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บทที่ 1
ยอดเขาปั้นปู้ (ครึ่งก้าว) ชื่อสื่อความหมาย บนยอดเขามีพื้นที่คับแคบ
เดิ น หน้าไปเพีย งครึ่งก้าวก็เป็นผาหมื่นจั้ ง * บนนั้ น มี หิน รู ปร่ า งประหลาด
ตั้ ง ตระหง่ า น พรรณไม้ พิ ลึ ก แตกกิ่ ง ก้ า นสาขา ด้ า นล่ า งยั ง ปกคลุ ม ด้ ว ย
ทะเลหมอกซึ่งกว้างสุดสายตา ฟ้าดินราวกับแยกขาดจากกัน สภาพแวดล้อม
แปลกประหลาด ดูน่าพรั่นพรึง
อีกฟากของผาสูงยังมียอดเขาอีกลูกหนึ่งนามว่ายอดเขาอิงหุ่ย (จักต้อง
เสียใจ) ความสูงชันทัดเทียมกับยอดเขาปัน้ ปู้ สันผาตัง้ ตรงเรียบดิง่ ดัง่ มีดเหลา
บนยอดเขาราวกับไม่มที ใี่ ห้เหยียบยืน แม้มพี ชื เขียวขจีอยูบ่ า้ ง แต่ลว้ นหยัง่ ราก
ตามศิลาไม่พึ่งพาดิน ท�ำให้ผู้ที่พบเห็นหวาดกลัวตัวสั่น คิดขึ้นโดยพลันว่า
ไม่ควรขึ้นมาบนยอดเขานี้ นามอิงหุ่ยจึงถือก�ำเนิดมาด้วยเหตุนี้
ระหว่างยอดเขาทั้งสองมีคูน�้ำตามธรรมชาติสายหนึ่ง มองลงไปจะเห็น
ทะเลเมฆลอยเอื่อย ไม่รู้ว่าตื้นลึกเท่าใด ยังแว่วเสียงสิงสาราสัตว์กับเสียงน�้ำ
ที่หลั่งไหลไม่ขาดสาย คนตัดไม้และนายพรานทั่วไปมิกล้าปีนขึ้น กระทั่ง
ยอดฝี มื อ ก่ อ นก� ำ เนิ ด ** หากได้ ม าเยื อ นที่ นี่ เกรงว่ า จะบั ง เกิ ด ความรู ้ สึ ก
สะทกสะท้อนใจอยู่หลายส่วนที่มนุษย์ไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้
ทว่าภายใต้เมฆหมอกนัน้ เอง ระหว่างสายน�ำ้ กับหน้าผามีทางหินขรุขระ
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
** ยอดฝีมือก่อนก�ำเนิด หมายถึงผู้ที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด ยังมีค�ำเรียกอีกอย่างว่ายอดฝีมือหลังก�ำเนิด
ซึ่งหมายถึงผู้ที่ฝึกฝนความสามารถด้วยตัวเองในภายหลัง
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แคบยาวสายหนึง่ ทีก่ อ่ ขึน้ ด้วยหินประหลาด ยามนีก้ ลับมีสองคนเดินอยูด่ า้ นบน
หนึ่งหน้าหนึ่งหลัง
สายน�้ำเชี่ยวกราก มีฟองคลื่นม้วนขึ้นมาตลอดเวลา กระทบบนก้อนหิน
ทีท่ งั้ เปียกและลืน่ ขณะก้าวเดินอยูด่ า้ นบน หากไม่ระวังเพียงเล็กน้อย ไม่ตกลง
ในแม่น�้ำก็จะถูกสายน�้ำกระเซ็นใส่เสื้อผ้า หรือหากพยายามเอนร่างกายไป
ด้ า นใน ก็ จ ะติ ด กั บ ผาหิ น ลาดชั น ที่ มี หิ น แหลมคมยื่ น ออกมา สรุ ป แล้ ว
ต้องรักษาสมดุลไม่ได้เป็นแน่ เป็นไปไม่ได้ที่จะเดินผ่าเผยล่องลอยอย่าง
สบายใจเหมือนสองคนตรงหน้า
"ได้ยินว่าเมื่อยี่สิบปีก่อน ผู้บรรลุฉีแห่งเขาเสวียนตูขับไล่หูลู่กู ยอดฝีมือ
อันดับหนึ่งแห่งทูเจวี๋ย* ที่ยอดเขาปั้นปู้แห่งนี้ บีบให้เขาสาบานว่าจะไม่เข้าสู่
จงหยวน** ในยี่สิบปี น่าเสียดายเพียงในปีนั้นศิษย์ยังเยาว์วัย ไร้วาสนา
ได้เห็น ศึกนั้นต้องยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเป็นแน่"
คนหนุ่มที่กล่าวค�ำเดินตามอยู่ด้านหลัง คนทั้งสองฝีเท้าไม่ช้าไม่เร็ว
ทั้งยังรักษาระยะห่างสามก้าวอยู่ตลอด
ฝีเท้าของคนด้านหน้าเบาหวิว ท่วงท่าผ่อนคลาย เหมือนเดินบนพืน้ ราบ
โดยแท้จริง คนหนุม่ ด้านหลังฝีเท้าหนักกว่าอยูบ่ า้ ง มองด้วยตาเปล่าแม้ลอ่ งลอย
เหมือนเซียน แต่หากเทียบกันแล้วจะพบรายละเอียดและความแตกต่างได้
ไม่ยาก
เยี่ยนอู๋ซือเยาะเย้ยหนึ่งเสียง "ทอดมองใต้หล้า ในปีนั้นฉีเฟิ่งเก๋อคือ
อั น ดั บ หนึ่ ง จริ ง หู ลู ่ กู ไ ม่ รู ้ จั ก ประมาณตน รนหาความอั ป ยศ มิ อ าจโทษ
คนรอบข้าง เพียงแต่ฉีเฟิ่งเก๋อต้องวางท่าสูงส่งบริสุทธิ์ของส�ำนักพรต ไม่ยอม
ลงมืออย่างโหดเหี้ยม แต่กลับตั้งสัญญายี่สิบปีอะไรนั่น นอกจากเพื่อกลบ
ปัญหาที่จะตามมาของเขาเสวียนตูแล้วจะมีประโยชน์อันใดอีก"
อวี้เซิงเยียนกล่าวด้วยความประหลาดใจ "ท่านอาจารย์ หรือวรยุทธ์
* ชาวทูเจวี๋ย หรือเตอร์กิก ตามประวัติศาสตร์จีนเป็นค�ำเรียกรวมชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูง
มองโกลและในแถบเอเชียกลาง
** จงหยวน หรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงแผ่นดินจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ไปจนถึงตอนใต้ของลุ่มแม่น�้ำหวงเหอ
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ของหูลู่กูจะสูงยิ่งดังว่า"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "ข้าสู้กับเขาตอนนี้ ก็ไม่แน่ว่าจะมีโอกาสชนะ"
"ร้ายกาจเช่นนี้เชียว?!" สีหน้าอวี้เซิงเยียนแปรเปลี่ยนเป็นหวาดหวั่น
เขาย่อมเข้าใจว่าทักษะของอาจารย์สูงล�้ำเพียงใด หูลู่กูผู้นั้นได้รับค�ำวิจารณ์
ประโยคนี้ของเยี่ยนอู๋ซือ ต้องเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างแน่นอน ไม่แน่ว่า
อาจได้จัดอยู่ในสามอันดับแรกในใต้หล้า
เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเฉยชา "ไม่เช่นนัน้ ไยข้าจึงกล่าวว่าฉีเฟิง่ เก๋อ
ทิ้งผลพวงไม่จบสิ้นไว้ให้ศิษย์ลูกศิษย์หลานของตนเอง แม้ยี่สิบปีก่อนหูลู่กู
จะเป็นรองฉีเฟิง่ เก๋อหนึง่ ขุม แต่ระยะห่างเช่นนี้ ในระยะเวลายีส่ บิ ปี ใช่วา่ มิอาจ
ท�ำลาย บัดนี้ฉีเฟิ่งเก๋อตายแล้ว เขาเสวียนตูก็ไม่มีฉีเฟิ่งเก๋อคนที่สองอีกต่อไป"
อวี้เซิงเยียนระบายลมหายใจเบาๆ "ใช่แล้ว ผู้บรรลุฉีล่วงลับเมื่อห้าปี
ก่อน!"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าว "เจ้าส�ำนักคนปัจจุบันของเขาเสวียนตูคือใคร"
"เป็นศิษย์ของฉีเฟิ่งเก๋อ นามว่าเสิ่นเฉียว" อวี้เซิงเยียนตอบ
เยีย่ นอูซ๋ อื หาได้มที า่ ทีตอ่ นามนีไ้ ม่ เขากับฉีเฟิง่ เก๋อเคยไปมาหาสูก่ นั เพียง
ไม่กี่ครั้ง นั่นคือเมื่อยี่สิบห้าปีก่อน และในตอนนั้นฉีเฟิ่งเก๋อเพิ่งรับเสิ่นเฉียว
มาเป็นศิษย์ส�ำนัก
แม้เขาเสวียนตูจะมีฉายาว่า 'ส�ำนักพรตอันดับหนึ่งในใต้หล้า' แต่ดูจาก
เยี่ยนอู๋ซือที่เพิ่งจะออกจากการเก็บตัวสิบปี นอกจากฉีเฟิ่งเก๋อแล้ว บนเขา
เสวียนตูก็ไม่มีใครที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อีก
น่าเสียดายที่ฉีเฟิ่งเก๋อตายแล้ว
เมื่อเห็นอาจารย์ไม่ค่อยสนใจ อวี้เซิงเยียนจึงกล่าวอีกว่า "ได้ยินว่า
จั่วเสียนอ๋องคุนเสีย ศิษย์ของหูลู่กู ยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งทูเจวี๋ยในตอนนี้
นัดประลองกับเสิ่นเฉียวที่ยอดเขาปั้นปู้วันนี้ บอกว่าจะลบล้างความอัปยศ
ในปีนั้น ท่านอาจารย์จะรุดหน้าไปมองดูสักหน่อยหรือไม่"
เยีย่ นอูซ๋ อื ไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธ "ตลอดเวลาสิบปีทขี่ า้ เก็บตัว นอกจาก
การตายของฉีเฟิ่งเก๋อแล้ว ยังเกิดเรื่องใหญ่อันใดอีก"
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อวี้ เ ซิ ง เยี ย นครุ ่ น คิ ด ก่ อ นเอ่ ย "หลั ง ท่ า นเก็ บ ตั ว ไม่ น าน เกาเหว่ ย ก็
ขึน้ ครองราชย์เป็นฮ่องเต้องค์ใหม่แห่งแคว้นฉี คนผูน้ ลี้ มุ่ หลงในราคะ ฟุม่ เฟือย
เกินเหตุ เพียงสิบปีอ�ำนาจแคว้นฉีก็ลดลงอย่างฉับพลัน ได้ยินว่าอวี่เหวินยง
ฮ่องเต้แห่งแคว้นโจว (เป่ยโจว) ก�ำลังวางแผนปราบฉี (เป่ยฉี) เกรงว่าอีกไม่นาน
ทางเหนือก็จะควบรวมกับแคว้นโจวแล้ว
หลังฉีเฟิง่ เก๋อตาย อันดับของสิบยอดฝีมอื ในใต้หล้าก็เปลีย่ นแปลงอยูบ่ า้ ง
อี้ปี้เฉินจากอารามฉุนหยางแห่งเขาชิงเฉิง หลวงจีนเสวี่ยถิงแห่งแคว้นโจว
และเจ้าอารามหรู่เยียนเค่อฮุ่ยแห่งอารามศึกษาหลินชวน คือสามอันดับแรก
ในใต้หล้าที่ได้รับการยอมรับ สามคนนี้ยังเป็นตัวแทนของเต๋า พุทธ และหรู*
พอดี"
"..."
"เพียงแต่กม็ คี นกล่าวว่า ยอดฝีมอื จวีเ้ ส่อแห่งถูอ่ วีห้ นุ ** สมควรจัดอยูใ่ น
สามอันดับแรก แต่หากในยี่สิบปีนี้หูลู่กูมีความก้าวหน้าอยู่บ้าง เข้าสู่ยุทธภพ
จงหยวนอีกครั้ง ไม่แน่ว่าอาจได้อันดับหนึ่งในใต้หล้าเช่นกัน...น่าเสียดาย
เขาเป็นชาวทูเจวี๋ย ยุทธภพจงหยวนเองยังเกรงกลัวอยู่บ้าง"
เมื่อกล่าวสิ่งเหล่านี้จบ อวี้เซิงเยียนเห็นอาจารย์ยังเดินไปข้างหน้าต่อ
ก็อดเตือนอีกมิได้ "ท่านอาจารย์ วันนี้คุนเสียนัดประลองกับเสิ่นเฉียว คงเป็น
การต่ อ สู ้ อั นยอดเยี่ย มที่หาชมได้ย ากอย่างแน่ น อน เสิ่ น เฉี ยวผู ้ นี้ไ ม่ ค่ อย
ปรากฏตัวสู่ภายนอก ตั้งแต่รับช่วงดูแลต�ำหนักเสวียนตูก็ประมือกับผู้คนน้อย
ยิง่ นัก เพียงเพราะฉีเฟิง่ เก๋ออาจารย์ของเขาชือ่ เสียงเลือ่ งลือ เขาเองก็ถกู จัดอยูใ่ น
สิบอันดับแห่งใต้หล้า หากท่านอาจารย์อยากเห็นเบื้องลึกของเขาเสวียนตู
ก็มอิ าจพลาดการต่อสูใ้ นวันนี้ ตอนนีท้ นี่ นั่ คงมียอดฝีมอื ทีร่ ดุ หน้ามาชมการต่อสู้
เบียดกันเต็มไปหมดแล้ว"
"เจ้าคิดว่าข้ามาที่นี่วันนี้ เพียงเพื่อชมการต่อสู้หรือ" เยี่ยนอู๋ซือหยุดฝีเท้า
ลง
* หรู หรือลัทธิขงจื๊อ
** ถูอ่ วีห้ นุ (ค.ศ. 313-663) ชือ่ แคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโบราณซึง่ ก่อตัง้ โดยชาวเซียนเปยเผ่าหนึง่
ปัจจุบันคือพื้นที่มณฑลชิงไห่และกานซู่
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อวี้เซิงเยียนกระวนกระวายอยู่บ้าง "เช่นนั้นเจตนาของท่านอาจารย์
คือ...?"
ตอนที่กราบเข้าส�ำนักของเยี่ยนอู๋ซือนั้น อวี้เซิงเยียนมีอายุเพียงเจ็ดขวบ
สามปี ใ ห้ ห ลั ง เยี่ ย นอู ๋ ซื อ พ่ า ยแพ้ ชุ ย โหยววั่ ง ปรมาจารย์ แ ห่ ง นิ ก ายมาร
จึงเก็บตัวรักษาอาการบาดเจ็บ การเก็บตัวครั้งนั้นกินเวลาสิบปี
สิบปีที่ผ่านมาแม้อวี้เซิงเยียนจะฝึกปรือสืบต่อตามค�ำสั่งของเยี่ยนอู๋ซือ
ไปทีต่ า่ งๆ มาไม่นอ้ ย แต่ความก้าวหน้ามิอาจน�ำอดีตมาเปรียบเทียบ เขาไต่เต้า
สู่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งในยุทธภพนานแล้ว ทว่าศิษย์อาจารย์ไม่ได้พบกันสิบปี
ย่อมมีความแปลกหน้าห่างเหินกันอยู่บ้าง กอปรกับบัดนี้ระดับของเยี่ยนอู๋ซือ
ยิง่ สูงล�ำ้ ยากหยัง่ คาด ความเกรงกลัวในใจของอวีเ้ ซิงเยียนก็ยง่ิ ลึกล�ำ้ พฤติการณ์
อันผ่าเผยองอาจต่อหน้าคนรอบข้างในยามปกติ เมื่ออยู่ต่อหน้าอาจารย์
กลับเปลี่ยนเป็นสงบเสงี่ยมเจียมตัว
เยี่ยนอู๋ซือเอามือไพล่หลัง กล่าวด้วยน�้ำเสียงเฉยชา "การต่อสู้ของ
ฉีเฟิ่งเก๋อกับหูลู่กูข้าเคยเห็นมาก่อนแล้ว เสิ่นเฉียวกับคุนเสียล้วนเป็นลูกศิษย์
ของพวกเขา ซ�ำ้ ยังเยาว์วยั แม้จะร้ายกาจก็ไม่สามารถเหนือกว่าสภาวะสมบูรณ์
ของฉีเฟิ่งเก๋อกับหูลู่กูในปีนั้นได้ ข้าพาเจ้ามาที่นี่ เป็นเพราะที่นี่น�้ำไหลเชี่ยว
ลักษณะพืน้ ทีส่ งู ชัน บนเชือ่ มท้องฟ้า ล่างทะลุพนื้ ดิน ง่ายต่อการฝึกวรยุทธ์ทสี่ ดุ
ขณะข้าเก็บตัว ไม่มีเวลาว่างดูแลเจ้า บัดนี้ในเมื่อออกจากการเก็บตัวแล้ว
ก็ไม่สามารถปล่อยปละละเลยให้เจ้าวนเวียนอยู่ในระดับปัจจุบันได้ ระหว่าง
ทีย่ ังไม่ส�ำเร็จขั้นห้าของคัมภีร์หงส์กิเลน เจ้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกัน"
อวี้เซิงเยียนพลันรู้สึกไม่เป็นธรรมอยู่บ้าง สิบปีมานี้แม้เขาจะเอาแต่
ท่องไปในที่ต่างๆ แต่ในการฝึกวรยุทธ์นั้นก็มิกล้าหย่อนยานแม้แต่วันเดียว
ตอนนี้อายุเพียงแค่ยี่สิบต้นๆ ก็ฝึกคัมภีร์หงส์กิเลนถึงขั้นสี่แล้ว นับว่าเป็น
ยอดฝีมอื เยาว์วยั ทีห่ าได้ยากในยุทธภพ ใครจะไปรูว้ า่ เมือ่ ฟังจากปากอาจารย์
กลับคล้ายไม่มีค่าแม้แต่น้อย
เยี่ยนอู๋ซือคล้ายสังเกตเห็นอารมณ์ของอีกฝ่าย มุมปากประดับด้วย
รอยยิ้ ม เย้ ย หยั น "ตอนที่ ข ้ า อายุ เ ท่ า เจ้ า ก็ ท ะลวงขั้ น หกแล้ ว เจ้ า มี อ ะไร
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ให้น่าภูมิใจ เทียบกับปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้น มิสู้เทียบกับข้า?"
แม้จอนผมทั้งสองจะขาวประปราย แต่หาได้บดบังเสน่ห์ของเขาไม่
รูปโฉมงามสง่ากลับยิ่งชวนให้มองดูตาไม่กะพริบ
ชุดคลุมยาวสีขาวถูกลมพัดจนสะบัดพึบ่ พับ่ คนกลับยังคงยืนนิง่ ไม่ไหวติง
เพียงแค่เอามือไพล่หลังยืนอยู่ตรงนั้น มีบุคลิกที่หมางเมินใต้หล้ากับความ
น่าเกรงขามอันไร้รูปลักษณ์ ก็ชวนให้รู้สึกกดดันมากกว่าเดิม
อวี้เซิงเยียนยืนอยู่ตรงข้ามเขา รู้สึกว่ามีความรู้สึกอึดอัดปะทะใบหน้า
บีบจนเขามิอาจไม่ถอยหลังสองก้าว จึงกล่าวอย่างตกประหม่า "ท่านอาจารย์
เป็นยอดคนโดยก�ำเนิด ศิษย์จะกล้าเทียบได้อย่างไร"
เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าว "แสดงอุบายร้ายกาจทีส่ ดุ ทีเ่ จ้าคิดได้ออกมา ข้าอยากเห็น
ความก้าวหน้าในหลายปีนี้ของเจ้า"
หลังอีกฝ่ายออกจากการเก็บตัว อวีเ้ ซิงเยียนยังไม่เคยถูกทดสอบวรยุทธ์
มาก่อน เมื่อได้ยินจึงมีความกระหายใคร่อยากไม่น้อย แต่ก็ยังคงลังเลอยู่บ้าง
ทว่าทันทีที่มองเห็นความหงุดหงิดแวบผ่านบนหน้าเยี่ยนอู๋ซือ ความลังเล
เล็กน้อยนั้นก็สลายหายไปจนสิ้น
"เช่นนั้นขออภัยที่ศิษย์ไร้มารยาท!" เพิ่งขาดค�ำ ร่างกายของเขาก็ขยับ
ตามความคิด แขนเสื้อชูขึ้น ไม่ทันเห็นท่าทาง เรือนร่างก็มาถึงเบื้องหน้า
เยี่ยนอู๋ซือแล้ว
อวี้เซิงเยียนยกแขนออกฝ่ามือ ในสายตาคนรอบข้าง ท่าทางของเขา
ไม่มีพลังแม้แต่น้อย เฉกเช่นเด็ดบุปผายามวสันต์ ปัดฝุ่นคืนคิมหันต์ เบาหวิว
เหนือสามัญ
ทว่ายืนอยู่ตรงนั้นกลับรู้สึกได้ถึงกระแสฝ่ามืออวี้เซิงเยียนอย่างชัดเจน
ในระยะสามฉื่อ* โดยยึดเขาเป็นศูนย์กลาง ต้นไม้ใบหญ้าล้วนขยับเขยื้อน
สายน�ำ้ ไหลกลับ คลืน่ ยักษ์ถงั่ โถม ฟองอากาศพุง่ ทะยาน กระแสอากาศซัดโหม
ขึ้นมา ทั้งหมดโถมไปยังเยี่ยนอู๋ซือ!
แต่เมื่อกระแสอากาศอันทรงพลังนี้บรรลุถึงเบื้องหน้าเยี่ยนอู๋ซือ กลับ
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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แยกเป็นสองฝั่งราวกับถูกโล่ก�ำบังล่องหนสกัดเอาไว้
เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้น ร่างไม่ไหวเอนแม้แต่น้อย รอเพียงฝ่ามือของ
อวี้เซิงเยียนบรรลุถึงเบื้องหน้า จึงยื่นนิ้วหนึ่งออกอย่างเรียบเฉย
เพียงนิ้วเดียว มิอาจเพิ่มอีก
นิ้วเดียวนี้เองหยุดยั้งการโจมตีของอวี้เซิงเยียนไว้กลางอากาศ
อวี้เซิงเยียนรู้สึกเพียงกระแสฝ่ามือที่ตนฟาดออกไปนั้นพลันไหลกลับ
ทัง้ หมด สิง่ ทีป่ ะทะกลับมาหาใบหน้าคือการสวนกลับทีร่ า้ ยแรงกว่าทีต่ นปล่อยออก
เมื่อครู่หลายเท่า เขาอดรู้สึกตกใจไม่ได้ ถอยหลังอย่างเร่งร้อน
การถอยนี้ ถอยติดต่อกันสิบกว่าก้าว!
กระทั่ ง ยื น นิ่ ง บนก้ อ นหิ น เขายั ง คงหวาดหวั่ น ไม่ ค ลาย "ขอบคุ ณ
ท่านอาจารย์ที่ลงมือไว้ไมตรี!"
เมื่อมองไปในยุทธภพ น้อยคนนักที่จะสามารถรับฝ่ามือนี้ของเขาไว้ได้
ฉะนั้นก่อนหน้านี้อวี้เซิงเยียนจึงรู้สึกพอใจในตนเองไม่น้อย
ทว่าเยี่ยนอู๋ซืออาศัยเพียงนิ้วเดียว ก็บีบจนเขามิอาจไม่รั้งฝ่ามือป้องกัน
ตัว
เคราะห์ดที อี่ าจารย์เพียงทดสอบความก้าวหน้าของเขา มิได้ฉวยโอกาส
ติดตามซ�้ำเติม แต่หากเปลี่ยนเป็นศัตรู...
คิดถึงตรงนี้ อวีเ้ ซิงเยียนก็มเี หงือ่ กาฬผุดออกมาทัว่ ร่าง มิกล้าภาคภูมิใจ
อีกแล้ว
เมือ่ บรรลุเป้าหมาย เยีย่ นอูซ๋ อื รูว้ า่ เขาตืน่ ตัวแล้ว จึงไม่อยากมากความอีก
"อย่าให้สิ้นเปลืองปัญญาอันเลิศล�้ำของเจ้า อีกไม่กี่วันข้าจะมุ่งหน้าไปทูเจวี๋ย
สักรอบ หลังเจ้าส�ำเร็จขั้นห้า หากอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอะไร ก็ไปหาศิษย์พี่เจ้า
ห้ามเอ้อระเหยอยู่ภายนอก"
อวี้เซิงเยียนรับค�ำอย่างเคารพนอบน้อม "ขอรับ"
เยีย่ นอูซ๋ อื จึงกล่าวต่อ "ทิวทัศน์ทนี่ สี่ ร้างโดยธรรมชาติ ไม่คอ่ ยมีผใู้ ดมาถึง
ข้าหมายท่องเที่ยวสักรอบ เจ้าก็อย่าได้..."
มิทนั ขาดค�ำ เหนือศีรษะขึน้ ไปไม่ไกลนักก็มเี สียงความเคลือ่ นไหววูบหนึง่
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ดังมา คนทัง้ สองมองไปตามเสียง จึงเห็นคนผูห้ นึง่ ราวกับตกลงมาจากเบือ้ งบน
ชนกิง่ ไม้หกั หลายชัน้ สุดท้ายร่วงดิง่ ลงสูก่ น้ ผา เสียงทุม้ ขณะตกสูพ่ นื้ แม้กระทัง่
อวี้เซิงเยียนเองก็อดอุทานมิได้
ตกลงมาจากบนยอดเขาสูงเช่นนัน้ แม้เป็นยอดฝีมอื ก่อนก�ำเนิด ก็เกรงว่า
ยากจะรักษาชีวิตไว้ได้กระมัง
อนึง่ คนผูน้ คี้ งไม่มที างตกหน้าผาอย่างไร้สาเหตุ ต้องได้รบั บาดเจ็บสาหัส
เป็นแน่
"ท่านอาจารย์?" เขามองไปยังเยี่ยนอู๋ซือพลางกล่าวขอค�ำชี้แนะ
"เจ้าลองไปดูสักหน่อย" เยี่ยนอู๋ซือกล่าว
ชุดถือพรตที่คนผู้นั้นสวมขาดวิ่นหลายจุด คงถูกกิ่งไม้และหินผาบาด
ขณะตกลงมา รอยขาดและหยดเลือดตัดสลับซับซ้อน มีชีวิตอยู่เลือนราง
แม้กระทั่งโฉมหน้าแต่เดิมก็มองไม่ออกนัก
คงสลบไสลไม่ได้สตินานแล้ว แม้กระทั่งกระบี่ในมือก็ยึดกุมไว้ไม่อยู่
ในตอนที่ร่วงสู่พื้น กระบี่ก็ตกลงตามมาบริเวณไม่ไกลนัก
"กระดูกทัว่ ร่างคงแหลกหมดแล้ว!" อวีเ้ ซิงเยียนขมวดคิว้ ส�ำรวจดูครูห่ นึง่
ส่งเสียงจุ๊ๆ แสดงความเสียดาย ซ�้ำยังไปจับชีพจรของเขา รู้สึกเหมือนยังมี
โอกาสรอดชีวิต
แต่คนผู้หนึ่งเป็นเช่นนี้ ถึงแม้ช่วยชีวิตกลับมา เกรงว่าจะอยู่ไม่สู้ตาย
ถึงอย่างไรอวี้เซิงเยียนก็มีภูมิหลังจากนิกายมาร ต่อให้เยาว์วัยเพียงไร
ความเมตตาก็มจี ำ� กัด ฉะนัน้ ถึงแม้จะมียาลูกกลอนหวนคืน เขาก็ไม่มคี วามคิด
ที่จะล้วงออกมาให้อีกฝ่ายกิน
เพียงแต่...
"อาจารย์ วันนี้เป็นวันที่เสิ่นเฉียวกับคุนเสียนัดประลอง คนผู้นี้ตกลงมา
จากด้านบน หรือว่า..."
เยี่ยนอู๋ซือเดินเข้ามา มิได้ไปมองดูคน แต่เก็บกระบี่ของเขาขึ้นมาก่อน
คมกระบีเ่ ย็นเยียบราวสายน�ำ้ สารทฤดู ไม่ได้รบั ความเสียหายแม้แต่นอ้ ย
สะท้อนไอหมอกในแม่นำ�้ คล้ายแผ่ระลอกคลืน่ เป็นเส้นๆ ขึน้ มา บริเวณใกล้ดา้ ม
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กระบี่มีอักษรจ้วน* เล็กๆ เขียนไว้
อวี้เซิงเยียนเขยิบเข้ามามองดู ร้องเอ๊ะหนึ่งค�ำ "กระบี่ปฐพีร่วมโศก!
นี่เป็นกระบี่ประจ�ำตัวของเจ้าส�ำนักต�ำหนักเสวียนตู คนผู้นี้คือเสิ่นเฉียว!"
มองดูเสิ่นเฉียวที่เจ็บหนักเจียนตายอีกครั้งก็รู้สึกเหลือเชื่อ "วรยุทธ์
ฉีเฟิ่งเก๋อเป็นหนึ่งในใต้หล้า เสิ่นเฉียวคือศิษย์ของเขา ซ�้ำยังรับช่วงดูแล
เขาเสวียนตู เหตุใดจึงย�่ำแย่ถึงขั้นนี้!"
อวี้ เ ซิ ง เยี ย นนั่ ง ยองๆ ลงเบื้ อ งหน้ า เสิ่ น เฉี ย ว ขมวดคิ้ ว พลางกล่ า ว
"หรือว่าวรยุทธ์ของคุนเสียเหนือกว่าหูลู่กูอาจารย์ของเขาแล้ว?"
หากเปลี่ ย นเป็ น คนอื่ น คนใดในเขาเสวี ย นตู ต กลงมา เยี่ ย นอู ๋ ซื อ
ล้วนไม่มคี วามสนใจมองดูอกี แม้เพียงครู่ แต่เมือ่ มีสถานะเจ้าส�ำนักเพิม่ ขึน้ มา
ถึงอย่างไรเสิ่นเฉียวก็แตกต่างกัน
เขาทิ้งกระบี่ปฐพีร่วมโศกเล่มนั้นให้อวี้เซิงเยียน มองดูใบหน้าที่หน้าตา
ต่างจากเดิมอย่างสิน้ เชิงของเสิน่ เฉียวครูห่ นึง่ พลันเผยรอยยิม้ ทีส่ อื่ ความหมาย
ไม่ชัดเจนออกมา
"เอายาลูกกลอนหวนคืนออกมาให้เขากินก่อน"
เป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลยที่ เ ยี่ ย นอู ๋ ซื อ จะแบกคนที่ เ จ็ บ หนั ก เจี ย นตายผู ้ ห นึ่ ง
กลับไป แม้ว่าคนผู้นี้คือเจ้าส�ำนักของเขาเสวียนตูก็ตาม
เป็นเหตุทอี่ นุชนต้องแบกรับแทน ดังนัน้ หน้าทีน่ จี้ งึ ตกอยูก่ บั อวีเ้ ซิงเยียน
หมู่บ้านของนิกายฮ่วนเยวี่ยตั้งอยู่ในอ�ำเภอฝู่หนิงละแวกยอดเขาปั้นปู้
แม้เป็นระยะทางทีไ่ ม่ไกลมากนัก แต่กระดูกทัว่ ร่างเสิน่ เฉียวแทบแหลกละเอียด
ล�ำพังแค่แบกคนเดินก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ยังต้องระวังแรงอย่าท�ำให้อาการบาดเจ็บ
ของเขาหนักกว่าเดิมอีก แม้วา่ วิชาตัวเบาของอวีเ้ ซิงเยียนจะยอดเยีย่ ม ก็ยงั ต้อง
ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วยาม** จึงบรรลุถึงหมู่บ้าน
เยี่ยนอู๋ซือไปก่อนหนึ่งก้าว ขณะนี้ดื่มชาอย่างสบายใจแล้ว
"อาจารย์ ท่านจะช่วยเสิ่นเฉียวจริงๆ หรือ" หลังอวี้เซิงเยียนจัดหาที่พัก
* อักษรจ้วน เป็นรูปแบบการเขียนอักษรโบราณอย่างหนึ่ง
** การนับเวลาของจีน 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ให้คนเสร็จ ก็เข้ามารายงานหน้าที่ "ชีพจรของเขาขาดเกือบแปดหรือเก้าส่วน
กระดูกแหลกละเอียดหลายจุด ลมปราณยังคงอยู่หนึ่งถึงสองส่วน แต่ต่อให้
ช่ ว ยจนรอดชีวิต เกรงว่าวรยุทธ์ก็ย ากที่จะฟื ้ นฟู แ ล้ ว ยิ่ ง ไม่ ต้ องกล่ า วถึ ง
ขณะตกลงมาท้ายทอยเองก็กระแทกจนแตก ไม่แน่ว่าหลังฟื้นขึ้นมาก็จะ
กลายเป็นคนโง่แล้ว!"
เยี่ยนอู๋ซือแย้มยิ้มเล็กน้อย ทว่ารอยยิ้มกลับไม่มีความอบอุ่นแม้แต่นิด
"ศิษย์ของฉีเฟิ่งเก๋อ เจ้าส�ำนักแห่งเขาเสวียนตู กุมอ�ำนาจเที่ยงธรรม เป็นใหญ่
ในใต้หล้า เกียรติยศสูงส่ง วันใดตกอับ แม้แต่คนพิการก็เทียบมิได้ แม้กลับสู่
เขาเสวียนตูอีกครั้งก็ไม่สามารถเป็นเจ้าส�ำนักได้แล้ว หลังฟื้นขึ้นมารู้สภาพ
ของตน ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร"
อวี้เซิงเยียนถอนหายใจ "ที่กล่าวก็ถูกต้อง คนทั่วไปยังรับความแตกต่าง
เช่นนีม้ ไิ ด้ ยิง่ เสิน่ เฉียวบุตรรักแห่งสวรรค์ผนู้ ดี้ ว้ ยแล้ว ยิง่ สูงตกลงมาก็ยงิ่ รุนแรง!"
เขาสงสัยในทันใด "แต่จะว่าไปแล้ว ในเมือ่ เสิน่ เฉียวคือศิษย์ของฉีเฟิง่ เก๋อ
ซ�้ำยังรับช่วงดูแลเขาเสวียนตูได้ ชื่อเสียงก็อยู่ในสิบอันดับของใต้หล้า วรยุทธ์
ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ ต่อให้คุนเสียเอาชนะเขาได้ แต่สามารถท�ำให้เขาแพ้
ย่อยยับเช่นนี้ได้อย่างไร หรือว่าวรยุทธ์ของคุนเสียสูงกว่าหูลู่กูในปีนั้นแล้ว"
เยีย่ นอูซ๋ อื ยิม้ พลางกล่าวอีก "ค�ำถามข้อนี้ รอเสิน่ เฉียวฟืน้ ขึน้ มา หากเขา
มิกลายเป็นคนโง่ไปเสียก่อน เจ้าก็ลองถามเขาดูได้"
อวี้ เ ซิ ง เยี ย นพบว่ า หลั ง จากเก็ บ เสิ่ น เฉี ย วได้ อารมณ์ ข องอาจารย์
คล้ายดีขึ้นไม่น้อย จ�ำนวนครั้งในการยิ้มก็มากกว่าแต่ก่อน แต่นี่ก็ยังไม่ถึงขั้น
ท�ำให้เขาเกิดความเข้าใจผิดว่าอาจารย์มีความรู้สึกดีต่อเสิ่นเฉียว ซึ่งมองเห็น
ไม่ชัดแม้กระทั่งรูปร่างลักษณะจากการพบหน้าครั้งแรกก็ตาม
เขาถามหยั่งเชิง "ท่านอาจารย์ช่วยเสิ่นเฉียว คิดให้เขาเสวียนตูติดค้าง
น�้ำใจพวกเราใช่หรือไม่"
เยี่ยนอู๋ซือกล่าวด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม "หากเขาสู้แพ้จนตัวตาย
ก็นบั ว่าจบสิน้ แต่ในขณะทีเ่ ขาฟืน้ ขึน้ มา พบว่าตนมิเพียงไม่ตาย ทัง้ ยังสูญเสีย
ทุกสิ่ งที่เคยครอบครองในอดีต ไป ได้รับบาดเจ็ บสาหั ส ชี พจรขาดสะบั้ น
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สูญเสียวรยุทธ์ ในใจจะรูส้ กึ อย่างไร ยิง่ ต�ำแหน่งสูงอ�ำนาจมากก็ยงิ่ รับการโจมตี
เช่นนี้ไม่ได้ ปณิธานของเขาต้องพังทลายด้วยเหตุนี้เป็นแน่ ถึงเวลาข้าค่อย
รับเขาเข้าส�ำนัก ค่อยๆ ฝึกฝนเจ้าส�ำนักเขาเสวียนตูที่ใจดีมีเมตตาและสูงสง่า
น่าเกรงขามในวันวาน ให้เป็นศิษย์พรรคมารที่ใช้อุบายไม่เลือกในสายตา
ชาวโลก หรือเจ้าว่านี่มิใช่เรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่ง"
อวี้เซิงเยียนฟังแล้วปากอ้าตาค้าง "...หากเขากลายเป็นคนโง่เล่า"
เยีย่ นอูซ๋ อื กล่าวอย่างผ่อนคลาย "เช่นนัน้ ก็หาทีส่ กั แห่งฝังเป็นตามใจชอบ
แล้วกัน"
อวี้เซิงเยียนรู้มาโดยตลอดว่าอาจารย์อารมณ์แปรปรวนและเชื่อมั่น
ในการกระท�ำของตัวเอง แต่หลายปีนี้ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเอง อย่างมาก
ก็เพียงแค่ฟังจากปากคนรอบข้าง บัดนี้พอได้เห็นจึงรู้ว่าเป็นดังที่เขาว่า
เพี ย งแต่ ล องคิ ด ดู อ ย่ า งละเอี ย ด นิ ก ายฮ่ ว นเยวี่ ย ถู ก เรี ย กขานเป็ น
หนึ่งในสามนิกายพรรคมาร เนื่องจากคนในพรรคมารกระท�ำการผิดธรรมดา
ยึดเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ตัวอวี้เซิงเยียนเอง หากไม่ได้ประโยชน์
อะไรจากเสิน่ เฉียว เขาก็ไม่มที างไปช่วยคนด้วยความเมตตากรุณาอย่างเด็ดขาด
"ท่านอาจารย์ เสิ่นเฉียวผู้นี้มีสถานะพิเศษ เหตุใดพวกเราไม่ใช้เขามา
แลกเปลีย่ นน�ำ้ ใจสักอย่างกับทางเขาเสวียนตูเล่า หากค�ำนึงถึงชือ่ เสียงของเขา
เสวียนตู พวกเขาไม่มีทางปล่อยให้เจ้าส�ำนักตัวเองเร่ร่อนอยู่ข้างนอกกระมัง"
เยี่ยนอู๋ซือยิ้มน้อยๆ หากเปลี่ยนเป็นศิษย์เอกอย่างเปียนเหยียนเหมย
อยูท่ นี่ ี่ คงไม่มที างถามค�ำถามไร้เดียงสาน่าขันเช่นนีอ้ ย่างแน่นอน อวีเ้ ซิงเยียน
ยังเยาว์เหลือเกิน
แต่วันนี้ยังนับว่าเขาอารมณ์ดีและไม่คร้านที่จะอธิบาย "เจ้าเองก็รู้ว่า
เสิน่ เฉียวชือ่ เสียงอยูใ่ นสิบอันดับแห่งใต้หล้า แม้จะเร้นกายในป่า มีเพียงไม่กคี่ น
ทีเ่ คยเห็นเขาลงมือ แต่คนุ เสียก็ไม่ใช่หลู กู่ ู เสิน่ เฉียวบรรลุถงึ สภาวะของยอดฝีมอื
ก่อนก�ำเนิดเช่นนี้ ต่อให้พ่ายแพ้คุนเสียจนต้องหนีเอาตัวรอด ก็คงไม่ยากเกิน
ก�ำลังเจ้าส�ำนักเขาเสวียนตู แต่ไฉนเขาจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้"
อวีเ้ ซิงเยียนก็ยงั ไม่นบั ว่าโง่ถงึ ทีส่ ดุ เมือ่ ได้ฟงั จึงกล่าวต่อว่า "ระหว่างนัน้
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ต้องเกิดเหตุอะไรแน่ หากเหตุสุดวิสัยนี้เกิดขึ้นภายในเขาเสวียนตู ต่อให้
พวกเรามอบเสิ่นเฉียวกลับไป ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่จ�ำเป็นต้องยอมรับ ถึงเวลา
อาจมิได้รับน�้ำใจ แต่กลับแปดเปื้อนกลิ่นคาวแทน"
สุดท้ายมิใช่หมดทางเยียวยาหรือ เยี่ยนอู๋ซือช�ำเลืองมองเขาแวบหนึ่ง
"มีข้าอยู่ นิกายฮ่วนเยวี่ยก็ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นแก่หน้าผู้ใด ซ�้ำยังไม่ต้องไป
แลกเปลี่ยนน�้ำใจอะไร" แม้เสิ่นเฉียวจะมีสถานะพิเศษ แต่ส�ำหรับเขาแล้ว
ก็เป็นเพียงของเล่นแปลกใหม่เท่านั้น
ค�ำพูดนี้เกรี้ยวกราดอย่างยิ่ง แต่เยี่ยนอู๋ซือในวันนี้เวลานี้ มีต้นทุน
ต่อค�ำพูดเช่นนี้จริง
สิบปีกอ่ นเขาสูก้ บั ชุยโหยววัง่ แม้พา่ ยแพ้บาดเจ็บแต่กม็ ไิ ด้หนีเอาตัวรอด
ในตอนนั้ น วรยุ ท ธ์ ข องปรมาจารย์ นิ ก ายมารลึ ก ล�้ ำ มิ อ าจคาด สู สี กั น กั บ
ฉีเฟิ่งเก๋อ สิบปีให้หลัง ชุยโหยววั่งและฉีเฟิ่งเก๋อล้วนตายสิ้น เยี่ยนอู๋ซือ
กลับก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นเพราะแตกฉานขั้นเก้าของคัมภีร์หงส์กิเลน แม้ไม่อาจรู้
ความก้าวหน้าของวรยุทธ์ได้ในชั่วพริบตา แต่ไม่มีทางต�่ำไปกว่าสิบปีก่อน
บัดนีใ้ ต้หล้ารูว้ า่ คนในยุทธภพทีป่ รากฏตัวอีกครัง้ มีบางตา เมือ่ ใครหวนมา
ก็รังแต่จะคึกคักยิ่งกว่าเดิม สิบอันดับในใต้หล้าก็ต้องจัดล�ำดับใหม่เช่นกัน
คิดถึงตรงนี้ อวีเ้ ซิงเยียนขอบตาร้อนผ่าว ตืน้ ตันอยูบ่ า้ ง "ขณะท่านเก็บตัว
นิกายเหอฮวนมาหาเรือ่ งแทบทุกวัน ศิษย์กบั ซางอิง่ สิงเคยประมือกันคราหนึง่
ซ�้ำยังได้รับบาดเจ็บ มิอาจไม่ออกจากเมืองเฟิ่งหลิน หลีกหนีจากยุทธภพ
ฉะนั้นจึงเอ้อระเหยอยู่ภายนอกหลายปีเพียงนี้ ดีที่ท่านกลับมาแล้ว..."
พรรคมารหรือนิกายมารทีค่ นนอกเรียกขาน ความจริงเป็นเพียงค�ำเรียก
กว้างๆ อย่างหนึ่ง
พรรคมารในตอนแรกหมายถึงนิกายรือ่ เยวีย่ แห่งเขารือ่ เยวีย่ เมืองเฟิง่ หลิน
ต่อมาก็แบ่งจากหนึ่งเป็นสาม กลายเป็นนิกายฮ่วนเยวี่ย นิกายเหอฮวน และ
นิกายฝ่าจิ้ง ทั้งสามแขนงแม้สังกัดพรรคมารเหมือนกัน แต่ก็กลมเกลียวกัน
แค่ภายนอก สู้กันในที่ลับและแจ้งไม่เคยหยุดหย่อน
หลังเยี่ยนอู๋ซือเก็บตัวเมื่อสิบปีก่อน นิกายฮ่วนเยวี่ยก็ถูกมองเหมือน
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ฝูงมังกรไร้เศียร นิกายเหอฮวนจึงหมายผนวกนิกายฮ่วนเยวี่ยเข้าในส�ำนัก
เพียงแต่ศิษย์ในส�ำนักนิกายฮ่วนเยวี่ยเดิมทีก็กระจัดกระจายอยู่แต่ละพื้นที่
หาได้เคยรวมตัวอย่างเคร่งครัดไม่ เปียนเหยียนเหมยกระท�ำการสงวนท่าที
รอบคอบ แม้สู้พวกหยวนซิ่วซิ่วและซางอิ่งสิงมิได้ แต่ลอบสร้างความยุ่งยาก
ให้ นิ ก ายเหอฮวนไม่ น ้ อ ย ต่ า งฝ่ายต่ า งหั ก ล้ า งกั น นิ ก ายเหอฮวนเองก็
ไม่ได้เปรียบเท่าใดนัก
แต่กลับเป็นอวี้เซิงเยียนที่เคยเสียเปรียบหลายครั้ง เพราะเข้าส�ำนัก
ช้าที่สุด ซ�้ำยังเยาว์วัย
บัดนี้เยี่ยนอู๋ซือออกจากการเก็บตัว คนในนิกายฮ่วนเยวี่ยเหมือนบุตร
ที่มีมารดาในที่สุด ย่อมดีใจจนลิงโลด
"อาการบาดเจ็บของเสิ่นเฉียว คนทั่วไปดูแลไม่ได้ เจ้าอยู่ที่นี่สักพัก
ดูแลกระทัง่ เขาฟืน้ ตืน่ ค่อยกลับยอดเขาปัน้ ปู้ ส�ำเร็จขัน้ ห้าของคัมภีรห์ งส์กเิ ลน
ให้จงได้" เยี่ยนอู๋ซือกล่าว
อวี้เซิงเยียนรับค�ำอย่างนอบน้อม "ศิษย์น้อมรับค�ำสั่ง"
อาการบาดเจ็บของเสิน่ เฉียวสาหัสยิง่ เพียงแต่รอยแผลบนหน้าส่วนใหญ่
เกิดขึน้ จากการถูกบาดขณะตกลงมา หลังช�ำระล้างเลือดออกไป ก็เผยหน้าตา
ดั้งเดิม
ถึงแม้บนหน้ามีรอยแผล บนศีรษะเองก็พันปิดด้วยผ้าบางรอบหนึ่ง
แต่ยังคงมิได้ท�ำลายถึงความหล่อเหลางดงามของเขา ไม่ว่าจะเป็นความโค้ง
ของสันจมูก หรือว่าริมฝีปากที่เม้มแน่น ล้วนมีกลิ่นอายสันโดษเปล่าเปลี่ยว
อยู่หลายส่วน สอดคล้องกับภาพลักษณ์เหนือสามัญชนที่คนรอบข้างนึกถึง
คนในส�ำนักพรตเขาเสวียนตูยิ่ง
คาดเดาได้ไม่ยาก หลังจากดวงตาคูน่ ลี้ มื ขึน้ จะก่อเกิดผลลัพธ์อนั งดงาม
เหลือล�้ำเพียงไร
อวีเ้ ซิงเยียนถูกเยีย่ นอูซ๋ อื รับเป็นศิษย์ได้ ย่อมไม่มที างทีจ่ ะเป็นคนรูปโฉม
อัปลักษณ์ ตัวเขาท่องเที่ยวทั่วหล้า นับว่าเคยพบเห็นคนงามเลิศล�้ำมาไม่น้อย
แต่กบั ใบหน้าทีม่ รี อยแผลนับไม่ถว้ นนีข้ องเสิน่ เฉียว เขายังคงเหม่อลอยครูห่ นึง่
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แล้วจึงหยิบยาขึ้นมา เริ่มทายาให้เขาพลางลอบรู้สึกเสียดาย
ถึงแม้กระดูกหักต่อได้ ชีพจรขาดต่อได้ แต่อวัยวะภายในทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
สาหัสนั้นกลับมิใช่สิ่งที่ซ่อมแซมให้กลับมาดีได้เท่าไร ซ�้ำยังได้ฝึกปรือน้อยลง
ภายหน้าเกรงว่าเสิ่นเฉียวผู้นี้จะเทียบไม่ได้แม้กระทั่งคนทั่วไป ลองคิดว่า
เหตุการณ์ที่วรยุทธ์ซึ่งตนเองฝึกมาอย่างล�ำบากสูญหายไปในชั่วข้ามคืน
อวี้เซิงเยียนก็รู้สึกมิอาจจินตนาการและยอมรับได้ กลับกัน ความสะเทือนใจ
ที่เสิ่นเฉียวได้รับคงมากกว่าเขา
น่าเสียดายนัก
อวี้เซิงเยียนมองดูใบหน้าขาวซีดปราศจากสีเลือดของอีกฝ่าย ส่ายหน้า
พลางลอบกล่าวในใจ
ที่เยี่ยนอู๋ซือลงมือช่วยคน เพียงแค่เกิดจากความคิดชั่ววูบ หลังคน
ถูกช่วยกลับมา ทุกอย่างก็กลายเป็นหน้าที่ของอวี้เซิงเยียน เขาไม่เคยถาม
แม้แต่ประโยคเดียว
อ� ำ เภอฝูห่ นิ ง คื อ อ� ำ เภอเล็ ก ๆ อ� ำ เภอหนึ่ ง เดิ ม ที ไ ม่ มี ผู ้ ค นมาเยื อ น
แต่อย่างใด แต่เพราะศึกนัน้ ทีย่ อดเขาปัน้ ปูเ้ ป็นทีเ่ ลือ่ งลือเหลือเกิน หลายวันนี้
จึงมีคนในยุทธภพไม่น้อยทยอยลงมาจากยอดเขาปั้นปู้ ผ่านอ�ำเภอฝู่หนิง
ก็แวะค้างแรมหนึ่งคืน อวี้เซิงเยียนออกไปข้างนอกจึงบังเอิญได้ยินข่าวคราว
กลับมาไม่น้อย
อย่างเช่นการต่อสูข้ องเสิน่ เฉียวกับคุนเสียตระการตาอย่างยิง่ น่าเสียดาย
ที่ถึงอย่างไรเสิ่นเฉียวก็มิใช่ฉีเฟิ่งเก๋อ เทียบกับอาจารย์ของเขาแล้วยังห่างไกล
อย่างยิ่ง ส่วนคุนเสียเทียบกับหูลู่กูเมื่อยี่สิบปีก่อน ยังมีท่าทางที่เหนือกว่า
ฉะนั้นปรมาจารย์เสิ่นมิเพียงสู้ไม่ได้ ยังถูกตีตกหน้าผากระดูกแหลก
ก่อนหน้านี้ได้ยินว่าคุนเสียส่งสารท้ารบไปหาเสิ่นเฉียวโต้งๆ คนไม่น้อย
ล้วนเดือดดาลอย่างยิ่ง ซ�้ำยังใคร่ทดสอบ คิดสยบความโอหังของชาวทูเจวี๋ย
ทว่าหลังศึกนีจ้ งึ เห็นว่าแม้กระทัง่ เจ้าส�ำนักเขาเสวียนตูกแ็ พ้ยบั เยิน คนทีอ่ ยาก
ออกหน้าแต่เดิมเหล่านั้นย่อมต่างหลบลี้หนีหน้า มิกล้าลูบคมอีก
เมื่อผ่านศึกนี้ คุนเสียจึงมีชื่อเสียงกระเดื่องเลื่องลือแทนที่เสิ่นเฉียว
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ไต่เต้าสู่สิบอันดับแห่งใต้หล้า ว่ากันว่าเขามาจงหยวนครานี้ จะท้าประลอง
ยอดฝีมือจงหยวนอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายต่อไปอาจเป็นหลวงจีนเสวี่ยถิง
แห่งแคว้นโจว
นับตั้งแต่ชาวจิ้นย้ายลงใต้ ห้าชนเผ่านอกด่านเข้าสู่จงหยวน ใต้หล้า
ไม่เคยมีการรวมแคว้นเป็นหนึ่งอีกเลย บัดนี้ทางเหนือมีโจวและฉี ทางใต้
มี ร าชวงศ์ เ ฉิ น (หนานเฉิ น ) ทู เ จวี๋ ย และถู ่ อ วี้ หุ น ยึ ด ชายแดนขยายพื้ น ที่
บรรดาส�ำนักและตระกูลขุนนางต่างท�ำเพื่อเจ้านายตัวเอง
เขาเสวียนตูเป็นหัวหน้าส�ำนักเต๋า นับตัง้ แต่ฉเี ฟิง่ เก๋อเป็นต้นมาก็ยนื หยัด
เป็นกลาง ไม่ก้าวก่ายการแย่งชิงอ�ำนาจทางโลก บัดนี้เสิ่นเฉียวพ่ายแพ้ให้
คุนเสีย เป็นตายไม่แน่ชัด เขาเสวียนตูยังไม่รู้จะให้ใครสืบทอด ผู้สืบทอด
ก็ไม่รู้จะสานต่อจุดยืนของรุ่นก่อนได้หรือไม่ สถานการณ์ในใต้หล้าก็ไม่แน่ว่า
จะเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้หรือไม่
ตัวหลักทีอ่ ยูใ่ จกลางวังวนกลับนอนอยูบ่ นเตียงตลอด ทุกวันมีอวีเ้ ซิงเยียน
และคนในหมูบ่ า้ นคอยทายาเปลีย่ นเสือ้ ให้ เขาไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั ไม่สขุ ไม่โศก ไม่รวู้ า่
โลกภายนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างสิ้นเชิง
กระทั่งครึ่งเดือนให้หลัง เขาจึงมีความเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก
อวี้เซิงเยียนถูกบ่าวรีบเชิญมาดูเสิ่นเฉียวที่ค่อยๆ ลืมตาขึ้น
"เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกหักยังไม่ประสาน อย่าขยับส่งเดช
จะดีกว่า"
ฝ่ายตรงข้ามขมวดคิ้วเล็กน้อย ริมฝีปากเปิดปิด คล้ายอยากกล่าวอะไร
ซ�้ำยังมีสีหน้างงงวยทันที
คงไม่ได้ศีรษะกระแทกจนกลายเป็นคนโง่ไปแล้วกระมัง
อวี้เซิงเยียนครุ่นคิด พลางถาม "เจ้ายังจ�ำได้หรือไม่ว่าเจ้าชื่ออะไร"
ฝ่ายตรงข้ามกะพริบตาด้วยท่าทางเชื่องช้า จากนั้นค่อยๆ ส่ายหน้า
วงโค้งแผ่วเบาจนแทบไม่สามารถสังเกตได้
สูญเสียความทรงจ�ำแล้ว? แต่กเ็ ป็นปกติ ถึงอย่างไรศีรษะได้รบั บาดเจ็บ
ร้ า ยแรงเพี ย งนั้ น อวี้ เ ซิ ง เยี ย นยั ง จ� ำ วั น ที่ เ สิ่ น เฉี ย วเพิ่ ง ถู ก แบกกลั บ มาได้
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แผลที่ ทั้ ง ลึ ก ทั้ ง ยาวรอยหนึ่ ง ตรงท้ า ยทอยแทบจะมองเห็ น กระดู ก ขาว
อันน่าสยดสยองด้านล่างได้
"สหายท่านนี้..." ฝ่ายตรงข้ามกล่าวเสียงเบายิ่ง เขาต้องเขยิบเข้าไปใกล้
จึงฟังได้อย่างถนัดถนี่ "เบื้องหน้าข้ามืดสนิท มองไม่เห็นสิ่งของ..."
อวี้เซิงเยียนตกใจ ที่แท้มิได้กลายเป็นคนโง่ แต่กลายเป็นคนตาบอด
ไปแล้วอย่างนั้นหรือ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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