หานเฟยจือ่ก�าชยัในงานประลองโดยไม่ต้อง

ออกกระบวนท่าท่านนีล้้วนมใิช่คนธรรมดา แต่ไรมาพ่ีเล่อเป็นผูห้าญกล้า

และมคีณุธรรม จะต้องไม่น่ิงดูดายกับเรือ่งน้ีแน่ หากอาจารย์เจ้าส�านกัข้า

และบรรดาอาจารย์อาไม่อาจไปถึงเขาอว๋ินจงได้ทนัการณ์ เรือ่งการยบัย้ัง 

องค์รัชทายาทต้องขอไหว้วานพ่ีเล่อและทุกท่านด้วย นี่อาจเป็นค�าขอท่ี 

ไม่เข้าท่า แต่หวังว่าพ่ีเล่อจะรบัปาก"

สวรรค์ นีม่ใิช่ก�ำลงัฝำกฝังค�ำสัง่เสยีอยู่หรอกหรอื เหตใุดลัว่หลงิจอื

ถึงได้หวัรัน้ ไม่ยืดหยุ่น และไม่รูจ้กัลดละถึงเพียงนีกั้นนะ

เล่อเยวี่ยถอนหายใจก่อนจะคร�่าครวญยาวเหยียด "พ่ีลั่ว เหตุใด 

ท่านจงึต้องเลอืกทีจ่ะกลบัไปตายท่ีส�านกัชงิเสวยีนให้ได้ด้วย ท่านไปยับย้ัง

องค์รชัทายาทด้วยกันกับพวกเราไม่ดกีว่าหรอื" เขาจ้องดวงตาท้ังสองของ
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ลัว่หลงิจอื "คงไม่ใช่ว่านอกจากองค์รชัทายาทคดิจะหลอมปีศาจบชูายัญ

ด้วยเลอืดเพ่ือครอบครองกระบีเ่ทพแล้ว ยังคิดจะท�าเรือ่งอืน่ใดทีท่่านบอก

ตอนน้ีไม่ได้ด้วยหรอกนะ"

ลั่วหลิงจือหลุบตาลง ไม่เอ่ยวาจา

ตู้หรูยวนที่นั่งอยู่ข้างเตาไฟเปิดปากพูด "จอมยุทธ์น้อยลั่ว ขอข้า 

แทรกสกัหน่อย ถ้าท่านอยากไปหาเจ้าส�านักจ้งหวาจือ่ล่ะก็ ไม่ต้องกลับ

ส�านักชงิเสวียนหรอก เมือ่เช้านีต้อนท่ีข้าไปซือ้ยาให้ท่าน ได้ข่าวจากทีต่รอก

มาว่าอารามบนเขาจิ่วหวาจะจัดพิธีกรรมทางพุทธและเต๋าในวันท่ีแปด

เดือนสี ่ วัดพุทธใหญ่ๆ แต่ละแห่งกับส�านกัชงิเสวียนจะเข้าร่วม ผูแ้สวงบญุ

ในใต้หล้าต่างพากันยกโขยงไป ได้ยินมาว่าเจ้าส�านกัของท่านกอ็ยู่ในรายชือ่ 

ผูเ้ข้าร่วมพิธีด้วย ดังน้ันพวกเขาคงน�าคนในส�านกัเดนิทางล่วงหน้าไปแล้ว

ตัง้แต่ไม่ก่ีวันก่อน อีกอย่าง พิธีกรรมทางพุทธและเต๋าจดัขึน้โดยอนัซุน่อ๋อง 

เช่นนีทุ้กความเคลือ่นไหวของส�านักเหล่าน้ีอกีฝ่ายน่าจะรูท้ัง้หมด"

สีหน้าของลั่วหลิงจือเปลี่ยนไปเล็กน้อย

ตูห้รยูวนกล่าวอย่างเนิบช้า "จอมยุทธ์น้อยลัว่ แม้อาจารย์เจ้าส�านกั

ของท่านกับอนัซุน่อ๋องรวมไปถึงองค์รชัทายาทมไิด้เดนิทางไปด้วยกัน แต่ 

ตอนนีห้ากท่านอยากยับย้ังองค์รชัทายาท ก็มแีค่เลือกเดนิทางไปพร้อมกับ

พวกเราเท่าน้ัน"

ในท่ีสุดเมื่อถูกบีบจนไม่มีทางเลือก ลั่วหลิงจือจึงต้องรั้งอยู่ต่อ

เล่อเยว่ียและคนอืน่ๆ ให้เขาพักรกัษาตวัอยู่ในห้อง หลังจากเตรียมตวั

และพักผ่อนอกีวนัก็จะเร่งเดินทางไปยังเขาอวิน๋จงทันที

เขาอว๋ินจงอยู่ภายในเขตอ�านาจของติง้หนานอ๋องพอด ีเหมาะเจาะกับ

แผนของพวกเขา
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สิง่เดยีวทีต้่องไตร่ตรองในตอนนีก็้คือจะไปทีจ่วนติง้หนานอ๋องก่อน

หรอืไปทีเ่ขาอว๋ินจงก่อน

เล่อเยว่ีย เจาหยวน และหลนิชิง่ต่างเหน็พ้องว่าควรไปเขาอว๋ินจง

ก่อนถึงจะยับยั้งองค์รัชทายาทได้ทันการณ์ หากช้าไปเพียงนิดก็ยากจะ 

กู้สถานการณ์

ไหดองใบน้ันมิใช่ของวิเศษ แม้ฆ่าอิ๋งชุนฮวาใช้เลือดมันบูชายัญ 

ก็ไม่เกิดผลใดๆ แม้แต่น้อย แต่ก็ไม่แน่ องค์รชัทายาทมใีจทะเยอทะยาน 

ย่ิงใหญ่กว่าผนืฟ้า หากใช้วชิาอาคมของพวกนอกรตีน้ีส่งเดช จะเกิดอนัใดข้ึน

เมือ่เขาดงึกระบีเ่ทพได้และพยายามสงัหารขนุพลเทพช่วงชงิดวงจติไป

เล่อเยวีย่ย้ิมเย็น "ไม่แน่ว่าท้ายทีส่ดุแล้วอาจจะกลายเป็นพวกเรา 

ไปช่วยชวิีตเขาก็ได้"

ทว่าตู้หรูยวนกลับยืนกรานว่าควรไปเกลี้ยกล่อมติ้งหนานอ๋อง 

ที่จวนติ้งหนานอ๋องก่อน

หลนิชิง่มองเขาแล้วพูดว่า "เจ้าบณัฑิตผูน้ีป้กตมิกักล่าววาจาสภุาพ 

มคีณุธรรม คดิไม่ถึงว่าจะอ�ามหิตกว่าพวกเราเสยีอกี เจ้าคดิค�านวณไว้แล้ว

ใช่หรือไม่ว่าองค์รัชทายาทความรู้วิชาเวทตื้นเขิน ทั้งยังเห็นไหดองเป็น 

ของล�า้ค่า จะต้องท�าไม่ส�าเรจ็แน่ จงึอยากให้เขาตายๆ ไปเสยีในตอนท่ี 

ดงึกระบีอ่อกมา แล้วพวกเราก็จะได้ไม่ต้องท�าเรือ่งยุ่งยากสนิะ"

ตู้หรูยวนกล่าวตอบ "มิใช่ ข้าแค่คิดว่าเราควรไปยืมทหารจาก 

จวนติ้งหนานอ๋องก่อนแล้วเดินทางไปด้วยกันจะดีกว่า อย่างไรพวกเรา 

ก็คนน้อย ฝ่ายองค์รัชทายาทคนมากกว่ามิใช่หรือ พวกเราเองก็ใช่ว่าจะ

ท�าร้ายคนโดยพลการได้" แม้ปากจะพูดเช่นน้ี ทว่าใบหน้าเขาดมูเีจตนาอืน่

แอบแฝง ไม่น่าเชือ่ถือเลยแม้แต่น้อย

ตู้หรูยวนยังบอกอีกว่าเขาอว๋ินจงอยู่ในเขตของจวนติ้งหนานอ๋อง 
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หากไม่ไปคารวะและลอบบกุรกุเข้าไปย่อมไม่เป็นการด ีองค์รชัทายาทเอง 

ก็ไปทีน่ั่นอย่างลบัๆ ต้ิงหนานอ๋องไม่ทราบเรือ่ง ถ้าองค์รชัทายาทเกิดท�า 

อนัใดผดิพลาดท่ีเขาอว๋ินจงล่ะก็...ต้ิงหนานอ๋องจะรบัมอืยาก ด้วยความ

เสยีใจและความขุ่นเคอืงของหงส์กับอนัซุน่อ๋อง ไม่แน่ว่าอาจจะท�าลาย 

ติง้หนานอ๋องเพ่ือระบายความคับแค้น ถึงเวลานัน้สถานการณ์คงยากจะ

ควบคมุได้แล้ว

ค�าพูดของเขาดูเหมอืนจะตรรกะผดิเพ้ียนไปสกัหน่อยแต่ก็มเีหตผุล 

ท้ังสองฝ่ายจงึไม่เถียงกันอกี

หลินชิ่งเอ่ย "เอาอย่างนี้ ดูว่าความเห็นใดมีคนสนับสนุนมากกว่า 

ก็ท�าตามนัน้"

เล่อเยว่ียยกมือเห็นด้วยกับการตรงไปยังเขาอว๋ินจง เจาหยวน 

ก็ยกมือตาม "ข้าคิดเหมือนเล่อเยว่ีย"

ตู้หรูยวนมองมันแวบหน่ึงอย่างจนใจ

เล่อเยวี่ยโอบไหล่เจาหยวน "สหายรัก!"

เจาหยวนย้ิมแหยด้วยความยินดี

หลินชิ่งย่อมยืนอยู่ข้างเดียวกับเล่อเยว่ีย

ตู้หรูยวนกับซางจิ่งยืนกรานว่าควรไปจวนติ้งหนานอ๋องก่อน

หลินชิ่งกล่าว "ฝั่งพวกเราสามคน พวกเจ้าสอง เจ้าแพ้แล้ว"

ตูห้รยูวนย้ิมเลก็น้อย "ใครว่า" เขาม้วนหนังสอืทีอ่ยู่ในมอืแล้วเคาะ

โต๊ะเลก็ๆ ท่ีอยู่ด้านข้าง "องค์ชายอิง้เจ๋อ ท่านเห็นด้วยกับฝ่ังใด"

อิ้งเจ๋อเพ่ิงจะกินข้าวเช้าเสร็จไปไม่นาน ตอนนี้ก�าลังกินอาหาร 

เรยีกน�า้ย่อยก่อนมือ้เท่ียง มนัคบีเปาะเป๊ียะชิน้หน่ึงแล้วกล่าวอย่างผ่ึงผายว่า 

"ข้าคิดว่าไม่ต้องไปเขาอวิน๋จง" 

หลินชิ่งโมโหทันที "เจ้าข้ีโกงนี่ เจ้าซื้อเปาะเป๊ียะให้มังกรเฒ่าเพ่ือ
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ซื้อตัวมัน!"

ตู้หรูยวนเลิกคิ้ว "ขอแค่มีผลลัพธ์ ไยต้องสนใจว่าจะใช้วิธีใด"

หลินชิ่งมองอย่างขุ่นแค้น

อิ้งเจ๋อกลืนเปาะเป๊ียะในปากลงไป "กิเลนน้อย อย่าเรียกข้าว่า 

มังกรเฒ่าส่งเดช ข้าก�าลังอยู่ในช่วงเจริญวัย"

สามต่อสามเท่ากัน ยังคงตัดสินไม่ได้

หลนิชิง่เอ่ย "อย่างน้ันก็เรยีกลัว่หลงิจอืมา ข้าขอเอาหวัพนันกับเจ้า 

เขาจะต้องยืนข้างเราแน่"

ตู้หรูยวนโบกหนังสือในมือ "ข้อหนึ่ง พวกเราแค่ก�าลังหารือกัน 

เรื่องท่ีความเห็นไม่ตรงกันธรรมดาๆ เท่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องพนันกัน 

เอาจรงิเอาจงัเช่นน้ี ข้อสอง หากเจ้าจะให้ลัว่หลงิจอืเลือก ก็ต้องบอกเขา

ก่อนว่าเหตุใดเราถึงต้องไปจวนต้ิงหนานอ๋อง อกีอย่างจวนติง้หนานอ๋อง 

ก็อยู่ทางเดียวกับเขาอว๋ินจง หากบอกเขาตามตรงว่าจะไปแจ้งข่าวท่ี 

จวนติง้หนานอ๋อง อย่างมากก็ล่าช้าไปเพียงครึง่วัน ด้วยนิสยัของลัว่หลงิจอื

แล้วก็น่าจะไม่ปฏิเสธ"

หลนิชิง่แค่นหวัเราะ "อย่างมากก็ล่าช้าไปเพียงครึง่วนั? เจ้าน่ีมัน่ใจใน

ตวัเองจรงิๆ คดิว่าแค่ครึง่วันก็จะเกลีย้กล่อมให้ต้ิงหนานอ๋องช่วยพวกเรา

ได้อย่างน้ันหรอื"

ตู้หรูยวนย้ิมน้อยๆ "ข้ามั่นใจ จะพนันกับข้าหรือไม่"

เล่อเยว่ียอ้าปาก ทว่ายังไม่ทันได้พูด หลินชิ่งก็ลุกพรวดข้ึนตอบ 

อย่างหนักแน่นว่า "ได้ ข้าพนนักับเจ้า!"

เล่อเยวี่ยยกมือกุมหน้าผากพลางถอนหายใจยาว "หลินชิ่ง เจ้า 

ติดกับเขาแล้วล่ะ"

เจาหยวนมองหลนิชิง่สลบักับมองตูห้รยูวนทีย้ิ่มกว้าง แล้วกเ็ข้าใจ
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ในทันใด

หลินชิ่งพนันกับตู้หรูยวน ก็เท่ากับว่ารับปากแล้วว่าจะไปจวน 

ติง้หนานอ๋องด้วยกัน อย่างน้ีก็กลายเป็นว่าหลนิชิง่เหน็ด้วยกับฝ่ังทีจ่ะไป

จวนติง้หนานอ๋อง ตอนนีก้ลายเป็นสองต่อสี ่ ต่อให้ล่ัวหลิงจอืเห็นด้วยกับ

เล่อเยว่ีย ตูห้รยูวนก็เป็นฝ่ายได้เปรยีบแน่นอนแล้ว

เล่อเยว่ียถอนหายใจไม่หยุด หลนิชิง่ค่อยๆ ขยับเข้าไปหาเขาและ 

น่ังลงช้าๆ พลางพูดเสยีงเบา "ข้าขอโทษ"

เล่อเยวี่ยประสานมือคารวะตู้หรูยวน "นับถือๆ"

ตู้หรูยวนเอ่ยด้วยรอยย้ิม "ไม่หรอกๆ"

เมือ่ได้ผลสรปุแน่นอนแล้ว เล่อเยวีย่จงึเป็นคนไปบอกลัว่หลงิจอืว่า

จะแวะแจ้งข่าวให้ติง้หนานอ๋องทราบก่อนจะไปเขาอว๋ินจง เพ่ือหลกีเลีย่ง

ไม่ให้น�าความวุ่นวายมาสูต่ิง้หนานอ๋อง

ลั่วหลิงจือเข้าใจและเห็นด้วยอย่างท่ีคิด

ลัว่หลงิจอืพักผ่อนในห้องต่อและเตรยีมตวัออกเดนิทางในวันถัดไป 

เขานอนเพียงล�าพังในห้องหนึง่ ส่วนเล่อเยว่ียกับเจาหยวนเบยีดเสียดกับ 

ตู้หรูยวน ซางจิ่ง และอิ้งเจ๋ออยู่อีกห้อง ส่วนหลินชิ่งก็แยกไปอีกห้อง 

ต่างหาก

เมื่อวางแผนและหารือกันเสร็จสรรพก็ไม่มีเร่ืองใดต้องท�าแล้ว  

หลงัจากกินอาหารเท่ียง หลนิชิง่ก็มาเคาะประตูห้องพวกเขา ก่อนจะพูดกับ

เล่อเยวี่ยว่า "อย่างไรตอนบ่ายก็ไม่มีธุระอันใด พวกเราไปเดินเท่ียวเล่น 

ท่ีตลาดในเมอืงกันสกัหน่อยเถอะ"

หลนิชิง่เปลีย่นเสือ้ผ้าเป็นชดุใหม่สเีหลอืงนวล เปียผมก็ผกูต่างไปจาก

ปกต ิดวงตาคูง่ามก็ไม่ดรุ้ายแม้แต่น้อยอย่างหาได้ยาก นางมองเล่อเยว่ีย

ด้วยรอยย้ิมสว่างไสว จู่ๆ  เจาหยวนก็รูส้กึว่าคล้ายกับมดีอกเสาเย่าผลิบาน
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เต็มห้อง

ทว่าเล่อเยว่ียกลบัขาดสนุทรยีภาพ เขาขมวดคิว้แล้วบอกว่า "เงนิที่

พวกเราใช้กินตอนนีล้้วนเป็นเงนิทีอ้ิ่งเจ๋อขโมยมา ถุงเงนิตวัเองว่างเปล่า  

ไปเดนิตลาดก็มแีต่เศร้าใจ นอนอยู่ท่ีห้องเสยียังดกีว่า"

หลินชิ่งเอ่ย "เดินเท่ียวตลาดไม่จ�าเป็นต้องซื้อของนี่ แค่ดูรอบๆ  

สักหน่อยเอง ข้าไม่ได้มาเดนิเท่ียวตลาดของโลกมนุษย์มานานแล้ว นอน

อยู่ในห้องมอีนัใดน่าสนกุ ห้องพวกเจ้าอดุอูถึ้งเพียงนี ้ อยู่ข้างในทัง้บ่าย 

น่าเบือ่จะตายไป"

เล่อเยว่ียกล่าวด้วยสหีน้าล�าบากใจ "แต่ข้าขีเ้กียจขยับตวัจรงิๆ หรอื

เอาอย่างน้ี ให้พ่ีตู้ไปเป็นเพ่ือนเจ้าส"ิ

ตูห้รยูวนพูดขึน้มาทนัใด "ตอนบ่ายข้ากับพ่ีเต่าคดิจะไปร้านหนงัสอื 

คดิดแูล้วแม่นางหลนิชิง่จะต้องเบือ่แน่ ไปกับพวกเจ้าไม่ดกีว่าหรอื"

หลนิชิง่มองเล่อเยว่ียอย่างไม่ลดละ "แค่ออกไปยืดเส้นยืดสายเท่านัน้ 

ดหีรอืไม่"

เล่อเยว่ียหาวทีหนึง่ "เร่งเดินทางมาหลายวัน ยืดเส้นยืดสายมามาก

พอแล้ว" เขามองไปด้านข้างและดึงเจาหยวนมา "หรอืเอาอย่างนี ้เจาหยวน

ไม่เคยเดนิเทีย่วตลาดในโลกมนษุย์ เจ้าไปเท่ียวกับมนัส"ิ

อิง้เจ๋อท่ีขดตวันอนซกุอยู่บนฟูกโผล่ศรีษะออกมาจากผ้าห่ม "ข้าก็

อยากไปเดินเล่นเหมอืนกัน"

หลนิชิง่หบุย้ิมทนัใด "ช่างเถอะ ข้าไม่มอีารมณ์แล้ว ข้าจะกลบัไป 

นอนท่ีห้องเหมอืนกัน เจ้าก็พักผ่อนให้มากเถอะ" นางหันกายจากไป พาให้

ลมเย็นๆ พัดผ่าน

เล่อเยว่ียกลบัไปนอนบนฟูกต่อ ส่วนเจาหยวนกลบัคนืร่างมงักรขดอยู่

ข้างหมอน
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หลังจากตู้หรูยวนและซางจิ่งออกไปไม่นาน เจาหยวนที่อยู่ใน 

ห้วงฝันก็ได้ยินเสียงสวบสาบข้างกาย ดูเหมือนว่าเล่อเยว่ียจะลุกขึ้น 

แล้วค่อยๆ เดนิออกไปนอกห้อง เจาหยวนเงยศรีษะมองอย่างสะลึมสะลือ 

เล่อเยว่ียหายไปแล้วอย่างทีค่ดิ

น่ำแปลก เล่อเยว่ียจะไปท่ีใดคนเดียว

เจาหยวนยกมอืขย้ีตาอย่างง่วงงนุ แล้วซกุเข้าไปในผ้าห่มเพ่ือนอนต่อ

ผ่านไปหนึ่งชั่วยามกว่าๆ เจาหยวนนอนหลับเต็มอิ่มจนต่ืนข้ึน  

เล่อเยว่ียก็ยังไม่กลบัมา มนัไปถามหาเล่อเยว่ียจากลัว่หลงิจอืกับหลินชิง่ 

ทว่าลัว่หลงิจอืกับหลนิชิง่ล้วนบอกว่าไม่เห็นเล่อเยวีย่

หลนิชิง่แค่นเสยีงเอ่ย "ไม่ยอมไปเทีย่วเล่นกับข้า แต่กลบัแอบหนี 

ออกไป มเีรือ่งอนัใดต้องท�าลบัๆ ล่อๆ"

นางลากเจาหยวนลงไปทีโ่ถงชัน้ล่างเพ่ือถามพวกคนดแูล แต่เพ่ิงจะ

ลงไปถึงก็เห็นคนผูห้น่ึงเข้ามาในโรงเตีย๊มอย่างรบีร้อน เป็นเล่อเยวีย่

หลนิชิง่รบีพุ่งตวัเข้าไปหาทนัท ี "เจ้าไปทีใ่ดมา ข้านกึว่าเจ้าถูกหงส์

จบัตวัไปแล้วเสยีอกี ข้าแทบ...ข้า..." จู่ๆ  นางก็ตดิอ่างก่อนลากเจาหยวน

เข้ามา "ข้า...ช่วยมนัตามหาเจ้า มนัเป็นห่วงเจ้ามาก เป็นห่วงแทบตาย"

เจาหยวนรูส้กึว่าท่าทีของหลนิชิง่แปลกไปเลก็น้อย ในอกเสือ้ของ 

เล่อเยว่ียซ่อนบางสิง่บางอย่างทีม่ขีนาดใหญ่ไว้ชิน้หนึง่จนปดูออกมา สิง่นัน้

ยังดิน้ดุก๊ด๊ิกได้อกีด้วย

เล่อเยว่ียเอ่ยด้วยสหีน้ามลีบัลมคมใน "ข้านึกถึงเรือ่งทีส่�าคญัมากๆ 

ขึน้มาได้เรือ่งหนึง่ถึงได้ออกไป"

หลนิชิง่จบัจ้องก้อนทีด้ิ่นขลกุขลกัอยู่ในอกเขา "น่ีคอืเรือ่งทีเ่จ้าคดิว่า

ส�าคญัมาก? มน่ิาล่ะ ข้าจะให้เจ้าไปเทีย่วเล่นด้วยกันเจ้าถึงไม่ยอมไป" นาง

กัดรมิฝีปาก จากนัน้ก็หันขวับแล้วเดนิกลบัข้ึนชัน้บนไป
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เจาหยวนกะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงงและเงยหน้ามองเล่อเยวี่ย  

เล่อเยว่ียเองก็งนุงงเช่นกัน

เจาหยวนเดินตามหลังเล่อเยวี่ย มองเขาตรงข้ึนไปชั้นบนแล้ว 

เคาะประตูเข้าไปในห้องของลั่วหลิงจือ

"พ่ีลัว่ ข้าคดิว่ามคีนผูห้นึง่ท่ีท่านควรจะพบสกัหน่อย ความจรงิแล้ว

นางเป็นคนช่วยชวิีตท่าน นางอยากพบท่านมากแต่ไม่กล้าเข้าเมอืง ข้าจงึ

ตัง้ใจพานางมา" เล่อเยว่ียน�าก้อนขนสเีทานุม่ฟูออกมาจากอ้อมอกแล้ว 

วางลงบนพ้ืนอย่างเบามอื ก้อนขนสเีทากระโดดบนพ้ืนสองทีก่อนจะกระโดด

ไปอยู่ข้างกายลัว่หลงิจอื มนัแหงนหน้าอย่างขลาดกลวั หทูีต้ั่งตรงส่ันระรกิ 

จากน้ันก็มองเขาด้วยดวงตาสแีดงท่ีกระจ่างแวววาว

ที่แท้เป็นแม่นางภูตกระต่ายผู้น้ัน

ลัว่หลงิจอืค้อมกายลบูหวัของเจ้ากระต่ายสเีทาอย่างอ่อนโยน จากน้ัน

ก็ลกุขึน้ยืนเพ่ือคารวะอย่างจรงิใจ "ขอบคุณเจ้ามาก บญุคณุน้ีข้ามอิาจ

ตอบแทนได้ชัว่ชวิีต"

ดวงตาสีแดงของภูตกระต่ายคลอหน่วยไปด้วยน�้าตา ทันใดน้ัน 

มนัก็แปลงร่างกลายเป็นสตรใีนชดุสเีทา ก้มศีรษะและเอ่ยเสยีงค่อย "ข้ารูว่้า

ท่านเป็นศษิย์ส�านกับ�าเพ็ญเซยีน ข้าเป็นเพียงภูตกระต่ายตนหนึง่เท่านัน้ 

ท่านจะต้องเกลยีดข้ามากแน่ ข้าแค่คดิว่าหากได้พูดคยุกับท่านก็จะ..."

ลัว่หลงิจอืก้มมองนาง แววตาเขากระจ่างใสและอบอุน่ "เป็นเซยีน

แล้วอย่างไร เป็นคนแล้วอย่างไร เป็นภตูแล้วอย่างไร ส�าหรบัข้าแล้วฟ้าดนิ

และทกุสรรพสิง่ไม่มแีบ่งสงูต�า่"

ไหล่ของแม่นางภูตกระต่ายสะท้านเบาๆ นางเงยหน้าขึน้มาราวกับ

ไม่อยากจะเชือ่ "ท่าน...คดิอย่างน้ีจรงิๆ หรอื" 

ลั่วหลิงจือพยักหน้าเบาๆ "แม่นาง บอกชื่อของเจ้าได้หรือไม่"
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แม่นางภตูกระต่ายก้มหน้าลงอีกครัง้ "ข้าไม่มชีือ่ ภตูท่ีรูจ้กัข้าต่างก็

เรยีกข้าว่าฮยุฮยุ"

ลั่วหลิงจือย้ิมบาง "หากไม่รังเกียจ ข้าจะมอบชื่อให้เจ้าแล้วกัน  

คนโบราณมกักล่าวว่าบนดวงจนัทร์มีกระต่าย บนสรวงสวรรค์มสีระหยก 

เจ้าชือ่เยว่ียเหยา* เป็นอย่างไร"

"เยว่ียเหยา...เยว่ียเหยา..." ภูตกระต่ายท่องพึมพ�าอย่างยินด ีใบหน้า

แดงระเรือ่ "แม้มนษุย์กับภูตปีศาจจะมเีส้นทางแตกต่างกัน แต่ข้าจะจดจ�า

ท่านไว้ตลอดไป"

ถึงเวลาพลบค�า่แล้ว เล่อเยว่ียซกุกระต่ายสเีทาไว้ในอกและรบีส่งนาง

กลบัป่าแถวชานเมอืงก่อนฟ้ามดื

ครั้งน้ีเจาหยวนไปด้วยกันกับเขา หลินชิ่งเองก็ตามมา

เล่อเยว่ียปล่อยกระต่ายสเีทาตรงรมิทางข้ึนเขา "แม่นางเยว่ียเหยา 

ลากันตรงนีน้ะ เจ้าก็บ�าเพ็ญเพียรให้ด ีหวงัว่าวันหนึง่เจ้าจะขึน้สูส่วรรค์ 

กลายเป็นเซยีนหญิงแห่งสระหยกได้จรงิๆ"

แม่นางภูตกระต่ายแปลงร่างเป็นมนุษย์และค�านับเล่อเยว่ียก่อนจะ

กล่าว "ขอบคณุท่านจอมยุทธ์น้อยท่ีช่วยเหลอื บญุคณุในครัง้นีข้้าจะจดจ�าไว้

ตลอดไป"

เล่อเยวีย่กล่าวด้วยรอยย้ิม "ไม่ต้องท�าถึงเพียงนัน้ แม่นางช่วยชวีติคน 

นัน่ต่างหากจงึจะเป็นบญุคุณทีส่มควรตอบแทนทีส่ดุ ข้าเพียงถือโอกาส

ช่วยเหลอืเลก็น้อยเท่านัน้"

แม่นางภูตกระต่ายค�านับอีกครั้งก่อนจากไป ขณะเดินไปนางยัง 

หันกลบัมาครัง้แล้วครัง้เล่า

เล่อเยว่ียรอจนเงาร่างของนางหายไป ถึงค่อยหนักายกลบัเข้าเมอืง

* เยวีย่เหยา แปลว่าหยกวิเศษบนดวงจนัทร์ โดย 'เยว่ีย' แปลว่าดวงจนัทร์ 'เหยา' มาจากค�าว่าเหยาฉอื  

ทีแ่ปลว่าสระหยกหรอืสระทพิย์บนสวรรค์
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เมือ่กลบัถึงโรงเต๊ียมกพ็บว่าตู้หรยูวน ลัว่หลงิจอื และอิง้เจ๋อก�าลงั 

กินอาหารค�่ากันอยู่ที่โถงชั้นล่าง อิ้งเจ๋อก้มหน้าก้มตาซดน�้าแกงจาก 

ชามบะหมี่ชามใหญ่

เล่อเยว่ีย เจาหยวน และหลนิชิง่เดนิเข้าไปนัง่ด้วย ต่างคนต่างสัง่

อาหารของตนเอง

อิ้งเจ๋อเงยหน้าขึ้นมาจากชาม ก่อนจะสั่งบะหมี่เพ่ิมอีกชาม

ลัว่หลงิจอืเหน็การกนิของอิง้เจ๋อเป็นครัง้แรกจงึยงัไม่ค่อยคุน้เคยนกั 

เขาพูดกับเล่อเยวีย่เสยีงค่อย "พ่ีเล่อ คุณชายน้อยกินเช่นน้ีจะไม่ท้องอดื

หรอื"

เล่อเยวี่ยบอก "วางใจได้ กินโรงเต๊ียมลงไปท้องก็ไม่อืดหรอก"

ตู้หรูยวนกินโจ๊กอย่างสุภาพเรียบร้อย ก่อนจะเอ่ย "พรุ่งนี้พวกเรา 

เร่งเดนิทาง อกีราวๆ สองสามวันก็คงถึงเมอืงเฉงิโจวทีต้ั่งจวนติง้หนานอ๋อง 

หลงัจากนัน้ค่อยไปเขาอว๋ินจง ใช้เวลาอกีประมาณหน่ึงวันก็ถึงแล้ว"

เล่อเยวี่ยกล่าว "ขอให้ทุกอย่างราบรื่นก็แล้วกัน"

อิง้เจ๋อซกุหน้าลงในชามบะหมีก่่อนเอ่ยอย่างคลมุเครอื "ไม่จ�าเป็น

ต้องไปเขาอวิน๋จง เสยีแรงเปล่า"

ลั่วหลิงจือมีสีหน้าประหลาดใจ เล่อเยว่ียหัวเราะฮ่าๆ "เด็กน้อย 

ก็อย่างนี้ ผู้ใหญ่คุยกันชอบสอดปากส่งเดช"

อิ้งเจ๋อเงยหน้าขึ้นแล้วขมวดค้ิว "ข้า..."

เล่อเยว่ียคว้าซาลาเปาไส้เน้ือบนโต๊ะมาวางลงตรงหน้าอิ้งเจ๋อ  

อิ้งเจ๋อก็รับไปและยัดเข้าปาก

เล่อเยว่ียรู้ดีว่าด้วยพฤติกรรมเช่นนี้ของอิ้งเจ๋อนั้นยากจะท�าให ้

ล่ัวหลงิจอืเชือ่ว่าอิง้เจ๋อคอืคนปกต ิจงึเอ่ยเสยีงเบา "นีค่อือิง้เจ๋อ น้องชาย

ของเจาหยวน เป็นงูน้อยสีด�า"
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ลัว่หลงิจอืดเูหมอืนจะเข้าใจแล้ว เล่อเยว่ียเอ่ยเสรมิด้วยเสยีงเบาลง

อกี "เจ้าน่ีนสิยัแปลกประหลาดแล้วก็กินเก่งมาก"

เห็นสหีน้าทุกข์ตรมอย่างแท้จรงิของเล่อเยว่ีย ลัว่หลงิจอืก็พยักหน้า

อย่างเข้าอกเข้าใจ

หลังมื้อค�่าเจาหยวนก็ตามเล่อเยว่ียขึ้นไปชั้นบน ขณะนั้นหลินชิ่ง 

ได้สะกิดหลงัมนัและพูดเสยีงเบา "เจ้าไปทีห้่องข้ากับข้าหน่อย ข้ามเีรือ่ง

อยากถามเจ้า"

เจาหยวนตามหลินชิ่งไปที่ห้องของนางอย่างงุนงง ทันทีท่ีมันก้าว

เข้าไปในห้อง หลนิชิง่ก็ลงกลอนประตแูน่นหนา ท้ังยังยกมอืร่ายข่ายอาคม

ไว้อกี

"ข้าจะถามไม่ก่ีประโยค เจ้าต้องตอบตามความจริง"

ท่าทางของหลนิชิง่จรงิจงัมาก เจาหยวนเองก็พลอยพยักหน้าอย่าง

จรงิจงัเช่นกัน

หลนิชิง่ชนูิว้ "จะต้องตอบตามความจรงินะ เช่นนัน้ ข้าจะถามค�าถาม

แรก..."

เจาหยวนมองหลินชิ่งอย่างตั้งใจ นางเดินเข้ามาใกล้มันสองก้าว  

"เจ้าคิดว่าข้ากับเยว่ียเหยาภูตกระต่ายผู้น้ัน ใครงามกว่ากัน ต้องพูด 

ความจรงินะ"

เจาหยวนตอบโดยไม่ต้องคิด "ย่อมต้องเป็นเจ้างามกว่าอยู่แล้ว" 

นอกจากพ่ีสาวและพ่ีเจ๋อฉิน หลินชิ่งคือสตรีท่ีงามท่ีสุดเท่าที่มันเคยพบ  

แม่นางภูตกระต่ายผู้นั้นน่ารักมาก ทว่าพูดถึงความงามก็ยังห่างชั้นกับ 

หลนิชิง่นัก

หลนิชิง่เดนิเข้าไปอีกสองก้าวและถามมนัด้วยแววตาเป็นประกาย 

"เช่นนั้นเจ้าคิดว่านางมีสิ่งใดยอดเยี่ยมกว่าข้า และข้ามีสิ่งใดยอดเยี่ยม
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กว่านาง"

เจาหยวนยกมอืขึน้มานับครูห่นึง่ "อมื นางน่ารักกว่า อ่อนโยนกว่า 

เจ้างามกว่านาง ร้ายกาจกว่านาง ต่อสูเ้ก่งกว่านาง"

สหีน้าของหลนิชิง่เปลีย่นไป นางใช้น้ิวฟ่ันเส้นผมทีอ่ยูต่รงอก "ค�าถาม

สุดท้าย เจ้าคดิว่ามนษุย์ธรรมดา...ยกตวัอย่างเช่นมนษุย์อย่างเล่อเยว่ีย...

จะชอบคนทีน่่ารกัอ่อนโยน หรอืชอบคนทีง่ดงาม ร้ายกาจ และต่อสูเ้ก่ง"

เจาหยวนมองนางตรงๆ "ท่ีแท้เจ้าชอบเล่อเยว่ียนี่เอง"

หลนิชิง่เขกศรีษะของมนัทนัใด "เหลวไหล! ท�าเป็นฉลาดให้มนัน้อยๆ 

หน่อย"

เจาหยวนเอ่ย "ข้าไม่ได้โง่สักหน่อย ที่เจ้าถามมากขนาดนั้นมิใช่ 

กลวัว่าเล่อเยวีย่จะชอบแม่นางภตูกระต่ายหรอกหรอื เจ้าวางใจเถดิ คนที่

แม่นางภูตกระต่ายชอบคือลัว่หลงิจอื เล่อเยว่ียเพียงช่วยเหลอืนางเท่าน้ัน"

หลนิชิง่กอดอกมองมนั "เจ้ามงักรโง่ เก่งกาจขึน้แล้วสนิะ" นางชีน้ิ้ว

และพูดทลีะค�า "ข้า-จะ-บอก-เจ้า-นะ ข้าไม่ได้ชอบเล่อเยว่ียสกัหน่อย ข้า 

แค่ก�าลงัคดิถึงผูถู้กเลอืกให้เป็นมหาวีรบรุษุแห่งกลยุีคท่ีข้าตามหาต่างหาก 

ตอนท่ีหาเขาเจอควรจะเก็บอาการไว้สกัหน่อยจะดีกว่าหรอืไม่ อย่าท�าให้

เขาตกใจกลวัจนถูกผูอ้ืน่แย่งไป"

เจาหยวนไม่ได้เอ่ยอันใด หลินชิ่งปากไม่ตรงกับใจชัดๆ แต่หาก

เปิดโปงข้ออ้างของนางจนนางโมโหขึ้นมาล่ะก็ จะต้องน่ากลัวมากแน่  

เจาหยวนคดิว่าตามน�า้ไปจะดกีว่า

มนษุย์มกักล่ำวว่ำรกัษำตวัรอดเป็นยอดด ีเรือ่งน้ีจ�ำเป็นมำกจริงๆ

ณ เมอืงหลวง ภายในเรอืนท่ีเงยีบสงบท่ีสดุในจวนอนัซุน่อ๋อง ข้ารับใช้

ในชุดสีแดงค้อมกายพูดกับเฟิ่งถงท่ีก�าลังจิบชาอยู่ในเรือน "นายท่าน  
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องค์รัชทายาทมิได้ตรงกลับเมืองหลวง ขบวนรถม้าเปลี่ยนไปทางทิศใต้  

ดเูหมอืนว่าจะไปท่ีเขาอวิน๋จงขอรบั"

เฟ่ิงถงพยักหน้าและวางถ้วยชาลง "มูเ่จนิเป็นคนท่ีพอใช้ได้ เพียงแต่

ทะเยอทะยานเกินไป แผนสงูเกินไป มกัอยากจะได้ในสิง่ทีไ่ม่อาจครอบครอง" 

มนัรวบอาภรณ์และลกุขึน้ "ข้าจะรบีไปทีเ่ขาอวิน๋จง คงไม่ทันได้แจ้งฝ่าบาท

ด้วยตนเอง เจ้าไปรายงานแทนข้าท"ี

วันต่อมาเล่อเยว่ียเริ่มออกเดินทางตามที่วางแผนไว้ หลังจาก 

ได้พักฟื้นหนึ่งวัน อาการบาดเจ็บของลั่วหลิงจือก็ดีขึ้นบ้างแล้ว

พวกเขาเร่งเดินทางทั้งวันท้ังคืน มุ่งไปยังทางใต้โดยเร็ว ในที่สุด

เช้าตรู ่ของอีกสามวันให้หลัง พวกเขาก็มายืนอยู่ ณ สถานท่ีที่จวน 

ติ้งหนานอ๋องตั้งอยู่...หน้าประตูเมืองเฉิงโจว
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เมอืงเฉงิโจวเป็นเมอืงทีใ่หญ่ท่ีสดุในแถบหนานจวิน้ ทัง้เจรญิรุง่เรอืง

และคกึคกั ต�าบลเลก็ๆ อย่างต�าบลเฟ่ิงเจ๋อไม่อาจเทยีบตดิ

ฤดูกาลของดอกเสาเย่าก�าลังมาเยือน วันที่หน่ึงเดือนสี่ของทุกปี 

เมอืงเฉงิโจวจะมงีานเทศกาลดอกเสาเย่า หลายวันมานีใ้นเมอืงคงก�าลัง

ยุ่งกับการประดบัตกแต่ง แท่นชมดอกไม้รมิข้างทางจดัแต่งเรยีบร้อยแล้ว  

แต่ของข้ึนชือ่ทีแ่ท้จรงิยังมไิด้น�าออกมาจดัวาง ดอกไม้ท่ีหาได้โดยทัว่ไป 

ถูกน�ามาตกแต่งแล้วไม่น้อย สสีนัสดใส งามสะพรัง่ละลานตาไปทัว่ทกุมมุ

เล่อเยว่ียคดิจะคว้าตัวคนทีเ่ดินผ่านไปมาเพ่ือถามถึงทีต่ัง้ของจวน 

ติ้งหนานอ๋องอย่างตรงไปตรงมาโดยเร็ว ทว่าถูกตู้หรูยวนยกมือห้ามไว้  

"ไม่ต้องหรอก พวกเราเดินเล่นรอบเมอืงกันก่อนเถิด"

เล่อเยว่ียรูว่้าอาการเจ้าเล่ห์เจ้ากลของอกีฝ่ายก�าเริบแล้ว จงึเชือ่ฟัง 

ค�าแนะน�าไปตามน�า้ ไม่ถามทางอกี

หลินชิ่งท่ีอยู่ด้านข้างพูดขึ้น "วันก่อนมีคนคุยโวว่าล่าช้าอยู่ท่ีจวน

ติ้งหนานอ๋องเพียงครึ่งวันเท่าน้ัน อย่างไรก็ไปเขาอวิ๋นจงทัน หากพ้น 

บทที่ 7
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ยามอูแ่ล้วพวกเรายังไม่ได้อยู่ระหว่างทางไปเขาอว๋ินจงล่ะก็ คงมคีนต้อง

แพ้พนันล่ะ"

ตู้หรูยวนเคาะหนังสือพลางเอ่ย "แน่นอนๆ"

พวกเขาเดินเตร็ดเตร่บนถนน ชมซ้ายมองขวา

จู่ๆ ลั่วหลิงจือก็พูดข้ึนมาว่า "ดูเหมือนว่าศิษย์น้องเล็กอิ้งเจ๋อ 

จะหายไปแล้ว"

เล่อเยว่ียได้ยินก็มองไปรอบๆ และเป็นอย่างที่ว่า อ้ิงเจ๋อที่เมื่อครู ่

ยังเดนิอยู่ข้างๆ เจาหยวนหายไปไม่เหน็แม้แต่เงา เขาจงึโบกมอืแล้วบอกว่า 

"ไม่เป็นไร มองหาทีท่ี่มขีองกินขายจะต้องเจอแน่"

หลายวันมานี้มังกรเฒ่าท�าตัวได้ไม่เลวเลย ไม่เผยพิรุธต่อหน้า 

ลั่วหลิงจือเลยแม้แต่นิด ปลอมเป็นงูน้อยที่น่ารักไร้เดียงสาได้อย่าง 

พอเหมาะพอดี

แน่นอนว่าเป็นเพราะพวกเขาตามใจองค์ชายมังกรผู้นี้ตลอด มัน

อยากกินอนัใดก็ให้กินสิง่นัน้ องค์ชายมงักรก็ดทู่าทางพอใจดี

เล่อเยว่ียยังคงไม่กล้าคลายความระแวดระวงั มงักรเฒ่าตวันีเ้หมอืน

กองฟางใกล้เตาไฟ ไม่รูว่้าจะจดุประกายแผดเผาขึน้มาเมือ่ใด

สายตาของเล่อเยว่ียกวาดมองเพิงขายขนมท่ีอยู่ริมทางไปทลีะร้าน

อย่างละเอยีด

เขายังคงกังวลอยู่ลกึๆ ไม่รูว่้าอิง้เจ๋อได้เหน็โลกอนัย่ัวยวนใจอย่าง

เมอืงเฉงิโจวแล้วจะรูส้กึขดัสนเงินทองไม่ได้เท่ียวเล่น จนไปปล้นเงินจาก

ร้านแลกเงนิมาใช้จ่ายอกีหรอืไม่

เดินมาครึ่งทางแล้วเล่อเยว่ียถึงพบเงาร่างของอ้ิงเจ๋อ มันมิได้ 

อยู่ตรงหน้าเพิงร้านขายขนม แต่ก�าลังยืนกินลูกชิ้นทอดห่อหน่ึงอยู่ตรง 

ปากตรอกมืดๆ
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เจาหยวนเอ่ย "หน้าผากของอ้ิงเจ๋อเหมือนมีอันใดติดอยู่"

เล่อเยวีย่มองของสิง่น้ันอย่างละเอยีด หวัใจเต้นดงัตึกตกั อวีห้วงต้ำตี้

เอ๋ย คงไม่มโีจรลกัพำตัวใจกล้ำบ้ำบิน่คนใดกล้ำคิดท�ำร้ำยองค์ชำยมงักร

โดยกำร 'วำงเบด็ล่อเหย่ือ' มนัหรอกกระมงั

การวางเบด็ล่อเหย่ือเป็นวิธีทีโ่จรมกัจะใช้ในการลักพาตวัเดก็ เบด็ทีว่่า

คอืยามนึเมาทีม่ลีกัษณะเป็นก้อนกลมอย่างขนมเป๊ียะ โจรจะเลอืกจงัหวะ 

เหมาะๆ เอาไปตดิไว้บนหน้าผากของเดก็ ขณะเดก็ก�าลงัเมายาสะลมึสะลอื

พวกเขาก็จะลกัพาตัวไป

เล่อเยว่ียเดนิเข้าไปใกล้ก็พบว่าในตรอกมดืๆ นัน้มร่ีางคนด�าทะมนึ

ก�าลงันอนชกัดิน้ชกังอด้วยความเจบ็ปวดอยู่จรงิๆ

เมือ่ครูอ่ิง้เจ๋อเดินเตร่อยู่หน้าเพิงขายขนมเพียงล�าพัง จงึล่อหูล่อตา

โจรลกัพาตัวผูห้นึง่ มนัคงเหน็เดก็คนนีร้ปูโฉมงดงามดเูป็นผูด้มีเีงนิ ท้ังยัง

ควักเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อก�าแล้วก�าเล่าโดยไม่ระแวดระวังสักนิด  

คดิว่าอกีฝ่ายจะต้องเป็นเด็กแอบหนีออกจากบ้านมาเท่ียวเล่นแน่ แล้วก็

รู้สึกว่าโชคดีท่ีตนเองเจอเหย่ือชิ้นโต จึงหยิบเบ็ดออกมาและติดไว้บน 

หน้าผากของอิง้เจ๋อ

เพราะยาไม่ได้ออกฤทธ์ิเต็มทีใ่นทนัท ี โจรลกัพาตวัจงึซือ้ลกูชิน้ทอด

ห่อหนึง่เพ่ือล่ออิง้เจ๋อเข้าไปในตรอกมดื แต่ไหนเลยจะรูว่้าเดก็คนนีเ้พ่ิงจะ

รบัห่อลกูชิน้ทอดไป โจรลกัพาตัวก็พลนัสะท้านไปท้ังร่างด้วยสายฟ้าเส้นหน่ึง

ทีผ่่าลงตรงกลางกระหม่อม

อิง้เจ๋อหยิบลกูชิน้ขึน้มาลกูหนึง่แล้วเอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ "คณุธรรม

ของมนุษย์ช่างถดถอยลงทุกวันจรงิๆ"

เล่อเยว่ียพูดประจบประแจงเสยีงเบา "ใช่ๆ แต่ท่านเป็นคนใจกว้าง 

ไว้ชวิีตเขาสกัครัง้ก็เป็นพระคณุแล้ว"
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เจาหยวนหยิบเบด็ทีต่ดิอยู่บนหน้าผากออกให้และใช้แขนเส้ือช่วยเชด็ 

อิง้เจ๋อพอใจย่ิง "แต่ไรมาข้าก็มจีติใจเมตตาอยู่แล้ว"

เมือ่อิง้เจ๋อกินลกูชิน้ทอดเรยีกน�า้ย่อยจนหมดแล้ว ก็ยกเท้าเดนิเข้าไปใน

ร้านอาหารเพ่ือกินอาหารเช้า

พวกเล่อเยว่ียต่างเดนิตามกันไปอย่างเห็นดเีห็นงาม เมือ่สัง่อาหาร

เสรจ็ หลนิชิง่ก็ใช้ตะเกียบเคาะจานใบเลก็ๆ ทีอ่ยู่ตรงหน้าพลางเอ่ย "ใกล้

เวลาเทีย่งตรงขึน้เรือ่ยๆ แล้ว ใครบางคนคงจ�าทีต่วัเองเคยเดมิพันไว้ได้

กระมงั"

ตู้หรูยวนเอ่ยด้วยรอยย้ิมน้อยๆ "วางใจได้ ใกล้แล้วล่ะ"

เมือ่กินอาหารเช้าเสรจ็แล้วตู้หรยูวนก็บอกว่าจะแวะดืม่ชาท่ีหอน�า้ชา

สกัหน่อย หลนิชิง่เตือนเรือ่งเวลาอีกครัง้ ทว่าตู้หรูยวนยังคงบอกว่าไม่รีบ 

และใกล้จะได้เวลาแล้ว

พวกเขานัง่ฟังข่าวสารทีห่อน�า้ชา ขณะท่ีอิง้เจ๋อกินของว่างไปหลายจาน 

ส่วนลัว่หลงิจอืก็ลกุขึน้ไปห้องน�า้

หลนิชิง่อาศยัจงัหวะน้ีกล่าว "ข้าคิดว่าลัว่หลงิจอืยังมเีร่ืองส�าคญัมากๆ 

ท่ีปิดบงัอยู่และไม่ได้บอกพวกเรา"

เล่อเยว่ียบอก "เรือ่งท่ีท�าให้ลัว่หลงิจอืต้องปิดบงัคงหนไีม่พ้นสองเรือ่ง 

หนึง่เก่ียวกับส�านกัชงิเสวียน สองเก่ียวกับจ้งหวาจือ่อาจารย์ของเขา ท้ังหมด

ต้องไม่ใช่เรือ่งดแีน่ แต่ก็ยากจะเดาแบบจ�าเพาะเจาะจง"

หลินชิ่งกระซิบ "กระบี่เทพประหารร้ายกาจเช่นนั้นจริงๆ หรือ ข้า 

อยากจะเหน็นกั หลงัจากองค์รชัทายาทได้มนัมาอยู่ในมอืหรอืหงส์น้อย 

ยกมนัขึน้มาได้ จะต้านทานข้าได้ถึงสามกระบวนท่าหรอืไม่"

ในดวงตาของนางมีประกายตื่นเต้นวาบผ่าน อิ้งเจ๋อที่กินของว่าง 

อยู่ด้านข้างแค่นเสียงหึ "เจ้าวางใจได้ มนุษย์ธรรมดาขยับเขยื้อนมัน 
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ไม่ได้หรอก"

หลินชิ่งประหลาดใจ "เจ้ารู้จัก?"

อิ้งเจ๋อเล่าอย่างช้าๆ "กระบี่เทพประหารอันใดนั่นล้วนเป็นเพราะ

มนุษย์เรียกส่งเดชด้วยความไม่รู ้ กระบี่เล่มน้ันมีชื่อว่ากระบี่อวิ๋นจง  

(รอยเมฆา) ดังนั้นภูเขาซึ่งเป็นร่างแปลงของมันจึงมีชื่อว่าภูเขาอวิ๋นจง 

มนุษย์ธรรมดาที่ใดจะยกภูเขาไหวเล่า"

รอบด้านพลันเงียบสนิท

อิ้งเจ๋อพูดเสียงอ่อย "หากข้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าภูเขาน้ี 

ชือ่อว๋ินจง มนษุย์รุน่หลงัอย่างพวกเจ้าก็คงไม่เรยีกท่ีน่ันว่าเขาอว๋ินจง..."

รอบด้านย่ิงเงียบสงัด อิ้งเจ๋อหยิบขนมกลีบเมฆเข้าปากชิ้นหนึ่ง 

อย่างหงอยๆ

เจาหยวนเอ่ยอย่างงนุงง "ท่านรูว่้าขนุพลเทพท่ีถูกทับอยู่ในบงึคือใคร

หรอื เขาถูกทับอยู่ท่ีใดกันแน่"

อิ้งเจ๋อหันหน้ามา "ข้าก็น่ังอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือ"

นิ้วชี้ของหลินชิ่งท่ีย่ืนออกมาสั่นระริก "เจ้า...เจ้า..."

อิง้เจ๋อกระแอมทหีนึง่ "ข้าลมืบอกไป ในตอนน้ันจกัรพรรดเิซยีนแห่ง

แดนสวรรค์แต่งตัง้ข้าผูน้ี้เป็นขนุพลเทยีนเจ๋อ (บงึสวรรค์)"

เล่อเยว่ียถือโอกาสตอนท่ีลัว่หลงิจอืยังไม่กลบัมากุมหน้าผากตนเอง

อย่างปวดหัว

เจาหยวนพูดเสียงเบา "ถ้าอย่างน้ันพวกเรายังต้องไปเขาอว๋ินจง 

อยูห่รอืไม่"

เล่อเยวี่ยกุมหน้าผากพลางเอ่ย "หากไม่ไปแล้วจะบอกล่ัวหลิงจือ 

อย่างไรเล่า"

บอกว่ำ 'พ่ีลัว่ ขออภัยด้วย ข้ำล้อท่ำนเล่นน่ะ จรงิๆ แล้วงูน้อยน่ำรกั
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ไร้เดยีงสำข้ำงกำยข้ำก็คอืขนุพลเทพผูน้ัน้' น่ะหรอื

ตูห้รยูวนกล่าว "ไป ยงัต้องไป พวกเรายังต้องช่วยอิง๋ชนุฮวา อสรู

เขมอืบกระดกูน่ันก็มชีวิีตเหมอืนกัน"

หลินชิ่งจ้องอิ้งเจ๋ออย่างขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน "เหตุใดที่ผ่านมาเจ้าถึง 

ไม่บอก"

อิ้งเจ๋อตอบ "อ้อ ข้าเห็นพวกเจ้าดูเหมือนกลัวเจ้าหนุ่มลั่วผู้น้ัน 

จะรู้เรื่องน้ี เลยตั้งใจช่วยพวกเจ้าปกปิดมาโดยตลอด"

ทว่าตอนอยู่ท่ีโรงเตี๊ยม พวกเล่อเยวี่ยไม่ได้พักอยู่ห้องเดียวกับ 

ลั่วหลิงจือ

อิ้งเจ๋อกล่าว "ตอนนั้นข้าก็ลืมไป"

ตั้งใจ...มังกรเฒ่ำนี่ต้ังใจแน่นอน...

เล่อเยว่ียเหลอืบมองเหน็เงาร่างของลัว่หลงิจอืก�าลงัเดนิกลบัมา จงึ

พยายามท�าตัวเหมอืนไม่มอีนัใดเกิดข้ึน

ลั่วหลิงจือยังคงมองเห็นถึงความผิดปกติ จึงขมวดคิ้วพลางพูด  

"พ่ีเล่อ พวกท่านเป็นอันใด ไม่สบายตรงท่ีใดหรือไม่"

เล่อเยว่ียฝืนยิม้แล้วตอบว่า "ไม่มอัีนใดหรอก คงเพราะดืม่ชามากไป 

ก็เลยแน่นท้อง"

หลงัจากนัง่ไปได้ราวๆ หน่ึงเค่อ ตูห้รยูวนก็มองออกไปนอกหน้าต่าง 

แล้วพลนัวางถ้วยชาลง "มาแล้ว"

ทหารกลุม่ใหญ่กรเูข้ามาจากด้านนอกหอน�า้ชา ผูท่ี้เป็นหวัหน้าทหาร

ชีม้าทางพวกเขา "จบัมนั!"

หลินชิ่งพลันตบโต๊ะลุกขึ้นยืน ตู้หรูยวนยกมือข้ึน "แม่นางกิเลน 

ขอร้องเจ้าฟังข้าสักครั้ง อย่าขยับ"

ทหารกรูเข้ามาถึงโต๊ะราวกับน�้าหลาก ก่อนจะจับพวกเขามัดไว้
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แล้วผลักออกไปข้างนอก

มีรถม้าคันใหญ่หลายคันจอดอยู่หน้าประตู พวกเล่อเยว่ียถูก

บรรดาทหารโยนเข้าไปในรถราวกับถุงกระสอบ

เจาหยวนถูกผลักจนล้ม โชคดีท่ีเล่อเยว่ียซึ่งถูกโยนเข้ามาก่อนใช้ 

ร่างตนเองรบัมนัไว้

รถม้าแล่นขลกุขลกัไป ดูเหมอืนว่าจะผ่านถนนหลายสาย ก่อนจะ

หยุดลง พวกเขาถูกบรรดาทหารหิว้ตวัลงจากรถทีละคน

สถานท่ีที่พวกเขาลงจากรถคือหน้าประตูใหญ่ของจวนแห่งหนึ่ง 

ประตูบานใหญ่สีแดงชาด หมุดฉาบด้วยสีทอง เหนือประตูแขวนป้าย 

แผ่นใหญ่ว่า 'จวนติง้หนานอ๋อง'

ทหารเหล่าน้ันผลักพวกเขาเข้าไปในจวน เรือนภายในจวน 

ติง้หนานอ๋องซ้อนกันเป็นชัน้ๆ และเตม็ไปด้วยบปุผาแมกไม้ล�า้ค่าหายาก 

ดูมั่งคั่งเจริญหูเจริญตา

พวกเขาถูกน�าตัวผ่านลานอันกว้างขวางที่เต็มไปด้วยดอกเสาเย่า 

ผลิบาน และเฉลียงทางเดินอันลดเลี้ยวเค้ียวคด ตลอดทางมีข้ารับใช้ 

สวมชุดประณีตมากมายเดินผ่านไปมา เมื่อเจอพวกเขาก็ถอยหลบไป 

ด้านข้างอย่างสงวนท่าท ีบรรดาสาวใช้ต่างยกผ้าผนืน้อยมาปิดปากคล้าย

ก�าลงัแอบย้ิม

ในท่ีสุดทหารก็น�าพวกเขาเข้าไปในห้องโถงอันโอ่อ่างดงาม

ห้องโถงใหญ่โตเกือบจะเท่าต�าหนักจู่ซือท้ังหลังของส�านักชิงซาน  

พ้ืนปูด้วยกระเบื้องเคลือบลาย เครื่องเรือนหรูหราโอ่อ่าจนท�าให้ศิษย ์

ส�านักชิงซานผู้ยากไร้อย่างเล่อเยว่ียและมังกรท่ีเติบโตอยู่ในแก่งธาร

อย่างเจาหยวนตาพร่า

เจาหยวนแอบสะกิดเล่อเยว่ีย "เหตใุดบนแจกันทีอ่ยูต่รงมมุผนงัน้ัน
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จงึมแีต่รอยแตกล่ะ ท้ังยังเอามาวางไว้ทีน่ี่อกี"

เล่อเยวี่ยเอ่ยเสียงค่อย "รอยร้าวนั่นเป็นการจงใจเผาให้ออกมา

เป็นเช่นนั้น เตาเผาทั่วไปไม่อาจเผาแจกันประเภทนี้ออกมาได้ง่ายๆ"

เจาหยวนพยักหน้าพลางรู้สึกว่าความนิยมชมชอบของมนุษย์นั้น

เข้าใจยากเสียจริง

สาวใช้หน้าตางดงามหลายคนท่ียืนอยู่ในห้องโถง เมือ่ได้ยินบทสนทนา

ของพวกเขาก็แอบยกผ้าผนืน้อยปิดปาก

เล่อเยว่ียกระแอมทีหนึง่ ก่อนจะเอ่ยกับตูห้รูยวนว่า "พ่ีตู ้ทีแ่ท้แล้ว

ท่านมคีวามแค้นกับติง้หนานอ๋องใช่หรอืไม่"

ตู้หรูยวนตอบ "ความแค้นใหญ่หลวงทีเดียว"

เสยีงหัวเราะหอึนัเยือกเย็นดงัมาจากหลงัฉากบงัลมท่ีอยู่อกีด้านของ

ห้องโถงใหญ่ ราวกับเป็นการยืนยันค�าพูดของเขา

คนผูห้นึง่ก้าวออกมาจากด้านหลงัฉากบงัลมอย่างช้าๆ เล่อเยว่ียอาศยั

สายตาอนัเฉยีบคมยืนยันได้ว่าอกีฝ่ายคอืติง้หนานอ๋องตวัจรงิแน่นอน

ผูท้ีม่าอายุราวสีส่บิปี บนกายสวมชดุคลมุสม่ีวงเข้ม รปูโฉมงามสง่า 

คิ้วกระบ่ีขมวดมุ่นเล็กน้อย นัยน์ตาสีด�าจับจ้องตู้หรูยวนอย่างเย็นชา  

"เจ้าเดยีรจัฉานน้อย หากไม่ส่งทหารไปจบั เจ้าก็คงไม่มาสนิะ"

ตู้หรูยวนเอ่ยปากอย่างนอบน้อม "ท่านบอกให้ข้าไสหัวไปไม่ต้อง 

กลบัมามใิช่หรอื ท่านพ่อ"
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