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คํานําสํานักพิมพ์

 การชิงไหวชิงพริบระหว่างหมากสีขาวและหมากสีดำกำลังจะดำเนิน 

ไปถึงบทสรุปแล้ว ท่านประมุขหลงลืมฟื้นรัก  เล่มนี้จึงยิ่งทวีความเข้มข้น  

ทว่าแม้จะเป็นเล่มสุดท้ายก็ยังเต็มไปด้วยปริศนาและเรื่องราวหักมุมไม่รู้จบ  

รับรองว่าลุ้นสนุกและอ่านเพลิน ๆ ได้จนจบเล่มเลยค่ะ

 ส่วนในด้านความรักนั้น ศิษย์พี่เหวินเหรินเหิงก็ยังคงดูแลศิษย์น้อง 

เย่โย่วอย่างใส่ใจ เพิ่มเติมคือความร้อนแรงที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ได้  

เป็นต้องโชว์ความหวานจนมาดามสงสารพี่เว่ยเจียงเย่ว์เสียเหลือเกิน 

 เรื่องราวของหนี้เลือดและรักสามเส้านี้จะจบลงอย่างไร แท้จริงแล้ว 

มีใครเป็นหมากสีขาวบ้าง และพวกเขาจะได้รับโทษอย่างสาสมหรือไม่  

มาลุ้นและเอาใจช่วยท่านประมุขลัทธิมารของพวกเรากันต่อได้เลยค่ะ
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1

บทที่ 81  

เย่โย่ว  ไม่ได้เป็นลมจนสิ้นสติเสียทีเดียว

อย่างน้อยก็ยังรู้สึกตัวว่าศิษย์พี่พาไปส่งที่วัดเส้าหลิน  จากนั้น 

เหมือนจะได้ยินเสียงของเหมียวเหมียวหันรีหันขวางอยู่ข้างกาย เขาต้องการ 

ให้คนผู้นี้เงียบเสียงลง แต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากก็ไม่รู้สึกตัวเสียแล้ว

หลังจากฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน เย่โย่วเพิ่งจะขยับตัว 

กลับถูกกอดแน่น ไออุ่นที่คุ้นเคยแนบชิดติดกาย หัวใจทั้งดวงพลอย 

อบอุ่นขึ้น สบายยิ่งนักจนอยากจะจมดิ่งอยู่ในภวังค์เช่นนี้ตลอดไป

เย่โย่วเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง  เมื่อคลำเจอผ้าที่พันรอบดวงตา  

มือพลันถูกจับไว้

เหวินเหรินเหิงสั่ง “อย่าขยับตัว”

เย่โย่วเอ่ยถาม “ข้าหลับไปนานแค่ไหน” 

เหวินเหรินเหิงตอบ “หนึ่งวัน”

เย่โย่วถามต่อ “ฉงอวิ๋นเล่า” 

“หนไีปแลว้” เหวนิเหรนิเหงิกลา่ว “หลงัจากฉงอวิน๋ถกูเจา้ซดัฝา่มอืใส ่ 

ยังทิ้งอาวุธลับที่ซ่อนไว้สองชิ้น ประจวบเหมาะที่คนของพวกเขาไล่ตามมา  

จึงพาเขากลับไป ข้าให้คนไล่กวดตามไปแล้วแต่ก็ไม่ทัน”

เย่โย่วขานรับ “อื้อ” แล้วถามต่อว่า “จากนั้นเล่า”

เหวินเหรินเหิงจับมือเย่โย่วมาบีบเล่นช้า  ๆ เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา 
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ให้อีกฝ่ายฟังอย่างละเอียด

หลังจากเกิดเรื่อง  เหวินเหรินเหิงอุ้มศิษย์น้องกลับวัดเส้าหลิน  

ระหว่างนี้ยังถือโอกาสสั่งองครักษ์เงา บอกพวกเขาให้เล่นละครต่อไป ทำให้ 

คนอื่นเข้าใจว่าคนงามนั้นหายสาบสูญไปแล้ว แม้ความเป็นไปได้ที่ฉงอวิ๋น 

จะหลงกลตามแผนการนี้จะค่อนข้างต่ำ ทว่าจำเป็นต้องลองดูสักยก

จากนั้นก็เหลือเพียงเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บ

เหวินเหรินเหิงถอนหายใจ “โชคดีที่เจ้ากินโอสถสยบร้อยพิษไว้ก่อน 

ล่วงหน้า”

“คู่ต่อสู้เป็นพวกเขา ย่อมต้องระวังไว้หน่อยอยู่แล้ว” เย่โย่วหัวเราะ

เหวินเหรินเหิงกล่าว “หมอเทวดาจี่บอกว่าหากเจ้าไม่กินยาพิษเข้าไป 

ก็จะไม่เวียนศีรษะ แต่จะเจ็บตาอีกสองสามวัน รักษาประมาณเดือนกว่า  

แต่หากเผลอสูดพิษเข้าไป อวัยวะภายในจะเสียหายไปด้วย”

เย่โย่วผงะก่อนจะทอดถอนใจแผ่วเบา “รับมือยากจริงดังคาด”

อาวุธลับของฉงอวิ๋นผู้นี้ หากผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าปะทะเข้า  

จะต้องปิดตาแล้วกลิ้งตัวหนีไปกับพื้น ส่วนคนที่เตรียมพร้อมไว้แล้วก็จะยัง 

เป็นลมอยู่ดี หนีไม่พ้นเช่นกัน หากไม่ใช่เพราะฉงอวิ๋นโดนซัดฝ่ามือไป  

และถ้าไม่ใช่เพราะเย่โย่วมีศิษย์พี่อยู่ข้างกายพอดี สุดท้ายผู้ที่เคราะห์ร้าย 

ที่สุดย่อมต้องเป็นเขาแน่นอน

เย่โย่วเอ่ย “ข้าหวังว่าฝ่ามือนั่นจะสังหารฉงอวิ๋นให้ตายได้จริง ๆ”

เหวินเหรินเหิงรู้ดีว่าศิษย์น้องย่อมต้องใช้พละกำลังทั้งหมด จึงบอก 

ยากมากว่าฉงอวิ๋นจะรอดชีวิตได้จริงหรือไม่ เขากล่าว “หมอเทวดาจี่บอกว่า 

จะลองพยายามทำยาแก้พิษอื่น ๆ ดูบ้าง หากฉงอวิ๋นโชคดีมีชีวิตอยู่ เมื่อต้อง 

ปะทะกับเขาอีกในวันหน้าก็กินยาของหมอเทวดาจี่กันไว้ก่อน”

เย่โย่วขานตอบ อยากจะแตะแถบผ้าพันแผลที่ดวงตาอีกครั้ง

เหวินเหรินเหิงคว้าตัวเย่โย่วเข้ามาแนบชิดแล้วถามว่า “ยังเจ็บตาอยู่ 

หรือไม่”

เย่โย่วตอบ “ไม่เจ็บแล้ว” 

เหวนิเหรนิเหงิเอย่ “ปดิไวเ้ถดิ รกัษาตวัสกัสองสามวนัคอ่ยแกะออก”
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เย่โย่วรับคำอีกครั้งแล้วถามว่า “ที่นี่ที่ไหน ยังอยู่ในวัดเส้าหลิน 

หรือไม่”

เหวินเหรินเหิงตอบ “อืม ข้ากลัวว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นอีกจึงอยู่ต่อ”  

เขาทัดปอยผมนุ่มของศิษย์น้องไว้ข้างหูอย่างอ่อนโยน แล้วเอนตัวลงประทับ 

จูบแนบแน่น “ยังง่วงอยู่หรือไม่ ง่วงก็นอนต่อเถิด ฟ้ายังไม่สว่างเลย”

เย่โย่วกล่าว “ท่านตื่นเช้าถึงเพียงนี้เลยหรือ”

เหวินเหรินเหิงกล่าว “ข้าเข้านอนเร็ว”

เย่โย่วเดาว่าศิษย์พี่เฝ้าอยู่เคียงข้างเขามาตลอด และเมื่อสังเกตได้ว่า 

ลมหายใจข้างหน้าใกล้เข้ามามากขึ้น จึงยกตัวขึ้นไปขอจูบเอง ทันใดนั้น 

ก็มีบางอย่างแวบขึ้นในห้วงความคิด เขาผุดลุกขึ้นนั่ง

เหวินเหรินเหิงรีบกอดเย่โย่วเอาไว้ “มีอะไรหรือ”

“...ราชันโอสถมาร” สีหน้าของเย่โย่วดูอ่อนโยนเล็กน้อยราวกับ 

จะหัวเราะก็ไม่เชิง “หากกลุ่มคนของฉงอวิ๋นหนีไปได้อย่างราบรื่น ยามนี้ 

ราชันโอสถมารน่าจะยังคงถูกแขวนอยู่บนต้นไม ้ บนร่างมีเพียงกางเกงซับใน 

ติดกายตัวเดียว”

เหวินเหรินเหิงพูดไม่ออกแล้วเอ่ยว่า “ตอนรุ่งสางค่อยมาคุยกันเถิด”

เย่โย่วพยักหน้าแล้วล้มตัวลงนอนอีกครั้ง อธิบายแก่ศิษย์พี่ว่าเหตุใด 

จึงต้องไว้ชีวิตราชันโอสถมาร เหวินเหรินเหิงขานรับแสดงความเข้าใจแล้ว 

หลุบตามองเขา ใช้นิ้วโป้งลูบไล้ใบหน้าอีกฝ่ายเบา  ๆ  ครู่หนึ่ง บัดนี้เย่โย่ว 

มองไม่เห็น ประสาทสัมผัสจึงคมชัดกว่าแต่ก่อน เมื่อถูกสัมผัสเสมือน 

กึ่งมีกึ่งไร้เช่นนี้ก็รู้สึกวาบหวาม เขาจึงครางแผ่ว “ศิษย์พี่ อืม...”

คำพูดของเย่โย่วอันตรธานหายไปเพราะริมฝีปากที่มาแนบชิดกัน  

เขาเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยและเริ่มตอบสนอง เหวินเหรินเหิงวนเวียนจูบอย่าง 

อ้อยอิ่ง หลังจากผละออกก็เห็นอีกฝ่ายไล้เลียมุมปาก ดวงตาเขาทอประกาย 

เคร่งขรึมเล็กน้อย  ก่อนจะบีบคางศิษย์น้องแล้วจูบอย่างดูดดื่มลึกซึ้ง  

พลางเลื่อนมือลงไปปลดผ้าคาดเอว

ลมหายใจของเย่โย่วถี่กระชั้น เขาอ้าปากรับอากาศพร้อมเอ่ยกลั้ว 

หัวเราะว่า “ดูเหมือนข้าจะได้ยินเสียงของท่านก่อนหน้านี้”
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เหวินเหรินเหิงเอ่ยถามเสียงแหบพร่า “อะไร”

เย่โย่วกล่าว “ยอมตามข้าเถิดหรืออะไรสักอย่าง”

เหวนิเหรนิเหงิหวัเราะรว่น แลว้ขยบัเอวเยโ่ยว่เขา้มาใกลต้นเองมากขึน้  

ก่อนจะถามเสียงละมุนว่า “คนงาม ยอมเป็นของข้าได้หรือไม่ หืม”

เย่โย่วโอบลำคอของเหวินเหรินเหิงไว้ แต่ปากกลับกล่าวว่า “ไม่ได้”

“ไม่ได้ก็ต้องได้” เหวินเหรินเหิงกล่าว

พูดจบก็กดคนผู้นั้นลงและประกบจุมพิตบนริมฝีปากอีกครา

เมื่อท้องฟ้าสว่างขึ้น

เหวินเหรินเหิงจึงยอมปล่อยเย่โย่วที่ผล็อยหลับไปแล้ว ก่อนจะออก 

ไปเรียกคนของลัทธิมาร บอกให้พวกเขาไปตามหาราชันโอสถมารที่ภูเขา 

ด้านหลัง

ผู้อาวุโสเฮยถาม “ต้นไม้ต้นไหน” 

เหวินเหรินเหิงตอบ “ไม่รู้”

ผู้อาวุโสเฮยกล่าว “...ฮูหยิน ที่ภูเขาด้านหลังมีต้นไม้ตั้งมากมายนะ”

เหวินเหรินเหิงกล่าว “ไม่เช่นนั้นเจ้าก็ส่งคนส่วนหนึ่งไปหาก่อน  

เดี๋ยวรออาโย่วตื่น ข้าจะถามเขาให้เอง”

ผู้อาวุโสเฮยรู้ว่าอย่าประวิงเวลาจะดีที่สุด จึงออกไปอย่างเชื่อฟัง  

ด้วยเหตุนี้จึงไม่พบราชันโอสถมาร พบเพียงคนของหมากสีขาวหลายคน 

ซึ่งท่านประมุขแขวนไว้บนต้นไม้เช่นกัน พวกเขาจับผู้คนมัดให้เรียบร้อย  

แล้วไปหาตามทิศทางที่คนเหล่านี้แจ้งให้ทราบ  แต่กลับไม่พบอะไรเลย  

กระทั่งได้รับข่าวจากท่านประมุขถึงได้เปลี่ยนเส้นทาง

ท่านประมุขบาดเจ็บที่ดวงตาทั้งสองข้างจึงไม่สามารถช่วยหาได้   

ทำได้เพียงบอกพื้นที่คร่าว  ๆ  แก่พวกเขาเท่านั้น จวบจนกระทั่งช่วงบ่าย  

พวกเขาถึงได้พบราชันโอสถมาร ต่างมองอีกฝ่ายอย่างเงียบเชียบ สายตา 

จับจ้องตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

ราชันโอสถมารรุ่งโรจน์ในยุทธภพมาหลายปี ยังไม่เคยน่าสมเพช 

เช่นนี้มาก่อนเลย
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หลังจากย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง อากาศพลันเย็นลง กำลังภายในของ 

ราชันโอสถมารยังถูกยับยั้งไว้ไม่สามารถใช้ได้ ซ้ำยังถูกแช่แข็งอยู่ที่นี่ทั้งคืน  

วันนี้ก็ผึ่งลมตากแดดมาเกือบทั้งวัน บางชั่ววูบเขาจึงคิดว่าอีกสักพักตนเอง 

อาจจะกลายเป็นผีดิบอย่างช้า ๆ เข้าแล้วจริง ๆ 

ผูอ้าวโุสเฮยรูจ้กัตวัตนของคนผูน้ีจ้งึเอย่อยา่งสภุาพวา่ “ราชนัโอสถมาร  

ได้ยินกิตติศัพท์มาเนิ่นนาน”

ราชันโอสถมารมิอาจพูดหรือเคลื่อนไหวได้ สภาพของเขาค่อนข้าง 

บอบช้ำ จึงเพียงมองผู้อาวุโสเฮยเงียบ ๆ 

ผู้อาวุโสเฮยไม่หวังให้ราชันโอสถมารปริปากพูดเช่นกัน ครั้นพูดเสร็จ 

ก็หยิบหน้ากากหนังมนุษย์ที่เตรียมไว้ออกมาสวมใบหน้าให้เขา แล้วหยิบ 

ชุดกระโปรงออกมาด้วย

ราชันโอสถมาร “...”

พระอาทิตย์ที่กำลังตกลับขอบฟ้าย้อมถนนบนภูเขาให้เป็นสีแดง บรรดา 

ชาวบ้านจุดธูปเสร็จแล้วก็เดินลงจากเขาไปเป็นกลุ่ม กลุ่มละสองสามคน  

เมื่อเงยหน้ามองในยามนี้ จะเห็นเพียงชายร่างใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ภักดีรีบตะบึง 

รถเข็นไม้ขึ้นเขาไปด้วยสีหน้ากังวล

บนรถเข็นมีหญิงชราหลับตาสนิทเอนนอนอยู่ ใบหน้าซีดขาว ท่าที 

อมโรคราวกับจะปล่อยมือลาโลกไปได้ทุกเมื่อ

ชายร่างใหญ่ยังคงตะโกนไม่หยุดหย่อน “หลีกทางหน่อย หลีกทาง 

หน่อยขอรับ” ฝุ่นโดยรอบฟุ้งกระจาย เขาวิ่งห้ออย่างรวดเร็วท่ามกลาง 

สายตาของทุกคนที่บ้างอยากรู้อยากเห็นบ้างเห็นอกเห็นใจ หลังจากย่างก้าว 

เข้าสู่วัดเส้าหลินแล้ว ก็ตะเบ็งเสียงดังลั่นว่า “ต้าซืออยู่หรือไม่ แม่เฒ่า 

ของข้าจวนเจียนจะไม่ไหวแล้ว  ความปรารถนาเดียวก่อนตายคือได้พบ 

หลวงจีนตบะแก่กล้าแห่งวัดเส้าหลิน! มาเร็ว  ๆ  หน่อยเถิดขอรับ! ไหนเล่า 

หลวงจีน! หลวงจีนเล่าขอรับ...!”

ทั้งวัดเส้าหลินตื่นตระหนกทันที

หลังจากได้ยินเสียงดังเอ็ดตะโร ฉือฮุ่ยต้าซือก็รีบมาดูหญิงชรา 
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ที่ป่วยหนักใกล้ตาย เขาถอนหายใจพลางกล่าวอมิตาภพุทธ ในใจรู้สึก 

ปลงอนิจจังยิ่งนัก ก่อนจะรีบพาพวกเขาไปหาที่เงียบสงบ ขณะที่กำลังจะ 

สวดท่องอะไรบางอย่างให้หญิงชรา ต้าซือพลันเห็นชายร่างใหญ่เดินเข้ามาหา

ชายร่างใหญ่กระซิบว่า  “ต้าซืออย่าตกใจไป  โปรดพาเราไปหา 

หมอเทวดาจี่ นี่คือราชันโอสถมาร ท่านประมุขให้เรานำมาส่ง”

ฉือฮุ่ยต้าซือ “...”

ลัทธิมารพวกนี้เป็นคนเช่นไรกันแน่ 

นบัตัง้แตรู่ว้า่คนรบัใชเ้หลา่นัน้เปน็คนทีค่ณุชายเสีย่วหามาจากลทัธมิาร  

ฉือฮุ่ยต้าซือก็จดจำภาพของลัทธิมารจนฝังใจ  กระทั่งเกิดเรื่องในวันนี้  

เขายิ่งรู้สึกว่าคนของลัทธิมารรับมือยากยิ่งนัก จึงคิดว่ามิน่าเล่า เมื่อบรรดา 

พรรคธรรมะพูดถึงพวกเขาถึงได้ปวดเศียรเวียนเกล้า กระทั่งศิษย์ของลัทธิ 

ยังเป็นเช่นนี้ จึงจินตนาการได้ว่าประมุขเย่ที่เหล่าพรรคธรรมะต้องกัดฟัน 

กรอดยามเอ่ยถึงนั้นจะน่าครั่นคร้ามสักเพียงไหนได้

ชายร่างใหญ่ยื่นมือออกมาโบกไปมาตรงหน้าเขา “ต้าซือ? ต้าซือ?  

ไม่เข้าใจหรือ”

ฉือฮุ่ยต้าซือไม่ต้องการเสวนากับชายร่างใหญ่ จึงพาอีกฝ่ายไปยัง 

ที่พักของหมอเทวดาจี่

เหวินเหรินเหิง หมอเทวดาจี่ และคนอื่น ๆ ได้รับข่าวล่วงหน้าแล้ว จึงกำลัง 

รอพวกเขาอยู่พอดี

เหวินเหรินเหิงไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนจึงปลอมตัวมา ครั้นเห็น 

รูปลักษณ์ที่น่าขบขันของราชันโอสถมาร สีหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย  

เพียงสั่งการว่า “ก่อนอื่นให้ราชันโอสถมารอ้าปาก ดูว่ามีกลไกหรือยาพิษ 

ในปากหรือไม่”

ราชนัโอสถมารรูด้วีา่ไมช่า้กเ็รว็เขาตอ้งมาทีน่ี ่ ดว้ยเหตนุีจ้งึไมแ่ปลกใจ 

เลยสักนิด เพียงพินิจพิเคราะห์เหวินเหรินเหิง แต่ก็ดูสถานะของคนผู้นี้ 

ไม่ออก

เหวินเหรินเหิงไม่ได้มองราชันโอสถมาร เพียงกล่าวต่อว่า “ดูเล็บ 
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ของเขาอีกครั้ง”

ราชันโอสถมารพูดไม่ออก

ผู้อาวุโสเหมียวกับหมอเทวดาจี่ต่างเป็นผู้ เชี่ยวชาญเหมือนกัน  

ย่อมรู้ว่าตรงไหนซ่อนยาได้ จึงก้าวเข้าไปให้คำแนะนำอีกครู่หนึ่ง

คนของลัทธิมารไม่ติดใจสงสัยคำสั่งเหล่านี้ จึงค้นตัวคนผู้นั้นตั้งแต่ 

ศีรษะจรดเท้าอย่างเชื่อฟังหนึ่งรอบ ในที่สุดราชันโอสถมารก็ไม่สามารถ 

รักษากางเกงซับในไว้ได้ แน่นอนว่าพวกเขาใส่กลับคืนให้คนผู้นี้อีกครั้ง 

หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เหวินเหรินเหิงนั่งอยู่บนม้าหินไม่ไกล ชายตามองไปที่นั่นแวบหนึ่ง  

แล้วกวักมือเรียกผู้อาวุโสเหมียว

ผู้อาวุโสเหมียวมองเหวินเหรินเหิงอย่างเฉยชา ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง  

สุดท้ายก็เดินเข้าไปหาอย่างเนิบช้า

เหวนิเหรนิเหงิกระซบิกบัผูอ้าวโุสเหมยีวสองสามคำแลว้ถามวา่ “จำได ้

หรือไม่”

ผู้อาวุโสเหมียวขานรับ “อืม” ทันใดนั้นพลันรู้สึกว่าให้เหวินเหรินเหิง 

เป็นฮูหยินของพวกเขาก็ไม่ เลวเหมือนกัน  เหวินเหรินเหิงสุภาพและ 

อ่อนโยนกับทุกคนมาก ไม่เหมือนเซี่ยจวินหมิงกับท่านประมุขที่เรียกเขาว่า 

เหมียวเหมียว แต่เหวินเหรินเหิงเรียกเขาว่าผู้อาวุโสเหมียว รู้จักกาลเทศะ 

ดีทีเดียว!

ดังนั้นหลังจากผู้อาวุโสเหมียวก้าวไปสองก้าวจึงถอยกลับมาอีกครา  

ก่อนกล่าวเสริมอย่างเคร่งขรึมว่า “เข้าใจแล้ว ฮูหยิน”

เหวินเหรินเหิงไม่รู้ว่าผู้อาวุโสเหมียวนึกคิดเช่นไร และไม่ต้องการ 

จะสอบถาม เพียงเฝ้าดูพวกเขากรอกยาพิษให้ราชันโอสถมารจนเสร็จสิ้น  

เมื่อวางยาพิษเรียบร้อยดีแล้วและแน่ใจว่าคนผู้นี้ไม่อาจเล่นลูกไม้บ้วนยาทิ้ง 

ได้อีก จึงค่อยคลายจุดชีพจรแล้วออกไปด้วยความวางใจ

ทันทีที่ย่างกรายเข้ามาในเรือนเล็ก เหวินเหรินเหิงก็หยุดชะงัก

ไม่รู้ว่าเย่โย่วออกจากห้องมาตั้งแต่เมื่อใด  ตอนนี้กำลังยืนอยู่ใน 
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ลานบ้าน ดวงตาถูกพันด้วยแถบผ้า ปิดบังความเฉียบคมที่เคยมี เมื่อ 

ประกอบกับใบหน้างามประณีตนั้นก็ดูอ่อนแอต้องการความช่วยเหลือ  

ทำให้เขาอยากโอบกอดแสดงความรักให้มากหน่อย

เหวินเหรินเหิงอดชะลอฝีเท้าลงไม่ได้

เย่โย่วหันศีรษะฉับไว “ใคร”

เหวินเหรินเหิงไม่ปริปาก ยังคงเดินหน้าต่อไป เย่โย่วถอยหลังไป 

ครึ่งก้าว แล้วเรียกผู้อาวุโสเฮยออกมาหนึ่งคำ เมื่อได้ยินอีกฝ่ายขานรับ  

น้ำเสียงก็กลับเป็นปกติดังเดิม  ด้วยเดาได้ว่าน่าจะเป็นศิษย์พี่ของเขา  

จึงค่อยผ่อนคลายลง รออยู่ไม่นานก็รับรู้ได้ว่าศิษย์พี่มาอยู่ตรงหน้าแล้ว  

เหวินเหรินเหิงคว้าอีกฝ่ายมากอดไว้ในอ้อมแขน “ออกมาได้อย่างไร”

เย่โย่วเอ่ย “อยากมาสูดอากาศ”

เหวินเหรินเหิงกล่าว “ข้าพาเจ้าออกไปเดินเล่นดีหรือไม่”

“ไม่ต้องหรอก” เย่โย่วปฏิเสธ

“ถ้าอย่างนั้นไปกินข้าวกันเถิด” เหวินเหรินเหิงพาศิษย์น้องเข้าบ้าน  

อาบนำ้ใหเ้ขาหลงักนิอาหาร ฉวยโอกาสทีเ่ขามองไมเ่หน็ลวนลามอยูห่ลายครัง้

เย่โย่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มกริ่มว่า “ดูไม่ออกเลยศิษย์พี่ นึกไม่ถึงว่าท่าน 

จะชอบข้าที่เป็นเช่นนี้ด้วย”

“เจ้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรข้าก็ชอบทั้งหมดที่เจ้าเป็น” เหวินเหรินเหิง 

พูดขณะเช็ดน้ำตามเนื้อตัวให้จนแห้งสนิท แล้วอุ้มไปไว้บนเตียง

ตอนนี้ราชันโอสถมารหายสาบสูญไป ฉงอวิ๋นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นหรือตาย  

เย่โย่วคาดเดาว่าคนของหมากสีขาวไม่น่าจะบุ่มบ่ามลงมือ  จึงพักอยู่ที่ 

วัดเส้าหลินเป็นเวลาสองวัน ก่อนจะออกไปพร้อมกับศิษย์พี่ รีบเดินทางไป 

สมทบกับกลุ่มของพรรคธรรมะ

ทั้งสองคนเดินผ่านอำเภอเล็ก  ๆ  แห่งหนึ่ง  แล้วหาภัตตาคารกิน 

อาหารเย็น  พลางเงี่ยหูฟังเสียงผู้คนในห้องโถงใหญ่นินทาว่า  “ได้ยิน 

หรือไม่ ประมุขเย่หมดหวังกับคุณหนูเถาแล้ว”

“เขาพูดมาตลอดว่าพวกเขาเป็นสหายกัน”
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“สหายทีไ่หนจะเปน็เชน่นัน้เลา่ ขา้วา่ตอ้งมอีะไรสกัอยา่ง แตป่ระมขุเซีย่ 

คอยกันท่าเท่านั้นละ”

“เป็นไปได้...ไม่คิดเลยว่ามารทั้งสองจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้ บางที 

ประมุขเซี่ยอาจถูกตาต้องใจประมุขเย่มานานแล้ว ในที่สุดก็ตามหาหัวใจ 

จนได้มาครอบครองเสียที”

“ถกูตอ้ง ไมอ่ยา่งนัน้เมือ่กอ่นเขาจะเทยีวไลเ้ทยีวขือ่ไปลทัธมิารบอ่ย ๆ   

เพื่ออะไรกัน”

“แต่ประมุขเซี่ยก็ร้ายกาจไม่น้อย จีบติดไม่ทันไรก็ทำให้ประมุขเย่ 

รักจนหัวปักหัวปำ ไม่รู้ว่าทำสำเร็จได้อย่างไร”

“หรือว่า...”

เย่โย่ว “...”

เหวินเหรินเหิง “...”
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บทที่ 82  

เหวินเหรินเหิงกล่าว “หากเซี่ยจวินหมิงไม่ก่อปัญหาสักวัน  

เขาจะอึดอัดตายงั้นหรือ”

เย่โย่วหัวเราะร่วน แล้วก้มหน้ากินอาหารที่ศิษย์พี่คีบให้

เขายังไม่ได้แกะผ้าพันแผลที่ดวงตาออก จึงไม่รู้ว่าตนเองคีบอะไรอยู ่ 

โชคดีที่เหวินเหรินเหิงรู้รสที่เขาชอบ จึงคีบอาหารใส่ชามให้ได้โดยที่เขา 

ไม่ต้องเอ่ยปาก...ที่จริงแล้วเดิมทีเหวินเหรินเหิงคิดจะป้อนให้เอง แต่เย่โย่ว 

ไม่ยอม เหวินเหรินเหิงก็ไม่ได้บังคับ

ใบหน้าของเย่โย่วอันตรายเกินไป เหวินเหรินเหิงจึงปลอมตัวให้ก่อน 

ออกมาขา้งนอก ตอนนีเ้ขาเปน็เพยีงคนตาบอดธรรมดา ๆ คนอืน่ ๆ จงึไมใ่คร ่

สนใจ แล้วพูดคุยถึงเหตุการณ์สำคัญในยุทธภพต่อไป

เย่โย่วฟังด้วยความนึกสนุก  เขากลืนอาหารในปากแล้วกล่าวว่า  

“เดิมทีเขาเป็นคนอยู่ไม่สุข ยามนี้ต้องอยู่ในกลุ่มของพรรคธรรมะตลอด 

ทั้งวัน หากไม่หาอะไรทำให้เพลิดเพลินบ้างก็คงไม่ใช่เขา”

เหวินเหรินเหิงเปรย “วันหน้าเมื่อเรื่องของเจ้ากับข้าแพร่ออกไป  

ไม่รู้ว่าพวกเขาจะว่าอะไรอีก เวลาสั้น  ๆ  ไม่กี่เดือนเจ้าเปลี่ยนคนข้างกาย 

ตั้งสามคน”

เย่โย่วเอ่ยกลั้วหัวเราะ “คนอื่นจะพูดอะไรแล้วเกี่ยวกับข้าหรือ”

เหวินเหรินเหิงอดส่ายหน้าไม่ได้ เพราะรู้ว่าย่อมต้องเป็นเช่นนี้
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ในฐานะประมขุเยท่ีม่ชีือ่เสยีงทดัเทยีมกบัเซีย่จวนิหมงิ การทีศ่ษิยน์อ้ง 

ของเขาถูกพรรคธรรมะสาปแช่งเป็นเป้านิ่งมาหลายปีเช่นนี ้ ย่อมเห็นได้ชัดว่า 

เขาเป็นประมุขที่ไม่สนใจไยดีกับเรื่องอันใดอยู่แล้ว

เย่โย่วกล่าว “หากท่านไม่ชอบฟังคนอื่นเสกสรรปั้นแต่งเรื่องให้ข้า  

เราทำให้พวกเขาเปลี่ยนถ้อยคำก็ได้”

เหวินเหรินเหิงเองก็คิดมาถึงจุดนี้พอดี

ในเมื่อเซี่ยจวินหมิงกล้าสร้างเรื่อง เขาก็กล้าสานต่อ เขาจะต้อง 

ขุดหลุมฝังเซี่ยจวินหมิงให้จงได้ ให้คนอื่นเข้าใจว่าเซี่ยจวินหมิงเป็นฝ่าย 

ที่ไม่รู้จักหวงแหน ไม่ใช่ว่าประมุขเย่เจ้าชู้มากรักหลายใจ

เย่โย่วไม่รอคำตอบจากศิษย์พี่ เพียงเอ่ยถามว่า “กำลังคิดว่าเมื่อ 

ถึงเวลาควรทำอย่างไรดีงั้นหรือ”

“เปล่าหรอก” เหวินเหรินเหิงแอบคิดว่า ถ้าแค่เซี่ยจวินหมิงเขายัง 

จัดการไม่ได้ก็คงอ่อนหัดมากไปแล้ว เขากุมมือศิษย์น้องแล้วเอ่ยอย่าง 

นุ่มนวล “เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ กินข้าวเถิด”

หลังอาหารทั้งสองนอนพักหนึ่งคืน เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก็รออยู่ครึ่งชั่วยาม  

จนกระทั่งชายหน้าบากรีบรุดมาถึง

ก่อนหน้านี้เหวินเหรินเหิงสลัดคนของหมากสีขาวจนหลุด แล้วรีบ 

มุ่งหน้าไปวัดเส้าหลิน ส่วนชายหน้าบากยังคงตรึงกำลังรับมือกับอีกฝ่าย  

บัดนี้เพิ่งได้กลับมารวมตัวกับเจ้าสำนักอีกครา  ครั้นเห็นเจ้าสำนักพยุง 

คนผู้หนึ่งออกมาจากห้อง หน้าพลันถอดสี

แม้คนผู้นี้จะเปลี่ยนใบหน้า แต่เขาจดจำนายน้อยเสี่ยวได้ในพริบตา

นายน้อยเสี่ยวเก่งกาจขนาดนั้น เหตุใดจึงตาบอดได้ เป็นเรื่องจริง 

หรือเท็จ ที่หายตัวตกลงไปในแม่น้ำก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเล่นละครหรอกหรือ  

ไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันเหตุใดถึงกลายเป็นสภาพนี้ เล่า  นี่ก็แกล้งทำด้วย 

ใช่หรือไม่ ชายหน้าบากอ้าปากค้าง มองพวกเขาอย่างตกตะลึง

เหวินเหรินเหิงเหลือบมองเขาปราดหนึ่ง

ชายหน้าบากรีบดึงสติกลับมาแล้วเลิกม่านรถม้าขึ้นให้พวกเขา
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เหวินเหรินเหิงช่วยประคองศิษย์น้องขึ้นรถม้า ผินหน้ามองผู้ใต้บังคับ 

บัญชาแล้วเอ่ยถามว่า “หมู่นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง”

ชายหนา้บากตอบ “ไมม่อีะไรเกดิขึน้ขอรบั มเีพยีงเจา้อาวาสฉอืหยวน 

กับคณะ รวมถึงคุณชายเว่ยและคุณชายติงได้ส่งจดหมายมาเมื่อไม่กี่วันก่อน  

ถามไถ่ว่าพบนายน้อยเสี่ยวหรือไม่...” เขาหยุดชั่วขณะ ในที่สุดก็อดถาม 

ไม่ได้ว่า “เจ้าสำนัก นายน้อยเสี่ยวเป็นอะไรหรือขอรับ”

เหวนิเหรนิเหงิกลา่ว “บาดเจบ็นดิหนอ่ย อกีสกัสองสามวนักห็ายแลว้  

อย่าแพร่งพรายเรื่องนี้ไปข้างนอก”

ชายหน้าบากโล่งใจ เขากวักมือเรียกคนของสำนักซวงจี๋ให้เข้ามา 

เตรียมพร้อมออกเดินทาง ส่วนเหวินเหรินเหิงเข้าไปในรถม้า ครั้นเห็น 

ศิษย์น้องนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็โอบกอดเข้ามาในอ้อมแขน

เย่โย่วอิงแอบอย่างผ่อนคลาย เมื่อรับรู้ว่าศิษย์พี่จับมือทั้งสองข้างไว ้

ก็คลี่ยิ้มเอ่ยว่า “ยอมรับมาเถิด ท่านชอบที่ข้าเป็นเช่นนี้”

เหวินเหรินเหิงกล่าว “เพราะข้าคิดว่าเจ้าค่อนข้างเชื่อฟัง”

เย่โย่วกล่าว “ข้าก็ค่อนข้างเชื่อฟังมาตลอดนะ”

เหวินเหรินเหิงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ

แท้จริงแล้วสิ่งที่เขาชอบคือศิษย์น้องพึ่งพาเขา

กอ่นหนา้นีเ้มือ่ครัง้ทีพ่วกเขายงัไมไ่ดอ้ธบิายความรูส้กึตอ่กนัใหช้ดัเจน  

ทุกครั้งที่ศิษย์น้องทำให้โกรธหนัก เขาเอาแต่คิดอยากจะมัดคนผู้นี้แล้วขัง 

เอาไว้ เพื่อให้ศิษย์น้องพบเจอเขาคนเดียว เมื่อไรที่เชื่อฟังและรู้ความ 

คอ่ยปลอ่ยออกมาอกีครา บดันีค้นผูน้ีต้าบอดชัว่คราว ตอ้งอาศยัเขาทกุอยา่ง  

จึงน่าพอใจเป็นพิเศษ

เขามองดวงหน้าด้านข้างของศิษย์น้อง แล้วเอนตัวไปใกล้ ฝังจูบ 

ที่มุมปากหนึ่งหน

ทว่าอาการบาดเจ็บของเย่โย่วไม่ร้ายแรง พักฟื้นอีกแค่สองวันก็คง 

ต้องถอดแถบผ้าพันแผลออกเสียแล้ว
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พวกเขารีบไปสมทบกับพรรคธรรมะ พอมาถึงครึ่งทางก็ได้รับข่าวว่า  

เจ้าอาวาสฉือหยวนและคณะมาช้าไปหนึ่งก้าว เมื่อดั้นด้นไปถึงเมืองเซิ่งอิน  

บ้านของผู้นำสหพันธ์ก็ถูกไฟไหม้วอดวายไปเสียแล้ว พวกเขาไปค้นหาจาก 

ซากปรักหักพัง แต่ก็ไม่พบร่องรอยใด ๆ แม้แต่น้อย

เย่โย่วไม่แปลกใจเรื่องนี้เลยสักนิด

แมก้ารเผาบา้นจะทำใหค้นของพรรคธรรมะพจิารณาถงึความเปน็ไปได้ 

ที่ผู้นำสหพันธ์จะมีผู้ช่วย แต่หมากสีขาวก็ยังต้องเดินหมากตามนี้ มิฉะนั้น 

จะถูกเปิดเผยตัวตนอย่างแน่นอน

เย่โย่วกล่าว “ตอบจดหมายกลับเถิด บอกว่าพบข้าแล้ว ให้พวกเขา 

รอเราที่เมืองเซิ่งอินก่อน”

เหวินเหรินเหิงก็คิดเช่นนั้นจึงสั่งคนไปส่งจดหมาย จากนั้นก็สั่ง 

ชายหน้าบากให้นำผ้ามาพันให้ศิษย์น้องอย่างเบามือ

เมื่อมาถึงเมืองเซิ่งอินก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดี

เจ้าอาวาสฉือหยวนฉันภัตตาหาร ส่วนคนอื่น ๆ กำลังกินอาหารกันอยู่  

ครัน้เหน็พวกเขาเขา้ประตมูากพ็ากนัลกุขึน้ยนืทลีะคน ตงิสีไ่หล เวย่เจยีงเยว่ ์ 

และคุณชายสำนักต่าง  ๆ  วิ่งตรงเข้ามาหา  ดวงตาของติงสี่ไหลแดงก่ำ  

“คุณชายเสี่ยว เจ้าไม่เป็นอะไร วิเศษเลย!”

เย่โย่วเอ่ย “ทำให้พวกเจ้าเป็นห่วงแล้ว”

เจา้สำนกัเกอ่เดนิมาไถถ่าม “สขุภาพเปน็อยา่งไรบา้ง บาดเจบ็หรอืไม”่

เยโ่ยว่ตอบ “โชคยงัด ี ตอนนัน้ขา้ถกูนำ้พดัออกไป สลบไปสองสามวนั 

กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้”

เหวินเหรินเหิงกล่าวเสริม “จากนั้นมีไข้ติดต่อกันสามวัน นี่เพิ่งจะ 

ดีขึ้นบ้างแล้ว”

เมื่อทุกคนได้ยินก็รีบช่วยกันพยุงเขาให้นั่งลง เพราะกลัวว่าจะทรงตัว 

ไม่อยู่จนล้มกระแทกลงไปอีก

ตอนที่ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าคุณชายเสี่ยวเป็นตายร้ายดีอย่างไร  

ขวัญกำลังใจของพรรคธรรมะลดลงอย่างมาก ในหมู่พวกเขาหลายคน 
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สีหน้าเคร่งขรึม ยามนี้คนยังมีชีวิตอยู ่ แม้จะเป็นคนของหมากสีดำ พวกเขา 

ก็ยังรู้สึกดีที่มีคุณชายเสี่ยวอยู่ข้างกาย ทั้งยังรู้สึกสบายใจมากด้วย

เซี่ยจวินหมิงนั่งมองคนโปรดของพรรคธรรมะอยู่ไม่ไกลนัก  เอ่ย 

ในใจว่า ‘ชิ ๆ หากตัวตนของเย่โย่วถูกเปิดเผยขึ้นมาวันใด ชาวพรรคธรรมะ 

อาจจะอับอายขายหน้าและเคียดแค้นจนหยิบดาบขึ้นมาสับคนผู้นี้ก็เป็นได้’

เซี่ยจวินหมิงยิ้มแล้วเอ่ยว่า “คุณชายเสี่ยวกลับมาแล้วนับเป็นการดี 

ทีเดียว หลายวันนี้ได้ยินพวกเขาพูดถึงแต่เจ้าอยู่ร่ำไป” หลังจากนั้นก็มอง 

ไปทางคนด้านข้าง  “ยอดรัก  นี่คือคุณชายเสี่ยวที่ข้าเคยเล่าให้เจ้าฟัง  

ก่อนหน้าเจ้าอยากเห็นเขามิใช่หรือ รีบดูเสียสิ”

“...” ผู้อาวุโสไป่หลี่สวมหน้ากากของท่านประมุข เผยยิ้มอ่อน  ๆ   

‘เช่นท่านประมุข’ ที่มุมปาก แล้วมองประมุขของตัวเองเงียบ ๆ 

หัวใจเขาปวดร้าวยิ่งนัก

หากรู้ก่อนว่าจะต้องจ่ายค่าโง่อย่างแสนสาหัส คราแรกคงไม่ปากไว 

นำหายนะมาสูต่นเองเชน่ทกุวนันี้ หากไมใ่ชเ่พราะรูว้า่เซีย่จวนิหมงิไมไ่ดส้นใจ 

บุรุษละก็ เขาคงจะสงสัยว่าจอมมารผู้นี้ถูกตาต้องใจตนเข้าจริง ๆ เป็นแน่

ทว่าตอนนี้มาขบคิดสิ่งเหล่านี้ก็ไร้ประโยชน์ เขายังคงต้องแสร้งทำ 

ต่อไป จึงยิ้มเล็กน้อย “คุณชายเสี่ยว ได้ยินกิตติศัพท์เลื่องลือมานานแล้ว”

เย่โย่วกล่าว “มิกล้ารับ ขอคารวะท่านประมุขเย่”

ผู้อาวุโสไป่หลี่ขานรับอย่างเบื่อหน่าย “อืม” ก่อนจะเห็นเซี่ยจวินหมิง 

คีบอาหารที่เขาไม่ชอบมาให ้ ทั้งยังมองมาด้วยสีหน้าเย้ายวน จึงอดชอกช้ำใจ 

อีกครั้งไม่ได้ เขาข่มความรู้สึกที่อยากจะตกตายไปพร้อมกับเจ้าหมอนี่ 

อย่างรุนแรงเอาไว้ แล้วคีบมันขึ้นมากิน

เซี่ยจวินหมิงเล่นมาได้สองสามวันก็น่าจะเพียงพอแล้ว  ครั้นคีบ 

อาหารเสร็จก็เบือนหน้าหนี แล้วโบกมือให้เย่โย่ว “คุณชายเสี่ยวกินข้าว 

หรือยัง ถ้ายังก็มากินด้วยกันสิ”

เย่โย่วปฏิเสธ “ไม่ละ ข้าจะกินกับศิษย์พี่”

เซี่ยจวินหมิงกล่าว “ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลย เจ้าสำนักเหวินเหรินมากิน 

ร่วมกันได้นะ”
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เหวินเหรินเหิงปฏิเสธอย่างสุภาพ โดยให้เหตุผลว่าศิษย์น้องไม่สบาย  

แล้วส่งสัญญาณให้เสี่ยวเอ้อร์ส่งอาหารขึ้นไปที่ชั้นบน ก่อนจะจากไป

พวกเขาเข้าไปในห้องที่พรรคธรรมะจองไว้ให้ หลังจากนั่งลงได้ไม่นานนัก  

ติงสี่ไหลและเว่ยเจียงเย่ว์ก็มาเคาะประตูห้อง ส่วนเหรินเส้าเทียนยกอาหาร 

ตามเข้ามา  จัดจานชามให้ทีละใบอย่างเรียบร้อย  เขามองพิเคราะห์ 

นายน้อยเสี่ยวแวบหนึ่ง ครั้นได้เห็นกับตาก็มองออกว่ากำลังวังชาของ 

นายน้อยเสี่ยวยังนับว่าใช้ได้อยู่ จึงถอยออกไปอย่างวางใจ

เย่โย่วมองพวกเขา “มีอะไรจะพูดหรือ”

ติงสี่ไหลเอ่ย “ไม่มี แค่อยากมากินข้าวกับเจ้า”

เย่โย่วมองไปทางเว่ยเจียงเย่ว์ “แล้วเจ้าเล่า”

เว่ยเจียงเย่ว์มีเรื่องจะพูดคุยกับเขาจริง ๆ 

ในด้านหนึ่งเขาแพ้พนันกับคุณชายเสี่ยว จึงต้องการฟังว่าคุณชาย 

เสี่ยวจะพูดอย่างไรบ้าง จะเอ่ยเช่นไรก็ได้

แต่ในอีกทางหนึ่ง ชีวิตเขาในช่วงนี้ทุกข์ระทมยิ่งนัก เมื่อใดที่คิดว่า 

คนผู้นี้อาจตกอยู่ในเงื้อมมือของหมากสีขาวไปแล้ว เขาก็กินไม่ได้นอน 

ไมห่ลบั เมือ่สองสามวนักอ่นทีไ่มม่ขีา่วคราวกฝ็นัรา้ยอยูเ่รือ่ยมา บดันีไ้ดเ้หน็ 

คนแล้ว แทบรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ มีชั่วครู่ที่อยากจะดึงคนเข้ามา 

กอดรัดในอ้อมแขนให้หายคิดถึง แล้วระบายความในใจว่าพักนี้เขารู้สึก 

อย่างไร

แต่เห็นชัดว่าในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เพราะไม่เพียงแต่มี 

ติงสี่ไหลหรือเหวินเหรินเหิงอยู่ใกล้ ๆ ทว่าในตอนนี้เขายังอยู่ในสถานการณ ์

อันตราย จึงได้แต่พูดด้วยเสียงแหบแห้งว่า “ไม่มีเช่นกัน”

เย่โย่วย่อมไม่เชื่อ เขาเหลือบมองอีกฝ่ายแวบหนึ่งโดยไม่ได้ซักไซ้ 

ไล่เลียง

ติงสี่ไหลอยู่กับเขาอย่างเงียบเชียบสักพักแล้วเอ่ยถามว่า “บ้านของ 

ท่านลุงจงถูกเผา เป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะโดนปรักปรำ อาจไม่มีอะไรอยู่ 

ในบ้านมาตั้งแต่แรก แล้วหมากสีขาวก็เผามัน จงใจให้คนคิดว่ามีอะไร 
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สักอย่างในบ้านของเขา”

เย่โย่วประหลาดใจมาก “เจ้าคิดซับซ้อนถึงขั้นนี้เชียวหรือ”

ติงสี่ไหลเกาศีรษะอย่างเขินอาย “เส้าเทียนเป็นคนบอกน่ะ”

เย่โย่วมองเหรินเส้าเทียนแล้วกล่าวชื่นชม “ปลอบใจคนได้เก่งดี”

เหรนิเสา้เทยีนหวัเราะ ยงัใหค้วามรูส้กึวา่ไมไ่ดม้เีจตนาดอียูเ่หมอืนเคย  

ติงสี่ไหลมองพวกเขาอย่างงุนงง แล้วสอบถามว่าพวกเขาหมายถึงอะไร  

เยโ่ยว่จงึตอบ “อาจารยเ์ซยีวเปน็คนของผูน้ำสหพนัธ์ ยงัตอ้งอธบิายอกีหรอื”

ติงสี่ไหล “...”

“หากเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริง เหตุใดหมากสีดำถึงกัดเขาไม่ปล่อยเล่า”  

เย่โย่วมองท่าทางของอีกฝ่ายแล้วกล่าวว่า “ไม่ว่าอย่างไรผู้นำสหพันธ์ก็มี 

มลทินจริง ๆ เพียงแต่จะเกี่ยวพันมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้น”

ติงสี่ไหลไหล่ตก เห็นได้ชัดว่าเขาถูกเรื่องเหล่านี้ถาโถมมาหลายวัน  

เหรินเส้าเทียนจึงตั้งใจจะปลอบโยน เขาพลันรู้สึกหดหู่อยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่า  

“ถ้าอย่างนั้นท่านลุงจงจะไปที่ใด”

เย่โย่วตอบ “อืม เรื่องนี้ต้องขบคิดให้ดีสักหน่อย”

เขายังคงคิดว่าผู้นำสหพันธ์ไปตามหามารเหมือนเดิม

หากมารรู้ว่าหมากสีขาวต้องการให้ตัวเองเป็นมนุษย์โอสถ น่าจะมา 

ชำระบัญชีแค้น  เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนจะได้รู้จักตัวตนของหมากสีขาว  

ซึ่งหมากสีขาวผู้นี้ก็เดาได้เช่นกัน แต่แปลกตรงที่ปฏิกิริยาของหมากสีขาว 

สงบนิ่งมาก ไม่เพียงไม่ตื่นเต้น ยังมีใจคิดวางกลอุบายเมื่อพวกเขาออก 

จากวัดเส้าหลินมาแล้วด้วยซ้ำ

ดังนั้นเขาจึงคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายถือไพ่เหนือกว่า ก็เพราะ 

ที่ซึ่งจอมมารซ่อนตัวนั้นมีความลับหรือกลไกอะไรอย่างอื่น หมากสีขาว 

จึงมั่นใจว่าผู้นำสหพันธ์เข้าไปไม่ได้ สองแบบนี้ไม่ว่าแบบไหนก็เป็นเรื่อง 

น่าขบคิดทั้งนั้น

ติงสี่ไหลเอ่ยถาม “เจ้ามีความคิดเห็นประการใด”

“ไม่มี หลายวันนี้หมากสีดำมีการเคลื่อนไหวบ้างหรือไม่”  เย่โย่ว 

ซักถาม
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ติงสี่ไหลตอบกลับ “ไม่มีเช่นกัน”

“ถ้าอย่างนั้นข้อกังขาที่ว่าข้าอาจเป็นหมากสีดำก็ยิ่งมีมากทีเดียว”  

เย่โย่วหัวเราะพลางตอบ

ติงสี่ไหลประหลาดใจ “เจ้าหมายความว่าหมากสีดำคิดจะเบี่ยงเบน 

ความสงสัยของหมากสีขาวมาที่เจ้าหรือ”

“ใช่ ไม่ว่าตอนนี้ข้าจะทำอะไร หมากสีขาวก็อยากสังหารข้า” เย่โย่ว 

กล่าว

“ไร้ยางอาย” ติงสี่ไหลโกรธเกรี้ยว “เสียแรงที่ข้าคิดว่าหมากสีดำ 

ยังดีกว่า เขาทำเช่นนี้ได้อย่างไร พี่ใหญ่ เราจับหมากสีขาวเสร็จก็มาจับ 

หมากสีดำด้วยเถิด กำจัดเสียทั้งหมด ให้รู้กันไปว่าผู้ใดร้ายกาจกว่า”

เย่โย่วทวนคำ “พี่ใหญ่?”

ติงสี่ไหลอึกอักชั่วครู่แล้วอธิบายว่า “พูดผิดน่ะ”

เย่โย่วเลิกคิ้ว

“...เอาละ” ติงสี่ไหลกล่าว “หลายวันที่เจ้าหายตัวไป ข้าอารมณ์ไม่ด ี

เลยดื่มจนเมาแอ๋ไปหนึ่งครั้ง แล้วบอกพวกเขาไปว่าเจ้าเป็นพี่ใหญ่ของข้า  

พวกเขาต่างรู้ดี” เขาอดคว้ามือของเย่โย่วไว้ไม่ได้ “พี่ใหญ่ เจ้าก็รับข้าไว้เถิด  

เจ้าให้ข้าไปทางตะวันออก ข้าจะไม่ไปทางตะวันตกเด็ดขาด ให้ข้ากระโดด 

ลงแม่น้ำ ข้าจะไม่กระโดดพุ่งลงหน้าผาแน่นอน ข้าเกิดมาเป็นคนของเจ้า  

ตายก็จะเป็น...ของเจ้า โอ้ ไม่สิ หากข้าตายคงต้องถูกฝังอยู่ในหลุมศพ 

ของตระกูลติง สิ่งนี้ข้าไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้”

คนอื่น ๆ “…”
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