
ตัว
อย
่าง



คำ�นำ�

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
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ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้า 

ซึง่อดุมไปด้วยความเขยีวชอุม่และความอบอุน่ในเมอืงเจยีงหนานทางใต้ของจนี

และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักก่ิง เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนในการด�ารงชีวิตและ

ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนักเขยีนประจ�าเวบ็ไซต์ 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 เตม็ไปด้วยเลือดอันร้อนรุม่และกล่ินอายของ

คนวยัเยาว์
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Zhou Munan 7

คนชุดด�ำพยักหน้ำ "ซูมู่อว่ี สกุลซู"

พ่อบ้ำนผู้นั้นหรี่ตำลง "ผู ้น�ำสกุลซูคนปัจจุบัน ขุ ่ยในกำลก่อน 

บุคคลใหญ่โตถึงเพียงน้ีของส�ำนักอ้ันเหอก็เข้ำเทียนฉี่มำแล้วหรือ"

ซูมู่อว่ีใช้มือซ้ำยปักคันร่มลงพ้ืน กระบี่บำงในอีกมือยกข้ึนชี้ไปยัง

พ่อบ้ำน "ท่ำนสมควรมิใช่ผู้นิรนำม"

ต่งจู้ไท่ซือแย้มย้ิม "มิใช่เพียงมีชื่อเสียง แต่ยังโด่งดังมำกด้วย"

พ่อบ้ำนก้มศีรษะให้ต่งจู้ไท่ซือ "นำยท่ำน โปรดอย่ำบั่นอำยุขัย 

ข้ำน้อย"

ซูมูอ่ว่ีจ้องมองพ่อบ้ำนผูน้ัน้อีกครัง้ ทันใดน้ันร่ำงมนัก็ขยับวบูไปยัง 

เบื้องหน้ำอีกฝ่ำยในพริบตำพร้อมตวัดกระบี่บำงใส่ ทว่ำพ่อบ้ำนผู้นั้น

กลับคว้ำจับเอำไว้ได้

ซูมู่อว่ีอำศัยแสงจันทร์มองจนชัดตำ มือของพ่อบ้ำนผู้น้ีสวมใส่

ถุงมือสีแดงฉำนคู่หนึ่ง

มอืของพ่อบ้ำนเปลีย่นท่วงท่ำเป็นงอน้ิวและดีดใส่ ซมููอ่ว่ีเหน็ดงัน้ัน 

ก็รีบร้ังกระบี่บำงกลับและกระโดดลอยถอย ก่อนร่อนลงยังท่ีท่ียืนอยู่ 

บทที่ 340

พ่อบ้านมือแกร่ง
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8 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 6

เมื่อครู่

ผู ้น�ำสกุลซูแห่งส�ำนักอั้นเหอรุกโจมตีติดต่อกันสองคร้ัง ล้วน 

คว้ำน�้ำเหลวกลับมำทั้งสองครั้ง

"หลีเทียน" ซูมู่อว่ีกล่ำวออกมำเบำๆ

ทว่ำเรื่องรำวท่ีอยู่เบื้องหลังค�ำน้ีกลับหนักหนำย่ิง

รำชำมอืสงัหำรหลเีทยีน ผูเ้คยเป็นอันดบัหน่ึงในท�ำเนยีบมอืสังหำร 

แห่งยุทธภพติดต่อกันมำสิบสำมปี ไม่มีใครทรำบว่ำมือมันเปื้อนเลือด

มำมำกเท่ำไรแล้ว กระท่ังมือสังหำรของส�ำนักอั้นเหอท่ีลึกลับที่สุดก็ยัง

ตำยไปด้วยน�้ำมือมันจ�ำนวนมำก ครั้งหนึ่งยังเคยบดบังส�ำนักอั้นเหอ 

จนมืดมิดไร้แสง ภำยหลังมันพบพำนยอดฝีมือหลำยสิบคนล้อมโจมตี

ท่ีเขำฉีเหลยจนบำดเจ็บสำหัสทว่ำหลบหนีไปได้ หลังจำกน้ันเป็นตำย

ไม่ทรำบ ร่องรอยไม่ปรำกฏ

"ผีถือร่ม" หลีเทียนเงยหน้ำมองซูมู ่อวี่ แผ่นหลังท่ีเดิมงอค่อม 

ยืดตรงขึ้น "ควำมเสียดำยท่ีไม่ได้ต่อสู้กับเจ้ำในกำลก่อนจะได้ชดเชย 

ในวันนี้แล้วหรือ"

"เจ้ำไม่ได้ตำย แต่บำดเจบ็สำหสั จวบจนวนันีก็้ยังไม่หำยด ีหำไม่แล้ว 

กำรโจมตีเมื่อครู่สมควรแข็งแกร่งกว่ำน้ี" ซูมู่อว่ีมุ่นคิ้วเล็กน้อย

"ปีน้ันส�ำนกัอัน้เหอของพวกเจ้ำสร้ำงหลุมพรำงเอำไว้ ข้ำทีร่อดจำก

ขุมนรกเช่นนั้นมำจะอยู่อย่ำงสุขสบำยได้หรือ" หลีเทียนย้ิมเย็น

"แต่เจ้ำเดินออกจำกนรกขุมนั้นมำแล้ว" ซูมู่อว่ีกล่ำว

หลีเทียนทะยำนร่ำงไปยังเบื้องหน้ำของซูมู่อว่ีในหนึ่งก้ำวพร้อม

ออกหมัดใส่อีกฝ่ำย "เพรำะข้ำคือขุมนรก!"

ซูมู่อว่ียกกระบี่บำงข้ึนรับ หน่ึงหมัดต่อยใส่มันจนลอยถอยไป!

หลีเทียนเข้ำประชิดตัวอีกครั้งและวำดออกไปอีกหน่ึงหมัด

"ได้ยินมำว่ำเจ้ำท�ำให้ค่ำยกลกระบีส่บิแปดเล่มของสกุลซปูรำกฏขึน้ 
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Zhou Munan 9

อีกครั้ง ข้ำอยำกเห็นสักครำ!" หลีเทียนโจมตีบีบคั้นในทุกฝีก้ำว

ซูมู่อว่ีถอยร่น "หำกจะดูกระบี่ของข้ำ ค่ำตอบแทนนั้นใหญ่ย่ิง"

หลเีทยีนหวัร่อเย็นเยียบ หน่ึงหมดัต่อยพ้ืนดนิเบือ้งล่ำงแตกกระจำย  

เศษหนิกระเด็นกระดอน บงัเกิดเสยีงสัน่สะเทอืนเลือ่นลัน่ "อยู่เบือ้งหน้ำข้ำ  

พูดจำอวดดีอันใด"

ต่งจูไ้ท่ซอืทอดถอนใจแผ่วเบำ "หลเีทยีน เจ้ำอยู่ไกลข้ำเกินไปแล้ว"

หลเีทยีนหันขวับไปอย่ำงตกตะลงึ "ไม่มทีำง" มนัคอืรำชำมอืสังหำร 

หลีเทียน ต่อให้อดีตบำดเจ็บสำหัส ปัจจุบันวรยุทธ์ยังไม่หวนคืน แต่

สัญชำตญำณของมือสังหำรยังคงอยู่ เมื่อครู่มันตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว

ว่ำรอบข้ำงไม่มีมือสังหำรคนอื่น

แต่มนัลมืไปว่ำส�ำนกัอ้ันเหอมสีกุลมู ่สกุลมูส่งัหำรคนโดยไร้สุม้เสยีง 

เสมอมำ

สตรีอำภรณ์ขำวผูห้นึง่ปรำกฏตวัข้ำงกำยต่งจูไ้ท่ซอืพร้อมผเีสือ้กระดำษ 

สว่ำงวูบวำบ สตรีอำภรณ์ขำวเอ่ยด้วยสุ้มเสียงเย็นสบำย "ข้ำน้อย 

มู่เหลียงเยว่ีย น้อมคำรวะต่งจู้ไท่ซือ"

ต่งจู้ไท่ซือตอบอย่ำงสุขุมเยือกเย็น "คำรวะแม่นำง"

"เดิมทีบุคคลเช่นต่งจู้ไท่ซือ มีเพียงมือสังหำรเช่นผู้น�ำสกุลซูจึงจะ

คู่ควรปลิดชีพท่ำน" มู่เหลียงเยว่ียเอ่ยเสียงเบำ "แต่ช่วยไม่ได้ วันนี้ไท่ซือ

ต้องตำยแล้ว"

"ต้องตำยเท่ำน้ันหรือ" ต่งจู้ไท่ซือเอ่ยถำม

มู่เหลียงเยว่ียพยักหน้ำ "น่ีคือชะตำของไท่ซือ"

ต่งจู้ไท่ซือย้ิมกล่ำว "เจ้ำไม่รู ้หรือว่ำข้ำมีชีวิตอยู่จนถึงยำมนี้ได ้

เพรำะข้ำต่งจู้ไม่เชื่อโชคชะตำ"

หลเีทียนค�ำรำมเสยีงกร้ำวและพยำยำมกลับไปยังข้ำงกำยต่งจูไ้ท่ซอื  

ทว่ำกระบี่บำงของซูมู่อวี่กลับขัดขวำงอยู่เบื้องหน้ำมัน
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10 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 6

ไม ่มีผู ้ ใดหนีรอดจำกพลังกระบี่อันหนำแน่นถ่ียิบประหนึ่ง 

ปรอยพิรุณของผีถือร่มได้โดยง่ำย แม้จะเป็นรำชำมือสังหำรหลีเทียน

ก็ตำม

"ไว้พบกันใหม่" มู่เหลียงเยว่ียโบกแขนเส้ือแผ่วเบำ ผีเส้ือกระดำษ

โผบินข้ึนรับลมเตรียมพุ่งลงมำสังหำร

แต่ทันใดนั้นกลับมีเสียงตวำดดังมำจำกด้ำนบน

"ร่วง!"

ผีเสื้อกระดำษพลันหล่นร่วงลงมำจริงๆ ดังค�ำกล่ำว

"ร่วง! ร่วง! ร่วง!" เสียงน่ันดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ำ

ผีเสื้อกระดำษท้ังหลำยร่วงกรำวลงมำบนพ้ืน

ต่อให้มผีเีสือ้กระดำษหน่ึงพันตัวบนิทะยำนข้ึนไปก็จะถูกผู้มำเยือนนี้ 

ซัดร่วงลงมำท้ังหมด

เพรำะนำงนำมว่ำเชียนลั่ว (นับพันร่วงหล่น)

ซือคงเชียนลั่ว!

เสียงมำถึงก่อน ทวนค่อยตำมมำ!

ซือคงเชียนลั่วเงื้อทวนยำวหวดลงบนพ้ืน ผีเสื้อกระดำษท่ียังคง

กระพือปีกถูกกวำดท�ำลำยจนแหลกลำญในชั่วพริบตำ

มู่เหลยีงเยว่ียตกตะลงึ ทว่ำยังคงสะบดัแขนเสือ้ม้วนตรงึทวนอิน๋เยวีย่ 

ที่โจมตีเข้ำมำไว้ได้

"เป็นเจ้ำหรอื" ซอืคงเชยีนลัว่เลกิคิว้และออกแรงเพ่ิม ทวนยำวในมอื 

ฉีกแขนเสื้อของอีกฝ่ำยขำดกระจุย

มู่เหลียงเยว่ียพลันเอ่ยเสียงแผ่วเบำ "กูซวี"

"ไม่ต้องกูแล้ว!" ซือคงเชียนลั่วหวดทวนลงพ้ืน "ท่ำนพ่อของข้ำคือ

เซยีนทวนผูท้ะลวงข่ำยอำคมกูซวีของบรรดำผูอ้ำวโุสพรรคมำร เจ้ำยังกล้ำ 

โอ้อวดข่ำยอำคมกูซวีนอกรีตต่อหน้ำข้ำหรือ"
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Zhou Munan 11

แผ่นหลังของมู ่เหลียงเยว่ียมีเหงื่อเย็นผุดพรำย นำงเคยพบ 

ซือคงเชียนลั่ว ในยำมนั้นอีกฝ่ำยเพิ่งเข้ำเขตแดนสำมัญวชิระ แต่

อำนุภำพทวนในยำมน้ีเห็นได้ชัดว่ำย่อมเป็นยอดฝีมือเขตแดนฟ้ำ 

ไร้พันธนำกำรเท่ำน้ันจึงมีได้

"ผู้น�ำสกุลซู" มู่เหลียงเยว่ียเอ่ยเรียก ผีเสื้อกระดำษในแขนเสื้อ 

อีกข้ำงบินพรูออกมำ ทว่ำพวกมันยังคงถูกทวนยำวของซือคงเชียนลั่ว 

กวำดล้ำงจนหมดสิ้น

ซูมูอ่ว่ีสะท้ำนวำบในใจ หลเีทียนท่ีอยู่ตรงหน้ำเผยรอยย้ิมเห้ียมเกรยีม  

ยำมน้ีเป็นหลีเทียนรั้งมันเอำไว้ หำใช่มันรั้งหลีเทียน

"ไป" ซูมู่อว่ีขยับวูบพุ่งไปยังข้ำงคันร่มท่ีปักอยู่บนพ้ืน น�ำกระบี่บำง

เสียบกลับเข้ำไป

"ไปอย่ำงนั้นรึ" หลีเทียนลูบถุงมือแผ่วเบำ "ไม่ง่ำยดำยเพียงน้ัน"

"ผูน้�ำสกลุซ!ู" มูเ่หลยีงเยว่ียคว้ำคอเสือ้ตนเองและกระชำกอำภรณ์

สขีำวบนร่ำงออก อำภรณ์สขีำวแปรเปลีย่นเป็นผเีสือ้กระดำษนับไม่ถ้วน 

บินถำโถมเข้ำใส่ต่งจู้ไท่ซือ

ซือคงเชียนลั่วควงทวนยำวร่ำยร�ำก�ำบังอยู่เบื้องหน้ำต่งจู้ไท่ซือ 

สำยลมจำกทวนกวำดม้วนผีเสื้อกระดำษเหล่ำนั้นจนแหลกลำญ 

ไม่เหลือชิ้นดี ไม่มีแม้สักตัวท่ีหลุดรอดไปได้

ซูมู ่อว่ีจับคันร่มแผ่วเบำ กระบี่บำงเล่มหนึ่งพุ่งออกจำกตัวร่ม 

ไปยังต่งจู้ไท่ซือ

หลีเทียนมุ่นคิ้วรีบรุดไปเบื้องหน้ำ แต่ซูมู่อวี่หมุนตัวกลับพร้อม 

น�ำร่มกระดำษน�้ำมันในมือขวำงไว้เบื้องหน้ำหลีเทียน

"ไสหวัไป!" หลเีทียนถีบซมููอ่วีใ่ห้พ้นทำงและพุ่งตัวไปหำต่งจูไ้ท่ซอื 

ยำมท่ีกระบีบ่ำงใกล้จะแทงถึงหน้ำอกของต่งจูไ้ท่ซอื มนัก็คว้ำจบัไว้ได้ทัน 

และขยับมือขว้ำงกระบี่บำงเล่มนั้นกลับไป ทว่ำไม่เกิดผลอันใด
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เพรำะซมููอ่ว่ีกับมูเ่หลยีงเยว่ียฉวยโอกำสหลบหนไีปโดยไร้สุม้เสยีง

แล้ว

ต่งจู้ไท่ซอืเชด็เหงือ่บนหน้ำผำก "น่ำระทกึขวัญอยู่หลำยส่วนจรงิๆ"

แววเหี้ยมเกรียมบนดวงหน้ำของหลีเทียนจำงหำยไปทีละน้อย 

กลับมำเป็นพ่อบ้ำนผู้สงวนท่ำทีและเคำรพนอบน้อมดังเดิม "นำยท่ำน 

กล่ำวขบขันแล้ว เรื่องรำวระทึกขวัญเช่นน้ีสมควรบังเกิดน้อยครั้ง"

ซือคงเชียนลั่วลดทวนยำวในมือลง "ส�ำนักอั้นเหอช่ำงอำจหำญ

เกินไปแล้ว กล้ำลอบสังหำรกระทั่งไท่ซือ"

ต่งจูไ้ท่ซอืเอ่ยด้วยรอยย้ิม "จรงิดงัว่ำ ถึงกับมำฆ่ำข้ำ ช่ำงอำจหำญ

เสียจริง"

พ่อบ้ำนพยักหน้ำ "ข้ำน้อยจะให้คนไปตรวจสอบว่ำผูใ้ดช่ำงอำจหำญ 

ถึงเพียงนี้"

ต่งจู้ไท่ซือส่ำยหน้ำ "ไม่จ�ำเป็น ในเมื่อแม่นำงเชียนลั่วมำถึงท่ีน่ี 

เช่นนั้นหย่งอันอ๋องก็คงทรงทรำบค�ำตอบแล้ว"
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Zhou Munan 13

"ส�ำนักอั้นเหอไปลอบสังหำรต่งจู้ไท่ซือ?" เมื่อเย่ียร่ัวอีทรำบข่ำว

จำกซือคงเชียนลั่วก็ตะลึงงัน "บังอำจเกินไปแล้ว"

"ผู้คนทรำบว่ำต่งจู้ไท่ซือไม่ยุ่งเก่ียวกับกำรแย่งชิงในรำชส�ำนัก  

ไม่เคยสนับสนุนองค์ชำยคนใด ก่อนจักรพรรดิหมิงเต๋อข้ึนครองรำชย์ 

ก็เป็นเช่นนี้ ตอนน้ีก็ยังคงเป็นเช่นเดิม กำรสังหำรต่งจู้ไท่ซือย่อมไม่สรำ้ง

ผลกระทบใด แต่ท่ัวรำชส�ำนักและใต้หล้ำจะเสยีขวัญก�ำลงัใจอย่ำงหนัก"  

เซียวเซ่อกล่ำว

เย่ียรั่วอีขมวดค้ิว "หรือเพรำะวันน้ันต่งจู้ไท่ซือมำร่วมงำนเลี้ยงท่ี

เชียนจินไถ พวกมันจึงคิดว่ำต่งจู้ไท่ซือยืนอยู่ฝ่ำยพวกเรำ"

"หำกพวกมนัไร้เดียงสำเช่นน้ันก็คงไม่มชีวิีตอยู่มำถึงตอนนี ้จำกข่ำว 

ก่อนหน้ำน้ีของเจ้ำ ส�ำนักอั้นเหอถูกไป๋อ๋องดึงเป็นพวกหรือ" เซียวเซ่อ

เอ่ยถำม

"ใช่ ไม่ว่ำลอบสงัหำรหลีห่ำนอท่ีีเขำลัว่เหลยหรอืส�ำนักถังพยำยำม

ฆ่ำล้ำงคฤหำสน์สกุลเหลย ล้วนปรำกฏเงำร่ำงของไป๋อ๋องผู้ผูกผ้ำขำว

ปิดตำทั้งสิ้น ส�ำนักอั้นเหอน่ำจะถูกมันดึงไปเป็นพวกแล้ว แต่ว่ำ..."  

บทที่ 341

มรรคาสัตบุรุษ มรรคามหาอ�านาจ
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14 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 6

เย่ียรั่วอีงุนงง "ด้วยนิสัยของไป๋อ๋องเซียวฉงย่อมไม่กระท�ำเรื่องพรรค์น้ี"

"จริงดังว่ำ เมื่อครั้งเยำว์วัยพวกเรำเคยเรียนท่ีส�ำนักศึกษำจี้ซย่ำ 

อำจำรย์หัวหน้ำส�ำนกัศกึษำในยำมนัน้คอืเซีย่เซวยีนเซยีนกระบีป่รำชญ์ 

มนัให้พวกเรำเลอืกมรรคำจกัรพรรดิของตัวเอง พ่ีรองเลือกมรรคำสตับรุุษ  

ยึดมั่นในคุณธรรม ทรงควำมเมตตำ เอำชนะใจคนด้วยคุณธรรมดีงำม 

ส่วนน้องเจ็ดเลือกมรรคำมหำอ�ำนำจ มรรคำมหำอ�ำนำจคือจักรพรรดิ

แห่งกลียุค สยบคนด้วยก�ำลัง ปกครองด้วยดำบ แต่น้องเจ็ดกล่ำวว่ำ 

ไม่ว่ำยุคสมัยใดก็ล้วนเป็นกลียุค น่ีเป็นวำจำอันขำดควำมเคำรพย่ิง แต่

เซี่ยเซวียนไม่ได้ต�ำหนิมัน ถึงแม้พี่รองจะขัดขวำงข้ำไม่ให้เขำ้เมืองหลวง

มำโดยตลอดเพ่ือบัลลังก์จักรพรรดิ แต่มันไม่มีทำงละทิ้งมรรคำสัตบุรุษ

ของตวัเอง เรือ่งสงัหำรต่งจูไ้ท่ซอืน้ีมนัย่อมไม่กระท�ำ" เซยีวเซ่อพยักหน้ำ

"ยำมน้ันเจ้ำเลือกมรรคำใด" เย่ียรั่วอีเอ่ยถำมอย่ำงใคร่รู้

เซียวเซ่อแย้มย้ิม "ข้ำเลือกมรรคำจอมยุทธ์พเนจร"

"มรรคำจอมยุทธ์พเนจรหรือ" เย่ียรั่วอีอึ้งงัน

"กระบี่ผงำดยุทธภพ เมำมำยสุรำบนหอสูง ปีนั้นข้ำอำยุสิบปี นั่น

เป็นเรื่องท่ีข้ำอยำกท�ำท่ีสุดตอนน้ัน" เซียวเซ่อเคำะโต๊ะเบำๆ

เย่ียรั่วอีเอ่ยด้วยรอยย้ิม "ฟังดูแล้วเหมือนถ้อยค�ำของเหลยอู๋เจี๋ย 

มำกกว่ำ"

"ข้ำได้ยินคนพูดถึงชื่อของข้ำ" เหลยอู๋เจี๋ยเดินเข้ำมำ "แม่นำงเย่ีย

เรียกข้ำหรือ"

เย่ียรั่วอีคลี่ย้ิมละไม "เพียงฟังเซียวเซ่อเล่ำเรื่องวัยเด็กของมันแล้ว

รู้สึกเหมือนเจ้ำ"

เหลยอูเ๋จีย๋นิง่อึง้ไปครูห่นึง่ มนัเหลอืบมองเซยีวเซ่อท่ีท่วงท่ำเนบินำบ 

แล้วแค่นเสียงดูแคลน "ครึ่งตำเฒ่ำอย่ำงมันน่ะหรือ...เหมือนข้ำ"

"คร่ึงตำเฒ่ำ?" เย่ียรั่วอียกมือปิดปำกหัวเรำะ
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เหลยอู๋เจี๋ยพยักหน้ำ "เจ้ำดูมัน วันๆ เฉื่อยชำเหมือนสุนัขแก่ มิใช่

ครึ่งตำเฒ่ำแล้วจะเป็นอันใด"

"น่ำเบื่อ" เซียวเซ่อหำวหวอดเป็นนัยว่ำไม่สนใจมัน

"คุณชำย มีแขกมำขอรับ" พ่อบ้ำนสวียืนอยู่หน้ำห้องโถงกลำง

กล่ำวอย่ำงนอบน้อม

"แขกสกุลใด" เย่ียรั่วอีเอ่ยถำม

"เป็นหมอเทวดำน้อยท่ีรักษำฝ่ำบำทและยังมีคุณชำยสำมสกุลมู่

แห่งชิงโจวด้วยขอรับ" พ่อบ้ำนสวีกล่ำวตอบ

เซียวเซ่อพยักหน้ำ "ให้เข้ำมำเถอะ"

หวำจิ่นเดินอำดๆ น�ำหน้ำมำ มู่ชุนเฟิงสะพำยกล่องยำใบเล็กเดิน

ตำมต้อยๆ ภำพเหตุกำรณ์น้ีท�ำเอำพวกเซียวเซ่อต่ำงจับจ้องไม่วำงตำ

"ไม่รู้ว่ำหำกท่ำนผู้เฒ่ำสกุลมู่มำเห็นท่ำทำงเช่นน้ีของมันแล้วยัง

จะยินยอมยกต�ำแหน่งผู้น�ำสกุลให้อยู่หรือไม่" เหลยอู๋เจี๋ยเกำหัวแกรก

"หมอเทวดำหวำ" เซียวเซ่อลุกข้ึนเอ่ยทัก

หวำจิ่นมุ่นคิ้ว "เหตุใดฟังดูเหมือนเรียกตำเฒ่ำผู้หน่ึง"

"เรียกอำจำรย์ของข้ำว่ำหมอเทวดำก็พอ" มู่ชุนเฟิงกระแอมกล่ำว

หวำจิ่นพึงพอใจต่อถ้อยค�ำของมู่ชุนเฟิงย่ิงนัก จึงเขย่งเท้ำตบบ่ำ

มู่ชุนเฟิง "กล่ำวได้ดี"

มูช่นุเฟิงรบีค้อมเอวรบัค�ำชมของหวำจิน่ "ขอบคณุอำจำรย์ทีช่มเชย"

ผูค้นรอบข้ำงต่ำงมองดูภำพนีอ้ย่ำงขนลกุ เหลยอูเ๋จีย๋กล่ำวค่อนแคะ  

"ตอนได้พบสหำยมู่บนเรือ ขำ้รู้สึกวำ่ช่ำงสง่ำผำ่เผยยิ่งนัก แต่วันนี้ดูแล้ว

สหำยมู่ก็มีพรสวรรค์ด้ำนกำรประจบสอพลอมำกไม่แพ้กัน"

หวำจิ่นหันมำปรำยตำมองเหลยอู๋เจี๋ยอย่ำงเย็นชำ ก่อนสะบัดมือ

เบำๆ

เหลยอูเ๋จีย๋ย้ิมและพ่นลมหำยใจออกไป เข็มเงนิเลก็บำงท่ีพุ่งเข้ำมำ 
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หลอมละลำยกลำยเป็นหยดเงินเหลวหยดหนึ่ง "หมอเทวดำ ข้ำมิใช่

คนไข้ในสุสำนเจี้ยนซินแล้ว เหตุใดคิดผนึกจุดหย่ำ* ของข้ำเล่ำ"

หวำจิ่นกระทืบเท้ำด้วยควำมโมโห "พวกเรำไป"

เย่ียรั่วอีทอดถอนใจ "เหลยอู๋เจี๋ย เจ้ำอำยุเท่ำหมอเทวดำหรือ"

"อำจำรย์ พวกเรำไม่โต้เถียงกับคนโง่งมเช่นมัน" มู่ชุนเฟิงรีบดึง

หวำจิ่นกลับมำ

เซียวเซ่อเดินเข้ำไปถำม "หมอเทวดำ อำกำรประชวรของเสด็จพ่อ

เป็นอย่ำงไรบ้ำง"

"โรคหัวใจไม่หำย ร้อยโรคยำกรักษำ ที่จริงโรคของเสด็จพ่อเจ้ำ 

ข้ำควรรักษำหำยตั้งนำนแล้ว แต่มันมักจะก�ำเริบอยู่ตลอด เกรงว่ำ 

เสด็จพ่อเจ้ำยังปล่อยวำงเรื่องรำวในใจไม่ได้ แต่ข้ำสงสัยว่ำในวังยังมี

หมอเทวดำอกีคน" หวำจิน่ขมวดคิว้เข้ำหำกัน ก่อนเผยควำมคดิคำดเดำ

ของตน "เกรงว่ำอำกำรก�ำเริบของฝ่ำบำทจะเก่ียวข้องกับมัน"

"มีคนวำงยำพิษหรือ" เซียวเซ่อต่ืนตระหนก

"หำกเป็นกำรวำงยำพิษข้ำย่อมสังเกตเห็น แต่เรื่องน้ีลึกลับจนข้ำ

ยำกจะอธิบำย" หวำจิ่นทอดถอนใจ "หลำยวันก่อนข้ำค้นพบสิ่งผิดปกติ

ในอำหำร เมือ่วำนพบโอสถประหลำดในเครือ่งก�ำยำน วันน้ีก่อนออกมำ 

ก็พบแมงป่องอยู่บนเตียงของฝ่ำบำท กำรช่วยคนคนหนึ่งต้องใช้เวลำ

นำนมำก แต่กำรฆ่ำคนคนหนึ่งใช้เวลำเพียงชั่วครู่"

"หมอปีศำจเย่ียยำ" เย่ียรั่วอีฉุกคิดถึงชื่อหน่ึง

"ข้ำก็นกึถึงอำจำรย์อำท่ีไม่เคยพบหน้ำผู้น้ีเช่นกัน" หวำจิน่พยักหน้ำ  

"แต่ข้ำจะระวังให้มำกกว่ำเดิม เสด็จพ่อของเจ้ำข้ำย่อมรักษำได้ แต่เจ้ำ

ต้องช่วยข้ำหำตัวอำจำรย์อำผู ้นี้ของข้ำก่อน ข้ำยังอยำกกลับบ้ำน  

* จดุหย่ำ คอืจดุชพีจรบรเิวณล�ำคอ หำกถูกสกัดจดุนีจ้ะท�ำให้สญูเสยีควำมสำมำรถในกำรพูดไปชัว่ครำว 

ซึ่งจุดหย่ำเป็นจุดชีพจรที่ปรำกฏในนวนิยำยก�ำลังภำยใน ไม่มีอยู่จริง
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เมืองเทียนฉี่แห่งน้ีน่ำเบื่อหน่ำยเกินไป"

"เมืองอว๋ินเจียนแห่งชิงโจวน่ำสนใจ!" มู่ชุนเฟิงรีบร้อนกล่ำว 

หวำจิน่กลอกตำใส่มนั ก่อนหนัมำมองเซยีวเซ่อ "ยังมอีกีหนึง่เรือ่ง"

"เรื่องใด" เซียวเซ่อเอ่ยถำม

"มคีนผูห้นึง่คล้ำยมหำบณัฑิตหรอือนัใดสกัอย่ำงมำหำข้ำ ข้ำได้ยิน 

ผู้อื่นเรียกมันว่ำกงกงอันใดท�ำนองนี้ แม้ข้ำจะรู้สึกว่ำไม่ค่อยเหมือน

ก็ตำม มันให้ข้ำไปช่วยรักษำคนผู้หน่ึง ข้ำไม่รู้สมควรตอบตกลงหรือไม่ 

ข้ำถำมหลันเยว่ียโหวแล้ว มันก็ให้ข้ำมำถำมเจ้ำดู"

"จิ่นอว้ีกงกงขันทีจั่งเช่อ" เย่ียรั่วอีกับเซียวเซ่อสบสำยตำกัน  

ก่อนเอ่ยถำมว่ำ "มันจะให้เจ้ำไปรักษำผู้ใด"

"มันบอกว่ำเป็นคนตำบอดผู้หน่ึง วัยเด็กด่ืมน�้ำชำมหน่ึงจำกผู้อื่น 

หลังจำกนั้นก็มองไม่เห็น ยำมนี้ผ่ำนไปยี่สิบปีแล้ว ไม่รู้ว่ำข้ำสำมำรถ

รักษำได้หรือไม่" หวำจิ่นกล่ำว

"เซียวฉงไป๋อ๋อง" เย่ียรั่วอีมุ่นคิ้ว

"เจ้ำรักษำได้หรือไม่" เซียวเซ่อเอ่ยถำม

หวำจิ่นนึกทบทวนแล้วกล่ำว "หำกเพ่ิงตำบอดไม่นำน ข้ำเพียง 

ฝังเข็มขับไล่พิษก็หำยดีได้ แต่ตำบอดมำย่ีสิบปีอำจต้องเปลี่ยนดวงตำ 

จึงจะหำย"

เหลยอู๋เจี๋ยนิ่งอึ้ง "หมอเทวดำกล่ำวขบขันอยู่หรือ ดวงตำยัง 

เปลี่ยนได้?"

หวำจิน่คร้ำนจะสนใจมนั จงึเอ่ยถำมเซยีวเซ่อตำมตรง "เจ้ำบอกมำ 

ก็พอว่ำจะรักษำหรือไม่รักษำ"

"เจ้ำเป็นหมอ กำรรกัษำโรคช่วยเหลอืผูค้นเป็นเรือ่งท่ีเจ้ำสมควรท�ำ 

อีกอย่ำงคนผู้น้ันร�่ำรวยย่ิง ไม่กลัวค่ำรักษำแพงหูฉี่ของเจ้ำ เจ้ำย่อม

รักษำได้..." เซียวเซ่อกล่ำว
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เย่ียรั่วอีได้ยินดังนั้นก็เอ่ยปำกสอดค�ำ "เซียวเซ่อ ไม่ได้!"

เซยีวเซ่อโบกมอืปัด "ไม่เป็นไร แต่ตอนทีเ่จ้ำรกัษำจงอย่ำลมืบอกว่ำ 

ข้ำเป็นคนให้เจ้ำมำ"
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ซือคงเชียนลั่วคร้ำนจะร่วมคิดวำงแผนท่ีหำควำมส�ำคัญอันใด 

ไม่ได้เหล่ำน้ันกับเซยีวเซ่อและเย่ียรัว่อี จงึไปนัง่อยู่บนหลงัคำเพียงล�ำพัง 

ก่อนหน้ำนีน้ำงก็นอนอยู่บนหลงัคำในเมอืงเสว่ียเยว่ียเช่นนี ้มองดจูนัทร์เพ็ญ 

ลอยพ้นเขำชังซำน ยำมน้ันนำงสงสัยใคร่รู้เป็นอย่ำงย่ิงว่ำเมืองเทียนฉี่

เป็นเช่นไร แต่พอได้มำกลับพบว่ำเมืองเทียนฉี่นำ่เบื่อหน่ำยยิ่งนัก

"เมือ่ไรจะได้กลบัไปกัน" ซอืคงเชยีนลัว่พึมพ�ำกล่ำวพลำงทอดตำมอง 

ไปยังทีไ่กล ทันใดน้ันนำงกเ็หน็เงำร่ำงหน่ึงลอบเข้ำมำในจวนหย่งอนัอ๋อง  

ซือคงเชียนลั่วคว้ำทวนอิ๋นเยว่ียข้ำงกำยและก่นด่ำเบำๆ "ช่ำงเป็น 

ฝูงแมลงวันท่ีไล่ไม่ไป"

คนผู้นั้นร่อนกำยลงในจวนหย่งอันอ๋องแล้วเร่งฝีเท้ำเดินไปยัง 

ห้องโถงกลำง ระหวำ่งทำงยังหลบเลี่ยงทหำรองครักษ์ทั้งหมด ทว่ำขณะ

จะเข้ำห้องโถงกลำง ทวนเล่มหนึ่งกลับพุ่งลงมำปักขวำงทำงเสียก่อน 

ซือคงเชียนลั่วกอดอกยืนอยู่บนหลังคำ มองคนผู้นั้นพลำงทอดถอนใจ 

"สตรีที่งดงำมเช่นนี้ เหตุใดต้องเป็นมือสังหำรด้วยเล่ำ"

ผู้ท่ีลอบเข้ำมำสวมอำภรณ์ขนจิ้งจอกสีขำว เรือนผมขำวโพลน 

บทที่ 342

สตรีน�้าแข็งดรุณีหิมะ
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ดวงหน้ำงำมล�ำ้ทว่ำฉำบด้วยควำมเย็นชำชวนเหนบ็หนำวอยู่หลำยส่วน 

หญิงสำวผู้นั้นเงยหน้ำมองซือคงเชียนลั่ว "หงส์แดง?"

ซือคงเชียนลั่วกระโดดลงมำจำกหลังคำและใช้ปลำยเท้ำหยัดยืน

บนปลำยทวน ก่อนปรำยตำมองอีกฝ่ำยอย่ำงทะนงตน "ส�ำนักอั้นเหอ

ของพวกเจ้ำล้วนชมชอบเรียกผู้อ่ืนด้วยฉำยำหรือ ใช่ ข้ำคือหงส์แดง  

เจ้ำล่ะคืออันใด"

"พยัคฆ์ขำว" หญิงสำวกล่ำวตอบอย่ำงเย็นเยียบ

ซอืคงเชยีนลัว่มองดหูญิงสำวท่ีทัว่ทัง้ร่ำงขำวโพลนดจุหมิะขำวตรงหน้ำ  

ก่อนจะหัวร่อออกมำ "เหมำะกับเจ้ำดี" สำยตำของนำงพลันเหี้ยมเกรียม

และเตะทวนอิ๋นเยว่ียแทงใส่อีกฝ่ำย

หญิงสำวเบี่ยงกำยหลบพร้อมชักพลองจำกข้ำงเอวออกมำ 

หวดทวนยำวเล่มนั้นกลับไป "วรยุทธ์มิใช่ชั่ว แต่หัวไม่ดี"

ซือคงเชยีนลัว่รบัทวนยำวกลบัมำ "พยัคฆ์ขำว? ช้ำก่อน...พยัคฆ์ขำว?  

พยัคฆ์ขำวที่มำจำกมังกรครำมพยัคฆ์ขำวน่ะหรือ"

หญิงสำวเก็บพลองยำวกลับ "ถ้ำมิใช่คนโง่งมเหมือนเหลยอู๋เจี๋ยก็

เป็นแม่นำงท่ีหุนหันพลันแล่นเช่นเจ้ำ ข้ำงกำยเซียวเซ่อไม่มีผู้คุ้มกัน 

ที่เป็นปกติหน่อยหรือ"

"มิใช่มีเจ้ำอยู่หรือ" เซียวเซ่อกับคนอื่นๆ ได้ยินเสียงข้ำงนอกจึง 

พำกันเดินออกมำ

หญิงสำวผูน้ี้ย่อมเป็นจเีสว่ียเจ้ำส�ำนักไป่เสีย่วคนปัจจบุนั และเป็น

พยัคฆ์ขำวหน่ึงในสีผู่คุ้ม้กันเทยีนฉี ่นำงปรำยตำมองพวกเซยีวเซ่ออย่ำง

เย็นชำ "ท่ีน่ีครึกครื้นน่ำดู"

ซือคงเชียนลั่วเองก็เก็บทวนยำว ก่อนกล่ำวอย่ำงไม่สบอำรมณ์ 

"ประตูใหญ่อยู่ตรงนัน้ไม่เดนิเข้ำ กลบัท�ำตวัลบัๆ ล่อๆ จะกล่ำวโทษใครได้"

"ให้ข้ำเดินเข้ำประตูใหญ่? เจ้ำรูห้รอืไม่ว่ำเมอืงเทยีนฉีย่ำมนีม้ดีวงตำ 
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ก่ีคู่จับจ้องประตูบำนนี้อยู่" จีเสว่ียแค่นเสียงอย่ำงดูแคลน

เซียวเซ่อแย้มย้ิม "เข้ำมำก่อนเถอะ" มนัหมนุกำยคดิเดนิกลบัไปยัง 

ห้องโถงกลำง แต่กลับเห็นมู่ชุนเฟิงยังยืนเหม่ออยู่ที่เดิม "สหำยมู่ เป็น

อันใดไป"

มู่ชุนเฟิงร�ำพึงร�ำพันแผ่วเบำ "เรือนรำ่งประเปรียวดุจหงส์ตระหนก

โบยบิน อ่อนช้อยด่ังมังกรแหวกว่ำย งำมเฉิดโฉมประหนึ่งเบญจมำศ 

ฤดูสำรท อวบอิ่มอูมสล้ำงปำนต้นสนกลำงวสันตฤดู วับแวมละม้ำย 

เมฆล้อมจันทร์ เคลื่อนคล้อยคล้ำยสำยลมหวนหิมะปลิว"

"เจ้ำพึมพ�ำอันใด" หวำจิ่นตบหลังมัน

มู่ชุนเฟิงเข้ำไปขวำงทำงจีเสวี่ย "แม่นำง ข้ำคือมู่ชุนเฟิง สกุลมู ่

แห่งชิงโจว ยินดีท่ีได้พบๆ"

จีเสว่ียนิ่วหน้ำมองมัน "ข้ำรู้"

มู่ชุนเฟิงยินดีวูบ "ท่ีแท้ข้ำโด่งดังถึงเพียงนี้"

"ไข่มุกที่เจ้ำให้เจ้ำเด็กน่ันถูกขำยเป็นเงินสองร้อยต�ำลึงแล้ว"  

จีเสว่ียพลันกล่ำว

มู่ชุนเฟิงน่ิงอึ้งไปครู่หน่ึง ก่อนได้สติคืนมำในฉับพลัน "สองร้อย

ต�ำลึง? ไข่มุกรำตรีจำกทะเลตงไห่เม็ดน้ันเป็นสมบัติล�้ำค่ำของใต้หล้ำ 

สองหมื่นต�ำลึงยังพอท�ำเนำ!"

"สกุลมู่แห่งชิงโจวแต่ละรุ่นย่ิงล้ำงผลำญมำกขึ้นเรื่อยๆ" จีเสวี่ย 

ก้ำวเดนิต่อ ทว่ำมูช่นุเฟิงกลบัย่ืนมอืมำขวำงไว้ นำงมองมนัอย่ำงเหลอือด  

"มีเรื่องใด"

มู่ชุนเฟิงย้ิมกล่ำว "ข้ำยังไม่รู้จักแม่นำง"

"จีเสว่ีย" นำงกล่ำวชัดถ้อยชัดค�ำ

มูช่นุเฟิงปรบมอื "นำมอนัประเสรฐิ เหมำะสมกับแม่นำง เซีย่งจือ่อนิ*  

* เซี่ยงจื่ออิน คือกวีผู้ประพันธ์กลอนค�ำในสมัยรำชวงศ์ซ่ง
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กล่ำวว่ำผิวพรรณผุดผำดดุจหิมะน�้ำแข็ง แย้มสรวลประทินโฉมพักตร์

ดอกเหมย ปักใจรักควำมสูงส่ง ไม่แปดเปื้อนฝุ่นธุลี จีเสว่ีย ประเสริฐ 

ประเสริฐ..."

"คณุชำยมู"่ จเีสว่ียทอดถอนใจ "ข้ำเข้ำใจว่ำเจ้ำรอบรูย่ิ้ง แต่อย่ำมำ 

ท่องบทกวีต่อหน้ำข้ำได้หรือไม่"

"ปีนีข้้ำอำยุย่ีสบิเอด็" มูช่นุเฟิงกล่ำวต่อ "ไม่ทรำบว่ำแม่นำงอำยุก่ีปี  

แต่งงำนแล้วหรือไม่ อ้อๆๆ ข้ำยังไม่แต่ง..."

"หลีกไป!" จเีสว่ียหวดพลองในมอืใส่มูช่นุเฟิงจนอกีฝ่ำยลอยกระเดน็ 

ออกไป

หวำจิน่หมนุกำยกลบัห้องโถงกลำงทนัใด แสร้งท�ำเป็นว่ำไม่เก่ียวข้อง 

กับลูกศิษย์ผู้นี้

เหลยอู๋เจี๋ยทอดถอนใจและเดินเข้ำไปประคองมู่ชุนเฟิง "เจ้ำก็ 

ไม่ถำมกันก่อนว่ำนำงเป็นใคร ล่วงเกินได้หรือไม่"

ซือคงเชียนลั่วมองสีหน้ำของเซียวเซ่อยำมพูดคุยกับสตรีผู้นี้และ

มักรู้สึกว่ำมีบำงอย่ำงไม่ถูกต้อง คล้ำยอีกฝ่ำยสนิทชิดเชื้อกับเซียวเซ่อ

มำกกว่ำคนทั่วไปอยู่โข เย่ียรั่วอีเดินมำยังข้ำงกำยของนำงและเอ่ยด้วย

รอยย้ิม "พวกมนัรูจ้กักนัแต่เลก็ บดิำของจเีสว่ียเป็นอำจำรย์ของเซยีวเซ่อ  

ถือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับมันที่สุดในใต้หล้ำ ใกล้ชิดย่ิงกว่ำควำมสัมพันธ์

ของมันกับฝ่ำบำท ดังนั้นมันย่อมปฏิบัติต่อจีเสว่ียต่ำงออกไป"

"อ้อ" ซือคงเชียนลั่วยังคงไม่ค่อยพอใจนัก

"แต่ควำมรู้สึกท่ีมันมีต่อเจ้ำต่ำงหำกท่ีต่ำงออกไปจริงๆ" กล่ำวจบ

เย่ียรั่วอีก็เดินกลับห้องโถงกลำง

ซือคงเชียนลั่วอึ้งงันอยู่ที่เดิม ก่อนพึมพ�ำกล่ำว "ข้ำก็...แตกต่ำง

เช่นกันหรือ"

"แม่นำง...แม่นำงจเีสว่ียเล่ำ" มูช่นุเฟิงเดนิกลบัมำโดยมเีหลยอูเ๋จีย๋ 
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ประคองอยู่ข้ำงกำย

ซือคงเชียนลั่วหันมำถำมมัน "คุณชำยมู่ แม่นำงจีเสว่ียผู้นี้งดงำม

ถึงเพียงนั้นเลยหรือ"

มู่ชุนเฟิงพยักหน้ำ "ข้ำไม่เคยพบเห็นสตรีในใต้หล้ำผู้ใดงดงำม 

กว่ำนำง เพียงนำงเหลียวมองกลำงฝูงชนด้วยแววตำอันงดงำม สีสัน 

บนโลกน้ีก็หม่นมัวไม่ต่ำงจำกฝุ่นธุลี"

"ฝุ่นธุลี?" ซือคงเชียนลั่วก�ำทวนในมือแน่น

"ฝุ่นธุลี!" มู่ชุนเฟิงเอ่ยด้วยเสียงกังวำนทรงพลัง

ซือคงเชียนลั่วหวดทวนใส่มู่ชุนเฟิงจนลอยกระเด็นออกไปอีกคร้ัง 

เหลยอู๋เจี๋ยถอนหำยใจ ตัดสินใจไม่สนใจมันแล้ว "ข้ำรู้จักบทกวีไม่เยอะ

เท่ำเจ้ำ แต่ข้ำท่องได้อยู่วรรคหน่ึง เภทภัยจำกฟ้ำสวรรค์หลีกหนีได้ 

หำยนะที่ตนก่อมิอำจหลบหนี"

เมือ่กลบัมำถงึห้องโถงกลำง เซยีวเซ่อก็ถำมจเีสว่ียว่ำ "เจ้ำมำอย่ำง

กะทันหันครำนี้หรือว่ำมีข่ำวเก่ียวกับของสิ่งน้ัน"

จีเสวี่ยพยักหนำ้ "ได้ขำ่วมำแล้ว แต่ขำ้พูดกับเจ้ำได้เพียงคนเดียว"

เย่ียรัว่อีสบตำกับเซยีวเซ่อ ซอืคงเชยีนลัว่เอ่ยอย่ำงไม่พอใจ "พวกเรำ 

ก็ฟังไม่ได้หรือ"

จีเสว่ียยืนกรำนกล่ำว "ใช่"

เย่ียรั่วอีทอดถอนใจ "ขอเหตุผลให้พวกเรำหนึ่งประกำร"

จีเสว่ียมองเซียวเซ่อ "ท่ำนพ่อของข้ำน่ำจะเคยสอนเจ้ำว่ำข่ำวที่

ส�ำคัญที่สุด บอกแก่ผู้ท่ีจ�ำเป็นต้องรู้ก็พอแล้ว ข่ำวน้ีมีเพียงเจ้ำและข้ำที่

จ�ำเป็นต้องรู้" 

เซียวเซ่อยังคงไม่เอ่ยค�ำและเป็นเย่ียรั่วอีท่ีเอ่ยปำกก่อน "ได้"

จีเสว่ียพยักหน้ำ "เจ้ำมิใช่ชั่ว นับว่ำข้ำงกำยเซียวเซ่อยังมีคนท่ี

พ่ึงพำได้อยู่คนหนึ่ง แต่ก่อนจะไปมีข่ำวหนึ่งท่ีทุกคนรับฟังได้ ไม่เพียง
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พวกเจ้ำ แต่อีกไม่นำนทั่วใต้หล้ำก็จะรู้" นำงสะบัดแขนเส้ือ ม้วนหนังสือ

ม้วนหนึ่งมำอยู่ในมือของนำง

แสงสีทองวำบวับ

เหลยอู๋เจี๋ยอุทำนออกมำ "หรือว่ำน่ีคือท�ำเนียบทอง!"

คลืน่ลมยุทธภพสงบ ท�ำเนียบทองถกนำมจอมยุทธ์ กำรเปลีย่นแปลง 

แก้ไขท�ำเนียบทองครั้งน้ีพวกมันได้พบเห็นกับตำเสียที
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"หรือว่ำนี่คือท�ำเนียบทอง!" เหลยอู๋เจี๋ยตะโกนเสียงดังลั่น น่ีคือ

ท�ำเนียบทองทีม่นัเคยได้ยินมำต้ังแต่เลก็จนโต ไม่ว่ำเป็นยอดฝีมอืเยำว์วัย 

ที่เพ่ิงมีชื่อเสียง หรือเป็นปรมำจำรย์ด้ำนวิชำยุทธ์ผู้โด่งดังมำนำนก็ล้วน

หลบหนีกำรตัดสินของท�ำเนียบทองผืนนี้ไม่ได้ จอมยุทธ์ทุกคนเฝ้ำรอ

นำมของตนเองไปปรำกฏอยู่บนท�ำเนียบทอง ควำมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กของ

เหลยอู๋เจี๋ยคือมีนำมของตนเองอยู่บนท�ำเนียบนี้ กำรปรำกฏข้ึนอีกครั้ง

ของท�ำเนียบทองหลังจำกหำยสำบสูญไปหลำยปี มันได้เข้ำท�ำเนียบ

แล้ว เพียงแต่มันยังไม่ได้พบเห็นด้วยตำ ยำมนี้เห็นท�ำเนียบทองอยู่ 

เบื้องหน้ำจึงยำกจะข่มกลั้นควำมตื่นเต้นภำยในใจ

เซียวเซ่อแย้มย้ิม "เจ้ำส�ำนักไป่เสี่ยวมำประกำศด้วยตนเอง  

ถือเป็นเกียรติอย่ำงย่ิง"

"ไม่เห็นต้องรู้สึกเป็นเกียรติ" จีเสว่ียคล่ีเปิดท�ำเนียบทอง "ถึงแม้

ก่อนหน้ำน้ีพวกเรำจะอยู่ส�ำนกัเดยีวกัน แต่ท�ำเนียบทองเทีย่งธรรมเสมอมำ  

พวกเจ้ำไม่ได้เปรียบอันใด ทุกท่ำนเชิญชมท�ำเนียบ!"

ท�ำเนียบทองล�ำดับแรก ท�ำเนียบร้อยอำวุธ

บทที่ 343

ท�าเนียบทองถกใต้หล้าอีกครา
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สุสำนเจี้ยนซินมีคัมภีร์ล�ำดับกระบี่ แต่กล่ำวถึงเพียงกระบี่ ขณะที ่

ท�ำเนียบร้อยอำวุธกล่ำวถึงบุคคล

ร้อยอำวธุ ทวนเป็นรำชนั นำมแรกไม่เคยเปล่ียนแปลง ซอืคงเชยีนล่ัว 

ย้ิมมุมปำกเล็กน้อย

'เซียนทวน

ซือคงฉางเฟิง ถือทวน : ทวนอูเยว่ีย'

ถัดมำจึงเป็นกระบี่...

'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'

"อำจำรย์เหลยฮงเป็นเซียนกระบี่แล้วหรือ" เหลยอู๋เจี๋ยปลื้มปริ่ม

ยินดี

เซียวเซ่อกับเย่ียรั่วอีขมวดคิ้วมุ่น บนท�ำเนียบเซียนกระบี่ปรำกฏ

เซียนกระบี่หกคน หลังจำกเซียนกระบี่พรตตำยเซียนกระบี่อัสนีก็มำ

แทนที ่นัน่เป็นสิง่ท่ีพวกมนัคำดกำรณ์ไว้ก่อนแล้ว ทว่ำเซยีนกระบีค่นท่ีหก 

กลบัเป็นคนท่ีพวกมนัไม่เคยคำดคดิ อูซ๋วงเจ้ำเมอืงอูซ๋วงคนใหม่ผูเ้ปิดหีบ 

กระบี่อู๋ซวงได้ ภำยหน้ำย่อมก้ำวข้ำมซ่งเย่ียนหุย แต่เยำว์วัยเพียงน้ี 
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ก็สำมำรถเป็นเซียนกระบี่ได้แล้ว...

"เจ้ำนัน่เป็นเซยีนกระบีแ่ล้ว ยอดเย่ียมๆ" มเีพียงเหลยอูเ๋จีย๋ทีจ่ติใจ

ใสสะอำดยังคงเอ่ยชมเชยอย่ำงจริงใจ

'เซียนดาบ

ถานไถพ่ัว ดาบแข็งกร้าว ถือดาบ : ฉีหลินหยา

ไจเยวี่ยจวิน ดาบผี ถือดาบ : อินหยาง

ซูอว่ีลั่ว ดาบโอนอ่อน ถือดาบ : ฉือลั่ว'

ท�ำเนียบเซียนดำบไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นเป่ยหลียึดครอง

ท�ำเนียบเซียนกระบี่ หนำนเจว๋ียยึดกุมผังเซียนดำบ

นำมอ่ืนๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เว้นแต่เพียงบรรทัดสุดท้ำยเขียนว่ำ 

'ไปหลี่ตงจวิน เซียนสุรา ละทางโลกช�าระท�าเนียบ' 

กำรละทำงโลกกับตำยจำกไปหำใช่ควำมหมำยเดียวกัน ค�ำว่ำ 

ละทำงโลกเป็นกำรถอนตัวจำกยุทธภพ ในเมื่อถอนตัวจำกยุทธภพแล้ว

ก็ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในท�ำเนียบวรยุทธ์ต่อ

"น่ีก็ต้องบอกต่อใต้หล้ำหรือ" เซียวเซ่อเอ่ยถำม

จเีสว่ียเอ่ยเรยีบๆ "เจ้ำหวังให้ท่ัวใต้หล้ำคิดว่ำไป่หล่ีตงจวนิตำยแล้ว 

อย่ำงนั้นหรือ"

ท�ำเนียบทองล�ำดับที่สอง ท�ำเนียบหยกงำม ครำแรกถังเหลียน 

เหลยอูเ๋จีย๋ และซอืคงเชยีนลัว่ล้วนได้เข้ำท�ำเนียบนี ้นีเ่ป็นท�ำเนยีบทีพ่วกมนั 

มีโอกำสเข้ำมำกที่สุดแล้ว ทว่ำสิ่งที่เหลยอู๋เจี๋ยกับซือคงเชียนลั่วเฝ้ำรอ
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คือล�ำดับชื่อของพวกมันจะเลื่อนข้ึนได้หรือไม่

เหลยอูเ๋จีย๋พลนัเบกิตำโพลงจ้องมองท�ำเนยีบแผ่นนัน้และอ่ำนชือ่

ทีละรำยกำร

"ท�ำเนียบหยกงำมอันดับแปด ศิษย์เมืองเสวี่ยเยวี่ย เซี่ยเยียนซู่" 

เหลยอู๋เจี๋ยกลืนน�้ำลำย "ท่ีแท้เจ้ำน่ันก็มีฝีมือถึงเพียงนี้"

มนัคอืเดก็หนุ่มทีม่กัจะกินซำลำเปำอยู่ชัน้ล่ำงสดุของหอเตงิเทยีน 

เพ่ิงเข้ำสู่ยุทธภพเผยสติปัญญำส�ำแดงควำมสำมำรถได้ไม่นำนก็ถูกจัด

เข้ำท�ำเนียบหยกงำม ไม่เสียทีที่คอยเฝ้ำหอเติงเทียนชั้นหน่ึง

"ท�ำเนียบหยกงำมอันดับเจ็ด เวินเหลียง สกุลเวิน" เหลยอู๋เจี๋ย

ครุน่คดิครูห่นึง่ "เป็นเวินเหลยีงท่ีมำคฤหำสน์สกุลเหลยวันน้ัน? คนสกุลเวิน 

ก็เข้ำท�ำเนียบหยกงำมได้เช่นกันหรือ"

ท�ำเนียบหยกงำมจัดอันดับตำมพลังยุทธ์มำตลอด สกุลเวินถึงแม้

จะได้รบักำรขนำนนำมว่ำก้ำวพิษท่ัวหล้ำ สร้ำงควำมหวัน่เกรงต่อชำวยุทธ์  

แต่พวกมนัไม่เจนจดัในวรยุทธ์ ดังนัน้คนสกุลเวินจงึไม่ได้เข้ำท�ำเนยีบทอง 

มำเนิ่นนำนแล้ว

"ท�ำเนียบหยกงำมอันดับหก ศิษย์ส�ำนักถัง ถังเจ๋อ" เหลยอู๋เจี๋ยเคย

ได้ยินชื่อน้ี ครั้งก่อนอีกฝ่ำยอยู่อันดับเหนือพวกมัน "ศิษย์พ่ีหญิง เจ้ำน่ี

ถูกพวกเรำเบียดลงไปแล้ว"

เซยีวเซ่อแค่นหวัร่อเย็นยะเยือก "บำงทเีจ้ำอำจถูกถอดชือ่ออกจำก

ท�ำเนียบแล้วก็ได้"

"ท�ำเนียบหยกงำมอันดับห้ำ ศิษย์เมืองเสว่ียเยว่ีย ซือคงเชียนลั่ว" 

เหลยอู๋เจี๋ยไม่สนใจเซียวเซ่อ ยังคงอ่ำนต่อไป "ศิษย์พ่ีหญิงน่ีไม่เลวเลย 

หรือข้ำจะอยู่อันดับสี่? อันดับสี่ ศิษย์เขำชิงเฉิง หลี่ฝำนซง เจ้ำนั่น

ก้ำวหน้ำเร็วย่ิงนัก! ข้ำๆๆๆ เจอชื่อข้ำแล้ว ข้ำอยู่อันดับสำม ท�ำเนียบ

หยกงำมอนัดับสำม ศิษย์เมอืงเสว่ียเยว่ีย คฤหำสน์สกุลเหลย และสสุำน
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เจี้ยนซิน เหลยอู๋เจี๋ย ชื่อข้ำยำวเหลือเกิน น่ำเกรงขำมหรือไม่ อหังกำร

หรือไม่ ข้ำเข้ำสำมอันดับแรกแล้ว!"

เซียวเซ่อกล่ำวต่อจีเสว่ียอย่ำงเหนื่อยใจ "เริ่มส�ำนึกเสียใจที่จัดมัน

เข้ำท�ำเนียบหยกงำมแล้วหรือไม่ พวกเจ้ำน่ำจะเปิดท�ำเนียบตัวโง่งม 

สักอัน ให้มันเป็นอันดับหนึ่งดีหรือไม่"

จีเสว่ียส่ำยหน้ำ "นิสัยของคนหนุ่ม ท่ีจริงอันดับควรสูงกว่ำนั้น"

"ท�ำเนยีบหยกงำมอนัดบัหนึง่ ศษิย์เมอืงเสวีย่เยว่ีย ลัว่หมงิเซวียน" 

เหลยอู๋เจี๋ยตกตะลึงพรึงเพริด "ข้ึนเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือ"

ครำน้ีมิใช ่เพียงเหลยอู ๋ เจี๋ย แต่ทุกคนในท่ีน้ันล้วนตกตะลึง  

หลำยเดือนก่อนลั่วหมิงเซวียนยังเป็นแค่อันดับสุดท้ำยของท�ำเนียบ 

หยกงำม ทว่ำภำยในเวลำอันสั้นมันกลับข้ึนเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ท้ังที ่

ในช่วงเวลำนีซ้อืคงเชยีนลัว่กับเหลยอูเ๋จีย๋ล้วนฝีมอืรดุหน้ำ เข้ำสู่เขตแดน

ฟ้ำไร้พันธนำกำรได้ส�ำเร็จ เกิดอันใดข้ึนกับลั่วหมิงเซวียนผู้นี้กันแน ่

ถึงท�ำให้มันก้ำวล�้ำได้ถึงเพียงน้ี

"วชิำลิว่ป๋อเทพเซยีน?" เหลยอูเ๋จีย๋สบตำกับเซยีวเซ่อ "มนัแตกฉำน

แล้วหรือ"

เซียวเซ่อพยักหน้ำแผ่วเบำ "คงเป็นเช่นนั้น"

"ในเมือ่ข้ำมอันดับสองไปก็คงมอัีนดบัหนึง่อกีคน เป็นอูซ๋นิหรอือูซ๋วง 

ผู้เป็นอันดับหน่ึงครำก่อนเล่ำ" เหลยอู๋เจี๋ยไล่สำยตำไป ก่อนจะตกตะลึง 

เงยหน้ำมองเซียวเซ่อ "เหตุใดเป็นเจ้ำ"

ท�ำเนียบทองอันดับหน่ึง ศิษย์เมืองเสว่ียเยว่ีย เซียวเซ่อ

เซียวเซ่อยักไหล่อย่ำงจนใจ มันหันมองจีเสว่ีย "ได้เพียงท�ำเนียบ

หยกงำมหรือ"

จเีสว่ียพยักหน้ำ "ข้ำประมอืกับเจ้ำครำก่อน ด้วยเขตแดนในตอนน้ี 

ของเจ้ำคู่ควรเพียงท�ำเนียบหยกงำม"
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เซยีวเซ่อทอดถอนใจ "อุตส่ำห์ปรำกฏตวัในยุทธภพอกีครัง้แต่กลบั

ต้องมำเป็นรองผูอ้ืน่ เหน็ทผีูท่ี้เป็นอนัดบัหนึง่ของท�ำเนยีบหยกงำมคร้ังก่อน 

ที่ตอนน้ีได้เป็นเซียนกระบี่คงได้เข้ำท�ำเนียบไร้เทียมทำนแล้ว อยู่อันดับ

ที่เท่ำไร"

"เจ้ำอ่ำนต่อไปก็จะรู้เอง เพียงแต่อู๋ซินอันดับหน่ึงของท�ำเนียบ 

หยกงำมอกีคนครัง้ก่อน เจ้ำคงไม่ได้เห็นนำมของมนั" จเีสว่ียทอดถอนใจ  

"ตั้งแต่มันเข้ำเทียนฉี่มำ พวกเรำก็หำร่องรอยไม่พบ จวบจนวันน้ีก็ยังคง

ไม่เจอ"

"ด้วยควำมสำมำรถของส�ำนักไป่เสี่ยวก็หำไม่พบหรือ" เซียวเซ่อ

มุ่นคิ้ว

"ถึงแม้ส�ำนักหลักของส�ำนักไป่เสี่ยวจะตั้งอยู่ในเมืองเทียนฉี่ แต่

สถำนที่ที่พวกเรำสืบเสำะยำกท่ีสุดยังคงเป็นเมืองแห่งนี้ เมืองแห่งน้ี 

มีหลำยท่ีที่ส�ำนักไป่เสี่ยวไม่อำจแทรกแซงได้" จีเสวี่ยเอ่ยแผ่วเบำ

"วังหลวง" เซียวเซ่อกล่ำวเสียงเนิบนำบ

"อำจยังมีสถำนท่ีอ่ืนอีก" จีเสว่ียกล่ำวอย่ำงแฝงนัยลึกซึ้ง

"วำงใจเถิด ด้วยฝีมือของบรรพชิตนั่น ผู้อื่นมีแต่จะเสียเปรียบ"  

เหลยอู๋เจี๋ยเข้ำไปตบบ่ำเซียวเซ่อ ควำมจริงมันเองก็เป็นกังวล ทว่ำยังคง

ฝืนยิ้มกล่ำว "พวกเรำดูท�ำเนียบต่อเถอะ"
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ท�ำเนียบทองล�ำดับทีส่ำมคอืหนึง่ในใต้หล้ำ...ท�ำเนียบไร้เทยีมทำน

ท�ำเนยีบไร้เทยีมทำนถกูเปิดขึน้อกีครัง้ ในเวลำสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีเดอืนนี ้

จะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่

"ในเม่ือเจ้ำบอกว่ำเจ้ำเมอืงไป่หลีถ่อนตวัออกจำกท�ำเนียบ เช่นน้ัน 

โม่อผีูปิ้ดด่ำนก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน สองอนัดบัแรกในท�ำเนียบไร้เทยีมทำน 

ล้วนถอนตวั แล้วผูใ้ดจะแทนท่ีต�ำแหน่งของพวกมนั" เย่ียรัว่อก็ีเดนิเข้ำมำ 

พินิจมองท�ำเนียบแผ่นนั้น

"ท�ำเนียบไร้เทียมทำนอนัดบัสี"่ เหลยอูเ๋จีย๋ออกเสยีงอ่ำนอย่ำงแช่มช้ำ  

"เหยียนจัน้เทยีน ถำนไถพ่ัว เหลยฮง อูซ๋วง อำจำรย์...อำจำรย์เข้ำท�ำเนียบ 

ร้อยอำวุธแล้วยังเข้ำท�ำเนียบไร้เทียมทำนด้วย! ประเดี๋ยวก่อน ตัวอักษร

เล็กๆ ด้ำนหลังน้ันคืออันใด"

จีเสว่ียแย้มย้ิมบำง "เป็นค�ำวิพำกษ์จำกส�ำนักไป่เสี่ยว"

'เหยียนจั้นเทียน : เลี้ยงกระบี่ด้วยพิโรธ หน่ึงกระบี่ทะลวงกองทัพ

นับหมื่น ความน่าเกรงขามไม่เป็นรองในใต้หล้า จัดเข้าอันดับสี่

บทที่ 344

หนึ่งในใต้หล้า
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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�ำชื่อน้ัน "ควบคุมกระบี่บินได้ท้ังสิบสองเล่ม

แล้ว"

เหลยอูเ๋จีย๋ขมวดคิว้ "เจอกันครำวหน้ำจะต้องประลองกับมนัให้เตม็ท่ี  

จริงสิ ผู้อำวุโสหลีเทียนกับเซี่ยเซวียนที่ขึ้นท�ำเนียบเมื่อครั้งก่อนเล่ำ"

"ช่วงนีห้ลเีทียนลงมอือกีครัง้ จำกสถำนกำรณ์ต่อสูค้รัง้นัน้เหน็ได้ชดั 

ว่ำหลเีทยีนเขตแดนถดถอย แม้ยังเป็นยอดฝีมอืเขตแดนฟ้ำไร้พันธนำกำร  

แต่ไม่เทียบเท่ำยอดฝีมอืในท�ำเนียบไร้เทยีมทำนแล้ว จงึตกจำกท�ำเนยีบ 

ส่วนเซ่ียเซวียนเซียนกระบี่ปรำชญ์ เจ้ำลองอ่ำนต่อไป" จีเสว่ียกล่ำว 

เสียงเรียบ

"ท�ำเนียบไร ้เทียมทำนอันดับสำม เซี่ยเซวียน ไจเยวี่ยจวิน  

เหลยอว๋ินเฮ่อ"

'เซ่ียเซวียน : ไม่แสวงหาชื่อเสียง ไม่ใช้กระบี่เลื่องชื่อ แต่กลับ 

ได้ชือ่ว่าเป็นนกัปราชญ์ผูเ้รอืงนาม ปราณกระบีห่ลุดพ้นทางโลก สง่างาม 

ดุจหยก จัดเข้าอันดับสาม

ไจเยว่ียจวิน : ไร้ตัวคน ไร้เสียงดาบ สังหารคนไร้รูปแบบ จากไป
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ไร้ร่องรอย จัดเข้าอันดับสาม

เหลยอว๋ินเฮ่อ : กระเรยีนเหนิเมฆา อญัเชญิอสันเีก้าชัน้ฟ้า ยอดวชิา 

ของใต้หล้า ปรากฏกายในยุทธภพอีกครั้ง จัดเข้าอันดับสาม'

เซ่ียเซวียนเลื่อนขึ้นหน่ึงอันดับ เข้ำอันดับสำม เหลยอวิ๋นเฮ่อผู้น�ำ

สกุลเหลยตอนนี้ครั้งก่อนยังไม่ได้เข้ำท�ำเนียบก็ข้ำมข้ันเข้ำสู่อันดับสำม 

ส่วนอีกสองคนที่เคยอยู่อันดับสำม...

"ท�ำเนียบไร้เทียมทำนอันดับสอง ถังเหลียนเยว่ีย ซือคงฉำงเฟิง"

'ถังเหลยีนเยว่ีย : ยอดผูป้รชีาในรอบร้อยปีแห่งส�านักถัง ปรากฏกาย 

ในยุทธภพอีกครั้ง ปลุกปั่นลมฝนอีกครา จัดเข้าอันดับสอง

ซือคงฉางเฟิง : ผูค้รองวิชาทวนอนัดบัหนึง่ของใต้หล้า ยอดนักวางแผน  

มองยทุธภพเป็นกระดานหมาก ธ�ารงเมอืงเสว่ียเยว่ียให้เป็นหน่ึงในใต้หล้า  

จัดเข้าอันดับสอง'

"ท่ำนพ่อเข้ำอันดับสองแล้วจริงๆ ด้วย" ซือคงเชียนลั่วพึมพ�ำกล่ำว

"มีอันใดหรือ" เซียวเซ่อเอ่ยถำม

ซือคงเชียนลั่วขมวดคิ้วเล็กน้อยคล้ำยไม่ยินดีนัก "ตั้งแต่พวกเรำ

กลับมำจำกเกำะเซียน ทำ่นพ่อก็มักจะปิดด่ำนฝึกวรยุทธ์ บอกว่ำตอนนี ้

เจ้ำเมืองรองบำดเจ็บสำหัส เจ้ำเมืองใหญ่ยังไม่กลับมำ ล�ำพังผู้เป็น

อันดับสำมอย่ำงท่ำนพ่อคงไม่อำจประคับประคองเมืองเสว่ียเยว่ียให้

ครองอันดับหน่ึงในใต้หล้ำ จ�ำต้องเลื่อนข้ึนอีกขั้น เพียงแต่..."

"เพียงแต่ถึงแม้เซียนทวนจะเข้ำอันดับสองแล้ว แต่คนบำงคน 

ท่ีเดมิทีอยู่อนัดบัสอง" เซยีวเซ่อเพ่งสำยตำมองไป "กลบัไปจำกอนัดบัสอง 

แล้ว"
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ท�ำเนียบไร้เทียมทำนอันดับหนึ่ง เมืองมู่เหลียง ลั่วชิงหยำง

'ล่ัวชงิหยาง : เทพเซยีนเร้นโลก ร้อยหล่ีไม่หวนคนื ใต้หล้าไร้ผู้ต่อกร  

จัดเข้าอันดับหนึ่ง'

"เทพเซียนโม่อีปิดด่ำนสิบปี ไม่เข้ำยุทธภพอีก ไป่หล่ีตงจวินอยู่

เคยีงข้ำงมนัจงึไม่กลบัมำเช่นกัน ท่ัวทัง้ใต้หล้ำไม่มผีูท้ีเ่อำชนะเซยีนกระบี่ 

เมืองร้ำงผู้นี้ได้จริงๆ หรือ" เย่ียรั่วอีเอ่ยถำม

จีเสวี่ยพยักหน้ำ "อย่ำงน้อยจำกข่ำวท่ีส�ำนักไป่เสี่ยวได้รับ ฝีมือ

ของซอืคงฉำงเฟิงกับถังเหลยีนเยว่ียยังห่ำงจำกลัว่ชงิหยำงอยู่หน่ึงเส้นก้ัน"

เมืองอู๋ซวง

อู๋ซวงก�ำลังนั่งเหม่อลอยอยู่บนก�ำแพงเมือง

หลอูว้ีไจ๋ก�ำลงัน่ังดผูงัท�ำเนียบอยู่ข้ำงๆ มนัต่อสูกั้บเหล่ำศิษย์เมอืง

เสว่ียเยว่ียยำมไปขัดขวำงเซยีวเซ่อ ผลปรำกฏว่ำพ่ำยแพ้หมดรูป จวบจน 

วันน้ียังต้องใช้ไม้เท้ำพยุงกำย

"ศิษย์น้อง เจ้ำเข้ำท�ำเนียบไร้เทียมทำนแล้ว" หลูอว้ีไจ๋กล่ำวด้วย

เสียงสงบนิ่ง

เมืองอู๋ซวงยำมน้ีมีเสียงโห่ร้องยินดีดังกึกก้อง คนของเมืองอู๋ซวง

ไม่มใีครเข้ำท�ำเนียบทองได้มำหลำยปีแล้ว แค่ท�ำเนยีบหยกงำมอนัดบัหน่ึง 

เมือ่หลำยเดอืนก่อนก็สร้ำงควำมฮอืฮำต่อพวกมนัอยู่นำน บดัน้ีเจ้ำเมอืง

คนใหม่ยังเข้ำท�ำเนียบไร้เทยีมทำน ทดัเทยีมยอดฝีมอือย่ำงเหยียนจัน้เทียน 

เซียนกระบี่พิโรธ สร้ำงควำมตื่นเต้นยินดีแก่พวกมันอย่ำงแท้จริง หำก

กล่ำวตำมตรง หลำยปีมำนี้ที่เมืองอู๋ซวงยังได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในสี่เมือง

ของใต้หล้ำล้วนเพรำะอำศัยเกียรติยศในกำลก่อน บัดน้ีกำรผงำดขึ้นมำ
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ของอู๋ซวงนับเป็นดำวช่วยชีวิตที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพวกมันโดยแท้

"ส�ำนักไป่เสี่ยวมิใช่คนดีอันใด" อู ๋ซวงไม่แม้แต่จะเหลียวมอง 

ท�ำเนียบผืนนั้น มันท�ำเพียงเปิดหีบกระบี่ น�ำกระบี่บินอันประณีตมำ 

เช็ดขัดเล่มแล้วเล่มเล่ำ

"ใช่ มำประกำศท�ำเนียบเวลำเช่นนี้...เดิมทีใต้หล้ำทรำบเพียงว่ำ

เมืองอู๋ซวงถือก�ำเนิดวีรบุรุษดรุณน้อยผู้หน่ึง เหลือทิ้งกำรคำดเดำไว้ให้

คนไปคิดส่งเดชก็พอแล้ว ยำมนี้เข้ำท�ำเนียบไร้เทียมทำนอย่ำงโจ่งแจ้ง 

ท้ังยังใส่ค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์ที่ไม่หวังดีเช่นนั้นอีก ตอนน้ีผู้คนต่ำงทรำบ

แล้วว่ำพวกเรำมีเจ้ำเมืองคนใหม่ท่ีเปิดหีบกระบี่อู๋ซวงได้อีกครั้ง คิดจะ

เสแสร้งก็เสแสร้งต่อไม่ได้แล้ว" หลูอว้ีไจ๋ทอดถอนใจ "เจ้ำจะไปเทียนฉี่

เมื่อใด"

"อวิ๋นซัว ชิงซวง เฟิงเซียว หงเย่ีย หูเตี๋ย เจว๋ียอิ่ง ซำเซิง พ่ัวเจี๋ย  

อว้ีหรอูี ้เร่ำจือ่โหรว" อู๋ซวงเรยีกเบำๆ กระบีบ่นิสบิเล่มก็ลอยออกมำจำกหบี 

และร่อนลงเบื้องหน้ำของมัน อู๋ซวงเคำะที่ด้ำมกระบี่แผ่วเบำ บังเกิด

เสียงดังกรุ๊งกริ๊งคล้ำยกระดิ่งลมก็มิปำน "ช่ำงไพเรำะย่ิงนัก"

"ชัง" อู๋ซวงเอ่ยเรียกเบำๆ กระบี่บินอีกเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมำ

"หมงั" อูซ๋วงเคำะหบีกระบี ่กระบีเ่ล่มทีส่องในกระบีบ่นิทัง้สบิสองเล่ม 

ก็ร่อนลงเบื้องหน้ำของมัน

"ต้ำหมิงจูเชว่ีย" อู๋ซวงเอ่ยเรียกอีกครั้ง ทว่ำกระบี่ยำวท่ีอยู่ในหีบ

กลับไม่มีกำรตอบรับแม้สักน้อย

"ต้ำหมงิจเูชว่ีย!" อูซ๋วงตะโกนเสยีงดงัอย่ำงหำได้ยำกย่ิง กระบีย่ำว

เล่มนั้นสั่นเล็กน้อย ทว่ำท�ำเพียงสั่นเท่ำน้ัน

อู๋ซวงเกำหัวแกรก 

"เห็นทีกระบี่จะบอกว่ำข้ำยังต้องรอก่อน"
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เมืองเสว่ียเยว่ีย

บนหอเติงเทียนชั้นสิบสำม ลั่วหมิงเซวียนในอำภรณ์สีขำวก�ำลัง

นั่งขมวดคิ้วมุ่นอยู่เบื้องหน้ำรูปปั้นดินเทพเซียนเล่นล่ิวป๋อ กระบี่ทั้ง 

เจ็ดเล่มปักเรียงรำยอยู่เบื้องหลังมัน

"ยังดอูยู่อกีหรอื ได้เวลำกินข้ำวแล้ว" อิน่ลัว่สยำถือตะกร้ำเดนิเข้ำมำ  

"จะบอกข่ำวดีแก่เจ้ำ ส�ำนักไป่เสี่ยวเพ่ิงส่งท�ำเนียบทองมำให้ ตอนน้ีเจ้ำ

เป็นอันดับหนึ่งท�ำเนียบหยกงำม"

"อันดับหนึ่งท�ำเนียบหยกงำม? แล้วเจ้ำหนูเมืองอู๋ซวงน่ันเล่ำ มัน

มิใช่อันดับหนึ่งของท�ำเนียบหยกงำมครั้งก่อนหรือ หรือว่ำถูกข้ำดัน 

ลงไปแล้ว" ลัว่หมงิเซวียนหนัมำถำม น�ำ้เสยีงฉำยแววยินดยีำกจะปกปิด

"ไม่ มนัออกจำกท�ำเนียบหยกงำมแล้ว ยำมนีเ้ป็นอนัดบัส่ีในท�ำเนยีบ 

ไร้เทียมทำน" อ่ินลั่วสยำกล่ำวเสียงเรียบเรื่อย

"มำรดำมันเถอะ!" ลั่วหมิงเซวียนสบถออกมำอย่ำงดุดัน "แพ ้

เจ้ำหนูท่ึมนั่นอีกแล้ว ไม่กินข้ำวแล้ว ฝึกกระบี่ต่อ!"

อิ่นล่ัวสยำเดินเข้ำไปถีบมันหงำยหลัง "กล้ำพูดจำหยำบคำย 

ต่อหน้ำอำจำรย์ของเจ้ำหรือ! ช่ำงอำจหำญเสียจริง! มำกินข้ำวเด๋ียวน้ี!"
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"ช่วงน้ีฝึกกระบี่เป็นอย่ำงไร" อิ่นลั่วสยำกินข้ำวไปพลำงเอ่ยถำม

ไปพลำง

ลั่วหมิงเซวยีนพุ้ยขำ้วกนิค�ำโต "นัน่ยังตอ้งพูดด้วยหรือ ย่อมส�ำเรจ็

เป็นส่วนใหญ่ หำไม่แล้วท�ำเนียบหยกงำมนัน่จะใส่ชือ่ข้ำเป็นอนัดบัหน่ึง

ได้อย่ำงไร"

"ส�ำเร็จเป็นส่วนใหญ่?" อิ่นลั่วสยำวำงตะเกียบลง "เจ้ำไม่ได ้

เข้ำท�ำเนียบไร้เทียมทำน เช่นน้ันก็แปลว่ำยังขำดบำงอย่ำงหรือ"

"อำจำรย์จะทดสอบข้ำดูหรือไม่" ลั่วหมิงเซวียนวำงถ้วยเปล่ำลง

และถำมขึ้นอย่ำงอวดดี

"ได้!" อ่ินลั่วสยำวำดมือ ตะเกียบข้ำงหน่ึงพุ่งเข้ำใส่ลั่วหมิงเซวียน 

ลั่วหมิงเซวียนย้ิมบำงพลำงวำดมือ กระบี่สั้นเล่มหนึ่งบินมำอยู่ในมือ 

เมื่อมันวำดมืออีกครั้งตะเกียบก็ถูกผ่ำเป็นสองส่วน

"นบัว่ำว่องไว" อิน่ลัว่สยำถลนัวูบไปยังเบือ้งหน้ำของล่ัวหมงิเซวียน 

พร้อมออกหมัดใส่ ลั่วหมิงเซวียนวำดมืออีกครั้ง กระบี่ส้ันถูกสลับกับ

กระบ่ียำวและแทงใส่แขนเสื้อของอิ่นลั่วสยำจนขำดทะลุ อิ่นลั่วสยำ 

บทที่ 345

ไผ่สะบ้ันหิมะจันทรา
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ถอยหลังไปสำมก้ำวก่อนพยักหน้ำน้อยๆ "น่ำสนใจ"

"ข้ำคิดว่ำต�ำนำนเล่ำขำนนั่นเป็นเรื่องจริง ข้ำงกำยโอรสสวรรค์

รำชวงศ์ก่อนทุกพระองค์ล้วนมีน้องชำยท่ีเป็นองครักษ์เงำเช่นนี้ผู้หนึ่ง 

มันร�่ำเรียนวิชำกระบี่อันเลิศล�้ำ ภำยหลังแคว้นล่มแล้ว องค์ชำยผู้เป็น

องครักษ์เงำที่ครอบครองวิชำกระบี่อันเลิศล�้ำกลับรอดชีวิต สุดท้ำย

พเนจรอยู่ในหมู่สำมัญชน ซ่อนเร้นวิชำกระบี่ไว้ในรูปปั้นดินเทพเซียน

เล่นลิว่ป๋อน้ี" ลัว่หมงิเซวียนย้ิมกล่ำว "วิชำกระบีน้ี่ช่ำงยอดเย่ียมเหลอืเกิน"

อิ่นล่ัวสยำแย้มย้ิม "นั่นเลิศล�้ำกว่ำวรยุทธ์ที่ข้ำถ่ำยทอดให้เสียอีก"

"ย่อมมิใช่ ต่อให้วิชำกระบี่น้ีจะเลิศล�้ำเพียงใดก็ไม่นับเป็นหนึ่งใน

ใต้หล้ำ แต่วิชำเดิมพันของอำจำรย์ต่ำงหำกท่ีนับเป็นหน่ึงในใต้หล้ำ"  

ลัว่หมงิเซวียนวำงกระบีล่ง ยกนิว้หวัแม่มอื "นัน่ต่ำงหำกทีเ่ป็นควำมสำมำรถ 

อันแท้จริง"

อ่ินลั่วสยำจิ้มหน้ำผำกของลั่วหมิงเซวียน "รู้จักพูด"

"อำจำรย์ขอรับ" ลั่วหมิงเซวียนทอดถอนใจ "ท่ำนว่ำยำมนี้ท่ำน 

ตัดใจจำกซ่งเย่ียนหุยแล้ว แต่อย่ำงไรก็จะโดดเดี่ยวไปทั้งชีวิตไม่ได้

กระมัง อำยุท่ำนก็มิใช่น้อยแล้ว"

"พูดอนัใดนัน่" อิน่ลัว่สยำจ้องเขมง็ "นีจ่ะเป็นพ่อส่ือให้อำจำรย์หรือ"

"อำจำรย์ ท่ำนว่ำเจ้ำเมืองซอืคงเป็นอย่ำงไร" ลัว่หมงิเซวียนเอ่ยถำม 

แผ่วเบำ

"คนท่ีมีสตรีอ่ืนอยู่ในใจล้วนไม่ควรพูดถึง" อิ่นลั่วสยำตบหัว 

ลั่วหมิงเซวียน "ในใจและทั้งชีวิตน้ีของซือคงฉำงเฟิงมีเพียงสตรีผู้นั้น  

อีกอย่ำงอำจำรย์ของเจ้ำคู่ควรเป็นภรรยำใหม่ของผู้อื่นหรือ"

"เช่นน้ันอำจำรย์คิดว่ำข้ำเป็นอย่ำงไร" ล่ัวหมิงเซวียนถำมพลำง

หัวเรำะฮิฮะ

อิ่นลั่วสยำน่ิงอ้ึงไปครู่หน่ึง ก่อนสีหน้ำจะพลันเย็นวูบ "เจ้ำล้อเล่น
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เช่นนี้กับข้ำหรือ"

ลั่วหมิงเซวียนย้ิมแหยๆ "อำจำรย์ ข้ำผิดไปแล้ว"

"เก่งวิชำกระบี่แล้วจึงกล้ำหยอกล้อกระทั่งอำจำรย์หรือ" ย่ิงพูด 

น�้ำเสียงของอ่ินลั่วสยำก็ย่ิงเห้ียมเกรียม

"อำจำรย์ ข้ำผดิไปแล้ว" ลัว่หมงิเซวียนกล่ำวน�ำ้เสยีงสัน่เครอื ถงึแม้ 

จะประสบควำมส�ำเรจ็ในวิชำกระบีอ่ย่ำงย่ิงใหญ่ แต่มนัก็ยังคงเป็นศษิย์

ท่ีหวำดกลัวอำจำรย์

"ผิดไปแล้ว?" อ่ินลั่วสยำเลิกค้ิว "ถ้ำอำจำรย์ตอบว่ำเจ้ำไม่เลวเล่ำ"

"อ๋ำ!" ลั่วหมิงเซวียนเผยสีหน้ำยินดียกใหญ่ "จริงหรือขอรับ"

"จริง" อ่ินลั่วสยำจับข้อมือของลั่วหมิงเซวียนพลิก

"เจบ็ๆๆ อำจำรย์เจบ็! อำจำรย์เบำหน่อย!" ลัว่หมงิเซวยีนโอดครวญ

ข้ำงล่ำงของหอเติงเทียน ซือคงฉำงเฟิงได้ยินเสียงโอดครวญจำก

ชั้นบนจงึส่ำยศีรษะเอือมระอำ "เมืองเสวีย่เยวี่ยไม่มีตัวตลกพวกนั้นแลว้

ก็ต้องอำศัยศิษย์อำจำรย์คู่นี้ถึงค่อยมีชีวิตชีวำขึ้นมำบ้ำง"

จูถื๋อไม้เท้ำกับหลงเอ่อร์ยืนอยู่ข้ำงกำยมนั หลงเอ่อร์ถือท�ำเนียบทอง 

อยู่ในมอืพลำงทอดถอนใจกล่ำว "เซยีนทวนไม่ได้เข้ำอนัดบัหน่ึง น่ำเสยีดำย 

อยู่บ้ำง"

"ช่วยไม่ได้ หลำยปีมำนี้พวกมันล้วนยกเรื่องของเมืองเสวี่ยเยว่ีย

ให้ข้ำจัดกำร คนหน่ึงบ่มสุรำ คนหน่ึงฝึกกระบี่ วิชำทวนของข้ำไม่ได้

ทะลวงขั้นมำโดยตลอด ตะลีตะลำนฝึกเพียงไม่ก่ีเดือน อย่ำงไรก็มิสู้ 

ลั่วชิงหยำงที่ฝึกเพียงหน่ึงวันดุจดังสิบปี สมควรเป็นเช่นนี้แล้ว"

"หำกเซยีนกระบีเ่ดียวดำยมุง่ตรงไปยังเทยีนฉี ่เจ้ำเมอืงจะท�ำเช่นไร"  

จู๋เอ่ยปำกถำม

"หน่ึงทวนหนึ่งคนเข้ำขัดขวำง" ซือคงฉำงเฟิงกล่ำวด้วยรอยย้ิม 

"เรื่องขวำงทำง ข้ำเริ่มท�ำมำตั้งแต่หลำยปีก่อนแล้ว"
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"หำกขวำงไม่ได้เล่ำ" จู๋ถำมต่อ

"เช่นน้ันก็ตำย" ซือคงฉำงเฟิงเอ่ยเสียงขรึม

จู๋ผงกศีรษะรับ "กำลก่อนเจ้ำส�ำนักวิพำกษ์เจ้ำเมืองซือคงไว้สูงย่ิง 

บัดนี้เมื่อได้รู้จักก็ท�ำให้เลื่อมใสสุดหัวใจ"

"ขวำงไม่ได้ก็ตำย" ซือคงฉำงเฟิงมองจู๋ด้วยสำยตำคล้ำยครุ่นคิด 

"ข้อน้ีสหำยน้อยมิใช่เคยกระท�ำแล้วหรือ"

จู๋ฝืนหัวร่อครู่หนึ่ง "เจ้ำเมืองซือคง มีเรื่องหนึ่งที่ข้ำไม่อำจไม่ถำม 

ข้ำยังเหลือเวลำอีกเท่ำไร"

ซือคงฉำงเฟิงนึกไตร่ตรองก่อนถอนหำยใจ "ทุกเมื่อ"

"ข้ำเข้ำใจแล้ว" จู๋พยักหน้ำ

หลงเอ่อร์ทีอ่ยู่ข้ำงๆ อ่ำนปำกของพวกมนัออกจงึถำมอย่ำงตะลงึลำน 

ว่ำ "พวกเจ้ำพูดอันใดกันอยู่!"

จู๋ไม่ได้ตอบค�ำ มันท�ำเพียงก้มศีรษะท�ำให้ยำกจะมองเห็นสีหน้ำ 

"เจ้ำเมืองซือคง ขอให้พวกข้ำพูดคุยกันตำมล�ำพังได้หรือไม่"

ซือคงฉำงเฟิงพยักหน้ำ "ย่อมได้" สิ้นเสียงมันก็กระโดดขึ้นไปบน

หอเติงเทียน "ท่ำนเซียน พวกเรำยังหวังให้ศิษย์ของเจ้ำส่งเสริมเมือง 

เสวี่ยเยว่ีย อย่ำซ้อมมันจนตำยเชียว"

จู๋ส่งย้ิมให้หลงเอ่อร์ "เรำเดินขึ้นเขำชังซำนกันเถอะ"

หลงเอ่อร์เดินตำมจู๋ขึ้นเขำชังซำนไป ทว่ำสีหน้ำยังคงเคร่งขรึม 

อยู่ตลอด นำงมั่นใจว่ำเมื่อครู ่ตนเองไม่ได้อ่ำนปำกผิดไป จู ๋ถำม 

ซือคงฉำงเฟิงว่ำตนเองยังเหลือเวลำอีกเท่ำไร และซือคงฉำงเฟิง 

ตอบกลับว่ำทุกเมื่อ แต่จู ๋ไม่ได้เอ่ยปำก นำงจึงไม่ซักไซ้ไล่เลียงต่อ  

ทัง้สองคนเงยีบงนัอยูเ่ชน่นี ้มีเพยีงหนึง่คนน�ำทำงอีกหนึง่คนไปข้ำงหน้ำ

"ดูคล้ำยว่ำจะเป็นเช่นน้ีมำตลอด เจ้ำจงูมอืข้ำ ข้ำตดิตำมเจ้ำ ไม่มใีคร 

พูดอันใด เดินไปอย่ำงสงบเงียบเช่นน้ีเสมอมำ ถึงแม้จะน่ำเบื่อแต่กลับ
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สบำยใจ" จูแ๋ย้มย้ิม "อนัท่ีจรงิมหีลำยครัง้ทีข้่ำพูดแล้ว แต่เจ้ำมองไม่เห็น"

"ครั้งน้ี" หลงเอ่อร์เค้นกล่ำวทีละค�ำ "ข้ำมองเห็นแล้ว"

จูห๋ยุดฝีเท้ำ ท้ังสองยืนมองหน้ำกันอยู่ท่ีตนีเขำชงัซำน จูท๋อดถอนใจ  

"หลำยปีมำนี้ล�ำบำกเจ้ำแล้ว พวกเรำคนหนึ่งตำบอด คนหนึ่งหูหนวก 

ไม่รู้ว่ำเจ้ำส�ำนักคิดอย่ำงไรจึงจัดพวกเรำมำอยู่กลุ่มเดียวกัน ข้ำมอง 

ไม่เห็น ไม่รู้วำ่ข้ำพูดแล้วเจ้ำมองเห็นหรือไม่ หลำยเวลำล้วนต้องรบกวน

เจ้ำแล้ว"

"เหตใุดต้องพูดเช่นน้ี" เพรำะกำรพูดไม่ใช่เรือ่งง่ำยดำยส�ำหรบันำง 

ดังน้ันทุกครั้งท่ีหลงเอ่อร์พูดจึงกระชับใจควำมให้สั้นลง

"ควำมจริงวันน้ันข้ำบำดเจ็บสำหัส สำหัสจนหมดหนทำงรักษำ"  

จู๋ถอนหำยใจ "ข้ำขอร้องไม่ให้เจ้ำเมืองซือคงบอกพวกเจ้ำ แต่ข้ำและ 

เจ้ำเมอืงซอืคงต่ำงรูว่้ำข้ำข้ำมอปุสรรคครัง้น้ีไปไม่ไหว...วนัทีม่นัปกครอง

ใต้หล้ำ สุดท้ำยข้ำก็ไม่ได้เห็น" จู๋เงยหน้ำทอดตำมองไปยังท่ีห่ำงไกล  

"ข้ำก�ำลังมองทิศทำงของเมืองเทียนฉี่อยู่ใช่หรือไม่"

หลงเอ่อร์ยำมนี้น�้ำตำหลั่งนองหน้ำ นำงพยักหน้ำ "ใช่"

"ได้ข่ำวว่ำมันปลุกปั่นลมฝนที่เมืองนั้นอีกแล้ว มันสมควรเป็นคน

เช่นน้ัน ยังจ�ำครัง้แรกท่ีพวกเรำเจอมนัได้หรือไม่ พวกเรำล้วนอยำกซ้อมมนั 

สกัยก เป็นเด็กเมือ่วำนซนืท่ีเยำว์วัยกว่ำพวกเรำเหน็ๆ แต่เหตใุดล�ำพองตน 

ถึงเพียงนั้น" จู๋ย้ิมกล่ำว "แต่ภำยหลังจึงเข้ำใจว่ำนี่คือมัน"

หลงเอ่อร์ส่ำยหน้ำกล่ำว "ไม่ต้องพูดแล้ว ข้ำจะไปหำเจ้ำส�ำนัก  

ให้ช่วยคิดหำวิธี"

"ข้ำยังมีประโยคสุดท้ำยอยำกพูดกับเจ้ำ" จู๋กล่ำวต่อโดยไม่สนใจ

ค�ำพูดของหลงเอ่อร์

"วันเวลำที่ได้ใช้ร่วมกับเจ้ำหลำยปี สงบเงียบย่ิงนัก แต่ก็อบอุ่น

เหลือเกิน" จู๋กล่ำวเสียงแผ่วเบำ
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ทั้งสองยืนอยู่อย่ำงเงียบเชียบเช่นน้ีโดยหันมองไปยังทิศทำงของ

เมืองเทียนฉี่ กระทั่งนกพิรำบตัวหนึ่งบินมำจำกท่ีห่ำงไกล สยำยปีก 

ร่อนลงบนไหล่ของหลงเอ่อร์

จู๋หันไปมองตำมเสียง หลงเอ่อร์ปลดจดหมำยลงมำจำกขำของ 

นกพิรำบ ก่อนจะมุ่นคิ้วเล็กน้อย

"เป็นผู้ใด"

"เจ้ำส�ำนัก"

"เจ้ำส�ำนักคนใด"

"จีรั่วเฟิง"
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