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ค�ำน�ำ

สถานการณ์ในเมืองเทียนฉี่ตึงเครียดขึ้นทุกที ความผิดพลาดเพียง 

หนึง่ครัง้อาจท�าให้ทกุอย่างพลกิผนัได้ ในเล่มนีเ้ราจะได้เห็นอ๋องทัง้สามเดมิพัน

ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไป๋อ๋องเซียวฉงท่ีถูกต้อนจนยากจะเคลื่อนไหว ท�าให้

ต้องตัดสินใจที่จะเสี่ยงย่ิงขึ้น ด้านชื่ออ๋องเซียวอวี่ท่ีกุมไพ่ตายไว้หลายใบก็ย่ิง

กล้าเสี่ยงเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือกระท่ังหย่งอันอ๋อง...ก็จ�าต้องเสี่ยง เพราะ

มันไม่อยากสูญเสียใครไป

แต่บนโต๊ะพนันน้ีจะมผีูท่ี้ไม่สญูเสยีจรงิๆ หรอื เรือ่งราวขณะนีย่ิ้งเข้มข้นขึน้ 

เรื่อยๆ แล้ว ขอเชิญทุกท่านไปติดตามต่อเถิด

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้า 

ซึง่อดุมไปด้วยความเขยีวชอุม่และความอบอุน่ในเมอืงเจยีงหนานทางใต้ของจนี

และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักก่ิง เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนในการด�ารงชีวิตและ

ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนักเขยีนประจ�าเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie  

รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เก่ียวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�านักวิชาใหม่ เคยเป็น

โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเร่ืองแรกที่เขา 

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คอืเรือ่ง Shao Nian Ge Xing  

โดยเป็นนิยายทีม่สีไตล์แปลกใหม่ เตม็ไปด้วยเลอืดอันร้อนรุม่และกล่ินอายของ

คนวยัเยาว์



ข้าถวิลหาตนเองในตอนนั้น
แต่น่าเสียดาย

ถึงแม้ถวิลหา แต่จะไม่เก็บไว้ระลึก
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คนชุดด�าพยักหน้า "ซูมู่อว่ี สกุลซู"

พ่อบ้านผู้นั้นหรี่ตาลง "ผู ้น�าสกุลซูคนปัจจุบัน ขุ ่ยในกาลก่อน 

บุคคลใหญ่โตถึงเพียงน้ีของส�านักอ้ันเหอก็เข้าเทียนฉี่มาแล้วหรือ"

ซูมู่อว่ีใช้มือซ้ายปักคันร่มลงพ้ืน กระบี่บางในอีกมือยกข้ึนชี้ไปยัง

พ่อบ้าน "ท่านสมควรมิใช่ผู้นิรนาม"

ต่งจู้ไท่ซือแย้มย้ิม "มิใช่เพียงมีชื่อเสียง แต่ยังโด่งดังมากด้วย"

พ่อบ้านก้มศีรษะให้ต่งจู้ไท่ซือ "นายท่าน โปรดอย่าบั่นอายุขัย 

ข้าน้อย"

ซมููอ่ว่ีจ้องมองพ่อบ้านผูน้ัน้อีกครัง้ ทันใดน้ันร่างมนัก็ขยับวบูไปยัง 

เบื้องหน้าอีกฝ่ายในพริบตาพร้อมตวัดกระบี่บางใส่ ทว่าพ่อบ้านผู้นั้น

กลับคว้าจับเอาไว้ได้

ซูมู่อว่ีอาศัยแสงจันทร์มองจนชัดตา มือของพ่อบ้านผู้น้ีสวมใส่

ถุงมือสีแดงฉานคู่หนึ่ง

มอืของพ่อบ้านเปลีย่นท่วงท่าเป็นงอน้ิวและดีดใส่ ซมููอ่ว่ีเหน็ดงัน้ัน 

ก็รีบร้ังกระบี่บางกลับและกระโดดลอยถอย ก่อนร่อนลงยังท่ีท่ียืนอยู่ 

บทที่ 340

พ่อบ้านมือแกร่ง
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เมื่อครู่

ผู ้น�าสกุลซูแห่งส�านักอั้นเหอรุกโจมตีติดต่อกันสองคร้ัง ล้วน 

คว้าน�้าเหลวกลับมาทั้งสองครั้ง

"หลีเทียน" ซูมู่อว่ีกล่าวออกมาเบาๆ

ทว่าเรื่องราวท่ีอยู่เบื้องหลังค�าน้ีกลับหนักหนาย่ิง

ราชามอืสงัหารหลเีทยีน ผูเ้คยเป็นอันดับหน่ึงในท�าเนยีบมอืสังหาร 

แห่งยุทธภพติดต่อกันมาสิบสามปี ไม่มีใครทราบว่ามือมันเปื้อนเลือด

มามากเท่าไรแล้ว กระทั่งมือสังหารของส�านักอ้ันเหอที่ลึกลับท่ีสุดก็ยัง

ตายไปด้วยน�้ามือมันจ�านวนมาก ครั้งหนึ่งยังเคยบดบังส�านักอั้นเหอ 

จนมืดมิดไร้แสง ภายหลังมันพบพานยอดฝีมือหลายสิบคนล้อมโจมตี

ที่เขาฉีเหลยจนบาดเจ็บสาหัสทว่าหลบหนีไปได้ หลังจากน้ันเป็นตาย

ไม่ทราบ ร่องรอยไม่ปรากฏ

"ผีถือร่ม" หลีเทียนเงยหน้ามองซูมู ่อวี่ แผ่นหลังท่ีเดิมงอค่อม 

ยืดตรงขึ้น "ความเสียดายท่ีไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าในกาลก่อนจะได้ชดเชย 

ในวันนี้แล้วหรือ"

"เจ้าไม่ได้ตาย แต่บาดเจบ็สาหัส จวบจนวันนีก็้ยังไม่หายด ีหาไม่แล้ว 

การโจมตีเมื่อครู่สมควรแข็งแกร่งกว่าน้ี" ซูมู่อว่ีมุ่นคิ้วเล็กน้อย

"ปีนัน้ส�านกัอัน้เหอของพวกเจ้าสร้างหลมุพรางเอาไว้ ข้าทีร่อดจาก

ขุมนรกเช่นนั้นมาจะอยู่อย่างสุขสบายได้หรือ" หลีเทียนย้ิมเย็น

"แต่เจ้าเดินออกจากนรกขุมนั้นมาแล้ว" ซูมู่อว่ีกล่าว

หลีเทียนทะยานร่างไปยังเบื้องหน้าของซูมู่อว่ีในหนึ่งก้าวพร้อม

ออกหมัดใส่อีกฝ่าย "เพราะข้าคือขุมนรก!"

ซูมู่อว่ียกกระบี่บางข้ึนรับ หน่ึงหมัดต่อยใส่มันจนลอยถอยไป!

หลีเทียนเข้าประชิดตัวอีกครั้งและวาดออกไปอีกหน่ึงหมัด

"ได้ยินมาว่าเจ้าท�าให้ค่ายกลกระบีส่บิแปดเล่มของสกุลซปูรากฏขึน้ 
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อีกครั้ง ข้าอยากเห็นสักครา!" หลีเทียนโจมตีบีบคั้นในทุกฝีก้าว

ซูมู่อว่ีถอยร่น "หากจะดูกระบี่ของข้า ค่าตอบแทนนั้นใหญ่ย่ิง"

หลเีทยีนหวัร่อเย็นเยียบ หน่ึงหมดัต่อยพ้ืนดนิเบือ้งล่างแตกกระจาย  

เศษหนิกระเดน็กระดอน บงัเกิดเสยีงสัน่สะเทอืนเลือ่นลัน่ "อยู่เบือ้งหน้าข้า  

พูดจาอวดดีอันใด"

ต่งจูไ้ท่ซอืทอดถอนใจแผ่วเบา "หลเีทยีน เจ้าอยู่ไกลข้าเกินไปแล้ว"

หลเีทยีนหันขวับไปอย่างตกตะลงึ "ไม่มทีาง" มนัคอืราชามอืสังหาร 

หลีเทียน ต่อให้อดีตบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันวรยุทธ์ยังไม่หวนคืน แต่

สัญชาตญาณของมือสังหารยังคงอยู่ เมื่อครู่มันตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว

ว่ารอบข้างไม่มีมือสังหารคนอื่น

แต่มนัลมืไปว่าส�านักอัน้เหอมสีกุลมู ่สกุลมูส่งัหารคนโดยไร้สุม้เสยีง 

เสมอมา

สตรอีาภรณ์ขาวผูห้นึง่ปรากฏตวัข้างกายต่งจูไ้ท่ซอืพร้อมผเีสือ้กระดาษ 

สว่างวูบวาบ สตรีอาภรณ์ขาวเอ่ยด้วยสุ้มเสียงเย็นสบาย "ข้าน้อย 

มู่เหลียงเยว่ีย น้อมคารวะต่งจู้ไท่ซือ"

ต่งจู้ไท่ซือตอบอย่างสุขุมเยือกเย็น "คารวะแม่นาง"

"เดิมทีบุคคลเช่นต่งจู้ไท่ซือ มีเพียงมือสังหารเช่นผู้น�าสกุลซูจึงจะ

คู่ควรปลิดชีพท่าน" มู่เหลียงเยว่ียเอ่ยเสียงเบา "แต่ช่วยไม่ได้ วันนี้ไท่ซือ

ต้องตายแล้ว"

"ต้องตายเท่าน้ันหรือ" ต่งจู้ไท่ซือเอ่ยถาม

มู่เหลียงเยว่ียพยักหน้า "น่ีคือชะตาของไท่ซือ"

ต่งจู้ไท่ซือย้ิมกล่าว "เจ้าไม่รู ้หรือว่าข้ามีชีวิตอยู่จนถึงยามนี้ได ้

เพราะข้าต่งจู้ไม่เชื่อโชคชะตา"

หลเีทียนค�ารามเสยีงกร้าวและพยายามกลบัไปยังข้างกายต่งจูไ้ท่ซอื  

ทว่ากระบี่บางของซูมู่อวี่กลับขัดขวางอยู่เบื้องหน้ามัน
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ไม ่มีผู ้ ใดหนีรอดจากพลังกระบี่อันหนาแน่นถ่ียิบประหนึ่ง 

ปรอยพิรุณของผีถือร่มได้โดยง่าย แม้จะเป็นราชามือสังหารหลีเทียน

ก็ตาม

"ไว้พบกันใหม่" มู่เหลียงเยว่ียโบกแขนเสื้อแผ่วเบา ผีเส้ือกระดาษ

โผบินข้ึนรับลมเตรียมพุ่งลงมาสังหาร

แต่ทันใดนั้นกลับมีเสียงตวาดดังมาจากด้านบน

"ร่วง!"

ผีเสื้อกระดาษพลันหล่นร่วงลงมาจริงๆ ดังค�ากล่าว

"ร่วง! ร่วง! ร่วง!" เสียงน่ันดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

ผีเสื้อกระดาษท้ังหลายร่วงกราวลงมาบนพ้ืน

ต่อให้มผีเีสือ้กระดาษหน่ึงพันตัวบนิทะยานข้ึนไปก็จะถูกผู้มาเยือนนี้ 

ซัดร่วงลงมาท้ังหมด

เพราะนางนามว่าเชียนลั่ว (นับพันร่วงหล่น)

ซือคงเชียนลั่ว!

เสียงมาถึงก่อน ทวนค่อยตามมา!

ซือคงเชียนล่ัวเงื้อทวนยาวหวดลงบนพ้ืน ผีเสื้อกระดาษท่ียังคง

กระพือปีกถูกกวาดท�าลายจนแหลกลาญในชั่วพริบตา

มูเ่หลยีงเยว่ียตกตะลงึ ทว่ายังคงสะบดัแขนเสือ้ม้วนตรงึทวนอิน๋เยวีย่ 

ที่โจมตีเข้ามาไว้ได้

"เป็นเจ้าหรอื" ซอืคงเชยีนลัว่เลกิคิว้และออกแรงเพ่ิม ทวนยาวในมอื 

ฉีกแขนเสื้อของอีกฝ่ายขาดกระจุย

มู่เหลียงเยว่ียพลันเอ่ยเสียงแผ่วเบา "กูซวี"

"ไม่ต้องกูแล้ว!" ซือคงเชียนลั่วหวดทวนลงพ้ืน "ท่านพ่อของข้าคือ

เซยีนทวนผูท้ะลวงข่ายอาคมกูซวีของบรรดาผูอ้าวโุสพรรคมาร เจ้ายังกล้า 

โอ้อวดข่ายอาคมกูซวีนอกรีตต่อหน้าข้าหรือ"
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แผ่นหลังของมู ่เหลียงเยว่ียมีเหงื่อเย็นผุดพราย นางเคยพบ 

ซือคงเชียนลั่ว ในยามนั้นอีกฝ่ายเพ่ิงเข้าเขตแดนสามัญวชิระ แต่

อานุภาพทวนในยามน้ีเห็นได้ชัดว่าย่อมเป็นยอดฝีมือเขตแดนฟ้า 

ไร้พันธนาการเท่าน้ันจึงมีได้

"ผู้น�าสกุลซู" มู่เหลียงเยว่ียเอ่ยเรียก ผีเสื้อกระดาษในแขนเสื้อ 

อีกข้างบินพรูออกมา ทว่าพวกมันยังคงถูกทวนยาวของซือคงเชียนลั่ว 

กวาดล้างจนหมดสิ้น

ซมููอ่ว่ีสะท้านวาบในใจ หลเีทียนท่ีอยู่ตรงหน้าเผยรอยย้ิมเห้ียมเกรยีม  

ยามน้ีเป็นหลีเทียนรั้งมันเอาไว้ หาใช่มันรั้งหลีเทียน

"ไป" ซูมู่อว่ีขยับวูบพุ่งไปยังข้างคันร่มท่ีปักอยู่บนพ้ืน น�ากระบี่บาง

เสียบกลับเข้าไป

"ไปอย่างนั้นรึ" หลีเทียนลูบถุงมือแผ่วเบา "ไม่ง่ายดายเพียงน้ัน"

"ผูน้�าสกุลซ!ู" มูเ่หลยีงเยว่ียคว้าคอเสือ้ตนเองและกระชากอาภรณ์

สขีาวบนร่างออก อาภรณ์สขีาวแปรเปลีย่นเป็นผเีสือ้กระดาษนับไม่ถ้วน 

บินถาโถมเข้าใส่ต่งจู้ไท่ซือ

ซือคงเชียนลั่วควงทวนยาวร่ายร�าก�าบังอยู่เบื้องหน้าต่งจู้ไท่ซือ 

สายลมจากทวนกวาดม้วนผีเสื้อกระดาษเหล่านั้นจนแหลกลาญ 

ไม่เหลือชิ้นดี ไม่มีแม้สักตัวท่ีหลุดรอดไปได้

ซูมู ่อว่ีจับคันร่มแผ่วเบา กระบี่บางเล่มหนึ่งพุ่งออกจากตัวร่ม 

ไปยังต่งจู้ไท่ซือ

หลีเทียนมุ่นคิ้วรีบรุดไปเบื้องหน้า แต่ซูมู่อว่ีหมุนตัวกลับพร้อม 

น�าร่มกระดาษน�้ามันในมือขวางไว้เบื้องหน้าหลีเทียน

"ไสหวัไป!" หลเีทียนถีบซมููอ่วีใ่ห้พ้นทางและพุ่งตวัไปหาต่งจูไ้ท่ซอื 

ยามท่ีกระบีบ่างใกล้จะแทงถึงหน้าอกของต่งจูไ้ท่ซอื มนัก็คว้าจบัไว้ได้ทัน 

และขยับมือขว้างกระบี่บางเล่มนั้นกลับไป ทว่าไม่เกิดผลอันใด



12 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 6

เพราะซมููอ่ว่ีกับมูเ่หลยีงเยว่ียฉวยโอกาสหลบหนไีปโดยไร้สุม้เสยีง

แล้ว

ต่งจูไ้ท่ซอืเชด็เหงือ่บนหน้าผาก "น่าระทกึขวัญอยู่หลายส่วนจรงิๆ"

แววเหี้ยมเกรียมบนดวงหน้าของหลีเทียนจางหายไปทีละน้อย 

กลับมาเป็นพ่อบ้านผู้สงวนท่าทีและเคารพนอบน้อมดังเดิม "นายท่าน 

กล่าวขบขันแล้ว เรื่องราวระทึกขวัญเช่นน้ีสมควรบังเกิดน้อยครั้ง"

ซือคงเชียนลั่วลดทวนยาวในมือลง "ส�านักอั้นเหอช่างอาจหาญ

เกินไปแล้ว กล้าลอบสังหารกระทั่งไท่ซือ"

ต่งจูไ้ท่ซอืเอ่ยด้วยรอยย้ิม "จรงิดงัว่า ถึงกับมาฆ่าข้า ช่างอาจหาญ

เสียจริง"

พ่อบ้านพยักหน้า "ข้าน้อยจะให้คนไปตรวจสอบว่าผู้ใดช่างอาจหาญ 

ถึงเพียงนี้"

ต่งจู้ไท่ซือส่ายหน้า "ไม่จ�าเป็น ในเมื่อแม่นางเชียนลั่วมาถึงท่ีน่ี 

เช่นนั้นหย่งอันอ๋องก็คงทรงทราบค�าตอบแล้ว"
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"ส�านักอั้นเหอไปลอบสังหารต่งจู้ไท่ซือ?" เมื่อเย่ียร่ัวอีทราบข่าว

จากซือคงเชียนลั่วก็ตะลึงงัน "บังอาจเกินไปแล้ว"

"ผู้คนทราบว่าต่งจู้ไท่ซือไม่ยุ่งเก่ียวกับการแย่งชิงในราชส�านัก  

ไม่เคยสนับสนุนองค์ชายคนใด ก่อนจักรพรรดิหมิงเต๋อข้ึนครองราชย์ 

ก็เป็นเช่นนี้ ตอนน้ีก็ยังคงเป็นเช่นเดิม การสังหารต่งจู้ไท่ซือย่อมไม่สร้าง

ผลกระทบใด แต่ท่ัวราชส�านักและใต้หล้าจะเสยีขวัญก�าลงัใจอย่างหนัก"  

เซียวเซ่อกล่าว

เย่ียรั่วอีขมวดค้ิว "หรือเพราะวันน้ันต่งจู้ไท่ซือมาร่วมงานเลี้ยงท่ี

เชียนจินไถ พวกมันจึงคิดว่าต่งจู้ไท่ซือยืนอยู่ฝ่ายพวกเรา"

"หากพวกมนัไร้เดียงสาเช่นน้ันก็คงไม่มชีวิีตอยู่มาถึงตอนนี ้จากข่าว 

ก่อนหน้าน้ีของเจ้า ส�านักอั้นเหอถูกไป๋อ๋องดึงเป็นพวกหรือ" เซียวเซ่อ

เอ่ยถาม

"ใช่ ไม่ว่าลอบสงัหารหลีห่านอท่ีีเขาลัว่เหลยหรอืส�านักถังพยายาม

ฆ่าล้างคฤหาสน์สกุลเหลย ล้วนปรากฏเงาร่างของไป๋อ๋องผู้ผูกผ้าขาว

ปิดตาทั้งสิ้น ส�านักอั้นเหอน่าจะถูกมันดึงไปเป็นพวกแล้ว แต่ว่า..."  

บทที่ 341

มรรคาสัตบุรุษ มรรคามหาอ�านาจ
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เย่ียรั่วอีงุนงง "ด้วยนิสัยของไป๋อ๋องเซียวฉงย่อมไม่กระท�าเรื่องพรรค์น้ี"

"จริงดังว่า เมื่อครั้งเยาว์วัยพวกเราเคยเรียนท่ีส�านักศึกษาจี้ซย่า 

อาจารย์หวัหน้าส�านกัศกึษาในยามนัน้คอืเซีย่เซวียนเซยีนกระบีป่ราชญ์ 

มนัให้พวกเราเลอืกมรรคาจกัรพรรดิของตัวเอง พ่ีรองเลอืกมรรคาสัตบรุุษ  

ยึดมั่นในคุณธรรม ทรงความเมตตา เอาชนะใจคนด้วยคุณธรรมดีงาม 

ส่วนน้องเจ็ดเลือกมรรคามหาอ�านาจ มรรคามหาอ�านาจคือจักรพรรดิ

แห่งกลียุค สยบคนด้วยก�าลัง ปกครองด้วยดาบ แต่น้องเจ็ดกล่าวว่า 

ไม่ว่ายุคสมัยใดก็ล้วนเป็นกลียุค น่ีเป็นวาจาอันขาดความเคารพย่ิง แต่

เซี่ยเซวียนไม่ได้ต�าหนิมัน ถึงแม้พี่รองจะขัดขวางข้าไม่ให้เข้าเมืองหลวง

มาโดยตลอดเพ่ือบัลลังก์จักรพรรดิ แต่มันไม่มีทางละท้ิงมรรคาสัตบุรุษ

ของตวัเอง เรือ่งสงัหารต่งจูไ้ท่ซอืน้ีมนัย่อมไม่กระท�า" เซยีวเซ่อพยักหน้า

"ยามน้ันเจ้าเลือกมรรคาใด" เย่ียรั่วอีเอ่ยถามอย่างใคร่รู้

เซียวเซ่อแย้มย้ิม "ข้าเลือกมรรคาจอมยุทธ์พเนจร"

"มรรคาจอมยุทธ์พเนจรหรือ" เย่ียรั่วอีอ้ึงงัน

"กระบี่ผงาดยุทธภพ เมามายสุราบนหอสูง ปีนั้นข้าอายุสิบปี นั่น

เป็นเรื่องที่ข้าอยากท�าท่ีสุดตอนน้ัน" เซียวเซ่อเคาะโต๊ะเบาๆ

เย่ียรั่วอีเอ่ยด้วยรอยย้ิม "ฟังดูแล้วเหมือนถ้อยค�าของเหลยอู๋เจี๋ย 

มากกว่า"

"ข้าได้ยินคนพูดถึงชื่อของข้า" เหลยอู๋เจี๋ยเดินเข้ามา "แม่นางเย่ีย

เรียกข้าหรือ"

เย่ียรั่วอีคลี่ย้ิมละไม "เพียงฟังเซียวเซ่อเล่าเรื่องวัยเด็กของมันแล้ว

รู้สึกเหมือนเจ้า"

เหลยอูเ๋จีย๋นิง่อึง้ไปครูห่นึง่ มนัเหลอืบมองเซยีวเซ่อท่ีท่วงท่าเนบินาบ 

แล้วแค่นเสียงดูแคลน "ครึ่งตาเฒ่าอย่างมันน่ะหรือ...เหมือนข้า"

"ครึ่งตาเฒ่า?" เย่ียรั่วอียกมือปิดปากหัวเราะ
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เหลยอู๋เจี๋ยพยักหน้า "เจ้าดูมัน วันๆ เฉื่อยชาเหมือนสุนัขแก่ มิใช่

ครึ่งตาเฒ่าแล้วจะเป็นอันใด"

"น่าเบื่อ" เซียวเซ่อหาวหวอดเป็นนัยว่าไม่สนใจมัน

"คุณชาย มีแขกมาขอรับ" พ่อบ้านสวียืนอยู่หน้าห้องโถงกลาง

กล่าวอย่างนอบน้อม

"แขกสกุลใด" เย่ียรั่วอีเอ่ยถาม

"เป็นหมอเทวดาน้อยท่ีรักษาฝ่าบาทและยังมีคุณชายสามสกุลมู่

แห่งชิงโจวด้วยขอรับ" พ่อบ้านสวีกล่าวตอบ

เซียวเซ่อพยักหน้า "ให้เข้ามาเถอะ"

หวาจิ่นเดินอาดๆ น�าหน้ามา มู่ชุนเฟิงสะพายกล่องยาใบเล็กเดิน

ตามต้อยๆ ภาพเหตุการณ์น้ีท�าเอาพวกเซียวเซ่อต่างจับจ้องไม่วางตา

"ไม่รู้ว่าหากท่านผู้เฒ่าสกุลมู่มาเห็นท่าทางเช่นน้ีของมันแล้วยัง

จะยินยอมยกต�าแหน่งผู้น�าสกุลให้อยู่หรือไม่" เหลยอู๋เจี๋ยเกาหัวแกรก

"หมอเทวดาหวา" เซียวเซ่อลุกข้ึนเอ่ยทัก

หวาจิ่นมุ่นคิ้ว "เหตุใดฟังดูเหมือนเรียกตาเฒ่าผู้หน่ึง"

"เรียกอาจารย์ของข้าว่าหมอเทวดาก็พอ" มู่ชุนเฟิงกระแอมกล่าว

หวาจิ่นพึงพอใจต่อถ้อยค�าของมู่ชุนเฟิงย่ิงนัก จึงเขย่งเท้าตบบ่า

มู่ชุนเฟิง "กล่าวได้ดี"

มูช่นุเฟิงรบีค้อมเอวรบัค�าชมของหวาจิน่ "ขอบคณุอาจารย์ทีช่มเชย"

ผูค้นรอบข้างต่างมองดูภาพนีอ้ย่างขนลกุ เหลยอูเ๋จีย๋กล่าวค่อนแคะ  

"ตอนได้พบสหายมู่บนเรือ ข้ารู้สึกว่าช่างสง่าผ่าเผยยิ่งนัก แต่วันนี้ดูแล้ว

สหายมู่ก็มีพรสวรรค์ด้านการประจบสอพลอมากไม่แพ้กัน"

หวาจิ่นหันมาปรายตามองเหลยอู๋เจี๋ยอย่างเย็นชา ก่อนสะบัดมือ

เบาๆ

เหลยอูเ๋จีย๋ย้ิมและพ่นลมหายใจออกไป เข็มเงนิเลก็บางท่ีพุ่งเข้ามา 
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หลอมละลายกลายเป็นหยดเงินเหลวหยดหนึ่ง "หมอเทวดา ข้ามิใช่

คนไข้ในสุสานเจี้ยนซินแล้ว เหตุใดคิดผนึกจุดหย่า* ของข้าเล่า"

หวาจิ่นกระทืบเท้าด้วยความโมโห "พวกเราไป"

เย่ียรั่วอีทอดถอนใจ "เหลยอู๋เจี๋ย เจ้าอายุเท่าหมอเทวดาหรือ"

"อาจารย์ พวกเราไม่โต้เถียงกับคนโง่งมเช่นมัน" มู่ชุนเฟิงรีบดึง

หวาจิ่นกลับมา

เซียวเซ่อเดินเข้าไปถาม "หมอเทวดา อาการประชวรของเสด็จพ่อ

เป็นอย่างไรบ้าง"

"โรคหัวใจไม่หาย ร้อยโรคยากรักษา ที่จริงโรคของเสด็จพ่อเจ้า 

ข้าควรรักษาหายตั้งนานแล้ว แต่มันมักจะก�าเริบอยู่ตลอด เกรงว่า 

เสด็จพ่อเจ้ายังปล่อยวางเรื่องราวในใจไม่ได้ แต่ข้าสงสัยว่าในวังยังมี

หมอเทวดาอกีคน" หวาจิน่ขมวดคิว้เข้าหากัน ก่อนเผยความคดิคาดเดา

ของตน "เกรงว่าอาการก�าเริบของฝ่าบาทจะเก่ียวข้องกับมัน"

"มีคนวางยาพิษหรือ" เซียวเซ่อต่ืนตระหนก

"หากเป็นการวางยาพิษข้าย่อมสังเกตเห็น แต่เรื่องน้ีลึกลับจนข้า

ยากจะอธิบาย" หวาจิ่นทอดถอนใจ "หลายวันก่อนข้าค้นพบสิ่งผิดปกติ

ในอาหาร เมือ่วานพบโอสถประหลาดในเครือ่งก�ายาน วันน้ีก่อนออกมา 

ก็พบแมงป่องอยู่บนเตียงของฝ่าบาท การช่วยคนคนหนึ่งต้องใช้เวลา

นานมาก แต่การฆ่าคนคนหนึ่งใช้เวลาเพียงชั่วครู่"

"หมอปีศาจเย่ียยา" เย่ียรั่วอีฉุกคิดถึงชื่อหน่ึง

"ข้าก็นึกถึงอาจารย์อาท่ีไม่เคยพบหน้าผูน้ีเ้ช่นกัน" หวาจิน่พยักหน้า  

"แต่ข้าจะระวังให้มากกว่าเดิม เสด็จพ่อของเจ้าข้าย่อมรักษาได้ แต่เจ้า

ต้องช่วยข้าหาตัวอาจารย์อาผู ้นี้ของข้าก่อน ข้ายังอยากกลับบ้าน  

* จดุหย่า คอืจดุชพีจรบรเิวณล�าคอ หากถูกสกัดจดุนีจ้ะท�าให้สูญเสียความสามารถในการพูดไปชัว่คราว 

ซึ่งจุดหย่าเป็นจุดชีพจรที่ปรากฏในนวนิยายก�าลังภายใน ไม่มีอยู่จริง
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เมืองเทียนฉี่แห่งน้ีน่าเบื่อหน่ายเกินไป"

"เมืองอว๋ินเจียนแห่งชิงโจวน่าสนใจ!" มู่ชุนเฟิงรีบร้อนกล่าว 

หวาจิน่กลอกตาใส่มนั ก่อนหนัมามองเซยีวเซ่อ "ยังมอีกีหนึง่เรือ่ง"

"เรื่องใด" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

"มคีนผูห้นึง่คล้ายมหาบณัฑิตหรอือันใดสกัอย่างมาหาข้า ข้าได้ยิน 

ผู้อื่นเรียกมันว่ากงกงอันใดท�านองนี้ แม้ข้าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือน

ก็ตาม มันให้ข้าไปช่วยรักษาคนผู้หน่ึง ข้าไม่รู้สมควรตอบตกลงหรือไม่ 

ข้าถามหลันเยว่ียโหวแล้ว มันก็ให้ข้ามาถามเจ้าดู"

"จิ่นอวี้กงกงขันทีจั่งเช่อ" เย่ียรั่วอีกับเซียวเซ่อสบสายตากัน  

ก่อนเอ่ยถามว่า "มันจะให้เจ้าไปรักษาผู้ใด"

"มันบอกว่าเป็นคนตาบอดผู้หน่ึง วัยเด็กด่ืมน�้าชามหน่ึงจากผู้อื่น 

หลังจากน้ันก็มองไม่เห็น ยามนี้ผ่านไปยี่สิบปีแล้ว ไม่รู้ว่าข้าสามารถ

รักษาได้หรือไม่" หวาจิ่นกล่าว

"เซียวฉงไป๋อ๋อง" เย่ียรั่วอีมุ่นคิ้ว

"เจ้ารักษาได้หรือไม่" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

หวาจิ่นนึกทบทวนแล้วกล่าว "หากเพ่ิงตาบอดไม่นาน ข้าเพียง 

ฝังเข็มขับไล่พิษก็หายดีได้ แต่ตาบอดมาย่ีสิบปีอาจต้องเปลี่ยนดวงตา 

จึงจะหาย"

เหลยอู ๋เจี๋ยนิ่งอึ้ง "หมอเทวดากล่าวขบขันอยู่หรือ ดวงตายัง 

เปลี่ยนได้?"

หวาจิน่คร้านจะสนใจมนั จงึเอ่ยถามเซยีวเซ่อตามตรง "เจ้าบอกมา 

ก็พอว่าจะรักษาหรือไม่รักษา"

"เจ้าเป็นหมอ การรกัษาโรคช่วยเหลอืผูค้นเป็นเรือ่งท่ีเจ้าสมควรท�า 

อีกอย่างคนผู้น้ันร�่ารวยย่ิง ไม่กลัวค่ารักษาแพงหูฉี่ของเจ้า เจ้าย่อม

รักษาได้..." เซียวเซ่อกล่าว
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เย่ียรั่วอีได้ยินดังนั้นก็เอ่ยปากสอดค�า "เซียวเซ่อ ไม่ได้!"

เซยีวเซ่อโบกมอืปัด "ไม่เป็นไร แต่ตอนทีเ่จ้ารกัษาจงอย่าลมืบอกว่า 

ข้าเป็นคนให้เจ้ามา"
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ซือคงเชียนลั่วคร้านจะร่วมคิดวางแผนท่ีหาความส�าคัญอันใด 

ไม่ได้เหล่าน้ันกับเซยีวเซ่อและเย่ียรัว่อี จงึไปนัง่อยู่บนหลงัคาเพียงล�าพัง 

ก่อนหน้านีน้างก็นอนอยู่บนหลงัคาในเมอืงเสว่ียเยว่ียเช่นนี ้มองดจูนัทร์เพ็ญ 

ลอยพ้นเขาชังซาน ยามน้ันนางสงสัยใคร่รู้เป็นอย่างย่ิงว่าเมืองเทียนฉี่

เป็นเช่นไร แต่พอได้มากลับพบว่าเมืองเทียนฉี่น่าเบื่อหน่ายยิ่งนัก

"เมือ่ไรจะได้กลบัไปกัน" ซอืคงเชยีนลัว่พึมพ�ากล่าวพลางทอดตามอง 

ไปยังทีไ่กล ทันใดน้ันนางกเ็หน็เงาร่างหนึง่ลอบเข้ามาในจวนหย่งอนัอ๋อง  

ซือคงเชียนลั่วคว้าทวนอิ๋นเยว่ียข้างกายและก่นด่าเบาๆ "ช่างเป็น 

ฝูงแมลงวันท่ีไล่ไม่ไป"

คนผู้น้ันร่อนกายลงในจวนหย่งอันอ๋องแล้วเร่งฝีเท้าเดินไปยัง 

ห้องโถงกลาง ระหว่างทางยังหลบเลี่ยงทหารองครักษ์ทั้งหมด ทว่าขณะ

จะเข้าห้องโถงกลาง ทวนเล่มหนึ่งกลับพุ่งลงมาปักขวางทางเสียก่อน 

ซือคงเชียนลั่วกอดอกยืนอยู่บนหลังคา มองคนผู้นั้นพลางทอดถอนใจ 

"สตรีที่งดงามเช่นนี้ เหตุใดต้องเป็นมือสังหารด้วยเล่า"

ผู้ท่ีลอบเข้ามาสวมอาภรณ์ขนจิ้งจอกสีขาว เรือนผมขาวโพลน 

บทที่ 342

สตรีน�้าแข็งดรุณีหิมะ
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ดวงหน้างามล�า้ทว่าฉาบด้วยความเย็นชาชวนเหนบ็หนาวอยู่หลายส่วน 

หญิงสาวผู้นั้นเงยหน้ามองซือคงเชียนลั่ว "หงส์แดง?"

ซือคงเชียนลั่วกระโดดลงมาจากหลังคาและใช้ปลายเท้าหยัดยืน

บนปลายทวน ก่อนปรายตามองอีกฝ่ายอย่างทะนงตน "ส�านักอั้นเหอ

ของพวกเจ้าล้วนชมชอบเรียกผู้อ่ืนด้วยฉายาหรือ ใช่ ข้าคือหงส์แดง  

เจ้าล่ะคืออันใด"

"พยัคฆ์ขาว" หญิงสาวกล่าวตอบอย่างเย็นเยียบ

ซอืคงเชยีนลัว่มองดหูญิงสาวท่ีทัว่ทัง้ร่างขาวโพลนดจุหมิะขาวตรงหน้า  

ก่อนจะหัวร่อออกมา "เหมาะกับเจ้าดี" สายตาของนางพลันเหี้ยมเกรียม

และเตะทวนอิ๋นเยว่ียแทงใส่อีกฝ่าย

หญิงสาวเบี่ยงกายหลบพร้อมชักพลองจากข้างเอวออกมา 

หวดทวนยาวเล่มนั้นกลับไป "วรยุทธ์มิใช่ชั่ว แต่หัวไม่ดี"

ซอืคงเชยีนลัว่รบัทวนยาวกลบัมา "พยัคฆ์ขาว? ช้าก่อน...พยัคฆ์ขาว?  

พยัคฆ์ขาวที่มาจากมังกรครามพยัคฆ์ขาวน่ะหรือ"

หญิงสาวเก็บพลองยาวกลับ "ถ้ามิใช่คนโง่งมเหมือนเหลยอู๋เจี๋ยก็

เป็นแม่นางท่ีหุนหันพลันแล่นเช่นเจ้า ข้างกายเซียวเซ่อไม่มีผู้คุ้มกัน 

ที่เป็นปกติหน่อยหรือ"

"มิใช่มีเจ้าอยู่หรือ" เซียวเซ่อกับคนอื่นๆ ได้ยินเสียงข้างนอกจึง 

พากันเดินออกมา

หญิงสาวผูน้ี้ย่อมเป็นจเีสว่ียเจ้าส�านักไป่เสีย่วคนปัจจบุนั และเป็น

พยัคฆ์ขาวหน่ึงในสีผู่คุ้ม้กันเทยีนฉี ่นางปรายตามองพวกเซยีวเซ่ออย่าง

เย็นชา "ท่ีนี่ครึกครื้นน่าดู"

ซือคงเชียนลั่วเองก็เก็บทวนยาว ก่อนกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ 

"ประตูใหญ่อยู่ตรงนัน้ไม่เดนิเข้า กลบัท�าตวัลบัๆ ล่อๆ จะกล่าวโทษใครได้"

"ให้ข้าเดนิเข้าประตูใหญ่? เจ้ารูห้รอืไม่ว่าเมอืงเทยีนฉีย่ามนีม้ดีวงตา 
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ก่ีคู่จับจ้องประตูบานนี้อยู่" จีเสว่ียแค่นเสียงอย่างดูแคลน

เซยีวเซ่อแย้มย้ิม "เข้ามาก่อนเถอะ" มนัหมนุกายคดิเดนิกลบัไปยัง 

ห้องโถงกลาง แต่กลับเห็นมู่ชุนเฟิงยังยืนเหม่ออยู่ที่เดิม "สหายมู่ เป็น

อันใดไป"

มู่ชุนเฟิงร�าพึงร�าพันแผ่วเบา "เรือนร่างประเปรียวดุจหงส์ตระหนก

โบยบิน อ่อนช้อยด่ังมังกรแหวกว่าย งามเฉิดโฉมประหน่ึงเบญจมาศ 

ฤดูสารท อวบอ่ิมอูมสล้างปานต้นสนกลางวสันตฤดู วับแวมละม้าย 

เมฆล้อมจันทร์ เคลื่อนคล้อยคล้ายสายลมหวนหิมะปลิว"

"เจ้าพึมพ�าอันใด" หวาจิ่นตบหลังมัน

มู่ชุนเฟิงเข้าไปขวางทางจีเสว่ีย "แม่นาง ข้าคือมู่ชุนเฟิง สกุลมู ่

แห่งชิงโจว ยินดีท่ีได้พบๆ"

จีเสว่ียน่ิวหน้ามองมัน "ข้ารู้"

มู่ชุนเฟิงยินดีวูบ "ท่ีแท้ข้าโด่งดังถึงเพียงนี้"

"ไข่มุกที่เจ้าให้เจ้าเด็กน่ันถูกขายเป็นเงินสองร้อยต�าลึงแล้ว"  

จีเสว่ียพลันกล่าว

มู่ชุนเฟิงน่ิงอึ้งไปครู่หน่ึง ก่อนได้สติคืนมาในฉับพลัน "สองร้อย

ต�าลึง? ไข่มุกราตรีจากทะเลตงไห่เม็ดน้ันเป็นสมบัติล�้าค่าของใต้หล้า 

สองหมื่นต�าลึงยังพอท�าเนา!"

"สกุลมู่แห่งชิงโจวแต่ละรุ่นย่ิงล้างผลาญมากข้ึนเรื่อยๆ" จีเสว่ีย 

ก้าวเดนิต่อ ทว่ามูช่นุเฟิงกลบัย่ืนมอืมาขวางไว้ นางมองมนัอย่างเหลอือด  

"มีเรื่องใด"

มู่ชุนเฟิงย้ิมกล่าว "ข้ายังไม่รู้จักแม่นาง"

"จีเสว่ีย" นางกล่าวชัดถ้อยชัดค�า

มูช่นุเฟิงปรบมอื "นามอนัประเสรฐิ เหมาะสมกับแม่นาง เซีย่งจือ่อนิ*  

* เซี่ยงจื่ออิน คือกวีผู้ประพันธ์กลอนค�าในสมัยราชวงศ์ซ่ง
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กล่าวว่าผิวพรรณผุดผาดดุจหิมะน�้าแข็ง แย้มสรวลประทินโฉมพักตร์

ดอกเหมย ปักใจรักความสูงส่ง ไม่แปดเปื้อนฝุ่นธุลี จีเสว่ีย ประเสริฐ 

ประเสริฐ..."

"คณุชายมู"่ จเีสว่ียทอดถอนใจ "ข้าเข้าใจว่าเจ้ารอบรูย่ิ้ง แต่อย่ามา 

ท่องบทกวีต่อหน้าข้าได้หรือไม่"

"ปีนีข้้าอายุย่ีสบิเอด็" มูช่นุเฟิงกล่าวต่อ "ไม่ทราบว่าแม่นางอายุก่ีปี  

แต่งงานแล้วหรือไม่ อ้อๆๆ ข้ายังไม่แต่ง..."

"หลกีไป!" จเีสว่ียหวดพลองในมอืใส่มูช่นุเฟิงจนอกีฝ่ายลอยกระเดน็ 

ออกไป

หวาจิน่หมนุกายกลบัห้องโถงกลางทนัใด แสร้งท�าเป็นว่าไม่เก่ียวข้อง 

กับลูกศิษย์ผู้นี้

เหลยอู๋เจี๋ยทอดถอนใจและเดินเข้าไปประคองมู่ชุนเฟิง "เจ้าก็ 

ไม่ถามกันก่อนว่านางเป็นใคร ล่วงเกินได้หรือไม่"

ซือคงเชียนลั่วมองสีหน้าของเซียวเซ่อยามพูดคุยกับสตรีผู้นี้และ

มักรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง คล้ายอีกฝ่ายสนิทชิดเชื้อกับเซียวเซ่อ

มากกว่าคนทั่วไปอยู่โข เย่ียรั่วอีเดินมายังข้างกายของนางและเอ่ยด้วย

รอยย้ิม "พวกมนัรูจ้กักนัแต่เลก็ บดิาของจเีสว่ียเป็นอาจารย์ของเซยีวเซ่อ  

ถือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับมันที่สุดในใต้หล้า ใกล้ชิดย่ิงกว่าความสัมพันธ์

ของมันกับฝ่าบาท ดังนั้นมันย่อมปฏิบัติต่อจีเสว่ียต่างออกไป"

"อ้อ" ซือคงเชียนลั่วยังคงไม่ค่อยพอใจนัก

"แต่ความรู้สึกท่ีมันมีต่อเจ้าต่างหากที่ต่างออกไปจริงๆ" กล่าวจบ

เย่ียรั่วอีก็เดินกลับห้องโถงกลาง

ซือคงเชียนลั่วอึ้งงันอยู่ที่เดิม ก่อนพึมพ�ากล่าว "ข้าก็...แตกต่าง

เช่นกันหรือ"

"แม่นาง...แม่นางจเีสว่ียเล่า" มูช่นุเฟิงเดินกลบัมาโดยมเีหลยอูเ๋จีย๋ 
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ประคองอยู่ข้างกาย

ซือคงเชียนลั่วหันมาถามมัน "คุณชายมู่ แม่นางจีเสว่ียผู้นี้งดงาม

ถึงเพียงนั้นเลยหรือ"

มู่ชุนเฟิงพยักหน้า "ข้าไม่เคยพบเห็นสตรีในใต้หล้าผู้ใดงดงาม 

กว่านาง เพียงนางเหลียวมองกลางฝูงชนด้วยแววตาอันงดงาม สีสัน 

บนโลกน้ีก็หม่นมัวไม่ต่างจากฝุ่นธุลี"

"ฝุ่นธุลี?" ซือคงเชียนลั่วก�าทวนในมือแน่น

"ฝุ่นธุลี!" มู่ชุนเฟิงเอ่ยด้วยเสียงกังวานทรงพลัง

ซือคงเชียนลั่วหวดทวนใส่มู่ชุนเฟิงจนลอยกระเด็นออกไปอีกคร้ัง 

เหลยอู๋เจี๋ยถอนหายใจ ตัดสินใจไม่สนใจมันแล้ว "ข้ารู้จักบทกวีไม่เยอะ

เท่าเจ้า แต่ข้าท่องได้อยู่วรรคหน่ึง เภทภัยจากฟ้าสวรรค์หลีกหนีได้ 

หายนะที่ตนก่อมิอาจหลบหนี"

เมือ่กลบัมาถึงห้องโถงกลาง เซยีวเซ่อก็ถามจเีสว่ียว่า "เจ้ามาอย่าง

กะทันหันครานี้หรือว่ามีข่าวเก่ียวกับของสิ่งน้ัน"

จีเสวี่ยพยักหน้า "ได้ข่าวมาแล้ว แต่ข้าพูดกับเจ้าได้เพียงคนเดียว"

เย่ียรัว่อสีบตากับเซยีวเซ่อ ซอืคงเชยีนลัว่เอ่ยอย่างไม่พอใจ "พวกเรา 

ก็ฟังไม่ได้หรือ"

จีเสว่ียยืนกรานกล่าว "ใช่"

เย่ียรั่วอีทอดถอนใจ "ขอเหตุผลให้พวกเราหนึ่งประการ"

จีเสว่ียมองเซียวเซ่อ "ท่านพ่อของข้าน่าจะเคยสอนเจ้าว่าข่าวที่

ส�าคัญท่ีสุด บอกแก่ผู้ที่จ�าเป็นต้องรู้ก็พอแล้ว ข่าวนี้มีเพียงเจ้าและข้าที่

จ�าเป็นต้องรู้" 

เซียวเซ่อยังคงไม่เอ่ยค�าและเป็นเย่ียรั่วอีท่ีเอ่ยปากก่อน "ได้"

จีเสว่ียพยักหน้า "เจ้ามิใช่ชั่ว นับว่าข้างกายเซียวเซ่อยังมีคนท่ี

พ่ึงพาได้อยู่คนหนึ่ง แต่ก่อนจะไปมีข่าวหนึ่งท่ีทุกคนรับฟังได้ ไม่เพียง
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พวกเจ้า แต่อีกไม่นานทั่วใต้หล้าก็จะรู้" นางสะบัดแขนเส้ือ ม้วนหนังสือ

ม้วนหน่ึงมาอยู่ในมือของนาง

แสงสีทองวาบวับ

เหลยอู๋เจี๋ยอุทานออกมา "หรือว่าน่ีคือท�าเนียบทอง!"

คลืน่ลมยุทธภพสงบ ท�าเนียบทองถกนามจอมยุทธ์ การเปลีย่นแปลง 

แก้ไขท�าเนียบทองครั้งน้ีพวกมันได้พบเห็นกับตาเสียที
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"หรือว่านี่คือท�าเนียบทอง!" เหลยอู๋เจี๋ยตะโกนเสียงดังลั่น น่ีคือ

ท�าเนียบทองทีม่นัเคยได้ยินมาต้ังแต่เลก็จนโต ไม่ว่าเป็นยอดฝีมอืเยาว์วัย 

ที่เพ่ิงมีชื่อเสียง หรือเป็นปรมาจารย์ด้านวิชายุทธ์ผู้โด่งดังมานานก็ล้วน

หลบหนีการตัดสินของท�าเนียบทองผืนนี้ไม่ได้ จอมยุทธ์ทุกคนเฝ้ารอ

นามของตนเองไปปรากฏอยู่บนท�าเนียบทอง ความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กของ

เหลยอู๋เจี๋ยคือมีนามของตนเองอยู่บนท�าเนียบน้ี การปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ของท�าเนียบทองหลังจากหายสาบสูญไปหลายปี มันได้เข้าท�าเนียบ

แล้ว เพียงแต่มันยังไม่ได้พบเห็นด้วยตา ยามนี้เห็นท�าเนียบทองอยู ่

เบื้องหน้าจึงยากจะข่มกลั้นความตื่นเต้นภายในใจ

เซียวเซ่อแย้มย้ิม "เจ้าส�านักไป่เสี่ยวมาประกาศด้วยตนเอง  

ถือเป็นเกียรติอย่างย่ิง"

"ไม่เห็นต้องรู้สึกเป็นเกียรติ" จีเสว่ียคลี่เปิดท�าเนียบทอง "ถึงแม้

ก่อนหน้าน้ีพวกเราจะอยู่ส�านกัเดยีวกัน แต่ท�าเนียบทองเทีย่งธรรมเสมอมา  

พวกเจ้าไม่ได้เปรียบอันใด ทุกท่านเชิญชมท�าเนียบ!"

ท�าเนียบทองล�าดับแรก ท�าเนียบร้อยอาวุธ

บทที่ 343

ท�าเนียบทองถกใต้หล้าอีกครา



26 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 6

สุสานเจี้ยนซินมีคัมภีร์ล�าดับกระบี่ แต่กล่าวถึงเพียงกระบี่ ขณะที ่

ท�าเนียบร้อยอาวุธกล่าวถึงบุคคล

ร้อยอาวธุ ทวนเป็นราชนั นามแรกไม่เคยเปลีย่นแปลง ซอืคงเชยีนล่ัว 

ย้ิมมุมปากเล็กน้อย

'เซียนทวน

ซือคงฉางเฟิง ถือทวน : ทวนอูเยว่ีย'

ถัดมาจึงเป็นกระบี่...

'เซียนกระบี่

ลั่วชิงหยาง เซียนกระบี่เดียวดาย ถือกระบี่ : จิ่วเกอ 

เซี่ยเซวียน เซียนกระบี่ปราชญ์ ถือกระบี่ : ว่ันเจว่ียนซู

เหยียนจั้นเทียน เซียนกระบี่พิโรธ ถือกระบี่ : พ่ัวจวิน 

หลีห่านอ ีเซยีนกระบีหิ่มะจนัทรา ถือกระบี ่: เถ่ียหม่าปิงเหอ เถาฮวา 

เหลยฮง เซียนกระบี่อัสนี ถือกระบี่ : ซาเหลย

อู๋ซวง เซียนกระบี่เป็นหน่ึง ถือกระบี่ : หีบกระบี่อู๋ซวง'

"อาจารย์เหลยฮงเป็นเซียนกระบี่แล้วหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยปลื้มปริ่ม

ยินดี

เซียวเซ่อกับเย่ียรั่วอีขมวดคิ้วมุ่น บนท�าเนียบเซียนกระบี่ปรากฏ

เซียนกระบี่หกคน หลังจากเซียนกระบี่พรตตายเซียนกระบี่อัสนีก็มา

แทนที ่นัน่เป็นสิง่ท่ีพวกมนัคาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว ทว่าเซยีนกระบีค่นท่ีหก 

กลบัเป็นคนท่ีพวกมนัไม่เคยคาดคดิ อูซ๋วงเจ้าเมอืงอูซ๋วงคนใหม่ผูเ้ปิดหีบ 

กระบี่อู๋ซวงได้ ภายหน้าย่อมก้าวข้ามซ่งเย่ียนหุย แต่เยาว์วัยเพียงนี ้
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ก็สามารถเป็นเซียนกระบี่ได้แล้ว...

"เจ้านัน่เป็นเซยีนกระบีแ่ล้ว ยอดเย่ียมๆ" มเีพียงเหลยอูเ๋จีย๋ทีจ่ติใจ

ใสสะอาดยังคงเอ่ยชมเชยอย่างจริงใจ

'เซียนดาบ

ถานไถพ่ัว ดาบแข็งกร้าว ถือดาบ : ฉีหลินหยา

ไจเยวี่ยจวิน ดาบผี ถือดาบ : อินหยาง

ซูอว่ีลั่ว ดาบโอนอ่อน ถือดาบ : ฉือลั่ว'

ท�าเนียบเซียนดาบไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นเป่ยหลียึดครอง

ท�าเนียบเซียนกระบี่ หนานเจว๋ียยึดกุมผังเซียนดาบ

นามอื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เว้นแต่เพียงบรรทัดสุดท้ายเขียนว่า 

'ไปหลี่ตงจวิน เซียนสุรา ละทางโลกช�าระท�าเนียบ' 

การละทางโลกกับตายจากไปหาใช่ความหมายเดียวกัน ค�าว่า 

ละทางโลกเป็นการถอนตัวจากยุทธภพ ในเมื่อถอนตัวจากยุทธภพแล้ว

ก็ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในท�าเนียบวรยุทธ์ต่อ

"น่ีก็ต้องบอกต่อใต้หล้าหรือ" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

จเีสวีย่เอ่ยเรยีบๆ "เจ้าหวังให้ทัว่ใต้หล้าคิดว่าไป่หลีต่งจวินตายแล้ว 

อย่างนั้นหรือ"

ท�าเนียบทองล�าดับที่สอง ท�าเนียบหยกงาม คราแรกถังเหลียน 

เหลยอูเ๋จีย๋ และซอืคงเชยีนลัว่ล้วนได้เข้าท�าเนียบนี ้นีเ่ป็นท�าเนยีบทีพ่วกมนั 

มีโอกาสเข้ามากที่สุดแล้ว ทว่าสิ่งที่เหลยอู๋เจี๋ยกับซือคงเชียนลั่วเฝ้ารอ



28 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 6

คือล�าดับชื่อของพวกมันจะเลื่อนข้ึนได้หรือไม่

เหลยอูเ๋จีย๋พลนัเบกิตาโพลงจ้องมองท�าเนยีบแผ่นนัน้และอ่านชือ่

ทีละรายการ

"ท�าเนียบหยกงามอันดับแปด ศิษย์เมืองเสว่ียเยว่ีย เซี่ยเยียนซู่" 

เหลยอู๋เจี๋ยกลืนน�้าลาย "ท่ีแท้เจ้าน่ันก็มีฝีมือถึงเพียงนี้"

มนัคอืเดก็หนุ่มทีม่กัจะกินซาลาเปาอยู่ชัน้ล่างสดุของหอเตงิเทยีน 

เพ่ิงเข้าสู่ยุทธภพเผยสติปัญญาส�าแดงความสามารถได้ไม่นานก็ถูกจัด

เข้าท�าเนียบหยกงาม ไม่เสียทีที่คอยเฝ้าหอเติงเทียนชั้นหน่ึง

"ท�าเนียบหยกงามอันดับเจ็ด เวินเหลียง สกุลเวิน" เหลยอู๋เจี๋ย

ครุน่คดิครูห่นึง่ "เป็นเวินเหลยีงท่ีมาคฤหาสน์สกุลเหลยวันน้ัน? คนสกุลเวิน 

ก็เข้าท�าเนียบหยกงามได้เช่นกันหรือ"

ท�าเนียบหยกงามจัดอันดับตามพลังยุทธ์มาตลอด สกุลเวินถึงแม้

จะได้รบัการขนานนามว่าก้าวพิษท่ัวหล้า สร้างความหวัน่เกรงต่อชาวยุทธ์  

แต่พวกมนัไม่เจนจดัในวรยุทธ์ ดังนัน้คนสกุลเวินจงึไม่ได้เข้าท�าเนยีบทอง 

มาเนิ่นนานแล้ว

"ท�าเนียบหยกงามอันดับหก ศิษย์ส�านักถัง ถังเจ๋อ" เหลยอู๋เจี๋ยเคย

ได้ยินชื่อน้ี ครั้งก่อนอีกฝ่ายอยู่อันดับเหนือพวกมัน "ศิษย์พ่ีหญิง เจ้าน่ี

ถูกพวกเราเบียดลงไปแล้ว"

เซยีวเซ่อแค่นหวัร่อเย็นยะเยือก "บางทเีจ้าอาจถูกถอดชือ่ออกจาก

ท�าเนียบแล้วก็ได้"

"ท�าเนียบหยกงามอันดับห้า ศิษย์เมืองเสว่ียเยว่ีย ซือคงเชียนลั่ว" 

เหลยอู๋เจี๋ยไม่สนใจเซียวเซ่อ ยังคงอ่านต่อไป "ศิษย์พ่ีหญิงน่ีไม่เลวเลย 

หรือข้าจะอยู่อันดับสี่? อันดับสี่ ศิษย์เขาชิงเฉิง หลี่ฝานซง เจ้าน่ัน

ก้าวหน้าเร็วย่ิงนัก! ข้าๆๆๆ เจอชื่อข้าแล้ว ข้าอยู่อันดับสาม ท�าเนียบ

หยกงามอนัดบัสาม ศิษย์เมอืงเสว่ียเยว่ีย คฤหาสน์สกุลเหลย และสสุาน
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เจี้ยนซิน เหลยอู๋เจี๋ย ชื่อข้ายาวเหลือเกิน น่าเกรงขามหรือไม่ อหังการ

หรือไม่ ข้าเข้าสามอันดับแรกแล้ว!"

เซียวเซ่อกล่าวต่อจีเสว่ียอย่างเหนื่อยใจ "เริ่มส�านึกเสียใจที่จัดมัน

เข้าท�าเนียบหยกงามแล้วหรือไม่ พวกเจ้าน่าจะเปิดท�าเนียบตัวโง่งม 

สักอัน ให้มันเป็นอันดับหนึ่งดีหรือไม่"

จีเสว่ียส่ายหน้า "นิสัยของคนหนุ่ม ท่ีจริงอันดับควรสูงกว่านั้น"

"ท�าเนยีบหยกงามอนัดบัหนึง่ ศษิย์เมอืงเสวีย่เยว่ีย ลัว่หมงิเซวียน" 

เหลยอู๋เจี๋ยตกตะลึงพรึงเพริด "ข้ึนเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือ"

คราน้ีมิใช ่เพียงเหลยอู ๋ เจี๋ย แต่ทุกคนในท่ีน้ันล้วนตกตะลึง  

หลายเดือนก่อนลั่วหมิงเซวียนยังเป็นแค่อันดับสุดท้ายของท�าเนียบ 

หยกงาม ทว่าภายในเวลาอันสั้นมันกลับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ท้ังที ่

ในช่วงเวลานีซ้อืคงเชยีนลัว่กับเหลยอูเ๋จีย๋ล้วนฝีมอืรดุหน้า เข้าสูเ่ขตแดน

ฟ้าไร้พันธนาการได้ส�าเร็จ เกิดอันใดข้ึนกับลั่วหมิงเซวียนผู้นี้กันแน ่

ถึงท�าให้มันก้าวล�้าได้ถึงเพียงน้ี

"วิชาลิว่ป๋อเทพเซยีน?" เหลยอูเ๋จีย๋สบตากับเซยีวเซ่อ "มนัแตกฉาน

แล้วหรือ"

เซียวเซ่อพยักหน้าแผ่วเบา "คงเป็นเช่นนั้น"

"ในเมือ่ข้ามอันดับสองไปก็คงมอัีนดับหนึง่อกีคน เป็นอูซ๋นิหรอือูซ๋วง 

ผู้เป็นอันดับหน่ึงคราก่อนเล่า" เหลยอู๋เจี๋ยไล่สายตาไป ก่อนจะตกตะลึง 

เงยหน้ามองเซียวเซ่อ "เหตุใดเป็นเจ้า"

ท�าเนียบทองอันดับหน่ึง ศิษย์เมืองเสว่ียเยว่ีย เซียวเซ่อ

เซียวเซ่อยักไหล่อย่างจนใจ มันหันมองจีเสว่ีย "ได้เพียงท�าเนียบ

หยกงามหรือ"

จเีสว่ียพยักหน้า "ข้าประมอืกับเจ้าคราก่อน ด้วยเขตแดนในตอนน้ี 

ของเจ้าคู่ควรเพียงท�าเนียบหยกงาม"
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เซยีวเซ่อทอดถอนใจ "อุตส่าห์ปรากฏตัวในยุทธภพอกีครัง้แต่กลบั

ต้องมาเป็นรองผูอ้ืน่ เหน็ทผีูท่ี้เป็นอนัดบัหนึง่ของท�าเนยีบหยกงามคร้ังก่อน 

ที่ตอนน้ีได้เป็นเซียนกระบี่คงได้เข้าท�าเนียบไร้เทียมทานแล้ว อยู่อันดับ

ที่เท่าไร"

"เจ้าอ่านต่อไปก็จะรู้เอง เพียงแต่อู๋ซินอันดับหน่ึงของท�าเนียบ 

หยกงามอกีคนครัง้ก่อน เจ้าคงไม่ได้เห็นนามของมนั" จเีสว่ียทอดถอนใจ  

"ต้ังแต่มันเข้าเทียนฉี่มา พวกเราก็หาร่องรอยไม่พบ จวบจนวันน้ีก็ยังคง

ไม่เจอ"

"ด้วยความสามารถของส�านักไป่เสี่ยวก็หาไม่พบหรือ" เซียวเซ่อ

มุ่นคิ้ว

"ถึงแม้ส�านักหลักของส�านักไป่เสี่ยวจะตั้งอยู่ในเมืองเทียนฉี่ แต่

สถานที่ที่พวกเราสืบเสาะยากท่ีสุดยังคงเป็นเมืองแห่งนี้ เมืองแห่งน้ี 

มีหลายท่ีที่ส�านักไป่เสี่ยวไม่อาจแทรกแซงได้" จีเสวี่ยเอ่ยแผ่วเบา

"วังหลวง" เซียวเซ่อกล่าวเสียงเนิบนาบ

"อาจยังมีสถานท่ีอ่ืนอีก" จีเสว่ียกล่าวอย่างแฝงนัยลึกซึ้ง

"วางใจเถิด ด้วยฝีมือของบรรพชิตนั่น ผู้อ่ืนมีแต่จะเสียเปรียบ"  

เหลยอู๋เจี๋ยเข้าไปตบบ่าเซียวเซ่อ ความจริงมันเองก็เป็นกังวล ทว่ายังคง

ฝืนย้ิมกล่าว "พวกเราดูท�าเนียบต่อเถอะ"
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ท�าเนียบทองล�าดับท่ีสามคือหน่ึงในใต้หล้า...ท�าเนียบไร้เทยีมทาน

ท�าเนยีบไร้เทยีมทานถกูเปิดขึน้อกีครัง้ ในเวลาสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีเดอืนนี ้

จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

"ในเมือ่เจ้าบอกว่าเจ้าเมอืงไป่หลีถ่อนตัวออกจากท�าเนียบ เช่นน้ัน 

โม่อผีูปิ้ดด่านก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน สองอนัดับแรกในท�าเนียบไร้เทยีมทาน 

ล้วนถอนตวั แล้วผูใ้ดจะแทนท่ีต�าแหน่งของพวกมนั" เย่ียรัว่อก็ีเดนิเข้ามา 

พินิจมองท�าเนียบแผ่นนั้น

"ท�าเนียบไร้เทียมทานอนัดบัสี"่ เหลยอูเ๋จีย๋ออกเสยีงอ่านอย่างแช่มช้า  

"เหยียนจัน้เทยีน ถานไถพ่ัว เหลยฮง อูซ๋วง อาจารย์...อาจารย์เข้าท�าเนียบ 

ร้อยอาวุธแล้วยังเข้าท�าเนียบไร้เทียมทานด้วย! ประเดี๋ยวก่อน ตัวอักษร

เล็กๆ ด้านหลังน้ันคืออันใด"

จีเสว่ียแย้มย้ิมบาง "เป็นค�าวิพากษ์จากส�านักไป่เสี่ยว"

'เหยียนจั้นเทียน : เลี้ยงกระบี่ด้วยพิโรธ หน่ึงกระบี่ทะลวงกองทัพ

นับหมื่น ความน่าเกรงขามไม่เป็นรองในใต้หล้า จัดเข้าอันดับสี่

บทที่ 344

หน่ึงในใต้หล้า
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ถานไถพ่ัว : เบิกนภาดาบแข็งกร้าว ทลายฟ้ามลายดิน นักดาบ 

ทั่วหล้าล้วนหลบหลีกความแหลมคมของมัน จัดเข้าอันดับสี่

เหลยฮง : แสวงรับกระบี่ดัง รู้แจ้งมรรคากระบี่ หลอมรวมวิชา

อาวุธเพลิงส�านักเหลยเข้ากับมรรคากระบี่ สรรค์สร้างมรรคากระบี่ใหม่ 

จัดเข้าอันดับสี่

อู๋ซวง : เปิดหีบกระบี่อู๋ซวงอีกครั้ง ควบคุมกระบี่สิบสองเล่มและ

กระบีย่าวหนึง่เล่มได้ในรอบร้อยปีหลงัจากเจ้าเมอืงอูซ๋วงคนแรก ใต้หล้า 

ยากแสวงคู่ต่อสู้ จัดเข้าอันดับสี่'

"อู๋ซวง" เซียวเซ่อพึมพ�าชื่อน้ัน "ควบคุมกระบี่บินได้ท้ังสิบสองเล่ม

แล้ว"

เหลยอูเ๋จีย๋ขมวดคิว้ "เจอกันคราวหน้าจะต้องประลองกับมนัให้เตม็ท่ี  

จริงสิ ผู้อาวุโสหลีเทียนกับเซี่ยเซวียนที่ขึ้นท�าเนียบเมื่อครั้งก่อนเล่า"

"ช่วงน้ีหลเีทียนลงมอือกีครัง้ จากสถานการณ์ต่อสูค้รัง้นัน้เหน็ได้ชดั 

ว่าหลเีทยีนเขตแดนถดถอย แม้ยังเป็นยอดฝีมอืเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการ  

แต่ไม่เทียบเท่ายอดฝีมอืในท�าเนียบไร้เทยีมทานแล้ว จงึตกจากท�าเนยีบ 

ส่วนเซี่ยเซวียนเซียนกระบี่ปราชญ์ เจ้าลองอ่านต่อไป" จีเสว่ียกล่าว 

เสียงเรียบ

"ท�าเนียบไร ้เทียมทานอันดับสาม เซี่ยเซวียน ไจเยวี่ยจวิน  

เหลยอว๋ินเฮ่อ"

'เซี่ยเซวียน : ไม่แสวงหาชื่อเสียง ไม่ใช้กระบี่เลื่องชื่อ แต่กลับ 

ได้ชือ่ว่าเป็นนกัปราชญ์ผูเ้รอืงนาม ปราณกระบีห่ลดุพ้นทางโลก สง่างาม 

ดุจหยก จัดเข้าอันดับสาม

ไจเยวี่ยจวิน : ไร้ตัวคน ไร้เสียงดาบ สังหารคนไร้รูปแบบ จากไป
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ไร้ร่องรอย จัดเข้าอันดับสาม

เหลยอว๋ินเฮ่อ : กระเรยีนเหนิเมฆา อญัเชญิอสันเีก้าชัน้ฟ้า ยอดวชิา 

ของใต้หล้า ปรากฏกายในยุทธภพอีกครั้ง จัดเข้าอันดับสาม'

เซี่ยเซวียนเลื่อนขึ้นหน่ึงอันดับ เข้าอันดับสาม เหลยอวิ๋นเฮ่อผู้น�า

สกุลเหลยตอนนี้ครั้งก่อนยังไม่ได้เข้าท�าเนียบก็ข้ามข้ันเข้าสู่อันดับสาม 

ส่วนอีกสองคนที่เคยอยู่อันดับสาม...

"ท�าเนียบไร้เทียมทานอันดับสอง ถังเหลียนเยว่ีย ซือคงฉางเฟิง"

'ถังเหลยีนเยว่ีย : ยอดผูป้รชีาในรอบร้อยปีแห่งส�านักถัง ปรากฏกาย 

ในยุทธภพอีกครั้ง ปลุกปั่นลมฝนอีกครา จัดเข้าอันดับสอง

ซอืคงฉางเฟิง : ผูค้รองวิชาทวนอนัดบัหนึง่ของใต้หล้า ยอดนักวางแผน  

มองยทุธภพเป็นกระดานหมาก ธ�ารงเมอืงเสว่ียเยว่ียให้เป็นหน่ึงในใต้หล้า  

จัดเข้าอันดับสอง'

"ท่านพ่อเข้าอันดับสองแล้วจริงๆ ด้วย" ซือคงเชียนล่ัวพึมพ�ากล่าว

"มีอันใดหรือ" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

ซือคงเชียนลั่วขมวดคิ้วเล็กน้อยคล้ายไม่ยินดีนัก "ตั้งแต่พวกเรา

กลับมาจากเกาะเซียน ท่านพ่อก็มักจะปิดด่านฝึกวรยุทธ์ บอกว่าตอนนี ้

เจ้าเมืองรองบาดเจ็บสาหัส เจ้าเมืองใหญ่ยังไม่กลับมา ล�าพังผู้เป็น

อันดับสามอย่างท่านพ่อคงไม่อาจประคับประคองเมืองเสว่ียเยว่ียให้

ครองอันดับหน่ึงในใต้หล้า จ�าต้องเลื่อนข้ึนอีกขั้น เพียงแต่..."

"เพียงแต่ถึงแม้เซียนทวนจะเข้าอันดับสองแล้ว แต่คนบางคน 

ท่ีเดมิทีอยู่อนัดบัสอง" เซยีวเซ่อเพ่งสายตามองไป "กลบัไปจากอนัดบัสอง 

แล้ว"
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ท�าเนียบไร้เทียมทานอันดับหนึ่ง เมืองมู่เหลียง ลั่วชิงหยาง

'ลัว่ชงิหยาง : เทพเซยีนเร้นโลก ร้อยหลีไ่ม่หวนคนื ใต้หล้าไร้ผู้ต่อกร  

จัดเข้าอันดับหนึ่ง'

"เทพเซียนโม่อีปิดด่านสิบปี ไม่เข้ายุทธภพอีก ไป่หล่ีตงจวินอยู่

เคยีงข้างมนัจงึไม่กลบัมาเช่นกัน ท่ัวทัง้ใต้หล้าไม่มผีูท้ีเ่อาชนะเซยีนกระบี่ 

เมืองร้างผู้นี้ได้จริงๆ หรือ" เย่ียรั่วอีเอ่ยถาม

จีเสวี่ยพยักหน้า "อย่างน้อยจากข่าวท่ีส�านักไป่เสี่ยวได้รับ ฝีมือ

ของซอืคงฉางเฟิงกับถังเหลยีนเยว่ียยังห่างจากลัว่ชงิหยางอยู่หน่ึงเส้นก้ัน"

เมืองอู๋ซวง

อู๋ซวงก�าลังน่ังเหม่อลอยอยู่บนก�าแพงเมือง

หลอูว้ีไจ๋ก�าลงันัง่ดผูงัท�าเนยีบอยู่ข้างๆ มนัต่อสูกั้บเหล่าศิษย์เมอืง

เสว่ียเยว่ียยามไปขดัขวางเซยีวเซ่อ ผลปรากฏว่าพ่ายแพ้หมดรูป จวบจน 

วันน้ียังต้องใช้ไม้เท้าพยุงกาย

"ศิษย์น้อง เจ้าเข้าท�าเนียบไร้เทียมทานแล้ว" หลูอว้ีไจ๋กล่าวด้วย

เสียงสงบนิ่ง

เมืองอู๋ซวงยามน้ีมีเสียงโห่ร้องยินดีดังกึกก้อง คนของเมืองอู๋ซวง

ไม่มใีครเข้าท�าเนียบทองได้มาหลายปีแล้ว แค่ท�าเนยีบหยกงามอันดบัหน่ึง 

เมือ่หลายเดอืนก่อนก็สร้างความฮอืฮาต่อพวกมนัอยู่นาน บดัน้ีเจ้าเมอืง

คนใหม่ยังเข้าท�าเนียบไร้เทียมทาน ทดัเทียมยอดฝีมอือย่างเหยยีนจัน้เทียน 

เซียนกระบี่พิโรธ สร้างความตื่นเต้นยินดีแก่พวกมันอย่างแท้จริง หาก

กล่าวตามตรง หลายปีมานี้ที่เมืองอู๋ซวงยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสี่เมือง

ของใต้หล้าล้วนเพราะอาศัยเกียรติยศในกาลก่อน บัดน้ีการผงาดขึ้นมา
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ของอู๋ซวงนับเป็นดาวช่วยชีวิตที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพวกมันโดยแท้

"ส�านักไป่เสี่ยวมิใช่คนดีอันใด" อู๋ซวงไม่แม้แต่จะเหลียวมอง 

ท�าเนียบผืนนั้น มันท�าเพียงเปิดหีบกระบี่ น�ากระบี่บินอันประณีตมา 

เช็ดขัดเล่มแล้วเล่มเล่า

"ใช่ มาประกาศท�าเนียบเวลาเช่นนี้...เดิมทีใต้หล้าทราบเพียงว่า

เมืองอู๋ซวงถือก�าเนิดวีรบุรุษดรุณน้อยผู้หน่ึง เหลือทิ้งการคาดเดาไว้ให้

คนไปคิดส่งเดชก็พอแล้ว ยามนี้เข้าท�าเนียบไร้เทียมทานอย่างโจ่งแจ้ง 

ท้ังยังใส่ค�าวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่หวังดีเช่นนั้นอีก ตอนน้ีผู้คนต่างทราบ

แล้วว่าพวกเรามีเจ้าเมืองคนใหม่ที่เปิดหีบกระบี่อู๋ซวงได้อีกครั้ง คิดจะ

เสแสร้งก็เสแสร้งต่อไม่ได้แล้ว" หลูอว้ีไจ๋ทอดถอนใจ "เจ้าจะไปเทียนฉี่

เมื่อใด"

"อวิ๋นซัว ชิงซวง เฟิงเซียว หงเย่ีย หูเตี๋ย เจว๋ียอิ่ง ซาเซิง พ่ัวเจี๋ย  

อว้ีหรูอี ้เร่าจือ่โหรว" อู๋ซวงเรยีกเบาๆ กระบีบ่นิสบิเล่มก็ลอยออกมาจากหบี 

และร่อนลงเบื้องหน้าของมัน อู๋ซวงเคาะที่ด้ามกระบี่แผ่วเบา บังเกิด

เสียงดังกรุ๊งกริ๊งคล้ายกระดิ่งลมก็มิปาน "ช่างไพเราะย่ิงนัก"

"ชัง" อู๋ซวงเอ่ยเรียกเบาๆ กระบี่บินอีกเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมา

"หมงั" อูซ๋วงเคาะหบีกระบี ่กระบีเ่ล่มท่ีสองในกระบีบ่นิทัง้สิบสองเล่ม 

ก็ร่อนลงเบื้องหน้าของมัน

"ต้าหมิงจูเชว่ีย" อู๋ซวงเอ่ยเรียกอีกครั้ง ทว่ากระบี่ยาวท่ีอยู่ในหีบ

กลับไม่มีการตอบรับแม้สักน้อย

"ต้าหมงิจเูชว่ีย!" อูซ๋วงตะโกนเสยีงดังอย่างหาได้ยากย่ิง กระบีย่าว

เล่มนั้นสั่นเล็กน้อย ทว่าท�าเพียงสั่นเท่าน้ัน

อู๋ซวงเกาหัวแกรก 

"เห็นทีกระบี่จะบอกว่าข้ายังต้องรอก่อน"
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เมืองเสว่ียเยว่ีย

บนหอเติงเทียนชั้นสิบสาม ลั่วหมิงเซวียนในอาภรณ์สีขาวก�าลัง

นั่งขมวดคิ้วมุ่นอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นดินเทพเซียนเล่นลิ่วป๋อ กระบี่ทั้ง 

เจ็ดเล่มปักเรียงรายอยู่เบื้องหลังมัน

"ยังดอูยู่อกีหรอื ได้เวลากินข้าวแล้ว" อิน่ลัว่สยาถือตะกร้าเดนิเข้ามา  

"จะบอกข่าวดีแก่เจ้า ส�านักไป่เสี่ยวเพ่ิงส่งท�าเนียบทองมาให้ ตอนน้ีเจ้า

เป็นอันดับหนึ่งท�าเนียบหยกงาม"

"อันดับหนึ่งท�าเนียบหยกงาม? แล้วเจ้าหนูเมืองอู๋ซวงน่ันเล่า มัน

มิใช่อันดับหนึ่งของท�าเนียบหยกงามครั้งก่อนหรือ หรือว่าถูกข้าดัน 

ลงไปแล้ว" ลัว่หมงิเซวียนหนัมาถาม น�า้เสยีงฉายแววยินดยีากจะปกปิด

"ไม่ มนัออกจากท�าเนียบหยกงามแล้ว ยามนีเ้ป็นอนัดบัส่ีในท�าเนยีบ 

ไร้เทียมทาน" อิ่นลั่วสยากล่าวเสียงเรียบเรื่อย

"มารดามันเถอะ!" ลั่วหมิงเซวียนสบถออกมาอย่างดุดัน "แพ ้

เจ้าหนูท่ึมนั่นอีกแล้ว ไม่กินข้าวแล้ว ฝึกกระบี่ต่อ!"

อิ่นลั่วสยาเดินเข้าไปถีบมันหงายหลัง "กล้าพูดจาหยาบคาย 

ต่อหน้าอาจารย์ของเจ้าหรือ! ช่างอาจหาญเสียจริง! มากินข้าวเด๋ียวน้ี!"
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"ช่วงน้ีฝึกกระบี่เป็นอย่างไร" อิ่นลั่วสยากินข้าวไปพลางเอ่ยถาม

ไปพลาง

ลั่วหมิงเซวยีนพุ้ยขา้วกินค�าโต "นัน่ยังต้องพูดด้วยหรือ ย่อมส�าเรจ็

เป็นส่วนใหญ่ หาไม่แล้วท�าเนียบหยกงามนัน่จะใส่ชือ่ข้าเป็นอนัดบัหน่ึง

ได้อย่างไร"

"ส�าเร็จเป็นส่วนใหญ่?" อิ่นลั่วสยาวางตะเกียบลง "เจ้าไม่ได ้

เข้าท�าเนียบไร้เทียมทาน เช่นน้ันก็แปลว่ายังขาดบางอย่างหรือ"

"อาจารย์จะทดสอบข้าดูหรือไม่" ลั่วหมิงเซวียนวางถ้วยเปล่าลง

และถามขึ้นอย่างอวดดี

"ได้!" อิ่นลั่วสยาวาดมือ ตะเกียบข้างหน่ึงพุ่งเข้าใส่ลั่วหมิงเซวียน 

ลั่วหมิงเซวียนย้ิมบางพลางวาดมือ กระบี่สั้นเล่มหนึ่งบินมาอยู่ในมือ 

เมื่อมันวาดมืออีกครั้งตะเกียบก็ถูกผ่าเป็นสองส่วน

"นบัว่าว่องไว" อิน่ลัว่สยาถลนัวูบไปยังเบือ้งหน้าของล่ัวหมงิเซวียน 

พร้อมออกหมัดใส่ ลั่วหมิงเซวียนวาดมืออีกครั้ง กระบี่ส้ันถูกสลับกับ

กระบี่ยาวและแทงใส่แขนเสื้อของอิ่นลั่วสยาจนขาดทะลุ อิ่นลั่วสยา 

บทที่ 345

ไผ่สะบ้ันหิมะจันทรา
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ถอยหลังไปสามก้าวก่อนพยักหน้าน้อยๆ "น่าสนใจ"

"ข้าคิดว่าต�านานเล่าขานนั่นเป็นเรื่องจริง ข้างกายโอรสสวรรค์

ราชวงศ์ก่อนทุกพระองค์ล้วนมีน้องชายท่ีเป็นองครักษ์เงาเช่นนี้ผู้หน่ึง 

มันร�่าเรียนวิชากระบี่อันเลิศล�้า ภายหลังแคว้นล่มแล้ว องค์ชายผู้เป็น

องครักษ์เงาท่ีครอบครองวิชากระบี่อันเลิศล�้ากลับรอดชีวิต สุดท้าย

พเนจรอยู่ในหมู่สามัญชน ซ่อนเร้นวิชากระบี่ไว้ในรูปปั้นดินเทพเซียน

เล่นลิว่ป๋อน้ี" ลัว่หมงิเซวียนย้ิมกล่าว "วิชากระบีน้ี่ช่างยอดเย่ียมเหลอืเกิน"

อิ่นลั่วสยาแย้มย้ิม "นั่นเลิศล�้ากว่าวรยุทธ์ที่ข้าถ่ายทอดให้เสียอีก"

"ย่อมมิใช่ ต่อให้วิชากระบี่น้ีจะเลิศล�้าเพียงใดก็ไม่นับเป็นหนึ่งใน

ใต้หล้า แต่วิชาเดิมพันของอาจารย์ต่างหากท่ีนับเป็นหน่ึงในใต้หล้า"  

ลัว่หมงิเซวียนวางกระบีล่ง ยกนิว้หวัแม่มอื "นัน่ต่างหากทีเ่ป็นความสามารถ 

อันแท้จริง"

อิ่นลั่วสยาจิ้มหน้าผากของลั่วหมิงเซวียน "รู้จักพูด"

"อาจารย์ขอรับ" ลั่วหมิงเซวียนทอดถอนใจ "ท่านว่ายามนี้ท่าน 

ตัดใจจากซ่งเย่ียนหุยแล้ว แต่อย่างไรก็จะโดดเดี่ยวไปทั้งชีวิตไม่ได้

กระมัง อายุท่านก็มิใช่น้อยแล้ว"

"พูดอนัใดนัน่" อิน่ลัว่สยาจ้องเขมง็ "นีจ่ะเป็นพ่อส่ือให้อาจารย์หรือ"

"อาจารย์ ท่านว่าเจ้าเมอืงซอืคงเป็นอย่างไร" ล่ัวหมงิเซวยีนเอ่ยถาม 

แผ่วเบา

"คนท่ีมีสตรีอ่ืนอยู่ในใจล้วนไม่ควรพูดถึง" อิ่นลั่วสยาตบหัว 

ลั่วหมิงเซวียน "ในใจและทั้งชีวิตน้ีของซือคงฉางเฟิงมีเพียงสตรีผู้นั้น  

อีกอย่างอาจารย์ของเจ้าคู่ควรเป็นภรรยาใหม่ของผู้อื่นหรือ"

"เช่นนั้นอาจารย์คิดว่าข้าเป็นอย่างไร" ลั่วหมิงเซวียนถามพลาง

หัวเราะฮิฮะ

อิ่นลั่วสยาน่ิงอ้ึงไปครู่หน่ึง ก่อนสีหน้าจะพลันเย็นวูบ "เจ้าล้อเล่น
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เช่นนี้กับข้าหรือ"

ลั่วหมิงเซวียนย้ิมแหยๆ "อาจารย์ ข้าผิดไปแล้ว"

"เก่งวิชากระบี่แล้วจึงกล้าหยอกล้อกระทั่งอาจารย์หรือ" ย่ิงพูด 

น�้าเสียงของอิ่นลั่วสยาก็ย่ิงเห้ียมเกรียม

"อาจารย์ ข้าผดิไปแล้ว" ลัว่หมงิเซวียนกล่าวน�า้เสยีงสัน่เครอื ถงึแม้ 

จะประสบความส�าเรจ็ในวิชากระบีอ่ย่างย่ิงใหญ่ แต่มนัก็ยังคงเป็นศษิย์

ที่หวาดกลัวอาจารย์

"ผิดไปแล้ว?" อ่ินลั่วสยาเลิกค้ิว "ถ้าอาจารย์ตอบว่าเจ้าไม่เลวเล่า"

"อ๋า!" ลั่วหมิงเซวียนเผยสีหน้ายินดียกใหญ่ "จริงหรือขอรับ"

"จริง" อิ่นลั่วสยาจับข้อมือของลั่วหมิงเซวียนพลิก

"เจบ็ๆๆ อาจารย์เจบ็! อาจารย์เบาหน่อย!" ล่ัวหมงิเซวียนโอดครวญ

ข้างล่างของหอเติงเทียน ซือคงฉางเฟิงได้ยินเสียงโอดครวญจาก

ชั้นบนจงึส่ายศีรษะเอือมระอา "เมืองเสวีย่เยวี่ยไม่มีตัวตลกพวกนั้นแล้ว

ก็ต้องอาศัยศิษย์อาจารย์คู่นี้ถึงค่อยมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้าง"

จูถื๋อไม้เท้ากับหลงเอ่อร์ยืนอยู่ข้างกายมนั หลงเอ่อร์ถือท�าเนียบทอง 

อยู่ในมอืพลางทอดถอนใจกล่าว "เซยีนทวนไม่ได้เข้าอนัดบัหนึง่ น่าเสยีดาย 

อยู่บ้าง"

"ช่วยไม่ได้ หลายปีมานี้พวกมันล้วนยกเรื่องของเมืองเสวี่ยเยว่ีย

ให้ข้าจัดการ คนหน่ึงบ่มสุรา คนหน่ึงฝึกกระบี่ วิชาทวนของข้าไม่ได้

ทะลวงขั้นมาโดยตลอด ตะลีตะลานฝึกเพียงไม่ก่ีเดือน อย่างไรก็มิสู ้

ลั่วชิงหยางที่ฝึกเพียงหน่ึงวันดุจดังสิบปี สมควรเป็นเช่นนี้แล้ว"

"หากเซยีนกระบีเ่ดยีวดายมุง่ตรงไปยังเทียนฉี ่เจ้าเมอืงจะท�าเช่นไร"  

จู๋เอ่ยปากถาม

"หนึ่งทวนหนึ่งคนเข้าขัดขวาง" ซือคงฉางเฟิงกล่าวด้วยรอยย้ิม 

"เรื่องขวางทาง ข้าเริ่มท�ามาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้ว"
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"หากขวางไม่ได้เล่า" จู๋ถามต่อ

"เช่นนั้นก็ตาย" ซือคงฉางเฟิงเอ่ยเสียงขรึม

จู๋ผงกศีรษะรับ "กาลก่อนเจ้าส�านักวิพากษ์เจ้าเมืองซือคงไว้สูงย่ิง 

บัดนี้เมื่อได้รู้จักก็ท�าให้เลื่อมใสสุดหัวใจ"

"ขวางไม่ได้ก็ตาย" ซือคงฉางเฟิงมองจู๋ด้วยสายตาคล้ายครุ่นคิด 

"ข้อน้ีสหายน้อยมิใช่เคยกระท�าแล้วหรือ"

จู๋ฝืนหัวร่อครู่หนึ่ง "เจ้าเมืองซือคง มีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่อาจไม่ถาม 

ข้ายังเหลือเวลาอีกเท่าไร"

ซือคงฉางเฟิงนึกไตร่ตรองก่อนถอนหายใจ "ทุกเมื่อ"

"ข้าเข้าใจแล้ว" จู๋พยักหน้า

หลงเอ่อร์ท่ีอยู่ข้างๆ อ่านปากของพวกมนัออกจงึถามอย่างตะลงึลาน 

ว่า "พวกเจ้าพูดอันใดกันอยู่!"

จู๋ไม่ได้ตอบค�า มันท�าเพียงก้มศีรษะท�าให้ยากจะมองเห็นสีหน้า 

"เจ้าเมืองซือคง ขอให้พวกข้าพูดคุยกันตามล�าพังได้หรือไม่"

ซือคงฉางเฟิงพยักหน้า "ย่อมได้" สิ้นเสียงมันก็กระโดดขึ้นไปบน

หอเติงเทียน "ท่านเซียน พวกเรายังหวังให้ศิษย์ของเจ้าส่งเสริมเมือง 

เสวี่ยเยว่ีย อย่าซ้อมมันจนตายเชียว"

จู๋ส่งย้ิมให้หลงเอ่อร์ "เราเดินขึ้นเขาชังซานกันเถอะ"

หลงเอ่อร์เดินตามจู๋ขึ้นเขาชังซานไป ทว่าสีหน้ายังคงเคร่งขรึม 

อยู่ตลอด นางมั่นใจว่าเมื่อครู ่ตนเองไม่ได้อ่านปากผิดไป จู ๋ถาม 

ซือคงฉางเฟิงว่าตนเองยังเหลือเวลาอีกเท่าไร และซือคงฉางเฟิง 

ตอบกลับว่าทุกเมื่อ แต่จู ๋ไม่ได้เอ่ยปาก นางจึงไม่ซักไซ้ไล่เลียงต่อ  

ทัง้สองคนเงยีบงนัอยูเ่ชน่นี ้มีเพยีงหนึง่คนน�าทางอกีหนึง่คนไปข้างหน้า

"ดคูล้ายว่าจะเป็นเช่นน้ีมาตลอด เจ้าจงูมอืข้า ข้าตดิตามเจ้า ไม่มใีคร 

พูดอันใด เดินไปอย่างสงบเงียบเช่นน้ีเสมอมา ถึงแม้จะน่าเบื่อแต่กลับ
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สบายใจ" จูแ๋ย้มย้ิม "อนัท่ีจรงิมหีลายครัง้ทีข้่าพูดแล้ว แต่เจ้ามองไม่เห็น"

"ครั้งน้ี" หลงเอ่อร์เค้นกล่าวทีละค�า "ข้ามองเห็นแล้ว"

จูห๋ยุดฝีเท้า ท้ังสองยืนมองหน้ากันอยู่ท่ีตนีเขาชงัซาน จูท๋อดถอนใจ  

"หลายปีมานี้ล�าบากเจ้าแล้ว พวกเราคนหนึ่งตาบอด คนหนึ่งหูหนวก 

ไม่รู้ว่าเจ้าส�านักคิดอย่างไรจึงจัดพวกเรามาอยู่กลุ่มเดียวกัน ข้ามอง 

ไม่เห็น ไม่รู้ว่าข้าพูดแล้วเจ้ามองเห็นหรือไม่ หลายเวลาล้วนต้องรบกวน

เจ้าแล้ว"

"เหตใุดต้องพูดเช่นน้ี" เพราะการพูดไม่ใช่เรือ่งง่ายดายส�าหรบันาง 

ดังน้ันทุกครั้งท่ีหลงเอ่อร์พูดจึงกระชับใจความให้สั้นลง

"ความจริงวันน้ันข้าบาดเจ็บสาหัส สาหัสจนหมดหนทางรักษา"  

จู๋ถอนหายใจ "ข้าขอร้องไม่ให้เจ้าเมืองซือคงบอกพวกเจ้า แต่ข้าและ 

เจ้าเมอืงซอืคงต่างรูว่้าข้าข้ามอปุสรรคครัง้น้ีไปไม่ไหว...วนัทีม่นัปกครอง

ใต้หล้า สุดท้ายข้าก็ไม่ได้เห็น" จู๋เงยหน้าทอดตามองไปยังท่ีห่างไกล  

"ข้าก�าลังมองทิศทางของเมืองเทียนฉี่อยู่ใช่หรือไม่"

หลงเอ่อร์ยามนี้น�้าตาหลั่งนองหน้า นางพยักหน้า "ใช่"

"ได้ข่าวว่ามันปลุกปั่นลมฝนที่เมืองนั้นอีกแล้ว มันสมควรเป็นคน

เช่นน้ัน ยังจ�าครัง้แรกท่ีพวกเราเจอมนัได้หรอืไม่ พวกเราล้วนอยากซ้อมมนั 

สกัยก เป็นเดก็เมือ่วานซนืท่ีเยาว์วัยกว่าพวกเราเหน็ๆ แต่เหตใุดล�าพองตน 

ถึงเพียงนั้น" จู๋ย้ิมกล่าว "แต่ภายหลังจึงเข้าใจว่านี่คือมัน"

หลงเอ่อร์ส่ายหน้ากล่าว "ไม่ต้องพูดแล้ว ข้าจะไปหาเจ้าส�านัก  

ให้ช่วยคิดหาวิธี"

"ข้ายังมีประโยคสุดท้ายอยากพูดกับเจ้า" จู๋กล่าวต่อโดยไม่สนใจ

ค�าพูดของหลงเอ่อร์

"วันเวลาที่ได้ใช้ร่วมกับเจ้าหลายปี สงบเงียบย่ิงนัก แต่ก็อบอุ่น

เหลือเกิน" จู๋กล่าวเสียงแผ่วเบา
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ทั้งสองยืนอยู่อย่างเงียบเชียบเช่นนี้โดยหันมองไปยังทิศทางของ

เมืองเทียนฉี่ กระทั่งนกพิราบตัวหนึ่งบินมาจากท่ีห่างไกล สยายปีก 

ร่อนลงบนไหล่ของหลงเอ่อร์

จู๋หันไปมองตามเสียง หลงเอ่อร์ปลดจดหมายลงมาจากขาของ 

นกพิราบ ก่อนจะมุ่นคิ้วเล็กน้อย

"เป็นผู้ใด"

"เจ้าส�านัก"

"เจ้าส�านักคนใด"

"จีรั่วเฟิง"
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