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ค�ำน�ำ
'มิ ต รภาพ' และ 'การต่ อ สู ้ ' ทั้ ง สองค� ำ คื อ แก่ น หลั ก ของนิ ย ายที่ อยู่
เบื้ อ งหน้ า ท่ า นทั้ ง หลายในยามนี้ นี่ คื อ เรื่ อ งราวของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ ง
ได้มาพบพานกันบนยุทธภพอันกว้างใหญ่ ได้ควบม้าไปบนถนนอันยาวไกล
เงยหน้าให้แสงตะวันและจันทราลูบไล้ สูดลมหายใจก�ำซาบสายลมที่พัดผัน
นอนอาบน�ำ้ ค้างสัมผัสแผ่นดิน เผชิญเมืองใหญ่อนั รุง่ เรือง เมืองร้างอันเสือ่ มทรุด
ขึ้นมหาบรรพตสูงเสียดฟ้าคว้าหิมะเหน็บหนาว ท่องนทีชมมหาสมุทรหมื่นหลี่
และขอบฟ้าแสนไกล เรียนรูค้ วามรักทีท่ ำ� ให้หวั ใจสัน่ ไหว รูจ้ กั ความแค้นทีท่ ำ� ให้
โลหิตทัง้ ร่างเดือดพล่าน
ความรูส้ กึ สดใหม่อนั ตืน่ ตาตืน่ ใจและมิตรภาพคนหนุม่ สาวหลอมรวมอยู่ใน
นิยายเรื่องนี้แล้ว ขอให้ทุกท่านปล่อยใจละทิ้งเรื่องราวเบื้องหลัง กลับสู่ช่วงวัย
อันเต็มเปีย่ มด้วยพลังทีส่ ดุ และเดินทางไปกับพลพรรคในนิยายเรือ่ งนีเ้ ถิด
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี
รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้ำ
ซึง่ อุดมไปด้วยความเขียวชอุม่ และความอบอุน่ ในเมืองเจียงหนานทางใต้ของจีน
และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักกิ่ง เขาหวังว่าจะพึ่งพางานเขียนในการด�ำรงชีวิตและ
ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง
โจวมูห่ นานเซ็นสัญญาเป็นนักเขียนประจ�ำเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie
รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�ำนักวิชาใหม่ เคยเป็น
โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเรื่องแรกที่เขา
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คือเรือ่ ง Shao Nian Ge Xing
โดยเป็นนิยายทีม่ สี ไตล์แปลกใหม่ เต็มไปด้วยเลือดอันร้อนรุม่ และกลิน่ อายของ
คนวัยเยาว์

ข้าไม่ตายหรอก ข้ายังต้องไปอีกหลายที่
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ภาค
โลงศพทองค�ำ
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บทที่ 1
คฤหาสน์เขาเสวี่ยลั่ว

คฤหาสน์เขาเสวี่ยลั่ว (หิมะโปรยปราย) มิใช่คฤหาสน์ แต่เป็น
โรงเตีย๊ มซอมซ่อผุพงั แห่งหนึง่ ทัง้ ยังมีเพียงแห่งเดียวในรัศมีหนึง่ ร้อยหลี*่
หลังพิงภูเขาสูง หน้าติดแม่นำ�้ ใหญ่ หากจะข้ามภูเขาเบือ้ งหลังก็จำ� ต้องใช้
เวลามากโข หรือจะข้ามแม่นำ�้ เบือ้ งหน้าก็ไม่งา่ ยดายนัก มันจึงกลายเป็น
ทีพ
่ กั ซึง่ คนเดินทางจ�ำต้องแวะ
ทว่าหลายเดือนมานีก้ จิ การของคฤหาสน์เขาเสวีย่ ลัว่ กลับไม่คอ่ ยดี
นัก เพราะเหมือนดังชื่อของมัน ครั้งนี้หิมะตกยาวนาน กีดขวางทางมา
ปิดตายทางไป เซียวเซ่อสวมเสือ้ คลุมขนสัตว์สขี าวยืนพิงประตูโรงเตีย๊ ม
พลางมองดูเกล็ดหิมะทีโ่ ปรยปรายอยูเ่ ต็มฟ้าด้านนอก ก่อนทอดถอนใจ
แผ่วเบา
เสียงถอนใจนี้ช่างอ้างว้างเดียวดายคล้ายนามของมัน...เซียวเซ่อ
(โดดเดีย่ วอ้างว้าง)
เสี่ยวเอ้อร์** สองสามคนฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะ บางครั้งก็สะดุ้งตื่นขึ้น
* หลี่ (ลี)้ เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง เท่ากับความยาว 180 จัง้ เทียบระยะประมาณ
600 เมตร
** เสี่ยวเอ้อร์ หมายถึงเด็กรับใช้
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เพราะไอหนาวที่พาให้สั่นสะท้าน แต่พอกวาดตามองรอบหนึ่ง เห็นว่า
ยังคงมีเพียงเถ้าแก่ผู้คิดว่าตนเองงามสง่ามองดูหิมะอยู่ที่เดิมก็กระชับ
เสือ้ คลุมเก่าขาดบนตัวแล้วฟุบหลับต่อ ในใจของพวกมันอดนึกบ่นไม่ได้วา่
เดิมทีกม็ ลี กู ค้าหลายคนทีค่ ดิ จะพักแรมเพราะไม่อยากเดินทางฝ่าลมหิมะ
แต่เพราะเถ้าแก่เสียดายเงินจึงไม่ยอมปรับปรุงโรงเตีย๊ มจนห้องพักทรุดโทรม
เป็นรูไปทุกห้อง พวกลูกค้าทนหนาวเหน็บได้ไม่กี่วันก็ออกเดินทางต่อ
แม้จะต้องล�ำบากตากหิมะฝ่าลมก็ตาม
เถ้าแก่ทชี่ อื่ เซียวเซ่อผูน้ เี้ คยอบรมพวกมันว่า 'โรงเตีย๊ มของพวกเรา
หลังพิงเขาเขียว หน้าชิดน�ำ้ ใส หากห้องพักดูเก่าโทรมบ้างก็จะยิง่ งดงาม
มากขึน้ เช่นนีจ้ งึ จะเป็นทีน่ า่ ถวิลหา'
พวกเสี่ยวเอ้อร์ไม่เข้าใจจึงเอ่ยถาม 'นั่นเป็นความรู้สึกเช่นไรกัน'
เซียวเซ่อส่ายศีรษะอย่างผู้ทรงภูมิ 'เฮ้อ...ย่อมเป็นความรู้สึกของ
การเดินทางน่ะสิ'
พวกเสี่ยวเอ้อร์ผงกศีรษะเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ
ครัง้ หนึง่ เคยมีชายฉกรรจ์ผหู้ นึง่ เร่งเดินทางมาและพักค้างแรม ทว่า
เมื่อตกดึกก็ทนฟังเสียงลมซัดซ่าจากหน้าต่างไม่ไหว จึงใช้หมัดชกจน
ห้องเป็นรูโหว่ใหญ่ดว้ ยความโมโห เถ้าแก่จงึ กักตัวมันไว้เพือ่ ลงโทษและ
ให้ท�ำงานชดใช้อยู่หนึ่งเดือน ชายฉกรรจ์ผู้นั้นมิใช่ไม่ขัดขืน เพียงแต่
พอเงือ้ หมัดก็ถกู เซียวเซ่อซัดกระเด็นออกไปนอกประตู ครัน้ ลุกยืนขึน้ ได้
ก็เห็นเซียวเซ่อก�ำลังควงไม้พลองท่าทางคล่องมือ ไม้พลองเล่มนัน้ ยังไม่ทนั
ฟาดลงมา ชายฉกรรจ์กค็ กุ เข่าลงกับพืน้
เรือ่ งทีว่ า่ ไม้พลองนัน้ แท้จริงแล้วได้ตถี กู อีกฝ่ายหรือไม่ พวกเสีย่ วเอ้อร์
ก็ถกเถียงกันอยู่ มีเสีย่ วเอ้อร์ตาไวคนหนึง่ เอ่ยว่ามันคล้ายเห็นไม้พลองนัน้
สะบัดออกเป็นกระบวนท่าวูบไหวหลายท่า พริบตานัน้ โรงเตีย๊ มง่อนแง่น
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จวนพังหลังนีก้ ส็ นั่ สะเทือน ทว่าชายฉกรรจ์ผนู้ นั้ กลับไม่ได้บาดเจ็บอันใด
ดังนัน้ จึงไม่มใี ครยืนยันได้วา่ ไม้พลองนัน้ ตีถกู อีกฝ่ายหรือไม่ ตลอดทัง้ เดือน
ชายฉกรรจ์ผนู้ นั้ ก็ไม่กล้าพูดมากแม้แต่คำ� เดียว คนอืน่ เอ่ยถาม มันก็เอาแต่
เดินหนี
เซี ย วเซ่ อ ทอดถอนใจเฮื อ กหนึ่ ง และเริ่ ม คิ ด ค� ำ นวณ มั น ก� ำ ลั ง
ครุ่นคิดว่าจะขายโรงเตี๊ยมนี้ทิ้ง อย่างไรก่อนหน้านี้หลี่หยวนไว่* ของ
เมืองหงลูท่ อี่ ยูห่ า่ งออกไปมากกว่าร้อยหลีก่ เ็ คยเอ่ยขอซือ้ อยูห่ ลายครัง้ แต่
ตอนนีต้ อ่ ให้คดิ อยากขายก็ตอ้ งเดินทางไปหาก่อน หรือไม่ยามนีเ้ ซียวเซ่อ
อาจแก้ขดั ด้วยการเลิกจ้างเสีย่ วเอ้อร์บางคน แต่วนั นีอ้ ากาศหนาวเหน็บ
เป็นน�ำ้ แข็ง พวกเสีย่ วเอ้อร์ไม่มพี นื้ ฐานวรยุทธ์ หากถูกเลิกจ้างก็คงยังไปไหน
ไม่ได้ ทันใดนัน้ ในหัวเซียวเซ่อก็สว่างวาบ ในเมือ่ เลิกจ้างแล้วแต่พวกมัน
ไปไหนไม่ได้ ก็ยอ่ มต้องพักอยูท่ นี่ มี่ ใิ ช่หรือ เมือ่ พักแรมก็เท่ากับเป็นลูกค้า
เช่นนัน้ ก็ตอ้ งจ่ายค่าทีพ่ กั น่ะสิ อย่างนีป้ ญ
ั หาเรือ่ งเงินมิใช่คลีค่ ลายได้แล้ว
หรือ ใบหน้าเซียวเซ่อเผยรอยยิม้ ยินดีปรีดาอย่างกลัน้ ไม่อยู่
ครั้นคิดการได้ชัดแจ้ง ในใจปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็พลันเห็น
เงาร่างสีแดงปรากฏห่างออกไปไม่ไกลนัก มันกะพริบตาปริบๆ คิดว่า
ตนเองตาฝาดไป ทว่าเงาสีแดงนั้นกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เซียวเซ่อ
กะพริบตาอีกครัง้ ก่อนร้องตะโกนด้วยน�ำ้ เสียงเฉือ่ ยชา "ลูกค้ามาแล้ว"
เสี ย งตะโกนนี้ แ ม้ จ ะเฉื่ อ ยชา แต่ เ สี่ ย วเอ้ อ ร์ ทั้ ง หมดต่างสะดุ ้ ง
ลุกยืนขึ้นในทันใด
ยามนี้เงาร่างสีแดงถึงเบื้องหน้าเซียวเซ่อแล้ว
"ท่านลูกค้า จะแวะพักแรมหรือว่า..."
เงาร่างสีแดงเดินผ่านข้างตัวเซียวเซ่อไปอย่างไม่สนใจ
* หยวนไว่ คือชื่อต�ำแหน่งขุนนาง ส่วนมากเป็นต�ำแหน่งลอยๆ ที่เหล่าคหบดีซื้อมาประดับเกียรติตัวเอง
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เซียวเซ่อพลันรูส้ กึ ว่าหิมะทีต่ กลงมายิง่ พาให้รสู้ กึ อ้างว้างเดียวดาย
ยิง่ นัก
พวกเสี่ยวเอ้อร์ก็ตะลึงงันไปเช่นกัน
ลมฟ้าเป็นพายุหิมะเช่นนี้ ผู้ที่มากลับสวมเพียงเสื้อสีแดงชั้นเดียว
ตรงอกเสือ้ ยังเปิดกว้างอย่างไม่ยหี่ ระ ทว่าเสียดายเพียงทีเ่ ผยออกมานัน้
ไม่ใช่ 'อกนุ่มอูมสล้าง' หากแต่เป็นกล้ามเนื้อแน่นหนั่น ใบหน้านั้น
ดูงามพิสทุ ธิผ์ ดิ ธรรมดา มองดูแล้วคงอายุเพียงสิบแปดสิบเก้าปี ดวงตา
กระจ่างใสคูน่ นั้ ก็ยงั ดูงดงามยิง่ กว่าสตรีทวั่ ไปอยูห่ ลายส่วน
หากพินิจมองทั่วทั้งตัว คนผู้น้ีช่างคล้ายงานศิลป์ที่ผสมผสาน
ความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนเข้าด้วยกันจนงามพร้อมไร้ทตี่ ิ แต่สงิ่ ที่
ท�ำให้คนตืน่ ตะลึงยิง่ กว่าก็คอื ทัง้ ทีส่ วมใส่อาภรณ์ชนั้ เดียวเดินทางฝ่าหิมะ
หนาวเหน็บเป็นน�ำ้ แข็งมา คนผูน้ กี้ ลับมีไอร้อนขุมหนึง่ แผ่ซา่ นจากทัว่ ร่าง
แค่หย่อนก้นลงนัง่ โรงเตีย๊ มทีห่ นาวยะเยือกก็คล้ายอบอุน่ ขึน้ มาในฉับพลัน
เดิมทีเซียวเซ่อไม่ค่อยพอใจนักเพราะเด็กหนุ่มผู้นี้ไร้มารยาทยิ่ง
อีกทั้งหน้าตายังดูดีเช่นเดียวกับตน แต่มันก็ปรับอารมณ์กลับคืนสู่ปกติ
ได้อย่างรวดเร็วเพราะเห็นห่อผ้าด้านหลังของเด็กหนุ่ม นั่นเป็นห่อผ้า
ทีย่ าวมากๆ และใหญ่มากๆ ด้วย การเร่งเดินทางในอากาศเช่นนี้ คนทัว่ ไป
มักไม่นำ� สิง่ ของมามาก ทีน่ ำ� มาก็ตอ้ งเป็นของล�ำ้ ค่าส�ำคัญจริงๆ
ดังนัน้ ของในห่อผ้านีจ้ ะต้องมีคา่ อย่างยิง่ ! ลูกค้าผูน้ จี้ ะต้องร�ำ่ รวย
มากแน่ๆ!
"ท่านลูกค้าต้องการสิง่ ใดบ้างขอรับ" เสีย่ วเอ้อร์คนุ้ เคยกับสัจธรรม
ข้อนีเ้ ป็นอย่างดี จึงรีบขึน้ หน้าต้อนรับอย่างพินอบพิเทา
เสียงของเด็กหนุ่มชุดแดงหนักแน่นเปีย่ มพลัง "บะหมี่หยางชุน*
* บะหมี่หยางชุน คล้ายก๋วยเตี๋ยวน�้ำใสของไทย
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หนึ่งชาม สุราเหล่าเจาเซา* หนึ่งชาม!"
เสี่ยวเอ้อร์แทบลื่นหกล้ม แขนของเซียวเซ่อที่พิงประตูอยู่ก็ถึงกับ
ทรุดยวบ
เด็กหนุ่มชุดแดงมุ่นคิ้วเล็กน้อยขณะมองเสี่ยวเอ้อร์ "มีอันใด"
เสีย่ วเอ้อร์ฝนื ยิม้ ออกมาและถามหยัง่ เชิง "ไม่รบั อย่างอืน่ แล้วหรือ
ขอรับ เนื้อลายดอกเหมย** กับสุราดอกท้อของร้านข้าน้อยล้วนแต่
เลือ่ งชือ่ ..."
"เนื้อลายดอกเหมยรึ" เด็กหนุ่มชุดแดงเลียริมฝีปากกลืนน�้ำลาย
หลายอึก ก่อนเอ่ยอย่างสองจิตสองใจ "หนึง่ จานคงจะไม่ไหว คีบหนึง่ ชิน้
วางไว้บนบะหมีห่ ยางชุนให้ขา้ ได้หรือไม่"
เสี่ยวเอ้อร์อดเหลือบมองท่าทีของเถ้าแก่ไม่ได้ ทว่ามันเห็นเพียง
เซียวเซ่อหมุนตัวกลับไปเหม่อมองหิมะทีป่ ลิวว่อนฟ้าแล้ว
ครั้ ง นี้ เ ซี ย วเซ่ อ เหม่อมองด้ า นนอกอยู่น านโข หู ไ ด้ ยิ น เพี ย ง
เสียงสูดบะหมี่ดังมาจากด้านหลังไม่หยุดจนรู้สึกหิวขึ้นมาบ้าง เดิม
เซียวเซ่อคิดจะเรียกเสีย่ วเอ้อร์ให้เอาของกินมา แต่กลับเห็นเงากลุม่ หนึง่
ปรากฏขึน้ เบือ้ งหน้าเสียก่อน มันเพ่งมองให้ดี เงานัน่ คล้ายคนสิบกว่าคน
ก�ำลังเดินมา มันนึกยิม้ แต่แล้วก็ยมิ้ ไม่ออกในฉับพลัน
ด้วยเพราะคนเหล่านีด้ ยู ากจนมาก เทียบกับเด็กหนุม่ ชุดแดงทีแ่ ม้
การกระท�ำจะดูตระหนีถ่ เี่ หนียว แต่เซียวเซ่อแค่มองก็รวู้ า่ เสือ้ ผ้าอาภรณ์
สีแดงนัน้ ทอจากใยเพลิงพญาหงส์ ต่อให้เป็นร้านค้าใหญ่อย่างร้านอวีซ้ วิ่
ในนครหลวง แค่ซอื้ พับเดียวก็ตอ้ งจ่ายหนักมาก ทว่ากลุม่ คนทีก่ ำ� ลังมานี้
ล้วนสวมใส่เสือ้ คลุมเนือ้ หยาบ ใบหน้าดุรา้ ย ทัง้ ยังพกดาบมาด้วย
คนกลุ่มนั้นมองหน้าเซียวเซ่อก่อนจะเข้าไปข้างในโรงเตี๊ยม
* สุราเหล่าเจาเซา คือเหล้าชนิดหนึ่งของจีน กลั่นจากกากเหล้าเก่า
** เนื้อลายดอกเหมย หมายถึงเนื้อลายหินอ่อน มีไขมันแทรกอย่างสวยงาม
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สายตาทีม่ องมานัน้ ท�ำให้เซียวเซ่อรูว้ า่ คนเหล่านีเ้ ป็นพวกไร้มารยาท
อย่างแท้จริง มันโกรธมาก แต่กย็ งั คงปัน้ ยิม้ อย่างไรมันก็เป็นเถ้าแก่ของ
โรงเตีย๊ มแห่งนี้ ต้องคิดถึงการค้าขายไว้กอ่ น
แม้ว่าเรื่องเหล่านี้ควรเป็นงานของเถ้าแก่เนี้ยก็ตาม
ครัน้ เสีย่ วเอ้อร์เข้าไปต้อนรับ คนพวกนัน้ ก็แผดเสียงดังลัน่ "เอาสุรา
ทีแ่ พงทีส่ ดุ เนือ้ ทีด่ ที สี่ ดุ ของร้านเจ้ามา!"
เสี่ยวเอ้อร์รีบผงกศีรษะ "รับเท่าไรขอรับ"
ชายฉกรรจ์ผู้เป็นหัวหน้าเอ่ย "มีเท่าไรก็เอามาเท่านั้น!"
"เอ่อ..." เสี่ยวเอ้อร์เอ่ยอย่างลังเล
"มีอันใด" ชายฉกรรจ์ถลึงตาใส่
"ท่านลูกค้า ร้านของเราต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะจัดอาหารมาให้
ดังนัน้ ท่านต้องการเนือ้ กีจ่ นิ * สุรากีต่ ำ� ลึง ต้องจ่ายก่อนถึงจะได้" เซียวเซ่อ
ระบายยิม้ ให้พวกมัน
ชายฉกรรจ์จ้องมาที่เซียวเซ่อ "เจ้าเป็นใคร"
"ข้าน้อยเซียวเซ่อ เป็นเถ้าแก่ของคฤหาสน์เขาเสวี่ยลั่วแห่งนี้"
เซียวเซ่อยังคงใบหน้าแต้มยิ้ม น�้ำเสียงฉาบด้วยมารยาทสิบสองส่วน
"ข้าไม่มีเงิน" ชายฉกรรจ์น�ำดาบในมือกระแทกลงบนโต๊ะ
"โอ้..." เซียวเซ่อเอ่ยเสียงเรียบ
"แต่เจ้าต้องมีเงินแน่!" ชายฉกรรจ์ชี้ไปที่เซียวเซ่อ
เซียวเซ่อส่ายศีรษะทันที "ไม่ปิดบังท่าน ร้านของข้าไม่มีลูกค้า
มาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว ค่าแรงก็ยังค้างจ่าย..."
"ข้าไม่สนใจ!" ชายฉกรรจ์ตบโต๊ะดังลั่น "ต่อให้เจ้าไม่มีเงิน แต่
เสื้อคลุมขนสัตว์ของเจ้าคงมีค่าสักหนึ่งร้อยสิบต�ำลึงเห็นจะได้"
* จิน (ชั่ง) หน่วยวัดน�้ำหนักของจีน โดย 1 จินเท่ากับน�้ำหนัก 500 กรัม
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"เหลวไหล!" เซียวเซ่อตวาดลั่นพร้อมถลึงตา สีหน้าดุดัน
ชายฉกรรจ์ผู้นั้นสะดุ้งตกใจ
"ยอดอาชาขนหลากสี ชุดคลุมขนสัตว์หนึง่ พันต�ำลึงทอง! เสือ้ ของข้า
สั่งตัดที่ร้านอวี้ซิ่วในนครหลวง แค่ตัดอย่างเดียวก็ใช้เวลาถึงสามเดือน
ขนส่งอีกหนึง่ เดือน หนึง่ ร้อยสิบต�ำลึงรึ แค่นนั้ ยังซือ้ แขนเสือ้ ไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ !"
เซียวเซ่อเอ่ยด้วยวาจาหนักแน่นทรงพลัง ถ้อยค�ำองอาจเปิดเผย
ชายฉกรรจ์ผนู้ นั้ ฟังจนอึง้ ค้างอยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนจะตัง้ สติได้ มันชักดาบ
ออกมาฟันโต๊ะเบือ้ งหน้าขาดเป็นสองท่อน "ไอ้หนูอย่างเจ้าฟังค�ำข้าเข้าใจ
หรือไม่!"
"สองต�ำลึง!" เซียวเซ่อมุ่นคิ้ว
"สองต�ำลึงอันใด" บุคลิกอันห้าวหาญของชายฉกรรจ์มลายสิ้น
"ข้าบอกว่าโต๊ะตัวนี้ราคาสองต�ำลึง!" เซียวเซ่อขยายความ
ชายฉกรรจ์ผู้นั้นโมโหยิ่ง เลือดสูบฉีดขึ้นใบหน้าจนแดง "ไอ้หนู
วันนีพ
้ อ่ มาปล้น! มิได้มาพักแรม! เอาสุราชัน้ เลิศ เนือ้ ชัน้ ดีมาให้ขา้ แล้ว
ค่อยเอาของมีคา่ ออกมา หาไม่แล้วข้าจะฆ่าเจ้าแล้วเผาร้านนีเ้ สีย!"
"ปล้นรึ" เด็กหนุ่มชุดแดงวางชามในมือลงแล้วเช็ดน�้ำแกงที่เปื้อน
มุมปาก
ชายฉกรรจ์ผู้นั้นหันไปมองมันพลางแกว่งดาบไปมา "หากใช่แล้ว
อย่างไร"
เด็กหนุม่ ชุดแดงลุกขึน้ ยืนอย่างแน่วแน่ "เช่นนัน้ ข้าก็มอิ าจเมินเฉย"
"เจ้า...เป็นใคร" ชายฉกรรจ์ถามมัน
เด็กหนุ่มชุดแดงระบายยิ้มบางก่อนเชิดหน้าขึ้น "ข้าเหลยอู๋เจี๋ย!"
มันเอ่ยเสียงดังกังวานอย่างมาดมั่น ฉายแววอวดดีอยู่หลายส่วน
ชายฉกรรจ์สบิ กว่าคนนัน้ ต่างตกตะลึง "เหลยอูเ๋ จีย๋ !"
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เด็กหนุ่มชุดแดงพยักหน้า "ใช่แล้ว!"
ชายฉกรรจ์ผเู้ ป็นหัวหน้าขมวดคิว้ ก่อนกล่าวต่อ "แล้ว...เป็นใคร"
เดิ ม ที ชื่ อ นี้ ดู แ ฝงความน่ า เกรงขามอยู่ห ลายส่ ว น ตอนอี ก ฝ่าย
เอ่ยขึน้ ก็ดอู หังการยิง่ ท�ำให้พวกมันคิดว่าจะต้องเป็นชือ่ ของยอดฝีมอื ผูห้ นึง่
ในยุทธภพเป็นแน่ ทว่าพวกมันนึกอย่างไรก็นกึ ไม่ออกว่าเป็นใคร
เด็กหนุ่มชุดแดงยิ้มกล่าว "ยามนี้ข้าเพิ่งย่างเข้ายุทธภพ พวกเจ้า
ย่อมไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ของข้า แต่ไม่เป็นไร ในไม่ชา้ ชือ่ ข้าก็จะเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
ไปไกล"
เด็กหนุ่มชุดแดงยิ้มมุมปาก สีหน้าเปี่ยมด้วยความอหังการ
เหล่าชายฉกรรจ์ต่างโมโห ที่แท้ก็แค่เด็กน้อยที่เพิ่งเข้ายุทธภพ
คนหนึง่ !
"เหลยอูเ๋ จีย๋ อันใด! เป็นแค่เด็กเมือ่ วานซืนกลับกล้าอวดตนต่อหน้า
พีใ่ หญ่ร"ึ ชายฉกรรจ์คนหนึง่ เงือ้ ดาบขึน้ ฟาดฟันใส่เด็กหนุม่
เด็กหนุ่มเบี่ยงตัวเล็กน้อยแล้วยกนิ้วเรียวสองนิ้วหนีบรับคมดาบ
อย่างแผ่วเบา อีกทั้งยังดันชายฉกรรจ์ถอยกลับไปอย่างรุนแรง
ชายฉกรรจ์ตะลึงลาน ทั้งที่เด็กหนุ่มตรงหน้าใช้เพียงสองนิ้วรับ
คมดาบ แต่ดาบในมือมันกลับไม่อาจขยับไปข้างหน้าได้ราวกับสูญสิ้น
พลังไปทั้งหมด ทั้งที่หากเคลื่อนไปข้างหน้าอีกเพียงเล็กน้อยก็จะตัดมือ
อีกฝ่ายขาดสะบัน้ ได้แท้ๆ มันมองเด็กหนุม่ ทีห่ ยุดยัง้ ดาบของตนได้อย่าง
ง่ายดายตาปริบๆ
มันไม่ยอมแพ้ คิดจะรุกไล่โจมตีต่อ
ทว่ามันพลันได้ยินเสียงหนึ่ง
เสียงนั้นเบาหวิว ดังมาจากบนดาบของมัน
ไม่ได้มีเพียงมันที่ได้ยิน ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ได้ยินกัน
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ถ้วนหน้า
คล้ายเป็นแค่เสียงแตกเล็กๆ บนคมดาบเท่านั้น เสียงนั้นเบาหวิว
เมือ่ แรกเริม่ แต่กลับขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ...
ชายฉกรรจ์ผเู้ ป็นหัวหน้าตวาดลัน่ อย่างร้อนรน "โยนดาบทิง้ เสีย!"
คนผู้นั้นพลันได้สติ รีบโยนดาบทิ้งในทันใด
เกิดเสียงดังกึกก้อง ดาบเล่มนัน้ พลันระเบิดกลางอากาศในชัว่ พริบตา
แสงเพลิงพร่างตา เศษดาบลอยละล่อง ผู้คนในโรงเตี๊ยมหลบหลีกกัน
เป็นพัลวัน เสีย่ วเอ้อร์ทงั้ หลายต่างมุดลงใต้โต๊ะทันที
มีเพียงเด็กหนุม่ ชุดแดงทีย่ นื เอามือไพล่หลังอยูท่ เี่ ดิมอย่างไม่ยหี่ ระ
มองดูเหล่าชายฉกรรจ์ปากอ้าตาค้างด้วยใบหน้าแต้มยิม้
เหลยอู๋เจี๋ยหาใช่พวกนิรนาม อย่างน้อยสกุลของมันก็เลื่องชื่อ
ในยุทธภพยิ่งนัก ถึงขนาดผู้ที่ได้ยินชื่อสกุลนี้เป็นต้องหลบหลีกให้ไกล
หาไม่แล้วเกรงว่าจะตายไม่ครบสมประกอบ
"สกุลเหลยแห่งเจียงหนาน ผู้ผนึกดาบแขวนกระบี่!" ชายฉกรรจ์
ผูเ้ ป็นหัวหน้าเค้นเสียงลอดไรฟัน
เด็กหนุ่มชุดแดงผงกศีรษะ "ใช่แล้ว ข้าเหลยอู๋เจี๋ยจากสกุลเหลย"
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บทที่ 2
เถ้าแก่ผู้ยากแท้หยั่งถึง

สกุ ล เหลยแห่ ง เจี ย งหนานคื อ ผู ้ คิ ด ค้ น และประดิ ษ ฐ์ ดิ น ระเบิ ด
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงขึ้นมา เมื่อกาลก่อนบรรพบุรุษของพวกมัน
ยังท�ำพิธี 'ผนึกดาบแขวนกระบี่' ตั้งปณิธานว่าจะเลิกใช้อาวุธยอดนิยม
ของยุทธภพทัง้ สองชิน้ และมุง่ มัน่ คิดค้นอาวุธระเบิด ด้วยเหตุนสี้ กุลเหลย
จึงเดินบนเส้นทางที่แตกต่างจากชาวยุทธ์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ยามนั้น
ไม่มีใครคิดว่าสกุลเก่าแก่ที่เลิกใช้ดาบและกระบี่จะด�ำรงอยูไ่ ด้ ทว่า
สกุลเหลยกลับท�ำได้ พวกมันเปลีย่ นดินระเบิดให้กลายเป็นอาวุธได้อย่าง
สมบูรณ์ ท�ำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงและกลายเป็นสกุลมีชื่อ
ทีช่ าวยุทธ์เคารพย�ำเกรงเมือ่ ได้ยนิ
"ในเมือ่ ล่วงเกินสกุลเหลยเข้าแล้ว เรือ่ งนีค้ งไม่อาจจบได้ดว้ ยดี แม้
ข้าจะมิใช่คู่ต่อสู้ แต่ไม่ขอนั่งรอความตาย!" ชายฉกรรจ์ผู้เป็นหัวหน้า
ทราบแก่ใจว่าคนของสกุลเหลยไม่เคยไว้ไมตรีแก่ผทู้ ลี่ ว่ งเกิน จึงตัดสินใจ
แน่วแน่ ก�ำดาบในมือแน่น
เหลยอูเ๋ จีย๋ แย้มยิม้ พลางส่ายหน้า "เมือ่ ครูน่ ขี้ า้ เพียงสาดกระสุนอัสนี
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ไม่กี่ลูกลงบนดาบของสหายผู้นั้น หากพวกเจ้ายังกล้าไร้เหตุผลต่อ ข้า
จะสาดมันบนตัวพวกเจ้า..."
"บุก!" ชายฉกรรจ์ผเู้ ป็นหัวหน้าแกว่งดาบเล่มใหญ่ในมือ พรรคพวกมัน
อีกสิบกว่าคนก็โถมตัวเข้ามาพร้อมกัน
"พวกเจ้า!" เหลยอู๋เจี๋ยเบิกตาโพลง "ไม่กลัวแม้แต่น้อยเลยรึ!"
ดาบสามเล่มพุ่งเป้ามาที่ศีรษะของเหลยอู๋เจี๋ยพร้อมกัน
เหลยอูเ๋ จีย๋ โกรธเกรีย้ ว มันออกหมัดพร้อมกันสองมือ ดาบทัง้ สามเล่ม
พลันแตกเป็นเสีย่ งๆ คนทัง้ สามต่างลอยกระเด็นออกไป
"ดินระเบิดช่างรุนแรงยิ่งนัก!" ผู้คนต่างตกตะลึง
เหลยอูเ๋ จีย๋ เอ่ยอย่างเดือดดาล "ไม่ใช่ดนิ ระเบิด! เป็นวิชาหมัดไร้ทศิ
ของข้าต่างหาก แต่ถา้ พวกเจ้าอยากดูดนิ ระเบิดล่ะก็..." เหลยอูเ๋ จีย๋ กระโดด
ขึน้ ประกายแสงในมือวูบวาบ กระสุนสีดำ� จ�ำนวนมากถูกสาดลงไป
เกิดเสียงดังสนัน่ เลือ่ นลัน่ เหล่าชายฉกรรจ์ทงั้ หมดถูกระเบิดกระเด็น
ออกไป ครัน้ ร่างตกกระแทกพืน้ เลือดก็ไหลไม่หยุด ลุกขึน้ ยืนไม่ไหว
เหลยอู ๋ เ จี๋ ย กลั บ มายื น บนพื้ น อย่ า งแผ่ ว เบา สองมื อ ไพล่ ห ลั ง
"เป็นอย่างไร ยามนี้จดจ�ำข้าได้แล้วหรือไม่ โปรดจ�ำไว้ให้ดี ข้ามีนามว่า
เหลยอู๋เจี๋ย ยังไม่รีบไสหัวไปอีก!"
ชายฉกรรจ์หลายคนนัน้ ได้ยนิ ก็ตะลึงงันและสบสายตากันครูใ่ หญ่
เดิมคิดว่าเด็กหนุม่ ผูน้ จี้ ะต้องเอาชีวติ พวกมันเป็นแน่ แต่พอฟังค�ำนีแ้ ล้ว
ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไว้ชวี ติ พวกมัน
"ข้าบอกให้ไสหัวไป!" เหลยอูเ๋ จีย๋ มุน่ คิว้ มันคาดการณ์ไว้วา่ คนกลุม่ นี้
จะต้องหนีกนั อย่างตาลีตาเหลือก แล้วเหตุใดถึงยังท�ำท่ารัง้ รอไม่ยอมไป
เหล่าชายฉกรรจ์ได้ยนิ ดังนัน้ ก็พยายามลุกขึน้ สุดก�ำลัง ต่างพยุงกัน
วิง่ หนีออกไป
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เหลยอูเ๋ จีย๋ พยักหน้าอย่างพึงพอใจ มันค้นซากเครือ่ งเรือนปรักหักพัง
หยิบเอาห่อผ้าขนาดใหญ่ของตนกลับมาสะพายและเตรียมตัวจากไป
เช่นกัน ทว่ามือข้างหนึง่ กลับยืน่ มาขวางมันไว้
เหลยอูเ๋ จีย๋ หันมอง เห็นเถ้าแก่ผมู้ รี ปู โฉมงามพริม้ เพราหดตัวอยูใ่ น
เสือ้ คลุมขนจิง้ จอกอย่างเฉือ่ ยชาและยืน่ มือขวาออกมาโบกอย่างเนิบนาบ
ขวางทางไปของเหลยอูเ๋ จีย๋ ไว้
เหลยอู๋เจี๋ยรีบกอดอก "บุญคุณยิ่งใหญ่นี้ไม่ต้องกล่าวขอบคุณ!
คนประสบเรือ่ งล�ำบาก ยืน่ มือเข้าช่วยเหลือนับว่าสมควร! ไม่ตอ้ งเกรงใจ
ข้าเร่งเดินทาง หวังว่าจะได้พบกันใหม่!"
เซียวเซ่อหรีต่ าลงและมุน่ คิว้ "บุญคุณยิง่ ใหญ่? ไม่ตอ้ งกล่าวขอบคุณ?
ยืน่ มือเข้าช่วยเหลือ?"
เหลยอูเ๋ จีย๋ งุนงงยิง่ นัก "หากมิได้ขา้ โจรพวกนัน้ คงปล้นร้านของเจ้า
ไปแล้ว ไม่แน่ว่าชีวิตของพวกเจ้าก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้ นี่มิใช่บุญคุณ
ยิง่ ใหญ่หรือ"
เซียวเซ่อวาดมือชีซ้ ากปรักหักพังกองนัน้ แล้วกล่าวอย่างเดือดดาล
"เจ้ามองดูให้ดี!"
เหลยอูเ๋ จีย๋ หมุนกายไปดู เห็นโต๊ะใหญ่นอ้ ยหลายตัวในร้านถูกระเบิด
ไม่เหลือชิน้ ดี เสีย่ วเอ้อร์หลายคนหัวแตกเลือดไหล แม้กระทัง่ พืน้ ก็กลายเป็น
หลุมเป็นบ่อ
เซียวเซ่อชี้เศษซากกองนั้นด้วยความโกรธเกรี้ยวสุดระงับ "เจ้าดู
ร้านของข้า ถูกระเบิดจนพังเละเทะ! เรือ่ งว่าคนเหล่านัน้ จะเอาชีวติ ข้าหรือ
ช่างมันสิ!"
"นี่..." เหลยอู๋เจี๋ยหน้าแดงเรื่อ ท�ำอันใดไม่ถูกไปชั่วขณะ
"หนึง่ ร้อยต�ำลึง" เซียวเซ่อยืน่ มือไปหาเหลยอูเ๋ จีย๋ มือคูน่ นั้ ขาวผุดผาด
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มิมมี ลทิน นิว้ มือทัง้ ห้าเรียวยาว ทว่าในสายตาของเหลยอูเ๋ จีย๋ มือคูน่ กี้ ลับ
น่าหวาดกลัวยิง่ กว่าดาบเหล็กของพวกชายฉกรรจ์เหล่านัน้ เสียอีก
"ข้าไม่มีเงิน!" เหลยอู๋เจี๋ยถอยหลังหนึ่งก้าว
"โอ้?" เสือ้ คลุมขนจิง้ จอกของเซียวเซ่อวูบไหวเล็กน้อย มันวาดมือ
อย่างแผ่วเบา ประตูทวั่ ทัง้ โรงเตีย๊ มพลันปิดลง
"วรยุทธ์น.ี้ .." ในทีส่ ดุ เหลยอูเ๋ จีย๋ ก็จำ� ใจยอมรับ ดูเหมือนว่าพวกโจร
เหล่านัน้ จะท�ำอันใดเถ้าแก่ผยู้ ากแท้หยัง่ ถึงคนนีไ้ ม่ได้ตงั้ แต่แรก
"แต่ว่าข้าใกล้จะมีเงินก้อนนี้แล้ว!" เหลยอู๋เจี๋ยพลันคิดบางอย่าง
ขึน้ ได้ นัยน์ตามันสว่างวาบและกล่าวอย่างเฉียบขาด
"โอ้?" เซียวเซ่อยังคงตอบเสียงเนิบ ทว่าสายตาอดพินจิ มองห่อของ
ห่อใหญ่ของเหลยอูเ๋ จีย๋ มิได้
เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวต่อว่า "ข้าจะไปที่หนึ่ง ถึงที่นั่นข้าก็จะมีเงินแล้ว"
"ที่แห่งใด"
"เมืองเสวี่ยเยวี่ย!" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยอย่างทระนงองอาจ
"เมืองเสวี่ยเยวี่ย?" เซียวเซ่อได้ยินก็ตะลึงงัน เมืองเสวี่ยเยวี่ยมิใช่
ส�ำนักในยุทธภพ แต่เป็นเหมือนภาคีมากกว่า มันเป็นเมืองทีส่ ำ� นักใหญ่
หลายแห่งและสกุลเก่าแก่หลายสกุลทัว่ ใต้หล้าร่วมกันก่อตัง้ ขึน้ ! นับแต่
วันทีเ่ มืองเสวีย่ เยวีย่ ปรากฏขึน้ กฎระเบียบทัว่ ยุทธภพก็ถกู ก�ำหนดตามมัน
ลูกหลานรุน่ เยาว์ของสกุลเก่าแก่และส�ำนักใหญ่ตา่ งแห่แหนไปร�ำ่ เรียนวิชา
ที่เมืองเสวี่ยเยวี่ยเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเพราะด�ำเนินกิจการมาหลายปี
เมืองเสวี่ยเยวี่ยจึงกลายเป็นขุมอ�ำนาจอันน่าเกรงขามและไม่ขึ้นกับใคร
กล่าวกันว่าที่นั่นไม่ได้สอนเพียงวรยุทธ์ที่ส�ำนักอื่นไม่มีสอน แต่ยังสอน
ทุกศาสตร์วชิ าแห่งใต้หล้า!
หากว่าเด็กหนุ่มผู้น้ีจะไปเมืองเสวี่ยเยวี่ยจริง ด้วยฐานะลูกหลาน
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สกุลเหลยแล้ว การหาเงินร้อยต�ำลึงจากเมืองเสวีย่ เยวีย่ ย่อมไม่ตอ้ งพูดถึง
อีกทัง้ เด็กหนุม่ คนนีด้ ไู ม่เหมือนก�ำลังหลอกลวง ไม่วา่ มองอย่างไรนอกจาก
วรยุทธ์แกร่งกล้า มันก็นบั ว่าซือ่ บือ้ อย่างแท้จริง
เซียวเซ่อครุน่ คิดตรึกตรองหนึง่ ตลบก่อนผงกศีรษะ เอ่ยว่า "ได้ แต่
ข้าจะไปกับเจ้าด้วย!"
เหลยอู๋เจี๋ยพยักหน้า "ได้!"
"แล้วก็..." เซียวเซ่อนัยน์ตาวูบไหว มุมปากเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์
พวกเสี่ยวเอ้อร์ลอบทอดถอนใจให้เด็กหนุ่มผู้มีวรยุทธ์แกร่งกล้า
หากแต่ซื่อบื้อไร้เดียงสาผู้นี้
"จ่ายเงินทีหลังต้องมีดอกเบี้ย ข้าคิดห้าร้อยต�ำลึง!" เซียวเซ่อ
กล่าวเสียงดังฟังชัด
เหลยอู๋เจี๋ยยืนอึ้งงันอยู่ที่เดิมชั่วขณะ
เซียวเซ่อวาดมือเบาๆ โดยไม่รอให้มนั ตอบรับ ประตูโรงเตีย๊ มพลัน
เปิดออก มันทอดสายตาไปยังหิมะทีโ่ ปรยปรายทัว่ ท้องฟ้าก่อนทอดถอนใจ
แล้วเอ่ยขึ้นเสียงเบาราวพูดกับตัวเอง "ไม่ได้ออกไปนานแล้วเหมือนกัน
มาเร็ว! เตรียมม้า!"
ยอดอาชาสองตั ว คนหนึ่ ง สวมเสื้ อ คลุ ม ขนจิ้ ง จอก ทั่ ว ทั้ ง ร่ า ง
ซุกอยู่ในนั้นอย่างผ่อนคลาย อีกคนหนึ่งสวมเพียงชุดสีแดงชั้นเดียว
เปลื อ ยหน้ า อกท่ า มกลางลมหนาวเหน็ บ ทั้ ง สองคนห้ อ ตะบึ ง ไปยั ง
เมืองเสวี่ยเยวี่ยเช่นนี้ตลอดทาง
"ม้าตัวนีข้ องเจ้านับว่าเป็นยอดอาชา ท่ามกลางพืน้ หิมะหนาเช่นนี้
ก็ยงั ห้อตะบึงได้ดงั่ ใจ!" เหลยอูเ๋ จีย๋ อดเอ่ยชืน่ ชมมิได้
"ยอดอาชาขนหลากสี ชุดคลุมขนสัตว์หนึ่งพันต�ำลึงทอง! ของที่
ข้าเซียวเซ่อใช้ตอ้ งเป็นของชัน้ เลิศเท่านัน้ " เซียวเซ่อหันกลับไปมองโรงเตีย๊ ม
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ของมัน มันทิ้งเงินก้อนหนึ่งไว้ให้เสี่ยวเอ้อร์เหล่านั้นซ่อมแซมโรงเตี๊ยม
เพียงรอมันเอาเงินกลับมาจากเมืองเสวี่ยเยวี่ยเท่านั้น ทว่าเซียวเซ่อ
กลับรูส้ กึ อยูเ่ ลือนรางว่าบางทีมนั อาจไม่ได้กลับมาอีกแล้ว
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บทที่ 3
เยวี่ยจีแย้มยิ้มส่งเทียบ หมิงโหวโกรธเกรี้ยวสังหารคน

"สุราข้าวเขียวอ่อนกลัน่ ได้รส เตาผิงใบน้อยเพลิงลุกโหม สีทอ้ งฟ้า
จวนค�ำ่ เหมันต์ทบึ เยือนกระท่อมของข้าน้อยร�ำ่ สุราอุน่ สักจอกได้ฤๅ" บุรษ
ุ
ผูส้ วมอาภรณ์สดี ำ� นัง่ อยูบ่ นรถม้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ในมือถือจอกสุรา
ก่อนส่งยิม้ ให้ผทู้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหน้า
ผู้ที่อยู่เบื้องหน้ามันนับรวมได้สิบหกคน แต่ละคนต่างถือดาบไว้
ในมือ ประกายดาบวิบวับดุจหิมะต้องแสง
"สหายช่างอารมณ์สนุ ทรีย"์ นักดาบผูเ้ ป็นหัวหน้าระบายยิม้ "สุรานัน้
พวกข้าดืม่ ด้วยได้ แต่ของบนรถม้าเจ้าต้องทิง้ ไว้"
"โอ้" ชายชุดด�ำยกยิม้ มุมปาก "หิมะตกหนักเช่นนี้ พวกเจ้าไล่ตามข้า
มาตลอดทางย่อมล�ำบากยิง่ นัก แต่ของทีพ
่ วกเจ้าต้องการคงเอาไปมิได้
เป็นแน่ จึงอยากเชิญพวกเจ้าดืม่ สุราจอกนีแ้ ล้วค่อย..."
"แล้วค่อย?" นักดาบเลิกคิว้ พลางกระชับอาวุธแน่นขึน้ หลายส่วน
"แล้วค่อยไปตายเสีย!" ชายชุดด�ำกระโดดขึน้ แสงสีเงินในมือพลัน
สาดวูบ

24 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 1

นักดาบเงื้ออาวุธพุ่งเข้าไปพร้อมตวาดเสียงกร้าว "บุก!"
เกิดเสียงปะทะกังวานใส แสงสีเงินในมือขวาของชายชุดด�ำกระทบ
กับคมดาบของอีกฝ่าย
"มีดลับ?" นักดาบผู้นั้นสูดหายใจเย็นเยียบ มันคล้ายได้ยินเสียง
วัตถุปริแตกจึงรีบถอยหลังทันที ทว่าสายไปเสียแล้ว ดาบทีเ่ ปล่งประกาย
ดุจหิมะในมือของมันแตกหักแทบทันใด
ชายชุดด�ำยิม้ พลางยกมือขึน้ นักดาบมองดูมดี ลับทีบ่ างราวปีกจักจัน่
ร่ายร�ำเป็นลายบุปผาอันตระการตาหาใดเปรียบ จากบุปผาหนึ่งดอก
สองดอกกลายเป็นพันดอกหมืน่ ดอก งดงามราวกับสัตตบงกชบานสะพรัง่
ในชั่วพริบตา ทว่ามันไม่อาจมองเห็นว่ามีดลับเล่มนั้นได้วาดรอยเลือด
บนล�ำคออย่างแผ่วเบา ชายชุดด�ำใช้ปลายเท้าเตะพืน้ ดีดตัวถอยหลังไป
สามก้าว ศีรษะของนักดาบพลันร่วงลงมา เลือดสดไหลทะลัก
"คนที่ส่งพวกเจ้ามาคงมิได้บอกกระมังว่าข้าคือผู้ใด" ชายชุดด�ำ
กลับมายังรถม้า หยิบจอกสุราที่เพิ่งวางลงเมื่อครู่ขึ้นมาอีกครั้ง "บางที
ยามนีพ
้ วกเจ้าอาจยอมดืม่ สุราจอกสุดท้ายแล้ว"
"มีดลับ...เจ้าเป็นคนของส�ำนักถังแห่งแคว้นสู่หรือ" เหล่านักดาบ
พากันถอยหลัง
"เช่นนัน้ กระมัง" ชายชุดด�ำสะบัดแขนเสือ้ เกาทัณฑ์ปกี แดงดอกเล็ก
พลันปักเข้าที่กลางหน้าผากของนักดาบผู้หนึ่ง "ในเมื่อพวกเจ้ากล่าวว่า
ข้าเป็นคนของส�ำนักถัง เช่นนัน้ ขอมอบเกาทัณฑ์ปกี แดงนีใ้ ห้แล้วกัน"
บรรยากาศเงียบสงัดลง เหลือเพียงเสียงหิมะโปรยปรายเบาๆ เท่านัน้
เหลือนักดาบยืนอยูส่ บิ กว่าคน ทว่าไม่มผี ใู้ ดกล้าเอ่ยค�ำ ไม่มผี ใู้ ดทราบว่า
อาวุธลับชิน้ ต่อไปจะพุง่ มาทีต่ นหรือไม่ พวกมันทุกคนล้วนกลัน้ ลมหายใจ
โอกาสรอดชีวติ ภายใต้อาวุธลับของส�ำนักถังนัน้ แทบไม่มี
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ชายชุดด�ำแย้มยิ้ม ดึงบังเหียนอย่างเบามือ "ย่าห์!"
รถม้าคันนั้นย�่ำหิมะผ่านเหล่านักดาบไปอย่างสบายใจ ไม่มีผู้ใด
กล้าขวางทางไว้อกี
หลังจากรถม้าแล่นไปได้กว่าสามหลี่ ชายชุดด�ำที่ดื่มสุราด้วย
รอยยิ้มอ่อนบางจึงวางจอกสุราลงและเริ่มไออย่างหนักหน่วง มันเช็ด
รอยเลือดทีเ่ ปือ้ นตรงมุมปากก่อนฝืนยิม้ เล็กน้อย "ของทีอ่ าจารย์ฝากให้ขา้
ไปส่งครานี้คือสิ่งใดกันแน่ เหตุใดตลอดทางจึงได้ดึงดูดผู้คนมากมาย
ปานนี"้
พูดจบมันก็โยนเชือกบังเหียนในมือทิ้งแล้วกระโดดพลิกตัวไป
บนหลังคารถ ทีแ่ ท้บนหลังคามีคนผูห้ นึง่ มายืนอยูต่ งั้ แต่เมือ่ ใดไม่รู้ คนผูน้ นั้
อายุราวสามสิบกว่า เรือนผมขาวโพลนปลิวสยายตามแรงลม ในมือ
ถือกระบีห่ ยกเล่มหนึง่ ทัว่ ร่างแผ่กลิน่ อายเทพเซียนหลายส่วน
"เจ้าคือถังเหลียน?" คนผู้นั้นหันมาส่งยิ้มให้ชายชุดด�ำ ก่อนใช้
ปลายเท้าดีดตัวจากหลังคารถ ทะยานไปยืนบนต้นไม้ขา้ งทางทีเ่ หลือแต่
กิง่ ก้านอย่างแผ่วเบา
มีดลับในมือชายชุดด�ำสาดแสงวูบ มันพุง่ ตัวตามไปจูโ่ จม แต่กลับ
กลายเป็นการโถมเข้าใส่อากาศ คนผู้นั้นหายตัวไปปรากฏอยู่บนต้นไม้
อีกด้าน
ชายชุดด�ำทะยานลงบนต้นไม้ที่อีกฝ่ายเคยยืน ม่านตาของมัน
หดเล็กลงอย่างรวดเร็ว "เจ้ารูน้ ามของข้า?"
"พวกเรายังต้องพบกันอีก" ชายผมขาวไม่ตอบ มันเพียงเก็บกระบี่
แล้วระบายยิม้ ก่อนทะยานจากไป
ถังเหลียนกลับมายังรถม้าและคุมให้มันพุ่งฝ่าหิมะต่อ
"ผมขาว กระบี่หยก วิชาตัวเบาเลิศล�้ำ ไยไม่เคยได้ยินอาจารย์
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กล่าวว่าในยุทธภพมียอดฝีมอื เช่นนี.้ .."
กระทัง่ ถึงยามราตรีสงัด หิมะตกหนักขึน้ เรือ่ ยๆ ถังเหลียนเร่งรถม้าไป
จนถึงวัดเก่าผุพงั แห่งหนึง่ มันเข้าไปในวิหารและก่อไฟเตรียมพักผ่อน แต่
จนแล้วจนรอดถังเหลียนก็ยงั อดนึกถึงบุรษุ ประหลาดทีเ่ จอเมือ่ ตอนกลางวัน
มิได้ ยามทีค่ นผูน้ นั้ ทะยานมายืนบนหลังคารถ ไอเข่นฆ่าของมันหนาแน่น
เสียจนลมหิมะพัดย้อนกลับ แต่เมื่อถังเหลียนเข้าประจันหน้า มันกลับ
เหมือนไม่มเี จตนาจะต่อสู้ พิจารณาจากวิชาตัวเบากับไอเข่นฆ่าเข้มข้นนัน้
ถังเหลียนไม่มนั่ ใจว่าจะเอาชนะได้
"ช่างเป็นคนแปลกพิกล" ถังเหลียนโยนฟางในมือใส่กองไฟ ใน
ตอนนั้นเองพลันมีเสียงม้าร้องดังมาจากหน้าประตู ถังเหลียนสะบัดมือ
ทัง้ สองข้างดับกองไฟทันทีแล้วทะยานร่างขึน้ ไปนัง่ ยองบนคานหลังคา
"หิมะนีต้ กหนักเกินไปแล้ว ต้องตกอีกนานเท่าไรจึงจะหยุดลงเสียที"
คนผูห้ นึง่ บ่นปอดแปดเสียงดังเดินเข้ามาในวิหารแล้วหย่อนก้นนัง่ ฟังเสียง
ดูแล้วคล้ายเด็กหนุม่ ทีค่ อ่ นข้างอ่อนเยาว์ผหู้ นึง่
"หึ! หากมิใช่ว่าม้าของข้าเป็นยอดอาชาที่หมื่นหลี่จะหาได้สักตัว
พวกเราก็คงถูกหิมะฝังไปตัง้ นานแล้ว" อีกคนหนึง่ เดินอาดๆ ตามเข้ามา
พร้อมน�ำ้ เสียงอ้อยอิง่ ทว่าฟังดูอายุมากกว่าหลายปี
"นีๆ่ ตลอดทางเจ้าพูดเรือ่ งนีม้ าตัง้ เท่าไรแล้ว เจ้าเป็นคนขายม้าหรือ"
เด็กหนุม่ เริม่ รูส้ กึ ร�ำคาญ
"มาก่อไฟก่อนเถิด" อีกคนหนึ่งไม่สนใจมัน
"แต่ใ นนี้ ห าได้ ห นาวไม่" น�้ ำ เสี ย งของเด็ ก หนุ่มฉายแววสงสั ย
"ราวกับ..."
"เพิง่ มีคนก่อไฟ" อีกคนหนึง่ ค้อมกายลง ใช้มอื แตะขีเ้ ถ้าบนพืน้ เบาๆ
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แล้วหันมามองเด็กหนุม่ "ยังร้อนอยู"่
ถังเหลียนอยูบ่ นคานหลังคาพลันพลิกกายทิง้ ตัวลงพืน้ อย่างเงียบเชียบ
มีดลับเหน็บอยูท่ งี่ า่ มนิว้ เตรียมพุง่ เข้าไป
"เยี่ยมไปเลย เช่นนี้ก็สะดวกแล้ว!" ความเบิกบานใจปรากฏบน
ใบหน้าของเด็กหนุม่ "ข้ายังกลัวว่าหญ้าชืน้ แล้วจะจุดไฟไม่ตดิ เสียอีก"
ถังเหลียนนิง่ อึง้ ไป คิดในใจว่าหรือจะเป็นแค่นกั เดินทางทัว่ ไปเท่านัน้
มันรีบโยนด้ายบางในแขนเสือ้ ไปรัดพันไม้คานแล้วดึงตัวเองกลับขึน้ ไป
เวลานีส้ องคนข้างล่างก่อไฟขึน้ และนัง่ อุน่ มืออยูข่ า้ งกองไฟ ถังเหลียน
มองลงไป เห็นหนึง่ คนในนัน้ สวมชุดสีแดงบางๆ ชัน้ เดียว ดวงหน้างามล�ำ้
ส่วนอีกคนหนึ่งหดร่างอยู่ในเสื้อคลุมขนจิ้งจอกตัวหนา เอนกายพิงเสา
อย่างผ่อนคลาย
"เหลยอูเ๋ จีย๋ เจ้าบอกจะพาข้าไปเมืองเสวีย่ เยวีย่ แต่กลับเดินผิดทาง
ถึงสองรอบ รอบนีเ้ จ้าแน่ใจว่ามาถูกทางแล้วหรือ" สองคนนีก้ ค็ อื เซียวเซ่อ
กับเหลยอูเ๋ จีย๋ ทีอ่ อกเดินทางมาจากคฤหาสน์เขาเสวีย่ ลัว่ นัน่ เอง พวกมัน
ออกเดินทางมาได้สบิ วันกว่าแล้ว แต่เพราะลมหิมะโหมกระหน�ำ่ เกินไป
ทัง้ สองจึงหลงทางวนเวียนอยูท่ เี่ ดิมนานมาก
เหลยอูเ๋ จีย๋ ยิม้ อย่างจนปัญญา "อันทีจ่ ริงข้าก็เพิง่ ไปเมืองเสวีย่ เยวีย่
ครัง้ แรกเหมือนกัน แต่วา่ ข้าสาบาน ครัง้ นีจ้ ะต้องถูกแน่"
เมื่อได้ยินค�ำว่าเมืองเสวี่ยเยวี่ย ถังเหลียนก็หัวใจกระตุกวูบและ
มองไปยังเหลยอูเ๋ จีย๋
มันแซ่เหลย? หรือว่าจะมาจากคฤหาสน์สกุลเหลยแห่งเจียงหนาน
แต่วา่ ชือ่ เหลยอูเ๋ จีย๋ นีไ้ ม่เคยได้ยนิ เลย
เซียวเซ่อมองเหลยอู๋เจี๋ยพลางแค่นยิ้มเล็กน้อย ก่อนหลับตาลง
ไม่สนใจมันอีก
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"เซียวเซ่อ..." เหลยอู๋เจี๋ยพลันมุ่นคิ้ว สูดจมูกดมกลิ่นในอากาศ
"เจ้าได้กลิ่นอันใดหรือไม่"
"กลิ่น?" เซียวเซ่อลืมตาขึ้นแล้วสูดจมูกบ้าง "เป็นกลิ่นดอกไม้
กลิ่นของกุหลาบ"
เหลยอู๋เจี๋ยลุกขึ้นยืนแล้วมองไปยังนอกประตู "กุหลาบจะบาน
ในวันหิมะตกหรือ"
"ไม่ บ าน นี่ เ ป็ น กลิ่ น หอมของน�้ ำ ค้ า งกุ ห ลาบ น�้ ำ ค้ า งกุ ห ลาบ
มีแหล่งก�ำเนิดจากต้าสือ* จั้นเฉิง** เจ่าวา*** หุยหุยกั๋ว**** หาซื้อได้ที่
หอร้อยบุปผาในนครหลวงเท่านั้น..." เซียวเซ่อไม่ได้ลุกขึ้น มันเพียง
หันไปมองนอกประตูและพบว่ามีสตรีนางหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ตั้งแต่
เมื่อไร
สตรีนางนั้นเป็นโฉมสะคราญ นางสวมอาภรณ์แบบบางสีม่วง
สายลมพั ด ผ่ า นชุ ด ยาวของนาง แสงจั น ทร์ สี เ งิ น อาบไล้ เ รื อ นร่ า ง
ขับให้ทั่วทั้งร่างนางขาวผุดผาดปานหยก นางส่งยิ้มบางให้คนทั้งคู่
กลิน่ กุหลาบอ่อนขจรขจายตามรอยยิม้ ของนางท�ำให้ดอู อ่ นโยนยิง่ กว่าเดิม
เสียงของนางเองก็นุ่มนวลหาใดเปรียบ "นึกไม่ถึงว่าที่ชานเมือง
ห่างไกลเช่นนี้จะได้พบกับผู้ที่มองความงดงามออก ข้าขอร้องเจ้าของ
หอร้อยบุปผามาหลายวันกว่านางจะยอมขายขวดหนึง่ แก่ขา้ ของหายาก
เช่นนีเ้ จ้าได้กลิน่ เพียงครูเ่ ดียวก็รเู้ สียแล้ว"
เซียวเซ่อแย้มยิม้ ตอบ "ลมแรงเดือนหนาว พวกเราก่อไฟอยูข่ า้ งใน
อบอุน่ ยิง่ นัก แม่นางจะเข้ามานัง่ สักครูห่ รือไม่"
"ไม่เป็นไร" หญิงสาวยังคงแย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนพลางยกมือขึ้น
* ต้าสือ คือจักรวรรดิอาหรับ
** จั้นเฉิง คืออาณาจักรจามปา หรือเวียดนามในปัจจุบัน
*** เจ่าวา คือเกาะชวา อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย
**** หุยหุยกั๋ว คือกลุ่มประเทศที่ชาวมุสลิมอยู่อาศัย
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ลูบจอนผม
"เจ้างดงามยิ่ง ยามสายลมพัดปอยผมก็ยิ่งงดงามนัก" เซียวเซ่อ
หันมามองเหลยอู๋เจี๋ย "แต่สหายน้อยผู้นี้ของข้าจิตใจมีเพียงความฝัน
เฉกเช่นวีรบุรษ
ุ เท่านัน้ เกรงว่าคงไม่เข้าใจจิตใจหญิงงาม"
เวลานี้เหลยอู๋เจี๋ยพลันมีเทียบสีทองแผ่นหนึ่งคีบอยู่ในมือ มันคือ
เทียบทีพ่ งุ่ ออกมาจากมือหญิงสาวตอนนางยกมือขึน้ ลูบจอนผม ความเร็วนี้
แม้กระทัง่ เหลยอูเ๋ จีย๋ ก็ยงั ตกตะลึง มันยกเทียบสีทองขึน้ มาดู บนนัน้ เขียนไว้
เพียงอักษรเดียว
'ตาย'
เหลยอู๋เจี๋ยนึกถึงต�ำนานเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ แม้ว่ามันเพิ่งจะได้
สัมผัสยุทธภพเป็นครัง้ แรก แต่มนั ก็ชอบฟังต�ำนานเล่าขานต่างๆ นานา
ของยุทธภพมาตัง้ แต่เด็กๆ อย่างเช่นในยุทธภพมีเรือ่ งเล่าสืบต่อกันมาว่า
'เยวี่ยจีแย้มยิ้มส่งเทียบ หมิงโหวโกรธเกรี้ยวสังหารคน'
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บทที่ 4
โลงศพทองค�ำ

เหลยอูเ๋ จีย๋ พลันมองไปข้างนอก มันเห็นเงาร่างสูงใหญ่รา่ งหนึง่ ยืนอยู่
ไม่ไกลบนก�ำแพงวัด ในมือคนผูน้ นั้ ถือดาบขนาดใหญ่มหึมาผิดหูผดิ ตา
เล่มหนึง่ และก�ำลังมองมาทางนีด้ ว้ ยสายตาเหีย้ มเกรียม
"เช่นนั้นก็ถูกแล้ว เช่นนั้นก็ถูกแล้ว" เหลยอู๋เจี๋ยพูดงึมง�ำ
เซียวเซ่อมุ่นคิ้วเล็กน้อย "อันใดถูกแล้ว"
"เยวีย่ จีแย้มยิม้ ส่งเทียบ หมิงโหวโกรธเกรีย้ วสังหารคน ถูกต้องแล้ว!
พวกมันก็คอื เยวีย่ จีกบั หมิงโหว กลุม่ ราชามือสังหารทีอ่ ยูใ่ นห้าอันดับแรก
ของท�ำเนียบนักฆ่าแห่งยุทธภพ!" เหลยอูเ๋ จีย๋ ตะโกนออกมาอย่างตืน่ ตะลึง
ทว่าเซียวเซ่อกลับมีสีหน้างุนงง "เจ้าบอกว่าพวกมันส่งเทียบให้
พวกเรา เช่นนัน้ ก็..."
"จะฆ่าพวกเรา!" เหลยอู๋เจี๋ยผงกศีรษะอย่างไม่มีท่าทีเคร่งเครียด
แม้แต่น้อย หน�ำซ�้ำกลับดูตื่นเต้นดีใจเสียด้วย
"เหตุใดต้องฆ่าพวกเราด้วย" เซียวเซ่อมองเยวีย่ จีทยี่ นื อยูห่ น้าประตู
นางยังคงส่งยิม้ มาทางนีโ้ ดยไม่เอ่ยอันใด
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"ไม่รู้" เหลยอู๋เจี๋ยส่ายศีรษะ
เยวีย่ จีสา่ ยหน้า ในทีส่ ดุ ก็เอ่ยปาก "ทีจ่ ริงแล้วข้าตัง้ ใจจะส่งเทียบนี้
ให้อกี ท่านหนึง่ ในนี้ แต่กฎของพวกเราคือผูท้ รี่ บั เทียบจะต้องตาย ดังนัน้
ชีวติ ของท่านทัง้ สองในคืนนี้ โปรดทิง้ ไว้ทนี่ ดี่ ว้ ยกันเถิด"
"ข้าเคยได้รับเทียบของพวกเจ้าแล้ว แต่ข้าหาได้ตายไม่" เสียง
อั น ทรงพลั ง ดั ง ขึ้ น เหลยอู ๋ เ จี๋ ย เห็ น เงาสี ด� ำ ร่ ว งลงจากด้ า นบนมายั ง
เบื้องหน้ามันอย่างมั่นคง ขวางหน้ามันกับเยวี่ยจีเอาไว้
"ท่านผู้นี้คือ..." เหลยอู๋เจี๋ยเดินเข้าไป
"ถังเหลียน" เยวี่ยจีแย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนอีกครั้ง "พวกข้าก็เลย
เร่งเดินทางมาฆ่าเจ้าอย่างไรเล่า"
หมิงโหวทีย่ นื อยูบ่ นก�ำแพงวัดยกดาบเล่มโตขึน้ บ่าคล้ายเตรียมพร้อม
"ถังเหลียน! ท่านคือถังเหลียน!" เหลยอูเ๋ จีย๋ ร้องออกมาอย่างตกตะลึง
"ท่านคือถังเหลียน หัวหน้าศิษย์ของเมืองเสวีย่ เยวีย่ ! อย่างนัน้ ท่านก็คอื
ศิษย์พี่...ศิษย์พี่ใหญ่ของข้า! ข้าคือเหลยอู๋เจี๋ย มาจากส�ำนักเหลยแห่ง
เจียงหนาน ก�ำลังจะไปเมืองเสวีย่ เยวีย่ ..."
"ระวัง!" ถังเหลียนตวาดลั่นและผลักเหลยอู๋เจี๋ยออกไป แสงสีเงิน
ในมือมันสาดวูบรับดาบเล่มมหึมาทีพ
่ งุ่ เข้ามาจากระยะสิบก้าวไว้ได้อย่าง
มัน่ คง
เยวี่ยจีหัวร่อแผ่วเบา "หมิงโหวไม่ชอบพูดจาแต่ก�ำเนิด มันจึง
เกลียดคนพูดมากเป็นที่สุด"
"ช่างเป็นดาบที่ใหญ่โตยิ่งนัก!" แม้มองดูจากที่ไกลก็รู้ได้ว่าเป็น
ดาบยักษ์ที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่ง แต่เมื่อได้มองใกล้ๆ เซียวเซ่อยังคงรู้สึก
ตื่นตะลึง นั่นไม่ใช่แค่ดาบแล้ว มันไม่ต่างจากประตูเหล็กบานหนึ่ง
เลยสักนิด คนธรรมดาสามสีค่ นยังไม่แน่วา่ จะยกไหว ทว่าหมิงโหวกลับ
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ถือดาบนัน้ ด้วยมือข้างเดียวและขยับได้ดงั่ ใจ
เมือ่ เทียบกันแล้วอาวุธของถังเหลียนกลับเล็กผิดหูผดิ ตา เล็กยิง่ กว่า
มีดสัน้ ทัว่ ไปเสียอีก หากไม่ตงั้ ใจมองก็แทบมองไม่เห็น ภายใต้แสงจันทร์
สาดส่อง มันราวกับเป็นเพียงแสงหนึง่ สายไหลวนอยูใ่ นมือของถังเหลียน
เท่านัน้
"เจ้าบาดเจ็บแล้ว" หมิงโหวโดดถอยไปข้างหลัง เสียงของมันทุม้ ต�ำ่
แหบพร่าประหนึง่ ขากเค้นออกมาจากกล่องเสียงก็มปิ าน
"พิษไป๋เซียงซั่น (ร้อยสุคนธ์ก�ำจาย) ที่เจ้าโดนก็ยังไม่ได้ถูกถอน
อย่างสมบูรณ์ หาไม่แล้วดาบนีข้ า้ คงต้านไม่อยู"่ ถังเหลียนเช็ดเลือดทีซ่ มึ
ตรงมุมปาก
"แต่ดาบต่อไปเจ้าต้านไม่อยู่แน่" คนที่พูดคราวนี้กลับเป็นเยวี่ยจี
ทีย่ นื อยูห่ น้าประตู
"ข้าจะต้านนางไว้เอง!" เหลยอู๋เจี๋ยเดินขึ้นหน้าหนึ่งก้าวมาขวาง
ระหว่างถังเหลียนกับเยวี่ยจี "ศิษย์พี่รับแทนข้าหนึ่งคมดาบ เช่นนั้น
ข้าก็จะรับแทนศิษย์พหี่ นึง่ คมดาบเช่นกัน!"
"โอ้...เจ้าก็เป็นคนของเมืองเสวีย่ เยวีย่ เหมือนกันหรือ เช่นนัน้ ฆ่าเจ้า
ก็ไม่นับว่าเสียแรงเปล่า แต่ว่าดาบของหมิงโหวไม่ได้ใช้กับผู้อื่นง่ายๆ
เจ้าลองกระบี่ของข้าก่อนแล้วกัน" เยวี่ยจีชักสายคาดเอวสีเงินออกมา
สายคาดเอวนั้นสั่นไหวแผ่วเบา ก่อนกลายเป็นกระบี่เล่มหนึ่งสะท้อน
แสงจันทร์วบั วาว
"กระบี่ซู่อี (รัดอาภรณ์)" เซียวเซ่อทอดถอนใจ "อาวุธของพวกเจ้า
ทัง้ สองช่างเหมาะสมกันยิง่ นัก"
"กระบีซ่ อู่ ี ดาบจินจวี้ (ทองยักษ์) ผูท้ ไี่ ด้พบอาวุธสองชิน้ นีใ้ นคืนเดียว
มีไม่มากนัก เจ้าจงดูให้ด!ี " เยวีย่ จีกระโดดขึน้ อาภรณ์ยาวพลิว้ ไหว เงาสีมว่ ง
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วูบวาบ กระบีข่ องเยวีย่ จีพงุ่ เข้าใส่หน้าอกเหลยอูเ๋ จีย๋
"ประเสริฐ!" เหลยอูเ๋ จีย๋ หัวเราะร่า สองมือมันประกบรับกระบีข่ อง
เยวีย่ จีไว้ได้
เยวีย่ จียกเท้าเตะใส่หน้าอกของเหลยอูเ๋ จีย๋ ปลายเท้านางเปล่งแสง
สีเงิน ใบเลือ่ ยบางเฉียบทีซ่ อ่ นอยูป่ รากฏขึน้ เหลยอูเ๋ จีย๋ รีบปล่อยกระบีแ่ ล้ว
ถอยหลบ ใบเลือ่ ยวาดผ่านแผ่นอกมันไปเพียงเฉียดฉิว
"เคยได้ ยิ น ว่ า อาวุ ธ ระเบิ ด ของส� ำ นั ก เหลยแห่ ง เจี ย งหนานนั้ น
เป็นหนึ่งในใต้หล้า แต่นึกไม่ถึงว่าก�ำลังภายในของสหายน้อยก็น่าทึ่ง
เช่นกัน ถึงขัน้ รับกระบีซ่ อู่ ขี องข้าด้วยมือเปล่าได้" เยวีย่ จีกล่าวชม
เหลยอูเ๋ จีย๋ สูดหายใจหนึง่ เฮือก "กระบีข่ องเจ้าข้าเคยได้ยนิ ชือ่ เสียง
แต่หมัดของข้า เจ้าไม่เคยพบ" มันประสานมือสองข้าง ร่างกายพลัน
มีไอร้อนขุมหนึง่ พวยพุง่ ออกมา มันค�ำรามขึน้ ก่อนปล่อยหมัดใส่เยวีย่ จี
หมัดนี้รุนแรงยิ่งนัก ก�ำปั้นยังไม่ถึงเบื้องหน้า หิมะข้างหลังเยวี่ยจี
ก็ถกู พัดกระจายทัง้ ผืน
เป็นหมัดไร้ทิศของสกุลเหลย หมัดยังไม่ถึงตัว แต่พลังปราณ
กลับถึงก่อนแล้ว เคยได้ยินว่าเหลยเลี่ยประมุขรุ่นที่สามของสกุลเหลย
เคยโจมตีประมุขสกุลมู่หรงบาดเจ็บในระยะสี่จั้ง* ด้วยวิชาหมัดชุดนี้
ถังเหลียนคิดในใจ แม้เหลยอู๋เจี๋ยจะยังเยาว์วัย ทว่าฝีมือวิชาหมัดมัน
หาได้ธรรมดาสามัญไม่
ยามนี้เยวี่ยจีกระโจนหลบลมหมัด นางเงื้อกระบี่ซู่อีขึ้น คมกระบี่
สีเงินพลันเปล่งประกายพร่างตาสูแ้ สงจันทราทีส่ าดส่อง ท�ำให้ผคู้ นโดยรอบ
นึกอยากปิดตา กระบีซ่ อู่ รี าวกับละลายเป็นส่วนหนึง่ ของแสงจันทร์ เยวีย่ จี
ยกกระบีข่ นึ้ ด้วยรอยยิม้ งดงามสุดจะเปรียบปาน
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบระยะประมาณ 3.3 เมตร
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เซียวเซ่ออดทอดถอนใจมิได้ "มิน่าเล่านางจึงมีนามว่าเยวี่ยจี
(ยอดพธูแห่งจันทรา)"
เหลยอูเ๋ จีย๋ เองก็เงยหน้ามองภาพอันเฉิดฉายนี้ แสงจันทร์เหล่านัน้
รวมตัวกันอยูบ่ นกระบีแ่ ละพริบตานัน้ วงแสงจันทร์จำ� นวนมากก็พงุ่ ออกมา
"นั่นไม่ใช่แสงจันทร์ เป็นกระบี่!" ถังเหลียนรีบกล่าวเตือน
เหลยอูเ๋ จีย๋ พลันทะยานออกไปยังลานกว้างนอกวิหาร วงแสงจันทร์
นับไม่ถว้ นไล่ตามมันไปติดๆ มันปล่อยหมัดอย่างบ้าคลัง่ ออกไปรอบตัว
ต้านวงแสงจันทร์ที่มาจากทุกทิศทาง มองดูจากที่ไกลคล้ายเหลยอู๋เจี๋ย
ก�ำลังเต้นร�ำอย่างบ้าคลัง่ อยูใ่ ต้แสงจันทร์
ขณะนั้นในลานกว้างก็บังเกิดเงาร่างเยวี่ยจีจ�ำนวนมาก พวกนาง
บ้ า งเงื้ อ กระบี่ ว าดเหวี่ ย งอยู่บ นพื้ น บ้ า งลอยทะยานอาบแสงจั น ทร์
บ้างแทงกระบีอ่ ยูห่ า่ งจากเหลยอูเ๋ จีย๋ สีฉ่ อื่ * กระบีซ่ อู่ ใี นมือของนางสาดแสง
สีเงิน แต่ไม่วา่ อย่างไรก็ทะลวงพายุหมัดทีเ่ หลยอูเ๋ จีย๋ สร้างขึน้ ไม่ได้
ยามนี้ทั้งสองต่างรอจังหวะเวลา เยวี่ยจีก�ำลังรอให้พายุหมัดของ
เหลยอู๋เจี๋ยเผยช่องโหว่ เพียงช่องโหว่เดียวเท่านั้น กระบี่ซู่อีของนาง
ก็จะทะลวงการป้องกันของมันเข้าไปและจะไม่มีใครหยุดยั้งได้อีก ส่วน
เหลยอู๋เจี๋ยเองก็รอให้การโจมตีของเยวี่ยจีอ่อนก�ำลังลง ยามนั้นมันจะ
เปลีย่ นการป้องกันเป็นโจมตีเพือ่ เอาชนะในหมัดเดียว!
ทันใดนั้นเยวี่ยจีพลันรั้งกระบี่กลับ เงาร่างทั้งหมดของนางกลับ
รวมเป็นหนึง่ วงแสงจันทร์มลายหายไปในชัว่ พริบตา
"ตอนนีล้ ะ่ !" เหลยอูเ๋ จีย๋ ปีตยิ นิ ดี มือซ้ายมันวาดเป็นวง ทว่ามือขวา
กลับเหวีย่ งออกไป ออกหมัดใส่เยวีย่ จีทอี่ ยูเ่ บือ้ งหน้า
ไม่ ไม่ใช่ ถังเหลียนตกตะลึง
* ฉื่อ (เชียะ) คือหน่วยวัดความยาวของจีน โดย 1 ฉื่อเท่ากับ 10 ชุ่น 1 ชุ่นเทียบระยะประมาณ 1 นิ้ว
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เหลยอูเ๋ จีย๋ ตกตะลึงยิง่ กว่า ด้วยเพราะหมัดของมันเหวีย่ งผ่านร่าง
ของเยวีย่ จี กลับโจมตีถกู ความว่างเปล่า เยวีย่ จีสง่ ยิม้ ให้มนั บางๆ ก่อน
เงาร่างนัน้ จะพลันจางหายไป
เป็นเงาลวงตา? เหลยอู๋เจี๋ยสูดลมหายใจเย็นเยียบ
ไม่...ไม่ใช่แค่เงาลวงตา เหลยอู๋เจี๋ยพลันมองเห็นเงาร่างหนึ่ง
ผุดขึน้ จากผืนหิมะใต้เท้าพร้อมประกายแสงสีเงิน เป็นเยวีย่ จีในชุดสีมว่ ง
พุ่งขึ้นมาจากพื้นแทงกระบี่สีเงินใส่หน้าอกของเหลยอู๋เจี๋ย การป้องกัน
เหลยอูเ๋ จีย๋ ถูกทะลวงเข้ามาได้แล้ว ยามนีม้ นั ไม่อาจป้องกันตัว จะถอยหลบ
ก็ไม่ทนั การณ์ ท�ำได้เพียงโจมตีสวน แต่กด็ คู ล้ายจะสายไปแล้วเช่นกัน!
หากเป็นจอมยุทธ์ทั่วไปคงไม่ทัน แต่ส�ำหรับเหลยอู๋เจี๋ยนั้นยังทัน
อยู่ เพราะว่ามันแซ่เหลย! เหลยที่แปลว่าฟ้าค�ำรามของสกุลเหลยแห่ง
เจียงหนาน!
"ย้าก!" เหลยอู๋เจี๋ยค�ำรามลั่น เท้าของมันกระทืบลงพื้น
เสียงระเบิดดังสนัน่ หวัน่ ไหว เหลยอูเ๋ จีย๋ กระโดดถอยห่างออกมา ทว่า
หลังถอยไปสามสี่ก้าวก็เซล้มลงบนพื้น มันหายใจถี่หอบ แผ่นหลังและ
สาบเสือ้ เปียกเหงือ่ เป็นวงกว้าง
ส่วนเยวี่ ย จี พ ลิ ก กายกลางอากาศกลั บ มายื น ลงบนพื้ น หิ ม ะ
อย่างมั่นคง
"กระบี่ เ งาจั น ทร์ วิ ช าเสมื อ นเงา ล้ ว นเป็นยอดวิ ช าสั ง หารคน"
ถังเหลียนมองเยวี่ยจีที่อยู่ในลานกว้างพลางเอ่ยชื่นชม
เยวี่ยจีส่ายศีรษะ "ต่อให้เป็นวิชาสังหารคนที่เลิศล�้ำเพียงใด แต่
ฆ่าคนทีส่ มควรฆ่าไม่ได้กน็ บั ว่าไร้ประโยชน์"
เหลยอู๋เจี๋ยนั่งหอบหายใจอยู่บนพื้นพลางปาดเหงื่อบนหน้าผาก
"การต่อสู้เมื่อครู่นี้เจ้าชนะแล้ว"
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"เจ้ากล่าวขบขันแล้ว พวกข้าเป็นมือสังหาร ไม่มแี พ้ชนะ มีแต่รอด
กับตาย" เยวีย่ จียกกระบีข่ นึ้ มาอีกครัง้
เหลยอูเ๋ จีย๋ ก็ลกุ ขึน้ มาเช่นกัน แววตามันยังคงตืน่ เต้น "คิดไม่ถงึ ว่า
เพิ่งเข้ายุทธภพมาก็ได้พบคู่ต่อสู้เช่นนี้ ช่างเป็นวาสนาของเหลยอู๋เจี๋ย"
ไอร้อนบนร่างกายของเหลยอูเ๋ จีย๋ คุกรุน่ ยิง่ ขึน้ อาภรณ์สแี ดงปลิวไสวราวกับ
เปลวเพลิงโชติช่วงใต้แสงจันทร์ก็มิปาน นัยน์ตาของมันก็เปลี่ยนเป็น
สีแดงเพลิงทันที
"นีม่ นั ..." ถังเหลียนมุน่ คิว้ แม้แต่นยั น์ตาก็กลายเป็นสีแดงเพลิงหรือ
มันไม่เคยได้ยนิ ว่าสกุลเหลยมีวรยุทธ์พลิ กึ พิลนั่ เช่นนีด้ ว้ ย
"เยวีย่ จี พวกเราไป" หมิงโหวยกดาบยักษ์ในมือขึน้ มาและย่างเท้า
ออกไปจากวัด
เยวี่ยจีพยักหน้าและพันกระบี่ไว้กับอาภรณ์อีกครั้ง
"นี่ ไยบอกจะไปก็ไป" เหลยอูเ๋ จีย๋ ไม่เข้าใจ มันก้าวเข้าไปพร้อมยืน่ มือ
คิดจะรัง้ หมิงโหวไว้
หมิงโหวหมุนกายโดยพลัน ดาบยักษ์ในมือหวดลงมาใส่เหลยอูเ๋ จีย๋
เหลยอู๋เ จี๋ ย ไม่ เ คยพบพลั ง ดาบเช่ น นี้ ม าก่อน ราวกั บ เผชิ ญ
ขุนพลนับพันอาชานับหมื่นห้อตะบึงมาที่มันอย่างทรงพลังและเด็ดขาด
หาใดเปรียบ เหลยอู๋เจี๋ยไม่สงสัยแม้แต่น้อย ดาบยักษ์นี้บั่นเอวคนขาด
เป็นสองท่อนได้อย่างง่ายดายแน่นอน มันไม่ใช่ความอันตรายทีน่ มุ่ นวล
เหมือนอย่างกระบี่ของเยวี่ยจี แต่เป็นความอันตรายที่เถรตรงไร้เหตุผล
ท�ำให้คนอับจนไร้ทางป้องกัน สิง่ เดียวทีจ่ ะท�ำลายมันได้นนั้ ...
คือการโจมตีที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า!
เหลยอูเ๋ จีย๋ ปล่อยหมัดคูอ่ อกไปโดยไม่ลงั เลแม้แต่นอ้ ย ปราณหมัด
กระทบกับดาบยักษ์ แรงปะทะท�ำให้มนั กระเด็นถอยออกไปอีกสามก้าว
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เหลยอู๋เจี๋ยรู้สึกว่ามีโทสะพลุ่งพล่านอยู่ในแผ่นอก เมื่อโทสะสงบลง
ก็กระอักเลือดออกมา หมิงโหวยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย
มันเพียงมองเหลยอูเ๋ จีย๋ ด้วยแววตาเรียบเฉย ก่อนหมุนกายออกไปจากวัด
โดยมีเยวีย่ จีตามไปข้างหลัง เพียงไม่กฝี่ กี า้ วก็ไร้เงาทัง้ คู่
ถังเหลียนมุน่ คิว้ "แปลกจริง ไยหมิงโหวกับเยวีย่ จีจงึ จากไปกะทันหัน"
เซียวเซ่อลุกขึ้นยืนอย่างเนิบนาบ มันหยิบขวดใบเล็กออกมาจาก
อกเสือ้ แล้วเทลูกกลอนสีขาวออกมาเม็ดหนึง่ โยนให้เหลยอูเ๋ จีย๋ ทีย่ งั ยืนอึง้
อยูท่ เี่ ดิม "ดาบของผูใ้ ดเจ้าก็กล้าเข้าไปรับเสียหมด"
เหลยอูเ๋ จีย๋ ทีย่ งั ตะลึงงันรับยาลูกกลอนไป นัยน์ตามันยังคงว่างเปล่า
ในหัวยังคงหวนคิดถึงอานุภาพของดาบเมือ่ ครู่ มันไม่เคยเจอดาบเช่นนี้
มาก่อน ดาบเล่มนัน้ ราวกับทะลวงโลกของมันจนเป็นรู และมันก�ำลังมองดู
โลกใบใหม่ผา่ นรูนนั้ อยู่
"เลิกเหม่อได้แล้ว ทางนัน้ มีพใี่ หญ่ชดุ ด�ำยืนอยู"่ เซียวเซ่อทอดถอนใจ
"พีใ่ หญ่วางอันใดไว้ทหี่ ลังวัดใช่หรือไม่ ทีน่ นั่ มีคนแอบเข้าไปแล้ว ข้าเกรงว่า
หมิงโหวกับเยวีย่ จีคงไม่อยากให้เฒ่าประมงได้กำ� ไร*..."
ไม่รอเซียวเซ่อพูดจบ ถังเหลียนก็พุ่งตัวไปยังหลังวัดทันที
เซียวเซ่อยกห่อผ้ายาวของเหลยอู๋เจี๋ยขึ้นมาโยนให้มัน
เหลยอู๋เจี๋ยรับห่อผ้าไปและค่อยๆ มีสติคืนมา "จะท�ำอันใด"
"ตามไปสิ!" เซียวเซ่อยกเท้าถีบมัน "พวกเราจะไปเมืองเสวี่ยเยวี่ย
มิใช่หรือ ยามนีห้ วั หน้าศิษย์ของเมืองเสวีย่ เยวีย่ อยูต่ รงหน้าพวกเราแล้ว
ไม่ตามมันไป หรือจะให้เดินทางส่งเดชตามเจ้า!"
"อ้อๆๆ ใช่!" เหลยอู๋เจี๋ยพลันกระจ่างแจ้ง จึงวิ่งไปหลังวัดทันที
ทัง้ สองวิง่ ไปยังหลังวัด ทว่ากลับเห็นถังเหลียนยืนอยูบ่ นหลังคารถม้า
* เฒ่าประมงได้ก�ำไร หมายถึงการที่มือที่สามฉวยโอกาสระหว่างที่สองฝ่ายก�ำลังทะเลาะวิวาทรับเอา
ผลประโยชน์ไป
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รอบข้างมีเศษดาบกับศพหลายร่างเกลือ่ นกลาดเต็มพืน้ ถังเหลียนเอ่ยอย่าง
เหยียดหยาม "เป็นแค่กากเดน ยังกล้าท�ำเรือ่ งลักเล็กขโมยน้อย"
ทว่าอีกสองคนไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อย ยามนี้พวกมันเห็นว่า
ม้าเทียมรถถูกกระบีฟ
่ นั คอขาดนอนจมกองเลือด สิง่ ของในรถม้าลืน่ ไหล
ร่วงลงมายังกองหิมะ เผยให้เห็นรูปร่างของมัน
นั่นคือโลงศพใบหนึ่ง เป็นโลงศพทองค�ำ!
เซี ย วเซ่ อ เดิ น เข้ า ไปโดยไม่ส นใจว่ า ถั ง เหลี ย นได้ เ ตรี ย มมี ด ลั บ
พร้อมจ่อคอมันแล้ว มันสัมผัสโลงศพสีทองอร่ามทีส่ ลักลายบุปผาอันวิจติ ร
งดงามอย่างลืมสิน้ ทุกสิง่ ครูใ่ หญ่จงึ สูดหายใจหนึง่ เฮือกพลางเอ่ยชืน่ ชม
"เป็นทองค�ำบริสทุ ธิ์ ไม่ใช่ทองชุบอย่างแน่นอน นีเ่ ป็นโลงศพทีห่ ลอมขึน้ มา
จากทองค�ำแท้ทงั้ ใบ! ราคาสูงมากยิง่ !" มันพยักหน้าเมือ่ ได้ขอ้ สรุปสุดท้าย
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