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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



'เทียบท้าปฐพี' แค่ชื่อเรื่องก็บ่งบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเก่ียวกับ 

การชงิแผ่นดนิและความเป็นใหญ่ แต่มากกว่ารกัจะมเีพียงเรือ่งชงิอ�านาจ

อย่างเดยีวได้อย่างไร ต้องมเีรือ่งความรกัท่ีมากกว่าค�าว่ารักตามสไตล์เรา

ด้วยค่ะ นอกจากนีแ้ล้วยังมเีรือ่งของความสมัพันธ์ของตัวละครอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ 

แค่พระนางเท่าน้ัน มติรภาพและการต่อสูจ้งึเป็นอกีสิง่หน่ึงท่ีน่าสนใจมาก

ในเรือ่งนีค่้ะ

โดยเล่มท่ีนักอ่านถืออยู่น้ีเป็นการรีพริ้นต์เปลี่ยนปกใหม่ เนื่องจาก 

มซีรีีส์่แล้วมเีสยีงเรยีกร้องจากนักอ่านมากกว่ารกัอย่างท่วมท้นจรงิๆ ท�าให้ 

เราตดิต่อนกัวาดทีเ่ป็นยอดฝีมอืมาวาดปกท่ีงดงามให้ เพ่ือให้ถูกใจนักอ่าน 

ของเราทกุท่านค่ะ

เทียบท้าปฐพีมีท้ังหมดสามเล่มจบ ซึ่งเน้ือหาจะเข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ  

ตามล�าดบั บอกเลยว่าน่าติดตามจนวางไม่ลง จะเล่ามากก็ไม่ได้ค่ะ รอให้

ทุกท่านไปติดตามกันเองดีกว่า ว่าแล้วจะรอช้าอยู่ท�าไม เปิดหน้าถัดไป 

และตะลยุไปในปฐพีนีด้้วยกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ได้ยินว่าบนยอดเขาชงัหมงัมหีมากอยู่กระดานหนึง่ มทิราบซือ่จือ่ 

เคยสดบัหรอืไม่" ไป๋เฟิงซเีบนสายตาขึน้มองเบ้ืองหน้า

หวงเฉากลอกตา พยักหน้า "เคย"

นางเอ่ยอย่างแช่มช้า "ข้างกระดานหมากมอีกัษรสลกัไว้ว่า 'หมากจน 

บนชงัหมงั เว้นอาสน์ร้างว่างรอรา ฟ้าใหม่เหล่าผูก้ล้า เทยีบฤทธาชงิปฐพี'  

ชาวโลกล้วนแต่กล่าวขานกันว่าหมากกระดานนัน้และอกัษรสองวรรคนัน้

เป็นสวรรค์ท่ีประทานไว้เป็นนิมติล่วงหน้าว่าจะมีวีรบรุษุล�า้หล้าสองคนร่วมชงิ

ปฐพี หากท่านเป็นหน่ึงในนัน้ โลกนีก็้ยังมผีูต่้อกรอกีผูห้น่ึงซึง่ทดัเทยีมกัน 

กล่าวเช่นน้ีก็เหลอืเพียงห้าส่วนแล้วมใิช่หรอื"



 ไป๋เฟิงซ ี  จอมยุทธ์หญิงผู้ได้รับสมญาว่า 'อาภรณ์ขาว 

จันทร์หิมะ เฉิดโฉมปราดเปร่ืองไร้เปรียบปาน' 

อปุนสิยัขีเ้ซา ขีเ้ล่น ตะกละ ไม่ค่อยเป็นกุลสตรี

 เยียนอิ๋งโจว  ขุนพลวายุกล้าแห่งสี่ขุนพล 'วายุ น�้าค้าง หิมะ 

พิรุณ' แห่งจี้โจว สัตย์ซื่อ ขี้อาย

 เฮยเฟิงซี  หนึ่งในสี่กงจื่อผู ้ย่ิงใหญ่แห่งใต้หล้า สูงสง่า  

รูปโฉมหล่อเหลา ได้รับสมญาว่า 'อาภรณ์ด�า 

จันทร์หมึก กรายมาเหนือเมฆา' ถูกเรียกขาน 

ร่วมกับไป๋เฟิงซว่ีา 'ไป๋เฟิงเฮยซ'ี

 หวงเฉา  ซือ่จือ่แห่งจีโ้จว รปูร่างสงูใหญ่ นัยน์ตาสนี�า้ตาล

ทอง ท่วงทสีงูศกัดิแ์ละหย่ิงทะนง มกัสวมอาภรณ์

แพรไหมสม่ีวง ได้รบัการยกย่องเป็นหน่ึงในสีก่งจือ่

ผูย่ิ้งใหญ่แห่งใต้หล้า

 อว้ีอู๋หยวน  ได้รบัการยกย่องให้เป็นกงจือ่อนัดบัหน่ึงในใต้หล้า 

ท่วงท่าสงูส่งบรสิทุธ์ิปราศจากมลทิน
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ค�่าคืนยามจื่อ* ดวงดาราที่แต่งแต้มม่านฟ้าด�าสนิทดั่งหยาดฝน 

อันพร่างพราย จันทร์กระจ่างวงหนึ่งแขวนอยู่กลางท้องนภา

มหาคีรีอันดับหนึ่งแห่งต้าตง...เขาชังหมัง (ไพศาล) ภายใต ้

การสาดส่องของดวงดาวและดวงเดอืน เขาชงัหมงัประหนึง่ภูผาหยกสงูชนั 

ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนอืท่ีราบฉีอว๋ิน แสงจนัทร์ดจุแพรสเีงนิโปร่งบางทีค่ลมุ 

ลงมาขบัให้เขาชงัหมงัดูสงูศักด์ิเลศิลอยสมกับสมญัญา 'ราชนัแห่งขุนเขา'

ณ ยอดเขาสูงล�้า บัดนี้มีผู้เฒ่าสองคนก�าลังนั่งประจันหน้ากันอยู่ 

คนหน่ึงสวมอาภรณ์ขาว คนหนึ่งสวมอาภรณ์ด�า ล้วนแต่อายุราวห้าสิบ 

ใบหน้าซบูตอบ ตรงกลางระหว่างท้ังสองคอืศลิาสณัฐานสีเ่หลีย่มขนาดเขือ่ง

ก้อนหน่ึง ด้านบนถูกเจียนจนเรียบเสมอกัน จารสลักเป็นกระดานหมาก  

บนกระดานฝังก้อนศิลาขนาดเล็กไว้แน่นขนัด ข้างกายคนทั้งสองมีศิลา 

บทน�ำ
    

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.



8 เทียบท้าปฐพี 1

ก้อนใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งละสามสี่ก้อน เมื่อใดต้องการวางหมากก็บิออกจาก 

ศิลาก้อนใหญ่ ฉวยจังหวะที่ศิลาอยู่ในมือถูคลึงสักหน่อย ศิลานั้นก็จะ 

กลายเป็นตวัหมากกลมแบน หากถึงคราลงหมาก ตวัหมากก็จะฝังลงใน

กระดานศิลาหนึ่งชุ่น* โผล่ขึ้นมาหนึ่งชุ่น ไม่ผิดเพี้ยนสักกระเบียด

บนกระดาน หมากได้เดินไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทั้งสองฝ่ายก�้าก่ึงสูสี  

กวางจักสิ้นในมือผู้ใด** ยังไม่ประจักษ์

"ดาวเดอืนท่ีสกุสกาวถึงเพียงน้ีไม่ได้พบมานานนักหนาแล้ว" ดวงตา

แฝงรอยครุ่นคิดของผู้เฒ่าอาภรณ์ขาวพลันละจากกระดาน เขาเงยหน้า

แหงนมองดวงจนัทร์และดวงดาวดาษฟ้าอย่างสะทกสะท้อนใจ

"กลยุีคเสือ่มทรามก็ยากทีจ่ะสกุสกาว" ผูเ้ฒ่าอาภรณ์ด�าเคลือ่นสายตา

ไปยังห้วงฟ้ายามราตร ี "พ้นยามจือ่แล้ว ควรมาได้แล้วกระมงั" ในน�า้เสยีง 

แฝงเศษเสีย้วแห่งการเฝ้ารอวาดหวัง

สิ้นเสียงท่านผู้เฒ่า บนม่านฟ้าก็พลันบังเกิดแสงโชติช่วง ดาว 

อนัเจดิจ้าดวงหนึง่เคลือ่นผ่านเวหา วินาทนัีน้แสงดาวสาดทะลวงเก้าชัน้ฟ้า  

ถึงกับกลบรัศมีแห่งเดือนเด่นดวงนั้น ส่องให้ฟ้าดินสว่างไสวในพริบตา

"ปรากฏแล้ว...ในที่สุดก็ปรากฏแล้ว!" ดวงตาสงบนิ่งของผู้เฒ่า

อาภรณ์ขาวมีแววตื่นเต้นโถมทะลักออกมาทันใด

ทว่าในเวลานี้เอง บนม่านฟ้าก็มีดาวอีกดวงหนึ่งเคลื่อนผ่าน มัน 

ส่องแสงเรอืงโรจน์จบัตา สว่างอย่างอหังการราวกับทัว่ท้ังฟ้าดนิมทีีใ่ห้มนั

เป็นดาวได้เพียงดวงเดียว

"ดูนั่น! ดังคาด...ปรากฏเช่นกันดังคาด!" ใบหน้าซูบตอบของผู้เฒ่า

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 เชียะ (ฉื่อ)

** กวางจักสิ้นในมือผู้ใด เป็นส�านวน หมายถึงอ�านาจปกครองจะเป็นของใคร หรือใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะใน

ขั้นสุดท้ายยังไม่เป็นที่แน่ชัด 'กวาง' ในที่นี้หมายถึงเป้าของการล่าสัตว์ อุปมาถึงบัลลังก์หรืออ�านาจปกครอง
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อาภรณ์ด�าฉายแววกระชุ่มกระชวยอันมิอาจระงับ

"พวกมัน...มาแล้วในที่สุด" ผู ้เฒ่าอาภรณ์ขาวยืดกายข้ึน มอง 

ดวงดาราทั้งสองที่สุกสว่างประชันกับดวงเดือน 

"ฉะนั้น...ในที่สุดกลียุคนี้ก็จะปิดฉากแล้ว" ผู ้เฒ่าอาภรณ์ด�า 

หยัดกายข้ึนยืนเคียงไหล่กับผู ้เฒ่าอาภรณ์ขาว ร่วมมองดาวท้ังสอง 

ที่ประชันรัศมีบนม่านฟ้าโดยเผชิญหน้ากันอยู่ไกลๆ

"กลียุคจักสิ้นสุดด้วยมือของพวกเขา ทว่าเก้าชั้นฟ้าเบื้องบน 

กลับลิขิตให้เหลือดาวราชันเพียงดวงเดียว เมื่อดารามาบรรจบ ผู้ใดอยู ่

ผู ้ใดม้วย?" ผู ้เฒ่าอาภรณ์ขาวชูมือขึ้นสูงประหน่ึงจะลูบไล้ดวงดาว 

บนขอบฟ้า ในน�้าเสียงทั้งตื่นเต้นทั้งเคลือบแคลงกังวลอนาคตซึ่งไม่อาจ 

จับต้อง

ดวงดาวเรืองรองทั้งสองกลางเวหาค่อยๆ ลดแสงชัชวาลลง  

ไม่เจดิจ้าดงึดดูสายตาเช่นเมือ่ครู ่ แต่ยังคงสกุสกาวเหนือหมูด่าวท่ีรายรอบ

มากมายนัก

"ดาราบรรจบ ผู้ใดอยู่ผู้ใดม้วย...นั่นอาจข้ึนอยู่กับตัวพวกเขาเอง  

หรอือาจถูกก�าหนดโดยโชคชะตา" เสียงผู้เฒ่าอาภรณ์ด�าทอดยาว แผ่วเบา 

วังเวงเสมือนดังมาจากบรรพกาล

"โชคชะตากระน้ันหรอื..." ในดวงตาผูเ้ฒ่าอาภรณ์ขาวมแีววเสยีดาย

และอาดรูวูบผ่าน

"ใช่ ซึ่งเจ้าและข้าไม่อาจก�าหนดได้" ผู้เฒ่าอาภรณ์ด�าลดสายตา 

กลับสู่กระดานหมากเบื้องหน้า "หมากตานี้ยังจะเดินต่อหรือไม่"

ผู ้เฒ่าอาภรณ์ขาวเก็บสายตากลับมาจากม่านนภา มองหมาก 

ที่เดินไปแล้วครึ่งหน่ึงตรงหน้า จากน้ันถึงส่ายศีรษะ "ในเมื่อเจ้าและข้า 
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หาใช่ผู้ก�าหนด...เช่นนั้นไยต้องให้เจ้าและข้าเดินจนจบ" เขายกมือข้ึน  

ชี้ไปยังท้องฟ้าที่มีดาวพร่างพราย "รอพวกเขามาเดินเถิด"

"พวกเขา?" ผูเ้ฒ่าอาภรณ์ด�ามองกระดานหมาก มองนภาประดับดาว  

ก่อนจะย้ิมจางๆ "ก็ได้ ทิง้ไว้ให้พวกเขามาเดินต่อเถิด"

ผูเ้ฒ่าอาภรณ์ขาวสะบดัแขนเสือ้หมนุกายไป "เราลงจากเขากนัเถิด 

ได้เวลาทีเ่จ้ากับข้าควรไปหาพวกเขาแล้ว"

"อืม" ผู้เฒ่าอาภรณ์ด�าก็หมุนกายจะจากไปเช่นเดียวกัน "หมาก 

ครึ่งกระดานน้ีให้พวกเขาเป็นผู ้เดินเพ่ือตัดสินผลแพ้ชนะระหว่างเรา  

และตัดสินว่าผืนหล้านี้...จะตกเป็นของผู้ใด"

"หึๆ..." ผู้เฒ่าอาภรณ์ขาวหัวเราะแผ่วเบาแทนค�าตอบ

ทั้งสองพลิ้วร ่างจากไป เหลือไว้เพียงหมากครึ่งกระดานนั้น 

บนยอดเขาชังหมัง

ในกาลต่อมา เมือ่ผูปี้นข้ึนเขาชงัหมังพบว่าบนยอดเขามกีระดานหมาก

เย่ียงนีก็้ล้วนหลากใจ ทว่าหาได้มผีูใ้ดแตะต้องมนัไม่ ผูส้ามารถข้ึนไปถึง 

ยอดมหาคีรีอันดับหน่ึงแห่งต้าตงมีไม่มากนัก อีกทั้งผู้ที่ปีนขึ้นไปก็หาใช ่

ชนชั้นธรรมดาสามัญ ในเมื่อมีผู้เดินหมากครึ่งๆ กลางๆ ไว้ ย่อมต้องมี 

ผูม้าเดนิต่อจนจบ

หลายปีให้หลัง บุคคลสองคนก็ตามรอยแห่งโชคชะตามาพบกัน 

บนยอดเขาชงัหมงั เผชญิกับหมากกระดานน้ีซึง่โชคชะตาเก็บไว้ให้พวกเขา

และเวลาทีผู่เ้ฒ่าทัง้สองท้ิงกระดานหมากไว้บนยอดเขาชงัหมงัก็คอื

รัชศกจิ่งเหยียนปีที่สอง
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นบัแต่ฮ่องเต้เวยเลีย่ต้ี* ก่อร่างสร้างแผ่นดนิต้าตงจวบจนถงึรชัสมยั

แห่งฮ่องเต้จิง่เหยียนต้ีก็รวมเวลาได้หกร้อยกว่าปีแล้ว

แรกเริ่มเดิมทีฮ่องเต้เวยเลี่ยต้ีมีพ้ืนเพเป็นสามัญชน มีชีวิตอยู่ใน 

ช่วงกลยุีค ทว่าในอกเป่ียมปณิธาน น�าพ่ีน้องจ�านวนหนึง่เริม่ฝึกจากมอืเปล่า

หมัดเปลือยพัฒนาไปจนมีอาวุธเสื้อเกราะนับร้อยนับหมื่น ท้ายที่สุด 

ก็รวบรวมเหล่าวีรบุรุษสถาปนาแผ่นดินส�าเร็จ ตั้งชื่อสกุล 'ตง' เป็นนาม 

แห่งอาณาจักร ต่อมาก็ปูนบ�าเหน็จตามผลงาน อวยยศขุนพลเจ็ดนาย 

ผูม้คีวามดคีวามชอบเป็นท่ีประจกัษ์มากทีส่ดุให้กินต�าแหน่งอ๋อง น่ันก็คอื

อ๋องทั้งเจ็ดแห่งแคว้นท้ังเจ็ด...อ๋องแห่งจี้โจว หวงที่ อ๋องแห่งหมิ่นโจว  

นิ่งจิ้งหย่วน อ๋องแห่งยงโจว เฟิงจี๋ อ๋องแห่งเป่ยโจว ไป๋อี้หม่า อ๋องแห่ง 

โยวโจว ฮว่าจงิไถ อ๋องแห่งชงิโจว เฟิงตู๋อิง่** อ๋องแห่งซงัโจว หนานเพ่ียนเยว่ีย  

พร้อมท้ังน�าโลหะสีหมึกที่ได้จากก้นทะเลเหนือมาหลอมเป็นป้ายค�าส่ัง 

สีกาฬแปดชิ้น ในแปดชิ้นนั้นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ 'ป้ายข้ัวกาฬ' ฮ่องเต ้

เป็นผู้ครอบครอง เจ็ดชิ้นเล็กคือ 'ป้ายแกนกาฬ' ที่พระราชทานให้อ๋อง 

แห่งแคว้นทั้งเจ็ด เมื่อครั้งอวยยศพระราชทานป้ายค�าส่ัง ฮ่องเต้และ 

อ๋องทั้งเจ็ดก็ได้ใช้เลือดชโลมปากกล่าวสัตย์ปฏิญญา สาบานว่าจะเป็น 

อันหน่ึงอันเดียวกัน โดยป้ายขั้วกาฬคือเจ้าเหนือหัว ป้ายแกนกาฬคือ 

ถวายความภกัดีสงูสดุ!

ต่อจากรัชสมัยฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้ ฮ่องเต้ไท่ซิงต้ี ฮ่องเต้ซีหนิงต้ี  

ฮ่องเต้เฉิงคังต้ี ล้วนแล้วแต่เป็นองค์เหนือหัวผู้ปรีชาชาญ เปิดรับผู้ม ี

ความสามารถอย่างกว้างขวาง ใส่ใจความเป็นอยู่ของทวยราษฎร์  

เกณฑ์แรงงานน้อย เก็บภาษีต�่า ปกครองอย่างเป็นระบบระเบียบ ด้าน 

* ตี้ (เต้) หมายถึงฮ่องเต้ มักจะวางไว้ท้ายพระนามเมื่อขึ้นครองราชย์

** แซ่ 'เฟิง' (丰) ของอ๋องแห่งยงโจว และแซ่ 'เฟิง' (风) ของอ๋องแห่งชงิโจวพ้องเสยีงกัน แต่เป็นคนละตวัอกัษร
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เจ้าครองแคว้นก็ด�ารงตนในหน้าที่ ภักดีต่อฮ่องเต้ บ้านเมืองจึงเข้มแข็ง

รุ่งเรืองขึ้นเป็นล�าดับในมือฮ่องเต้ผู้ปรีชาและขุนนางผู้มีธรรม

ครั้นถึงยุคกลางแห่งราชวงศ์ ฮ่องเต้หย่งอันตี้ ฮ่องเต้เหยียนผิงตี้  

ฮ่องเต้หงเหอตี ้ และฮ่องเต้อืน่อกีหลายพระองค์ แม้จะมไิด้ปรชีาสามารถ

เปี่ยมล้น แต่ยังนับว่าเป็นเจ้าเหนือหัวท่ีรักษาความมั่งค่ังแต่กาลก่อน 

ให้สืบเน่ืองต่อไปได้อย่างดี ครั้นถึงรัชสมัยแห่งฮ่องเต้เจินกวงตี้ ฮ่องเต้ 

เทียนถ่งตี้ ฮ่องเต้เซิ่งลี่ต้ี กลับเป็นเจ้าเหนือหัวผู้เขลาอับปัญญาทั้งสิ้น 

ประสงค์เพียงแต่เสพสุขหาความส�าราญ ละเลยการปกครอง ปล่อยให้ 

เหล่าขุนนางใจคดสับปลับกุมบังเหียนบริหารบ้านเมือง ราชส�านัก 

อนัย่ิงใหญ่จงึค่อยๆ เสือ่มทรามลง

ครั้นถึงรัชสมัยฮ่องเต้เป่าชิ่งตี้ก็พิสมัยความหรูหรา ลุ่มหลงอิสตรี  

สั่งให้บูรณะต�าหนักและวังให้วิจิตรเลิศหรูเป็นการใหญ่ รับหญิงงามจาก 

ท่ัวหล้า อีกทั้งกระหายจะส�าแดงแสนยานุภาพ จึงส่งกองทัพไปท�าศึก 

กับอาณาจักรเหมงิเฉงิสองครา และก็ล้วนแต่ปราชยัย่อยยับกลบัมา พอ 

กระท�าจนพระคลังร่อยหรอ แสนยานุภาพสูญส้ิน ราษฎรหมดทางท�ากิน  

เสียงครวญดังระงมทั้งสี่ทิศ เจ้าครองแคว้นจึงเริ่มมีใจออกหาก เริ่มจาก

อ๋องแห่งหมิน่โจวน�าทัพขึน้ลกุฮอื ประสงค์จะชงิอ�านาจ ทว่าฮ่องเต้เป่าชิง่ต้ี 

มิทันรอให้กองทัพของผู้แซ่น่ิงบุกถึงนครหลวง ร่างกายซึ่งผุกร่อนด้วย 

สรุานารก็ีมอีนัสญูสิน้ไปก่อนเพราะหวาดกลัวเกินขนาด ณ ต�าหนักหลฉีอื 

(อาชานิลทะยาน) อันเพริศแพร้ว

ไท่จื่อ* ขึ้นสืบราชสมบัติ ใช้นามรัชศก 'เซิ่งโย่ว' ฮ่องเต้เซิ่งโย่วตี้

อัญเชิญป้ายขั้วกาฬออกจากต�าหนักหลิงเซียว (ควบเวหา) เพ่ือบัญชา 

* ไท่จื่อ หมายถึงรัชทายาท
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ให้เจ้าแคว้นทั่วหล้ายกทัพรับใช้ฮ่องเต้ สุดท้ายทัพใหญ่จากหกแคว้น 

ก็ตีทัพหมิ่นโจวแตกพ่าย หมิ่นอ๋องจนตรอกไร้หนทาง จึงเชือดคอ 

ท�าอตัวนิบิาตกรรม ดนิแดนศกัดนิาในครอบครองถูกสกุลเฟิงแห่งยงโจว 

สกุลหวงแห่งจีโ้จว และสกุลเฟิงแห่งชงิโจวผนวกรวม

หลงัสยบกบฏหมิน่อ๋อง เจ้าครองแคว้นทัง้หลายก็ล�าพองในอทิธิพล 

แม้นฮ่องเต้เซ่ิงโย่วต้ีจะมปีณิธานย่ิงใหญ่ แต่ก็อบัจนด้วยต้าตงกลายเป็น

สรรพางค์ท่ีร้อยโรครุมเร้าไปเสียแล้ว อีกท้ังพระองค์ยังต้องเกาทัณฑ์ 

ในการปราบจลาจลหมิ่นอ๋อง จึงป่วยเรื้อรังอยู่บนพระแท่น ไม่ถึงสามปี 

ก็สวรรคต เพราะยังไม่มีหน่อเน้ือเชื้อไข ดังนั้นลี่อ๋องพระอนุชาจึงข้ึน 

สบืราชบลัลงัก์ ใช้ชือ่รชัศก 'ฉนุซ'ี

ฮ่องเต้ฉุนซีตี้นิสัยเห้ียมโหด ไม่โปรดทรัพย์ศฤงคาร ทว่าชมชอบ 

การล่าในที่ปิดล้อม และสิ่งที่ล้อมล่าหาใช่สัตว์ป่า หากแต่เป็นมนุษย์  

ฮ่องเต้ฉุนซีตี้จึงให้มนุษย์ท่ียังมีชีวิตกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในสนามล่า  

จากน้ันก็น�ามหาดเลก็และขนุนางเข้าป่ารกชฏั ล่าสงัหารมนุษย์เย่ียงเดยีวกับ

สตัว์ป่า ผูใ้ดได้ศีรษะมากเป็นผูม้ชียั แม้นล่าได้มนษุย์เป็นๆ ก็จะแหวกอก 

ผ่าท้อง ร�่าเมรัยหาความส�าราญ แรกเริ่มมนุษย์ที่ถูกล้อมล่าน้ีเป็นเพียง

นกัโทษประหาร เรยีกว่า 'เหย่ือเป็น' ภายหลงันกัโทษประหารไม่เพียงพอ  

จึงน�านักโทษทั้งปวงในเรือนจ�าไม่ว่าต้องทัณฑ์สถานใดไปยังสนามล่า 

สุดท้ายเมื่อกระท่ังนักโทษก็ยังไม่พอ จึงจับประชาชนสามัญไปเติมให ้

ครบจ�านวน

พฤติกรรมโหดเห้ียมลักษณะน้ีกระตุ ้นความเดือดดาลไปทุก 

หวัระแหง แต่ละท้องท่ีเกิดกองก�าลงัผดงุคณุธรรมขึน้เนอืงๆ แต่หลงัจาก 

ศึกเหมิงเฉิงสองครา ตามด้วยจลาจลหมิ่นอ๋อง ทัพหลวงใต้อาณัติ 
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ของฮ่องเต้ก็จวนจะสิ้นสลายอยู่รอมร่อ ฮ่องเต้ฉุนซีตี้จึงมีแต่ต้องเชิญ 

บรรดาเจ้าแคว้นให้ยกทพัมาปราบปราม ดงันัน้เหล่าอ๋องผูค้รองแคว้นจงึ

อาศัยโอกาสนี้รวบรวมทหารซื้ออาชาอย่างเปิดเผย รบพุ่งประหัตประหาร 

เพื่อขยายเขตแดนและความมั่งคั่งของตน นอกจากนี้บางคราก็ยังท�าศึก

บีฑากันเอง ส่วนฮ่องเต้ก็ไร้ซึ่งก�าลังจะควบคุมแต่ละแคว้นเสียแล้ว

รัชศกฉุนซีท่ีสิบเอ็ด ขณะฮ่องเต้ออกล่า ณ สนามล่าชิวจี๋ซึ่งอยู่

ชานเมือง ในที่สุดเหล่าเหย่ือเป็นท่ีทนถูกทารุณกรรมไม่ไหวก็รวมตัวกัน

ลกุฮอืขึน้สงัหารฮ่องเต้ส�าเรจ็ ภายหลงัพวกเขามุง่หน้าต่อไปยังนครหลวง 

อนัเป็นสถานพ�านกัแห่งเชือ้พระวงศ์และชนชัน้สงู ตลอดทางมปีระชาชน 

แห่เข้ามาร่วมล้นหลาม ในเวลาอนัสัน้ก็รวมตัวกันเป็นกองก�าลงัผดุงคุณธรรม

จ�านวนหลายพัน บกุสูน่ครหลวงอย่างไม่ทันให้ต้ังตวั ทะลวงเข้าวังหลวง 

อนัหรหูราวิจติร...แม้ท้ายทีสุ่ดจะถูกสมหุราชองครกัษ์นามตงซฟ่ัูงปราบปราม 

ทว่าเหตเุคลือ่นไหวต่อต้านครัง้นีก้ไ็ด้รบัการจารกึอย่างแจ่มชดัลงสูบ่นัทกึ

ประวัตศิาสตร์ โดยเรยีกขานว่า 'กบฏสนามล่าชวิจี'๋

เมื่อฮ่องเต้ฉุนซีตี้เสด็จสวรรคต องค์ไท่จื่อก็เสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์  

ใช้ชือ่รชัศก 'จิง่เหยียน'

หลังฮ่องเต้จิ่งเหยียนตี้เถลิงราชย์ก็พบว่าท่ามกลางเหตุจลาจล  

ป้ายข้ัวกาฬได้หายไปจากต�าหนักหลงิเซยีว จงึมบีญัชาฉบัพลนัให้ค้นหา 

ท่ัวแผ่นดิน ทว่าก็เป็นเช่นการงมเข็มในมหาสมุทร ไร้ร่องรอยแม้เพียง 

น้อยนิด บรรดาเจ้าแคว้นจึงฉวยโอกาสยกเป็นข้ออ้างว่า 'เชื้อพระวงศ ์

สญูคณุธรรม ข้ัวกาฬทอดทิง้' ไม่เคารพยกย่องเชือ้สายแห่งฮ่องเต้อกีต่อไป  

นับแต่นัน้มาจกัรวรรดิต้าตงก็เริม่แตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า เข้าสูยุ่คท่ี

แคว้นท้ังหกปกครองตัวเอง บ่อนท�าลายกันและกัน
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หลงัจากป้ายขัว้กาฬสาบสญู ผูก้ล้าในใต้หล้าก็มมิผู้ีใดไม่ปรารถนา

จะครอบครองมันเพ่ือก้าวขึน้สูต่�าแหน่งสงูสดุ
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รัชศกจิ่งเหยียนที่ยี่สิบห้า เดือนเจ็ด

เพ่ิงล่วงเข้าสู่ฤดูสารท อากาศยังคงร้อนระอุถึงสิบส่วน ยามเที่ยง 

ย่ิงเป็นเวลาทีร้่อนทีส่ดุของวัน แสงอาทิตย์แรงกล้าดัง่อคัคแีผดเผาผนืดนิ 

ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหลบร้อนอยู่ในเคหสถานหรือใต้ร่มไม้

ทว่า ณ เชิงเขาเซวียนซานซึ่งตั้งอยู่ทางปัจฉิมทิศของเป่ยโจวกลับ 

มคีนมากมายไล่ล่ากันภายใต้แสงตะวันร้อนแรง ผูท้ีว่ิ่งตะบงึอยู่ด้านหน้า 

คอืบรุษุสวมชดุสดี�า

"เยียนอิ๋งโจว เจ้าไร้ทางหนีแล้ว!"

หลังจากบีบให้บุรุษชุดด�าเข้าสู ่ป่าทึบในเขา คนท้ังกลุ ่มก็เข้า 

โอบล้อมไว้อย่างแน่นหนา ในบรรดานั้นบ้างเป็นทหารสวมเครื่องแบบ 

บ้างแต่งกายเย่ียงบัณฑิต บ้างสวมชุดอย่างวาณิช ยังมีผู ้ที่ดูเหมือน

ชาวนา...อาภรณ์หลากหลาย ท่วงท่ากิริยาแตกต่าง ทว่าท่ีพ้องต้องกัน 

1
อำภรณ์ขำว จันทร์หิมะ 

เฉิดโฉมปรำดเปร่ืองไร ้เปรียบปำน
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ก็คือดาบและกระบี่ในมือซึ่งล้วนแต่ชี้ไปยังผู้ที่ถูกล้อมอยู่ตรงกลาง

บุรุษท่ีถูกล้อมอายุราวย่ีสิบเจ็ดย่ีสิบแปด มือถือกระบี่ยาว บน 

ร่างกายมีบาดแผลหลายแห่ง โลหิตสดๆ ไหลไม่หยุด ย้อมให้พ้ืนหญ้า 

ใต้เท้าแดงฉาน แต่เขายังคงยืนเหยียดร่างตรง มองกลุ่มคนเบื้องหน้า 

ด้วยสีหน้าเย็นชา ไม่คล้ายกับผู้หนีตายที่จนตรอกสิ้นหนทางสักนิดเดียว 

กลบัเหมอืนขุนพลท่ีใคร่สูแ้ลกชวิีตกับศัตรู

คนกลุ่มนั้นแม้จะล้อมเขาไว้ได้ ทว่าสายตากลับจับจ้องอยู่ที่ห่อผ้า 

ซึง่บรุษุผูน้ัน้สะพายอยู่

"เยียนอิ๋งโจว ทิ้งของเอาไว้ แล้วพวกเราจะเหลือทางรอดให้เจ้า!"  

ผูแ้ต่งชดุอย่างทหารคนหน่ึงชดูาบเล่มเข่ืองในมอื ชีใ้ส่บุรษุชดุด�า...เยียนอิง๋โจว

บรุษุผูถู้กขานนามว่าเยียนอิง๋โจวผดุรอยย้ิมจางๆ แฝงท่าทางเสยีดส ี

อนัเย็นชา "เคยสดบัว่าขนุพลเจงิฝูแ่ห่งเป่ยโจว ทุกครัง้ท่ีตเีมอืงแตกจะต้อง 

สงัหารล้างเมอืงสามวัน ใต้ดาบมวิีญญาณคับแค้นเหลือคณานบั แต่วนันี้ 

ถึงกับการณุย์แก่ข้าผูแ้ซ่เยียนอย่างน่าอัศจรรย์ใจนกั"

วาจานี้กระทบกระเทียบว่าค�ากล่าวของเจิงฝูเ่ชื่อไม่ได้ อีกท้ังยัง 

บ่งสันดานอ�ามหิตของเขา ใบหน้าเจิงฝู่ฉายโทสะดังคาด ขณะคิดจะ 

ส่งเสยีง บุรษุในชดุบณัฑิตข้างกายก็โบกพัดพับหนึง่ครา เอ่ยอย่างสภุาพ 

มีมารยาทว่า "เยียนอิ๋งโจว วันนี้ท่านยากจะหนีเอาชีวิตรอดเป็นแน่ หากรู้

สถานการณ์ก็ทิง้ของไว้ พวกเราสามารถให้ท่านตายอย่างฉบัไวตรงไปตรงมา 

ได้บ้าง"

"ข้าผู้แซ่เยียนย่อมรู้ว่าวันนี้ยากจะหนีพ้นความตาย" เยียนอิ๋งโจว 

เอ่ยอย่างเยือกเย็น พร้อมกับใช้มือข้างท่ีมิได้กุมกระบี่ดึงห่อผ้าบนหลัง 

ให้กระชับ "เพียงแต่ว่า...กงอู๋ตู้ พิษในพัดของเจ้าท�าร้ายลูกน้องข้าไป 



18 เทียบท้าปฐพี 1

ย่ีสิบคน ข้าย่อมต้องเอาชีวิตสุนัขเย่ียงเจ้าก่อน จึงจะไปอย่างวางใจได้"  

ส้ินค�ากระบีย่าวก็ชีไ้ปยังกงอูตู๋ ้ แววตาคมกรบิเย็นเยียบย่ิงกว่ากระบีล่�า้ค่า

ในมอื

พัดของกงอูตู๋ค้ร่าชวิีตมานับไม่ถ้วน ทว่าบดันีพ้อเผชญิแววตาเช่นนี้ 

ก็ถึงกับหนาวสะท้านอย่างห้ามไม่อยู่ ผู้คนโดยรอบพากันกระชบัอาวธุในมอื 

แน่นโดยมริูต้วั พร้อมระวังด้วยสมาธิทัง้หมด

สีข่นุพล 'วายุ น�า้ค้าง หมิะ พิรณุ' แห่งจีโ้จวนามกระเด่ืองท่ัวแผ่นดิน 

และบุคคลทีอ่ยู่เบ้ืองหน้าซึง่กาลก่อนท�าศึกทีฉ่าเฉงิจนชือ่เสียงลือเลือ่งคอื 

'ขุนพลวายุกล้า' เยียนอิ๋งโจว ผู้น�าแห่งสี่ขุนพล...ตลอดทางมานี้พวกเขา 

ได้เปิดหูเปิดตาเหน็ความดุดันกล้าหาญชนดิหน่ึงสูร้้อยของอกีฝ่ายมาแล้ว

"เยียนอิง๋โจว วันน้ีเจ้าได้รบับาดเจบ็สาหัส ผูใ้ดชนะผูใ้ดแพ้ก็ชัดเจน

นานแล้ว" บรุษุฉกรรจ์ผูแ้ต่งกายคล้ายชาวนาก้าวเข้ามาหน่ึงก้าว สายตา 

จับจ้องเยียนอิ๋งโจวพร้อมเง้ือดาบตวาดร้อง "ทุกท่าน ไยต้องกร่ิงเกรง 

มันด้วย เราเคียงไหล่กันลงมือ หั่นร่างมันแล้วแบ่งไปคนละชิ้น กลับไป 

รบัความชอบโดยสะดวก!"

"ประเสรฐิ! ท่านจอมยุทธ์หลินไหวกล่าวมเีหตผุล สงัหารเยียนอิง๋โจว 

เสยี ของย่อมตกเป็นของเรา!" ผูส้วมชดุอย่างวาณชิปลดแส้อ่อนลงจากเอว 

ไม่ทนัสิน้กระแสความแขนของเขาก็สะบดั แส้ยาวเหนิออกไปเรว็รี ่ พุ่งเข้า 

จะชงิห่อผ้าบนหลงัเยียนอ๋ิงโจว

"ลุยพร้อมกัน!"

ไม่รู้ว่าผู้ใดตวาดออกมาประโยคหน่ึง คนท้ังหมดลงมือ ศัสตราวุธ 

ล้วนแต่พุ่งใส่ร่างเยียนอ๋ิงโจว

เยียนอิ๋งโจวแม้จะบาดเจ็บ ทว่าการเคลื่อนไหวยังคงปราดเปรียว 
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เพียงเบีย่งร่างเลก็น้อย ยกแขนซ้ายขึน้ก็คว้าแส้ยาวทีพุ่่งเข้ามาพัวพันจาก

ด้านหลงัไว้ในมอืได้ จากนัน้เขาก็หมนุร่างอย่างรวดเร็ว กวาดมอืหนึง่ครา 

บุรุษท่าทางเหมือนวาณิชก็ถูกกระชากเข้ามารับดาบท่ีเจิงฝู่ฟันเข้าใส่  

ต่อมามอืขวาก็ไหวโบก กระบีย่าวขวางรบัอาวุธท้ังหลายท่ีฟันเข้าด้านข้าง 

เขาเกรง็ก�าลงัท่ีแขน ตวาด "ไป" เสยีงเย็นชา สรรพาวุธท่ีปะทะอยู่บนกระบี ่

ก็สั่นสะท้านอย่างพร้อมเพรียง สามสี่คนท่ีถืออาวุธรู ้สึกเพียงง่ามมือ 

ปวดสาหัส แทบจะกุมอาวุธไม่อยู่ จงึจ�าต้องชกัมอืกลบั ถอยร่างไปหน่ึงก้าว

ถึงหลีกเลี่ยงความอัปยศอันเกิดจากอาวุธหลุดมือไปได้

ในเวลาเพียงชั่วครู่ เยียนอิ๋งโจวก็คุกคามจนคนกลุ่มน้ันล่าถอยไป

หลายคน ท่าร่างของเขาหมดจดว่องไวจนผูท้ีช่มดูอยู่ด้านข้างอดละล้าละลงั 

มไิด้ว่าควรรัง้เป็นผูเ้ฒ่าหาปลาได้ผลประโยชน์* หรอืจะร่วมลงมอืเข้าประจนั 

ให้เรือ่งจบโดยไว

"พวกเรา ลุยเข้าไป!" กงอู๋ตู ้โบกพัดหนึ่งครา โผนร่างเข้าห�้าหั่น  

คนที่เหลือก็พากันลงมือตาม ชั่วขณะนั้นเห็นเพียงประกายดาบเงากระบี่ 

ได้ยินเพียงเสียงโลหะดังเกรื่องกร่าง

ขณะที่กลุ่มคนก�าลังล้อมสังหารเยียนอิ๋งโจว กลับมีทหารหนุ่ม 

สวมเสือ้คลมุขาวถือทวนชมดูอยู่ด้านข้าง เบ้ืองหลังเขามผู้ีตดิตามอยู่ส่ีคน

แม้จะถูกสบิกว่าคนโอบล้อม เยียนอิง๋โจวกลบัไร้ซึง่อาการหว่ันเกรง

แม้เศษเสีย้ว เมือ่กระบีล่�า้ค่าพลิกเหินก็ก่อให้เกิดประกายสคีรามเสยีดแทง

นยัน์ตา ต�าแหน่งท่ีกระบีย่าวไปถึงจะบงัเกิดเสยีงครวญคราง จะมองเห็น

เลอืดหยาดหยด

* มาจากส�านวน 'หอยกาบกับนกปากซ่อมย้ือแย่งกัน ผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์' มีเรื่องเล่าว่าหอยกาบ 

อ้าเปลือกผึ่งแดด นกปากซ่อมเข้ามาหวังจิกกินเป็นอาหาร หอยจึงงับเปลือกหนีบปากนกเอาไว้ ท้ังสอง 

ต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ชาวประมงผ่านมาจงึจบัไปเป็นอาหารทัง้คู่ คล้ายนทิานเรือ่งตาอนิกับตานาของไทย
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ฝีมอืฉกาจนกั! ทหารหนุม่เสือ้คลมุขาวลอบพยักศีรษะ ดวงตาสกุใส 

เป่ียมด้วยความชืน่ชม

ทางเยียนอิ๋งโจวท่ีอยู่กลางวงล้อมย่อมประจักษ์ว่าวันนี้ยากจะ 

รอดชีวิต จึงรุกอย่างเดียว ไม่ตั้งรับ สู้ด้วยวิธีแลกชีวิตโดยสมบูรณ์ ทว่า 

ผู้ท่ีล้อมสังหารเขาต่างก็เป็นยอดฝีมือท้ังสิ้น ทั้งยังมีจ�านวนมาก ดังนั้น 

ไม่นานนักบนร่างเขาก็มบีาดแผลเพ่ิมขึน้อกีหลายแห่ง โลหติฉดีพุ่ง ทุกที ่

ทีเ่ท้าเหยียบย่างล้วนถูกย้อมจนแดงฉาน

"เฮ้อ!" ทหารหนุ่มเสื้อคลุมขาวส่ายศีรษะเบาๆ ครั้นเห็นว่าท่าร่าง 

ของเยียนอิง๋โจวช้าลงเพราะอาการบาดเจบ็ทบทวีก็เผยสีหน้าเสียดาย

"เยียนอิ๋งโจว มอบชีวิตมา!" เสียงตวาดอันเย็นชาดังข้ึน กงอู๋ตู ้ 

เห็นโอกาสจึงใช้พัดเหล็กต่างดาบ เสือกแทงเข้าใส่หน้าอกเยียนอิ๋งโจว

พัดเหล็กจู่โจมถึงตรงหน้า เยียนอิ๋งโจวเบี่ยงร่างเล็กน้อย มีเจตนา 

จะหลบหลกี ทว่ายังช้าไป ท�าให้พัดเหลก็แทงเข้าท่ีชายโครง

ขณะกงอู๋ตู้เห็นว่าลงมือเป็นผลและก�าลังล�าพองใจอยู่นั้น อาการ 

ปวดสาหัสก็แล่นมาจากอก เมื่อก้มลงมองก็พบว่ากระบี่เหล็กครามของ 

เยียนอิง๋โจวฝังอยู่ตรงหน้าอกเขาจนถึงด้ามเสยีแล้ว

"ข้าบอกแล้วว่าต้องเอาชีวิตสุนัขอย่างเจ้าให้จงได้!" เยียนอิ๋งโจว 

ขบฟันเอ่ย เขาถึงกับยอมให้พัดของกงอู๋ตู้ท�าร้ายเพื่อสังหารอีกฝ่ายให้ได้

"เจ้า..." กงอูตู้๋เพ่ิงปรปิากเอ่ยได้ค�าเดยีว เยียนอิง๋โจวก็ชกักระบีก่ลบั 

อย่างรวดเร็ว โลหิตพุ่งทะลักปานสายฝน สาดชโลมทั่วร่างเขา กงอู๋ตู้

ตาเหลอืก ทรดุฮวบไป

เยียนอิ๋งโจวดึงกระบี่ได้ก็วาดไปต้านรับการจู่โจมจากด้านหลัง แต่ 

จนแล้วจนรอดก็ยังช้าไปหน่ึงก้าว หวัไหล่ซ้ายเขาเจบ็แปลบ ดาบของเจงิฝู ่
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เสยีบจากข้างหลงั โลหิตพุ่งทะลกัด่ังน�า้พุในทันท ีอาบทัง้ร่างให้กลายเป็น

มนุษย์โลหิต

"ถึงข้ันลอบโจมตีข้างหลงั...เสยีทท่ีีเจ้าเป็นถึงแม่ทพัใหญ่แห่งแคว้น!"  

เยียนอิ๋งโจวสูดหายใจเฮือกหนึ่ง จ้องมองด้วยแววตาโกรธแค้น

"ฮึ ยามน้ีใครบ้างเล่าจะเป็นวิญญูชน" เจิงฝู่แค่นเสียงเย็นชาอย่าง 

ไร้ความละอายแม้แต่น้อยนิด ดาบยังฝังอยู่ในร่างเยียนอ๋ิงโจว เมื่อเห็น 

ใต้คมดาบคอืคนทีม่แีผลฉกรรจ์รอถูกเชอืดก็อดพึงพอใจมไิด้ มอืซ้ายเขา 

ย่ืนตรงเข้าฉวยห่อผ้าบนหัวไหล่เยียนอิง๋โจว "ทางทีด่เีจ้า...อ๊าก!"

เหน็เพียงประกายกระบีส่าดวูบ จากน้ันเจงิฝูก็่โหยหวนอย่างอนาถ 

ล้มลงกับพ้ืนสิน้ชพี มอืท้ังสองของเขาถึงกับถูกตัดขาดเสมอข้อ!

ครั้นลงมือเป็นผลแล้ว เยียนอิ๋งโจวก็ถอยหลังหนึ่งก้าว พลิกมือไป

ดงึดาบท่ีปักอยู่บนหลงัออกโยนลงพ้ืน บนด้ามดาบยังมมีอืท่ีขาดของเจงิฝู่ 

ตดิอยู่ กลุม่คนทีล้่อมโจมตเีห็นเข้าก็สัน่สะท้านทัง้ท่ีอากาศไม่หนาว พากัน 

ถอยหนีไปหน่ึงก้าว

ทางด้านเยียนอิ๋งโจวผู้ถูกท�าร้ายสาหัสสองคร้ังสองคราก็ส้ินก�าลัง 

ทรงกาย ร่างโงนเงนจวนจะทรุดฮวบอยู่รอมร่อ เขาใช้กระบี่ยาวยันพื้น  

คุกเข่าข้างหนึ่ง เงยหน้ากวาดตามองอริที่รายล้อม ดวงตาท้ังคู่คมดุ 

กระหายเลอืด ไม่ผดิอะไรกับสตัว์ร้ายทีก่�าลงับาดเจบ็และคลุม้คลัง่ ผูค้น 

โดยรอบล้วนถูกรศัมอีนัเห้ียมหาญข่มทบั ไม่กล้าบุม่บ่าม

เยียนอ๋ิงโจวผ่อนลมหายใจชั่วครู ่ จากน้ันถึงหยัดกายขึ้นช้าๆ  

บรรดาผู้ที่ล้อมอยู่ผงะถอยอย่างควบคุมตัวเองมิได้

"มาเถิด! วันนี้ข้าเยียนอิ๋งโจวได้พบกับวีรบุรุษมากหน้าหลายตา 

จากแว่นแคว้นต่างๆ นับเป็นกุศลอันสั่งสมมาสามชาติ...บนหนทางสู่
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สัมปรายภพมีทุกท่านร่วมทางก็ไม่เดียวดายอีกต่อไป!"

ผูท่ี้ยืนอยู่ตรงหน้าเยียนอิง๋โจวคือหลนิไหว เสีย้วขณะน้ีลูกกระเดือก

ของเขาเคลื่อนขึ้นลง มอง 'ขุนพลวายุกล้า' ผู ้เหมือนอสูรอาบโลหิต 

เบือ้งหน้าด้วยใบหน้าเป่ียมความพรัน่พรงึ เขาอดถอยเท้าหนีมไิด้...

แปะๆๆ!

ขณะท่ีหลนิไหวกริง่เกรงไม่กล้าบกุเข้าไป ในป่าก็พลนัเกิดเสยีงปรบมอื 

ทีแ่ปลกแยกอย่างย่ิงในบรรยากาศยะเยือกอมึครมึน้ี คนท้ังหลายตะลงึลาน  

หันหน้าไปมองผูป้รบมอื แล้วก็พบว่าเป็นทหารหนุ่มในเสือ้คลมุขาวซึง่เอาแต่

ชมดูอยู่ด้านข้าง

ทหารหนุม่ผูน้ั้นก้าวมาด้านหน้าอย่างแช่มช้า สายตาจ้องตรงไปยัง

เยียนอิง๋โจวท่ีถือกระบีต้่านรบัศัตร ู เขาเอ่ยเสยีงใสกังวานว่า "เยียนอิง๋โจว 

เจ้าเป็นวีรบุรุษผู้เก่งกล้าโดยแท้! แทนที่จะตายใต้เงื้อมมือชนชั้นมุสิก 

ไร้สามารถเหล่าน้ี มสิูใ้ห้ข้าช่วยเสรมิส่งนามเกรกิเกียรตขิองเจ้า!"

สิ้นวาจาร่างของเขาก็เหินข้ึน ทวนเงินในมือประหน่ึงล�าแสงสีขาว

ทะลวงเมฆหมืน่ลี ้ รวดเรว็และงดงาม มนัม้วนตลบมากับความเกรีย้วกราด 

ไร้ใดเปรียบ แทงเข้าใส่เยียนอิ๋งโจว

เยียนอ๋ิงโจวนิ่งไม่ไหวติงอยู่กับท่ี มือขวากระชับด้ามกระบี่แน่น  

รอคอยทวนแหวกอากาศแยกวายุน้ี เขาไม่อาจหลบและก็หลบไม่พ้น ได้แต่ 

ยืนรออย่างเดียว รอให้ทวนเงินเสียบเข้าสู่แผ่นอก...จากน้ันกระบี่ของเขา 

ก็จะเสียบเข้าสู่แผ่นอกของศัตรูอย่างแน่แท้เช่นกัน!

ทวนเงินระยับจับตาจวนจะแทงเข้าสู่ร่างของเยียนอิ๋งโจวในอึดใจ 

ทว่าฉบัพลนัน้ันมอีสนบีาตสขีาววูบผ่านกลางเวหา เรว็จนไม่ทนัได้เห็นชดั

ถนัดตาก็หายไป ทว่าที่สาบสูญไปพร้อมกับอสนีบาตคือเยียนอิ๋งโจว 



23ชิงหลิงเยวี่ย

ที่บาดเจ็บสาหัส

ความพลกิผันน้ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหันย่ิง ไม่เพียงคนทัง้หลายท่ีน่ิงอึง้  

กระทั่งทหารอาภรณ์ขาวคนนั้นก็ด�ารงท่าร่างเดิม พุ่งทวนเงินราวกับ 

จะแทงเข้าสู่ร่างศัตรู...ทว่าแท้ที่จริงเขาแทงไม่ถูกสิ่งใดเลย ดวงตาเขา 

จ้องคมทวนเขม็งราวกับมิกล้าเชื่อว่าภายใต้การแทงด้วยก�าลังทั้งหมด 

ของตนจะถึงกับพลาดเป้า มหิน�าซ�า้อกีฝ่ายอยู่หนใดก็ยังไม่รู้

"ฮ่าๆๆๆ..."

ขณะทีผู่ค้นก�าลงัพรงึเพรดิอยู่นัน้ กลางป่าอนัร้อนอ้าวและคาวคลุง้ 

ไปด้วยกลิ่นเลือดก็พลันมีเสียงหัวเราะสดใสดังข้ึน เพียงพริบตากลางป่า 

ก็เสมือนมีสายลมเย็นชื่นพัดผ่าน ทั้งเหมือนตาน�้าใสพิสุทธ์ิสายหน่ึง 

ทีผ่ดุทะลกั ท�าให้กลิน่คาวเบาบางลง ไอร้อนอบอ้าวเจอืจางลง กระแสเย็น 

ชืน่ใจสายหนึง่ซมึขึน้มาจากส่วนลกึของหวัใจ

"น่าสนุกนัก หลับไปหนึ่งงีบ ตื่นมายังได้ชมละครหนึ่งฉากอีกด้วย"

เสยีงกังวานใสดงัข้ึนอกีหน ผู้คนมองตามเสยีง บนไม้สงูทีห่่างออกไป 

สามจั้ง* มีดรุณีน้อยในชุดขาวนั่งพิงก่ิงไม้อยู่ เส้นผมด�าขลับยาวสลวย 

ปล่อยลงตรงๆ ดวงหน้าหมดจดงดงามเหนือสามญั มมุปากแฝงรอยย่ัวย้ิม 

ขีเ้ล่น ดวงตาครึง่ลมืครึง่หลบั ก้มมองคนท้ังหลายด้วยอาการเกียจคร้าน 

เช่นคนเพ่ิงตืน่จากการนอนกลางวัน

ครั้นกลุ่มคนใต้ต้นไม้พบดรุณีผู้ใสบริสุทธิ์เพียงนี้ก็อดอึ้งไปมิได้

ล่วงไปครู่หนึ่ง หลินไหวถึงส่งเสียงถามไถ่เป็นคนแรก "ไม่ทราบว่า

แม่นางคือผู้ใด"

ดรุณีน้อยชุดขาวไม่ตอบค�า กลับเอ่ยด้วยรอยย้ิมละไมว่า "อ้าว  

* จั้ง เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ท่านจอมยุทธ์หลนิ ยามนีท่้านยืดอกออกมาได้แล้วหรือ เมือ่ครูเ่ผชญิกับ

กระบี่ยาวสามเชียะ* ของผู้อื่น เหตุใดถึงได้ล่าถอยเสียเล่า" ขณะกล่าว 

ก็โบกมือ แล้ววัตถุอย่างหนึ่งก็ลอยและร่วงลงสู่มือ

ยามน้ีผู้คนถึงเพ่ิงเห็นอย่างแจ่มชัดว่าสิ่งที่นางหิ้วอยู่ในมือก็คือ 

เยียนอิ๋งโจวนั่นเอง เพียงแต่ตอนนี้หมดสติไปแล้ว เอวเขายังพันไว้ด้วย

ภูษาขาวผืนยาว คิดว่าเมื่อครู่ก็คือดรุณีนางนี้ที่ใช้ภูษาขาวช่วยเขาไป

"เจ้า!" หลนิไหวโดนดรณีุชดุขาวกระทบกระเทียบ ใบหน้าด้านหนา 

ก็อดร้อนผ่าวมไิด้

"จุๆ  เยียนอิง๋โจวผูนี้แ้ม้จะเป็นวีรบรุษุผูส้ามารถ แต่บดัน้ีถูกพวกเจ้า

จัดการจนเหลือเพียงครึ่งชีวิตแล้ว ช่างน่าเสียดายโดยแท้!" ดรุณีชุดขาว 

ห้ิวเยียนอิง๋โจวด้วยมอืข้างเดยีว พินิจพิเคราะห์เขาอย่างละเอยีด อกีทางหน่ึง 

ยังส่ายหน้าพลางทอดถอนใจ บรุษุหนักร้อยกว่าชัง่** ผูห้นึง่กลบัถูกนางห้ิวไว้ 

ในมอือย่างผ่อนคลายประหนึง่อุ้มทารก

"นางหญิงน่ารงัเกยีจนี ่ ไม่อยากมชีวีติแล้วร!ึ" น�า้เสยีงแหบกระด้าง 

ดังขึน้ บรุษุฉกรรจ์ร่างใหญ่หยาบกร้านผูห้น่ึงแหวกฝ่าผูค้นออกมา ชีไ้ปยัง 

ดรณีุชดุขาวพร้อมกับเอด็ตะโรว่า "หากรูส้ถานการณ์ก็รีบวางเยียนอ๋ิงโจวลง 

แล้วไสหัวไปให้ห่าง! นาง...อ๊อก..."

เขายังกล่าวไม่ทันสิ้นค�า คนท้ังหมดก็เห็นแสงสีเขียวสาดวาบ  

ตามด้วยเสียงเพียะดังก้อง ปากของเขาถึงกับโดนใบไม้ใบหน่ึงอุดไว ้

อย่างแน่นหนา

"เสียงของเจ้าฟังแล้วฝืดหูเหลือเกิน ข้าไม่ชมชอบฟังเจ้าพูด" ดรุณี 

* เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบความยาวได้ประมาณ 10 นิ้ว หรือหน่ึงส่วนสามเมตร  

10 เชียะเท่ากับ 1 จั้ง

** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ชดุขาวทางหนึง่ถือโอกาสพาดเยียนอ๋ิงโจวไว้บนก่ิงไม้ ทางหนึง่ก็เอ่ยอย่าง

ผ่อนคลายว่า "อกีอย่างลมปากเจ้าก็เหมน็นัก ยังคงหบุปากไว้เป็นการด"ี

"พรดื!" มผีูก้ลัน้หวัเราะไม่อยู่ ทว่าตดิขดัท่ีบุรุษร่างใหญ่ท�าหน้าถมงึทึง  

จึงรีบเก็บอาการ

บรุษุร่างใหญ่ข่มกลัน้จนใบหน้าแดงดัง่ตบัสกุร เขายกมอืขึน้กระชาก

ใบไม้บนปากทียั่งเจบ็ชาไม่หายออก ในใจท้ังแตกตืน่ท้ังเดอืดดาล แต่กลบั 

ไมก่ลา้ปรปิากอกี จากการกระท�าเมื่อครูข่องดรุณชีดุขาวกเ็หน็ได้แลว้ว่า 

วรยุทธ์ของนางเข้าขั้นเด็ดใบซัดดอกท�าร้ายคนถึงชีวิตได้ทันที และ 

ที่น่าหวาดหว่ันท่ีสุดคือเขามองไม่ออกเลยว่านางลงมือเช่นไร พอตาเห็น

ใบไม้ลอยมาก็ไม่อาจหลบหลกี แพ้ชนะเป็นทีป่ระจกัษ์แล้ว หากมใิช่ผูอ้ืน่

ย้ังมอืไว้ไมตร ีเวลาน้ีเขาอาจได้ร่วมมรรคาไปกับกงอูตู๋แ้ล้ว

ระหว่างคุมเชิงกันน้ัน บุรุษท่าทางเย่ียงวาณิชก็สืบเท้าออกมา  

เอ่ยเสียงละมุนละม่อมว่า "แม่นางท่านนี้ วันนี้ผู้ที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่มิใช่

ชนชั้นไร้นาม แม้ว่าแม่นางจะมีวรยุทธ์เลิศล�้า ทว่าสองหมัดยากต้านรับ 

สี่มือ ฉะนั้นแม่นางมิสู้เดินไปตามทางของตน คิดเสียว่าซื้อน�้าใจพวกข้า  

วันข้างหน้าหากพบกันยังขุนเขาเขียวธารน�้าใสก็จะได้สะดวกใจ"

"อ้า เถ้าแก่เหอสภุาพอ่อนโยนจรงิทเีดยีว มน่ิาเล่าส�านักคุม้ภยัของ 

ท่านถึงกิจการรุ่งเรืองเพียงนั้น" ดรุณีชุดขาวพยักหน้าให้ผู้ท่าทางเหมือน 

วาณิช แสดงชดัว่ารูฐ้านะคนผูน้ี ้ "วาจาของท่านชอบด้วยเหตผุลย่ิง กล่าวได้ 

จบัใจข้านัก"

เดมิทีเหอซวนิอยู่ในยุทธภพก็ชือ่เสยีงระบอืไกล จงึไม่รู้สกึหลากใจ 

ที่ดรุณีชุดขาวรู้ฐานะของเขา เขาประสงค์เพียงแต่ให้ดรุณีนางนี้จากไป 

โดยไวก็พอ ต้องทราบว่าเขาผาดโผนในยุทธภพมาท้ังชวิีต ผู้ใดมฝีีมอืก่ีชัง่ 
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ก่ีต�าลงึ* ย่อมมองออกแปดเก้าส่วน ดรณีุชดุขาวนางนียั้งคงพูดจาย้ิมหัว 

ต่อหน้าพวกเขาได้ คาดว่าคงมัน่ใจในวรยุทธ์ของตนเป็นพ้ืนฐาน ทัง้ดจูาก 

การลงมือ นางก็หาใช่ชนชั้นธรรมดา ด้วยเหตุนี้เรื่องมากขึ้นอีกหนึ่งมิสู ้

เรือ่งน้อยลงอกีหน่ึง ย่ิงกว่าน้ันแก่นสารส�าคญัคอืห่อผ้าท่ีเยียนอิง๋โจวแบกไว้

เท่าน้ัน

"เพียงแต่..." ขณะทีผู่ค้นก�าลงัจะผ่อนลมหายใจน้ันเอง ดรณีุชดุขาว 

ก็โพล่งออกมาอกีสองค�า

"เพียงแต่อันใดรึ" เหอซวินยังคงถามอย่างละมุนละม่อม

"ขอเพียงพวกเจ้าชดใช้ความสูญเสียของข้าได้ ข้าย่อมจากไป"  

ดรุณีชุดขาวยิ้มกล่าวอย่างไม่อนาทรร้อนใจ

"เรือ่งน้ีง่าย ไม่ทราบแม่นางต้องการเท่าไร" เหอซวนิสดบัค�านางจบ 

ก็ผ่อนลมหายใจ ท่ีแท้ก็เป็นผูน้ยิมในโภคทรพัย์

"ข้าต้องการไม่มากไม่มาย" นางชูนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ว

"หนึ่งร้อยแผ่นเงิน?" เหอซวินถามหยั่งเชิง

ดรุณีชุดขาวส่ายศีรษะ

"หนึ่งพันแผ่นเงิน?" เหอซวินเลิกคิ้วถามอีกครา

ดรุณีชุดขาวส่ายศีรษะอีกค�ารบ

"หรือแม่นางต้องการหนึ่งหมื่นแผ่นเงิน?" เหอซวินสูดลมหายใจ  

นี่ไยมิใช่สิงโตอ้าปาก** เรียกราคาสูงเทียมฟ้า?

"มิได้ๆ" ดรุณีชุดขาวถอนใจส่ายศีรษะ

"เช่นนัน้แม่นาง..." นางต้องการเท่าใดกันแน่เหอซวินก็สดุรู้ ถึงอย่างไร 

ก็ไม่อาจเรยีกหนึง่ล้านแผ่นเงินได้กระมงั

* ต�าลึง เป็นหน่วยมาตราชั่งของจีน น�้าหนัก 1 ต�าลึงเท่ากับ 31.25 กรัม

** สิงโตอ้าปาก อุปมาถึงการเรียกราคาสูงเพราะความละโมบ หรือยื่นเงื่อนไขที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
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"เถ้าแก่เหอเป็นผูค้้าขายเสยีจรงิ ทว่านอกจากวัตถุเช่นเงนิทอง ท่าน

จะเอ่ยถึงอย่างอืน่บ้างมไิด้หรอื" ดรณุชีดุขาวเอ่ยพลางม้วนภูษาขาวในมอื

เล่นไปมา

"ขอแม่นางโปรดแถลงไข" เหอซวินคร้านจะคาดเดาต่อแล้ว

"เฮ้อ!" ดรุณีชุดขาวถอนใจยาวราวกับนึกเสียดายที่เหอซวินไม่อาจ

เข้าใจเจตนาของนาง "เดิมทีข้าก�าลงันอนกลางวันและฝันหวานอยู่ทเีดยีว 

แต่ก็ถูกพวกท่านก่อกวนจนต่ืน"

เหอซวินมองนาง ไม่รูน้างต้องการอะไรกันแน่ ส่วนคนอืน่ๆ ด้านข้าง

เริม่ขมวดคิว้อย่างร�าคาญแล้ว

"เดมิทีความฝันถูกขัดจงัหวะยังไม่เป็นอนัใด แต่ติดอยูท่ีเ่จ้าความฝัน 

ในครั้งน้ี...เป็นฝันที่พันปียากจะพานพบ!" ดรุณีชุดขาวพลันเก็บรอยย้ิม 

กล่าวจรงิจงัเป็นนักหนาว่า "พวกท่านทราบหรอืไม่ ข้าก�าลังฝันเหน็ตวัเอง 

ได้รับเชิญจากเจ้าแม่ซีหวังหมู่* ให้ขึ้นเขาคุนหลุนขุนเขาแห่งเทพเซียน 

เพ่ือลิม้ชมิเมรยัหยกอนัเป็นทพิย์ ชมเทพธิดาขบัร้องร่ายระบ�า อภริมย์ใจย่ิง 

สดุท้ายพระนางยังประทานท้อเซยีนจากสระทิพย์** ให้อกีด้วย แต่เมือ่ข้า

ก�าลงัจะรบัท้อเซยีน พวกท่านก็บกุเข้ามาขัดจงัหวะฝันหวานของข้า ขดัขวาง 

จนข้าไม่ได้รบัมา เถ้าแก่เหอ ท่านว่าน่ีร้ายแรงหรอืไม่เล่า"

"อะไรนะ นางหญิงเหม็นโฉ่น่ารังเกียจ เจ้าแกล้งพวกเราชัดๆ!"  

หลินไหวได้ยินวาจานี้ก็อดด่าเสียงเกรี้ยวกราดมิได้

"จุๆ " ดรณีุชดุขาวส่ายศรีษะมองหลนิไหว ใบหน้าผดุแววขบขนัอกีครา  

"ข้าแกล้งพวกท่านท่ีใดกัน ข้าจริงจังมากเชียวนะ ต้องทราบว่าท้อเซียน 

* เจ้าแม่ซหีวังหมู ่คอืเทพเจ้าผูด้แูลความประพฤตขิองเหล่าเซยีนเทพและปีศาจ เล่ากันว่าพระนางอาศัยอยู่ใน

สระทิพย์บนเขาคุนหลุนทางตะวันตก ที่สถิตของพระนางยังเป็นสถานที่ปลูกท้อวิเศษซึ่งหากรับประทานแล้ว 

ก็จะไม่แก่ไม่เฒ่า พระนางมชีือ่เรยีกขานมากมาย เช่น พระนางหวังหมู ่พระแม่สระทิพย์ เป็นต้น

** สระทิพย์ ตามคติความเชื่อของจีนเชื่อว่าตั้งอยู่บนเขาคุนหลุน เป็นที่สถิตของเหล่าเทพ
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สระทพิย์น้ีไม่ใช่ธรรมดา กินแล้วเป็นอมตะไม่แก่ไม่เฒ่า ได้เข้าสูท่�าเนียบเซยีน 

ท่านว่าน่ีเป็นสิง่ท่ีคนมากน้อยเพียงไรเฝ้าปรารถนาแม้ในยามนทิรา แต่เพราะ

พวกท่านกระท�าจนข้ามไิด้กิน ความสญูเสยีน้ีใหญ่หลวงตัง้เท่าใด! ฉะน้ัน

ย่อมต้องชดใช้ให้ข้า!"

"หรอืแม่นางต้องการให้เราชดใช้ท้อเซยีนจากสระทิพย์ให้?" เหอซวนิ 

สหีน้าแปรเปลีย่น เผยแววคดโกงโหดเห้ียมออกมาหลายส่วน

"แน่นอน!" ดรุณีชุดขาวสะบัดมือหน่ึงครา ภูษาขาวก็พลิ้วไหวใน

อากาศเป็นรูปท้อผลหน่ึง "ขอเพียงพวกท่านชดใช้ท้อเซียนจากสระทิพย ์

ให้ข้า ข้าจะจากไปทันที ส่วนเยียนอ๋ิงโจวผู้นี้..." ลูกตานางกลอกกล้ิง  

มองเยียนอิ๋งโจวที่หมดสติแวบหน่ึง "หรือป้ายข้ัวกาฬอะไรนั่น ล้วน 

ไม่เก่ียวข้องกับข้า"

เมื่อสดับวาจาสุดท้ายของนางแล้ว ผู้คนท้ังปวงในท่ีน้ันก็พากัน 

สีหน้าแปรเปลีย่น จ้องดรณีุชดุขาวอย่างพร้อมเพรยีง ในแววตามเีจตนา

สงัหารเร้นอยู่

"เห็นทีแม่นางหมายใจจะยุ่งเรื่องผู ้อื่นไว้แล้ว" เหอซวินสีหน้า 

เย็นเยียบ มือขวาลอบกุมอาวุธลับชิ้นหน่ึงไว้อย่างเงียบเชียบ "ทว่าข้า 

ผู้แซ่เหอขอเกลี้ยกล่อมแม่นางสักค�า วันน้ี ณ ที่แห่งน้ีรวมวีรบุรุษจาก 

แคว้นต่างๆ ไว้แทบจะพร้อมหน้า ทันทีที่แม่นางข้องเก่ียวก็จะล่วงเกิน 

หกแคว้นจนครบถ้วน ใต้หล้าแม้ไพศาล แต่เกรงว่ากาลข้างหน้าแม่นาง 

ก็จะไร้ซึ่งสถานซ่อนกายแล้ว!"

"วีรบุรุษจากนานาแคว้นมาอยู่อย่างพร้อมหน้า ช่างเป็นเกียรติ 

โดยแท้" ดรุณีชุดขาวฟังแล้วกลับยังย้ิมระรื่น "ทว่าข้าผู ้นี้แต่ไรมา 

ก็แยกแยะไข่มกุกับตาปลาได้ไม่ใคร่จะชดั ดงัน้ันจงึมองไม่ออกจรงิๆ ว่า 
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ท่านทั้งหลายเหมือนวีรบุรุษตรงไหน ด้วยวิธีการของพวกท่าน เรียกว่า

ตาขาวกลบัเหมาะเจาะเหมาะสมแก่ตัวกว่าเป็นไหนๆ"

"เจ้า!" ถึงเหอซวินจะอารมณ์เยน็เพียงไรแต่ก็กลัน้แรงโทสะไว้ไม่อยู่ 

แล้ว เดมิทีเขาหลงนึกว่าหว่านล้อมสกัค�ารบหน่ึง ไม่ว่าดรณุผีูน้ั้นจะมวีรยทุธ์ 

สูงล�้าแข็งกล้าปานใดก็ควรจะเกิดความหว่ันเกรงสักสองสามส่วน ผู้ใด 

จะรู้ว่านางจะเห็นวีรบุรุษท้ังหกแคว้นอยู่ในสายตาสักนิดก็หาไม่ กลับ

ออกปากถากถาง เมื่อเหอซวินเห็นผู้คน ณ ท่ีน้ันโทสะพลุ่งพล่านก็ไม่เอ่ย 

มากความอกี ฝ่ามือซ้ายทาบอาวุธ คดิรวมแรงคนหมูม่ากเข้าท�าร้ายคนผูน้ี ้

ให้ถึงตายในครัง้เดียว

บนเส้นแบ่งแห่งความคับขันน้ัน ทหารหนุ่มเส้ือคลุมขาวท่ีนิ่งเงียบ 

อยู่นานนับแต่ดรุณีชุดขาวปรากฏกายขึ้นก็พลันส่งเสียง "ไม่ทราบว่าคือ 

จอมยุทธ์หญิงแซ่เฟิงใช่หรอืไม่"

ดรณีุชดุขาวได้ยินดังน้ันก็กะพรบิตา มองไปทางทหารหนุม่เสือ้คลมุขาว  

"เจ้ารูจ้กัข้า?" ถือเป็นการยอมรบัว่าตนคอื 'จอมยุทธ์หญิงแซ่เฟิง' ทีเ่ขากล่าว

ทหารเสื้อคลุมขาวจ้องกลางหน้าผากนางเขม็ง ต�าแหน่งน้ัน 

มีหยกหิมะทรงเดือนเสี้ยวร้อยไว้ด้วยมุกด�าขนาดเท่าเมล็ดข้าวห้อยอยู่  

เขาลดทวนเงินลง แสดงคารวะอย่างนบนอบ " 'อาภรณ์ขาว จันทร์หิมะ' 

ไป๋เฟิงซี ใต้หล้าต่างรู้ดี มิพักต้องเอ่ยถึงข้าน้อย"

ทนัทีท่ีวาจานีห้ลดุออกมาผูค้นล้วนสัน่สะท้าน โดยเฉพาะเหอซวนิ  

เขาอดยินดีมิได้ท่ีเมื่อครู่อาวุธลับในมือตนยังมิได้ซัดออก หาไม่แล้ว... 

แร่สารหนูจ�านวนนัน้ได้มอีนัหวนคืนสูร่่างเขาท้ังหมดแน่

ต้องทราบว่าบัดนี้ผู ้ท่ีมีนามกระเดื่องที่สุดในยุทธภพก็คือเฟิงซ ี

และเฟิงซ ี เนือ่งจากชือ่ของทัง้สองพ้องเสยีงกัน สับสนได้ง่าย ชาวยุทธ์จงึ
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เรยีกขานตามการแต่งกายของพวกเขา โดยเรยีก เฟิงซ*ี ผูน้ี้ว่า 'ไป๋เฟิงซ'ี  

(เฟิงซขีาว) เรยีกอกีเฟิงซ*ี* ว่า 'เฮยเฟิงซ'ี (เฟิงซดี�า) และเรียกรวมกันเป็น 

'ไป๋เฟิงเฮยซี' พวกเขามีชื่อเสียงมาเกือบสิบปีแล้ว ต่างก็เป็นยอดฝีมือ 

อันดบัต้นๆ ในปัจจบุนั เดมิทหีลงนึกว่าต่อให้ไม่สงูวัยนัก อย่างน้อยก็ต้อง 

ราวสามสบิสีส่บิ กลบัไม่เคยคาดคิดเลยว่าไป๋เฟิงซจีะถึงกบัเป็นหญิงสาว 

อ่อนวยัรปูโฉมหมดจดงามตาเพียงนี ้ ยิง่ไม่คาดคิดว่านางจะมาปรากฏตวั 

ทีน่ี่

"ฮิๆ  เจ้าไม่ต้องมมีารยาทเช่นน้ีหรอก หากพวกเจ้าชดใช้ให้ข้าพอใจ 

มไิด้ ไม่แน่ว่าภูษาขาวผนืน้ีของข้าอาจพันอยู่รอบคอเจ้ากไ็ด้" ไป๋เฟิงซน่ัีงบน 

ก่ิงไม้ ขาทัง้สองแกว่งซ้ายทีขวาท ี เส้นผมยาวสลวยด้านหลงัก็ไหวน้อยๆ 

ตามแรงโยกของนาง "เห็นเจ้าถือทวนเงิน คงเป็น 'ขุนพลทะลวงเมฆา'  

เหรนิชวนอว๋ินแห่งยงโจวผูน้ัน้กระมงั"

"เป็นชวนอว๋ินมผิดิ" เหรนิชวนอว๋ินยังคงตอบอย่างนอบน้อม จากน้ัน 

ถึงถามว่า "จอมยุทธ์เฟิงก็สนใจป้ายขั้วกาฬเช่นกันหรือ"

"ข้าไม่สนป้ายขั้วกาฬ" ไป๋เฟิงซีส่ายศีรษะ "แค่ว่าเยียนอิ๋งโจวผู้นี ้

ต้องอธัยาศยัข้าเป็นท่ีสุด จะให้เขาจบชวิีต ณ ท่ีน้ีก็น่าเสยีดาย ฉะนัน้ข้าจงึ 

คดิจะพาเขาไป" น�า้เสยีงนางไม่อนัิงขงัขอบ ราวกับการน�าตัวเยียนอ๋ิงโจวไป 

ไม่ผดิอะไรกับฉวยก้อนกรวดข้างทาง วีรบุรษุหกแคว้นเสมอืนหนึง่ไร้ตวัตน 

ในสายตานาง

"ผายลม! เจ้ากล่าวว่าเพ่ือเยียนอิ๋งโจว แต่ท่ีแท้ยังมิใช่เพ่ือ 

ป้ายขัว้กาฬชิน้นัน้บนร่างมนัหรอกหรอื! ข้ออ้างพรรค์น้ีหลอกเดก็สามขวบ

ยังพอท�าเนา ทว่าต่อหน้าข้าก็เก็บเอาไว้เถิด!" บรุษุฉกรรจ์หนวดเคราเฟ้ิม 

* แซ่ 'เฟิง' (风) หมายถึงลม นาม 'ซี' (夕) หมายถึงเวลาอัสดง

** แซ่ 'เฟิง' (丰) หมายถึงอุดมสมบูรณ์ นาม 'ซี' (息) หมายถึงลมหายใจ ผลประโยชน์ และผ่อนคลาย
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ผูห้น่ึงได้สดบัแล้วก็อดออกปากผรสุวาทมไิด้

ต้องทราบว่าทกุผูท้กุนามทีอ่ยู่ ณ ทีน่ีล้้วนแล้วแต่มาเพ่ือป้ายขัว้กาฬ 

ทั้งสิ้น บ้างประสงค์ครอบครองเอง บ้างถูกซื้อด้วยทองมหาศาลให้มา  

บ้างท�าตามบญัชาอ๋องแคว้นต่างๆ ป้ายข้ัวกาฬคอืวตัถุสงูศกัดิท่ี์สดุในใต้หล้า 

ประโยคเดยีวท่ีว่า 'ผูไ้ด้ครองป้ายได้ครองแผ่นดนิ' ชกัน�าให้คนเหลอืคณานบั

ปรารถนาน�ามาเป็นของตน แก่งแย่งกันอย่างเกรงว่าจะถูกท้ิงให้ร้ังอยู่ 

เบือ้งหลงั ต่อให้ตนไม่อาจบญัชาทัว่หล้า ทว่าอ๋องแห่งแคว้นทัง้หกผูใ้ดบ้าง 

ไม่ประสงค์จะเป็นนายแห่งสายน�า้และขุนเขาหมื่นลี้ผืนนี้ ขอเพียงถวาย 

หรือขายป้ายขั้วกาฬให้เจ้าแคว้นคนใดก็ตาม ยศถาบรรดาศักดิ์และ 

ทรพัย์ศฤงคารย่อมติดตามมา

"ปากเหม็นยิ่งนัก!"

ไป๋เฟิงซกีล่าวเรยีบๆ จากนัน้ประกายสเีขยีวก็วูบผ่าน พุ่งตรงไปยัง

บุรุษฉกรรจ์หนวดเคราเฟิ้ม บุรุษผู้นั้นเห็นใบไม้ลอยมาก็คิดจะหลบหลีก 

ตามสัญชาตญาณ ทว่ายังไม่ทันขยับ ใบไม้ก็ปิดเพียะลงบนปากแล้ว  

ฉับพลันน้ันอาการเจ็บปวดรุนแรงก็เข้าจู่โจมจนเขานึกอยากร้องหาบิดา 

เรยีกหามารดร แต่กลบัท�าได้เพียงส่งเสยีงออืๆ ในล�าคอ

"กงจ่ือ* ของข้าใคร่อยากได้ป้ายขั้วกาฬ ไม่ทราบจอมยุทธ์เฟิง 

จะอนุญาตให้ข้าหยิบเอาจากร่างเยียนอิ๋งโจวได้หรือไม่" เหรินชวนอวิ๋น

ประหน่ึงไม่เหน็สิง่ท่ีเกิดข้ึน เพียงแต่เอ่ยถามไป๋เฟิงซเีท่านัน้

"อันใดกันนี่ หลันซีกงจื่อก็ประสงค์เป็นนายแห่งใต้หล้าด้วย?"  

ไป๋เฟิงซีเอียงศีรษะ มองเขาด้วยอาการคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม กล่าวต่อ 

โดยไม่รอเขาตอบว่า "แต่ป้ายขัว้กาฬนีคื้อวัตถุซึง่เยียนอิง๋โจวยอมตายก็จะ

* กงจือ่ เป็นค�าเรียกบตุรชายของผูเ้ป็นเจ้า ต่อมาเรยีกรวมไปถงึบตุรชายของผูม้อี�านาจและฐานะ ท้ังยังเป็น 

ค�ายกย่องบตุรชายของคูส่นทนา อาจแปลได้ว่าท่านชายหรอืคณุชาย
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รกัษาไว้ให้ได้ ข้าว่ายงัคงให้เขาเก็บเอาไว้เถิด"

"หากเอ่ยเช่นนี้  จอมยุทธ ์เฟ ิงไม่เห็นด้วยท่ีจะให้ข ้าน�าไป?"  

เหรนิชวนอว๋ินหรีต่าทัง้คู่เลก็น้อย เผลอกระชบัมอืท่ีกุมทวนเงนิโดยมิรู้ตวั

"อันใดกันนี่ เจ้าคิดฉวยเอาด้วยก�าลังรึ" ไป๋เฟิงซีกวาดตามอง 

เหรินชวนอว๋ินเรียบๆ ไม่เห็นนางเคลื่อนไหว ทว่าภูษาขาวในมือพลัน 

ร่ายระบ�าราวกับมชีวิีต ดคูล้ายมงักรขาวตวัหน่ึงทีส่่ายไหวร่างกายกลางเวหา

อย่างล�าพอง พรบิตานัน้คนทัง้ปวงก็สมัผสัได้ถึงรงัสคีมปลาบและอหังการ

ประหนึง่จะพลกิภผูาคว�า่สมทุรกดทบัลงมาและโอบล้อมพวกเขาไว้ ท�าให้

ผู้คนไร้หนทางขยับเขย้ือน พวกเขาจ�าต้องเดินลมปราณต้านทาน ทว่า 

เมื่อ 'มังกรขาว' นั้นส่ายไหวหนึ่งครา รังสีก็รุนแรงข้ึนหน่ึงส่วน ไม่มีผู้ใด 

ไม่ขบฟันแน่น ฝืนต้านรบัสดุชวิีต ในใจล้วนกระจ่างแจ้งว่าหากปล่อยให้ 

รงัสน้ีีกดทบั ถึงไม่อาสญัก็เหลอืชวิีตเพียงครึง่เดียว!

เหรินชวนอวิ๋นใช้ทวนเงินยันเบื้องหน้าไว้มั่น คมทวนเล็งสูงเข้าใส่ 

ภูษาขาว ดวงตาจับน่ิงไม่กะพริบอยู่ที่ผืนผ้าซึ่งร่ายระบ�ากลางอากาศ  

เขารวบรวมพละก�าลังทั่วร่างมาไว้ที่แขนทั้งสอง ทว่าแรงกดย่ิงมาก็ย่ิง 

หนักหน่วง ปลายทวนไหวรกิๆ อย่างต้านไม่อยู่ มอืท้ังสองทีจ่บัทวนก็ปวด 

จนแทบชา ขาท้ังสองสัน่เลก็น้อย จวนเจยีนจะต้านไม่ไหว ใกล้ล้มพับลงไป 

กับพ้ืนอยู่รอมร่อ...

ทนัใดนัน้ภษูาขาวก็ม้วนเกลยีวแล้วร่วงลงอย่างแผ่วเบา คนท้ังหมด

รูส้กึว่าทัว่ร่างผ่อนคลาย ลมหายใจท่ีกลัน้ไว้ในอกก็พ่นออกมาได้ในท่ีสดุ  

แต่สิง่ท่ีตามมาคือท้ังกายไร้เรีย่วแรง อ่อนเปลีย้จนคดิเพียงแต่จะล้มตวัลง 

กับพ้ืนแล้วหลบัไป

ทางด้านเหรินชวนอว๋ิน เมื่อแรงกดผ่อนลงก็รู้สึกล�าคอหวานเฝื่อน  
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จึงรีบกลืนลงไป ใจรู้ว่าตนบาดเจ็บภายในเสียแล้ว นึกไม่ถึงว่าไป๋เฟิงซ ี

เยาว์วัยแต่กลบัมกี�าลงัภายในสงูส่งล�า้ลกึขัน้น้ี ยังมทินัลงมอืจริงก็ก�าราบ 

ทกุคนในทีน้ี่ได้ เคราะห์ดเีพียงอย่างเดยีวก็คอืท่ีสุดแล้วนางยังย้ังมอืไว้ไมตรี  

หาได้เอาชวิีตไม่

"ข้าคดิจะพาเยียนอิง๋โจวไป พวกท่านเห็นด้วยหรอืไม่" ข้างหมูเีสยีง

ราบเรยีบของไป๋เฟิงซดัีงขึน้อกีครา

ในใจผู้คนย่อมไม่ยินยอม แต่กลับหว่ันเกรงวรยุทธ์ของนางจึง 

ไม่กล้าอ้าปาก

"จอมยุทธ์เฟิง ตามสะดวก" เหรินชวนอว๋ินปรับลมหายใจ ลด 

ทวนเงินลงแล้วน�าผู้ติดตามกระโดดออกนอกวงไป

"อนัใดกันน่ี ไม่ชงิป้ายขัว้กาฬแล้วหรอื" ไป๋เฟิงซมีองเขาด้วยรอยย้ิม 

ดวงตาท้ังคู่แจ่มใสกระจ่างจ้าประหน่ึงสามารถทะลวงผ่านจิตวิญญาณ 

และอ่านความคดิทัง้หมดของเขาทะลไุด้

เหรนิชวนอวิน๋กลบัย้ิมบางแล้วกล่าวว่า "กงจือ่เคยรบัสัง่ว่าหากพบ 

ไป๋เฟิงเฮยซี อว้ีอู๋หยวนกงจื่อ หวงเฉากงจื่อแห่งจี้โจว และซีอว๋ินกงจู่*  

แห่งชงิโจว ไม่เอ่ยเรือ่งแพ้ชนะ ขอแค่ถอนตัวออกมาได้อย่างครบสมบรูณ์ 

ก็นับเป็นความชอบ"

"กระนั้นหรือ" ไป๋เฟิงซีโบกมือ ภูษาขาวยาวผืนนั้นก็ลอยกลับสู ่

แขนเสื้อทันควัน "หลันซีกงจื่อให้เกียรติพวกเราถึงขนาดนั้นเชียว?"

"กงจื่อเคยตรัสว่าห้าคนนี้เท่านั้นจึงจะคู่ควรเป็นสหายหรือศัตรู 

ของพระองค์" เหรินชวนอว๋ินเหลือบมองไป๋เฟิงซีคราหนึ่ง จากนั้นก็เอ่ย 

อย่างย้ิมแย้มราวกับมีความนัยลึกล�้าอย่างอื่นอยู่ "หากในภายภาคหน้า 

* กงจู่ เป็นค�าเรียกธิดาของฮ่องเต้และอ๋องผู้ครองแคว้น



34 เทียบท้าปฐพี 1

จอมยุทธ์เฟิงมีวาสนาเยือนยงโจว กงจื่อจะต้องทรงลาดแพรไหมสิบล้ี 

มาต้อนรบัเป็นแน่"

ในต้าตง การปูลาดแพรไหมยาวสิบลี้เป็นพิธีการอันเอิกเกริกท่ีสุด 

ท่ีบรรดาเจ้าผูค้รองแคว้นใช้ต้อนรบัซึง่กันและกัน ต่อให้ไป๋เฟิงซมีวีรยทุธ์

ฉกาจฉกรรจ์กว่าน้ี ระบอืนามกว่าน้ี กล่าวกันถึงท่ีสดุก็เป็นเพียงสามญัชน 

ผู้หน่ึง อย่างไรเสยีก็ไม่พอให้ซือ่จือ่* แห่งแคว้นหนึง่ๆ รบัรองด้วยพิธีการน้ี  

ตรติรองดแูล้ววาจานีข้องเหรนิชวนอวิน๋กเ็ปน็เพยีงค�ากลา่วตามมารยาท

เท่าน้ัน

"แพรไหมสิบลี้อย่างนั้นหรือ เกรงว่าจะกลายเป็นค่ายกระบี่สิบล้ี 

เสยีมากกว่า" ไป๋เฟิงซสีดบัค�าเช่นนีก็้ไม่หว่ันไหว สหีน้ายังคงสงบราบเรยีบ  

"ส่วนเจ้า ถ้าเมือ่ครูไ่ม่ทดสอบสักคราบดัน้ีก็ไม่คดิ 'ถอนตวัอย่างครบสมบรูณ์' 

กระมงั"

เหรนิชวนอว๋ินได้ยินดังน้ันสหีน้าก็แปรเปลีย่นเล็กน้อย ทว่ากลบัเป็น

ปกติอย่างรวดเร็ว "ชวนอว๋ินได้ยินกงจื่อตรัสอยู่ประจ�าว่าท้ังห้าท่าน 

คือยอดฝีมือแห่งยุค แต่ไร้วาสนาพบพานมาตลอด วันนี้มีโชคได้พบ 

จอมยุทธ์เฟิง ย่อมประสงค์ให้ท่านจอมยุทธ์ชีแ้นะสกัเลก็น้อยเป็นธรรมดา 

หากล่วงเกินไปต้องขออภัย"

"กระน้ันหรอื" ไป๋เฟิงซเีอ่ยเสยีงราบเรยีบ ต่อมาก็ถีบร่างอย่างแผ่วเบา 

ขึน้ไปยืนบนก่ิงไม้ ผูค้นท่ีเบือ้งล่างล้วนมท่ีาทรีะแวดระวัง

ไป๋เฟิงซีกวาดตามองคนทั้งกลุ ่ม มุมปากผุดย้ิมบาง จากนั้น 

ถึงมองไปทางเหรินชวนอวิ๋น "หากมิใช่เพราะเจ้ายังเกิดเสียดายวีรบุรุษ  

เห็นค่าวีรบรุษุอย่างเยยีนอ๋ิงโจวอยู่บ้าง ด้วยเจตนาน่ังรอเก็บผลประโยชน์ 

* ซื่อจื่อ เป็นต�าแหน่งทายาทของอ๋องผู้ได้รับต�าแหน่งให้ไปปกครองเมือง
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เป็นชาวประมงเมือ่ครูข่องเจ้า ข้าก็จะไม่ชีแ้นะแค่ 'เลก็น้อย' แล้ว"

"ชวนอว๋ินขอขอบคุณท่ีจอมยุทธ์เฟิงยั้งมือไว้ไมตรี" เหรินชวนอว๋ิน

ค้อมศีรษะกล่าว มืออดกุมทวนเงินแน่นมิได้

"ฮ่าๆ...มผู้ีใต้บงัคบับญัชาเช่นเจ้า ก็พอเห็นได้ว่าหลนัซกีงจือ่ร้ายกาจ 

ระดบัใด วนัหน้าหากมวีาสนาข้าต้องขอค�าชีแ้นะจากหลนัซกีงจือ่ด้วยตวัเอง

แน่" ทันใดนัน้ไป๋เฟิงซก็ีหิว้เยียนอิง๋โจวเหินร่างจากไป ช่ัวพริบตาก็หายลบั 

ไม่เหลอืร่องรอย มเีพียงเสยีงซึง่ดงัมาจากทีไ่กลๆ ว่า "วันน้ีขอตวัก่อน หาก 

ผูใ้ดต้องการชงิป้ายข้ัวกาฬก็ตามมาเถิด!"

เมือ่เห็นไป๋เฟิงซไีปไกลแล้ว ผูติ้ดตามสีห้่าคนด้านหลงัเหรนิชวนอว๋ิน 

ก็ถามว่า "ท่านขนุพล จะหยุดเพียงเท่าน้ีหรอืขอรบั"

เหรนิชวนอวิน๋โบกมอืห้ามพวกเขาแล้วกล่าวว่า "ไป๋เฟิงซมีใิช่ผูท้ีข้่า

และเจ้าจะสามารถต่อกรได้ กลบัไปขอบัญชาจากกงจ่ือแล้วค่อยว่ากัน"

"ขอรับ"

"พวกเราไปกันเถิด" เหรนิชวนอว๋ินไม่อ�าลาผูอ้ืน่ก็น�าผูใ้ต้บงัคบับญัชา

หมนุร่างจากไป

รอจนเขาจากไปแล้ว คนทัง้หลายในป่าก็มองหน้ากันไปมา ไม่รู้ว่า 

จะแยกย้ายหรอืจะไล่ตามไปอย่างกะทนัหนั

สดุท้ายเหอซวินก็ประสานหมดั เอ่ยว่า "ทกุท่าน ผู้แซ่เหอขอตวัก่อน 

ป้ายข้ัวกาฬจะชงิจากมอืไป๋เฟิงซไีด้หรอืไม่ ให้ขึน้กับโชคของพวกเราเถิด"

สิ้นค�าก็หมุนกายจากไป ส่วนคนท่ีเหลือเห็นเขาไปแล้ว ครู่เดียว 

ก็แยกย้ายดั่งนกแตกรัง เหลือไว้แค่เจิงฝู่ซึ่งมือท้ังสองข้างขาดสะบั้น  

ล้มสิน้ใจอยู่ในป่ากับร่างไร้วิญญาณอีกร่างสองร่าง



36 เทียบท้าปฐพี 1

อาทิตย์ไขแสง จันทร์ลาลับ วันใหม่เริ่มขึ้นอีกครา

ทวิากาลเริม่ถักทอ บนม่านฟ้าเหลอืเดือนเสีย้วเว้าแหว่งอยูร่�าไร มนั 

ลดรศัมอีนัเรอืงรองลงแล้ว ท่ามกลางแสงอรโุณทัยอ่อนจาง หมอกบางเบา

ปกคลุมยอดคีรีอันแหลมชันดุจปลายพู่กันของภูเขาเซวียนซาน ขับให้

ทวิทัศน์แห่งขนุเขาสง่างามปานภาพวาด

ณ ถ�า้แห่งหนึง่บนยอดเขาทางทศิเหนือของเขาเซวียนซาน เสยีงคราง 

ทุม้ต�า่ทีเ่บาเป็นท่ีสดุดงัขึน้ น่ันคอืเสยีงของบรุษุผูฟุ้บอยู่ในถ�า้เปล่งออกมา  

หลงัจากส่งเสยีงครางเบาๆ แล้ว บรุษุผูน้ั้นก็ลืมตาเหลอืบมองรอบกายก่อน  

ต่อมาจึงหยัดกายขึ้น ทว่าเพ่ิงยันแขนทั้งสองก็มีอันต้องเปล่งเสียงร้อง 

อย่างเจบ็ปวด

"เจ้าตื่นแล้ว" เสียงสตรีใสกังวานหากเจือแววเกียจคร้านดังขึ้น

บรุษุมองตามต้นเสียง เห็นปากถ�า้มคีนผูห้น่ึงก�าลงันัง่หนัออกนอกถ�า้  

หวีจัดแต่งผมยาวอนัด�าขลบั แม้แสงจะสลวั ทว่ายามหวสีางผ่าน ผมด�า

สลวยน้ันก็ทอประกายเป็นสนี�า้เงินเข้ม

"เจ้าคือผู้ใด" บุรุษออกปากถาม ทันทีที่ส่งเสียงก็พบว่าคอทั้งแหบ 

ทัง้เฝ่ือน

"เยียนอิ๋งโจว กับผู้มีพระคุณช่วยชีวิตไยท�ากิริยาเยี่ยงนี้เล่า" สตรีที่ 

ปากถ�้าลุกขึ้นพร้อมกับผินกายก้าวมาหาเขา ในมือถือหวีไม้ นางยังคง

ประคองผมปอยหน่ึงไว้ท่ีอก หวีๆ หยุดๆ

"เจ้าช่วยข้าไว้?" เยียนอิ๋งโจวย้อนถาม จากนั้นก็นึกถึงทวนเงิน 

ที่แหวกอากาศก่อนหมดสตินั่น ฉับพลันน้ันก็กระหวัดจิตถึงสิ่งส�าคัญ 

ย่ิงกว่า จงึลนลานวาดมอืไปด้านหลงั ทว่าจะคล�าพบสิง่ใดก็หามไิด้ กลบั

กลายเป็นสมัผสัถูกปากแผลเข้า สร้างความร้าวระบมข้ึนระลอกหน่ึง และ
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บัดนี้เองถึงพบว่าร่างครึ่งบนของตนเปลือยเปล่า ไม่มีเครื่องสวมใส่ใดๆ  

ท่อนล่างก็เหลอืเพียงกางเกงชัน้ในชิน้เดียว

"เจ้าหาสิง่น้ันอยู่หรอื" มอืของสตรชีีไ้ปยังเบือ้งซ้ายของเขา ต�าแหน่งน้ัน 

มเีศษผ้ากองอยู ่ บนผ้ายงัย้อมด้วยคราบเลอืดซึง่แห้งกรงัแล้ว ข้างกองผ้า 

มห่ีอผ้าวางอยู่ "วางใจเถิด ข้ามไิด้ท�ามนัตกหล่นและมไิด้แตะต้องมนัด้วย"  

สตรีผู้นั้นเสริมอีกประโยคประหนึ่งอ่านความคิดของเขาออก

เยียนอิ๋งโจวได้ยินดังน้ันก็เงยหน้ามองนาง ตอนน้ีถึงเพ่ิงค้นพบว่า 

สตรผีูน้ี้มดีวงหน้าใสกระจ่างหมดจดอย่างวิเศษ กลางหน้าผากห้อยไว้ด้วย 

หยกหมิะทรงจนัทร์เสีย้วชิน้หนึง่ บนร่างสวมอาภรณ์หลวมๆ สขีาว ผมด�ายาว

ปล่อยสยายมิได้รวบเก็บ ทั่วท้ังร่างปลอดโปร่งผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ 

อย่างพรรณนาไม่ถูก

"ไป๋เฟิงซี?" เยียนอิ๋งโจวมองเครื่องตกแต่งอันเป็นหยกหิมะ 

ทรงจันทร์เสี้ยวกลางหน้าผากนาง

"มใิช่เฮยเฟิงซ"ี ไป๋เฟิงซพียักหน้าย้ิมแย้ม "สีขุ่นพลวายุน�า้ค้างหมิะ

พิรุณแห่งจี้โจวล้วนแต่ไม่กริ่งเกรงความตายเช่นเจ้าใช่หรือไม่ เมื่อคืน 

ข้านบัดแูล้ว เว้นเสยีจากแผลเป็นเก่าเหล่าน้ัน บนร่างเจ้ามบีาดแผลท้ังสิน้

สามสิบแปดแห่ง ถ้าเป็นคนธรรมดาถึงไม่ตายอย่างน้อยก็ต้องสลบ 

สักสามวันห้าวันกระมัง แต่เจ้าไม่เพียงไม่ตาย แต่ยังสลบแค่คืนเดียว 

ก็คนืสติ ดไูปแล้วอาการก็ไม่เลวอกีด้วย"

"เจ้า...นบัรอยแผล?" เยียนอิง๋โจวถามด้วยสหีน้าชอบกล พร้อมกบั

นกึถึงสภาพการแต่งกายของตนในขณะน้ี

"ใช่น่ะส ิ ร่างของเจ้าข้านบัโดยตลอดถ้วนทัว่ท้ังสรรพางค์แล้วรอบหน่ึง"  

ไป๋เฟิงซีก้าวเข้ามาหน่ึงก้าว เก็บหวีในมือแล้วตรวจตราสีหน้าเขาอย่าง 
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นึกสนกุ "ต้องรูว่้าเจ้าได้รบับาดเจบ็ภายนอกมากมายถึงเพียงนัน้ ข้าต้อง 

ห้ามเลือดและใส่ยาให้ ย่อมได้เห็นบรรดาแผลเหล่านั้นแน่นอน ดังนั้น 

จึงถือโอกาสนับเสียหน่อย อีกอย่างเสื้อผ้าของเจ้าก็กลายเป็นผ้าขาด 

กองหนึง่ไปแล้ว ข้าจงึถือวิสาสะปลดออกเสยีเลย จะได้ไม่เกะกะเวลาข้า

ใส่ยาให้เจ้า"

วาจานางยังกล่าวไม่ทันจบ เยียนอิ๋งโจวก็โลหิตสูบฉีด ใบหน้า 

ร้อนผะผ่าว

"อา เหตุใดใบหน้าเจ้าถึงแดงเช่นน้ี หรือจับไข้เข้าแล้ว" ไป๋เฟิงซ ี

มองเยียนอิง๋โจว แสร้งร้องทกัอย่างประหลาดใจ ซ�า้ร้ายยังย่ืนมอืมาทาบ 

หน้าผากเขาอกีด้วย

มือเย็นเยียบน้ันเพ่ิงแตะถูกหน้าผาก เยียนอิ๋งโจวก็สะดุ้งถอยกรูด 

ทนัควันด้วยความแตกต่ืน "เจ้าอย่าแตะต้องตัวข้า!"

"หือ?" ไป๋เฟิงซีเอียงศีรษะมองดูเขา "หรือว่าเจ้ามิได้จับไข้ แต ่

หน้าแดงเพราะขวยเขิน? อายเพราะข้าเอาร่างของเจ้ามาจ้องมาสัมผัส

โดยตลอดถ้วนทั่วทั้งสรรพางค์?"

เยียนอิง๋โจวสดับค�าก็รูส้กึว่าโลหิตทัง้หมดในร่างล้วนแต่ฉดีทะลกัมา

บนใบหน้า ทว่าพอเหน็รอยย้ิมบนใบหน้าไป๋เฟิงซแีล้วก็กลบัไร้ซึง่ค�าโต้แย้ง  

ครึง่ค่อนวันให้หลงัจงึออกปากอย่างตดิจะหัวเสยีว่า "เจ้าเป็นสาวเป็นนาง... 

ไฉนจงึ...จงึ...เพียงน้ี..." ค�าพูดหลงัอกึอักอ�า้อึง้ เอ่ยไม่ออก

"ฮ่าๆๆ..." ไป๋เฟิงซีได้ยินแล้วก็ระเบิดหัวเราะลั่น ไร้เศษเสี้ยว 

ความนุ่มนวลและส�ารวมซึ่งสตรีพึงมี นางหัวเราะอย่างผ่อนคลาย 

เป็นธรรมชาติย่ิง "ข้าเป็นอันใด ฮ่าๆ...ก่อนหน้านี้เจ้าต้องไม่เคยพบสตรี 

เช่นข้ามาก่อนเป็นแน่"
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ครัน้ถกูเสยีงหวัร่อดงัลัน่ของไป๋เฟิงซท่ิีมแทงเข้า เยียนอ๋ิงโจวก็อดไม่ได้ 

ทีจ่ะออกปากว่า "หากสตรใีนใต้หล้าล้วนเป็นเช่นเจ้า คง..." วาจาตอนท้าย 

กลบักลนืลงไป เดมิทีเขาก็พูดไม่เก่ง ทัง้เนือ้แท้เปิดเผยซือ่ตรง จงึไม่อาจ 

หกัใจกล่าวค�าล่วงเกินผูม้พีระคุณช่วยชวิีตตรงหน้าได้

"หากล้วนเหมือนข้าจะเป็นอันใดหรือ" ดวงตาท้ังคู่ของไป๋เฟิงซ ี

แฝงแววขบขันรุนแรง ใบหน้าฉายแววสนุกสนานออกมาสามสี่ส่วน  

"ท่ีจริงบุรุษเช่นเจ้าข้าก็เคยพบมาบ้าง ถูกข้าเห็นถูกข้าลูบคล�าเจ้าก็ไม่มี 

สิง่ใดเสยีหาย ยิง่กว่านัน้ข้าเองกห็าได้จงใจมองเจ้าลบูคล�าเจ้าเสยีเมือ่ไร  

รู้ไว้ด้วยว่าข้าก�าลังช่วยเจ้าอยู่"

เมื่อโดนไป๋เฟิงซีทิ่มแทงด้วยค�าก็มองสองค�าก็ลูบคล�า ใบหน้าของ

เยียนอิ๋งโจวที่โลหิตท�าท่าจะจางลงก็สูบฉีดกลับมาอีกครา

"อ้าว เจ้าหน้าแดงอีกแล้ว!" ไป๋เฟิงซีร้องเอะอะคล้ายพบเรื่องสนุก  

"หรือว่า..." นัยน์ตานางกลอกกลิ้ง ย้ิมอย่างมีเลศนัยถึงสิบส่วน "หรือว่า 

เจ้าไม่เคยถูกสตรมีองถูกสตรลูีบคล�ามาก่อนเลย อ้า หน้าแดงหนักกว่าเก่า 

แล้ว! หรอืข้าพูดแทงใจด�าจรงิๆ? โถๆ ไม่กล้าเชือ่เลยจริงๆ ขนุพลวายุกล้า 

อย่างเจ้าเป็นวรีบรุษุนามระบอื ดูอายุก็ควรจะใกล้สามสบิแล้วกระมงั แต่ 

ถึงกับไม่เคยแตะต้องสตรมีาก่อน? จิ๊ๆ  ช่างเป็นเรือ่งอศัจรรย์แห่งใต้หล้า 

โดยแท้!"

ใบหน้าเยียนอิ๋งโจวแดงก�่าจนแข่งได้กับแสงเงินแสงทองยามเช้า  

หลังจากน่ิงอั้นอยู่ครึ่งค่อนวันสุดท้ายจึงเอ่ยออกมาหนึ่งประโยคว่า  

"ไป๋เฟิงซีเป็นเช่นนี้หรอกหรือ" จอมยุทธ์หญิงผู้มีช่ือเสียงระบือลือเลื่อง 

ทัว่ยุทธภพ เหตใุดพฤติกรรมและวาจาถึงไร้กรอบเกณฑ์เช่นน้ี

"ใช่แล้ว ข้าก็เป็นเย่ียงน้ี" ไป๋เฟิงซีพยักศีรษะแล้วขยับเข้าใกล้เขา 
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"ท�าให้ท่านขนุพลผดิหวังใช่หรอืไม่"

เยียนอิง๋โจวเหน็นางเข้ามาใกล้ก็สะดุ้งเฮอืก ถอยหลังโดยพลนั ผู้ใด

จะรู้ว่าการขยับครั้งน้ีจะกระเทือนถึงบาดแผลท่ัวร่าง "โอย!" เขาสูดปาก

เป็นการใหญ่อย่างห้ามมไิด้

"เจ้าอย่าขยับสิ!" ไป๋เฟิงซีเร่งกดร่างเขาไว้ "ข้าใช้ยาสมานแผล 

ทีม่ตีดิตวัจนหมดเกลีย้งกว่าจะห้ามเลอืดเจ้าได้ แต่ตอนนีแ้ผลปริอกีแล้ว" 

สายตานางกวาดทั่วกายเขา แล้วก็พลันหยุดอยู่ท่ีชายโครง ต�าแหน่งนั้น 

ถูกพัดเหล็กของกงอู๋ตู้ทิ้งรอยแผลลึกเอาไว้ ยามน้ีโลหิตที่ไหลออกมา 

ถึงกับเป็นสีด�า

"บนพัดของกงอูตู้๋มพิีษ แม้ว่าเมือ่วานข้าจะช่วยดดูโลหิตพิษออกมา

ไม่น้อย แต่เห็นทพิีษยังออกไม่หมด บนร่างเจ้ากับข้าก็ล้วนไม่มยีาแก้พิษ 

คราวน้ีจะท�าเช่นไรดี" ไป๋เฟิงซขีมวดหวัค้ิวมุน่ขณะเอ่ยค�า

"เจ้าช่วยดูดโลหิตพิษให้ข้า?" เยียนอ๋ิงโจวได้ยินก็อึ้งไป สายตา 

มองไปยังริมฝีปากนาง พลันรู้สึกว่าบาดแผลที่ชายโครงร้อนดังเพลิง 

แผดเผา

"หากไม่ช่วยดูดพิษให้เจ้า เกรงว่าเมือ่คนืเจ้าก็คงตายไปแล้ว" ไป๋เฟิงซ ี

กลบัไม่ทนัสงัเกตอาการของเขา นางหมนุร่างก้าวไปยังปากถ�า้ ห้ิวถุงหนัง

บรรจุน�้าและผลไม้ป่าสองสามผลกลับมา "เจ้าหิวแล้วกระมัง กินผลไม้ 

รองท้องสกัหน่อยก่อน ข้าจะลงเขาไปหายาให้ จะได้ถือโอกาสหาเสือ้ผ้า 

มาให้เจ้าด้วย" นางยื่นถุงน�้ากับผลไม้ให้เขาแล้วกล่าวอีกว่า "เมื่อวาน 

คนเหล่านั้นต้องยังไม่ถอดใจกับป้ายขั้วกาฬเป็นแน่ อาจจะยังค้นหาอยู ่

บนเขาน้ี เจ้าอย่าเที่ยวเพ่นพ่านไปไหน หากพวกเขามาก็ซ่อนตัวก่อน  

แล้วข้าจะมาหาเจ้าเอง" สิน้ค�านางก็หมนุร่างจากไป
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พอเงาร่างของไป๋เฟิงซีจวนจะหายลับไปจากปากถ�้า เยียนอิ๋งโจว 

ก็อดร้องมิได้ว่า "ช้าก่อน!"

ไป๋เฟิงซีชะงักแล้วผินร่างมา "ยังมีอันใดอีก"

"เจ้า...เจ้า...ข้า...เอ่อ..." เยียนอิง๋โจว 'เอ่อ' อยู่เป็นนาน กลบัไม่อาจ

ปรปิากออกมาได้ อัดอัน้จนใบหน้าแดงก�า่ไปด้วยสีโลหติ

"เจ้าคิดขอบคุณข้า? อยากบอกให้ข้าระวังตัวให้มาก?" ไป๋เฟิงซ ี

คาดเดา ครั้นเห็นท่าทางของเขาก็นึกขัน "เยียนอิ๋งโจว ต�าแหน่งขุนพล 

วายุกล้าของเจ้านีไ้ด้มาด้วยหนทางใดกัน ไฉนอกึอกันกั นี ่ ข้าช่วยเจ้าไว้  

ทัง้เหน็ร่างกายเจ้าจนท่ัว เจ้าจะให้ข้ารบัผดิชอบความบรสิทุธิเ์จ้าหรอือย่างไร 

หรอือยากจะใช้ร่างกายตอบแทนพระคุณทีข้่าช่วยชวีติกระนัน้หรอื"

"เจ้า..." เยียนอิ๋งโจวถลึงตาใส่ไป๋เฟิงซี เอ่ยวาจาใดไม่ออก

ชือ่เสยีงเขาลอืเลือ่งต้ังแต่อายุยังน้อย นสิยัเงยีบขรมึเข้มงวดจรงิจงั  

ในจีโ้จวมฐีานะเป็นผูน้�าแห่งสีขุ่นพล ซือ่จือ่เห็นค่าความสามารถของเขา 

อย่างย่ิง สหายในการงานเคารพเขาสบิส่วน ผูใ้ต้บงัคบับญัชาน้อมฟังค�าสัง่ 

เป็นเดด็ขาด ยามใดเล่าจะเคยพบสตรผีูม้วีาจาและพฤติกรรมไร้กรอบเกณฑ์

เฉกเช่นไป๋เฟิงซมีาก่อน

"ฮ่าๆ...ท่านขุนพลวายุกล้าผู้ย่ิงใหญ่เอ๋ย...น่าสนุกเป็นที่สุดแล้ว"  

ไป๋เฟิงซีระเบิดหัวเราะอีกค�ารบอย่างกลั้นไม่อยู่ "พวกเจ้าสี่ ขุนพล 

วายุน�้าค้างหิมะพิรุณล้วนแต่น่าสนุกเย่ียงนี้หรือไม่ เช่นน้ันวันหน้า 

ข้าจะต้องไปเทีย่วจีโ้จวให้จงได้" นางหวัเราะไปพลางเดินออกนอกถ�า้ไปพลาง 

เมื่อถึงปากถ�้าก็พลันผินหน้ากลับมามองเขา รอยย้ิมบนดวงหน้าเจิดจ้า 

ยวนตาเหนือกว่าตะวันทีเ่พ่ิงไขแสงนอกถ�า้ แสงเงินแสงทองทีเ่บือ้งหลงันาง 

ก็ท�าให้เยียนอิ๋งโจวดวงตาพร่าลายจิตใจสั่นไหวในพริบตา "เยียนอ๋ิงโจว  



42 เทียบท้าปฐพี 1

สดุท้ายน้ีขอบอกอะไรเจ้าสกัหน่อย น่ันก็คือ...บนร่างเจ้าแม้จะมบีาดแผล

มากมาย แต่เรือนร่างก็ยังชวนมองนัก! ฮ่าๆๆ..."

ว่าแล้วนางก็หัวเราะร่าจากไป ท้ิงท่านขุนพลเยียนผู ้ยิ่งใหญ ่

ทีห่น้าแดงฉานไปถึงใบหูไว้ในถ�า้ ผูแ้ค้นทีไ่ม่อาจขดุรูบนพ้ืนให้มุดเข้าไปได้
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ณ เป่ยโจว ทางปัจฉมิทศิแห่งหร่วนเฉงิมคีฤหาสน์หลงัหนึง่ ทีแ่ห่งนี ้

คอืทีต้ั่งของสกุลหาน สกุลชาวยุทธ์อันลอืนามแห่งเป่ยโจว

แม้สกุลหานจะจัดอยู่ในท�าเนียบสกุลชาวยุทธ์ ทว่ามิได้เลื่องชื่อ 

ด้วยวิทยายุทธ์อนัเลศิล�า้ หากแต่อาศัยโอสถวิเศษ 'ผงต�าหนกัม่วง*' และ  

'เมด็พุทธจติ' อันมชีือ่เสยีงระบอืลอืเลือ่งท่ัวยุทธภพ

ผงต�าหนักม่วงคอืโอสถชัน้เลิศส�าหรบับาดแผลภายนอก เมด็พุทธจติ 

คอืเครือ่งแก้พิษอนัวิเศษ เหล่าชาวยทุธ์ต่างใช้ชวิีตกลางคมดาบคาวเลอืด 

เรือ่งบาดเจบ็ถูกพิษย่อมเกิดได้ทุกขณะ ด้วยเหตนุีโ้อสถวิเศษของสกุลหาน 

จงึเป็นยอดปรารถนาส�าหรบัชาวยทุธ์ ทว่าโอสถเหล่านีล้้วนปรงุผสมด้วย 

วิธีอนัลบัเฉพาะ ไม่มอบให้คนนอกอย่างสะดวกง่ายดายเป็นอนัขาด ดงันัน้ 

แม้สกุลหานจะมนิบัว่ามวีรยุทธ์สงูส่ง แต่ชาวยุทธ์ท้ังปวงพากันยอมอ่อนข้อให้

2
อำภรณ์ด�ำ จันทร์หมึก กรำยมำเหนือเมฆำ

* ต�าหนักม่วง เป็นชื่อสถานพ�านักแห่งเทพเซียนตามแนวคิดลัทธิเต๋า
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สามส่วน เผื่อปะเหมาะเคราะห์สอดแทรก เกิดบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ ์

เจยีนตายอาจจะต้องการให้สกุลหานมอบโอสถช่วยชวิีตก็เป็นได้

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดรอบส�าคัญหกสิบปีของหานเสวียนหลิง

ประมขุสกุลหาน หน้าคฤหาสน์มรีถม้าว่ิงเข้ามาไม่ขาดสาย ทางเข้าออก 

คลาคล�่าปานท้องตลาด กลางสวนจัดงานเลี้ยงแขกเหรื่อนับร้อยโต๊ะ  

สรุาอาหารบรบิรูณ์ ครกึครืน้ถึงสบิส่วน ไม่เพียงวีรบรุุษจากสายต่างๆ ใน 

เป่ยโจวและผูม้ชีือ่เสยีงมคีณุธรรมความรูเ้ป็นทีนั่บหน้าถือตาในหร่วนเฉงิ

เท่าน้ันท่ีมากันพร้อมหน้า กระทั่งยอดคนจากต่างแคว้นก็ทยอยเดินทาง 

มาจากแดนไกลเพ่ืออวยพรให้แก่นายท่านสกุลหาน

"อ้า ครึกครื้นย่ิงนัก" ขณะที่เจ้าภาพและแขกเหร่ือก�าลังร่ืนเริง 

อย่างที่สุดน้ัน เสียงใสกังวานก็พลันดังข้ึน กลบเสียงเจี๊ยวจ๊าวท้ังหลาย 

กลางสวนจนสิน้ บรรดาแขกเหรือ่มองไปตามต้นเสยีงอย่างแตกตืน่ระคน

ประหลาดใจ เหน็บนหลงัคามดีรณีุน้อยนางหน่ึงนัง่เอนกายพิงชายคาอยู่ 

เสือ้ตวัยาวขาวพิสทุธ์ิพลิว้ไหวน้อยๆ ภายใต้แสงทิวากร ดูประหน่ึงเมฆา 

ซึง่เคลือ่นคล้อยอยู่กลางนภากาศ นางมองเหล่าแขกผูม้เีกียรติท่ีด้านล่าง

ด้วยรอยยิม้สดใสเจดิจ้า

"เจ้าอีกแล้ว!" หานเสวียนหลิงเจ้าภาพซึ่งนั่งหน้าแดงอิ่มเอิบบน 

ที่น่ังประมุขผุดลุกข้ึนทันควัน ถลึงตามองสตรีบนหลังคาด้วยความ 

โกรธเกรี้ยว

"ใช่ เป็นข้าอีกแล้ว" สตรีชุดขาวเอ่ยด้วยยิ้มละไม "นายท่านหาน  

วันน้ีท่านครบรอบมงคลหกสิบปี ข้าขอร่วมอวยพรให้ท่านสุขล้นด่ังทะเล

ตะวันออก อายุยืนยาวด่ังขุนเขาจงหนัน"

"อย่าเลย ขอเพียงเทพโรคระบาดอย่างเจ้าไม่ปรากฏตัวอกี ข้าผูเ้ฒ่า
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ย่อมอายุยืนร้อยปี!" หานเสวียนหลิงผละจากที่น่ัง เดินไปยังกลางสวน  

แหงนศีรษะวางสีหน้าเย็นชาพร้อมเอ่ยกับดรุณีชุดขาวว่า "ไป๋เฟิงซี เจ้า 

ใช้ก�าลังแย่งชิงโอสถวิเศษสกุลหานของข้าหลายคร้ังหลายครา ข้าเป็น 

ผูใ้หญ่ใจกว้างจงึไม่เค้นเอาเหตผุลกับเจ้า วันน้ีฤกษ์งามยามดย่ิีงไม่ประสงค์ 

จะถือสาหาความ หากเจ้ารูส้ถานการณ์ก็เร่งจากไปโดยไวเถิด"

แขกเหรื่อทั้งหลายที่กลางสวนสดับค�าก็ตระหนกระคนหลากใจ 

ในทันที

แม้นามไป๋เฟิงซจีะสะท้านสะเทอืนทัว่ยุทธภพ ทว่าแต่ไรมาเป็นดัง่

มังกรศักดิ์สิทธ์ิเห็นหัวไม่เห็นหาง ไปมาลึกลับไม่ทิ้งร่องรอย ในยุทธภพ 

มีผู ้รู ้จักจดจ�านางได้น้อยย่ิงกว่าน้อย ไม่นึกฝันว่าวันนี้จะได้พบพาน  

และไม่เคยนึกฝันว่านางจะอ่อนอาวุโสถึงเพียงนี้ ที่ยิ่งหลากใจก็คือวาจา  

'ใช้ก�าลงัแย่งชงิโอสถวิเศษ' ของนายท่านหาน ชือ่เสยีงด้านคณุธรรมของนาง 

แผ่ไพศาลนกั เหตุใดจงึท�าเรือ่งพรรค์นีไ้ด้

ครั้นแล้วผู้คนทั้งหลายในสวนจึงอดทยอยลุกจากที่นั่งมาล้อมอยู่ 

ด้านล่างชายคามไิด้

"นายท่านหาน อย่าโมโหเป็นฟืนไฟเช่นน้ีซี ต้องทราบว่าโอสถ 

เหล่านัน้ แม้ข้าจะฉวยไปโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากท่าน ทว่าล้วนแต่น�าไป

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ นบัว่าช่วยสกุลหานของท่านสร้างชือ่เสยีง สัง่สมกุศลกรรม  

จะว่าไปแล้วท่านควรขอบคุณข้าถึงจะถูก" ไป๋เฟิงซีกล่าวด้วยรอยย้ิมระร่ืน

"เจ้า...ยังจะเถียงข้างๆ คูๆ!" หานเสวียนหลิงเอ็ดเสียงเดือดดาล

ประมุขคนปัจจุบันของสกุลหานพ้ืนฐานนิสัยเป็นผู้นิยมในทรัพย์  

ส่วนไป๋เฟิงซผีูน้ี้กลบัมาลกัโอสถวิเศษซึง่ทองพันชัง่ก็ยากจะแลกได้อยู่เนืองๆ 

โดยไม่จ่ายแม้อแีปะเดยีว ซ�า้ร้ายนางวรยุทธ์สงูส่ง ไปมาคฤหาสน์สกุลหาน 
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อย่างเสร ีสหายชาวยุทธ์หลายคนท่ีหานเสวยีนหลงิเชญิมาก็ล้วนแต่ปราชยั 

ใต้เง้ือมมอืนาง ด้วยเหตุนีเ้มือ่หานเสวยีนหลงิเห็นผูท้ีย้ิ่มเผล่อยู่บนชายคา  

ก็มีแต่อยากจับเจ้าคนหน้าเป็นท่ีเบื้องหน้าลงมาซ้อมอย่างทารุณสักครา 

ใจจะขาดถึงจะคลายความคับแค้นในใจลงได้

"นายท่านหาน ผูใ้ดให้โอสถบ้านท่านเป็นท่ีต้องใจผู้อืน่ถึงเพียงนีเ้ล่า 

แต่ราคาโอสถของท่านสูงเกินไป ข้าหรือก็จนแสนจน จึงจ�าต้องใช้วิธี 

หยิบเอาเองโดยไม่ไถ่ถาม หรอืมฉิะน้ันท่านก็ลอกสตูรโอสถให้ข้าสกัฉบบัซี  

ข้าไปปรุงผสมเอาเองก็ได้ เช่นนี้ท่านก็จะไม่ต้องเจอข้าอีก ย่อมไม่ต้อง 

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเย่ียงน้ีทุกคราไป โทสะพลุ่งพล่านไม่ดีต่อสุขภาพ 

นะเจ้าคะ" ไป๋เฟิงซีพูดเองเออเอง มองข้ามหานเสวียนหลิงท่ีโมโหจน 

ใบหน้าแดงก�า่ไปโดยสนทิ

"ข้าอยู่มาจนบดัน้ียังมเิคยพบเคยเจอคนหน้าด้านไร้ยางอายเช่นเจ้า

มาก่อนเลย!" หานเสวียนหลิงตวาดเสียงเย็นอย่างดูแคลน "ไป๋เฟิงซี  

ข้าผู้เฒ่าขอเตือนเจ้า รีบไปเสียให้ไว และอย่าได้มาปรากฏตัวในบ้าน 

สกุลหานของข้าอีก มิฉะนั้นอย่าโทษที่ข้าไม่เกรงใจ!"

"จะได้อย่างไรกัน" ไป๋เฟิงซีสะกิดปลายเท้าเหินลงจากหลังคา  

ทิ้งร่างลงตรงหน้าหานเสวียนหลิงอย่างชดช้อยนุ่มนวลดั่งผีเสื้อโบยบิน

หานเสวียนหลงิเห็นนางเหนิร่างลงมาก็อดผงะถอยหลงัไปหลายก้าว

มไิด้

ไป๋เฟิงซีไม่ถือสาแม้แต่น้อย ถูมือไปมา มองหานเสวียนหลิง 

ด้วยใบหน้าย้ิมระรื่นแล้วเอ่ยว่า "ข้ามาคราวน้ีก็เพ่ือขอโอสถจากท่าน 

อีกสักเล็กน้อย คาดไม่ถึงว่าท่านก�าลังจัดงานเลี้ยงใหญ่โต ข้าเองก็ 

ไม่ได้กินอะไรมาหน่ึงวันหน่ึงคืนแล้ว จงึตดัสนิใจว่าจะร่วมอวยพรให้ท่าน
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ด้วยคน ถือโอกาสกินอาหารสกัมือ้แล้วค่อยไป"

ว่าแล้วนางก็มุ่งหน้าตรงไปยังโต๊ะท่ีอยู่ใกล้เคียง ตลอดทาง 

ยังพยักหน้าส่งรอยยิ้มให้แขกเหรื่อคนอื่นๆ ประหนึ่งเป็นเพียงอาคันตุกะ 

รับเชิญคนหน่ึงที่มาช้าเท่าน้ัน ส่วนแขกเหรื่อเหล่านั้นเห็นดรุณีคิ้วตา 

งามสะคราญหมดจด รอยย้ิมสดชืน่ด่ังสายลมเช่นน้ีก็ถึงกับเผลอถอยหลัง 

หนึง่ก้าวเพ่ือเปิดทางให้นาง

อีกด้านหานเสวียนหลิงกลับโกรธาจนใบหน้าแดงเปลี่ยนเป็นเขียว 

"เด็กๆ! ไล่นางออกไป!"

ทันทีที่สิ้นค�าบุรุษฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่แขนขาหนาก�าย�าสองคน 

ก็กระโดดออกมา ก้าวเข้าหาไป๋เฟิงซีอย่างห้าวหาญและเหี้ยมเกรียม  

แขนเหลก็ย่ืนออก ตรงเข้าคว้าเหนอืศีรษะไป๋เฟิงซปีานอนิทรโีฉบลกูไก่

ไป๋เฟิงซีท่ีเพ่ิงนั่งประจ�าท่ีประหนึ่งไม่รับรู้เลยสักนิด มือหนึ่งฉวย 

เมรัยเลิศรส มือหนึ่งโบกแขนเสื้ออย่างผ่อนคลาย ต่อมาคนท้ังหลาย 

ก็ได้แต่เบิกตามองบุรุษฉกรรจ์ผู้เห้ียมหาญเป่ียมพละก�าลังสองคนนั้น 

ถูกกวาดกระเด็นไปไกลลิบราวกับแท่งไม้สองแท่ง

"อา สุราชั้นเลิศ!"

โครม! โครม!

เสียงชื่นชมของไป๋เฟิงซีคละเคล้าด้วยเสียงบุรุษฉกรรจ์สองคน 

หล่นกระแทกพื้นดังเลื่อนลั่น

ผูค้นทีม่องดูอยู่ยังไม่ทนัได้สติ ไป๋เฟิงซก็ีย่ืนมอืขวาคว้าขาหมขู้างหน่ึง 

มาไว้ในมอื อ้าปากกัดค�าใหญ่ ทางหน่ึงเคีย้วทางหน่ึงพยักศรีษะ "อมื...อมื... 

ขาหมหู้ารสนีห้อมย่ิง...พ่อครวัคนน้ีฝีมอืไม่เลว"

ผู้คนเห็นแล้วอดกลืนน�้าลายมิได้ ลอบคิดว่าปากน้อยๆ เย่ียงนั้น 
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ไฉนถึงกัดเนื้อชิ้นเขื่องขนาดนั้นได้ในค�าเดียว คนผู้นี้คือไป๋เฟิงซีผู้มีนาม

คณุธรรมขจรขจายทัว่หล้าจรงิหรอื

ไป๋เฟิงซีทางหนึ่งกินทางหนึ่งร้องเรียกผู ้คน "ทุกท่าน ดื่มสุรา 

กินอาหารกันต่อเถอะ งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดอันบริบูรณ์เช่นน้ีของ 

นายท่านหาน กินครัง้นีก็้ไม่รูแ้ล้วว่าจะมคีรัง้หน้าหรอืไม่"

"เหตุใดท่านต้องแช่งท่านพ่อข้าด้วย" ฉับพลันนั้นเด็กชายสวมชุด 

งามหรูอายุประมาณไม่ถึงสิบขวบก็กระโดดออกมาส่งเสียงร้องพร้อมกับ 

ชีน้ิ้วใส่ไป๋เฟิงซี

"หืม?" ไป๋เฟิงซีมือขวาถือขาหมู มือซ้ายถือน่องไก่ ปากก็มีเนื้อ 

เตม็แน่น พยายามจะออกเสยีงให้ชดัถ้อยชดัค�า ทว่าจนใจท่ีเสยีงยังคงอูอ้ี้ 

อยู่ด ี"น้อง...ชาย...ข้า...แช่ง...บดิา...เจ้าด้วยร ึไฉน...ข้า...ไม่รูเ้ลยเล่า"

"ก็ท่านแช่งท่านพ่อข้าว่าจะไม่มีวันคล้ายวันเกิดครั้งหน้าแล้ว!" 

เด็กชายกล่าวด้วยโทสะพลุ่งพล่าน

ไป๋เฟิงซพียายามกลนืเนือ้ในปาก จากน้ันถงึก้าวไปตรงหน้าเด็กน้อย  

ย่อร่างลงเอ่ยว่า "น้องชาย เจ้าเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่ได้แช่งว่าบิดาเจ้า 

ไม่อาจมีงานวันคล้ายวันเกิดครั้งหน้า แต่หมายความว่าด้วยนิสัยข้ีตืด 

ขี้เหนียวพรรค์นี้ของบิดาเจ้า คราวหน้าต้องหักใจออกเงินเลี้ยงอาหาร 

คนมากมายเพียงน้ีไม่ลงเป็นแน่" ว่าแล้วมอืมนัเย้ิมทัง้คูข่องนางก็ถือโอกาส 

ตบศรีษะเดก็ชายอย่างเบามอื

เดก็ชายหลบซ้ายเบีย่งขวา ทว่าอย่างไรก็หลบมอืมนัเย้ิมคูน่ัน้ไม่พ้น 

สดุท้ายก็ถูกตบเข้าตรงๆ ด้วยความอบัจน รูส้กึเพียงกลางหน้าผากมนัไป 

ทัง้แถบ เขาร้องว่า "มอืท่านสกปรกแทบตายแล้ว!"

"ผูเ่อ๋อร์ เจ้าถอยมา" หานเสวียนหลงิสบืเท้ายาวๆ เข้ามาดงึเดก็ชาย
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ไปคุม้กันไว้เบือ้งหลงั

"ท่านพ่อ สตรีผู้น้ีน่าชังนัก ท�าหน้าของลูกเป้ือนหมดแล้ว" บุตร 

คนเล็กของหานเสวียนหลิงนามหานผู่ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าผาก

"เจ้าไปล้างหน้า" หานเสวียนหลิงส่งสัญญาณให้ข้ารับใช้มาน�าตัว 

กงจ่ือน้อยไป จากนั้นถึงหันศีรษะมาจ้องไป๋เฟิงซี "ไป๋เฟิงซี หากว่ากัน 

เรือ่งวรยุทธ์ ข้าหานเสวียนหลงิหาใช่คู่มอืของเจ้าไม่ ทว่าวันนีเ้จ้าอย่าหวัง 

จะได้ท�าตามอ�าเภอใจอีก!"

"หมื?" ไป๋เฟิงซเีอยีงศรีษะกวาดตามองแขกเหร่ือในสวน "ค�ากล่าวน้ี 

ไม่ผดิ วนัน้ีคฤหาสน์ของท่านมผีูเ้ก่งกล้ามากันมากหน้าหลายตาน่ีนะ"

"เจ้ารู้ก็ดี" หานเสวียนหลิงแค่นเสียง

ไป๋เฟิงซีมองหนึ่งรอบแล้วหันศีรษะกลับมา นางย้ิมระร่ืนดังเดิม  

จะมแีววหวาดหว่ันสกันิดก็หาไม่ "ตาเฒ่าหาน ข้ามสีหายผูห้นึง่เจบ็หนัก 

เกินก�าลังอยู่ จ�าต้องได้โอสถผงต�าหนักม่วงและโอสถเม็ดพุทธจิตของ 

ตระกูลท่านไปช่วยชีวิตโดยเร็ว ท่านยกให้ข้าอีกสักสองขวดเถิด ไหนๆ  

บ้านท่านก็มตีัง้มาก ข้าเองจะได้ไม่ต้องลงมอืแย่งชิง ท�าลายความส�าราญ

ของทกุคน" น�า้เสยีงนางปลอดโปร่งราวกับเป็นเร่ืองง่ายดายเหมอืนขอยืม

เกลอืหนึง่ช้อนจากสหายเก่า

หานเสวียนหลงิยังไม่ทนัปรปิากก็มผีูล้กุขึน้ทวงความยุติธรรมให้เขา

แล้ว "ไป๋เฟิงซี ท่านวีรบรุษุผูเ้ฒ่าแซ่หานใจกว้างอดกลัน้กับเจ้าถึงสิบส่วน  

ถ้ารู้ความก็รีบไปเสีย หาไม่แล้วที่นี่มีผู้กล้ามากมาย หนึ่งคนหน่ึงหมัด 

เจ้าก็เหลอืรบัแล้ว!" คนผู้หน่ึงกระโดดออกมาตวาด รปูร่างห้าสัน้* ผอมแห้ง  

ทว่าแลดคูล่องแคล่วเห้ียมหาญ ดวงตาทรงสามเหล่ียมท้ังคูก่ลอกไปมา

* รูปร่างห้าสั้น หมายถึงสองแขน สองขา และล�าคอสั้น ใช้บรรยายลักษณะคนตัวเตี้ย
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"ข้าก็อยากไป แต่ตาเฒ่าหานต้องมอบโอสถให้ก่อน" ไป๋เฟิงซกีล่าว

พร้อมกับท�าท่าจนใจ

"ฮ!ึ สรุาคารวะไม่กนิ จะกินสรุาปรบั!" คนผูน้ั้นแค่นเสียงอย่างดเูบา 

จากน้ันจึงหันไปหาหานเสวียนหลิง "ท่านวีรบุรุษผู้เฒ่าหาน วันนี้เป็น 

วันมงคลของท่าน เชญิพักทีด้่านข้างก่อน รอข้าเว่ยอนัส่ังสอนนางให้เอง!" 

ขณะกล่าวก็หมุนร่าง ก้าวเข้าหาไป๋เฟิงซีอย่างรวดเร็ว มือท้ังสองงอเป็น 

กรงเลบ็ พุ่งตรงเข้าจูโ่จมดวงตาทัง้คู่ของนาง

เว่ยอันผู้นี้เห็นไป๋เฟิงซีอ่อนอาวุโสนัก คาดว่าวรยุทธ์คงไม่สูงล�้า  

เหตทุีช่ือ่เสยีงระบอืลอืเลือ่งขนาดนัน้ไม่แน่ว่าอาจเป็นเพราะเหล่าชาวยุทธ์

กล่าวเกินจรงิไปเอง ด้วยเหตุนีจ้งึคิดอาศัยวรยุทธ์ทีฝึ่กฝนได้แปดส่วนแล้ว

ของตนลงมือก�าราบนาง หากเอาชนะไป๋เฟิงซีได้ในที่นี้เขาก็จะโด่งดัง 

ไปท่ัวหล้า ท้ังสามารถกระท�าให้หานเสวียนหลิงพึงใจ สะดวกต่อการ 

ขอโอสถวิเศษ น่ีเป็นผลดีสองสถานในคราวเดียว

"อ้า! ทีแ่ท้คอืยอดฝีมอืจากพรรคองิเจ่า (กรงเลบ็อนิทรี) ร้ายกาจแท้"  

ไป๋เฟิงซีปากร้องเอะอะ ทว่าอากัปกิริยาหามีแววเคร่งเครียดสักนิดไม่  

นางหมุนร่างอย่างผ่อนคลายหน่ึงครา ชั่วพริบตาก็หลบกรงเล็บเหล็ก 

ที่โจมตีใส่ดวงตาท้ังคู่ได้ จากนั้นแขนเสื้อขวาก็โบกสะบัด พุ่งไปพัวพัน 

ข้อมอืท้ังสองของเว่ยอนั

เว่ยอนัหดมอืหลบ คดิว่าหากสามารถลงมอืส�าเร็จในกระบวนท่าเดียว 

จะย่ิงน่าเกรงขาม ทันใดนัน้มือขวาของเขาก็แปลงกระบวนท่า รวบรวมก�าลงั 

เต็มที่แล้วตะปบใส่หัวไหล่ซ้ายของไป๋เฟิงซี หมายใจว่าการตะปบครานี้ 

จะต้องกระชากแขนนางให้หลดุออกมาหน่ึงข้าง

"ข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกัน ลงมือเช่นนี้ออกจะโหดเห้ียม 
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ไปหน่อยกระมัง" ไป๋เฟิงซีฟังเสียงลมก็หรี่ตาลงเล็กน้อย ไม่ถอยร่าง 

แต่กลับพุ่งเข้าหา กรงเล็บอินทรีจึงตะปบลงบนไหล่ซ้ายของนาง เว่ยอัน 

เห็นว่าลงมือได้ผลในใจก็ยินดีวูบหน่ึง ทว่าอึดใจต่อมาก็ต้องตระหนก  

เพราะมือเสมือนตบใส่กองฝ้าย ส่วนไป๋เฟิงซีมือซ้ายทาบลงบนมือขวา 

ของเขาตั้งแต่เมื่อใดก็มิทราบ ทันใดนั้นมือขวาของเขาก็ออกแรงไม่ได้ 

อกีต่อไป

เสยีงกร๊อบคราหนึง่ดงัขึน้ ตามตดิมาด้วยเสยีงโหยหวนของเว่ยอนั 

"อ๊าก!" จากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นเพียงไป๋เฟิงซีพลิ้วร่างถอยออก เว่ยอัน 

ทรดุลงคกุเข่ากับพ้ืน มอืซ้ายประคองข้อมอืขวาท่ีห้อยไร้เรีย่วแรง ใบหน้า

เตม็ไปด้วยแววเจบ็ปวด

ด้วยกระบวนท่าเดียว กระดูกข้อมือของเว่ยอันก็ถูกไป๋เฟิงซีหักเอา

ตรงๆ!

แขกเหรื่อที่กลางสวนบ้างขลาดกลัวพรั่นพรึง บ้างก็คับแค้น

"นางสตรีผู้นี้โหดเหี้ยมเกินไปแล้ว!"

เมือ่เสยีงนีดั้งข้ึนก็มหีลายคนพุ่งเข้าโจมตไีป๋เฟิงซโีดยมไิด้นัดหมาย 

อาวุธในมือทอประกายเย็นวูบ ตรงเข้าทิ่มแทงจุดอันตราย คนเหล่านี ้

บ้างคิดทวงความยุติธรรม บ้างเป็นสหายของเว่ยอัน ครั้นเห็นเขาถูกหัก 

ข้อมืออย่างน่าอนาถก็ย่อมต้องลงมือล้างแค้นให้ บ้างเห็นพฤติกรรม

อันธพาลของไป๋เฟิงซีแล้วขัดตา ย่ิงกว่านั้นบ้างก็ประสงค์จะทดสอบว่า 

ไป๋เฟิงซีผู้น้ีร้ายกาจสมค�าเล่าลือจริงหรือไม่ แน่นอนว่าไม่ขาดผู้ที่อาศัย 

คนหมู่มากผสมโรงขอมีส่วนร่วม ชั่วขณะนั้นกลางสวนก็มีเงาคนวูบวาบ  

โต๊ะเก้าอีด้งัโครมคราม ดาบฟันกระบ่ีแทง สูกั้นครึกคร้ืนย่ิง

ทางด้านไป๋เฟิงซียังมีรอยย้ิมท่ัวใบหน้า ท่วงท่าผ่อนคลายดังเดิม  
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นางโบกมอืซ้ายคราหน่ึงก็ฟาดลงบนใบหน้าของบางคน มอืขวาตบคราหน่ึง 

ก็จูโ่จมใส่หวัไหล่ของบางคน ยืดขาคราหน่ึงก็มผู้ีปลิวออกนอกวง เก่ียวเท้า 

คราหน่ึงก็มผีูล้้มลงกับพ้ืน ยังได้ยินเสยีงหัวเราะล้อเลยีนอนัใสแจ๋วของนาง 

เป็นระยะ

"อ๊ะ หมดันีข้องเจ้าช้าเกินไปแล้ว!...ท่ึมจรงิ ฝ่ามอืนีข้องเจ้าหากซดั 

มาจากทางซ้าย ไม่แน่ว่าข้าอาจถูกฟาดไปแล้ว...เขลานัก! ข้าว่ากระไร 

เจ้าก็ท�าตามจรงิๆ เสยีด้วย...พ่ีชายท่านน้ี เท้าของท่านเหมน็ย่ิง ได้โปรด 

อย่าย่ืนมา!...อ้า น้องชาย ขนบนแขนเจ้ารุงรังเกินไป น่าตกใจนัก ข้า 

ช่วยถอนให้เจ้าสกัหน่อย!..."

ท่ามกลางการย่ัวเย้า เสียงร้องเจ็บปวดของบางคนคละเคล้ากับ 

เสยีงจานชามร่วงแตก เสยีงโต๊ะเก้าอีห้กั...ไม่ถึงชัว่ครูใ่นสวนกก็ลายเป็น 

ซากปรักหักพัง และผู้ท่ีมีสภาพทุลักทุเลท่ีสุดกลับเป็นวีรบุรุษยอดคน 

ทัง้หลายทีล้่อมโจมตีไป๋เฟิงซ ีทัง้ๆ ท่ีจ�านวนมาก ทัง้ๆ ทีล้่วนเป็นยอดฝีมอื

จากทุกสารทิศ ทว่าบัดน้ีไป๋เฟิงซีกลับเดินแทรกไปมาท่ามกลางฝูงชน 

อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ประเดี๋ยวตบผู้น้ีหน่ึงฝ่ามือ คว้าผู้น้ันสักหน  

บ้างก็ดงึคอเสือ้ผูน้ี้สักหน่อย ตบท้ายทอยผูน้ัน้สกันิด...ภายใต้เงือ้มมือนาง 

ยอดฝีมือแห่งยุทธภพเหล่าน้ันหาผิดอันใดกับวานรที่ถูกหยอกเย้า ไม่ว่า 

จะกระเสอืกกระสนเพียงใดก็ไม่อาจพลกิร่างออกจากฝ่ามอื* นางได้

"เอาล่ะ น�า้มนับนมอืข้าเชด็สะอาดดีแล้ว ไม่เล่นกับพวกท่านแล้ว"

เพ่ิงจะสิ้นวาจา ภูษาขาวสายหนึ่งก็เหินออกดุจมังกรทะยานร่างสู ่

เวหา ได้ยินเพียงเสียงผวัะผะ จากนัน้แต่ละคนก็ถูกกวาดร่วงอยู่บนพ้ืน

* เปรยีบกับเหตกุารณ์ในเรือ่งไซอิว๋ ตอนทีซ่นุหงอคงอวดอ้างอิทธิฤทธ์ิอยู่บนฝ่ามอืพระยูไล พระยูไลจงึท้าให้

กระโดดให้พ้นฝ่ามือ หงอคงส�าแดงวิชาลังกาเมฆซึ่งกระโดดได้ไกลสิบหมื่นแปดพันลี้ ทว่าหลังกระโดดไป 

หนึ่งรอบกลับพบว่าตนยังอยู่บนฝ่ามือพระยูไลดังเดิม
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หลังจากทุกคนล้มลงแล้ว ภูษาขาวของไป๋เฟิงซีถึงคืนสู่แขนเสื้อ  

นางปรบมืออย่างผ่อนคลาย "ตาเฒ่าหาน วีรบุรุษเหล่านี้ท่ีท่านเชิญมา 

ก็เพียงแค่น้ี พอแค่ให้ข้าเชด็มอืเองน่ี"

"ไป๋เฟิงซี เจ้า...เจ้า..." หานเสวียนหลิงชี้ไป๋เฟิงซี เอ่ยค�าใดไม่ออก  

ยอดคนจากทั่วทิศานุทิศท่ีมาอวยพรวันเกิดให้ตนยามน้ีทรุดอยู่บนพ้ืน  

จมกูเขยีวหน้าบวม ไม่เหลอืความน่าเกรงขาม เพียงเพราะไป๋เฟิงซต้ีองการ 

จะเชด็คราบมนับนมอืกับร่างพวกเขาเท่าน้ัน ครัน้คดิถึงตรงน้ีเขาก็โกรธจน 

ปวดหนึบในอก

"ตาเฒ่าหาน อย่าโมโหไปเลย ข้าลงมือไม่หนักหรอก" ไป๋เฟิงซ ี

ยังมีท่าทีไม่เดือดเน้ือร้อนใจ ย้ิมหน้าตาชื่นบานดังเดิม "ผู้ใดให้พวกเขา 

คดิใช้คนมากเอาชนะเล่า กล่าวไปแล้วยังนบัว่าข้าย้ังมอืไว้ไมตรี พวกเขา 

ล้วนแต่บาดเจบ็ภายนอกนดิๆ หน่อยๆ เท่านัน้ พักสกัสามวนัห้าวันก็หายด ี

แล้ว"

"ไป๋เฟิงซี!" หานเสวียนหลงิตวาดแหวโดยไม่สนใจหน้าตา จ้องไป๋เฟิงซี 

อย่างขบเขีย้วเคีย้วฟัน "งานเลีย้งดีๆ  ของข้าผูเ้ฒ่าถูกเจ้าก่อกวนจนหมดสิน้  

เจ้าให้ข้าไม่โมโห? มือของเว่ยอันถูกเจ้าหัก น่ีเรียกว่าลงมือไม่หนัก?  

แขกเหรื่อของข้าล้วนถูกเจ้าท�าร้ายบาดเจ็บ นี่ยังเรียกยั้งมือไว้ไมตรี?"

"ตาเฒ่าหาน นีก็่หาโทษข้าได้ไม่" ไป๋เฟิงซแีบะมอื "จะโทษก็ต้องโทษ

ระเบยีบทีท่่านก�าหนด 'ไม่ว่ายากดีมจีน หากขอยาต้องจ่ายพันต�าลงึทอง'  

ข้าฐานะยากจน ไหนเลยจะมเีงนิให้ท่านได้ ถ้าท่านมอบยาให้ข้าไปช่วยคน 

ตั้งแต่แรก ข้าก็ไม่ก่อเรื่องแล้ว ดังนั้นถ้าสืบสาหาความถึงท่ีสุด ก็เป็น 

ทีท่่านตระหน่ีถ่ีเหนียวเกินไป"

"เจ้า!" หานเสวียนหลิงเดือดดาลจนลูกตาจวนเจียนจะหลุดออก 
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นอกเบ้า

ไป๋เฟิงซีกลับเหมือนมองไม่ออกถึงเพลิงโทสะของเขา ยังคงกล่าว 

เสียงเรียบเรื่อยว่า "ส่วนเว่ยอันผู้นี้..." สายตานางเคลื่อนไปยังเว่ยอัน 

ผูยั้งครวญครางอยู่ด้านข้าง เว่ยอนัถูกสายตานางกวาดผ่านก็หนาวสะท้าน 

อย่างเฉียบพลัน เสียงครางชะงักไป "ที่ร้านน�้าชาสมุนไพรนอกหร่วนเฉิง  

ท่านลุงผู้นั้นก็เพียงแต่มือเท้าเชื่องช้าไปบ้าง รินชาให้ 'วีรบุรุษเว่ยอัน 

ผูย้ิง่ใหญ่' ด่ืมไม่ทนัใจ ไม่ถึงขัน้ต้องท�าร้ายจนผูอ้ืน่กระอกัเลอืดในก�าป้ันเดยีว

กระมงั อาศยัวรยุทธ์เท่ียวข่มเหงผูอ้ืน่ ยังคู่ควรเรยีกขานว่าวีรบรุุษอกีหรือ  

ข้าก็แค่ให้ท่านลิม้รสชาติแห่งการถูกผูอ่ื้นท�าร้ายเอาตามใจบ้างเท่าน้ัน"

ยามน้ีหานเสวียนหลิงโกรธจนสั่นไปท้ังร่าง โลหิตสูบฉีด ดวงตา 

พร่าเลอืน เขาชีไ้ป๋เฟิงซแีล้วกล่าวว่า "ดี! ดี! ดี! ล้วนแต่เป็นเจ้าท่ีมเีหตผุล!  

ชงิโอสถมเีหตผุล! ก่อความวุ่นวายมเีหตผุล! ท�าร้ายคนบาดเจบ็ก็มเีหตผุล!  

เจ้านึกว่าใต้หล้านีไ้ร้ผูส้ามารถก�าราบเจ้าไป๋เฟิงซไีด้จริงๆ สนิะ เจ้าไป๋เฟิงซี 

ไร้คูต่่อกรในใต้หล้าจรงิๆ? วันน้ีข้าผูเ้ฒ่าจะเชญิผูท่ี้สามารถก�าราบเจ้าได้มา!"

"อ้อ?" ไป๋เฟิงซีได้ยินวาจาน้ีมิเพียงไม่ลนลาน ดวงตาท้ังคู่กลับ 

เปล่งประกายอย่างนึกสนอกสนใจ "ผู้ใดหรือ ท่านเชิญวีรบุรุษผู้ย่ิงใหญ่

ท่านใดมา"

"ไป รบีไปเรอืนหลงัเชญิเฟิงกงจือ่ออกมา!" หานเสวียนหลงิสัง่บ่าว 

คนหน่ึง

"เฟิงกงจือ่? ท่านเชญิเฮยเฟิงซมีาจดัการไป๋เฟิงซ?ี" นางฟังแล้วมอง

หานเสวยีนหลงิด้วยสหีน้าชอบกล

"หึ เป็นอย่างไรเล่า กลัวแล้วสินะ" หานเสวียนหลิงเห็นอาการนาง 

ก็ตีความว่านางหวาดกลัวแล้ว
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"มใิช่" ไป๋เฟิงซส่ีายหน้า สายตาทีม่องเขาคล้ายเจอืแววเห็นใจข้ึนมา 

สองสามส่วน "ตาเฒ่าหาน ท่านเชญิเฮยเฟิงซมีาได้อย่างไร"

"วันก่อนเฟิงกงจื่อมายงัหร่วนเฉิง เขาไม่รังเกยีจถึงกับมาคารวะข้า 

ผูแ้ซ่หาน ผูเ้ฒ่าอย่างข้าย่อมยกให้เป็นอาคนัตกุะผูส้งูเกียรติ" หานเสวียนหลงิ

จ้องนาง "ไป๋เฟิงซ ีหากเจ้ามคีวามกล้าก็อย่าได้หนเีสียล่ะ!"

"ฮ่าๆๆ...ข้าจะหนีได้อย่างไร" ไป๋เฟิงซีระเบิดหัวเราะราวกับได้ฟัง 

เรือ่งชวนหัวทีส่ดุ ครัน้หวัเราะจบก็มองทางหานเสวียนหลงิ ร�าพันประหนึง่ 

เอ่ยกับตวัเองว่า "ค�ากล่าวท่ีว่า 'อญัเชญิเทพสะดวกดาย ส่งเทพยากเขญ็'  

ตาเฒ่าหาน ท่านรูจ้กัหรอืไม่"

"ฮึ เทพโรคระบาดเฉกเจ้า ข้าถามตัวเองแล้วได้ค�าตอบว่าส่งได้ 

ไม่ยากเข็ญ!" หานเสวียนหลงิจ้องไป๋เฟิงซอีย่างเคอืงแค้น หากเพลงิโทสะ

ในดวงตาสามารถสงัหารคนได้ บดันีไ้ป๋เฟิงซต้ีองถูกสลายกระดกูเป็นผยุผง 

ปลวิว่อนแน่แท้!

"เฮ้อ กระทัง่ผูใ้ดคอืเทพโรคระบาดยังแยกแยะมชัิดเจน ไม่รู้จรงิๆ ว่า

ท่านมชีวิีตจนบัดน้ีได้อย่างไร" ไป๋เฟิงซส่ีายหน้าถอนหายใจ

ขณะสนทนาก็มีเด็กหนุ่มสวมอาภรณ์สีครามสองคนเดินเข้ามา 

จากประตสูวน พวกเขาอายุราวสบิสีส่บิห้า รปูโฉมสะอาดสะอ้านหมดจด

คมคาย ซ�า้ยังหน้าตาเหมอืนกันราวกับลอกจากพิมพ์เดยีว ในมอืของท้ังสอง 

ถือห่อสมัภาระคนละห่อ

เด็กหนุ่มทั้งสองก้าวมาถึงกลางสวนก็ค�านับหนึ่งครา

"ท้ังสองท่านมต้ิองมากพิธี ไม่ทราบว่าเฟิงกงจือ่เล่า" หานเสวยีนหลงิ 

รบีเข้าไปถามไถ่

ใครจะรู้ว่าหนุ่มน้อยทั้งสองกลับมิเหลียวแลเขา หันไปกล่าวกับ 
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ไป๋เฟิงซีว่า "กงจื่อล้างหน้าอยู่ ก�าลังใช้น�้าที่สาม โปรดรอสักครู่" ว่าแล้ว 

ทัง้สองก็ตวาดไล่บรรดายอดฝีมอืแห่งยุทธภพทีน่อนอยู่บนพ้ืนว่า "พวกเจ้า

รบีลกุข้ึนเสยี อย่าขวางทาง กงจือ่บ้านข้าก�าลงัจะมาแล้ว"

ระหว่างกล่าวค�า ทั้งสองยังลงมือลงไม้ด้วย วีรบุรุษเหล่าน้ัน 

บ้างตะเกียกตะกายขึน้เอง บ้างถูกพวกเขาผลกัเข้าด้านข้าง ส่วนโต๊ะเก้าอี้

จานชามล้วนถูกพวกเขาใช้ขาเตะมือเก็บจนหมด พริบตาเดียวก็ท�า 

ความสะอาดกลางสวนให้เกิดเป็นท่ีว่างอันกว้างขวางข้ึน

หลังจากเก็บกวาดพ้ืนท่ีแล้ว ทั้งสองก็หมุนกายกลับไป ทว่า 

อึดใจเดียวก็กลับมาใหม่ คนหนึ่งยกเก้าอี้ไม้แดงตัวเข่ืองมา คนหนึ่ง 

ยกโต๊ะน�า้ชา ต่อมาก็เปิดห่อสมัภาระตดิตัว ล้วงไม้ปัดฝุน่มาปัดเก้าอีแ้ละ 

โต๊ะน�้าชา ปูผ้าแพรลงบนเก้าอี้ จากนั้นถึงประคองถ้วยหยกเขียวมรกต 

ออกมา เปิดฝาถ้วยและรนิน�า้ชา ชานัน้ถึงกับยังมไีอร้อนลอยเป็นสาย

การเคลือ่นไหวของพวกเขาท้ังสองคล่องแคล่วปราดเปรียวถึงสิบส่วน 

ครู่เดยีวก็เสรจ็สิน้ หลงัจดัการสิง่เหล่านีแ้ล้ว พวกเขาก็ถอยออกไป เวลา 

ล่วงไปอีกครู่หน่ึง บนพ้ืนก็ลาดด้วยพรมสีชาดมาจนจรดใต้เก้าอี้ไม้แดง  

พอพวกเขาท�าทัง้หมดนีเ้สรจ็สิน้ก็ยืนอย่างสงบอยู่หน้าเก้าอ้ีทางซ้ายและขวา

ด้านละคน

ขณะที่ทั้งสองจัดการสิ่งเหล่านี้ บรรดายอดคนท้ังหลายรวมทั้ง 

หานเสวียนหลิงก็ล้วนแน่นิ่งไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุ ส่วนไป๋เฟิงซี 

กลับหาเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่ง หลับตาสัปหงกไปนานแล้ว

ทกุคนรอต่ออกีครูห่น่ึง กลับไม่เห็นเฮยเฟิงซีปรากฏกาย หานเสวยีนหลงิ 

ปรารถนาจะไถ่ถามสักค�า ทว่าเมื่อเห็นอากัปกิริยาของเด็กหนุ่มคนรับใช้

ทั้งสอง วาจาที่มาถึงล�าคอก็ต้องกลืนกลับไปอีกค�ารบ
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"ฮ้าว..." ไป๋เฟิงซีที่หลับตาโดยตลอดหาวหวอดยกใหญ่ จากนั้นก็

พลันแผดเสียงร้องว่า "จิ้งจอกด�า ถ้าเจ้ายังไม่ไสหัวออกมาอีก ข้าจะไป 

ถลกหนังเจ้าแล้วนะ!"

ทันทีที่สิ้นเสียงนางก็มี เสียงบุรุษผู ้หนึ่ งลอยมา "สตรี  เจ ้า 

หยาบกระด้างเช่นนี้เสมอเลยนะ" เสียงน้ันดั่งลมบางเบาโชยผะแผ่ว  

เนิบนาบสุขุม ทั้งละม้ายเสียงประจงเคาะแผ่นหยก สูงค่าสง่างาม

ขณะที่เสียงนี้ดังกงัวานขึ้น ประตูสวนกป็รากฏกงจื่อเยาว์วัยผู้หนึง่  

ผมรวบไว้ด้วยเก้ียวหยกขาว หน้าผากประดบัด้วยหยกสณัฐานจนัทร์เสีย้ว 

สีหมึก สวมเสื้อคลุมแพรสีด�าตัวหลวม เอวคาดเข็มขัดหยกขาวประณีต 

ใบหน้าคมคายดจุสลกัจากหยกงามประดบัด้วยรอยย้ิมบางๆ อนัเยือกเย็น 

และผ่อนคลาย ราวกับกรายเท้าผ่านเมฆาสีชาดมาด้วยอาการเสร ี

เป็นธรรมชาตเิช่นน้ีเอง

ผู้คนเห็นกงจื่อท่านน้ีก็คิดโดยพร้อมเพรียงว่าคนเช่นนี้ควรจะก้าว 

ออกจากต�าหนักหรุย่จ*ู (เกสรมกุ) อนัมหียกขาวเป็นบนัได มรกตปแูทน

กระเบื้อง ปะการังเป็นผนัง ผลึกแก้วท�าเป็นม่านจึงจะถูก และมีเพียง 

คนเช่นน้ีเท่านัน้ทีคู่ค่วรจะเป็นเฮยเฟิงซผีูร้ะบอืนามทัว่แผ่นดิน ไม่เหมอืนกับ...

คนผู้นั้น ทุกคนผินหน้าไปมองไป๋เฟิงซีโดยพร้อมเพรียงกัน ทว่าเห็นนาง 

สวมอาภรณ์ขาวบรสิทุธ์ิ ผมสลวยด�าขลบั ใบหน้าหมดจด ดวงตาสกุสกาว  

ดอูสิรเสรไีร้กรอบเกณฑ์ดงัเมฆาเคลือ่นคล้อยบนท้องนภาสคีราม กพ็ลนั

รูส้กึว่าไป๋เฟิงซเีช่นน้ีก็เป็นหน่ึงมมิสีองเช่นกัน

เฮยเฟิงซีทรุดกายน่ังลงบนเก้าอี้ปูผ้าแพรน้ัน มือซ้ายยกน้อยๆ  

เด็กหนุ่มทางซ้ายก็ประคองถ้วยชามาส่งให้ที่มือเขา เขาเปิดฝาถ้วย  

* ตามต�านานคือที่สถิตของเหล่าเซียน
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เป่าเบาๆ หน่ึงครา จิบชิมหนึ่งค�า จากน้ันถึงส่ายหน้ากล่าวว่า "แก่ไป  

จงหล ีคราวหน้าลดใบชาลงสามใบ"

"ขอรับ กงจื่อ" จงหลีรีบก้มศีรษะรับค�า

เฮยเฟิงซีปิดฝาถ้วย เด็กหนุ่มทางขวาก็รับถ้วยจากมือเขาไปวาง 

บนโต๊ะ

ในสวนมีผูค้นนับร้อย แต่กลบัพากนัเงียบกรบิมองเขา มมิผีูใ้ดกล้า

รบกวน

สุดท้ายเฮยเฟิงซีก็กวาดสายตามองคนทั้งหลาย ทุกคนรู้สึกเพียง 

หวัใจเต้นตกึตกั กงจ่ือผู้น้ีมแีววตาเจดิจ้าเหลือเกิน ราวกับส่วนทีด่�ามดืท่ีสดุ 

ในก้นบึง้ของหวัใจตนก็ถูกสายตาน้ีของเขาสาดจนสว่างแจ้งชัดตา

"สตร ีพวกเราไม่พบกันนานแล้วนะ" เฮยเฟิงซเีอ่ยด้วยรอยย้ิม สีหน้า

ปรดีา สายตาจ้องตรงไปยังเบ้ืองหน้า

ทุกคนมองตามสายตาของเขา พอเห็นก็อดถอนใจอีกครามิได้

หากเทยีบกับบคุลกิสูงศกัดิส์ง่างามของเฮยเฟิงซ ี ไป๋เฟิงซก็ีไม่มมีาด 

ใดๆ ให้เอ่ยถึงทัง้สิน้ ร่างนางเอยีงเค้เก้พิงพนักเก้าอี ้ ผมยาวระถึงพ้ืนดนิ  

ขาท้ังสองยืดตรงพาดไว้บนเก้าอ้ีอีกตัว ดวงตาหรี่ปรือครึ่งหลับครึ่งต่ืน  

คล้ายง่วงเหงาหาวนอนสบิส่วน

ครั้นได้ยินเสียงเรียกของเฮยเฟิงซี นางก็เปิดเปลือกตาขึ้นอย่าง

เกียจคร้าน จากนั้นก็หาวยาวๆ อีกหนึ่งครา อ้าแขนท้ังสอง บิดข้ีเกียจ 

อีกหนึ่งครั้งกว่าจะปริปาก "จิ้งจอกด�า ทุกครั้งที่เจ้าท�าเร่ืองพิร้ีพิไรน้ีล้วน 

เพียงพอให้ข้านอนหน่ึงตื่น" แม้นางจะเอ่ยค�าท�าตัวตามใจตน ทว่ากลับ 

ไม่หยาบคาย เหน็แล้วชวนให้สบายใจ

"สตร ี ไม่พบกันหน่ึงปี เจ้าไม่พัฒนาขึน้บ้างเลย" เฮยเฟิงซส่ีายศีรษะ 
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ท่าทางตดิจะเสยีดายอยู่บ้าง

ไป๋เฟิงซียืดกายยืนขึ้น อาการเกียจคร้านบนดวงหน้าหมดสิ้นไป  

นางยืดเท้าแล้วสะกิดคราหนึง่ เก้าอีท้ีพ่าดอยู่ใต้เท้ากล็อยเข้าใส่เฮยเฟิงซี 

อย่างรนุแรงถงึขดีสดุ ปากก็พร�า่โวยวายว่า "สตรอีย่างข้ามชีือ่มแีซ่ อย่ามา

ค�าก็สตรสีองค�าก็สตร ีคนไม่รูจ้ะหลงนกึว่าเจ้ากับข้ามคีวามสัมพันธ์อนัใด 

ไม่บริสุทธ์ิ ถูกขนานนามร่วมกับเจ้าข้าก็เคราะห์ร้ายเหลือประมาณแล้ว  

หากมเีรือ่งอืน่โยงเข้าด้วยกันอกี ข้ามสิูห้าแม่น�า้สกัสายแล้วกระโดดลงไปให้ 

รูแ้ล้วรูร้อด"

กับเก้าอีท่ี้ปลวิมาอย่างกะทันหัน ท่วงท่าของเฮยเฟิงซยัีงคงเนบินาบ

ดงัเดมิ มอืขวาย่ืนออกอย่างผ่อนคลายคราหน่ึง เก้าอีท่ี้พุ่งมาอย่างเรว็แรง 

ก็หยุดลงในมือเขาอย่างมั่นคง พอเขาโบกมืออีกครา เก้าอี้ก็ลงสู่พ้ืน 

อย่างแผ่วเบา มเิกิดเสยีงใดแม้แต่น้อย

"ข้าเพียงประสงค์จะเตอืนเจ้าสักค�าเท่าน้ัน เกรงว่าหากเจ้าประพฤต ิ

เย่ียงน้ีสบืไป วนัหน้ากระท่ังตวัเองเป็นสตรก็ีอาจลมืเลอืนไปแล้ว" เฮยเฟิงซี 

กล่าวอย่างสภุาพอ่อนโยน เขาชายตามองนางแวบหนึง่ จากนัน้ก็ส่ายหน้า  

"จะเป็นผูห้ญิงของข้า จุๆ ...สภาพเจ้าเช่นน้ี...เฮ้อ" วาจาแม้จะไม่ระบชุดัแจ้ง  

ทว่าเสียงถอนใจน้ันแสดงถึงความนัยจนสิ้น ดังน้ันในสวนจึงมีบางคน 

ลอบหัวเราะอย่างกลัน้ไม่อยู่

"เฟิงกงจื่อ" หานเสวียนหลิงสืบเท้าเข้าไปหนึ่งก้าว ขัดจังหวะ 

การกระทบกระเทียบระหว่างทั้งสอง

"ท่านวีรบุรุษผู้เฒ่าหาน" เฮยเฟิงซีหันหน้าไปมองหานเสวียนหลิง 

ใบหน้าประดับด้วยรอยย้ิมชิดเชื้อนุ่มนวล "ท่านเรียกข้ามา จะให้ข้า 

ท�าความรูจ้กักับผูก้ล้าทัง้หลายหรอื"
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"น่ีเป็นเพียงเรื่องหนึ่ง" เมื่อเห็นใบหน้าย้ิมแย้มของเฮยเฟิงซี  

หานเสวียนหลงิก็เผลอย้ิมตามโดยมริูต้วั "ส่วนอกีเรือ่งนัน้เล่า..." สายตาเขา 

เหล่มองไป๋เฟิงซี จากน้ันถึงกลับมามองเฮยเฟิงซี "เฟิงกงจื่อ ธุระท่ีข้า 

เอ่ยให้ท่านฟังเมือ่วันก่อน มทิราบกงจือ่..."

"อ้อ เข้าใจแล้ว" เฮยเฟิงซีพยักหน้าอย่างพลันกระจ่างแจ้ง "ท่าน

วีรบุรุษผู้เฒ่าหานขอให้ข้าลงมือช่วยเรื่องที่ไป๋เฟิงซีใช้ก�าลังหยิบฉวย 

โอสถวิเศษ" ว่าแล้วเขาก็หนัไปมองสตรท่ีีอยู่อกีด้าน "ได้ยินว่าหลายปีมานี ้

เจ้าฉวยเอาโอสถจากบ้านสกุลหานไปไม่น้อย ความหมายของท่านวรีบรุษุ

ผู้เฒ่าหานคือให้เจ้ามอบยาคืนมาให้หมด หากไม่มีคืนก็ให้หักเป็นเงิน" 

แน่นอนว่าวาจาท่ีหานเสวียนหลงิให้ลงมอืสัง่สอนไป๋เฟิงซ ี เขามไิด้ถ่ายทอด 

ออกมา ด้วยรูนิ้สยัของนางดี

"ฮ่าๆๆ..." ไป๋เฟิงซีได้ยินดังนั้นก็หัวเราะ "ยานั้นข้าใช้หมดแล้ว  

ส่วนเงนิ..." นัยน์ตานางกลอกกลิง้ "นาทน้ีีบนตัวข้าไม่มเีงนิสักอแีปะเดยีว"

เฮยเฟิงซฟัีงแล้วก็ย้ิมน้อยๆ ราวกับรูค้�าตอบของนางตัง้แต่แรกแล้ว 

เขาหันไปทางหานเสวียนหลิง ขมวดคิ้วมุ่น ท่าทางล�าบากใจพอสมควร  

"น่ี...ท่านเห็นควรว่าอย่างไร"

หานเสวียนหลิงมองไป๋เฟิงซี หวนนึกถึงโอสถเหล่าน้ัน หวนนึกถึง 

ท่ีนางอาละวาดใหญ่โตเมื่อครู่ เขาก็แค้นข้ึนมาอย่างฉับพลันที่มิอาจ 

จบันางมาถลกหนังเลาะกระดกูได้ จงึกล่าวว่า "น่ันก็เรียบง่ายนกั ให้นาง

ขออภยัต่อหน้าข้าและทิง้มอืท้ังสองข้างไว้เป็นใช้ได้"

"โอ๊ย อ�ามหติย่ิง!" ไป๋เฟิงซแีผดเสยีงเอะอะทันควัน นางชมูอืท้ังสอง 

ขึน้มองหน่ึงรอบ จากนัน้ก็สะกิดปลายเท้า พลิว้ร่างมาอยู่ตรงหน้าเฮยเฟิงซี 

อย่างแผ่วเบา ก่อนจะย่ืนมอืทัง้คู่ไปตรงหน้าแล้วถามเขาว่า "เจ้าจะตดัมอื 
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ของข้าจรงิๆ หรอื"

เฮยเฟิงซีมองนาง ต่อมาก็มองมือขาวผ่องเรียวยาวคู่นั้น เขากุม 

หน้าผากถอนใจยาวคล้ายจนใจสดุประมาณ "ชาตน้ีิข้ามเีคราะห์ทีต้่องมา

รูจ้กักับเจ้า" จากนัน้เขาก็หยัดกายขึน้ประสานมอืคารวะหานเสวียนหลิง

"มกิล้า! เฟิงกงจือ่ไฉนท�าเช่นนี"้ หานเสวียนหลิงลนลานคารวะตอบ

"ท่านวีรบุรุษผู ้เฒ่าหาน ข้าขออภัยท่านแทนนาง ณ ที่น้ีด้วย"  

เฮยเฟิงซีตอบนอบน้อมมีมารยาท นัยน์ตาสีด�าขลับสุกใส สีหน้าจริงใจ  

"แม้นางจะใช้ก�าลงัหยิบฉวยโอสถวิเศษของบ้านท่าน แต่ล้วนใช้เพ่ือช่วยคน  

หาใช่หวังประโยชน์ส่วนตน นับว่าช่วยสกุลหานสัง่สมกุศลกรรม มสิูข้อให้ 

ท่านใจกว้างให้อภัยท่ีนางเยาว์วัยไม่รูค้วาม"

"นี่..." หานเสวียนหลิงเกิดลังเล หากให้จัดการตามเจตนาของ 

เฮยเฟิงซี เขาจะยอมรามือได้ง่ายดายจริงหรือ คร้ันจะปฏิเสธเฮยเฟิงซี 

ซึง่หน้าก็ไม่สูส้ะดวกนกั

"ส่วนโอสถที่นางฉวยไป ขอท่านโปรดคิดดูว่าเป็นเงินเท่าใด แล้ว 

ข้าจะช่วยชดใช้ให้แทนนางเอง เช่นนี้เป็นอย่างไร" เฮยเฟิงซีว่าต่อ

ทันทีท่ีวาจานี้เปล่งออกมาหานเสวียนหลิงก็หว่ันไหว ลอบคิดว่า 

เห็นทีเฟิงกงจื่อกับไป๋เฟิงซีผู้นี้คงมีมิตรภาพไม่ใช่เพียงผิวเผิน ท้ังเขา 

รวมถงึยอดฝมีือผูก้ล้าเหล่านีต่้างมใิชคู่ม่ือของไปเ๋ฟิงซี หากแขง็ขนืสรา้ง 

ความล�าบากใจ เกรงว่าผู้ท่ีต้องประดักประเดิดจะกลายเป็นเขา วันนี้ 

เมือ่เฮยเฟิงซียอมชดใช้แทนนาง ไยมริบัน�า้ใจอนัง่ายดายนีไ้ว้เล่า

เฮยเฟิงซเีห็นสหีน้าเขาก็รูถึ้งเจตนาในใจ จงึหนัไปทางทกุคนในสวน 

"เมื่อครู ่นางล่วงเกินวีรบุรุษทุกท่านไม่น้อย ทว่าน่ันเป็นเพียงธาตุแท ้

อันชมชอบสร้างความวุ่นวายของนาง นางล้อทุกท่านเล่นเท่านัน้ ขอทกุท่าน 
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ได้โปรดใจกว้างอย่าถือสาหาความเอากับนาง ข้าขออภยัทุกท่านแทนนาง 

ด้วย" ว่าแล้วก็ประสานหมดัคารวะ

พฤติกรรมนีข้องเขาเหนือความคาดหมายของทุกคน ตอ้งทราบว่า

เดิมทีคนทั้งหลายนึกว่าจะได้ชมไป๋เฟิงเฮยซีประมือกันสักตั้ง บัดนี้เมื่อ 

เหน็เขาน้อมกายคารวะ ผูค้นในสวนก็รบีพากันคารวะตอบ เมือ่ครู่พวกเขา 

ถูกไป๋เฟิงซก่ีอกวนค�ารบหนึง่ แม้ในใจจะขุน่เคอืง แต่มอิาจไม่ยอมรบัว่า 

ฝีมือเป็นรองผู ้อื่น ดังนั้นนอกเหนือจากความอับอายโกรธแค้นก็คือ 

ความละอายใจ การกระท�าน้ีของเฮยเฟิงซเีป็นการมอบทางออกให้ทกุคน 

ย่ิงกว่านัน้ผูท้ีไ่ด้รบัการคารวะจากเฟิงกงจือ่ผูเ้ป็นหนึง่ในสีก่งจือ่ผูย่ิ้งใหญ่

แห่งใต้หล้าก็มีไม่มาก ท�าให้มีหน้ามีตาขึ้นเป็นทบทวี โทสะของพวกเขา 

จงึพลนัสลาย พากันเอ่ยว่า "เฟิงกงจือ่เอ่ยค�า พวกข้ามหีรือจะไม่ปฏิบติัตาม"  

ในทางลบัก็คาดเดาโดยมไิด้นัดหมายว่าไป๋เฟิงเฮยซมีคีวามสมัพันธ์เช่นไร

กันแน่

กับพฤตกิรรมนีข้องเฮยเฟิงซ ีไป๋เฟิงซก็ีเหน็เป็นเร่ืองปกต ิแค่ยืนมอง 

ด้วยสายตาเย็นชาอยู่ด้านข้าง มมุปากนางยกเลก็น้อยคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม

"ในเมือ่วีรบรุษุทุกท่านล้วนแต่ใจกว้างไม่ถือสาเอาความ เพ่ือเป็นการ 

ขอบคณุ วันนีย้ามเซนิ* ข้าจะเตรยีมสรุาหมกัเลศิรสร้อยไหไว้ท่ีหอจุ้ยเซยีน 

(เซยีนเมามาย) ในตัวเมอืง หวังว่าทกุท่านจะให้เกียรตมิาร่วมเมามายกัน 

สักครา" เฮยเฟิงซีเอ่ยต่อ

เม่ือวาจานีเ้อ่ยออกมา คนทัง้หลายกส่็งเสยีงฮอืฮา ล้วนแต่ตืน่เต้น

ยินดถึีงสบิส่วน

บรุษุร่างใหญ่ผูห้นึง่แหวกผูค้นออกมา ประสานหมดัคารวะเฮยเฟิงซ ี

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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พร้อมกับกล่าวว่า "ข้าน้อยจั่นจือหมิง ชาวหร่วนเฉิง วันนี้ได้พบกงจื่อ 

ถือเป็นบุญกุศลอันสั่งสมมาสามชาติ ด้วยเหตุน้ีสุราที่หอจุ้ยเซียนนั้น 

ขอท่านโปรดให้เกียรติข้าน้อย ให้ข้าน้อยแสดงมิตรภาพของเจ้าถ่ิน  

เมามายไปกับท่านและผู้กล้าทั้งหลาย" กล่าวจบก็ประสานมือมองผู้คน 

ในสวนรอบหนึง่ "มทิราบทุกท่านจะยอมให้เกียรตหิรือไม่"

"ประเสริฐ!" ทุกคนพากันตอบรับ จากนั้นสายตาก็มองไปทาง 

เฮยเฟิงซีอย่างพร้อมเพรียง

"เฟิงซีนับถือมิสู ้น้อมปฏิบัติตาม" เฮยเฟิงซีตอบรับด้วยรอยย้ิม  

ระหว่างหันหน้ากลับก็เหลือบเห็นแววขบขันบนใบหน้าไป๋เฟิงซี ดวงตา 

ทั้งสี่ข้างสอดประสาน แลกเปลี่ยนสายตาอันมีเพียงทั้งสองท่ีประจักษ์ 

แก่ใจ

ไป๋เฟิงซหีมนุร่างฉบัพลนั กวาดสายตามองเดก็หนุม่ท้ังสองข้างกาย

เฮยเฟิงซ ี"อยู่กับผูใ้ดในพวกเจ้า"

เดก็หนุ่มท้ังสองถูกสายตาไป๋เฟิงซจีบัจ้องก็อดมองไปทางเฮยเฟิงซี

มิได้

เฮยเฟิงซียิ้มบางพร้อมกับพยักหน้า "จงหยวน"

จากนัน้เดก็หนุ่มทางขวาก็ล้วงกล่องไม้แดงทีย่าวหนึง่เชยีะสูงสามชุน่ 

ออกมาจากห่อสัมภาระบนหลัง ยื่นให้ไป๋เฟิงซี

นางรับมาเปิดฝาออก พริบตาน้ันผู้คนทั้งหลายในสวนก็รู้สึกถึง 

แสงอญัมณีอนัล่อตา จงึพากนัจบัจ้องไปยังกล่องไม้ เหน็ในกล่องมไีข่มกุ 

เม็ดเท่านิ้วโป้ง มีต้นหลิวอันท�าจากทองค�า มีภูเขาซ่ึงสลักจากโมรา มี 

หัตถ์พระพุทธรูปท่ีท�าจากปะการังแดง มีหยกก้อนเท่าฝ่ามือ...ทุกชิ้น 

ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ล�า้ค่าอนัประณตีถึงท่ีสดุ
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ทกุคนยังไม่ทนัมองให้ชดักว่าน้ี ไป๋เฟิงซก็ีปิดกล่องดงัปึง เดนิไปยัง

เบื้องหน้าหานเสวียนหลิง แล้วส่งกล่องไม้ไปตรงหน้าเขา "ตาเฒ่าหาน  

ของในกล่องมีค่าไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนแผ่นทอง ซื้อโอสถที่แต่กาลก่อน 

ข้าหยิบไปจากท่ีน่ีได้อย่างเหลอืเฟือ ฉะน้ันวันน้ีท่านต้องมอบผงต�าหนกัม่วง 

และเมด็พุทธจติให้ข้าอกีอย่างละขวด"

"หะ...ให้ข้าท้ังหมดเลยหรือ" หานเสวียนหลิงเบิกตามองกล่องไม้ 

แล้วมองไป๋เฟิงซี และเลยต่อไปมองเฮยเฟิงซ ี รูส้กึเหมอืนอยู่ในความฝัน 

ไปชัว่ขณะ บ้านสกุลหานแม้จะมัง่ม ีทว่าสิง่ล�า้ค่าหายากตรงหน้าเหล่าน้ี 

เขาเพ่ิงได้เหน็เป็นครัง้แรก ดังน้ันจงึมค่ิอยกล้าเชือ่ว่าในเวลาอนัส้ันเขาจะ

สามารถครอบครองยอดอัญมณีท้ังหลายน้ีได้

"สิ่งเหล่านี้ตีเสียว่าข้าจ่ายค่าโอสถในกาลก่อน ขอท่านวีรบุรุษ 

ผูเ้ฒ่าหานโปรดรบัไว้และมอบโอสถให้นางอกีสองขวดเป็นอย่างไร" เฮยเฟิงซี

ย้ิมพลางพยักหน้า

"ได้...ย่อมได้แน่นอน!" หานเสวียนหลิงพยักหน้าไม่หยุด พร้อมทั้ง 

รบีรบักล่องจากมอืไป๋เฟิงซด้ีวยมอืท่ีสัน่เทาเลก็น้อย

"เช่นนัน้ข้าไปหยิบโอสถก่อนล่ะ" ไป๋เฟิงซส่ีงเสยีงหวัเราะแผ่วเบา พอ 

เงาร่างไหววูบร่างของนางก็หายไปจากสวนแล้ว

"อมื" หานเสวยีนหลงิยังมวัพยักหน้ารบัค�า ทว่าชัว่ครูต่่อมาเขาก็สะดุง้  

"ช้าก่อน! ไป๋เฟิงซี เจ้ารอประเดี๋ยว! สวรรค์...โอสถของข้า...ต้องถูกนาง 

กวาดเกลีย้งอกีคราแน่แล้ว!"

ผู้คนในสวนเห็นเขาเหินร่างตามไป๋เฟิงซีไป ทั้งยังได้ยินเสียงร้อง 

ด้วยความปวดใจของเขาดังมาแต่ไกล
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ณ ยอดเขาทางทิศเหนือแห่งเทือกเขาเซวียนซาน

ครั้นมองถ�้าอันว่างเปล่าแล้วไป๋เฟิงซีก็ถอนใจแผ่วเบาคราหนึ่ง  

พอมอืห้อยตก เสือ้ผ้าบุรษุทีป่ระคองอยู่ในมอืก็ร่วงสู่พ้ืน คนผู้น้ันไม่รอนาง 

เขาได้รบับาดเจบ็ฉกรรจ์ปานน้ันแต่กลบัออกไปด้วยตวัเอง

"โง่เง่าโดยแท้" นางบรภิาษงมึง�า หมนุกายออกจากถ�า้ แต่กลบัพบว่า 

ยามนีน้อกถ�า้มคีนไม่น้อยโอบล้อมอยู่ จงึลอบต�าหนิในความประมาทของตน 

เมือ่ครูน่างถึงกับไม่สงัเกตเห็นคนท่ีซุม่อยู่เหล่าน้ี

"ไป๋เฟิงซี มอบป้ายขั้วกาฬออกมา!"

วาจาเดยีวกัน แต่เป้าหมายเปล่ียนมาเป็นตัวนาง พริบตานัน้ไป๋เฟิงซี 

หัวเราะไม่ออกร้องไห้มิได้

"ข้าไม่มีป้ายขั้วกาฬอะไรทั้งนั้น พวกเจ้ารีบไปเสีย อย่าย่ัวให้ข้า 

ต้องโมโห" นางกวาดตามองหนึง่รอบด้วยแววตาเรียบเฉย ผู้ทีโ่อบล้อมอยู่

3
หนึ่งรำตรีบนเขำเซวียนซำนดั่งควำมฝัน
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บ้างก็ไม่เคยพบหน้า บ้างก็เคยเจอทีเ่ชงิเขา นบัดูแล้วมถึีงสามสบิสีส่บิคน 

ช่างไม่ยอมถอดใจเลยจริงๆ หรือว่าคนเหล่าน้ีหลงนึกเป็นจริงเป็นจังว่า 

หากครอบครองป้ายขัว้กาฬแล้วจะท�าให้สามารถบญัชาทัว่หล้า กลายเป็น 

นายแห่งสายน�า้และขุนเขาหมืน่ลีไ้ด้? เหลวไหล!

"ผายลม! เยียนอิ๋งโจวเจ้าเป็นผู้ช่วยไป ตอนนั้นเขาสลบไม่ได้สติ  

เจ้าจะชิงป้ายข้ัวกาฬก็ง่ายดายนัก เจ้าไม่มีแล้วผู้ใดจะมี" บุรุษร่างใหญ่ 

แต่งกายด้วยชดุท่ีท�าจากผ้าปอตะคอก

เพ่ิงสิน้เสยีง เงาสขีาวตรงหน้าก็ไหววูบ ฉบัพลนัน้ันเขาก็หายใจตดิขดั 

เป็นภูษาขาวผนืหนึง่ท่ีพันอยู่รอบล�าคออย่างแน่นหนา

"เจ้า...เจ้า...แค่กๆ...ปล่อย...ปล่อย...ข้า...แค่กๆ..." เขาออกแรง

กระชากภูษาขาว แต่กลบัจนใจด้วยย่ิงดงึย่ิงแน่น ท�าให้บัดน้ีหายใจล�าบาก  

ภาพเบือ้งหน้าด�ามดื

"ข้าบอกแล้วว่าไม่ได้เอาไปก็คือไม่ได้เอาไป! ข้าไป๋เฟิงซีไหนเลย 

จะเป็นผู้ไม่กล้ายอมรับสิ่งที่ได้กระท�า!" นางกล่าวอย่างเย็นชา พองัดมือ 

คราหน่ึงภูษาขาวก็คืนสูแ่ขนเสือ้

คนผูน้ัน้รบีสดูหายใจเฮอืกเป็นการใหญ่ รูส้กึราวกับว่าตนไปทัศนาจร 

รอบต�าหนกัพญายมมาหนึง่รอบ

"จอมยุทธ์หญิงแซ่เฟิง ในเมื่อป้ายขั้วกาฬไม่อยู่ในมือท่าน เช่นน้ัน 

โปรดบอกร่องรอยของเยียนอิง๋โจวแก่พวกเราเถอะ" บรุษุอายุราวสามสบิผูห้นึง่

ประสานมอืกล่าว

"เจ้าคอืผูใ้ด" ไป๋เฟิงซปีากถามไปตามเรือ่ง แต่แววตากลบัยงัตรงึอยู่ท่ี 

บรุษุร่างใหญ่ทีค่กุเข่าหอบหายใจอยู่บนพ้ืน

"ข้าน้อยลิ่งหูจวีจากซังโจว รับบัญชาจากซังอ๋องให้น�าป้ายข้ัวกาฬ 
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กลับนครหลวง เพ่ือสงบสถานการณ์ระส�่าระสายในใต้หล้า" ลิ่งหูจวี 

ประสานหมดัตอบ

"สงบสถานการณ์ระส�า่ระสายในใต้หล้า? ช่างเป็นถ้อยค�าทีน่่าฟังนกั!"  

ไป๋เฟิงซหีวัเราะอย่างเย็นชา

"ไม่ว่าท่านจอมยุทธ์หญิงจะเชือ่หรอืไม่ ข้าน้อยก็เชือ่ว่าท่านมไิด้น�า

ป้ายข้ัวกาฬไป" ลิง่หูจวีเอ่ย

นางได้ยินค�าก็อดเบนสายตาไปมองเขาไม่ได้ เห็นเครื่องหน้าเขา 

ฉายแววซือ่ตรง หว่างคิว้แฝงความห้าวหาญ ท่าทางเป็นวญิญูชนผูส้ตัย์ซือ่

"ฉะนัน้จอมยุทธ์หญิงโปรดแจ้งทิศทางของเยียนอิง๋โจวด้วย" ล่ิงหจูวี 

เอ่ยซ�า้

"ข้าก็ไม่รูว่้าเขาไปทางใดแล้ว" ไป๋เฟิงซส่ีายศีรษะ "หากเจ้าหาเขาพบ 

ก็อย่าลมืบอกข้าสกัค�า ข้าประสงค์จะคิดบญัชกัีบเขาเช่นกัน"

ลิ่งหูจวีได้ยินก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง

"ท่านจอมยุทธ์ลิง่หจูวี ท่านอย่าได้ถูกนางหลอก!" ท่ามกลางกลุม่คน  

บุรษุผูส้มบูรณ์ไปด้วยก้อนเนือ้ก้าวออกมา ร่างท่ีนับว่าสูงใหญ่ของลิง่หจูวี

เมือ่เทียบกับคนผูน้ี้ดูผอมเลก็ไปถนดัตา

"ใช่แล้ว อย่าให้นางมาหลอกได้ ป้ายขั้วกาฬต้องตกอยู่ในมือนาง 

นานแล้วเป็นแน่ หากเยียนอิง๋โจวไม่ถูกนางสงัหารทิง้ก็คงถูกซ่อนตัวไว้"

"ป้ายขัว้กาฬทีเ่พียงพลกิมอืก็ได้ครอบครอง นางไหนเลยจะไม่ชงิไป"  

คนทัง้หลายพากันคาดเดา

"หุบปาก!" ลิง่หจูวีพลนัตวาดลัน่ "ไป๋เฟิงซนัีบแต่เข้าสูยุ่ทธภพ เรือ่งที่

กระท�าล้วนไม่ขดัต่อคณุธรรมความถูกต้อง สมควรหรอืให้พวกเจ้าลบหลู่

ดแูคลนเย่ียงนีไ้ด้!"
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"หือ?" ไป๋เฟิงซีฟังแล้วเลิกคิ้วน้อยๆ เหล่ตามองล่ิงหูจวี "จอมยุทธ์ 

ลิ่งหูจวี เหตุใดถึงมั่นใจเพียงนี้ว่าข้าหาใช่คนถ่อย"

"ข้าน้อยรู้" ล่ิงหูจวีกลับมิเอ่ยให้มากความ "ในเมื่อจอมยุทธ์เฟิง 

ไม่ทราบร่องรอยของเยียนอิ๋งโจว ข้าน้อยก็ขอลาตรงนี้" กล่าวจบเขาก็ 

หมุนร่างไปพูดกับคนท้ังหลายว่า "ผู ้กล้าสายต่างๆ จากซังโจว หาก 

ยังนับถือผู้น�าอย่างข้าก็เชิญติดตามข้าไป" สิ้นเสียงก็หันไปประสานมือ 

ให้ไป๋เฟิงซแีล้วสบืเท้ายาวๆ จากไป ในกลุม่มคีนสบิกว่าคนติดตามเขาไป

ไป๋เฟิงซหีนัมาทางบรรดายอดฝีมอืทียั่งอยู่ท่ีเดมิ ใบหน้าผดุรอยย้ิม

จางๆ "แล้วพวกเจ้าจะเอาอย่างไร ข้าไป๋เฟิงซหีาใช่โพธิสตัว์ทีม่อืไม่เป้ือน

โลหิต!" ทันทีท่ีเอ่ยค�าภูษาขาวก็พุ่งออกจากแขนเสื้อ วนอยู่รอบร่างนาง  

พรบิตาน้ันจติสงัหารอันคมกรบิดุดันสายหน่ึงก็เข้าจูโ่จมทกุคน

ไอเย็นเยือกซึมขึ้นจากก้นบึ้งหัวใจของผู ้คน พวกเขาพากัน 

เดนิลมปราณไว้รอบกายโดยไม่รูต้วั ดวงตาจบัจ้องไป๋เฟิงซเีขมง็ กร่ิงเกรงว่า 

นางจะลงมอืกะทันหัน

ขณะนัน้ลิง่หจูวีท่ีเดินห่างออกไปสามจัง้แล้วก็สมัผสัได้ถึงจติสงัหาร

สายน้ี มือทาบลงไปยังด้ามกระบี่ท่ีเอวตามสัญชาตญาณ แต่แล้วก็ได้สติ 

เกือบจะในทันที เขาลดมือลงแล้วทอดถอนใจหนึ่งครา สาวเท้ายาวๆ  

จากไป

ภษูาขาวซึง่วนอยู่รอบกายไป๋เฟิงซพีลนัร่วงลงอย่างแผ่วเบา น้ิวมอื

ของนางม้วนภูษาขาวกลับมาอย่างแช่มช้า หว่างคิ้วทอแววอ่อนล้า  

"พวกเจ้าไปเสียเถอะ ครั้งนี้ข้าไม่อยากเห็นโลหิต"

คนท้ังมวลเผลอกลนืน�า้ลายโดยมริูตั้ว ครัน้กระหวดัจติถึงรศัมดีดุนั

เมือ่ครูก็่อดพรัน่พรงึไม่ได้ ทว่าเมือ่นกึถึงป้ายขัว้กาฬก็ไม่ยินยอมพร้อมใจ
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เลกิราเพียงเท่าน้ี

ระหว่างคุมเชิงกันน้ัน หัวคิ้วของไป๋เฟิงซีพลันขมวดเล็กน้อย นาง 

เอียงหูสดับฟัง แววตาสั่นไหว จากนั้นก็เหินร่างข้ึนกะทันหัน โฉบผ่าน 

หน้าทกุคนไปอย่างรวดเรว็ประหน่ึงสายฟ้าฟาด

กว่าผู้คนจะได้สติก็ไม่เห็นร่างของนางแล้ว

ณ ยอดเขาทางทิศเหนือของภูเขา พอก้มศีรษะก็จะเห็นภูมิทัศน ์

ด้านล่างได้อย่างชัดเจนโดยตลอด

ฟากตะวันตกแห่งเขาเซวียนซาน ทหารสวมเกราะเกล็ดปลา 

มากมายราวกับฝงูมดปีนขึน้เขา ดูเครือ่งแต่งกายก็รูว่้าคอืทหารรักษาเมอืง

แห่งเป่ยโจว ฝั่งใต้แห่งเขาเซวียนซานมเีงาด�าสามสีส่ายวบูไหวอยู่ท่ามกลาง

ต้นไม้ใบหญ้าเป็นระยะ ท่วงท่าแขง็แรงปราดเปรียว มองแวบเดยีวก็รู้ว่า 

เป็นมอืดทีีม่วีรยุทธ์สงูล�า้ ด้านเหนอืแห่งเขาเซวียนซานก็คอืบรรดาผูก้ล้า 

ในยุทธภพท่ีสวมใส่เครือ่งแต่งกายหลากหลายเหล่าน้ัน ส่วนทางตะวันออก 

มองไม่เห็นสิง่ใด เงียบสงบเป็นพิเศษ ทว่าไป๋เฟิงซรีูว่้าน่ันต่างหากคอืสถานที ่

ทีอ่นัตรายทีส่ดุ

"ป้ายขั้วกาฬชิ้นเดียวดึงดูดผู้คนมากมายถึงเพียงนี้..." นางถอนใจ 

แผ่วเบาพลางแหงนศีรษะ ดวงอาทิตย์ลบัลงทางปัจฉิมทศิแล้ว แสงอสัดง

แดงเรือ่เรอืงทาบทาให้ท้องนภาระยิบระยับจบัตา เขาเซวียนซานสคีราม 

สลบัแดงเข้มก็ย้อมด้วยแสงแวววามบางเบา ช่วงเวลาน้ีฟ้าดนิงดงามไร้ใด

เปรยีบ ทว่ากลบัแฝงความอาดูรอันไม่อาจละวาง ชวนให้จิตใจหนักอึง้

อัสดงวิลาสเหลือคณา เพียงว่าสายัณห์มาพาสิ้นแสง*

* 'อสัดงวิลาสเหลอืคณา เพียงว่าสายัณห์มาพาสิน้แสง' มาจากท่อนหน่ึงของบทประพันธ์ 'ข้ึนท่ีราบเล่อโหย่ว'  

ของหลีซ่งัอ่ิน (ค.ศ. 813-858) กวีสมยัราชวงศ์ถัง
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ลมพัดชายเส้ือ ผมยาวพลิว้ไหวในอากาศ ดวงหน้าไป๋เฟิงซีฉายแวว

โศกเศร้าจางๆ ข้ึนมาชัน้หนึง่

เยียนอิ๋งโจว เจ้าตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่?

นางมองตะวันท่ีก�าลังจะลับฟ้าไปทางปัจฉิมทิศเป็นคร้ังสุดท้าย 

ก่อนจะกรายเท้าลงเขาไป

ขณะเดียวกัน ณ หอจุ้ยเซียนในหร่วนเฉิงกลับครึกครื้นเป็นพิเศษ  

ผู้คนท่ีเดิมอวยพรวันเกิดอยู่ที่คฤหาสน์สกุลหานล้วนย้ายมายังท่ีแห่งน้ี  

ร่วมเมามายไปกับเฟิงกงจือ่ผูล้อืนามไปท่ัวหล้า

เจ้าคารวะข้าหน่ึงจอก ข้าคารวะเจ้าหน่ึงป้าน แต่ละคนล้วนเปิดอก

ดื่มเต็มคราบ อีกทั้งบนโต๊ะยังบริบูรณ์ด้วยอาหารเลิศรสหายาก ทุกคน 

จงึพากนัดืม่กินจนปากมนั

ดืม่จนฟ้ามดืก็เมามาย บ้างฟุบลงบนโต๊ะ บ้างฟุบลงใต้โต๊ะ ไร้ผูม้สีต ิ

แจ่มใส

"มาๆๆ...แพะโคเชือดล้มลง ตรงหน้าจงสุขสราญ รื่นเริงเมรัยบาน  

สามร้อยป้านให้เหือดไป! ยังไม่ถึงสามร้อยป้านเลย ทกุท่านมาด่ืมกันต่อ!"  

เฮยเฟิงซีท่ีกลางหอเปล่งเสียงขับขาน ทว่าไร้เสียงตอบรับ กลับมีเพียง 

เสยีงกรนท่ีดงัข้ึนไม่น้อย

"เฮ้อ เหตใุดถึงเมากันหมดเสยีเล่า" เขาสะบดัแขนเสือ้หยัดกายข้ึน 

ดวงหน้าคมคายถูกฤทธ์ิสุราย้อมจนแดงก�่า ทว่าตาท้ังคู่กลับแจ่มชัด 

เจดิจ้าประหนึง่ดาราในคืนหนาว

จงหลีก้าวเข้ามาในหอ ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้เขา "กงจื่อขอรับ"

เฮยเฟิงซีรับมา เปิดออกกวาดตาหน่ึงรอบ มุมปากคลี่ย้ิมบางๆ  
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จากนั้นก็มองผู้คนที่เมาจนล้มพับในหอแล้วเอ่ยเสียงเบาด้วยรอยย้ิมว่า 

"ในเมื่อวีรบุรุษทุกท่านเมามายหมดสิ้นแล้ว เฟิงซีก็ขอลา"

ครั้นก้าวออกจากหอจุ้ยเซียน สายลมเย็นก็พัดมาปะทะใบหน้า  

เขาแหงนหน้ามองท้องนภา จันทร์อ่อนแสง ดาวบางตา

"ดวงดาวและดวงเดือนในคืนนีค้ล้ายกับงามสูค้นืก่อนมไิด้" เขาเอ่ย

ราบเรยีบเพียงประโยคเดยีว แล้วก็เอามอืไพล่หลงัเดนิจากไป เบือ้งหลงั

ตดิตามมาด้วยจงหลแีละจงหยวน

ทางทิศใต้ของเขาเซวียนซาน ไป๋เฟิงซโีลดแล่นไปท่ามกลางแมกไม้

อย่างไร้สุม้เสยีงดุจสายฟ้าสขีาว เพียงชัว่พรบิตาก็ผ่านไป

ทันใดน้ันเสียงหอบคล้ายสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บอันเบาย่ิงก็ลอดเข้าสู่ 

โสตประสาท ไป๋เฟิงซีชะงักฝีเท้า เอียงหูสดับฟังอย่างถ่ีถ้วน ทว่ามีเพียง 

ความเงียบสงัด แสงดาวอ่อนจางส่องผ่านช่องว่างระหว่างก่ิงไม้ ยาม 

ลมโชยผ่าน ใบไม้ก็ส่งเสยีงซูซ่่า นอกจากน้ีก็มเีพียงความมดืมดิ

ไป๋เฟิงซียืนนิ่ง รอคอยอย่างเงียบเชียบ

ในท่ีสุดเสียงสูดลมหายใจแผ่วเบาอย่างที่สุดก็ดังขึ้นอีกครา นาง 

โผนกายไปยังต้นเสยีงอย่างเร่งร้อน ประกายกระบีส่ายหนึง่วูบไหว พุ่งตรง

เข้าหานาง ทว่านางระวังไว้นานแล้ว ภูษาขาวลอยออก พริบตาเดียว 

ก็พัวพันด้ามกระบ่ีไว้ จากน้ันปลายจมกูของนางก็ได้กล่ินคาวโลหติ

"เยียนอิง๋โจว?" ไป๋เฟิงซร้ีองเรยีกเบาๆ ภษูาขาวคลายลง ลอยกลบัสู ่

แขนเสือ้

"จอมยุทธ์หญิงเฟิง?" เสียงแหบพร่าดังขึ้น กระบี่ยาวหวนคืนฝัก

อาศัยแสงดาราอ่อนจาง ด้วยสายตาของผู้ฝึกยุทธ์ ไป๋เฟิงซีก็เห็น 
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เยียนอิง๋โจวก�าลงัคกุเข่าข้างหนึง่ห่างออกไปหนึง่จัง้ ใบหน้าผดุเหงือ่กาฬ 

เมด็เท่าเมด็ถ่ัว สหีน้าซดีขาวราวกระดาษ รมิฝีปากกลายเป็นสีม่วงด�า

"อาการบาดเจ็บทรุดลงอีกแล้ว" นางถอนหายใจเบาๆ

นางสืบเท้าเข้าไปหา ล้วงขวดยาออกจากอกเสื้อ ให้เขากินโอสถ 

เม็ดพุทธจิตลงไปสองเมด็ จากน้ันจงึย่ืนมอืไปยังชายโครงของเขา แล้วก็

สัมผัสได้เพียงความชื้นแฉะ มิต้องมองก็รู้ว่าทั้งมือเปียกไปด้วยโลหิต 

สีด�าคล�า้ หวัใจนางกระตกุคราหนึง่ แล้วก็ไม่ค�านงึถึงอนัใดให้มากความ 

ฉีกเสื้อบริเวณชายโครงของเขาออก เทโอสถเม็ดพุทธจิตออกมาอีกเม็ด  

ขย้ีละเอียดแล้วพอกลงไปบนปากแผล ต่อมาก็โรยด้วยผงต�าหนักม่วง  

ฉกีสายคาดเอวออกมดับาดแผลไว้อย่างแน่นหนา ทว่าท่ัวท้ังร่างเขาไหนเลย 

จะมแีผลท่ีชายโครงเพียงแห่งเดียว

"ถอดเสื้อผ้าออก ข้าจะใส่ยาให้เจ้า" ไป๋เฟิงซีสั่งประโยคหนึ่ง

ครั้งน้ีเยียนอิ๋งโจวไม่ขวยเขินอิดออดอีก ปลดเส้ือผ้าออกอย่าง 

ให้ความร่วมมือ

"หึๆ..." ไป๋เฟิงซีกระหวัดถึงบางสิ่งขึ้นมาได้จึงหัวเราะเบาๆ "เดิมที 

ข้ายังนึกว่าเจ้าจะหนีไปท้ังล่อนจ้อนเปลือยเปล่าเสียอีก ผู ้ใดจะรู้ว่า 

เจ้ายังอตุส่าห์มเีสือ้ผ้าสวมใส่ เอามาจากท่ีใดกัน"

"สงัหารไปคนหน่ึง แย่งมา" เยียนอ๋ิงโจวเอ่ยเสยีงเบา เขาสูดอากาศ 

เย็นเฉียบเป็นครั้งคราว เน่ืองจากบาดแผลและเสื้อผ้าติดกันอยู่ เมื่อ 

ฝืนถอดออก เนือ้หนังย่อมปรแิยก เจบ็ปวดยากจะทานทน

"สมน�้าหน้า" ไป๋เฟิงซีต�าหนิเบาๆ หนึ่งค�า แต่มือกลับผ่อนแรงลง 

ประจงช่วยเขาถอดเสือ้ผ้าออกอย่างระมดัระวังเพ่ือป้องกันมใิห้กระเทอืน 

ถูกแผลใต้ชายโครงซึง่พันไว้ดีแล้ว "เหตุใดเจ้าจงึไม่รอข้ากลบัมา"
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เยียนอิ๋งโจวไม่ตอบค�า แค่เหลือบตาขึ้นมองนาง ตาคู่นั้นลึกล�้า 

ดั่งห้วงน�้า

"ข้าไป๋เฟิงซีคือคนจ�าพวกกลัวถูกพัวพันให้เดือดร้อนกระนั้นหรือ" 

นางแค่นเสียงเย็นอย่างแผ่วเบา มือโรยผงต�าหนักม่วงเร็วรี่

เยียนอ๋ิงโจวยังคงไม่ปรปิาก ท้ังสองมสินทนากันอกี คนหนึง่ต้ังใจใส่ยา 

คนหน่ึงนิง่เงยีบร่วมมอื

แค่ว่า...ขณะใส่ยาครั้งแรก คนหนึ่งสลบไม่ได้สติ คนหนึ่งหมาย 

ช่วยชีวิต ใจจึงไร้สิ่งรบกวน จะนึกสักนิดว่านี่คือการใกล้ชิดสนิทสนม 

อย่างหน่ึงก็หาไม่ แต่มาบัดน้ีทั้งสองคนต่างมีสติดี ท่ามกลางความมืด  

ทัง้สองใกล้กันเหลอืเกิน ใกล้จนสามารถได้ยินเสยีงลมหายใจของอกีฝ่าย

คนหนึ่งรู้สึกได้ถึงมือเย็นๆ เนียนนุ่มสองข้างที่เลื่อนไหลอยู่บนกาย 

กล้ามเน้ือท่ัวร่างเกร็งเขม็ง หวังเพียงให้ชั่วขณะน้ีผ่านพ้นไปโดยไว แต่ 

ลกึลงข้างในก็คล้ายจะปรารถนาให้การใส่ยาน้ีท�าไม่เสรจ็ไม่สิน้ไปตลอดกาล

ใต้มือที่สัมผัสถูกคือกล้ามเน้ืออันแข็งแรง ร่างกายอันก�าย�า แม ้

จะมบีาดแผลมากมายแต่ก็ไม่ได้รูส้กึว่าอปัลกัษณ์น่าพร่ันพรึง กลบัชวนให้ 

หวัใจอ่อนยวบ

ใจของทั้งคู่พลันเกิดความรู้สึกอันน่าอัศจรรย์อย่างหน่ึง ท้ังสอง

ประจักษ์ชัดเป็นอย่างดีว่าอีกฝ่ายคือบุรุษและสตรีผู ้แตกต่างจากตน 

โดยสิน้เชงิ ลมหายใจอุน่ชืน้และคลมุเครอืแผ่ขจายในความมดื กระตุน้ให้ 

คนทั้งคู่หน้าแดงจนร้อนผ่าว ใจเต้นรัวแรงดั่งลั่นกลอง ความรู้สึกยามนี้ 

เป็นสิง่ท่ีชัว่ชวิีตของพวกเขาไม่เคยประสบมาก่อน

หลังจากใส่ยาเสร็จ คนหนึ่งก็สวมเสื้อผ้าอย่างเงียบเชียบ คนหน่ึง 

ก็นัง่น่ิงอย่างหายากอยูด้่านข้าง ต่างคนต่างไม่เอ่ยวาจาแม้สกัค�า คล้าย
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ประสงค์จะตรติรองบางสิง่ให้ชดัแจ้งแก่ใจ รูส้กึอย่างเลอืนรางว่าในหัวใจ 

มบีางอย่างซึง่ผดิจากสามญัก�าลงัแผ่ลาม

แม้ห้วงค�านงึจะพร่าเลือน แต่ท้ังสองก็เคยผ่านศึกมานับร้อย จงึพลนั 

รู้ถึงภยันตรายที่คืบเข้ามาใกล้ พวกเขาย่ืนมือไปดึงอีกฝ่ายโดยมิต้องนัด  

แล้วสองมอืก็กุมไว้ด้วยกัน

ประกายดาบผนืหน่ึงครอบมายังคนท้ังสอง พวกเขาผละไปข้างหลงั

เพ่ือหลบการโจมตีพร้อมกัน จากน้ันคนหนึ่งภูษาขาวลอยออก คนหนึ่ง 

กระบีย่าวเสอืกแทง เข้ารบัมอืกับกลุม่คนชดุด�าทีล่งมาจากกลางเวหา

คนชุดด�าล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือท้ังสิ้น ไม่เหมือนเหล่าชาวยุทธ ์

ผู้กล้าท่ีพบเมื่อกลางวันซึ่งดีเลวปะปนกันไป คนกลุ่มน้ีมีทั้งสิ้นสิบคน  

สี่คนในจ�านวนนั้นโอบล้อมเยียนอิ๋งโจว ส่วนอีกหกคนเข้าพัวพันไป๋เฟิงซี  

ดาบยาวในมอืเยือกเย็นด่ังหมิะ วชิาดาบเลศิล�า้ รกุรบัมจีงัหวะ เหน็ได้ว่า 

มาจากส�านกัเดียวกัน ยามปกติพากเพียรฝึกฝนจงึร่วมมอืเข้าขากันเต็มที่

ไป๋เฟิงซีรับมือหกคนก็มิกินแรง ยังคงมีรุกมีรับ ทว่าเยียนอิ๋งโจว 

กลับอันตรายติดพันอยู่เนืองๆ วรยุทธ์คนชุดด�าเหล่าน้ีหากสู้กันตัวต่อตัว 

หาใช่คูม่อืของเขาไม่ ทว่าก็ทิง้กันไม่ห่างนัก บดัน้ีเมือ่สีค่นร่วมโจมตี เขาจงึ 

ตึงมือย่ิง นอกจากนั้นก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ก่อนแล้ว ก�าลังวรยุทธ์และ 

ก�าลงักายผดิจากปกติลบิลบั ด้วยเหตุนีไ้ม่ถึงชัว่ครูบ่นร่างก็มแีผลเพ่ิมข้ึน 

อีกสองแห่ง

ไป๋เฟิงซเีหลอืบเหน็กข็มวดคิว้ พลนัใช้พละก�าลงัทัง้หมด ภษูาขาว 

เหินบิน บางคราเป็นเช่นกระบ่ีแหลมคมเกินต้านทาน บางคราเป็นดั่ง 

แส้ยาวดุดันไร้ไมตรี บางคราเหมือนดาบใหญ่กวาดทหารนับพัน...จู่โจม 

คนทัง้หกประหน่ึงวายุแขง็กล้าสายฝนหนาแน่น
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กระบวนรกุของหกคนนัน้สบัสนทันควัน ได้แต่ตัง้รบัเพียงอย่างเดยีว 

ทางไป๋เฟิงซีก็มิให้พวกเขามีโอกาสพักหายใจสักนิด พลิกข้อมือคราหน่ึง 

ภูษาขาวก็ดัง่อสรพิษเงินเข้าเก่ียวกระหวัดสามคนทางซ้าย ทัง้สามกระโดด

ถอยหนีอันตราย ส่วนนางเหินร่างขึ้นอย่างรวดเร็วในพริบตาที่พวกเขา 

ถอยออก ฝ่ามอืซ้ายฟาดไปทางสามคนทางขวา พลานภุาพฝ่ามอือนัแขง็กล้า

โหมซัดดั่งพายุ สามคนทางขวาตะลีตะลานขวางดาบข้ึนต้าน ทว่าผู้ใด 

จะคาดว่านางกลับพลิกจากฟาดมาเป็นสับ ทะลวงผ่านช่องว่างระหว่าง 

ดาบของทั้งสามอย่างรวดเร็วปานอสนีบาตฟาด แล้วทั้งสามก็ถูกสับ 

ไหล่ขวา ได้ยินเพียงเสียงผัวะสามครั้ง พร้อมกับดาบในมือหล่นลงพ้ืน 

เพราะทนความเจบ็ปวดอย่างสาหสัไม่ไหว

ไป๋เฟิงซลีงมอืสมัฤทธิผลในค�ารบเดียวก็หาได้ร้ังรอไม่ ร่างทีล่อยอยู่

กลางเวหาม้วนกลับ โผนเข้าใส่สามคนทางซ้าย ทั้งสามเห็นดังน้ัน 

ก็กวัดแกว่งดาบเล่มเขื่อง ประกายดาบจ้าตาถักทอเป็นก�าแพงดาบ  

ทว่าภูษาขาวของไป๋เฟิงซีโบกสะบัดเป็นสายรุ ้งขาวตรงเข้าทะลวง 

ก�าแพงดาบ เสียงเคร้งดังสามครา ดาบเหล็กกล้าเล่มโตก็หักกลางอย่าง 

พร้อมเพรียง ท้ังสามยังมิทันตั้งตัว นางก็มาถึงตรงหน้าแล้ว มือซ้าย 

สะบัดออก นิ้วเรียวดุจกล้วยไม้โบกอย่างชดช้อย แล้วอกของทั้งสาม 

ก็ด้านชา ล้วนแต่ล้มลงกับพ้ืน

ด้านไป๋เฟิงซไีด้ชยั ทว่าเยียนอ๋ิงโจวอกีทางกลับคบัขันหนัก ส่ีคนน้ัน

เห็นท่ากระบี่ของเขาย่ิงมาย่ิงอ่อนแรงจึงลงมืออย่างดุดันขึ้นเป็นทบทวี  

ดาบเล่มโตท้ังสี่กวัดแกว่งออกเป็นตาข่ายดาบผืนหน่ึงครอบเข้าใส่เขา  

ส่งให้ไร้หนทางหลบ พริบตาเดียวแผ่นหลังของเขาก็โดนฟันอีกหน่ึงดาบ  

ห่อผ้าที่อยู่บนหลังถูกฟันขาดร่วงลงสู่พ้ืน กล่องซึ่งอยู่ในห่อกล้ิงออกมา  
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ท�าให้วัตถุสดี�ามะเมือ่มกระเด็นออกจากกล่อง

ทนัทท่ีีทัง้สีเ่ห็นวัตถุซึง่กระเดน็ออกมาจากกล่องก็ผละทิง้เยียนอิง๋โจว 

โดยมต้ิองนดัแนะ พุ่งเข้าหาวตัถุน้ันอย่างพร้อมเพรยีง เยียนอ๋ิงโจวร้อนรนใจ

อย่างใหญ่หลวง ตวาดเสยีงเกรีย้ว เหินร่างตามไป

ไป๋เฟิงซเีพ่ิงรกุหกคนน้ันจนล่าถอยก็ได้ยินเสยีงตวาดของเยียนอิง๋โจว  

จึงผินหน้าไปมอง นางสะบัดมือ ภูษาขาวก็ลอยออกไปม้วนวัตถุนั้นข้ึน  

ครัน้มอืซ้ายแบออก วัตถุเย็นเยียบก็ร่วงลงสูม่อืนาง

เยียนอิ๋งโจวเห็นนางรับไว้ก็ตะโกนฉับพลันว่า "อย่า!"

ไป๋เฟิงซีเห็นอาการเขาเช่นนั้นก็รู ้ว่าเขาพะวักพะวนถึงของชิ้นนี้ 

อย่างย่ิง จึงพลิ้วกายไปยังเบื้องหน้าเขาแล้วปลอบโยนว่า "วางใจเถิด  

ข้าไม่ท�าของเจ้าหายหรอก"

เยียนอิ๋งโจวเร่งเก็บเศษผ้าท่ีเคยเป็นห่อสัมภาระบนพ้ืนข้ึน คว้ามือ 

ไป๋เฟิงซไีว้แล้วตวาดอย่างแผ่วเบาว่า "ปล่อยมอื!"

นางเห็นเขาถือสาถึงเพียงน้ี ในใจก็ผดิหวงัอยูพ่อควร เมือ่คลายมอื

ออก วตัถน้ัุนก็ร่วงลงสูผ้่า นางเอ่ยปากเสยีงเรยีบว่า "ข้าไม่ชงิของของเจ้า

หรอก" ระหว่างเอ่ยค�าหางตาก็เหน็คนชดุด�าเหล่านัน้ตวีงล้อมเข้ามาอกีครา 

มือขวาจึงสะบัดขวับ ภูษาขาวอันแฝงก�าลังถึงสิบส่วนจู่โจมเข้าใส่ทั้งสี่  

คนเหล่านัน้หลบไม่ทันจงึถูกภูษาขาวกวาดล้มกันถ้วนหน้า

เยียนอิ๋งโจวคว้าข้อมือซ้ายของนางไว้ นิ้วมือเคลื่อนไปสกัดจุด 

บนข้อมือซ้ายของนาง จากน้ันก็กล่าวกับนางด้วยความร้อนรน "เจ้า 

รีบกลืนโอสถลงไปสักสามสี่เม็ด!"

ไป๋เฟิงซีถูกสีหน้าลนลานของเขาท�าให้อ้ึงไป พอหลุบตาลงมอง 

ถึงพบว่าฝ่ามือซ้ายของตนกลายเป็นสีม่วงเสียแล้ว ซ�้าร้ายสีม่วงนั้นยัง 
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ก�าลงัแผ่ลกุลามขึน้ไปยังแขน แม้เยียนอิง๋โจวจะสกัดจดุไว้แล้ว ทว่าก็ได้แต่ 

เพียงประวิงเวลาเลก็น้อย นางรูโ้ดยทนัทีว่าวตัถุน้ันฉาบพิษร้ายแรงเอาไว้  

และเมือ่นางสมัผัสเข้า พิษก็ซมึซาบเข้าสูร่่างแล้ว จงึรบีล้วงโอสถเมด็พุทธจติ

ออกจากอกเสือ้ กลนืลงท้องต่อกันสองเมด็

ชัว่อดึใจนี ้ เหล่าคนชดุด�าซึง่นบัว่าได้หายใจหายคอแล้วก็โอบล้อม 

เข้ามาอกีค�ารบ

ท้ังสองสบสายตากันหนึ่งครา จากน้ันก็เหินร่างถอยไปด้านหลัง  

หนีเข้าสู่ป่าทึบพร้อมกัน ยามนี้คนหน่ึงบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ คนหน่ึง 

ถูกพิษร้ายแรง มิอาจโรมรันกับสิบคนนั้นได้อีก และนอกจากทั้งสิบแล้ว 

จะมตีามมาอกีเท่าใดก็สดุรู!้

เยียนอิง๋โจวลากไป๋เฟิงซว่ิีงตะบงึ เริม่แรกนางยังสามารถตามเขาทัน  

ทว่าไม่นานนักก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงท่ัวร่างราวกับถูกสูบออกไปทีละน้อยๆ 

ร่างกายย่ิงมาก็ย่ิงอ่อนแรง ศีรษะย่ิงมาก็ย่ิงหนัก หน้าอกเสมอืนถูกบางสิง่

บบีรดั หายใจติดขดั ฝีเท้าจงึเชือ่งช้าลง

ส่วนเยียนอ๋ิงโจวบาดเจบ็แล้วบาดเจบ็อีก แรงฮกึเหมิและก�าลงักาย

หมดสิ้นไปนานแล้ว ประกอบกับโหมว่ิง ชั่วครู่เดียวหัวสมองก็อ่อนล้า

เรีย่วแรงเหือดหาย เขาโซเซ แล้วท้ังสองก็ล้มลงพร้อมกัน

"เจ้าไปเถิด" ไป๋เฟิงซกีล่าวปนหอบ น�า้เสยีงอ่อนแรงสดุทน ดวงตา 

เริม่พร่าเลอืน นางอดเย้ยหยันตวัเองมไิด้ ยามปกตินางจะแย้มย้ิมสงัหาร

ผู้คน กลับไม่นึกไม่ฝันว่าจะถึงกับมีวันเวลาที่อับจนหนทาง ต้องนั่งรอ 

ความตายอย่างวันน้ีเช่นกัน

เยียนอิ๋งโจวมองนางแวบหนึ่ง สายตาน้ันลึกซึ้งอย่างยิ่ง ราวกับ 

บางสิง่ถูกทิม่แทงให้เจบ็ปวด ส่งผลให้นางคนืสติได้สองสามส่วน ไป๋เฟิงซ ี
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สะบัดศีรษะกะพริบตา ต่อมาจึงค้นพบว่าใบหน้าอันมีเหงื่อกาฬไหล 

ชุม่โชกนัน้หล่อเหลาคมคายนัก ซ�า้สหีน้าก็ยังมุง่มัน่เด็ดเดีย่วถึงเพียงนัน้

เขาตะเกียกตะกายลกุขึน้ อุม้นางไว้อย่างยากล�าบากแล้ววิง่ตะบงึไป 

ข้างหน้าต่อ ทว่าก็ไปได้อย่างเชื่องช้าเต็มที ส่วนทางด้านหลังก็ได้ยิน 

เสยีงฝีเท้าคนชดุด�าไล่ตามมา

"คนโง่ รอดได้สกัคนถึงอย่างไรก็ดกีว่า" ไป๋เฟิงซพึีมพ�าต�าหน ิแต่กลบั 

รู้ว่าเยียนอ๋ิงโจวหมายใจจะร่วมเป็นร่วมตายแน่แล้ว บุรุษเยี่ยงน้ี...นาง 

ปลงอนิจจงัมทินัจบก็พลนัรูส้กึว่าร่างของเยียนอ๋ิงโจวชะงัก ฝีเท้าหยุดลง

นางเอยีงศรีษะมอง ทีแ่ท้เบ้ืองหน้าไร้หนทางแล้ว พวกเขายืนอยู่บน

จดุสงูสดุของเนินเขาอนัสงูชนั

"เราเดมิพันกันสกัตัง้ หากชนะก็รอดชวีติ หากแพ้ก็ตายเสยีด้วยกัน 

เจ้ายินดหีรอืไม่" เยียนอิง๋โจวก้มหน้าถาม แขนท่ีอุม้นางไว้กระชับแน่น

"เอาสิ" ไป๋เฟิงซีเอ่ยอย่างอ่อนเปลี้ย จากน้ันก็แย้มย้ิม "ตายท้ังที 

มีท่านขุนพลวายุกล้าร่วมฝังไปด้วยกัน อันที่จริงก็นับว่าคุ้มค่า"

เยียนอิ๋งโจวมองนาง ใกล้กันถึงขนาดท่ีลมหายใจรินรดใบหน้า  

ริมฝีปากได้รูปห่างเพียงกระเบียดเดียว พริบตานั้นไป๋เฟิงซีนึกสงสัยว่า 

บุรุษผู้เป็นดั่งก้อนศิลาผู้นี้จะจุมพิตข้าใช่หรือไม่

ทว่าหาเป็นเช่นน้ันไม่ ดวงตาของเยียนอิ๋งโจวด�าขลับทว่าเจิดจ้า 

เป็นพิเศษ เขาจ้องนางโดยไม่วางตา ต่อมาเมื่อเสียงฝีเท้าท่ีด้านหลัง 

กระชั้นชิดเข้ามา เขาก็กระซิบเสียงแผ่วเบาเหมือนถอนใจว่า "ได้ตาย 

ร่วมกับไป๋เฟิงซ ีข้าเยียนอ๋ิงโจวแม้ตายก็มเิสยีดาย!"

กล่าวจบเขาก็กอดนางแน่นแล้วกลิ้งลงเนินเขาไป ระหว่างนั้น 

ไป๋เฟิงซีสัมผัสได้ถึงแรงสะเทือนและความปวดร้าวอันเกิดจากร่างกาย
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กระแทกพ้ืน ทว่าไม่รนุแรง เพราะท้ังร่างของนางตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า 

ล้วนถูกเยียนอิง๋โจวรวบป้องกันไว้ในอ้อมอก แรงกระแทกและความเจบ็ปวด

เหล่านัน้ถูกเขาสลายไปหน่ึงชัน้ ท่ีเหลอืมาถึงนางก็มสิาหัสเท่าใดแล้ว หาก 

กลบัทะลวงเข้าสูส่่วนลกึในหัวใจของนางแทน

นี่เป็นครั้งแรกที่มีบุรุษผู้หนึ่งปกป้องนาง...

ชือ่เสยีงของนางเลือ่งลอืตัง้แต่เยาว์วัย นับแต่ออกสูยุ่ทธภพ เว้นจาก 

เฮยเฟิงซแีล้วก็ไร้ผูต่้อกร แต่ไรมามจิ�าเป็นต้องให้ใครปกป้อง และแต่ไรมา 

ก็หามผีูใ้ดคดิปกป้องไป๋เฟิงซผีูม้วีรยุทธ์เลศิล�า้ไม่ แต่บดันีพ้ฤตกิรรมของ 

เยียนอิ๋งโจวเก่ียวถูกความรู้สึกสายหน่ึงในส่วนลึกของหัวใจ ท�าให้หัวใจ 

ของนางหว่ันไหวอย่างไร้สุม้เสยีงโดยมทิราบสาเหตุ

นางนิ่งเงียบอยู่ในอ้อมอกเขา สัมผัสถึงแผ่นอกกว้างของบุรุษ  

ซึมซาบความอบอุ่นที่ได้รับการปกป้อง จากนั้นประสาทรับรู้ทั้งหมดก็ละ 

จากนางไปทลีะน้อย...ทลีะน้อย...

ใกล้ตายแล้วกระน้ันหรอื ความตายให้ความรูส้กึเช่นน้ีเอง แท้จรงิแล้ว 

ก็หาได้น่ากลวัไม่...

เขาเซวียนซานท่ามกลางราตรดี�ามดืแลดูเงยีบสงดัถึงสบิส่วน ทว่า 

เมื่อเลิกความวิเวกอันมืดมนชั้นนั้นขึ้น กลางป่ารกชัฏก็มีเงาร่างสีด�า 

หลายสายวูบผ่านเป็นระยะ แสงไฟและประกายดาบหลายสายวาววาม 

คละเคล้าด้วยเสียงโหยหวนซึ่งดังขึ้นกะทันหัน บางคราเป็นเสียงคราง 

อย่างอนาถสองสามที

ณ เชงิเขาเซวียนซาน ในคนืเดยีวกลบัมกีระโจมหลงัน้อยอันท�าจาก 

ผ้าเพ่ิมมาหนึง่หลงั ยามน้ีมคีนในกระโจมสามคน คนทีน่ั่งอยู่บนเก้าอีก็้คอื 
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เฟิงกงจือ่ผูห้ล่อเหลางามสง่าเป็นทีห่น่ึงนัน่เอง ข้างกายมจีงหลแีละจงหยวน 

ยืนคอยปรนนิบตัิ

ครู่หน่ึงเขาก็แหงนหน้ามองไปยังท้องนภายามราตรีที่นอกกระโจม 

ตอนนีเ้ป็นยามท่ีดวงจนัทร์ลอยเด่นกลางเวหาพอดิบพอดี "จงหล ี ได้เวลา 

แล้ว" เขาสัง่เสยีงเรียบ

"ขอรับ กงจื่อ" จงหลีก้าวออกนอกกระโจม โบกมือหนึ่งครา วัตถุ 

ชิ้นหนึ่งก็ลอยขึ้น เปล่งแสงเจิดจ้ากลางท้องฟ้า ชั่วพริบตาก็ดับลง

เพียงอึดใจเดียวกลางท้องฟ้าก็เกิดแสงจ้าข้ึนสี่แห่ง ล้วนแต่สว่าง 

วูบเดียวแล้วดับไป ทว่าก็เพียงพอให้ผู้มีใจมองเห็นได้ชัดถนัดตา

เฮยเฟิงซีรอให้แสงเจิดจ้าสี่แห่งน้ันมอดดับลงแล้วถึงยกถ้วยชาข้ึน  

เขาแย้มฝาถ้วยออก ก้มศีรษะดมกลิ่นหอมของชา จิบน้อยๆ หน่ึงค�า  

จากนั้นก็พยักหน้า "ใบชาไม่มากไม่น้อย เวลาที่ชงก็เหมาะเจาะพอดี  

หอมจางบางเบา รสชาตขิมแล้วค่อยหวาน ไม่เข้มไม่ฝาด เช่นน้ีจงึเป็นชาดี"

"กงจื่อ แม่นางซียังอยู่บนเขาขอรับ" จงหยวนพลันเอ่ยขึ้น

"ด้วยฝีมอืของสตรผีูน้ัน้ ย่อมสามารถลงเขาได้อย่างปลอดภยั" เขา 

มิอนาทรร้อนใจ เมื่อมือยกขึ้น จงหยวนก็ปรี่เข้ามารับถ้วยชาไปจากมือ  

"หากนางไม่อาจทะลวงออกมา...เช่นนัน้ก็มคู่ิควรเป็นไป๋เฟิงซผีูถู้กขานนาม

คูกั่บข้า!" เขาแหงนหน้ามองไปยังหมูด่าราพร่างพรายกลางนภา บางครา 

จะมสีามสีด่วงท่ีเจดิจ้าเป็นพิเศษ

ยามนี้ ทางอุดรทิศแห่งเขาเซวียนซาน คบเพลิงหลายอันถูกจุดขึ้น

ยอดฝีมือจากท่ัวทุกทิศในยุทธภพเสาะหามาแล้วเป็นเวลาหน่ึงวัน 

กับอีกครึ่งคืน ยามน้ีท้ังเหนื่อยท้ังหิว แต่ละคนเสื้อผ้าเปียกชุ่ม สีหน้า 
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อ่อนล้า

"มารดามนัเถอะ เจ้าเยียนอิง๋โจวผูน้ี้ซ่อนอยู่ท่ีใดกันแน่" มผีูบ้ริภาษขึน้

อย่างหงดุหงดิเดือดดาล

"น่ันซี ข้าเหนื่อยมาทั้งวัน ไม่ได้กินไม่ได้ดื่ม ล้วนแต่เป็นเพราะ 

เยียนอิ๋งโจวสมควรตายผู้นี้!" มีผู้ผสมโรง

"ยังมไีป๋เฟิงซนีัน่อกีคน! หากมใิช่นาง ป้ายขัว้กาฬคงอยู่ในมอืพวกเรา 

นานแล้ว!" มผีูพ้าลโกรธถึงผูอ่ื้น

"ใช่แล้ว! นางหญิงน่ารังเกียจ ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน! หากวันใด 

ตกอยู่ในเงือ้มมอืข้า ข้าจะต้องจบันางมาแล่เน้ือเถือหนงัเป็นพันเป็นหมืน่ชิน้ 

จึงจะคลายความแค้นในใจลงได้!" มีผู้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

"จอมยุทธ์เหอ ข้าว่าวันนีพ้วกเราลงเขากันก่อนเถิด ฟ้ามดืเช่นนีแ้ล้ว 

หาคนไม่เจอหรอก มิสู้กลับไปพักเอาแรง รอจนก�าลังวังชาคืนมาแล้ว 

พรุง่น้ีค่อยมาใหม่" มผีูเ้สนอ

"กล่าวได้ถูกต้อง" มีผู้เห็นพ้อง "หลังจากลงเขา เราก็ส่งคนมาเฝ้า 

ตามทางออกแต่ละแห่ง ขอเพียงเยียนอ๋ิงโจวลงเขา เราก็ย่อมจบัตวัมนัได้"

ผู้ท่ีถูกเรียกว่า 'จอมยุทธ์เหอ' ก็คือเหอซวินน่ันเอง 'ส�านักคุ้มภัย 

เทยีนซวิน (คณุธรรมฟ้า)' ของตระกูลเขามสีาขาอยู่ในแคว้นทัง้หก อิทธิพล 

แข็งกล้า กอปรกับมีดวงมิตรบริวารไม่เลว จึงกลายเป็นหัวหอกของ 

คนกลุ่มนี้อย่างกลายๆ

เหอซวินมองอาการอ่อนล้าของคนทั้งมวลแล้วพยักหน้าเห็นด้วย  

"ก็ด ี วันน้ีพวกเราลงเขากันก่อน พรุง่นีค่้อยมาใหม่ เชือ่ว่าเจ้าเยียนอิง๋โจว 

นั่นคงหนีไม่พ้น"

ครั้นแล้วคนทั้งกลุ่มก็บ่ายหน้าลงเขา
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ลงเขาย่อมเรว็กว่าข้ึนเขา อีกท้ังคนเหล่านีล้้วนเป็นผูฝึ้กยุทธ์ มอืเท้า

ปราดเปรยีว ประกอบกับแรงดึงดดูจากสรุาเลศิรสอาหารโอชะทีด้่านล่าง 

ฝีเท้าของแต่ละคนจึงดั่งเหาะเหิน ลงมายังเชิงเขาในเวลาอันรวดเร็ว  

เบือ้งหน้าสามารถแลเห็นแสงไฟได้แล้ว อีกไม่นานก็จะคนืสู่โลกปกติ

ทว่าเดนิแล้วเดนิเล่ากลบัพบว่าอย่างไรก็ออกไปไม่ได้เสยีท ี ไปๆ มาๆ  

อยู่หลายเท่ียวก็วนกลับมาท่ีเดมิ และแสงไฟเบือ้งหน้าก็ถูกคัน่ด้วยระยะทาง

ช่วงหนึง่อยู่ร�า่ไป แลดูใกล้เพียงนัน้ ทว่ากลบัห่างเกินไปถึง

"วิชามารแล้ว! ไฉนพวกเราถึงวนกลบัมาทีเ่ดิมอยู่เร่ือย" มีผู้โวยวาย

"คงมิใช่ผีบังตากระมัง" มีผู้ร้องอย่างตื่นกลัว

เมือ่วาจานีห้ลดุออก ทุกคนก็พากันรูส้กึว่าท้ังสีทิ่ศรอบด้านด�าทะมนึ

ชวนประหว่ัน ลมภูเขาพัดมาหนึง่หอบ เป่าให้คบเพลงิในมอืผูค้นมอดดบัลง  

แล้วทั้งสี่ด้านก็จมสู่ความมืดมิด

"แม่จ๋า! ผีหลอก!" ทันใดนั้นมีผู้เอะอะด้วยความตื่นกลัว

"สวรรค์! มีผี! ช่วยด้วย!"

"อย่ามาดึงข้านะ! ไสหัวไป!"

"ช่วยชีวิตด้วย! ช่วยด้วย..."

"ไปให้พ้น! เจ้าพวกผีร้าย! ข้าจะฟันเจ้าให้ม้วย!"

"อ้า...ผีสังหารคนแล้ว!"

ในช่วงกะทนัหัน คนท่ีปกตเิรยีกตนเป็นวีรบรุษุผูก้ล้าเหล่านีแ้ต่ละคน 

หากมิใช่กุมศีรษะหลบหัวซุกหัวซุน ก็เหว่ียงดาบห�้าห่ันเงาผีพวกนั้นด้วย

ความหวาดกลวัสดุขดี

ท่ามกลางความมืด มีเพียงเดือนดาวอ่อนแสงซ่ึงแขวนอยู่บนฟ้า

เท่าน้ันทีเ่ห็นว่าพวกเขาก�าลงัประหัตประหารกันเอง หยาดฝนโลหติแดงฉาน
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ย้อมผนืดนิท่ีอยู่ใต้เท้าผนืนัน้จนสิน้ องคาพยพขาดด้วนและซากสรรพางค์ 

กองรวมกัน...

ในท่ีสุดเมื่อเวลาล่วงผ่านไปเนิ่นนาน เสียงร้องด้วยความพรั่นพรึง 

และเสียงตะโกนเข่นฆ่าอันโหดเห้ียมก็ยุติลง เชิงเขาทางทิศเหนือคืนสู ่

ความสงดั

ห่างไปหนึง่ลี ้ มแีสงไฟสองสามดวงกะพรบิแสงอ่อนจางกลางราตรี

มดืมดิ ประหน่ึงรอคอยผูเ้ร่งเดินทางฝ่ารตัติกาล

ไป๋เฟิงซตีืน่ขึน้ในความเจบ็ปวด ลมืตากพ็บว่าตนอยู่ในถ�า้กลางภเูขา 

แห่งหนึง่ กองไฟกองน้อยส่องแสงอ่อนๆ

ความเจบ็ปวดส่งผ่านมาทางมอื เมือ่ก้มมองก็เหน็ว่ามอืซ้ายถูกกรดี

เป็นรอย มมีอืซ้ายเยียนอิง๋โจวทาบทบัไว้แน่น ก�าลังใช้พลังภายในดดูพิษ

ของนางออก โลหติท่ีหยดลงพ้ืนเป็นสม่ีวง

"อย่า..." นางส่งเสยีง จงึพบว่าเสยีงของตนฟังดอู่อนเปลีย้เหลอืทน 

แผ่วเบาย่ิงกว่าแมวร้อง นางคดิจะยับยัง้เขาแต่กลบัมอิาจขยับเขย้ือนได้  

นัน่เป็นพิษชนดิใดกันนะ ร้ายกาจถึงเพียงน้ี! นางแตกตืน่อยู่ในใจ

เวลาล่วงไปเป็นนานกว่าเยียนอิ๋งโจวจะหยุดดูดพิษ เขาล้วงโอสถ 

เมด็พุทธจติออกจากเสือ้นาง เทเมด็หน่ึงมาขย้ีจนละเอยีดแล้วพอกลงบน

รอยกรดี จากนัน้ถึงฉกีแขนเสือ้ท่อนหน่ึงมาพันอย่างแน่นหนา

ขณะท่ีเขาท�าท้ังหมดน้ี ด้วยแสงสว่างอนัน้อยนดิ ไป๋เฟิงซก็ีเห็นมอื 

ของเขาและมอืของตนได้ชดัเจน สม่ีวงบนมอืนางไม่ค่อยจางลง ทว่าเขา...

แขนซ้ายทัง้ท่อนกลายเป็นสม่ีวงจนหมดสิน้

พริบตานั้นความหวาดหวั่นบางอย่างก็จู่โจมเข้าเกาะกุมหัวใจ
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นางนึกได้ว่าตนกลืนโอสถเม็ดพุทธจิตไปสองเม็ดแล้วชัดๆ เหตุใด 

ตอนนีพิ้ษในร่างถึงยงัไม่หมดไป ความคดิน่ากลวัอย่างหน่ึงวาบข้ึนในสมอง 

ก่อกวนให้นางสัน่สะท้านทัง้ทีไ่ม่หนาว

"นี่คือพิษอันใด" นางถามเสียงแหบพร่า

"หญ้าเหว่ยมั่น" เยียนอิ๋งโจวตอบอย่างสงบ

หญ้าเหว่ยมั่น...เจ้าแห่งพิษในใต้หล้า!

"เจ้า...เจ้า..." นางมองใบหน้าเยือกเย็นนัน้ อยากจะฟาดเขาสักฉาด 

ให้ได้สต ิทว่ากถู็กความปวดใจขัดขวางไว้ ครึง่ค่อนวันกว่านางจะส่งเสยีง 

แหบแห้งว่า "สีข่นุพลวายุน�า้ค้างหิมะพิรณุแห่งจีโ้จวล้วนแต่โง่เง่าเย่ียงเดียว 

กับเจ้าหรอืไม่ หากเป็นเช่นนีจ้รงิ ข้าก็ตะขดิตะขวงแล้วว่า 'กองทพัชงิฟ้า' 

แห่งจี้โจวจะเป็นเพียงชื่อเสียงกลวงเปล่า อาศัยคนเฉกเช่นเจ้า ไหนเลย 

จะชงิเอาใต้หล้ามาได้!"

"ข้าเยยีนอิง๋โจวไม่เคยตดิค้างน�า้ใจผูอ้ืน่ เจ้าเคยดดูพิษให้ข้า บดัน้ี 

ข้าดูดพิษให้เจ้า วันหน้ามิมีอันใดติดค้างกัน ย่ิงกว่านั้นการท่ีเจ้าถูกพิษ 

ก็เพราะมข้ีาเป็นต้นเหตุ" เยียนอ๋ิงโจวยังคงสหีน้าสงบนิง่

เขาก้มมองมอืนางท่ีอยู่ในมอืของเขา มอืข้างน้ันเรยีวยาวบอบบาง 

เนียนนุ่มดั่งหยก อมสีม่วงจางๆ งดงามอย่างวิเศษ มือคู่นี้เองท่ีปล่อย 

ภูษาขาวตามใจนึก คร่าชีวิตและช่วยชีวิตได้ในพริบตา ที่จริงมือเช่นน้ี  

คนเช่นน้ี ควรจะยืนอย่างชดช้อยอยู่ริมหน้าต่างคลุมม่านเขียวโปร่งบาง  

คบีดอกกล้วยไม้ ก้มศีรษะดอมดม ดวงตาแฝงด้วยรอยย้ิมจางๆ

"โลกนีม้คีนเช่นเจ้าได้อย่างไรกันนะ...รูท้ัง้รูว่้าเป็นพิษร้ายไร้ทางแก้ 

ยังจะดูดเข้าร่างตน? เจ้าอยากตายถึงเพียงนี้เชียวรึ" ไป๋เฟิงซีถอนใจ 

อย่างสิ้นเรี่ยวแรง ทว่าอึดใจต่อมานางก็พลันหวนนึกถึงบางเรื่อง ทั้งร่าง 
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ดจุด�าด่ิงลงสูถ่�า้น�า้แขง็ในทันใด

ไม่มีโอสถเม็ดพุทธจิตเหลือแล้ว!

โอสถเม็ดพุทธจิตขวดหน่ึงมีแค่หกเม็ดเท่านั้น แต่เม็ดสุดท้าย 

เพิ่งพอกลงบนมือของนาง ส่วนเขา...โอกาสยืดชีวิตมิเหลือเสียแล้ว!

"ถึงจะกล่าวกันว่าพิษน้ีไร้ทางแก้ แต่เจ้าต้องฝืนต้านให้ได้เท่าทีจ่ะไหว" 

เยียนอิง๋โจวปล่อยมอื เงยหน้ามองนางอย่างเงียบงนั "ไป๋เฟิงซไีม่ควรเป็น 

ผูท้ีต่ายอย่างง่ายดายถึงเพียงนี"้

"เจ้าเล่า? เจ้าไม่เหน็ค่าชวิีตตนถึงเพียงน้ีเชยีว?" นางจ้องคาดคัน้เขา 

ภายใต้แสงไฟใบหน้าคมคายน้ันไร้ซึง่ความรูส้กึใดๆ แต่ดวงตาทัง้คูก่ลบั 

แฝงไว้ด้วยบางสิง่ซึง่ถาโถมรนุแรง

เยียนอ๋ิงโจวลุกขึ้นดับกองไฟอย่างกะทันหัน จากนั้นถึงเดินไปยัง 

ข้างถ�า้ ตรวจตราครูห่น่ึงแล้วย้อนกลบัมาหาไป๋เฟิงซ ี เขาเคลือ่นย้ายนางไป 

ซ่อนไว้ยังส่วนลกึของถ�า้อย่างเรยีบร้อย

"คนชดุด�าพวกนัน้ไล่มาถึงแล้วหรอื เจ้า..." นางจะถาม ทว่าถูกเขา 

สกัดจดุใบ้ในทนัใด

ฝ่ามือใหญ่หยาบกร้านไล้ผ่านแก้มของนาง คล้ายกับไม่กล้าสมัผสั

นาน เพียงไล้แผ่วเบาประหนึ่งแมลงปอแตะผ่านผิวน�้าแล้วหดกลับไป 

อย่างรวดเรว็ เขากมุด้ามกระบี่ทีเ่อวแน่น หมุนกายบ่ายหนา้ออกจากถ�า้ 

ในฉบัพลนั

อย่าไป! อย่าไป! 

ไป๋เฟิงซกู่ีร้องอย่างบ้าคลัง่ในใจ มองแผ่นหลงัท่ีก�าลงัจะหายลบัไป

ด้วยความร้อนรน

อย่าไปนะ หากไป...ก็มีแต่ตายสถานเดียวเท่านั้น!
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เยียนอ๋ิงโจวชะงักฝีเท้าราวกับได้ยินเสียงร�่าร้องของนาง เขา 

ผินศีรษะกลับมามอง น่ิงอ้ันไปครู่หนึ่ง เหตุผลและอารมณ์ขัดแย้งกัน 

ในสมอง ท้ายที่สุดก็เคลื่อนเท้ากลับมาข้างกายนาง

ท่ามกลางถ�า้อนัมดืมดิยังคงสมัผสัได้ถึงความเร่าร้อนในสายตาเขา 

และแล้วเขาก็ก้มศีรษะลง กระซบิแผ่วเบาทีข้่างหนูางว่า "ข้าจะกลบัมา!  

ชาติภพหน้าข้าจะกลับมาหาเจ้า! ชาติภพหน้าข้าจะไม่อายุสั้นแน่นอน!  

เฟิงซ ีจดจ�าข้าเอาไว้!"

ริมฝีปากเขาสัมผัสอย่างแผ่วเบา ไล้ผ่านนุ่มนวลดุจขนนกแล้ว 

พลันบดลงอย่างหนักหน่วง เขากัดรุนแรงหน่ึงครา ไป๋เฟิงซีรู้สึกเพียงว่า 

รมิฝีปากปวดแปลบ จากน้ันปากก็ได้ลิม้รสคาวสายหน่ึง ของเหลวร้อนผ่าว 

หยดลงบนใบหน้า ไหลผ่านไปสู่ริมฝีปาก ท่ามกลางรสคาวผสมด้วย 

ความเค็มอันขมขื่น สิ่งสุดท้ายที่เข้าสู่สายตาก็คือดวงตาคู่ที่แม้จะอยู่ใน

ความมืดก็ยังเจิดจ้าเหมือนดวงดาว ในตาคู่นั้นมีแสงใสกระจ่างและ 

แววอาวรณ์ไม่สิน้สดุ

หยาดน�้าตาหลั่งเป็นสาย

จะเป็นของนางหรือของเขา? ก็ไม่อาจรู้ได้

รู้เพียงแต่ว่าเงาร่างสีด�าน้ันก้าวออกนอกถ�้าไปในท่ีสุด รู้เพียงว่า 

เบือ้งนอกมเีสยีงดาบและกระบี ่ รูเ้พียงแต่ว่ากาลข้างหน้าคงไม่ได้พบกัน 

อกีแล้ว...
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ดวงตะวันสีแดงลอยขึ้นทางบูรพาทิศ ปักษากลางนภาก็ขับขาน 

บุปผชาติคลี่กลีบคายเกสร วันใหม่เริ่มขึ้นอีกครา

เมือ่ลมืตาขึน้ สิง่ทีเ่ข้าสูค่ลองจกัษก็ุคือผ้าสขีาวราวหมิะประดบัด้วย

ลายกล้วยไม้ป่าสามสีด่อก งามผดุผาด

"ตื่นแล้วหรือ" เสียงทักทายราบเรียบดังขึ้น

ครั้นหันศีรษะมองไปก็พบว่าบนตั่งนุ่มข้างหน้าต่างมีร่างเฮยเฟิงซ ี

เอนพิงอยู่ เขาก�าลังลิม้รสชาหอมกรุ่น ใบหน้าหล่อเหลาอมย้ิมน้อยๆ ดูสดชืน่

เบกิบาน

พอยกมือซ้ายข้ึนก็เห็นว่าสีม่วงชวนพรั่นพรึงนั้นหายไปแล้ว พิษ 

สลายสิน้ นางได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อกีหน...ส่วนเขาเล่า?

"เยียนอิง๋โจวเล่า" ทนัทท่ีีเอ่ยปากรมิฝีปากก็เจบ็แปลบข้ึนเป็นระลอก

"ตายแล้ว" เสียงเขาราบเรียบไร้ความรู้สึก

4
ฝันสลำยในห้วงเลอะเลือน



88 เทียบท้าปฐพี 1

นางหลบัตาลง หวัใจปวดร้าว เขาเอาชวิีตของตนแลกกับชวิีตของนาง 

จนได้!

"ป้ายขั้วกาฬเล่า"

"ไม่มี" ยังคงเป็นค�าตอบอันราบเรียบ

เช่นน้ันกลุม่คนชดุด�าคงชงิไปแล้ว! คนเหล่านัน้...ดจูากกระบวนท่า

วิชาดาบต้องเป็นคนของพรรคต้วนหนุ (คร่าวิญญาณ) เป็นแน่แท้!

"เจ้าไปถูกพิษได้อย่างไร ช่างเหนือคาดของข้านกั" น�า้เสยีงเจอืแวว 

ล้อเลยีนอย่างยินดใีนคราวเคราะห์ของผูอ้ืน่ ท้ังคล้ายกับซ่อนเร้นความโล่งใจ

บางประการไว้ด้วย

"ป้ายขั้วกาฬมีพิษ เผลอไปแตะเข้า" นางตอบอย่างอ่อนล้า

"ถ้าเจ้ายอมส่งสารถึงข้า บางทข้ีาอาจจะช่วยเยียนอิง๋โจวได้" เฮยเฟิงซี

หยดักายขึน้ ย่างเท้ามาถึงข้างเตียง โน้มร่างสงัเกตสงักาสหีน้าของนาง

"ส่งสารถึงเจ้า?" ไป๋เฟิงซฟัีงแล้วย้ิมอย่างเย็นชา ผูใ้ดจะรูว่้ามมุปาก 

จะขยับมากเกินไป ท�าให้เสียวแปลบขึ้นอีกค�ารบ นางทาบมือลงบน 

รมิฝีปากโดยไม่รูต้วั ตรงน้ันมรีอยแผลเลก็ๆ อยู่

เฮยเฟิงซมีองตามการเคลือ่นไหวของนาง เห็นบาดแผลบนริมฝีปาก 

รอยย้ิมคงเดมิ ทว่าในดวงตามคีวามอมึครมึเจอือยู่

"ส่งสารถึงเจ้า ให้เจ้าเร่งตามมาถึงก่อนหน่ึงก้าว ป้ายข้ัวกาฬก็เป็น 

ของเจ้าแล้ว มิใช่หรือ" ไป๋เฟิงซีจ้องเขาตรงๆ แววตาแฝงความถากถาง  

"น่าเสยีดาย ข้าท�าให้เจ้าพลาดโอกาสท่ีงดงามครัง้นีแ้ล้ว"

"เจ้า!" เฮยเฟิงซเีสยีงขรมึ แต่เพียงชัว่พรบิตาก็ย้ิมผ่อนคลายอกีคร้ัง 

"อย่างน้อยเขาก็จะไม่ตาย กับคนอย่างเขา เจ้าก็รูว่้าข้าจะไม่ลงมอื"

"เจ้าไม่สังหารเขา แต่หากเสียป้ายขั้วกาฬไป เขาก็ไม่รอดอยู่ดี  
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คนเย่ียงน้ันย่อมต้องป้ายอยู่คนอยู่ ป้ายหายคนม้วย" นางเหน็กล้วยไม้ป่า 

สามสีด่อกท่ีเหนือกระโจม ชัว่ขณะนัน้สตกิเ็ลอะเลอืน ถึงกับเห็นเป็นเงาหลงั 

สดี�าอนัมุง่มัน่ไร้เสยีดายท่ีก้าวไปยังนอกถ�า้

"ป้ายอยู่คนอยู่ ป้ายหายคนม้วย? หึ ในใจเจ้าเขาถึงกับเป็นวรีบรุษุ 

ผูศ้รีษะค�า้ฟ้าเท้าเหยียบดนิ" เฮยเฟิงซน่ัีงลงข้างเตยีง มองสหีน้านาง ใบหน้า

ประดบัด้วยย้ิมบางๆ สขุมุคมคายงามสง่าดงัเดมิ แค่ว่าวาจาท่ีเอ่ยจากปาก 

มีแววเย็นยะเยือกและโลหิตชุ่มโชกเท่านั้น "แต่วีรบุรุษผู้น้ีของเจ้าก็เพียง 

กระนัน้ๆ แค่คนพรรคต้วนหนุสบิคนก็รบัมอืไม่อยู่ ท้ิงชวิีตลงสู่น�า้พุเหลือง*"

ขณะเอ่ยค�าสายตาเขาไม่ละจากไป๋เฟิงซีแม้แต่น้อย ราวกับคิดจะ

ค้นหาบางสิง่ ทว่านางจ้องมองเพดานกระโจม สหีน้าไร้อารมณ์

"จุๆ เจ้าไม่รู้สินะ วีรบุรุษผู้นั้นของเจ้ารับดาบไปท้ังสิ้นสามสิบสอง 

แผล บาดแผลท่ีท�าให้ถึงชีวิตก็คือสามแผลบนหน้าอก แต่เขาก็ใช้ได้  

หาส่งเสียงร้องสักค�าไม่ ก่อนตายยังลากคนพรรคต้วนหุนลงหลุมไปด้วย 

อกีเจด็คน แม้แต่ข้าก็ยังนับถือในความห้าวหาญไร้เกรงกลวัของเขา เพียงแต่ 

วรยุทธ์อ่อนด้อยไปเลก็น้อย" ว่าแล้วยังยกนิว้สองน้ิวขึน้แสดงระยะห่างสัน้ๆ  

อกีด้วย

ในทีส่ดุสายตาของไป๋เฟิงซก็ีละจากกระโจมผ้ามาหยดุท่ีใบหน้าเขา 

กล่าวอย่างทัง้เยือกเย็นท้ังราบเรยีบว่า "จิง้จอกด�า เจ้าก�าลงัละอายท่ีกล้าหาญ 

สูเ้ขามไิด้อย่างน้ันหรอื"

"ฮ่าๆๆ..." เฮยเฟิงซหัีวเราะล่ันราวกับได้ฟังเรือ่งเล่าทีช่วนหัวท่ีสดุ ทว่า 

แม้จะระเบดิเสยีงหัวเราะเช่นนี ้ ท่วงท่าก็ยังคงสง่างามชวนให้จติใจชืน่บาน  

"สตร ีข้าหลงนกึว่าเจ้าอยากรูว้รีกรรมอันกล้าหาญของเขาเสยีอกี"

* น�้าพุเหลือง หมายถึงยมโลก ที่อาศัยของผู้ที่ตายแล้ว
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ไป๋เฟิงซคีลีย้ิ่มบาง "ความกล้าหาญของขุนพลวายุกล้าเป็นทีป่ระจกัษ์ 

ทั่วหล้า หาใช่เป็นคุณธรรมจอมปลอมเช่นจิ้งจอกบางตัว มีแต่ชื่อเสียง 

อนักลวงเปล่า"

"เคยได้ยินค�ากล่าวหนึ่งหรือไม่ คนดีอยู่ไม่ยืด ตัวร้ายอยู่พันปี  

ท่านวีรบุรุษเยียนผู้ยิ่งใหญ่ของเจ้าอายุสั้น ส่วนผู้ที่ปากเจ้าว่ามีคุณธรรม 

จอมปลอมกลบัยังอยู่ดีมสีขุ มแิน่ว่าจะอยู่ได้นานกว่าเจ้าอกีด้วย" เฮยเฟิงซ ี

ไม่ถือสาสกันดิ

"นั่นเพราะสวรรค์ไม่มีตา" ไป๋เฟิงซีหลับตาลงไม่เหลียวแลเขาอีก

เฮยเฟิงซย้ิีมอย่างไม่เก็บมาคดิ เหยียดกายขึน้หมายจะจากไป แต่ 

เดนิไปไม่ก่ีก้าวก็หยุดลง

"เจ้ารูห้รอืไม่ ตอนข้าพบเขา เขายังเหลอืลมหายใจเฮอืกสุดท้าย แต่ 

มอิาจส่งเสยีงพูดได้แล้ว แค่มองข้าแวบหนึง่ จากน้ันตาท้ังสองก็จ้องเขมง็ 

อยู่ทีป่ากถ�า้ จนกระทัง่...สิน้ใจ"

เสียงของเฮยเฟิงซีทุ้มและเบา คล้ายแฝงไว้ด้วยบางสิ่ง พอสิ้น 

กระแสความก็หมนุร่างจากไป แต่เมือ่เดนิถึงข้างประตก็ูผนิหน้ากลบัมามอง

คราหน่ึง และก็ได้เหน็หยาดน�า้ตาใสบรสิทุธ์ิหยดหน่ึงค่อยๆ ไหลลงบนหมอน 

ซมึหายไปในพรบิตา ไร้ร่องรอยใด

"เจ้าชอบเขาเข้าแล้ว?"

เมื่อวาจานี้หลุดออกไป ทั้งสองล้วนตกตะลึง

คนหน่ึงเยาะหยันตัวเอง ถามเพ่ืออันใดกัน นีเ่ก่ียวอะไรกับตนด้วย

คนหนึง่ใจเต้น ความปวดร้าวอดึอดัในอกน่ันเป็นเพราะชอบหรอกหรอื  

ผูท้ีรู่จ้กัเพียงสองวัน?

เฮยเฟิงซีผลักประตูออก ทิ้งไป๋เฟิงซีให้เอนกายอยู่เงียบๆ คนเดียว
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ชอบ? ไม่กระมัง

ไม่ชอบ? ก็มิใช่ไร้ความรู้สึกไปเสียทั้งหมด

หากมไิด้มารูจ้กักันในสถานการณ์เย่ียงนัน้ ขนุพลวายุกล้าแห่งจีโ้จว 

กับไป๋เฟิงซผีูเ้ป็นชาวยุทธ์คงมไิด้มโีอกาสมาพบหน้ากันนัก หากมาอยู่ตรงหน้า 

บางทอีาจเดนิเฉยีดไหล่ผ่านไป บางทีอาจแค่พยักหน้าย้ิมให้ หรือหลงัจาก 

ช่วยเขาครัง้แรกก็อาจแยกย้ายไปคนละทาง เมือ่กาลเวลาล่วงผ่านไป เขา

และนางก็จะค่อยๆ ลืมเลือนอีกฝ่าย บางทีคราใดย้อนคิดถึงอดีตนางก็จะ 

นกึถึงขนุพลวายุกล้าผูผ้ึง่ผายร่างสงูเจด็เชยีะ ทว่าหน้าแดงได้ง่ายๆ ผูน้ัน้

แต่โชคชะตากลับก�าหนดให้พวกเขาร่วมเผชิญอุปสรรค ร่วมเป็น 

ร่วมตาย

เยียนอิ๋งโจว เงาร่างท่ีหันหลังก้าวออกจากถ�้าอย่างเด็ดเดี่ยวน้ัน 

จะประทับมั่นคงอยู่ในใจนางตลอดกาล

ไม่ว่าเวลาจะล่วงผ่านไปนานเพียงใด เขา...จะเป็นผู้ที่นางไม่อาจ 

ลมืเลอืนได้ตลอดกาล

เมือ่ตะวนัอยู่กลางศรีษะ เฮยเฟิงซกีก้็าวเข้ามาในห้องอกีครัง้ และ 

พบว่าไป๋เฟิงซลีกุจากทีน่อนแล้ว นางก�าลงัเอนกายอยู่บนต่ังนุม่ข้างหน้าต่าง  

ทอดสายตามองไปด้านนอก เป็นอาการเงยีบสงบท่ีพบได้น้อยคร้ัง

นอกหน้าต่างมต้ีนอูถ๋ง* ต้นหน่ึง ใบเหลืองสีห้่าใบปลวิร่วงเป็นครัง้ครา  

ในห้องเงยีบถึงสบิส่วน เงยีบจนได้ยินเสยีงแผ่วเบาอนัเกิดจากใบไม้ร่วง

"จงหยวนบอกว่าเจ้ากินน้อยมาก" เสยีงเบาๆ ของเฮยเฟิงซที�าลาย

ความวิเวกในห้อง

* ต้นอู๋ถง หรอื Chinese parasol tree เป็นไม้ยืนต้น ใบหยักคล้ายรปูฝ่ามอื ดอกเป็นช่อสขีาวม่วง ไม้เนือ้เหนียว

ใช้ท�าเครือ่งดนตร ีตามต�านานจนีเชือ่ว่าพญาหงส์จะเกาะอยู่บนต้นอูถ๋งเท่าน้ัน จงึนับเป็นต้นไม้ศกัดิส์ทิธ์ิ
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"ไม่อยาก" ไป๋เฟิงซียังคงมองนอกหน้าต่าง ตอบอย่างเอื่อยเฉื่อย

"ช่างเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์แห่งใต้หล้าโดยแท้ ผู ้ที่เห็นแก่กินมา 

แต่ไหนแต่ไรอย่างเจ้าถึงกับไม่อยากกินอาหาร ข้าฟังผิดไปใช่หรือไม่"  

เฮยเฟิงซเีลกิคิว้มองนาง

เมือ่สดบัวาจาน้ี ไป๋เฟิงซก็ีหันหน้ามาถลึงตาใส่เขา "เจ้าถึงข้ันให้ข้ากิน 

แต่โจ๊กเปล่า!" ของชดืจดืไร้รสชาตพิรรค์อย่างกับน�า้เปล่ากับข้าวเปล่า ใครเล่า

จะพิสมยัได้ลง!

"คนป่วยก็ควรกินอาหารรสจดื" เฮยเฟิงซกีล่าวอย่างชอบด้วยเหตผุล

"กงจือ่ โอสถต้มเสรจ็แล้วขอรบั" จงหลยีกโอสถชามหนึง่เดินเข้ามา

"ให้ข้าเถอะ" เฮยเฟิงซีรับชามโอสถไว้แล้วก้มศีรษะดม ใบหน้า 

มีแววขบขันวูบผ่าน "เดิมทีข้ายังนึกว่าผู้ถูกพิษหญ้าเหว่ยมั่นอาจจะช่วย 

ไม่ได้แล้ว เช่นนี้ในโลกก็จะเหลือ 'เฟิงซี' อย่างข้าคนนี้แต่ผู้เดียว"

"แล้วเจ้าช่วยด้วยเหตใุดเล่า ถ้าเจ้าไม่ช่วย ข้าก็ไม่โทษเจ้า ถึงเจ้าช่วย  

ข้าก็ไม่ซาบซึง้ เพราะอย่างไรจิง้จอกด�าเย่ียงเจ้าก็หาเคยกระท�าสิง่ใดด้วย

เจตนาดไีม่" ไป๋เฟิงซมีองโอสถชามนัน้ ในตามเีค้าหวาดหว่ันละล้าละลัง

"หากโลกน้ีขาดไป๋เฟิงซอีย่างเจ้าสกัคน ข้าจะมเิงยีบเหงาเบือ่หน่าย

เกินไปหรอื" เฮยเฟิงซเีดินเข้ามาใกล้นางด้วยรอยย้ิมละไม

"หึ ถ้าข้าตายไป โลกน้ีก็ไม่มีผู้ใดท่ีรู้โฉมหน้าท่ีแท้จริงของเจ้าแล้ว  

เจ้าคงจะต้องเหงามากจรงิๆ" ไป๋เฟิงซแีค่นเสยีงเยน็ชา จากน้ันก็ถามอกีว่า 

"โลกนีม้โีอสถใดท่ีสามารถแก้พิษหญ้าเหว่ยมัน่ได้หรือ"

"เฮ้อ กล่าวไปแล้วก็ปวดใจ" เฮยเฟิงซถีอนใจยาวคราหนึง่ ใบหน้า 

เป่ียมไปด้วยแววเสียดาย "เสียบัวหิมะหยกพันปีของข้าไปหนึ่งดอก  

น่ีสูงค่ากว่าโอสถเม็ดพุทธจิตนับร้อยเท่าเชียวนะ น�ามาช่วยคนที่ไม่รู้จัก
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ซาบซึง้เช่นเจ้า มคุ้ิมค่าเลยแท้ๆ"

"บวัหมิะหยก?" ไป๋เฟิงซตีาเป็นประกาย "ได้ยินว่าบวัหมิะหยกปรงุเป็น

โอสถแล้วจะหอมละมนุ รสชาติออกหวานน้อยๆ?"

"แน่นอน" เฮยเฟิงซีดุจรู้ถึงความในใจนาง รอยย้ิมบนใบหน้าแฝง 

เล่ห์กระเท่ห์ไว้หน่ึงส่วน "แค่ว่าบวัหิมะหยกตอนน้ันก็ให้เจ้ากินไปแล้ว ส่วน

โอสถชามนีเ้ป็นโอสถบ�ารงุสลายพิษชัน้เลศิทีห่มอเทวดาอย่างข้าผู้นีป้รงุข้ึน"

"เจ้าปรงุเอง?" ไป๋เฟิงซีหัวคิว้ขมวดมุน่ มองโอสถชามนัน้ประหนึง่เหน็ 

สิง่ท่ีชวนขนพองสยองเกล้าท่ีสดุในโลกา

"ใช่แล้ว ข้าปรุงเอง" เฮยเฟิงซีเห็นรอยในแววตานางอย่างชัดเจน  

รอยย้ิมบนหน้าก็ย่ิงแช่มชืน่ยินดี

"ข้าไม่ดืม่แล้ว ข้ากลวัว่าโอสถนีจ้ะเป็นพิษรนุแรงย่ิงกว่าหญ้าเหว่ยมัน่" 

ไป๋เฟิงซอีอกอาการเคลอืบแคลง

"แม่นางซี กงจื่อของข้าพลิกเขาเซวียนซานท้ังลูกเพ่ือตามหาท่าน"  

จงหลีเห็นไป๋เฟิงซีท�าท่าไม่เห็นค่าในน�้าใจก็รู้สึกว่าควรช่วยพูดให้กงจื่อ 

ของตนบ้าง "หน�าซ�า้ตอนใช้บวัหิมะหยกแก้พิษให้ท่าน โอสถเพ่ิงเข้าปาก 

ท่านก็อาเจยีนออกมา ดีทีก่งจือ่..."

"จงหลี เจ้าพูดมากอย่างนี้ต้ังแต่เมื่อไร อยากตัดเล็มลิ้นสักหน่อย 

หรอืไม่" เฮยเฟิงซชีายตามองจงหลี

"ข้าขอตัวขอรับ กงจื่อ" จงหลีเงียบเสียงทันควัน ตะลีตะลาน 

ถอยออกไป

"สตร ีมา ดืม่โอสถได้แล้ว" เฮยเฟิงซทีรดุตวัลงบนตัง่นุ่ม ใช้ช้อนน�า้แกง 

ตกัโอสถย่ืนไปถึงปากไป๋เฟิงซี

นางขมวดคิว้เบอืนหน้าหน ี โอสถนีต้้องขมเป็นทีส่ดุและฝาดเป็นทีส่ดุ
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อย่างแน่นอน เพียงดมกลิน่ก็ชวนคลืน่เหียน "ข้ามมีอื ไม่ต้องรบกวนเจ้า"

"สตรี ข้าเป็นห่วงเจ้าหรอกนะ ต้องรู้ไว้ด้วยว่าผู้ท่ีข้าป้อนโอสถ 

ให้ด้วยตัวเองมีไม่มาก" เฮยเฟิงซีย้ิมน้อยๆ ช้อนในมือยังคงอยู่ตรงหน้า

หญิงสาว

ไป๋เฟิงซีหาได้หว่ันไหวไม่ เบือนศีรษะหนีสุดก�าลัง ประสงค์แต่จะ

หลบให้พ้นเท่าน้ัน โอสถนีก้ลิน่ไม่ดีเอาเสยีเลย นางจวนจะอาเจยีนอยู่แล้ว

"หรือไป๋เฟิงซีผู้มีนามระบือทั่วยุทธภพถึงกับกลัวขม?" เขามองนาง

อย่างไม่สะทกสะท้าน "พิษในร่างเจ้ายังสลายไม่สิ้น โอสถนี้ต้องดื่มอีก 

สามวัน"

"สามวัน?" ไป๋เฟิงซีได้ยินค�าก็เบิกตากว้าง สวรรค์ ด่ืมอีกสามวัน!  

แค่ค�าเดยีวก็เอาชวิีตนางไปครึง่หนึง่แล้ว!

"สตรี เจ้ากลายเป็นทารกไปต้ังแต่เมื่อใดกัน ถึงข้ันกลัวกินโอสถ

ราวกับเด็กสามขวบ" ในดวงตาหงส์ของเฮยเฟิงซีเจือแววเสียดสี

"ห!ึ" ไป๋เฟิงซแีค่นเสียงเย็นชา จากนัน้ก็กล้ันหายใจ อ้าปาก อมช้อนไว้

แล้วกลืนโอสถลงท้อง คิ้วนางขมวดเป็นปมทันใด จากนั้นปากก็อ้าออก  

พอส่งเสียงแหวะหนึ่งครา โอสถท่ีกลืนลงท้องไปแล้วก็ถูกขย้อนออกมา 

เคราะห์ดท่ีีเฮยเฟิงซเีคลือ่นไหวรวดเรว็ หลบได้ทันท่วงท ีหาไม่แล้วอาเจยีน 

คงราดรดลงบนร่างเขาเป็นแน่

"ไม่เป็นไร เจ้าค่อยๆ อาเจียนไป ข้าให้จงหลีต้มเผื่อไว้อีกหม้อ 

แต่แรกแล้ว" เฮยเฟิงซีกล่าวเรียบๆ

ไป๋เฟิงซีได้ฟังดังน้ัน หัวใจก็เย็นเฉียบไปกว่าคร่ึง นางแหงนหน้า 

มองเขา สายตามแีววคบัแค้น ทว่านางเกบ็กลบัลงไปทนัใด ต่อมาก็เอ่ย 

ด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนอย่างหาได้ยากว่า "จิง้จอกด�า เจ้ามโีอสถเมด็หรือไม่ 
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โอสถน�า้เช่นน้ีข้าด่ืมแล้วเป็นต้องอาเจยีน"

"ไม่มี" เขาตอบอย่างหมดจดย่ิง จากนั้นก็ตักโอสถอีกช้อนไปจ่อที ่

รมิฝีปากนาง "หากเจ้าอาเจยีนชามนีห้มดเมือ่ไร ข้าจะให้จงหลส่ีงมาอกีชาม 

ตอนต้มโอสถครัง้ทีส่องข้าจะเพ่ิมหวงเหลยีน* ลงไปอกีสักหน่อย"

ไป๋เฟิงซีได้ฟังดังนั้น มือก็ย่ืนเข้าสู่แขนเสื้ออย่างไร้สุ้มเสียง ทว่า 

กลับได้ยินเฮยเฟิงซีกล่าวขึ้นว่า "ข้าลืมบอกเจ้าไป ภูษาขาวของเจ้าอยู่ที ่

ห้องข้า"

มือนางชะงักทันใด มองเขาอย่างเคืองแค้น จากน้ันก็หลับตาท้ังคู่  

อ้าปากดื่มโอสถแล้วปิดริมฝีปากอย่างแน่นหนา กลืนโอสถลงท้อง ส่วน 

มอืทัง้สองกุมเสือ้ผ้าแน่น ใบหน้าย่นจนคล้ายมะระ

เฮยเฟิงซีมองอาการของนางด้วยรอยยิ้ม แต่เมื่อสายตากวาดผ่าน 

รอยแผลบนรมิฝีปากนาง แววตาก็ขรมึลง ช้อนในมอืกดลงยังต�าแหน่งน้ัน

โดยไม่รูต้วั

"อ๊า!" ไป๋เฟิงซร้ีองเสยีงหลง "จิง้จอกด�า เจ้าซ�า้เตมิคนมภัีย! วันหน้า 

เจ้าอย่าตกอยู่ในเงื้อมมือข้าบ้างก็แล้วกัน ถึงตอนนั้น...อือ...อือ...แค่กๆ 

...แค่ก...จิง้จอกด�า เจ้า..."

"เวลาดื่มโอสถอย่าพูดจาเหลวไหลไร้สาระพวกนั้น" น�้าเสียงยังคง 

ราบเรยีบ ทว่าแยกแยะได้ไม่ยากถึงอารมณ์สาแก่ใจ

จงหลีและจงหยวนที่อยู่ด้านนอกส่ายหน้าให้แก่กัน ไม่เข้าใจเลย 

สักนิดว่าเหตุไฉนกงจื่อผู้สุภาพอ่อนโยนกับใครต่อใครทั้งหมดกลับเป็น 

เย่ียงน้ีกับแค่แม่นางซ ีหรอืเป็นเพราะฉายาของแม่นางซีอยู่ก่อนหน้าเขา?

สดุท้ายโอสถก็หมดชาม สภาพไป๋เฟิงซเีหมอืนหนีพ้นหตัถ์มจัจรุาช

* หวงเหลยีน เป็นพืชสมนุไพรชนิดหนึง่ของจนี ต้นสงูประมาณหนึง่ฟุต ดอกเลก็สขีาว รากมรีสขมใช้เป็นยา 

ช่วยเจรญิอาหารและแก้อกัเสบ มกัใช้ในความหมายว่าจติใจกลดักลุม้อมทุกข์
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"ชา!" นางอ้าปาก ออกแรงพ่นลม ปรารถนาจะปัดเป่ารสชาตใินปาก 

ให้หมด

"หลังกินโอสถห้ามดื่มชา เรื่องแค่น้ีเจ้าก็ไม่เข้าใจ?" เฮยเฟิงซี 

วางชามโอสถในมือลงบนโต๊ะ จากนั้นถึงหยิบของกล่องหนึ่งมาจากถาด 

บนโต๊ะ "นี่บ๊วยแห้ง เจ้าเอาไว้แก้ขมเถอะ"

ไป๋เฟิงซรีบัมาจากมอืเขาอย่างรอไม่ไหว หยิบโยนเข้าปากทันทีหน่ึงชิน้ 

"เปรีย้ว!" นางอดย่ืนมอืขึน้ตบแก้มท้ังสองข้างไม่ได้

เขาเห็นนางเป็นเช่นน้ันก็รู้สึกขันนัก "พูดออกไปคงไม่มีผู้ใดเชื่อ 

เป็นแน่ว่าไป๋เฟิงซีผู้โด่งดังกลัวการกินโอสถ"

"น่ีไม่เรยีกว่ากลวั แต่เรยีกว่าไม่ชมชอบ พ่อข้าพ่ีชายข้าล้วนไม่ชอบ 

ทั้งนั้น นิสัยนี้สืบทอดมาจากบรรพชนของพวกเรา!" นางแก้ไขให้เขา 

เตม็ปากเตม็ค�าอย่างชอบด้วยเหตุผล

"อ้อ?" แววตาเฮยเฟิงซไีหววูบ "ส่วนบรรพชนตระกลูข้ามวีธีิการอนัหนึง่

สืบทอดกันมา กล่าวไว้ว่าเมือ่พบผูท่ี้กลวัขมไม่ยอมดืม่โอสถ ให้ขนืกรอก 

ลงไปเสยี ภายหลงัหาของรสเปรีย้วให้กินสกัหน่อยก็เรยีบร้อยแล้ว"

"วิธีการอันใดกัน!" ไป๋เฟิงซีย่นจมูกแค่นเสียง รอจนรสเปร้ียว 

อมหวานกลบรสขมแล้วนางถึงเหลอืบมองเฮยเฟิงซ ี "จิง้จอกด�า เจ้าพลกิ 

เขาทั้งลูกจริงหรือ" เชื่อมิได้จริงๆ ว่าผู้ที่ชอบแสร้งท�าเป็นมีคุณธรรมผู้นี ้

จะค้นเขาเซวยีนซานเพ่ือนาง

"ได้ยินว่าจีโ้จวมปีระเพณีโบราณอย่างหนึง่ เมือ่บรุุษสตรีลอบพบกัน 

ในยามราตรีจะใช้จุมพิตแทนค�ามั่นสัญญา และขณะมอบค�ามั่นสัญญา 

หากกัดรมิฝีปากอกีฝ่ายเป็นแผล ก็แสดงว่าผิดจากคนผูน้ีจ้ะไม่แต่ง เป็นตาย 

มเิสยีใจ" เฮยเฟิงซจีะสนใจค�าถามของนางก็หาไม่ กลบัเอ่ยเรือ่งสพัเพเหระ 
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ขึน้มาแทน

"ผดิจากคนผูน้ีจ้ะไม่แต่ง...เป็นตายมเิสยีใจ..." ไป๋เฟิงซลีบูรมิฝีปาก  

ลมหายใจร้อนผะผ่าวในความมดืน่ัน น�า้เสยีงแผ่วทุ้มเดด็เดีย่วนัน่...

'ชาติภพหน้าข้าจะกลับมาหาเจ้า! ชาติภพหน้าข้าจะไม่อายุสั้น

แน่นอน! เฟิงซ ีจดจ�าข้าเอาไว้!' ...เป็นเช่นนีห้รอกหรอื มอบสตัย์สาบาน

ส�าหรบัชาตภิพหน้า? แต่มนุษย์เรามชีาติภพหน้าด้วยหรือ

เยียนอิ๋งโจว...

ชัว่อดึใจน้ันบ๊วยแห้งรสหวานอมเปรีย้วในปากกลายเป็นฝาดขมไม่ผดิ

กับโอสถ ยากจะกลนืลงคอ ในอกมีบางส่ิงด�าดิง่ลงสูเ่บือ้งล่าง...ดิง่ลกึลงไปสู่

มมุอนัเร้นลบัทีส่ดุทียั่งคงถูกซกุซ่อนไว้ยังห้วงลกึ ชาตน้ีิอาจมมิวีนัผดุข้ึนมา 

อกีเลย

"สตรี เจ้าไปสาบานรักกับผู้อื่นเสียแล้วหรือ" เฮยเฟิงซีคีบบ๊วยแห้ง 

ชิ้นหนึ่งขึ้นคล้ายจะป้อนให้นาง ทว่าเมื่อมาถึงริมฝีปากกลับกดเข้าใส่

บาดแผลนัน้อย่างกะทนัหนั

"โอ๊ย!" ไป๋เฟิงซเีจบ็จนได้สติ มองเขาแวบหน่ึง จากน้ันก็ผนิหน้าออก

นอกหน้าต่าง "จะเป็นไปได้อย่างไร น่ันคอืประเพณีของจีโ้จว หาเก่ียวอนัใด 

กับข้าไม่!"

"อย่างนัน้หรอื" บนหน้าเฮยเฟิงซผีดุรอยย้ิมชวนคดิ สายตาหยุดน่ิง 

อยู่บนดวงหน้านางประหน่ึงจะพิเคราะห์บางสิง่

ไป๋เฟิงซีได้ยินก็หันหน้ากลับมามองเขา สีหน้าราบเรียบถึงที่สุด 

"จิ้งจอกด�า เจ้าไปฟังเรื่องเหล่าน้ีมาจากท่ีใด หรือเจ้าปรารถนาจะหา 

ใครสักคนมาลองประเพณีของจี้โจว อาศัยรูปโฉมนี้ของเจ้าก็คงมีสตร ี

เบาปัญญาไม่น้อยทีจ่ะถูกลวงมาถึงมอืเจ้าได้"
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"ห ึไหนเลยข้าต้องมอบสัตย์สาบาน" เฮยเฟิงซหัีวเราะ แต่พอเหน็สหีน้า

เยือกเย็น แววตาอมึครมึของนาง นัยน์ตาสดี�าขลบัก็สาดประกายจ้าวูบหนึง่ 

ทว่าพรบิตาเดยีวก็หลบุตาเก็บซ่อนเอาไว้

ทัง้สองหมดอารมณ์จะปะทะฝีปากกันอย่างกะทันหนั ในห้องเงียบลง

ทนัใด

ครู่ต่อมาเฮยเฟิงซีก็ลุกออกไป "พิษของเจ้ายังสลายไม่หมด พัก 

ให้มาก อย่าคิดฟุ้งซ่าน"

ไป๋เฟิงซีมองเงาหลังที่จากไปของเขา แววตานิ่งลึก

ยามสายัณห์ของวันถัดมา ไป๋เฟิงซีมายังเชิงเขาทางทิศเหนือของ 

เขาเซวียนซาน นางแหงนมองเขาเซวียนซานท่ามกลางแสงอสัดง ทิวทัศน์

ยังคงงดงามดั่งภาพวาด หาได้เปลี่ยนแปลงไปสักเศษเส้ียวเพราะมี

วิญญาณวรีบรุษุผูห้น่ึงนิทราชัว่นรินัดร์อยู่ ณ ทีแ่ห่งนีไ้ม่

นางก้าวเท้าเดินข้ึนเขา หมายจะไปเย่ียมคนผู้นั้นสักหน่อย แม้ 

จะเป็นแค่หลมุศพก็ตาม

ทันใดน้ันปลายจมูกก็คล้ายกับได้กลิ่นบางอย่าง เมื่อก้มลงมอง 

ก็เหน็ว่าบนพ้ืนหญ้าเหมอืนเพ่ิงถูกเก็บกวาด ทว่ายังเหลอืคราบโลหติจางๆ 

สองสามแห่ง ไป๋เฟิงซขีมวดคิว้ เงยหน้าขึน้ แล้วสายตาก็ถูกศลิาหลายก้อน 

ดงึดดูไว้ ศลิาใหญ่เหล่านัน้มผีวิเรยีบเสมอกัน ผดิจากศลิาตามธรรมชาต ิ

ในที่แห่งนี้ เพราะเหตุใดถึงมาปรากฏที่นี่ได้ นางเดินเข้าไปมองให้ถ้วนถี่  

บนน้ันยังมรีอยดาบและกระบีก่รดีผ่านอีกด้วย

นางเหนิร่างข้ึน ทิง้กายลงบนต้นไม้สงูต้นหนึง่แล้วมองไปรอบด้าน

ดงัคาด ห่างไปไม่ไกลนกัก็มก้ีอนศลิาลกัษณะนีก้ระจายอยู่เช่นกัน 
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บางก้อนถูกเคลื่อนย้ายมาแล้ว บางก้อนก็ยังอยู่ในต�าแหน่งอันลึกลับ  

นางพินิจพิเคราะห์ทิศทางท่ีศิลาเหล่านี้วางอยู่ ทันใดน้ันความคิดหนึ่ง 

ก็วาบเข้ามาในสมอง ส่งผลให้นางขาอ่อนยวบเจยีนจะร่วงจากต้นไม้ จงึ 

รบีประคองร่างกายและจติใจให้มัน่คง นับจ�านวนศิลาเหล่านัน้โดยละเอียด  

หนึง่ สอง สาม สี ่ห้า...ไม่มากไม่น้อย หน่ึงร้อยสามสบิหกก้อนพอดี

มิผิดเลย...เป็นเช่นนี้จริงๆ ด้วย!

ท้ังท่ีอากาศยังคงร้อนอบอ้าว ทว่านางกลับรู้สึกถึงความเย็นเยียบ 

สายหนึง่ซึง่แผ่คลมุมาจากท้ังสีด้่าน มนัซมึตรงลงไปยงัส่วนลกึของหัวใจ  

ก่ิงไม้ทีม่อืคว้าอยู่ส่งเสยีงใสกังวาน

ไป๋เฟิงซีเหินร่างลงสู่พ้ืนดิน บ่ายหน้าขึ้นเขาต่อไป ทว่าหัวใจกลับ 

ด�าดิ่งลงสู่ก้นหุบเขา

กลางยอดเขาทางทิศใต้ หลุมศพใหม่แห่งหนึ่งเพ่ิงถูกก่อข้ึน บน 

ป้ายวิญญาณมีอักษรเรียบง่ายห้าค�า...'หลุมศพเยียนอิ๋งโจว'

ไป๋เฟิงซยืีนอยู่หน้าหลมุศพนิง่ไม่ไหวติงประหน่ึงกลายเป็นก้อนศลิา

เวลาล่วงผ่านไปนานถึงย่ืนนิว้ออก แตะอกัษรบนป้ายอย่างแผ่วเบา 

ในใจมแีต่ความโศกศัลย์

บุรุษเฉกเช่นนี้ต้องมานิทราชั่วนิรันดร์ยังที่แห่งนี้เสียแล้ว เมื่อ 

สามวันก่อนยังเป็นคนท่ีมีชีวิต คล่องแคล่วมีเลือดมีเนื้อ เขายังเคย 

ตระกองนางไว้แน่น ใช้ร่างกายปกป้องนาง

น�า้ตาหยดหนึง่รดลงบนป้ายศิลา ไป๋เฟิงซย่ีอกายลงมองป้ายวิญญาณ

เยียนอิ๋งโจว สุดท้าย...สุดท้ายแล้วเจ้าตายด้วยมือผู้ใดกัน หาก 

เป็นพรรคต้วนหุน ข้าจะแก้แค้นให้เจ้าแน่! หากเป็นเขา...หากเป็นเขา...
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เวลาเคลื่อนคล้อย แสงสายัณห์เก็บความอาวรณ์สุดท้ายที่มีต่อ 

แผ่นดินอันไพศาลลง โถมสู่อ้อมกอดกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตของปัจฉิมทิศ  

ม่านนภาสดี�าทิง้ตวัลงอย่างอ้อยอิง่ ครอบคลมุผืนฟ้าและแผ่นดิน อ�าพราง

ขนุเขาสคีราม ธาราเขยีว บุปผชาติแดง และหญ้าชอุ่มไว้

"เจ้าจะก่อกระท่อมไว้ทุกข์ตรงนี้เลยหรือไม่" ท่ามกลางอนธการ 

แห่งสายัณห์ เงาร่างสง่าของเฮยเฟิงซีก้าวเข้ามาอย่างแช่มช้า

ทันใดนั้นภูษาขาวก็ลอยออก พันรอบคอเขาในพริบตา

ไป๋เฟิงซหีมนุร่าง มอืกุมภูษาขาวแน่น ดวงตาท้ังคู่เย็นเยียบดุจน�า้แข็ง

เฮยเฟิงซีไม่ขยับเขย้ือน ยืนนิ่งอย่างผ่าเผย ปล่อยให้ภูษาขาว 

พันรอบล�าคออย่างกระชับแน่น และแน่นขึ้นไปอีก

"เหตุใด เหตุใดต้องโหดเหี้ยมถึงเพียงน้ี" นางเค้นเสียงลอดไรฟัน 

คมกริบดั่งคมดาบ

"เจ้ารู้แล้ว?" น�้าเสียงเฮยเฟิงซียังคงสุขุม

"ทางขึน้เขาท้ังเหนือใต้ออกตก ถึงเจ้าจะเก็บกวาดแล้ว แต่ก้อนศลิา

และคราบเลือดที่เหลืออยู่พวกน้ันก็มากพอให้ข้ามองออก ท่ีตรงน้ัน 

เคยเป็นท่ีตั้งของค่ายกลอสูร! เจ้าถึงกับตั้งค่ายกลอสูร! คืนน้ันเห็นทีว่า 

คนทัง้พันกว่าคนบนเขาลกูนีห้าได้มผีูใ้ดเดนิกลบัออกไปไม่ ล้วนแต่ท้ิงชวิีต 

ไว้ที่น่ีท้ังสิ้น!" มือที่กระชับภูษาขาวไว้สั่นสะท้าน ไม่ทราบว่าเกิดจาก 

แรงแค้นหรอืความเศร้า "เพ่ือป้ายขัว้กาฬชิน้เดียวเจ้าถึงกับอ�ามหิตเช่นน้ี เจ้า 

ก็ต้องการครอบครองป้ายขัว้กาฬโดยไม่เก่ียงวิธีเช่นเดยีวกับคนเหล่าน้ัน?  

หลงคดิไปว่าหากครองป้ายแล้วก็จะสามารถบัญชาทัว่หล้าได้?"

"ไม่ว่าข้าท�าเรือ่งใด อาจอ�าพรางจากคนทัว่หล้า แต่อ�าพรางจากเจ้า

ไม่ได้อยู่ผูเ้ดยีวจรงิๆ เสียด้วย" เฮยเฟิงซถีอนใจแผ่วเบา "มผิดิ ค่ายกลอสรู 
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ข้าเป็นคนตั้ง คนท้ังหมดบนเขาเซวียนซานในคืนน้ันนอกจากเจ้าแล้ว 

ก็ล้วนแต่ฝังร่างไว้ท่ีนี"่

เขากล่าวอย่างไม่อนาทรร้อนใจ ราวกับการคร่าชีวิตคนนับพัน 

ไม่ผดิอนัใดกับขยีเ้ศษธุลบีนนิว้ เมือ่สิน้วาจา ภูษาขาวทีพั่นอยู่รอบล�าคอ 

ก็แน่นขึน้อกีหลายส่วน

"สดุท้ายป้ายขัว้กาฬก็ตกอยู่ในมอืเจ้า? เพ่ือมใิห้ผูใ้ดรูเ้จ้าจงึสงัหาร 

คนท่ีอยู่บนเขาเซวียนซานในคืนน้ันจนสิ้น?" ไป๋เฟิงซีจ้องเขา ทันใดนั้น 

ก็รู้สึกว่าบุรุษผู้นี้แปลกหน้าเหลือเกิน น่ีคือเฮยเฟิงซีผู้ท่ีรู้จักกันสิบกว่าปี  

ยอมให้นางหยอกล้อด่าว่าตามใจผูน้ัน้จรงิๆ หรอื เขาไม่เคยอ�ามหิตเฉยีบขาด 

ถึงเพียงนีม้าก่อน!

"ใช่" เฮยเฟิงซีตอบอย่างหมดจด "คืนน้ันเรื่องแทบจะทุกประการ 

ล้วนแต่อยู่ใต้การควบคุมของข้า ทว่าป้ายขั้วกาฬเป็นของปลอมกลับอยู่

เหนือความคาดหมาย"

"ปลอม?" ภูษาขาวในมือไป๋เฟิงซีคลายลง

"คาดว่าเยียนอิ๋งโจวก็หาได้บอกเจ้าไม่ ป้ายขั้วกาฬในมือเขาเป็น 

ของปลอม หลังจากพวกเขาได้ป้ายมาครอง ในที่แจ้งก็บอกว่าให้ขุนพล 

วายุกล้าอารักขาป้ายกลับแคว้น ดึงให้คนทั่วหล้าตามแย่งชิง ในท่ีลับ 

กลบัให้ผูอ้ืน่น�าป้ายจรงิไปส่ง" เฮยเฟิงซถีอนหายใจยาว

ไป๋เฟิงซไีด้ยนิดงันัน้ก็ย้ิมหยัน "มน่ิาเล่า เมือ่ข้าถามถึงป้ายขัว้กาฬ 

เจ้าถึงตอบว่า 'ไม่ม'ี สิง่ท่ีล่อให้คนมากมายต้องเอาชวิีตไปทิง้คือป้ายปลอม 

ชิน้หนึง่ ช่างน่าหวัเราะจรงิ!" สายตาของนางเปลีย่นไปจบัท่ีป้ายวิญญาณ 

"ส่วนเขาก็ถึงขัน้ยอมแลกชวิีตเพ่ืออารกัขาป้ายปลอมน่ัน"

"ได้ยินว่าสี่ขุนพลวายุน�้าค้างหิมะพิรุณล้วนแต่จงรักภักดีต่อซื่อจื่อ 
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แห่งจีโ้จว บกุน�า้ลยุไฟไม่เก่ียงงอน เห็นทีวาจาน้ีคงไม่ปลอมแปลง" เฮยเฟิงซ ี

มองไปทางหลมุศพ ในดวงตาฉายแววชืน่ชม "เพ่ือให้ป้ายจริงถูกส่งกลบั

แคว้นอย่างปลอดภยั เยียนอ๋ิงโจวถึงกับน�าป้ายปลอมมาล่อให้คนทัว่หล้า 

ไล่สงัหาร จนกระท่ังตายก็ไม่คายความจรงิ ใจภักดีเย่ียงน้ีหาได้ยากย่ิง"

"ไม่ว่าป้ายจะเป็นของจรงิหรอืปลอม ผูค้นมากมายต้องตายตกด้วย

มอืเจ้านัน้เป็นเรือ่งจรงิ" ไป๋เฟิงซมีองเฮยเฟิงซ ีประกายในดวงตาซบัซ้อน  

"แม้เจ้าจะข้ึนชื่อเร่ืองคุณธรรม ทว่าข้ารู้มาโดยตลอดว่าเจ้าไม่ท�าเร่ือง 

ท่ีตนไม่ได้ผลประโยชน์ ข้าแค่ไม่นึกฝันว่าเจ้าจะเลือดเย็นถึงเพียงนี้  

ทหารเป่ยโจวเหล่านั้นก็แค่ท�าตามบัญชา ชาวยุทธ์เหล่านั้นหลายคน 

ถูกหลอกใช้ ความผดิพวกเขาเดิมทไีม่ถึงตาย แต่เจ้า..."

"ข้าท�าสิง่ใดก็ย่อมมเีหตุผลของข้า" เฮยเฟิงซกีลับกล่าวเพียงเรียบๆ

"เจ้าก็ประสงค์จะครอบครองป้าย ครอบครองใต้หล้าเช่นกัน?"  

ไป๋เฟิงซีย้ิมเย็นชา "ผู ้ท่ีสังหารผู ้บริสุทธ์ิเป็นผักปลา มือเต็มไปด้วย 

กลิ่นคาวเลือดเช่นเจ้าจะคู่ควรน่ังครองสายน�้าและขุนเขาอันไพศาล 

ได้อย่างไร!"

"ฮ่าๆๆ..." เฮยเฟิงซีพลันระเบิดเสียงหัวเราะ ในน�้าเสียงแฝงแวว 

เสยีดสอีย่างหาได้น้อยครัง้ "สตร ีผูท้ีม่อืเต็มไปด้วยกลิน่คาวเลอืดไม่คูค่วร

ครองใต้หล้าอย่างน้ันหรือ มีปฐมกษัตริย์ผู้บุกเบิกแผ่นดินพระองค์ใด 

ได้แผ่นดินมาโดยไม่มโีลหิตไหลเป็นสายน�า้ ซากศพกองเป็นภูเขา!"

"อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ทึบเขลาเชือ่ว่าป้ายค�าสัง่กระจ้อยร่อยชิน้หนึง่

จะสามารถช่วยให้ได้ครองแผ่นดิน พวกเขาสังหารคนในสนามรบ สู้ 

เพ่ือบ้านเมอืง เพ่ือประชาชน มใิช่สงัหารคนนบัพันเพ่ือป้ายค�าสัง่ชิน้เดยีว!"  

นางเอ่ยเสยีงเกรีย้วกราด
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"ฮึ!" เฮยเฟิงซีแค่นหัวเราะอย่างเย็นชา "อย่าพูดให้คนเหล่านั้น 

สงูส่งข้ึนมาหน่อยเลย ในสถานซึง่อยู่ระหว่างฟ้าและดนิแห่งนี ้ ผู้ใดก็ตาม 

ทีก่ลายเป็นราชนั มนัผูน้ั้นหาใช่วีรบรุษุอย่างท่ีใจเจ้าหลงนึกเป็นอนัขาด"

ค�ากล่าวน้ีประหน่ึงค้อนอันหนักอึ้งซึ่งทุบใส่ไป๋เฟิงซี สีหน้านาง 

ฉายแววหม่นหมอง ก�าลังมอืผ่อนลง ภูษาขาวคลายออกช้าๆ แต่ทนัใดน้ัน 

นางก็รวบภษูาขาวแน่นอกีครา สายตาจบัจ้องเฮยเฟิงซเีขมง็ "เขาถูกเจ้า

สงัหารใช่หรอืไม่"

เฮยเฟิงซฟัีงแล้วบนหน้าก็สาดแววขุน่เคอืงวูบหนึง่ ทว่าก็สลายไปใน 

พรบิตา เขาเอ่ยเสยีงราบเรยีบว่า "นับแต่เจ้ากับข้ารู้จกักันมา ข้าเคยโป้ปดเจ้า

หรือไม่ ข้าเฟิงซีเป็นผู้ท�าสิ่งใดแล้วไม่กล้ายอมรับกระนั้นหรือ ย่ิงกว่าน้ัน 

ข้าก็บอกแต่แรกแล้วว่าบรุษุเฉกเช่นเขา ข้าจะไม่ลงมอื"

ไป๋เฟิงซก้ีมหน้าลง ยกมอืขึน้ ภูษาขาวพลนัคนืสูแ่ขนเสือ้ "หากมใิช่

เพราะรู้จักเจ้าดี เมื่อครู่ข้าคงสังหารเจ้าไปแล้ว!" สิ้นเสียงนางก็หมุนร่าง 

ลงเขา เดนิไปไม่ถึงสองจัง้ก็ได้ยินเสยีงติง๊แว่วข้ึน คล้ายเป็นเสยีงอาวุธคนืฝัก 

ฝีเท้านางชะงกั ย้ิมอย่างฝาดขม จากนัน้ก็พลิว้ร่างจากไปโดยไม่เหลยีวหลงั

เฮยเฟิงซีมองป้ายวิญญาณของเยียนอิ๋งโจว ครู่หนึ่งใบหน้าก็ผุด 

รอยย้ิมอันขมข่ืน "คิดว่าเจ้าเห็นสถานการณ์เย่ียงน้ีก็น่าจะปลาบปลื้ม 

เต็มหัวอกเลยกระมัง นางถึงขั้นจะสังหารข้าเพ่ือเจ้า รู้จักกันสิบกว่าปี  

ถึงกับเทยีบผูท่ี้รูจ้กัไม่ก่ีวนัอย่างเจ้าไม่ได้" กล่าวจบเขาก็ลงเขาไปเช่นกัน

ท่ามกลางแสงสลวัของยามเย็น เหลอืเพียงหลมุศพใหม่อนัเดยีวดาย  

เสียงนกกาดังกังวานขึ้นเป็นครั้งคราว ลมภูเขาหนาวเย็นโชยผ่าน 

เขาเซวียนซาน รอยเปียกชื้นสองสามหยดบนป้ายวิญญาณแห้งไปกับ

สายลมในเวลาอันรวดเรว็
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สองคนลงเขา คนหนึ่งอยู่หน้าคนหน่ึงอยู่หลัง ห่างกันประมาณ 

ห้าจัง้ เมือ่ถึงเชงิเขาสรีตัตกิาลก็เข้มจดัแล้ว สรรพส่ิงไร้ส�าเนยีง เมือ่เดนิไปถึง 

หร่วนเฉงิ ตามถนนก็มแีสงโคมประปราย เป็นเวลาทีแ่ต่ละบ้านแต่ละเรือน 

จมลงสูห้่วงความฝันแล้ว

ขณะนั้นเอง ล�าแสงสายหนึ่งก็พุ่งสู่เวหาจากทางปัจฉิมทิศ ย้อม 

ม่านราตรีให้เป็นสีแดงเข้มในพริบตา

คนท้ังสองหนาวเยือก ใช้วิชาตวัเบาโผนร่างไปทันที เมือ่ไปถึงก็พบว่า

คฤหาสน์สกุลหานท้ังหลงัตกอยู่ในทะเลเพลงิ

หน้าคฤหาสน์แน่นขนดัไปด้วยเพ่ือนบ้านท่ีแตกตืน่เพราะเพลงิกาฬ 

พวกเขาก�าลังราดน�้าดับไฟเป็นพัลวัน เสียงกู่เรียก เสียงตวาด และ 

เสียงร�่าไห้ปนเปเซ็งแซ่ โกลาหลไปทุกที่

"สกุลหานเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไร"

"ผู้ใดจะรู้เล่า นานขนาดนี้แล้ว แต่ไม่เห็นคนสกุลหานหนีออกมา 

แม้แต่คนเดยีว"

"ประหลาดแท้ คงมิใช่ถูกเผาตายอยู่ด้านในหมดแล้วหรอกนะ"

"เฮ้อ น่าอนาถ"

เบื้องหน้าเปลวเพลิง ผู้คนมิวายวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

ทันใดนั้นเงาร่างสีขาวสายหนึ่งก็วูบเข้าสู่ทะเลเพลิง จากนั้น 

เงาร่างสีด�าก็เหินตามเข้าไปติดๆ

คนทั้งหลายพากันขย้ีตา หมายจะมองให้ชัด ทว่าเงาท้ังสองสาย 

หายไปเสียแล้ว จึงอดตะขิดตะขวงระคนแตกตื่นมิได้ว่าเมื่อครู่ตาฝาด 

มองพลาดไปหรือไม่ หาไม่แล้วเพลิงก�าลังโหมกระหน�่าเช่นนี้ ใครเล่า 

จะพุ่งเข้าใส่ นีม่ใิช่รนหาท่ีตายหรอกหรอื



105ชิงหลิงเยวี่ย

ประตใูหญ่ของคฤหาสน์ขดัดาลจากด้านใน ตลอดทางทีผ่่านมผีูค้น

ล้มอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าชายหรอืหญิง เดก็หรอืแก่ ล้วนแต่ถูกดาบฟันตรงหน้าอก 

สิน้ชพีในดาบเดยีว บ้างก็โลหิตไหลจนหมดกายแล้ว บ้างก็ยังมโีลหติอุน่ๆ 

ไหลจากอก บ้างเบกิตาท้ังคูก่ว้าง ตายตาไม่หลบั บ้างก็กุมศสัตราวุธประหน่ึง

จะลกุข้ึนแลกชวิีตกับศัตร.ู..

บนธรณีประต ูบนพ้ืนศลิา บนบนัได ล้วนแล้วแต่เป็นโลหติสแีดงฉาน  

แม้จะก้าวเดนิอย่างระมดัระวัง ต�าแหน่งท่ีลงเท้าก็ยังเป็นพ้ืนเป้ือนโลหิต

"มคีนหรอืไม่ ยังมผู้ีใดอกีหรอืไม่" ไป๋เฟิงซตีะโกน ทว่ามมิผีูใ้ดขานรบั  

มีเพียงควันหนาที่ม้วนตลบอย่างเกรี้ยวกราดและเพลิงแรงกล้าที่ค�าราม

อย่างบ้าคลัง่

"ตาเฒ่าหาน ท่านตายหรือยัง หากยังไม่ตายก็ขานรับสักค�า!"

"ตายสิ้นแล้ว ถึงกับไม่เหลือรอดแม้สักผู้เดียว" เสียงปลดปลงของ 

เฮยเฟิงซดีงัข้ึนจากเบ้ืองหลงั

ไป๋เฟิงซีหมุนร่างขวับ หันหน้ามองไปทางเขา สายตาเย็นเยียบ 

ดจุน�า้แข็ง คมดุจกระบ่ี "เพ่ือสตูรโอสถใช่หรอืไม่"

"ไม่ใช่ข้า" เฮยเฟิงซเีอ่ยค�า เมือ่ส้ินเสยีงเพลิงโทสะกพ็ลนัท่วมทะลกัอก  

ไยต้องอธิบาย จะอธิบายไปเพ่ืออันใด ห!ึ

"เจ้าพ�านักที่คฤหาสน์สกุลหานมิใช่เพ่ือสูตรโอสถผงต�าหนักม่วง 

และโอสถเม็ดพุทธจติหรอกหรอื ตาเฒ่าหานบชูาเจ้าเหมอืนเป็นโพธิสตัว์  

แต่อย่านกึว่าข้ารูไ้ม่เท่าทันว่าเจ้าคิดการใดไว้" สหีน้าไป๋เฟิงซอ่ีอนลง ทว่า

น�า้เสยีงยงัคงเย็นชา

"สูตรโอสถข้าลอกไว้นานแล้ว" เป็นครั้งแรกที่เฮยเฟิงซีหุบรอยย้ิม 

ไมอ่นาทรร้อนใจลง แทนทีด้่วยอาการเย็นชาดุจน�า้ค้างแข็ง
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"ตามคาด" ไป๋เฟิงซียิ้มเย็น ทันใดนั้นก็เอียงหูสดับฟัง แล้วพลัน 

โผนร่างไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเฮยเฟิงซีตามติดอยู่ด้านหลัง

เมื่อทะลวงผ่านทะเลเพลิง ตรงหน้าก็คือสวนดอกไม้ด้านหลัง 

ของสกุลหาน เสยีงร�า่ไห้อนัแผ่วเบาดังแว่วมาเป็นระยะ ทัง้สองเหินร่างไป

ตามเสยีงก็พบว่าข้างภูเขาจ�าลองมเีงาร่างกระจ้อยร่อยคกุเข่าอยู่

"ท่านพ่อ...ท่านพ่อ...ท่านลุกขึ้นซี ลุกขึ้นมา! ฮือๆๆ...ท่านพ่อ  

ท่านลุกขึ้นซี ผู่เอ๋อร์จะพาท่านออกไป!" ร่างเล็กจ้อยกอดซากศพบนพ้ืน 

ไม่ยอมปล่อยพร้อมกับร�่าไห้เรียกหา

"หานผู่?" ไป๋เฟิงซีเห็นร่างน้อยๆ นั่นก็หลุดปากเรียก

ร่างเล็กได้ยินเสียงคนเรียกก็หันมามอง จากนั้นก็พุ่งเข้าใส่นาง

"ท่านมนัสตรีนิสยัไม่ดี จะมาชงิโอสถบ้านข้าอกีแล้วใช่หรอืไม่ ท่าน 

ชงิเอาไปเลย! เอาเลย! ท่านพ่อข้าตายเสยีแล้ว! ท่านเอาไปอกีซ!ี ฮอืๆ... 

ดวู่าท่านยังจะเอาสิง่ใดไปได้อกี!" ทางหน่ึงร�า่ไห้โวยวาย ทางหนึง่ก็ทบุตี 

ไป๋เฟิงซ ีดวงหน้าเต็มไปด้วยโลหติและน�า้ตา

"หานผู่!" ไป๋เฟิงซีคว้าเขาไว้ "เกิดเรื่องอันใดขึ้น"

"สตรีนิสัยไม่ดี! เพราะท่านผู้เดียว! เหตุใดต้องแช่งท่านพ่อด้วย  

ฮือๆๆ...ท่านพ่อจัดงานฉลองวันเกิดไม่ได้อีกต่อไปแล้ว! สตรีนิสัยไม่ดี!  

สตรีบ้า! ข้าชังท่านแทบตายแล้ว! คืนท่านพ่อข้ามา!" หานผู่ดิ้นสุดฤทธ์ิ  

เมือ่สูไ้ม่ได้ก็อ้าปากกัดมอืไป๋เฟิงซี

"โอ๊ย!" นางร้องอย่างเจ็บปวด ขณะสะบัดออก เฮยเฟิงซีก็โบกมือ 

สกัดจดุหานผู ่เขาพลนัสิน้สติไปในอ้อมกอดไป๋เฟิงซี

"พาเขาออกจากที่น่ีก่อนเถอะ หาไม่พวกเราอาจต้องท้ิงร่างอยู ่

กลางทะเลเพลงิเช่นกัน" เฮยเฟิงซกีล่าว
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"ได้" ไป๋เฟิงซพียักศรีษะ อุม้หานผู่ข้ึน เมือ่เหลอืบตาเห็นหานเสวียนหลงิ 

บนพ้ืนก็ทอดถอนใจ "จิง้จอกด�า เจ้าพาเขาออกไปด้วยเถิด"

ว่าแล้วนางก็อุ้มหานผู่ข้ึนเหินร่างจากไป ทิ้งให้เฮยเฟิงซีถลึงตา 

มองศพหานเสวียนหลิงบนพ้ืน ครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจยาว ก้มกายลง 

อุ้มหานเสวียนหลิง "ข้าเฮยเฟิงซีถึงกับตกต�่าจนต้องมาอุ ้มคนตาย  

ไม่ผิดคาดเลย รู้จักสตรีนางนี้เป็นการเริ่มต้นเคราะห์กรรมชั่วชีวิต"
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