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ค�ำน�ำ

เรือ่งราวสนกุสนานได้ผ่านพ้น วันเวลาท่ีเคยนอนอาบสายลมใต้แสงตะวัน  

ร�า่สรุากับมติรสหาย หวัเราะเรงิร่าสดุเสยีงได้ผ่านเลยไป เฉกเช่นเดยีวกับความ

โกรธแค้นที่เสมือนไฟเผา ความเจ็บใจท่ีเหมือนมีดกรีดแทง ความสูญเสีย 

ที่ท�าให้น�้าตาหลั่งริน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสุดท้ายก็ล้วนผ่านไป นี่คือการเดินทาง

ของชีวิตท่ีเหล่าคนหนุ่มสาวต้องประสบ และเพราะอย่างนั้นมันจึงน่าถวิลหา

ย่ิงนัก หนังสือในมือทุกท่านคือปลายทางการเดินทางของเซียวเซ่อและ 

พรรคพวกหรือ...อาจใช่และมิใช่ เรื่องนี้คงต้องให้ท่านท้ังหลายไปติดตามดู

จนถึงหน้าสุดท้ายเองเท่าน้ัน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



เหตุใดข้ามักปรากฏตัวในยามคับขัน
ช่วยคนจากวิกฤตได้ทุกครั้งไป



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
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ภายในหอเทียนซย่าต้ีอี เหลยอู ๋ เจี๋ยกับหล่ีฝานซงสัมผัสถึง 

ปราณกระบีอ่นัแหลมคมขุมหนึง่พุ่งตรงเข้ามา พวกมนัหันขวับไปโดยพลัน

"วั่นเจวี่ยนซู" หลี่ฝานซงอึ้งงัน

ว่ันเจว่ียนซเูล่มนัน้พุ่งมายังเบือ้งหน้าของพวกมนั ก่อนจะหมนุหนึง่รอบ 

อย่างรวดเร็วแล้วพุ่งออกไปนอกหออีกครั้ง

"หมายความว่าให้พวกเราออกไปหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยถามอย่าง

งุนงง

หลี่ฝานซงครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนตบบ่าเหลยอู๋เจี๋ย "พวกเราไป!"

ทัง้สองคนกลบัไปยังทางเข้าหอเทยีนซย่าตีอ้ ีเซีย่เซวียนพรลูมหายใจ 

ยาว มือรับว่ันเจว่ียนซูท่ีบินกลับมาแล้วเดินออกไปพร้อมท้ังคู่ เมื่อไม่มี

ปราณกระบี่อันล�้าเลิศของเซี่ยเซวียนผงาดค�้า ประตูหอก็ปิดลงทันใด

ฉีเทียนเฉินแย้มยิ้ม "เห็นทีผลแพ้ชนะวันนี้ได้รับการตัดสินแล้ว"

"แม้ข้าจะอยากใช้มนุษย์โอสถซีฉู่ทดสอบกระบี่ แต่มอบมันให ้

พวกเจ้าสองคนที่เพิ่งออกมาดีกว่า" เซี่ยเซวียนยิ้มกล่าว

"เหลยอู๋เจี๋ย ทางซ้าย!" เซียวเซ่อชี้พลองอู๋จี๋ไปยังมือสังหารสองคน

บทที่ 408

หนึ่งพลองสะท้านฟ้า
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ที่อยู่ทางซ้าย

"มาแล้ว" เหลยอู๋เจี๋ยวาดกระบี่ซินพุ่งเข้าใส่มือสังหารสองคนนั้น 

ทว่าหลังจากเข้าหอหนึ่งครา ลงหอหน่ึงครา มันก็รู้สึกว่าความรู้สึกร่วม

ระหว่างตนเองกับกระบี่ซินคล้ายแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

"ท่านพ่ี ท่านอยู่ที่สุสานเจี้ยนซินยังไม่ทันได้สอนเรื่องเหล่านั้น 

แก่ข้า...แต่ข้าดูเหมือนว่าจะเรียนรู้ได้เองแล้ว" เหลยอู๋เจี๋ยหลับตาลง 

แต่ละกระบี่ที่วาดออกไปคล่องแคล่วดังใจประหน่ึงเมฆเคลื่อนคล้อย 

สายธารไหลหลากก็มิปาน ในห้วงสมองเพิ่งนึกถึงกระบวนท่ากระบี่ มือ

ก็วาดออกไปแล้ว

"เป็นฤทยักระบีร่วมเป็นหนึง่ทีป่ระเสรฐิย่ิงนัก เคลด็วิชาฤทัยกระบี่

จากสุสานเจี้ยนซินของเจ้าหนูผู้นี้อย่างน้อยไปถึงเขตแดนขั้นแปดแล้ว

กระมงั" เซีย่เซวียนทอดถอนใจชมเชย "ไม่ต่างจากมารดาของมนัในตอนนัน้ 

สักเท่าไรแล้ว"

"หลีฝ่านซง ทางขวา!" เซยีวเซ่อชีพ้ลองไปยังมอืสงัหารสองคนทีอ่ยู่

ทางขวา

"น่ันยังต้องบอกด้วยหรือ" หลี่ฝานซงมองกระบี่สองเล่มในมือ  

ก่อนจะโยนกระบี่ชิงเซียวให้บินกลับเข้าฝักกระบี่บนหลังเฟยเซวียน  

ส่วนตนเองเงื้อกระบี่จุ้ยเกอพุ่งตัวออกไป

ท่ามกลางราตรกีาลมดืมดิ แสงรุง้สายหน่ึงจากกระบีไ่ม้ท้อสาดวูบ

ฉีเทียนเฉินอดชมเชยมิได้ "พลังมังกรช้างสาร"

เซี่ยเซวียนก็พยักหน้าเป็นนัยชื่นชม

"เจ้า!" เซียวเซ่อชี้พลองไปที่เซี่ยจิ้วเฉิง "ข้าเอง!"

เซี่ยจิ้วเฉิงแสยะยิ้ม "ข้า...ฆ่าเจ้า"

"เช่นนั้นก็ลองดู!" เซียวเซ่อกระโจนเข้าใส่

เซี่ยจิ้วเฉิงยกดาบยาวขึ้นฟันออกไปเต็มแรง แต่เซียวเซ่อท่ีอยู ่
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ตรงหน้าพลันหายวับไป

"อยู่ตรงนี้" สุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังของมัน

เซี่ยจิ้วเฉิงหวดดาบไปด้านหลังในทันใด

ทว่ากลับถูกพลองตีหวดกลับมา!

เซยีวเซ่อเอาพลองยันเอวของเซีย่จิว้เฉงิ จากน้ันก็ถีบอกีฝ่ายล้มคว�า่ 

ลงพื้น ทว่าเซี่ยจิ้วเฉิงในยามนี้ไหนเลยจะยอมแพ้ง่ายดาย มันแผดเสียง

ค�ารามและพลิกกายเตรียมลุกขึ้น ทว่ามันเพิ่งหันมา...

ก็ถูกเซียวเซ่อหวดพลองใส่จนหน้าหัน

"ข้าบอกให้นอนลง!" เซียวเซ่อตวาดเสียงกร้าว

เซี่ยจิ้วเฉิงร้องค�ารามและท�าท่าจะลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

"คุกเข่า!" เซียวเซ่อหวดพลองลงไป คราวน้ีบังเกิดเสียงกระดูก

แหลกละเอียดดังสนั่นชัดเจน

"เจบ็...เหลอืเกิน!" ใบหน้าของเซีย่จิว้เฉงิเตม็ไปด้วยโลหติแดงฉาน 

มันขบกรามเค้นเสียงลอดไรฟัน ก่อนลุกขึ้นด้วยท่าร่างอันประเปรียว 

หาใดเปรียบ ดาบยาวบนพื้นถูกเก็บขึ้นมาและฟาดฟันกลับไป

เซีย่จิว้เฉงิค�ารามอย่างกราดเกรีย้ว พลงัปราณไหลเชีย่วอย่างบ้าคล่ัง  

กระท่ังเย่ียรัว่อแีละคนอืน่ๆ ทียื่นอยู่ห่างไกลยังยากจะทรงตวั ดาบยาวที่

ฟาดฟันออกมานี้หอบเอาพลังบ�าเพ็ญตลอดทั้งชีวิตของมันมาด้วย

"เซยีวเซ่อ ระวัง!" ซอืคงเชยีนลัว่เคยประมอืกับเซีย่จิว้เฉงิ ย่อมทราบถึง 

ความร้ายกาจของมัน

"ไม่ต้องเป็นห่วง" เซี่ยเซวียนยิ้มกล่าว "เซียวเซ่อในยามนี้เพิ่งเข้าสู่

จุดสูงสุดของตนเอง เป็นช่วงท่ีมันจะอวดโอ่ความแกร่งกล้าของตน 

ประลองยุทธ์ก็ต้องดูความน่าเกรงขาม วรยุทธ์ของเซีย่จิว้เฉงิผูน้ี้ไม่อ่อนด้อย 

ไปกว่าเซยีวเซ่อตอนนีส้กัเท่าไร แต่หากกล่าวถึงความน่าเกรงขาม มนุษย์

โอสถคนหนึ่งจะมีความน่าเกรงขามอันใดเล่า"
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"ตาย!" เซี่ยจิ้วเฉิงค�ารามลั่น

เซียวเซ่อเงยหน้ามองเซี่ยจิ้วเฉิงอย่างเยือกเย็น

ในใจของเซีย่จิว้เฉงิพลนับงัเกิดความหวาดกลวั มนัเป็นมนษุย์โอสถ 

แล้ว สญูเสยีสตสิมัปชญัญะไปแล้ว แต่ชัว่ขณะทีส่บตากับเซยีวเซ่อ มนัพลนั 

ได้สติคืนมาครู่หนึ่ง ชั่วครู่ที่สติสัมปชัญญะกลับมานั้น ความหวาดกลัว

อันเด่นชัดก็พรั่งพรูขึ้นมาในใจ

ความหวาดกลัวต่อความตาย

เซียวเซ่อวาดพลองออกไป

คนสองคนพุ่งสวนกัน

เซี่ยจิ้วเฉิงมองดูดาบในมือในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเฉกเช่น 

เซี่ยชีเตาอาจารย์ของมัน จากนั้นก็หลับตาลงตลอดกาล แต่น่าเสียดาย

ที่มันไม่ได้ยืนหยัดอยู่ได้เหมือนเซี่ยชีเตา แต่ล้มคว�่าลงบนพื้น

"เจ้าควรตายต้ังนานแล้ว ตายตอนนีนั้บเป็นการหลดุพ้น" เซยีวเซ่อ

เก็บพลองพลางเงยหน้ามองฟ้า แต่แล้วก็พบเหน็เหลยอูเ๋จีย๋กับหลีฝ่านซง 

มองมันเสมือนมองดูตัวประหลาด

"มีอันใด" เซียวเซ่อถามพวกมัน

ด้วยความช่วยเหลอืจากหมงิโหวและอูฉ๋าน เหลยอูเ๋จีย๋กับหลีฝ่านซง 

จงึเก็บกวาดมอืสงัหารทัง้สีค่นได้ตัง้นานแล้วและกลบัมารวมตวักับคนอืน่ๆ  

เพ่ือดวูรยุทธ์ของเซยีวเซ่อหลงัจากฝ่าขึน้หอ แต่สิง่ทีพ่วกมนัพบเหน็ไม่ใช่

เป็นเพียงยอดฝีมือผู้แข็งแกร่งล�้าเลิศคนหนึ่ง...หากแต่เป็นคนวิปลาส 

คนหนึ่งด้วย

"สหายเหลย ข้าไม่เคยล่วงเกนิสหายเซยีวเซ่อผูนี้ข้องเจ้าใช่หรือไม่" 

หลี่ฝานซงอดถามไม่ได้

เหลยอู๋เจี๋ยแย้มย้ิม "ด้วยนิสัยของมัน ต่อให้ล่วงเกินไปแล้วก็จะ 

ไม่แสดงออก เพียงจดจ�าเอาไว้ในใจ จากนั้นก็...ฆ่าเจ้าเช่นนี้"
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"ข้าไม่เข้าใจ" เซียวเซ่องุนงง

"เจ้าดคููต่่อสูข้องพวกเรา" เหลยอู๋เจีย๋ชีม้อืสงัหารสีค่นทีอ่ยู่ข้างตนเอง  

แต่ละคนล้วนถูกหนึ่งกระบี่ปลิดชีพอย่างรวบรัดหมดจด

"แล้วดูของเจ้า" เหลยอู๋เจี๋ยชี้เซี่ยจิ้วเฉิงที่อยู่ข้างหลังเซียวเซ่อ 

กระดกูคล้ายว่าถูกฟาดฟันจนแตกละเอยีด ทัว่ร่างเตม็ไปด้วยคราบเลอืด 

กระทั่งตายยังหน้าคว�่าตายในสภาพทุเรศสิ้นดี

เซยีวเซ่อกระจ่างแจ้งโดยพลนั ก่อนเผยรอยย้ิมเห้ียมเกรยีม "ใช่แล้ว  

ดังนั้นต่อไปอย่าได้ยั่วยุข้า"

"เซียวเซ่อ เจ้า..." ซือคงเชียนลั่วเดินขึ้นหน้ามาด้วยอยากดูอาการ

บาดเจ็บของเซียวเซ่อ แต่แล้วก็พลันหน้ามืดเป็นลม

เซยีวเซ่อรบีพุ่งเข้าประคองและอุม้ซอืคงเชยีนลัว่ข้ึนมา "กลบัจวนอ๋อง 

กันก่อนเถอะ"

"ทวนของหลานเชยีนลัว่มท่ีวงท่าอย่างบดิาแล้ว แต่ในขณะท่ีล้มลง 

ในอ้อมกอดดรุณน้อย กลับสง่างามเหมือนมารดาของนาง" เซี่ยเซวียน

หยอกเย้า

ฉีเทียนเฉินลูบกระหม่อมนักพรตน้อยที่อยู่ข้างกาย "เด็กน้อย 

อย่าเลียนแบบสิ่งไม่ดี"

"ราชครู คนที่ควบคุมมนุษย์โอสถเมื่อครู่..." เยี่ยรั่วอีเอ่ยถาม

"หนีไปแล้ว" ฉีเทียนเฉินส่ายหน้า "แต่บาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนั้น 

เกรงว่าคงอยู่ได้ไม่นาน"

จวนชื่ออ๋อง

เซียวอวี่นั่งรอข่าวอยู่ในเรือนอย่างร้อนรน

ซชูางเหอมองไปทีห่่างไกลพลางเอ่ยเสยีงเบา "ต้องให้ข้าไปดหูรือไม่"

"ไม่จ�าเป็น ครัง้นีห้ากว่าส�าเรจ็ก็ส�าเรจ็ แพ้ก็แพ้ ราชครฉีูเทียนเฉิน 
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อยู่ ข้ายังล่วงเกินมันไม่ได้" เซียวอวี่มุ่นคิ้วกล่าว

ทันใดนั้นหลงเสียก็ผลักประตูเข้ามา ก่อนกระอักเลือดค�าหนึ่ง 

ลงบนอาภรณ์ของเซียวอวี่

เซียวอวี่ตกตะลึง "แพ้แล้วหรือ"

หลงเสียพยักหน้ากล่าว "หมิงโหว...หมิงโหวมันกลับมาแล้ว ยังมี

บรรพชิตคนหนึ่งจากวัดหานซาน พวกเซียวเซ่อเข้าหอเทียนซย่าตี้อีและ

ออกมาแล้ว"

"วรยุทธ์ก้าวล�้า?" เซียวอวี่เอ่ยถาม

"เก่งกาจข้ึนกว่าเดิม...มากโข" หลงเสียหอบหายใจ "แต่รู้สึกว่า 

ยังมิสู้...มัน" หลงเสียพูดจบก็เหลียวมองคนชุดด�าที่อยู่ข้างกายเซียวอวี่

อู๋ซิน
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หงหลูซื่อ

แขกผู้หนึ่งนั่งอยู่กลางโถงกลาง

แขกผู้ไม่เป็นที่ต้อนรับที่สุดในเมืองเทียนฉี่

มันสวมเครื่องแบบขุนนางสีแดงโลหิต ในเมืองเทียนฉี่มีข่าวลือ

พิสดารประการหน่ึง กล่าวว่าเครื่องแบบขุนนางตัวน้ีใช้โลหิตอาบย้อม 

ให้เป็นสแีดง ข่าวลอืน้ีเกิดข้ึนเพราะมนัเป็นผูด้แูลคกุท่ีน่าประหว่ันพร่ันพรึง 

ที่สุดในใต้หล้า...คุกเทียนอวี้ (สวรรค์)

เสิ่นซีตั๋ว...เสนาบดีศาลยุติธรรม

"ใต้เท้าเสิน่มาเยือนกะทนัหันด้วยเรือ่งราวใด" จิน่เซยีนกงกงรนิน�า้ชา 

ให้มันหนึ่งถ้วย

เสิ่นซีตั๋วรับถ้วยน�้าชาไปดื่มหน่ึงค�า แต่ไม่ได้ตอบค�าถามของ 

จิ่นเซียนกงกง เพียงกล่าวว่า "ทั่วทั้งเมืองเทียนฉ่ี ไม่มีชาใดประเสริฐ 

ไปกว่าชาของกงกงแล้ว"

"ใต้เท้าเสิน่มใิช่มาเพ่ือดืม่ชากระมงั" จิน่เซยีนกงกงกล่าวอย่างแช่มช้า

"ทัว่ทัง้เทยีนฉีล้่วนไม่ต้อนรบัข้า หาว่าข้าเป็นผีร้ายทีม่าจากขุมนรก 

บทที่ 409

รายชื่อแห่งเทียนฉี่
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จิ่นเซียนกงกงก็หวาดกลัวข้าเช่นกันหรือ" เสิ่นซีตั๋วแย้มย้ิม "ข้าคิดว่า 

กงกงจะแตกต่างจากปุถุชนเหล่านั้น"

"ใต้เท้าเสิ่นดูแลคุกเทียนอว้ี ราชนิกุลชนชั้นสูงมากมายล้วนตาย

อยูใ่นน้ัน ไม่ว่าก่อนหน้านีเ้พียบพร้อมด้วยเกียรตยิศสกัเพียงใด เมือ่เข้าไป 

ในคกุเทยีนอว้ีก็ไม่มใีครเดนิกลบัออกมาสกัคน ทกุคนในเมอืงเทียนฉีจ่ะ 

เกรงกลัวท่านก็เป็นเรื่องธรรมดา ข้าก็ไม่ละเว้น" จิ่นเซียนกงกงดื่มน�้าชา

ด้วยสีหน้าเรียบเฉย

"ข้ามาหากงกงเพราะมีธุระโดยแท้" เสิ่นซีตั๋ววางถ้วยชาลง

"ว่ามา" จิ่นเซียนกงกงยกกาชาขึ้นรินอีกหนึ่งถ้วย

"คนกบฏจิน่เหยียน กงกงทราบทีอ่ยู่ของมนัหรอืไม่" เสิน่ซตีัว๋เอ่ยถาม

"มทิราบ" จิน่เซยีนกงกงรนิน�า้ชาให้ตัวเองอย่างไม่เร่งรบีไม่เชือ่งช้า

"กงกงคือคนที่ใกล้ชิดกับมันที่สุดท่ีเหลืออยู่ในเมืองเทียนฉ่ี อีกท้ัง

ข้ามสีายข่าวแจ้งมาว่าหลายวันก่อนมคีนแอบเข้าหงหลซูือ่จรงิ" เสิน่ซต๋ัีว

คลี่ยิ้มบาง

"มีคนแอบเข้ามาในหงหลูซื่อจริง พวกมันก็มาหาศิษย์น้องของข้า

เชน่กนั แตถ่กูข้าไลต่ะเพดิไปแลว้ ทีน่ีไ่ม่มีจิ่นเหยยีน หากกลา่วถงึความ

ใกล้ชิด ในวังหลวงยังมีขันทีใหญ่ เหตุใดพวกท่านไม่ไปตรวจสอบดู"  

จิ่นเซียนกงกงก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้ม

เสิ่นซีตั๋วพินิจมองจิ่นเซียนกงกงก่อนจะลุกขึ้นยืน มันโบกแขนเสื้อ

แผ่วเบาและกระแอมกระไอกล่าว "ในเมือ่เป็นเช่นน้ีก็ล่วงเกินแล้ว...กงกง"

"ล่วงเกิน?" จิ่นเซียนกงกงยิ้มเย็นครู่หนึ่ง

"ตรวจค้น!" เสิ่นซีตั๋วเขวี้ยงถ้วยชาในมือลงพื้นอย่างรุนแรง

คนหลายสบิคนกรเูข้ามาในหงหลซูือ่ แต่ละคนสวมเครือ่งแบบทางการ  

พกดาบยาว

"บงัอาจ!" หลงิจวินทีป่รนนบิติัอยู่ข้างๆ จิน่เซยีนกงกงชกักระบีย่าว
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ออกมา "หงหลูซื่อคือสถานที่ส�าคัญ พวกเจ้าคิดจะบุกก็บุกหรือ"

เสิ่นซีตั๋วหมุนกาย กางราชโองการผืนหนึ่งต่อหน้าหลิงจวิน 

"จกัรพรรดิมีรบัสัง่ ทัว่ทัง้เมอืงเทยีนฉี ่นอกจากต�าหนักบรรทมของฝ่าบาท 

ที่ใดข้าก็ตรวจค้นได้!"

จวนชื่ออ๋อง

"เสิน่ซต๋ัีวไปหงหลซูือ่?" เซยีวอว่ีหมนุจอกสุราในมอืเบาๆ พลางมอง

แขกในห้องต�ารา...ขันทีใหญ่จิ่นเซวียน

"พ่ะย่ะค่ะ ไปต้ังแต่เช้าแล้ว ตอนน้ียังไม่ได้ออกมา" จิน่เซวียนกงกง 

กล่าว "ไปหงหลูซื่อเวลานี้ เสิ่นซีตั๋วคงมีเพียงจุดมุ่งหมายเดียว"

"เจ้าว่าเสิน่ซต๋ัีวอาจกลายเป็น...คนของเซยีวเซ่อหรอืไม่ หลายปีมานี ้

ข้าทุ่มเทแรงใจไปกับเสิน่ซตีัว๋มใิช่น้อย แต่มนัไม่สัน่คลอนสกันดิ" เซยีวอวี ่

กล่าว

"หากเมืองเทียนฉี่ยังมีคนผู้หนึ่งท่ีไม่ถูกติดสินบน คนนั้นย่อมเป็น

เสิ่นซีตั๋ว มันเป็นเสนาบดีศาลยุติธรรม ตัดสินคดีส�าคัญของขุนนาง 

โดยเฉพาะ หากแม้แต่มนัยังรบัสนิบน แว่นแคว้นย่อมคลอนแคลน อกีอย่าง 

หากวนัหน้าท่านได้เป็นจกัรพรรด ิมหีรอืจะยอมเชือ่ใจเสนาบดีศาลยุตธิรรม 

เช่นน้ี ต�าแหน่งขนุนางของมนัย่อมรกัษาไว้ไม่อยู่" จิน่เซวียนกงกงลกุขึน้ยืน

"เช่นนั้นจิ่นเหยียนอยู่ที่หงหลูซื่อจริงๆ หรือ" เซียวอวี่เอ่ยถาม

"ที่ท่ีมันอาจไปท่ีสุดคือหงหลูซื่อ จิ่นเซียนต่างจากพวกเราคนอื่นๆ 

มนัเหมอืนชาวยทุธ์มากกว่า ยึดมัน่ในคณุธรรมน�า้มติร หากเมอืงเทียนฉี่

แห่งนียั้งมใีครสกัคนยอมช่วยเหลอืมนั นัน่คงเป็นจิน่เซยีน" จิน่เซวียนกงกง 

เดินไปข้างนอก "แต่หากจิ่นเซียนซ่อนตัวมันเอาไว้ เสิ่นซีตั๋วคงหาไม่พบ"

"แต่พวกเราจะต้องหาตัวมันพบแน่" เซียวอวี่มุ่นคิ้วกล่าว "รายชื่อ

ในมือมันส�าคัญยิ่ง ถ้าได้มันมาก็จะครอบครองเมืองเทียนฉี่ได้กว่าครึ่ง"
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"กระหม่อมรู ้เรือ่งน้ีกระหม่อมจะไปจดัการเอง" กล่าวจบจิน่เซวียนกงกง 

ก็เดินออกจากประตูโถงกลาง สวนทางกับซูชางเหอ "ผู้น�าสกุลใหญ่"  

จิ่นเซวียนกงกงก้มศีรษะเล็กน้อย

"ขันทีใหญ่" ซูชางเหอทักทายกลับอย่างมีมารยาท

ทั้งสองคนสบสายตากัน พวกมันเป็นผู้สนับสนุนที่ส�าคัญที่สุด 

เบื้องหลังเซียวอวี่ แต่กลับพบหน้ากันน้อยย่ิง และแต่ละครั้งที่พวกมัน

พบหน้ากันล้วนมีความรู้สึกแปลกพิกล

พวกมันคือคนสองคนที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้

ราชส�านักเป็นของเจ้า ยุทธภพเป็นของข้า นี่เป็นสิ่งที่ตกลงกันได้

ตั้งแต่ซูชางเหอกับจิ่นเซวียนกงกงพบกันคราแรก

"ส�านกัอัน้เหอช่วงนีด้เูหมอืนจะสญูเสยีไปพอสมควร" จิน่เซวียนกงกง 

หยุดฝีเท้าพลางเอ่ยถามแผ่วเบา

"ใช่ คนของข้าตายไปเยอะมาก บางทยัีงอาจตายเพิม่ขึน้อกี" ซชูางเหอ 

กล่าวตอบ

"ไม่ ข้าหมายถึงซูมู่อว่ีกับมู่อว่ีโม่ ผู้น�าสกุลท้ังสองคนคล้ายไม่ได้

ปรากฏตวันานมากแล้ว" จิน่เซวียนกงกงหยุดไปเลก็น้อย ก่อนจะกล่าวต่อ  

"ข้าชื่นชมผู้น�าสกุลซูมาก"

"อีกไม่นาน...ส�านักอั้นเหอจะไม่มีผู้น�าสกุลทั้งสามอีกแล้ว มีเพียง

ผู้น�าสกุลใหญ่คนเดียว" ซูชางเหอไม่ได้เสวนากับจิ่นเซวียนกงกงต่อ  

เพียงเดินตรงเข้าไป

จวนหย่งอันอ๋อง

"เสิ่นซีตั๋วไปหงหลูซื่อแล้วหรือ" เยี่ยรั่วอีฟังรายงานจากพ่อบ้านจบ

ก็อึง้งนัไปครูห่นึง่ "มนัใจกล้ามากจรงิๆ จิน่เซยีนกงกงแห่งหงหลซูือ่ข้ึนชือ่

เรื่องเจรจาด้วยยาก"
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"เสิ่นซีตั๋วมีราชโองการจากเสด็จพ่อ เมืองเทียนฉี่ไม่มีท่ีใดที่มัน

เจรจาไม่ได้ ไม่มีใครอยากเข้าคุกเทียนอวี้ ไม่มีใครกล้าล่วงเกินเสิ่นซีตั๋ว

จริงๆ" เซียวเซ่อถามพ่อบ้าน "วันนี้ส�านักไป่เสี่ยวมีข่าวส่งมาหรือไม่"

"มีข่าวส่งมาขอรับ" พ่อบ้านกล่าวตอบ

"เอาจดหมายมาให้ข้า" เซียวเซ่อกล่าว

พ่อบ้านส่ายหน้า "ไม่มีจดหมาย"

"ฝากข้อความมาหรือ" เยี่ยรั่วอีเอ่ยถาม

"ไม่" พ่อบ้านยังคงส่ายหน้า "มีเพียงค�าเดียว"

"ค�าใด" เซียวเซ่อถาม

"รอ" พ่อบ้านเกาหัวแกรก

"นิสยันีข้องจเีสวีย่คล้ายอาจารย์จรงิๆ ชอบแสร้งท�ากระบดิกระบวน"  

เซียวเซ่อส่ายหน้า "ช่วงนี้สถานการณ์ข้างนอกเป็นอย่างไร"

"ผูเ้ฝ้าดเูพ่ิมมากขึน้กว่าเมือ่ก่อน ข้าน้อยรูส้กึว่าถนนหน้าประตจูวนอ๋อง 

ของเราทั้งสายถูกสายลับครองไว้หมดแล้ว" พ่อบ้านแสดงท่าทีจนใจ 

"พวกเราออกไปซื้อของ เห็นสายตาคนขายก็รู้ว่าไม่ใช่ของดีอันใด ราคา

ก็ตัง้ส่งเดช บางคราหนึง่เหรยีญทองแดงก็ซือ้เนือ้หนึง่ชัง่ได้แล้ว บางครา

ครึ่งต�าลึงเงินกลับให้มาแค่ผักกาดขาวสองหัว แม่บ้านหลี่ของห้องครัว

ด่าไปท่ัวถนนแล้ว ท่านว่าเหตุใดสายลับเหล่าน้ีถึงไม่ตั้งใจสักหน่อย  

เมื่อก่อนไม่ใช่เช่นนี้"

เย่ียรั่วอีทอดถอนใจ "เมื่อก่อนมีแค่ไป๋อ๋องกับชื่ออ๋องที่จับตาดู 

พวกเรา บดัน้ีคนกว่าครึง่ค่อนเมอืงเทยีนฉีล้่วนเฝ้าดพูวกเรา ศตัรขูองเรา

เพิ่มขึ้นมาอักโข"

"คนทีส่นใจใบรายชือ่นัน้ไม่ใช่พวกเราฝ่ายเดยีว ยามนีด้้านชือ่อ๋อง

ก็ซ่อนคนไว้เยอะมาก ศตัรขูองเราตอนน้ีก็เป็นศตัรขูองพวกมนัเหมอืนกัน"  

เซียวเซ่อกล่าวแผ่วเบา
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รองเสนาบดีศาลยุติธรรมผู้หน่ึงกลับมายังข้างกายเสิ่นซีตั๋วและ

กล่าวเสียงเคร่งขรึม "ใต้เท้า ค้นดูหมดแล้ว ไม่มีขอรับ"

เสิ่นซีตั๋วพยักหน้า "รู้แล้ว"

หลงิจวินกล่าวอย่างไม่พึงใจ "บอกแล้วว่าไม่ม ีหงหลซูือ่อนัทรงเกียรต ิ

ของพวกเราจะให้ที่หลบซ่อนกับนักโทษของราชส�านักได้อย่างไร!"

"หลงิจวิน!" จิน่เซยีนกงกงฟ่ันลกูประค�าในมอือย่างแช่มช้า "อย่าได้ 

บุ่มบ่าม"

รองเสนาบดีศาลยุติธรรมผู้น้ันมองหลิงจวินอย่างเดือดดาล ก่อน

ชักกระบี่ยาวออกมา "เชื่อหรือไม่ว่าข้าจะพาเจ้าไปคุกเทียนอวี้เดี๋ยวนี้"

เพียะ!

เสียงกังวานดังขึ้น

เคร้ง!

เสียงกังวานดังขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เสยีงแรกเป็นรองเสนาบดศีาลยุตธิรรมผูน้ั้นถูกตบหน้า เสยีงทีส่อง

เป็นกระบี่ในมือมันถูกบั่นหัก

บทที่ 410

คุกเทียนอวี้
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"ใต้เท้าเสิ่นต้องอบรมสั่งสอนคนของท่านให้ดีแล้ว" จิ่นเซียนกงกง

โยนปลายกระบี่ที่หักลงบนพื้น

"เจ้า!" รองเสนาบดีศาลยุติธรรมตวาดลั่น

"ออกไป" เสิ่นซีตั๋วกล่าวเสียงเรียบ รองเสนาบดีศาลยุติธรรมผู้นั้น

เก็บเศษกระบีท่ีห่กัขึน้จากพ้ืน ก่อนวาดมอืพาคนอืน่ๆ ออกไปจากหงหลูซือ่  

เสิ่นซีตั๋วค้อมค�านับจิ่นเซียนกงกง "กงกง รบกวนแล้ว"

"ใต้เท้าแบ่งเบาภาระแทนฝ่าบาท ล�าบากแล้ว" จิ่นเซียนกงกง 

ก้มหน้ากล่าว

"ตอนน้ีข้าเพียงแค่ว่ิงวุ่นจัดการเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น วันหน้า 

ต่างหากคอืความล�าบาก" เสิน่ซตีัว๋เปลีย่นเรือ่ง "ใบรายชือ่ในมอืจิน่เหยียน  

ฟังมาว่าบนนั้นมีชื่อขุนนางท่ีสนับสนุนมันต้อนรับกองทัพหลางหยา 

เข้าเมอืงคราน้ัน หากว่าได้ใบรายชือ่แผ่นน้ันมา กงกงว่าคกุเทยีนอว้ีจะถูก 

เติมเต็มจนแน่นขนัดหรือไม่"

"หากคกุเทยีนอว้ีเตม็ล้นก็นบัเป็นเคราะห์ร้ายของราชส�านกั แต่กลบั 

เป็นเกียรติยศของใต้เท้า" จิ่นเซียนกงกงกล่าวตอบ

เสิ่นซีตั๋วแย้มยิ้ม ไม่กล่าวค�า

เม่ือมนัเดนิออกไป หลงิจวินก็อดเดนิมาถามไม่ได้ "จิน่เหยียนกงกง

ไปที่ใดแล้วขอรับ"

"มันไปยังที่ที่เสิ่นซีตั๋วตรวจค้นไม่ได้" จิ่นเซียนกงกงกล่าว

หลิงจวินครุ่นคิดครู่หนึ่ง "วังหลวง?"

จิ่นเซียนกงกงส่ายหน้า "ไม่ ส�านักไป่เสี่ยว"

ส�านักไป่เสี่ยว

จเีสว่ียปลดแถบผ้าสดี�าทีค่าดตาของจิน่เหยียนกงกงออก มนัลืมตาขึน้ 

เห็นคนสวมหน้ากากเหล็กหกคนนั่งอยู่ตรงข้าม
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"เจ้าหน้าทีห่น้ากากเหลก็ทัง้หกผูค้วบคมุข่าวสารใต้หล้าแห่งส�านกั

ไป่เสี่ยวในต�านาน" จิ่นเหยียนกงกงแย้มย้ิม "คิดไม่ถึงว่าจะได้พบเจอ

บุคคลลึกลับปานนี้"

"เจ้าส�านกัก็ได้พบแล้ว นับประสาอนัใดกับเจ้าหน้าท่ีหน้ากากเหลก็"  

จีเสวี่ยใช้พลองเคาะศีรษะจิ่นเหยียนกงกง

เจ้าหน้าทีห่น้ากากเหลก็คนหนึง่เอ่ยปากก่อน "ในมอืมนัมใีบรายชือ่ 

แผ่นนั้นอยู่ นั่นเป็นข่าวสารที่ส�าคัญที่สุดของใต้หล้ายามนี้"

"เสนอราคา" เจ้าหน้าที่หน้ากากเหล็กอีกคนหนึ่งเอ่ยขึ้น

จิน่เหยียนกงกงผายมอืกล่าว "ให้ข้าเสนอราคาก่อน ออกจะเจ้าเล่ห์

เกินไปกระมัง ข้าต้องรู้แต้มต่อของพวกเจ้า"

"ส�านกัไป่เสีย่วให้ราคาทีย่ติุธรรมและคุ้มค่าท่ีสดุเสมอมา" เจ้าหน้าท่ี 

หน้ากากเหลก็ผูเ้ป็นหัวหน้ากล่าวเสยีงเคร่งขรมึ "เพียงแต่แต้มต่อในมอืเจ้า 

ยากประเมินโดยแท้ จ�าต้องบอกว่าเจ้าต้องการอันใด บางคนต้องการ 

เงนิทอง บางคนต้องการอ�านาจ ตามแต่ประสงค์ ถ้าส�านกัไป่เสีย่วมกี�าลัง

ย่อมต้องจ่ายให้"

"ข้าเอาเงินทองมาก็ไร้ประโยชน์ ที่ผ่านมาข้าหามาได้ไม่น้อยและ

ซ่อนไว้ในท่ีทีม่แีต่ข้าเท่านัน้ทีรู่ ้ข้าขออ�านาจย่อมไม่ได้ ใต้หล้านีไ้ม่เหลอื

ที่ยืนให้ข้าแล้ว สิ่งที่ข้าต้องการนั้นง่ายดายยิ่ง ชีวิต เจ้าให้ข้าได้หรือไม่" 

จิ่นเหยียนกงกงยิ้มกล่าว

เจ้าหน้าที่หน้ากากเหล็กผู้เป็นหัวหน้ามองจีเสวี่ย จีเสว่ียมุ่นค้ิว 

เล็กน้อย หลังเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าว "ย่อมได้"

เจ้าหน้าท่ีหน้ากากเหล็กคนหนึ่งที่น่ังอยู่ลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไป 

ในห้องชัน้ใน จากน้ันถือสมดุเล่มหน่ึงเดินออกมา มนัน่ังลงอกีครัง้ เปิดสมดุ 

ไปพลางกล่าวไปพลาง "เสิ่นซีตั๋วเสนาบดีศาลยุติธรรมได้รับราชโองการ

จากจกัรพรรดหิมงิเต๋อให้เป็นผูส้อบสวนคดนีีเ้อง ศาลยุตธิรรมส่งก�าลงัคน 
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ท้ังหมดไปสบืคดนีี ้เมือ่เช้าไปหงหลซูือ่ จิน่เหยียนก็เคยไปหงหลซูือ่เช่นกัน  

หนานเจวี๋ยส่งสายสืบสอดแนมสิบสามคนเข้าเทียนฉ่ี แปดคนยังคงอยู่

ในการควบคุมของส�านักไป่เสี่ยว ห้าคนหายตัวไป ขุนนางน้อยใหญ ่

ในเมอืงเทยีนฉ่ีสามสบิเจด็รายล้วนส่งหน่วยกล้าตายมาเสาะหาทีอ่ยู่ของ

จิ่นเหยียน จากรูปการณ์ในปัจจุบัน หากเจ้าคิดออกจากเมืองเทียนฉี่  

ต่อให้ส�านักไป่เสี่ยวทุ่มสุดก�าลังก็มั่นใจเพียงเจ็ดส่วนว่าเจ้าจะไม่ตาย"

"ข้าต้องการสิบส่วน" จิ่นเหยียนกงกงพูดโพล่งออกมาตามตรง

จีเสวี่ยมุ่นคิ้วกล่าว "ใต้หล้าไม่มีการค้าขายสิบส่วน"

"เหตุใดไม่มี" เสียงของจิ่นเหยียนกงกงเจือแววโทสะ

"หากผูข้วางทางเบือ้งหน้าเป็นไป่หลีต่งจวินกับลัว่ชงิหยาง หากว่า

พวกมนัประสงค์ฆ่าเจ้า ใต้หล้าน้ีผูใ้ดช่วยชวิีตเจ้าได้บ้าง" จเีสว่ียถามกลบั

"เช่นนั้นก็เปรียบเทียบราคาดู ส�านักไป่เสี่ยวมีเจ็ดส่วน ฝ่ายใดม ี

เก้าส่วน" จิ่นเหยียนกงกงผายมือกล่าว "เหตุใดข้าต้องเลือกเจ้าด้วย"

เจ้าหน้าที่หน้ากากเหล็กทั้งหกปรึกษาหารือกันครู่หนึ่ง จีเสวี่ย 

กอดพลองมุ่นคิ้วตรึกตรอง ชั่วครู่ต่อมาเจ้าหน้าท่ีหน้ากากเหล็กผู้เป็น

หัวหน้าก็ตบโต๊ะ "พวกเราเหน็ด้วยกับเจ้า ส�านักไป่เสีย่วยินยอมคุม้กันเจ้า 

ทกุด้านเพ่ือดแูต้มต่อของทกุฝ่าย สดุท้ายเจ้าค่อยเลอืกลูกค้าของเจ้าเอง"

"แต่ว่า?" จิน่เหยียนกงกงย่อมทราบว่าไม่มกีารค้าขายใดปราศจาก

ค่าตอบแทน

"ข้อมูลท้ังหมดนอกจากใบรายชื่อแผ่นน้ัน เจ้าต้องบอกพวกเรา 

โดยไม่มีค่าตอบแทน" จีเสวี่ยใช้พลองเคาะโต๊ะ กล่าวเสียงเคร่งขรึม

"หากไม่ล่ะ" จิ่นเหยียนกงกงเอ่ยถาม

เจ้าหน้าทีห่น้ากากเหลก็ตบโต๊ะดังปึง ประตเูหล็กด้านหลงัเปิดออก

อย่างแช่มช้า "ทางออกอยู่ตรงนัน้ เจ้าเดนิไปได้ ส�านักไป่เสีย่วของเราจะ

ไม่ท�าอันใดทั้งนั้น แต่ไม่เกินหน่ึงก้านธูปเจ้าจะกลายเป็นเหย่ือของคน 
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ทั้งเมืองเทียนฉี่"

"ข้าไม่ฆ่าเจ้า นั่นเป็นค�าสัญญาต่อจิ่นเซียน แต่เมืองเทียนฉ่ีมีแต่

คนอยากฆ่าเจ้า" จีเสวี่ยกล่าวอย่างอวดดี

จิ่นเหยียนกงกงทอดถอนใจ "ช่วยข้าติดต่อคนสามคน"

"กล่าว" เจ้าหน้าท่ีหน้ากากเหล็กหยิบพู่กันออกมาด้ามหน่ึงพลาง

เปิดสมุดจด

"เซียวเซ่อหย่งอันอ๋อง

จิ่นเซวียนขันทีใหญ่

เสิ่นซีตั๋วเสนาบดีศาลยุติธรรม"

เจ้าหน้าท่ีหน้ากากเหล็กหยุดพู่กันและฉีกสมุดหน้าน้ันเก็บไว้ใน 

หบีสดี�า ก่อนจะเดินถือเข้าห้องชัน้ในไปและเดินกลบัออกมาด้วยสองมอื

ว่างเปล่า "รุ่งขึ้นยามเซิน* เจ้าจะได้พบพวกมัน"

"ที่ใด" จิ่นเหยียนมุ่นคิ้วกล่าว

เจ้าหน้าที่หน้ากากเหล็กท้ังหกลุกขึ้นยืนพร้อมกัน เจ้าหน้าที่

หน้ากากเหล็กผู้เป็นหัวหน้ากล่าวตอบว่า "พวกเราย่อมเลือกสถานท่ี 

ที่เหมาะสมที่สุด หงหลูซื่อ"

ศาลยุติธรรม

เสิน่ซตีัว๋มองดเูทยีบสทีองตรงหน้า บนน้ันเขียนไว้ว่า...ส�านักไป่เสีย่ว

"ใต้เท้า ท่านว่าเมือ่ถงึตอนนัน้พวกเราส่งคนไปล้อมหงหลซูือ่เอาไว้

เลยดีหรือไม่ขอรับ" ครึ่งหน้าของรองเสนาบดีศาลยุติธรรมบวมแดง 

สายตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้น "ต่อรองกับขุนนางราชส�านัก นี่มัน 

เสียสติไปแล้วหรือ"

"ถกกฎเกณฑ์ราชส�านักกับส�านักไป่เสีย่ว เจ้าก็น่าจะเสยีสติเช่นกัน" 

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 – 16.59 น.
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เสิ่นซีตั๋วแค่นหัวร่อ

รองเสนาบดอีึง้งนั เอ่ยด้วยความงนุงง "ใต้เท้าหมายความว่าอย่างไร"

"เจ้าเลี้ยงอนุภรรยาไว้ท่ีร้านอว้ีซิ่วฝั่งประจิมใช่หรือไม่" เสิ่นซีต๋ัว 

ถามกลับ

รองเสนาบดีใบหน้าแดงเรื่อ "ใต้เท้าทราบได้อย่างไร"

"เจ้ายังเคยไปเดิมพันที่เชียนจินไถ เสียสามร้อยต�าลึงเงิน จนวันนี้

ยังติดหน้ีอยู่ ท่านรองถูไม่คิดบัญชีเจ้าเพราะเจ้ารับปากว่าจะให้มัน 

ไปเยี่ยมคนผู้หนึ่งในคุกเทียนอวี้ใช่หรือไม่" เสิ่นซีตั๋วเอ่ยถามต่อ

รองเสนาบดีตกใจจนขาอ่อน รีบคุกเข่าลง "ใต้เท้า ข้าผิดไปแล้ว! 

ข้าเลอะเลือนชั่วขณะ..."

"เรื่องเหล่าน้ีข้ารู้ ส�านักไป่เสี่ยวก็รู้ ใต้หล้าไม่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบ 

ผู้คนล้วนมีเรื่องราวที่พูดออกไปไม่ได้ ส�านักไป่เส่ียวมาท�าการค้าอย่าง

ซื่อตรง พวกเราพากองก�าลังไปบุกจับ ฟังไม่ขึ้น" เสิ่นซีตั๋วทอดถอนใจ

"ดังนั้นพรุ่งนี้พวกเราจะไปจริงหรือ"

"ไป เอาแต้มต่อของพวกเราไป"
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"นักโทษของราชส�านักคนหนึ่งน่ังรอประมูลราคาอยู่ในหน่วยงาน

ส�าคญัของราชส�านัก? ข้างนอกมแีต่คนอยากได้ตวัมนั ปรากฏว่าข้างใน

กลบัต่อรองราคากัน? เรือ่งนีฟั้งอย่างไรก็ชวนให้รูส้กึเหลอืเชือ่" เหลยอูเ๋จีย๋ 

นั่งอยู่บนข้ันบันไดหน้าโถงใหญ่กับเซียวเซ่อ มันยังคงรู้สึกว่าเรื่องราว 

ต่อจากนี้ออกจะเหลวไหลไปบ้าง

"เข้าหงหลูซื่อไม่ยาก แต่คิดจะออกไปก็เป็นเรื่องยากแล้ว ลูกค้า

สามคนท่ีมันเชิญมาวันน้ีย่อมมีสักคนพาตัวมันไป ทว่าคนท่ีเหลือย่อม 

ไม่ยอมจากไปโดยด ีแม้ฉากหน้าพ่ายแพ้ แต่ในทีล่บัย่อมหาทางเอาคนื" 

เซียวเซ่อกล่าว

"เช่นนั้นเรื่องนี้มีความหมายอันใด" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยถาม

"ใครเตรียมตัวมารอบคอบกว่าและสามารถรักษาชีวิตมันได้ มันก็

จะเลอืกคนผูน้ัน้ ในเมือ่พวกเรามาแล้วก็ต้องมัน่ใจว่าจะได้ตวัมนั" เซยีวเซ่อ 

ลุกขึ้นยืน ก้มหน้ากล่าว "ขันทีใหญ่"

จิ่นเซวียนกงกงขันทีใหญ่ที่สวมชุดคลุมงูเหลือมสีม่วงเดินเข้ามา

และคารวะกลับ "องค์ชาย"

บทที่ 411

ค�าสัตย์พญายม
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เหลยอู๋เจี๋ยพินิจมองจิ่นเซวียนกงกงหัวจรดเท้า ก่อนจะเอ่ยอย่าง

ข้องใจ "ข้าเคยพบท่านที่ใดสักแห่ง"

"สหายเหลยกล่าวขบขนัแล้ว เราเคยพบกันหลายครัง้" จิน่เซวียนกงกง 

ขันทีใหญ่แย้มยิ้ม

"ไม่ใช่ พวกเราเคยประมอืกนั" เหลยอูเ๋จีย๋ผดุลกุขึน้ เตรยีมจะพุ่งเข้าใส่

ทว่าเซียวเซ่อกลับย่ืนมือไปห้ามมันไว้ "วันน้ีไม่ได้มาด้วยเรื่องอื่น 

ถอยไป"

"องค์ชายเซยีวเซ่อหย่งอันอ๋อง เชญิ" จเีสว่ียเดนิออกมาจากโถงกลาง

"ไป" เซียวเซ่อหมุนกาย พาเหลยอู๋เจี๋ยเดินเข้าไป

"เซียวเซ่อ คนผู้น้ัน...ข้ารู้สึกว่ามันคือยอดฝีมือที่พวกเราเคยพบ 

ในวังหลวง" เหลยอู๋เจี๋ยกระซิบกล่าว

"ข้ารู้" เซียวเซ่อตอบกลับเบาๆ

ทั้งสองคนเดินเข้าไปในโถงใหญ่ พบเห็นเจ้าหน้าที่หน้ากากเหล็ก

ทั้งหกยืนเรียงสองแถวด้านละสามคน โต๊ะยาวตัวหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง 

ท้ายโต๊ะมจีิน่เหยียนกงกงท่ีมุน่ค้ิวเลก็น้อยน่ังอยู่กับจิน่เซยีนกงกงท่ีก�าลัง

หลับตาฟั่นลูกประค�า เซียวเซ่อกับเหลยอู๋เจี๋ยน่ังลงบนม้าน่ังยาวตรง 

หัวโต๊ะ

"ข้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อ" จิ่นเหยียนกงกงตรงเข้าประเด็นทันใด  

"หนึ่งชีวิตของข้าแลกกับใบรายชื่อแผ่นหนึ่ง"

"เมือ่เจ้าออกจากหงหลซูือ่ คนของเชยีนจนิไถและส่ีดรณุแห่งเทยีนฉ่ี 

ก็รออยู่ข้างนอกแล้ว พวกมันจะก่อจลาจลในเมือง ศิษย์ท้ังหกของ 

เมืองเสว่ียเยว่ียรวมถึงอัจฉริยะวิชากระบี่แห่งเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการ

ข้างกายข้าผู้นี้..."

เหลยอู๋เจี๋ยกระแอมกระไอ เพื่อยืนยันการมีอยู่ของตนเอง

เซียวเซ่อกลอกตาใส่มันพลางกล่าวต่อไป "จะคุ้มกันเจ้าออกจาก
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เมืองเทียนฉี่ นอกเมืองเทียนฉี่คือยุทธภพ หนทางในยุทธภพ...เมือง 

เสวี่ยเยวี่ยและคฤหาสน์สกุลเหลยจะปูทางให้เจ้าไว้อย่างดี"

"พวกเจ้าปกป้องข้าได้ตลอดชวิีตหรอื" จิน่เหยียนกงกงแค่นหวัเราะ

กล่าว "ยังคงให้ข้าอยู่ในท่ีแคบๆ อย่างเมอืงเสว่ียเยว่ียไปตลอดชวิีตอยู่ด"ี

"ชวีติของเจ้าไม่ได้ล�า้ค่าอย่างทีเ่จ้าคดิ อกีไม่นานรายชือ่ในนัน้ก็จะ

ไม่ส�าคัญอีกต่อไป ชีวิตของเจ้าก็จะย่ิงไร้ค่า เจ้าเป็นหนึ่งในขันทีใหญ ่

ทัง้ห้า ทว่าวรยุทธ์อ่อนด้อยกว่าคนอืน่ ย่ิงกว่าน้ัน..." จเีสว่ียเดนิมาข้างกาย 

เซียวเซ่อและเอ่ยปาก "ส�านักไป่เสี่ยวจะจัดเตรียมตัวตนใหม่ให้แก่เจ้า 

เมื่อเข้าสู่ยุทธภพ...ทุกคนจะหาเจ้าไม่พบไปตลอดกาล"

"ส�านักไป่เสี่ยว?" จิ่นเหยียนกงกงอึ้งงัน

"ส�านักไป่เสี่ยวอยู่ฝั่งข้า" เซียวเซ่อโบกมือ "นี่เป็นแต้มต่อของข้า"

ในราชส�านัก เป็นหย่งอันอ๋อง มีกองทัพหลางหยา ในเมืองเทียนฉี่ 

สามค�าสอนเก้าส�านกัอยู่ในมอื ในยุทธภพ ยังมเีมอืงเสว่ียเยว่ียและส�านกั

ไป่เสี่ยว

จิน่เหยียนกงกงทอดถอนใจ "มน่ิาเจ้าถึงได้เก่งกาจท่ีสุดในหมูอ่งค์ชาย"

"อย่างไร" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

"เจ้ามั่นใจว่าจะรักษาชีวิตข้าได้กี่ส่วน" จิ่นเหยียนกงกงถามกลับ

"เก้าส่วน" เซียวเซ่อกล่าวอย่างแช่มช้า

"ข้าหวังว่าเป็นสิบส่วน" จิ่นเหยียนกงกงมุ่นคิ้วกล่าว

"ถ้าในพวกเราสามคนมใีครรบัปากเจ้าว่าสบิส่วน เช่นน้ันเจ้าอย่าได้ 

เลือกมันเด็ดขาด เพราะหากเป็นเช่นนั้น เจ้า...ต้องตายอย่างแน่แท้"  

เซียวเซ่อลุกขึ้นยืน หมุนกายเดินออกนอกประตูไป

"ต้องตายแน่แท้เชียวล่ะ" เหลยอู๋เจี๋ยยักคิ้วให้เซียวเซ่อก่อนจะ 

ลุกเดินตามออกไป

"คนต่อไป?" จีเสวี่ยมองจิ่นเหยียนกงกง
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"จิ่นเซวียนขันทีใหญ่" จิ่นเหยียนกงกงกล่าวตอบ

หลังจากน้ันจิ่นเซวียนกงกงขันทีใหญ่ก็น่ังตรงท่ีของเซียวเซ่อ 

เมือ่ครูน่ี ้จิน่เหยียนกงกงคล้ายไม่คิดระลกึความหลงักับศษิย์พ่ีผูน้ี ้ยังคง

ตรงเข้าประเด็นทันที "ข้าอยากมีชีวิตอยู่"

จิ่นเซวียนกงกงเงียบงันครู่หน่ึง พลันถามกลับว่า "เจ้าแค่อยาก 

มีชีวิตอยู่หรือ"

จิ่นเหยียนกงกงอึ้งงัน เจ ้าหน้าที่หน้ากากเหล็กในห้องโถง 

สบสายตากัน

จิ่นเซียนกงกงทอดถอนใจเบาๆ

ขันทีใหญ่อย่างไรก็เป็นขันทีใหญ่ เพียงเอ่ยประโยคเดียวก็จับ 

จุดอ่อนของจิ่นเหยียนกงกงได้

"เจ้าไม่อยากไปเป็นคนเฝ้าสุสานท่ีน่ังรอความตายในสุสานหลวง 

เจ้าไม่อยากสูญเสียอ�านาจในตอนนี้ ไม่อยากเป็นคนธรรมดาท่ีร่อนเร ่

ในยุทธภพ เจ้ายังคงมเีสยีงขานรบัมหาศาล ชนชัน้สูงเหล่านัน้ล้วนหมอบ

แทบเท้าประจบสอพลอเจ้า เหตุใดแค่อยากมีชีวิตอยู่เล่า เจ้าเรียกร้อง 

ได้เยอะกว่านี้ เจ้าเป็นขันทีจั่งอิ้น มีชีวิตอยู่ต่อหรือ ไม่เพียงพอหรอก"

จิน่เหยียนกงกงเหง่ือโซมกายในชัว่พรบิตา เจ้าหน้าท่ีหน้ากากเหลก็ 

ทั้งหกต่างรู้สึกตึงเครียด จิ่นเซียนกงกงฟั่นลูกประค�าในมือเร็วขึ้นเรื่อยๆ

"ข้าให้เจ้าได้" จิ่นเซวียนกงกงวาดมือกล่าว "ตราบใดที่เจ้ามอบ 

ใบรายชื่อนั้นแก่ข้า ข้ารับรองว่าหนึ่งปีนี้เจ้าจะไม่ตาย"

"หลังจากหนึ่งปีเล่า" จิ่นเหยียนกงกงเหงื่อร่วงเผาะเหมือนน�้าฝน

"อ�านาจดังเดิม" จิ่นเซวียนกงกงกล่าวด้วยรอยยิ้มบาง

จิ่นเหยียนกงกงมองจิ่นเซวียนกงกง จิ่นเซวียนกงกงยังคงแย้มยิ้ม

สบตามนั จิน่เซยีนกงกงท่ีหลบัตามาตลอดพลนัลมืตาขึน้ มองจิน่เซวียน 

กงกงด้วยดวงตาวาวโรจน์
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ชั่วขณะน้ันมันมั่นใจในที่สุดว่าผู้ท่ีสังหารจิ่นอว้ีกงกงขันทีจั่งเช่อ 

จะต้องเป็นขันทีใหญ่จิ่นเซวียนกงกงอย่างแน่นอน อีกฝ่ายเผยเขี้ยวเล็บ

ออกมาแล้ว!

"ประเสริฐ" หลังจากเงียบงันครู่ใหญ่ จิ่นเหยียนกงกงก็พยักหน้า 

ในที่สุด "ขอบคุณขันทีใหญ่ ข้าเข้าใจแล้ว"

จิ่นเซวียนกงกงเก็บสายตากลับมาพลางแย้มย้ิม "หวังว่าเจ้าจะ 

เข้าใจจริงๆ"

"เรื่องนี้ขันทีใหญ่มั่นใจกี่ส่วน" จิ่นเหยียนกงกงยังคงถามค�าถามนี้

"เก้าส่วน" ค�าตอบของจิ่นเซวียนกงกงกลับเหมือนเซียวเซ่ออย่าง

น่าประหลาด

"อีกหนึ่งส่วนเล่า" จิ่นเหยียนกงกงถามต่อ

"โชคชะตาไม่อาจล่วงรู"้ จิน่เซวียนกงกงลกุขึน้ยืน "เรือ่งราวใต้หล้า

มอีนัใดแน่นอนเล่า จิน่เหยียน เจ้าเคยกล่าวค�าลวงหลอกมาตัง้มากมาย 

เหตุใดจะดูไม่ออกว่าถ้อยค�าใดหลอกลวงเจ้า"

"ข้าเข้าใจแล้ว โปรดให้เวลาข้าไตร่ตรอง" จิน่เหยียนกงกงเชด็เหง่ือ

บนหน้าผาก

ทว่าเจ้าหน้าทีห่น้ากากเหลก็ในห้องโถงกลบัมีเพียงค�าตอบเดยีวในใจ  

วิชาชนะใจผู้อื่น ขันทีใหญ่จิ่นเซวียนเหนือกว่าหย่งอันอ๋องหนึ่งแต้ม

คนต่อมาท่ีน่ังอยู่เบื้องหน้าจิ่นเหยียนกงกงกลับไม่ได้มาพูดจาดี

เหมือนคนก่อนๆ

มันสวมชุดขุนนางสีแดงโลหิต

เรื่องแรกเมื่อนั่งลงคือวางดาบบั่นศีรษะเล่มนั้นไว้บนโต๊ะ

บางทีเมืองเทียนฉี่อาจมีคนไม่เกรงกลัวมัน

แต่ไม่มีผู้ต้องโทษมหันต์คนใดไม่หวาดกลัวมัน

"ใต้เท้าเสิ่น" จิ่นเหยียนกงกงทอดถอนใจ น�้าเสียงไม่คล้ายเจรจา
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ต่อรองเหมอืนก่อนหน้านี ้หากแต่แฝงไว้ซึง่การวงิวอนร้องขอประการหน่ึง 

เคยีงเคล้าด้วยอารมณ์เปลีย่วเหงาวังเวงอยู่หลายส่วน "ข้าอยากมชีวิีตอยู"่

ค�าตอบของเสิ่นซีตั๋วรวบรัดยิ่ง "ได้"

เหนือความคาดหมาย จิ่นเหยียนกงกงพรูลมหายใจยาว

เสิน่ซตีัว๋เป็นขนุนางอ�ามหติ ในบรรดาเสนาบดศีาลยุตธิรรมรุน่ก่อนๆ  

บารมขีองมนัรุง่โรจน์ทีส่ดุ แต่มอียู่อย่างหนึง่ มนัเมตตากรณุากว่าเสนาบดี 

ศาลยุติธรรมคนก่อนยิ่งนัก มันไม่เคยหลอกลวงผู้ใด

ค�าสัตย์พญายม เสิ่นซีตั๋ว
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ภายในห้องโถงจมดิ่งสู่ความเงียบงันเนิ่นนาน

ในที่สุดเสิ่นซีตั๋วยังคงเอ่ยปากท�าลายความเงียบงันนี้ "ยังมีอันใด

จะถามอีกหรือไม่"

จิ่นเหยียนกงกงลังเลครู่หน่ึงก่อนถามต่อว่า "ข้าอยากรู้ว่าข้าจะ 

มีชีวิตอยู่ต่ออย่างไร"

"ก่อนอืน่เจ้าต้องส่งมอบใบรายชือ่ จากน้ันเจ้าจะถูกท�าลายวรยุทธ์

ทัง้หมด และเข้าไปอยู่ในห้องขงัของคุกเทยีนอว้ี ข้ารบัรองว่าเจ้าจะไม่ได้

รบัการปฏิบตัอิย่างโหดร้ายทารณุ หนึง่วนัสองมือ้ ไม่ต้องท�างาน แต่ออกจาก 

ห้องขังไม่ได้ เจ้าจะไม่มสีหายร่วมคุก ผูคุ้มก็จะไม่คยุกับเจ้า วันเวลาอาจ

ด�าเนินไปอย่างจืดชืดสักหน่อย แต่มิใช่ปราศจากความหวัง หากว่า

จักรพรรดิพระองค์ใหม่อภิเษกสมรสหรือประสบภัยธรรมชาติก็จะได้รับ

พระราชทานอภัยโทษ เจ้าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก่อกบฏ เดิมทีไม่อยู่ใน 

รายชื่ออภัยโทษ แต่จะได้ลดหย่อนโทษเพราะมอบตัว กอปรกับส่งมอบ

ใบรายชื่อท่ีช่วยข้าสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด ข้าจะเกลี้ยกล่อมฝ่าบาท"  

เสิ่นซีตั๋วกล่าวอย่างไม่ช้าไม่เร็ว

บทที่ 412

ข้อแลกเปลี่ยนหนึ่งชีวิต (1)
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จิน่เหยียนกงกงหัวเราะฝืดเฝ่ือนครูห่น่ึง "นีน่่ะหรือการมชีวิีตอยู่ต่อไป 

ที่ใต้เท้าเสิ่นหมายถึง"

"คนในคุกเทียนอว้ี ข้าไม่ให้มันตาย ล้วนแต่อยู่อย่างสุขสบาย"  

เสิ่นซีตั๋วกล่าวอย่างจริงจัง

ตามความเป็นจรงิ ค�าว่ามชีวิีตอยู่ต่อของเสิน่ซตีัว๋ต่างจากของเซยีวเซ่อ  

กับสิ่งที่จิ่นเซวียนกงกงกล่าวยิ่ง ต่างกันราวฟ้ากับเหว แต่ว่าความมั่นใจ

ของมันคล้ายว่าเต็มเปี่ยมยิ่งกว่า

"ใต้เท้าเสิ่นมั่นใจกี่ส่วน" จิ่นเหยียนกงกงยังคงถามค�าถามนี้

"เกือบสิบส่วน" ค�าตอบของเสิ่นซีตั๋วต่างออกไปเล็กน้อย

จิ่นเหยียนกงกงอดสงสัยไม่ได้ "เหตุใดถึงเป็นเกือบ" 

"ยังมีความเป็นไปได้หน่ึงที่ข้าไม่อาจท�าตามสัญญา นั่นก็คือ..." 

เสิ่นซีตั๋วหยุดไปเล็กน้อย "ข้าตายก่อนเจ้า"

เสิน่ซตีัว๋เสนาบดีศาลยุติธรรม สมกับเป็นหมาป่าดุร้ายในเมอืงเทยีนฉี่ 

ที่ผู้คนต่างหวาดกลัว

"ข้าเข้าใจแล้ว" จิน่เหยียนกงกงพยักหน้า "ขอบคณุใต้เท้าเสิน่ย่ิงนกั"

"ข้ายังมีประโยคสุดท้ายที่จะบอกเจ้า" เสิ่นซีตั๋วพลันกล่าว

"ใต้เท้าโปรดกล่าว"

"หากเจ้าเลอืกผูอ้ืน่ เช่นนัน้ข้ามัน่ใจสบิส่วนว่าจะฆ่าเจ้า ศาลยุตธิรรม 

ไม่เคยละเว้นนกัโทษคนใด สดุหล้าฟ้าเขยีว พวกข้าจะตามล่าเจ้า ข้าไม่สงสยั 

ว่าพวกมันมีก�าลังพาเจ้าออกจากเมืองเทียนฉี่ได้ แต่วันเวลาหลังจากน้ี

ของเจ้า โปรดรอคอยการไล่ล่าของพวกข้าทุกชัว่ขณะจติ" เสิน่ซตีัว๋ย้ิมกล่าว  

"ไม่ตายไม่เลิกรา เจ้าตายหรือข้าตาย"

"ใต้เท้าเสิน่" จิน่เซยีนกงกงวางสร้อยประค�าลงบนโต๊ะ "โปรดออกไปเถิด"

เสิ่นซีตั๋วหยิบดาบบั่นศีรษะบนโต๊ะข้ึนแล้วหันหลังเดินออกไป ท่ี

นอกประตูเซียวเซ่อกับเหลยอู๋เจี๋ยนั่งมองท้องฟ้าอยู่บนขั้นบันไดอย่าง



32 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 7

เงยีบงัน จิน่เซวียนกงกงขนัทีใหญ่นัง่ดืม่ชาอยูบ่นเก้าอีด้้านข้างอย่างแช่มช้า  

เสิ่นซีตั๋วถือดาบยืนตรงแหน็วอยู่ที่หน้าประตู

"ใต้เท้าเสิ่น" จิ่นเซวียนกงกงเอ่ยทักทาย

"ขันทีใหญ่ก็มาท�าการค้าเช่นนี้ด้วยหรือ" เสิ่นซีตั๋วถามกลับ

"อย่างไรก็เป็นศิษย์น้องของข้า" จิ่นเซวียนกงกงแย้มยิ้ม

"ขนัทีใหญ่มาทีแ่ห่งนี ้ฝ่าบาททรงทราบหรอืไม่" เสิน่ซตีัว๋เอ่ยถามต่อ

"คงเป็นเช่นนั้นกระมัง" จิ่นเซวียนกงกงไม่ให้ค�าตอบ

ภายในห้องโถง จิน่เซยีนกงกงทอดถอนใจแผ่วเบา "เลอืกเสิน่ซตีัว๋"

จิน่เหยียนกงกงด่ืมน�า้ชาตรงหน้าหมดรวดเดยีว "ข้าไม่อยากเข้าคกุ 

เทียนอวี้"

"ก็แค่สญูเสยีวรยุทธ์กับความอสิระไม่ก่ีปี เมือ่ออกจากคกุมาเจ้าจะ 

ได้มชีวิีตโดยไร้พันธนาการ เมือ่นัน้จะไม่มผีูใ้ดสนใจเจ้าอกี หงหลซูือ่ของข้า 

ก็ปกป้องเจ้าได้" จิ่นเซียนกงกงเกลี้ยกล่อม

"แต่ว่า..." จิน่เหยียนกงกงยังคงลงัเล ข้างหูของมนักลบัมคี�าพูดเมือ่ครู ่

ของจิ่นเซวียนกงกงดังขึ้น

'เหตุใดแค่อยากมีชีวิตอยู่เล่า'

'เจ้าเรียกร้องได้เยอะกว่านี้'

'เจ้าเป็นขันทีจั่งอิ้น มีชีวิตอยู่ต่อหรือ ไม่เพียงพอหรอก'

"อย่าเลือกจิ่นเซวียนเด็ดขาด" จิ่นเซียนกงกงกล่าวเสียงเคร่งขรึม 

"เหตุที่เจ้าเดินมาถึงจุดนี้เพราะความละโมบเกินไป เจ้าจะท�าผิดซ�้าสอง

ไม่ได้"

"แต่ว่าข้า..." จิ่นเหยียนกงกงเหง่ือแตกโซมกาย "ไม่อยากเข้าคุก

เทียนอวี้"

ทันใดนั้นหลิงจวินก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามา "อาจารย์!"

จิ่นเซียนกงกงมุ่นคิ้วกล่าว "มีอันใด"
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"มีคนมาอีกแล้วขอรับ" หลิงจวินตอบกลับ

"ผู้ใด" จิ่นเซียนกงกงเอ่ยอย่างไม่พึงใจ "มิใช่บอกว่าวันนี้ปิดประตู

ไม่รับแขกหรือ ต่อให้มันเป็นเสนาบดีห้ากรม วันนี้ก็ห้ามเข้าหงหลูซื่อ"

"เป็น..." หลิงจวินกล่าวอย่างจนปัญญา "หลันเยวี่ยโหว"

ท่านโหววยัเยาว์รปูงามในอาภรณ์สทีองห้อยดาบยืนอยู่กลางลานกว้าง  

มนัย้ิมมองคนท้ังหลายพลางเอ่ยเสยีงเรยีบเรือ่ย "ทกุท่านอารมณ์สุนทรีย์

ยิ่งนัก มาไหว้พระที่หงหลูซื่อกันหรือ"

"เสด็จอา" เซียวเซ่อยิ้มเล็กน้อยเป็นการทักทาย 

จิ่นเซวียนกงกงกับเสิ่นซีตั๋วท�าความเคารพอย่างพินอบพิเทา  

"ท่านโหว"

"เสนาบดศีาลยุตธิรรมผูค้วบคมุดแูลคดสี�าคญัของขุนนาง ขันทใีหญ่ 

แห่งวงัหลวงผูด้แูลปรนนบิตัข้ิางกายฝ่าบาท ละเลยหน้าที ่ละเลยหน้าทีกั่น 

เสียจริง" วาจาของหลันเยวี่ยโหวเปี่ยมด้วยการครุ่นคิดใคร่ครวญ

จิ่นเซวียนกงกงกับเสิ่นซีตั๋วไม่ทราบว่าสมควรตอบกลับอย่างไร

ความจริงแล้วหลันเยว่ียโหวก็เป็นคนเช่นน้ี ไม่ว่าเป็นจิ้งจอกเฒ่า 

ผูเ้ป่ียมเล่ห์เพทุบายหรอืว่าขนุนางผูเ้คร่งครดัชอบธรรม เมือ่อยู่ต่อหน้ามนั 

ล้วนอับจนค�าพูด

หลงิจวินเดนิออกมาค้อมกายให้หลนัเยว่ียโหว "ท่านโหว เชญิด้านใน 

พ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าขอตวัก่อน" หลนัเยว่ียโหวโบกมอืให้แล้วก้าวเข้าไปข้างใน เมือ่มนั 

เหน็บคุคลในนัน้กน่ิ็งอึง้ไปครูห่น่ึง "เจ้าหน้าทีห่น้ากากเหลก็ เลือ่มใสมานาน  

เลื่อมใสมานาน"

"ท่านโหวเชิญนั่ง" จีเสวี่ยชี้ไปที่เก้าอี้ตรงหัวโต๊ะยาว

หลันเยว่ียโหวพยักหน้าและหย่อนก้นลงน่ังอย่างไม่อินังขังขอบ  

มันมองจิ่นเหยียนกงกง ชิงกล่าวก่อนโดยไม่รออีกฝ่ายเอ่ยปาก "นักโทษ
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ของราชส�านกัเช่นเจ้านัดพบท่านอ๋อง เสนาบดีศาลยตุธิรรม และขนัทใีหญ่ 

ที่น่ี ช่างใจกล้าย่ิงนัก ข้ารู้ว่าเจ้าขว้างไหร้าวให้แตก* พันทัพหมื่นม้า 

ข้ามสะพานไม้เดี่ยว** ในใจมีเพียงความคิดเดียว...คือมีชีวิตอยู่ต่อไป 

ใช่หรือไม่"

จิน่เหยียนกงกงเดอืดดาลแต่ไม่กล้าเผยออกไป กล่าวเพียง "ท่านโหว 

คิดเห็นอย่างไร"

"เจ้ามชีวิีตอยู่ต่อไปได้" หลนัเยว่ียโหวย้ิมกล่าว "ไม่ต้องเข้าคกุเทยีนอว้ี  

ศาลยุติธรรมก็จะไม่ไล่ล่าเจ้า อยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข"

จิ่นเหยียนกงกงอึ้งงัน "ท่านโหวท�าได้หรือ"

"ข้าท�าไม่ได้ ข้าเป็นเพียงโหว เมืองเทียนฉี่ยังมีอ๋องอีกตั้งสามคน 

อย่างมากข้าก็เคยเป็นแค่ผู้ส�าเร็จราชการแทน อีกทั้งยังมีต่งจู้ไท่ซืออยู่ 

อย่างไรต่งจู้ไท่ซือก็เป็นผู้อาวุโส ข้าต้องเชื่อฟัง แต่ผู้ที่ส่งข้ามาตัดสินใจ

เรื่องนี้ได้" หลันเยว่ียโหวหยิบม้วนหนังสือออกมาสะบัดเปิด "นี่เป็น

ราชโองการอภัยโทษของเจ้า อ่านดูให้ดี"

"ผู้ที่ส่งท่านมาคือ..." จิ่นเหยียนกงกงพรูลมหายใจยาว "ฝ่าบาท"

"เจ้าเป็นขันทีจัง่อิน้ สมควรรูจ้กัตราราชลญัจกรบนน้ี" หลนัเยว่ียโหว 

เก็บม้วนหนังสือ "แต่ข้ายังให้เจ้าไม่ได้ เจ้าต้องตามข้าไปพบพระองค์  

น�าสิ่งของท่ีล�้าค่าท่ีสุดของเจ้าไปด้วย สิ่งของท่ีคนด้านนอกเหล่านั้น

ต้องการ"

เซียวเซ่อกับจิ่นเซวียนกงกงล้วนกล่าวผิดแล้ว บนโลกนี้มีคนมอบ

ความหวังสิบส่วนแก่มันได้จริงๆ อีกทั้งยังไม่หลอกลวงมัน

เพียงแต่มิคาดว่าคนผู้นั้นจะลงมือเท่านั้นเอง

"ฟังมาว่าเจ้าต้องท�าการเลอืก เช่นน้ันเจ้าเลอืกเถอะ" หลันเยว่ียโหว

* ขว้างไหร้าวให้แตก หมายถึงเมื่อมีข้อผิดพลาดแล้วไม่แก้ไข ปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายให้ถึงที่สุด

** พันทัพหมื่นม้าข้ามสะพานไม้เดี่ยว หมายถึงผู้ท่ีต้องการบรรลุถึงเป้าหมายมีมากมายนับไม่ถ้วน แต่ 

ผู้ที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้กลับมีน้อยคน
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ผายมือกล่าว "ข้าชมชอบสถานการณ์เช่นนี้มาก ข้ากับหลานชายน้อย

ของข้าผูน้ัน้ล้วนรกัการเดิมพัน แต่ข้าชมชอบเหน็อกีฝ่าย...หมดทางเลอืก"

จิ่นเหยียนกงกงไม่ลังเลแม้แต่น้อย พยักหน้ากล่าวว่า "กระหม่อม

จะไปกับท่าน"

"กงกงเป็นคนปราดเปรื่องย่ิงนัก" หลันเยว่ียโหวลุกขึ้นยืนพลาง 

ตบโต๊ะ "เช่นนั้นพวกเราก็...ออกเดินทางกันเถอะ"
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จิ่นเหยียนกงกงเงียบงันอยู่นาน ก่อนจะเอ่ยปากอีกครั้ง "ท่านโหว

พากระหม่อมเข้าวังหลวงได้อย่างปลอดภัยหรือ"

"ข้ามีดาบเล่มหน่ึง นอกประตูยังมีหน่วยพยัคฆ์เผ่นสามร้อยนาย 

กงกงควรปีติยินดี อย่างน้อยน่ีก็เทียบเท่าการปฏิบัติดูแลต่อจักรพรรดิ" 

หลนัเยว่ียโหวผดุลกุข้ึน ก้มศีรษะต่อจิน่เซยีนกงกง "จิน่เซยีนกงกง รบกวน

แล้ว"

จิ่นเซียนกงกงวางสร้อยประค�าในมือลงด้วยสีหน้านอบน้อม 

"ขอบคุณท่านโหวยิ่งนัก"

"ไม่ต้องขอบคุณข้า ผู ้ที่ต้องขอบคุณคือฝ่าบาทของพวกเจ้า"  

หลันเยวี่ยโหวหันหลังเดินออกนอกประตูไป

เซยีวเซ่อไม่รูว่้าเดด็หญ้าหางกระรอกมาจากท่ีใด มนัคาบดอกหญ้า

นอนชมอาทติย์อสัดงโดยมเีหลยอูเ๋จีย๋เชด็ฝักกระบีอ่ยู่ข้างๆ จิน่เซวียนกงกง 

ขันทีใหญ่เหม่อมองที่ห่างไกลคล้ายก�าลังชมตะวันตกดินอยู่เช่นกัน  

เสิ่นซีตั๋วถือดาบบั่นศีรษะอยู่ในมือ มองหลันเยวี่ยโหวอย่างสนใจ

หลนัเยวีย่โหวย้ิมมองพวกมนัพลางกระแอมกระไอ "ทุกท่าน กล้าได้ 

บทที่ 413

ข้อแลกเปลี่ยนหนึ่งชีวิต (2)
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กล้าเสีย ออมมือแล้ว!"

"ไป" เซียวเซ่อผุดลุกขึ้นแล้วเดินตรงออกนอกประตู

เหลยอูเ๋จีย๋เร่งติดตามไป ในใจเต็มไปด้วยความสงสยั "เพราะเหตใุด  

หลันเยวี่ยโหวมิใช่ช่วยพวกเรามาตลอดหรือ ในเมื่อมันชนะแล้ว เช่นนั้น

ก็ไม่เป็นผลเสียต่อพวกเรานี่นา"

"หลันเยวี่ยโหวไม่ย�่าน�้าคร�าครานี้หรอก มันมาเป็นตัวแทนของ 

เสด็จพ่อ" เซียวเซ่อกล่าว

"ตัวแทนของจักรพรรดิ? ศาลยุติธรรมมิใช่เป็นตัวแทนจักรพรรดิ

หรอกหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยถาม

"ดังนั้นก็แปลว่าเสด็จพ่อมีแผนการอื่น จิตใจของเสด็จพ่อมิอาจ

คาดเดา แต่ถ้าคนท่ีส�าคัญถึงเพียงนี้หลุดมือไปก็นับเป็นความเสียหาย

อันใหญ่หลวง อีกอย่างพวกเราไม่รู้ว่ามันเข้าวังไปแล้วจะเกิดอันใดขึ้น" 

เซียวเซ่อกล่าวเสียงเบา

เหลยอูเ๋จ๋ียตกตะลงึ ก่อนจะกระจ่างแจ้งโดยพลัน "เจ้าหมายความว่า..."

"แจ้งทกุคนให้เตรยีมตัวแย่งคน" เซยีวเซ่อเอ่ยเสยีงดดุนั "ปล่อยมนั

หลุดรอดไปจากมือพวกเราไม่ได้เด็ดขาด"

ภายในหงหลซูือ่ เสิน่ซตีัว๋เดนิเข้ามาถามว่า "ท่านโหว ท่านมาครัง้น้ี 

เป็นเจตนาของผู้ใด"

หลันเยวี่ยโหวแย้มยิ้ม เอ่ยอย่างแช่มช้า "เจตนาของฝ่าบาท"

"เรือ่งน้ีฝ่าบาทยกให้เป็นหน้าท่ีศาลยุติธรรมแล้ว" เสิน่ซตีัว๋เอ่ยปาก

หยั่งเชิง

"ศาลยุตธิรรมก็ส่วนศาลยุติธรรม หลนัเยว่ียโหวกส่็วนหลนัเยว่ียโหว"  

หลันเยวี่ยโหวตบไหล่เสิ่นซีตั๋ว "ใต้เท้าเสิ่นท�าตามหน้าที่ก็พอแล้ว"

เสิ่นซีตั๋วมุ่นคิ้วเล็กน้อย "ข้าจะดูราชโองการของฝ่าบาท"

หลันเยวี่ยโหวเลิกคิ้ว "บังอาจ!"
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"ท่านคบค้าสมาคมกับหย่งอันอ๋อง ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านโหว 

ไม่ได้หลอกข้า" เสิ่นซีตั๋วเอ่ยเสียงดุดัน

"ใต้เท้าเสิ่นจะลองดูก็ได้" หลันเยวี่ยโหวพูดจายั่วยุ

เสิ่นซีตั๋วจับดาบบั่นศีรษะ "นอกเสียจากได้เห็นราชโองการของ 

ฝ่าบาท ไม่อย่างนั้นข้าก็ยอมรับเพียงราชโองการในมือข้าเท่านั้น"

"เชิญตามสบาย" หลันเยวี่ยโหวสะบัดแขนเสื้อ เสิ่นซีตั๋วเดินฮึดฮัด

ออกไป

"ท่านโหว" จิ่นเซวียนกงกงท�าความเคารพอย่างนอบน้อม

"ขันทีใหญ่มีธุระอันใด" หลันเยวี่ยโหวเอ่ยถาม

"จากหงหลูซื่อไปวังหลวงโดยรถม้าใช้เวลานานเท่าไรพ่ะย่ะค่ะ"  

จิ่นเซวียนกงกงเอ่ยถาม

"ครึง่ชัว่ยามกระมงั บางคราก็ไปเรว็ บางคราก็ไปช้า" หลันเยว่ียโหว

กล่าวอย่างแฝงความนัย

จิ่นเซวียนกงกงแย้มยิ้ม "หนทางนี้คืนนี้เกรงว่าจะล�าบาก"

"ขันทีใหญ่ ข้ามีเรื่องหนึ่งต้องบอกเจ้า" หลันเยวี่ยโหวพลันกล่าว

รอยย้ิมบนใบหน้าของจิ่นเซวียนกงกงยังไม่แปรเปล่ียน "ท่านโหว

โปรดกล่าว"

"เรื่องของเจ้า เสด็จพ่ีปิดตาข้างหนึ่งมาโดยตลอด เพราะเสด็จพ่ี 

เห็นคุณค่ามิตรภาพที่เจ้าเคียงข้างมาจนเติบใหญ่ แต่มิตรภาพเหล่านี้

ย่อมมีวันสิ้นสุดลง ย่ิงกว่าน้ัน...มิตรภาพของจักรพรรดิเจ้าเก็บรักษา 

เอาไว้จะดีกว่า" หลันเยวี่ยโหวยิ้มกล่าว

จิ่นเซวียนกงกงก้มศีรษะ "จิ่นเซวียนจดจ�าไว้แล้ว กระหม่อมก็มี 

หนึ่งประโยคมอบให้หลันเยวี่ยโหวเช่นกัน"

"ว่า?" หลันเยวี่ยโหวมองจิ่นเซวียนกงกงอย่างใคร่รู้

จิน่เซวียนกงกงตบบ่าหลนัเยว่ียโหว "ยืนอยู่จงึจะพูดได้ หากตายไป 
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ก็ไม่เหลืออันใดแล้ว" เมื่อกล่าวจบจิ่นเซวียนกงกงก็ตรงออกประตูไป

นอกหงหลซูือ่ เสิน่ซต๋ัีวกวักมอืเรยีกรองเสนาบดศีาลยุตธิรรมผู้นัน้มา

"ใต้เท้า ไม่ส�าเร็จหรือขอรับ" รองเสนาบดีกล่าวแผ่วเบา

เสิน่ซตีัว๋พยักหน้า "เกิดการเปลีย่นแปลงนิดหน่อย ประเดีย๋วพอคนที่ 

อยู่ในนั้นออกมา ให้เหล่าสหายตามไป ฟังสัญญาณจากข้าแล้วจับตัว

จิ่นเหยียนกลับมา"

"ผู้ใดพาตัวมันไปขอรับ" รองหัวหน้าเอ่ยถาม

"หลันเยวี่ยโหว" เสิ่นซีตั๋วกล่าวเสียงเคร่งขรึม

รองเสนาบดีเกาหัวแกรกด้วยสีหน้าเหยเก "ใต้เท้า ท่านไม่ล่วงเกิน

คนเก่งกาจไปเสียหมดได้หรือไม่ขอรับ"

ทันใดนั้นจิ่นเซวียนกงกงก็เดินออกมา เผชิญหน้ากับเสิ่นซีตั๋ว

"ขันทีใหญ่จะกลับวังหรือ" เสิ่นซีตั๋วเอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม

"ใต้เท้าจะกลับศาลยุติธรรมหรือไม่เล่า" จิ่นเซวียนกงกงถามกลับ

ทั้งสองสบตาและยิ้ม ก่อนจะเดินแยกกันไป

"พูดมาครึง่วัน สดุท้ายยังต้องดวลหมดักันอยู่ด"ี เสิน่ซตีัว๋กล่าวแผ่วเบา

ในหงหลูซื่อ จิ่นเหยียนกงกงกับจิ่นเซียนกงกงเดินมายังลานกว้าง 

หลิงจวินและปั๋วยงต่างพกกระบี่ติดตามรับใช้ขนาบข้าง

หลันเยวี่ยโหวอึ้งงัน "จิ่นเซียนกงกง นี่คือ?"

"กระหม่อมไม่กล่าว ท่านโหวย่อมต้องทราบอยู่แล้ว เมือ่ไรท่ีพวกเรา 

ก้าวออกจากประตบูานนีไ้ปก็จะมสีายตานับไม่ถ้วนจบัจ้องมาท่ีพวกเรา" 

จิน่เซยีนกงกงเก็บสร้อยประค�า เปลีย่นมาถือกระบีท่ีโ่ด่งดงัทัว่หล้าเล่มน้ัน  

"ก่อนถึงวังหลวงจะต้องมคีนลงมอืแน่ ถึงแม้ศษิย์น้องของข้าผูนี้ก้ระท�าผดิ  

แต่กระหม่อมก็อยากช่วยชวิีตมนั หลนัเยว่ียโหวโปรดอนญุาตให้กระหม่อม 

ร่วมเดินทาง"



40 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 7

"เช่นนัน้ก็รบกวนกงกงแล้ว" หลนัเยว่ียโหวพยักหน้าตกลง มนัเดนิไป 

ที่หน้าประตู ผิวปากหนึ่งเสียง รถม้าคันหนึ่งเคลื่อนมาจากที่ไม่ไกล

"หน่วยพยัคฆ์เผ่น รวมตัว!" หลันเยวี่ยโหวพลันตะโกนเสียงดังลั่น 

เสียงกีบม้าดังแว่วมาอย่างแช่มช้าท่ามกลางความมืดมิด เหล่าทหาร

หลายร้อยนายท่ีบนชุดเกราะสลักลายหัวพยัคฆ์ขี่ม้าจากท่ีห่างไกล  

มารวมตัวกันอยู่หน้าประตูหงหลูซื่อ

"หน่วยพยัคฆ์เผ่นน�าทาง หลันเยว่ียโหวและขันทีจั่งเซียงคุ้มกัน  

นีคื่อการปฏบัิตดิแูลทีม่ต่ีอโอรสสวรรค์เท่านัน้" หลนัเยวีย่โหวสะบดัแขนเสือ้  

"เชิญเถอะ"

จิ่นเหยียนกงกงมองดูรอบด้านอย่างระแวดระวัง จิ่นเซียนกงกง 

ตบไหล่ของมันพลางกล่าวปลอบ "วางใจเถอะ ต่อให้พวกมันใจกล้า 

เพียงใดก็ไม่กล้าลงมือที่นี่"

จิ่นเหยียนกงกงพยักหน้า เดินขึ้นรถม้า จิ่นเซียนกงกงได้ยินเสียง

กระเบ้ืองแตกดงัมาจากบนหลงัคา เมือ่เงยหน้ากลบัพบจเีสว่ียทีเ่รอืนผม

ขาวโพลนนั่งอยู่บนนั้น

"จิ่นเซียนกงกง ข้าวุ่นมาครึ่งวัน แต่เหย่ือกลับถูกผู้อื่นแย่งไป"  

น�้าเสียงของจีเสวี่ยเต็มไปด้วยความจนใจ

"นอกจากใบรายชื่อแผ่นน้ัน จิ่นเหยียนได้มอบข่าวที่รวบรวมมา

หลายสบิปีให้ส�านกัไป่เสีย่วแล้ว การค้าขายครัง้น้ีของพวกเจ้าไม่ขาดทนุ" 

จิ่นเซียนกงกงกล่าว

"แล้วหากข้าอยากได้เพียงใบรายชื่อแผ่นน้ันเล่า" จีเสวี่ยแกว่ง 

ป้ายค�าสั่งในมือ บนนั้นสลักลายพยัคฆ์ขาวสละสลวยเสมือนจริง

"พยัคฆ์ขาว?" จิ่นเซียนกงกงจับด้ามกระบี่ตามสัญชาตญาณ

"ต่อจากน้ีข้าไม่ใช่ตัวแทนส�านักไป่เสี่ยว หากแต่เป็นพยัคฆ์ขาว

หนึ่งในสี่ผู้คุ้มกันเทียนฉี่" จีเสวี่ยผุดลุกขึ้น กระโดดจากไปแสนไกล
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"บตุรสาวของจรีัว่เฟิงอย่างนัน้ร"ึ หลนัเยว่ียโหวมองแผ่นหลังของนาง 

พลางสะท้อนใจกล่าว

อาทิตย์อัสดงลงทิศประจิม ราตรีกาลคืบคลานเข้ามาแล้ว รถม้า

มุ่งหน้าไปยังวังหลวงโดยมีหน่วยพยัคฆ์เผ่นหลายร้อยนายคุ้มกัน

ระหว่างทาง ภูตผีปีศาจและวิญญาณนับร้อยร่อนเร่ในยามวิกาล 

ไม่ว่าจะเป็นบรรดาองค์ชายที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ หรือผู้พิพากษา 

ผู้ก�าหนดโทษประหารของโลกมนุษย์ หรือว่าเป็นคนอื่นๆ ท่ีรอคอยอยู่ 

โดยไม่เปิดเผยใบหน้า

ล้วนชักดาบออกมาแล้ว
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"ใกล้ถึงถนนซ่งอว๋ีแล้ว จะมทีางเลีย้วหน่ึง ถนนสายนัน้ไม่กว้างขวาง 

พอ หน่วยพยัคฆ์เผ่นจ�าต้องกระจายก�าลัง อีกทั้งถนนยังคับแคบผู้คน

เบียดเสียด ไม่เอื้อต่อการขี่ม้าอย่างยิ่ง" หลันเยว่ียโหวส่ายหน้าอย่าง 

จนปัญญา "ท่ีนั่นจะต้องมีมือสังหารกลุ่มใหญ่รอพวกเราอยู่เป็นแน่  

พวกเจ้าเลือกที่ตั้งหงหลูซื่อกันอย่างไรนะ"

"หงหลูซื่อเก่ียวข้องกับศาสนา ศาสนาหมัวเฉี่ยนในราชวงศ์ก่อน 

มศีาสนิกชนมากมาย พวกมนัเคยก่อกบฏในเมอืงเทียนฉี ่เป้าหมายแรก

ของการโจมตคีอืหงหลซูือ่ หลงัจากเรือ่งคราน้ันหงหลซูือ่ก็ย้ายมาอยู่ทีน่ี่ 

เพราะหากกองก�าลังกลุ่มใหญ่คิดโจมตีที่นี่ ย่อมเกิดความวุ่นวายอย่าง

แน่นอน" จิ่นเซียนกงกงอธิบาย "ถนนซ่งอวี๋เป็นอุปสรรคโดยแท้"

"ถนนซ่งอวี๋เป็นโอกาสแรกและโอกาสที่ดีที่สุด" เย่ียรั่วอีวาดน้ิว 

บนแผนที่ "ที่น่ีหนทางคับแคบ หน่วยพยัคฆ์เผ่นเคลื่อนไหวไม่สะดวก 

เป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุด โอกาสครั้งท่ีสองอยู่ตรงถนนเฉิงฟาง ถนนสายน้ี 

กว้างขวางทอดยาว แต่มร้ีานค้าเรยีงรายตามสองข้างทาง สะดวกส�าหรบั

บทที่ 414

ภูตผีปีศาจ



Zhou Munan 43

ดักซุ่ม แต่เราจะไม่ตัดความเป็นไปได้อ่ืนออก ที่ต้องจับตาอีกแห่งคือ 

ถนนลี่เหอ"

"ถนนลีเ่หอ?" เหลยอูเ๋จีย๋พินิจมองอย่างละเอียด "ถนนสายนีข้้าเคย

ไปใช่หรือไม่"

"เจ้าเคยไปจริง ซาลาเปาของที่นั่นอร่อยมาก เจ้าเคยไปกับศิษย์พี่

ที่ชอบกินซาลาเปาคนนั้น" เยี่ยรั่วอียิ้มกล่าว

"ข้าจ�าได้แล้ว ถนนสายนี้!" เหลยอู๋เจี๋ยนึกขึ้นได้ แต่แล้วก็มุ่นค้ิว

เข้าหากัน "คับแคบย่ิงนัก น่าจะเดินได้เพียงสี่ห้าคน พวกมันไม่มีทาง 

ไปทางนี้หรอกกระมัง"

"บ่อยครั้งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงจะเป็นไปได้มากที่สุด" เยี่ยรั่วอีกล่าว

เสียงเคร่งขรึม "หากพวกมันอยากไปถึงวังหลวงอย่างปลอดภัยก็ต้องท�า

เรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้ เพราะเรือ่งนีเ้ดิมทก็ีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว หากจกัรพรรดิ 

น�าตัวนักโทษเข้าวังอย่างสง่าผ่าเผยย่อมไม่เป็นไร แต่เห็นได้ชัดว่า

จักรพรรดิมีจุดมุ่งหมายอื่น และจุดมุ่งหมายนั้นไม่อาจเปิดเผยได้ ดังนั้น

พระองค์ก็เหมือนกับพวกเรา หากอยากได้คนก็ต้องแย่ง"

"ยังมีโอกาสอื่นอีกหรือไม่" เซียวเซ่อเอ่ยถาม

"ทีน่ี"่ เย่ียรัว่อวีาดนิว้ลงบนต�าแหน่งตรงกันข้ามกับทีเ่พ่ิงกล่าวเมือ่ครู่ 

เป็นวงกลมใหญ่กว่าเดิมพลางเอ่ย "นี่เป็นโอกาสสุดท้าย พ้ืนที่ว่างหน้า

วังหลวงผนืนี ้ถ้าเดนิมาถึงตรงนี ้นัน่จะเป็นสดุม้วนแผนที ่มดีสัน้กจ็ะปรากฏ  

เปิดโปงโฉมหน้า"

"กล่าวมาตัง้มากมาย ตกลงพวกเราจะไปทีใ่ด" เหลยอูเ๋จีย๋ผายมอืกล่าว  

"เอาแบบตรงไปตรงมาที่สุด"

"ไม่ไปถนนซ่งอว๋ี น่ันเป็นกบัดักแรก ข้าคิดว่าอย่างไรหลนัเยวีย่โหว

ก็เตรยีมตวัมารอบคอบท่ีสดุ พวกเราจะไปทีนี่กั่น" เซยีวเซ่อชีล้งบนแผนท่ี

"เจ้าแน่ใจหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยถาม
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"ไปกันเถอะ" เซียวเซ่อหมุนกายกล่าว "วันน้ีจะต้องเป็นสงคราม 

นองเลือดอย่างแน่นอน"

"ข้าไปด้วย" น�้าเสียงฉายแววอ่อนล้าดังขึ้น คนทั้งหลายหันไปมอง 

พบว่าซือคงเชียนลั่วก�าลังถือทวนยาวยืนอยู่ตรงนั้น

เซียวเซ่อส่ายหน้า "เจ้ายังไม่หายดี ไปไม่ได้"

"ไม่ได้ มแีค่เหลยอู๋เจีย๋ไปกับเจ้าคนเดียว ข้าไม่วางใจ" ซอืคงเชยีนลัว่ 

กล่าว

เหลยอูเ๋จีย๋โต้แย้งอย่างไม่พึงใจ "เหตใุดไม่วางใจ ราชครูยงัเคยชืน่ชม 

พรสวรรค์ของข้า"

"มใิช่ใครไปกับใคร" เซยีวเซ่อเดินไปหาซอืคงเชยีนลัว่ ย่ืนมอืลบูหวันาง  

"วางใจเถอะ ทุกอย่างจะเรียบร้อย"

"ถ้าทุกอย่างจบลงแล้ว..."

เซยีวเซ่อสบัสนัมอืลงบนต้นคอซอืคงเชยีนลัว่ นางพลนัหมดสตไิป 

เซยีวเซ่อเข้าไปประคองนาง ก่อนส่งต่อให้เย่ียรัว่อ ี"ดแูลนางให้ด ีรอพวกเรา 

พาตัวจิ่นเหยียนกลับมา"

"ข้า..." เยี่ยรั่วอีคล้ายมีค�าจะเอ่ย

"เจ้าก็ไปไม่ได้" เหลยอู๋เจี๋ยกล่าว

"ไปเถอะ เหลยอู๋เจี๋ย" เซียวเซ่อเดินออกไปข้างนอกและแหงนมอง

ท้องฟ้า "ข้าเหนื่อยแล้ว ทุกอย่างจะต้องจบลงโดยเร็ว"

เหลยอูเ๋จีย๋พยักหน้าย้ิมกล่าว "ข้ายังอยากถือกระบีฝ่่าฟันสดุขอบฟ้า  

ท่องทะยานหนทางยุทธภพ"

"ถือกระบีฝ่่าฟันสดุขอบฟ้า ท่องทะยานหนทางยุทธภพ..." เซยีวเซ่อ

พึมพ�าแผ่วเบา

"มีอันใดหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยเอ่ยถาม

เซียวเซ่อมุ่นคิ้ว "ไม่คล้องจองเลย"
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"จะใช้มือสังหารของส�านักอั้นเหอไปตลอดไม่ได้ หลงเสีย เหล่า

หน่วยกล้าตายของเจ้าเล่า" เซยีวอว่ีนัง่อยู่ในลานกว้าง ถึงแม้ปากเอ่ยถาม 

หลงเสีย แต่สายตากลับจับจ้องอยู่ที่เรือนหลังจวน

"ล้วนออกเดินทางไปแล้ว ขันทีใหญ่เป็นผู้บัญชาการพ่ะย่ะค่ะ"  

หลงเสียกล่าวตอบ

"ประเสรฐิ" เซยีวอว่ีพึมพ�าเบาๆ "อกีไม่ช้าเรือ่งทุกอย่างจะจบลงแล้ว"

"เบื้องหน้าก็เป็นถนนซ่งอวี๋แล้ว" หลันเยวี่ยโหวกดด้ามดาบ

จิ่นเซียนกงกงพยักหน้า "สัมผัสได้แล้ว พลังปราณบนถนนสายนี้

อธิบายได้เพียงสามค�าเท่านั้น...ภูตผีปีศาจ*"

หลันเยวี่ยโหวแย้มยิ้ม "กงกงอธิบายได้เหมาะสม"

จิน่เหยียนกงกงเชด็เหงือ่บนหน้าผาก "ไยข้าฟังแล้วรู้สกึน่าหวาดกลัว 

ถึงเพียงนี้"

"ชวิีตนีเ้จ้าท�าร้ายคนมามใิช่น้อย เจ้ารูห้รอืไม่ว่าคนเหล่านัน้ก่อนตาย 

หวาดกลัวเพียงใด" จิ่นเซียนกงกงย้อนถาม

จิ่นเหยียนกงกงหายใจถี่กระชั้น "จนป่านนี้แล้ว จิ่นเซียน เจ้าอย่า

เทศนาข้าเลย ข้ารู้ตัวว่าบาปกรรมหนักหนา แต่ข้ายังอยากมีชีวิตอยู่"

ขณะทัง้สองก�าลงัสนทนากันอยู่ก็พลนัรูส้กึว่าหลงัคารถม้าถูกของหนกั 

กระแทกใส่ ตามมาด้วยเสียงไอโขลกอย่างหนักหน่วงจากข้างนอก

จิน่เซยีนกงกงเปิดผ้าม่านรถม้า พบเห็นข้างนอกหมอกควันลอยอวล  

หน่วยพยัคฆ์เผ่นต่างพากันส�าลัก น�้าตาไหลลงมาไม่หยุด

"มีคนปล่อยควัน" จิ่นเซียนกงกงมุ่นคิ้วกล่าว

หลันเยวี่ยโหวมองดูปราดหนึ่งก่อนแหวกผ้าม่านเดินออกไปจาก

* ภูตผีปีศาจ ในที่นี้เป็นค�าเรียกรวมๆ ถึงภูต ผี ปีศาจ และวิญญาณร้ายที่ท�าร้ายผู้คนในต�านาน และยัง

เปรียบเปรยถึงคนชั่วร้ายทุกประเภท
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รถม้าโดยพลัน มันมีก�าลังภายในคุ้มกันกาย ควันเหล่านั้นอย่างมาก 

ก็ท�าได้แค่บดบังสายตา ทว่าแทรกซึมเข้าโพรงจมูกมันไม่ได้ มันก้มหน้า

ตะโกนเสียงดัง "ระวังด้านล่าง!"

ดงัคาด คนชดุด�าท่ีโพกผ้าปิดหน้าจ�านวนมากถือดาบยาวพุ่งเข้ามา 

ในขบวนรถ พวกมันต่างค้อมตัวลงต�่า ดาบยาวควงหมุนอยู่ในมือ

"ดาบไถดนิแห่งหลิง่หนาน" หลนัเยว่ียโหวฟันดาบยาวสะบัน้หมอกควนั 

เบื้องหน้า "ระวังด้านล่าง ระวังด้านล่าง!"

หมอกควันเบื้องหน้าจางหายไป ทันใดน้ันคนผู้หน่ึงก็ร่อนตัวลง 

หน้ารถม้า ม้าตัวนั้นร้องลั่น รถม้าที่พ่วงอยู่ข้างหลังเกือบพลิกคว�่า

"ผู้ใด!" หลันเยวี่ยโหวตวาดอย่างเดือดดาล

"ผู้เอาชีวิตเจ้า" คนผู้น้ันโพกผ้าปิดบังใบหน้า สายตาเหี้ยมเกรียม 

มันง้างหมัดพุ่งเข้าใส่หลันเยวี่ยโหว

หลันเยวี่ยโหวควงดาบยาวฟาดฟันใส่คนผู้นั้น

คนโพกหน้าไม่หลบหลีก หมัดถูกปล่อยออกมาทันใด

ดาบของหลนัเยว่ียโหวเน้นความ 'บ้าคลัง่' เป็นหลกั ได้เปรียบในด้าน 

ความแข็งกร้าวและพลังโจมตี แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหมัดของคนผู้นี้กลับ 

ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิง

"ดาบขวง?" คนโพกหน้าแค่นย้ิมกล่าว "อาจารย์ของเจ้าเคยประมอื

กับข้า มันมิใช่คู่ต่อสู้ของข้า"

ดาบของหลันเยว่ียโหวเคยเอาชนะผู้น�าสกุลของส�านักอั้นเหอได้ 

แต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนผู้นี้เพียงไม่ก่ีกระบวนท่าก็เริ่มอับจนหนทาง  

มือสังหารประเภทใดอยู่เหนือผู้น�าสกุลส�านักอั้นเหอได้

ในยุทธภพมีท�าเนียบมือสังหาร คนที่อยู่บนนั้นล้วนเป็นนักฆ่า 

ผู้นามกระฉ่อนยุทธภพ มีเพียงส�านักอั้นเหอท่ีดูแคลนท�าเนียบแผ่นนั้น 

ด้วยเพราะคนเหล่านั้นขึ้นท�าเนียบได้เน่ืองจากมือสังหารส�านักอั้นเหอ 
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ไม่เคยทิ้งชื่อ

มีเพียงคนเดียวที่ได้เป็นอันดับหนึ่งบนท�าเนียบนักฆ่า และต่อให้

เป็นเหล่ามอืสงัหารส�านกัอัน้เหอก็ไม่กล้าเคลอืบแคลงกังขาต่อต�าแหน่งนี้

เพราะมันแข็งแกร่งและโหดเหี้ยมยิ่ง

หลันเยวี่ยโหวเอ่ยเสียงดุดัน "ราชามือสังหาร หลีเทียน!"
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