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ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

 และแล้วพวกเราก็ เดินทางมาถึงการผจญภัยครั้ งสุดท้ายของ 

ฉู่เฟยหยาง คนคลั่งรักแห่งยุทธภพจงหยวนแล้วนะคะ โดยการเดินทาง 

ครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามยิ่งกว่าครั้งก่อน  ๆ  จากที่เคย 

ออกทะเลไปตามหาสมบัติ คราวนี้พวกเขาจะได้เข้าป่าไปตามหาความจริง 

ของหมู่ตึกอู๋จี๋ที่ออกอาละวาดไปทั่วยุทธภพ แถมยังมีตัวละครที่ดูลึกลับ 

น่ากลัวอย่างธิดาศักดิ์สิทธิ ์ ลึกลับแต่น่ากรี๊ดอย่างเฉิงเส่ว์เสียง ผู้นำยุทธภพ 

คนใหม่ และตัวละครลูก  ๆ  หลาน  ๆ  ของแต่ละคู่ ที่จะมาอวดความน่ารัก 

น่าเอ็นดู จนทุกคนอยากจะเข้าไปหยิกไปฟัดแก้มสักหน

 แตไ่มว่า่จะมศีตัรหูรอือปุสรรคมากเทา่ไร ขอใหเ้ชือ่ไดเ้ลยวา่ไมม่อีะไร 

หยุดยั้งความคลั่งรักของพี่ฉู่ของพวกเราได้เลย อีกทั้งในเล่มนี้ผู้อ่านทุกท่าน 

จะได้เห็นพัฒนาการความคลั่งรักของจวินซูอิ่งที่ก็เริ่มไม่แพ้คุณสามีแล้ว 

เชน่กนั การผจญภยัครัง้นีจ้ะตืน่เตน้และหวานอมเปรีย้วขนาดไหน มาพสิจูน ์

ไปพร้อม ๆ กันเลยนะคะ
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มีเนื้อหาเกี่ยวกับ mpreg (เพศชายตั้งครรภ์ได้), among other immo- 

ralities (การผิดศีลธรรมจรรยา), angst (มีความรุนแรงในอารมณ์ บีบคั้น 

กดดัน), coercion (การใช้อำนาจที่เหนือกว่าบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่ 

ไม่อยากทำ), corporal punishment (การลงโทษทางร่างกาย), death  

(การตาย), depression (ภาวะซึมเศร้า), gore (เนื้อหามีความโหดร้าย  

และรุนแรง), massacre (การสังหารหมู่), mental and emotional  

abuse (การทำร้ายร่างกายและจิตใจ), suicide (การฆ่าตัวตาย), torture  

(การทรมาน), and unhealthy relationship (ความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา)

TRIGGER WARNING: 
นิยายเรื่องนี ้ NOT FOR EVERYONE
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1

บทที่ 1

ฤดูหนาวเพิ่งผ่านพ้น  อากาศเริ่มกลับมาอบอุ่น แม้ยาม 

เช้าตรู่จะยังคงหนาวเย็น แต่ยามเที่ยงตรงเมื่อดวงอาทิตย์สีแดงขึ้นกลาง 

ท้องฟ้า กลับเป็นช่วงที่อุ่นสบาย

อำเภอฝูไหล1 เป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่แต่เจริญรุ่งเรือง ถนนภายในเมือง 

เป็นระเบียบเรียบร้อย  สิ่งก่อสร้างงดงามตั้งเรียงรายตามริมฝั่งถนน  

บนถนนหลักสองสายที่มุ่งสู่ทั้งสี่ทิศเต็มไปด้วยแผงลอยมากมายตั้งอยู่ 

เป็นระเบียบสม่ำเสมอกัน เสียงตะโกนเรียกหาลูกค้าดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เป็นตลาดเปิดวันเว้นวันที่คึกคักมีชีวิตชีวา

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พ่อค้าจากแต่ละพื้นที่เริ่มออกเดินทางเพื่อทำการ 

คา้ขาย ดว้ยเหตนุีใ้นเมอืงจงึคลาคลำ่ไปดว้ยคนแปลกหนา้ แมพ้อ่คา้บางสว่น 

มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น แต่ก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของ 

ผู้คนนัก

กระนั้นในเวลานี้ สถานที่ที่คึกคักที่สุดในเมือง คาดไม่ถึงว่าจะเป็น 

บริเวณป้ายประกาศที่ประตูเมือง

ในยามปกติ หินแผ่นนี้ใช้เป็นเพียงป้ายประกาศให้ที่ว่าการอำเภอ 

ติดใบประกาศของทางการเท่านั้น เมื่อชาวบ้านในอำเภอที่พอรู้หนังสือ 

1 แปลว่า ความโชคดีที่เข้ามา
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2

เดินผ่านก็กวาดสายตามองบ้างเป็นครั้งคราว ตั้งแต่สร้างจวบจนถึงปัจจุบัน  

สถานที่นี้ก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นพิเศษ

ทว่าครั้งนี้ ชาวบ้านเกือบทั่วทั้งเมืองต่างกำลังวิ่งมาจากบ้านเรือน 

ตามคำพูดปากต่อปาก ห้อมล้อมแน่นขนัดอยู่ที่ประตูเมือง ต่างต้องการอ่าน 

ป้ายประกาศเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ติดอยู่บนแผ่นหิน

แม้ยามทางการติดป้ายประกาศเรื่องโจรสลัดที่ออกปล้นสะดมสังหาร 

ผู้คนตามลำน้ำและทะเลสาบ  ก็ไม่ได้มีผู้คนมาห้อมล้อมแย่งกันดูอย่าง 

มืดฟ้ามัวดินเช่นวันนี้

มือปราบสองนายที่กำลังตรวจตราถนนเดินตามเสียงมา พวกเขา 

มองภาพเบื้องหน้าอย่างมึนงง แหวกฝูงชนที่เนืองแน่น เบียดจนเข้าไปถึง 

ด้านในสุด

“ถอยไป ถอยไป แออัดอยู่ที่ประตูเมืองทำไมกัน ไม่ต้องดูแล้ว  

ถนนใหญ่ถูกพวกเจ้าเบียดจนแน่นแล้ว! กลับบ้านไปเสีย!” มือปราบหนึ่ง 

ผลักกลุ่มคน ต้องการไล่คนทั้งหมดให้ถอยออกไป

เพียงแต่เขาคนเดียวหรือจะสู้ชาวบ้านที่ใคร่รู้เรื่องซุบซิบได้ ไล่ทุกคน 

ไม่ได้ยังพอทำเนา ตนเองกลับโงนเงนเกือบถูกฝูงชนเบียดล้ม

มือปราบสองดึงเขาขึ้นทันที ชี้ใบประกาศที่ติดอยู่บนแผ่นหินแล้วเอ่ย  

“ไม่ต้องสนใจพวกเขาแล้ว เจ้ามาดูนี่”

มือปราบหนึ่งมองแผ่นกระดาษซึ่งสีออกเหลืองที่ติดใหม่บนป้ายหิน  

ปิดทับประกาศของทางการที่ทางอำเภอเพิ่งติดเมื่อสองวันก่อนพอดิบพอดี

“ยังจะมองอะไรอีก สถานที่นี้ไม่อนุญาตให้ติดใบประกาศส่วนตัว  

ต้องฉีกทิ้งเสีย ช่างวุ่นวายเสียจริง” มือปราบหนึ่งเอ่ยอย่างไม่พอใจ ยื่นมือ 

หมายจะแกะใบประกาศออก

“ช้าก่อน”  มือปราบสองปรามเขาอย่างจนปัญญา  ชี้อักษรบน 

ใบประกาศแลว้เอย่ “เจา้ไมเ่คยไดย้นิหมูต่กึอูจ๋ี๋2 หรอื ชว่งนีพ้วกเขามชีือ่เสยีง 

เลื่องลือเพิ่มขึ้นในยุทธภพอย่างฉับพลัน อิทธิพลและอำนาจล้วนใกล้จะ 

2 แปลว่า ไร้ที่สิ้นสุด
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หนานเฟิงเกอ
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กลบสำนักกระบี่ชิงเฟิงแล้ว บนใบประกาศนี้กล่าวว่า ในงานเฉลิมฉลอง 

วันเกิดปีที่เจ็ดสิบของประมุขหมู่ตึกอู๋จี๋ ต้องการเชื้อเชิญแขกเหรื่อทั่วทั้ง 

โลกหล้า ไม่ว่าจะชาวยุทธ์หรือชาวบ้านธรรมดา เพียงเข้าร่วมก็จะดูแลเช่น 

แขกผู้มีเกียรติ”

“แล้วอย่างไรรึ” มือปราบหนึ่งยังคงมึนงง

มือปราบสองถอนหายใจเอ่ย “ให้เจ้าเรียนหนังสือเพิ่มให้มากหน่อย 

เจ้าก็รำคาญ ที่เขียนบนนี้น่ะนะมีใจความว่า ผู้ฉีกใบประกาศจะถูกสังหาร 

ไมเ่วน้ ขา้วา่เจา้อยา่เพิง่บุม่บา่มเสยีดกีวา่ รอหลงัจากหวัหนา้มอืปราบซง่มาด ู

แล้วค่อยว่ากันเถิด”

มือปราบหนึ่งกลับโบกมือเอ่ย “เจ้าช่างทำเรื่องให้ยุ่งยาก! ชาวยุทธ์ 

เหล่านี้ก็ชอบสร้างเรื่องตื่นตระหนกให้ผู้คนหวาดกลัวอยู่แล้ว แล้ว  ‘สังหาร 

ไม่เว้น’ นี่อีก เห็นตนเป็นบิดาของฮ่องเต้กระมัง”

ปากพูด มือกลับไวเสียยิ่งกว่าปาก มือหนึ่งยื่นไปฉีกกระดาษบน 

แผ่นหิน แล้วม้วนยัดเข้าไปในแขนเสื้อ

มือปราบสองเข้าห้ามไม่ทัน สีหน้าพลันซีดขาว

มือปราบหนึ่งตบเขาเบา  ๆ  แล้วเอ่ย  “ข้าฉีกแล้ว  ก็ไม่เป็นอะไร 

ไม่ใช่หรือ ข้าและเจ้าเป็นคนของทางการ นี่คือหน้าที่ เจ้าคิดมากเกินไปแล้ว  

คราวหลังเจ้าไปฟังนักเล่านิทานเล่าเรื่องโอ้อวดเหลวไหลที่โรงน้ำชาให้น้อย ๆ  

หนอ่ยนะ” เอย่แลว้กต็ะโกนใสก่ลุม่คนดา้นหนา้ “เอาละ ๆ ไมต่อ้งหอ้มลอ้ม 

ดูเรื่องคึกคักแล้ว จะไปทำอะไรก็ไป!”

ชาวบ้านที่มุงดูพากันเปล่งเสียงหมดอารมณ์สนุก เริ่มค่อย ๆ ต่างคน 

ต่างแยกย้าย

มือปราบหนึ่งดึงมือปราบสองที่ยังคงมีสีหน้าหวาดกลัวตามองรอบ 

บริเวณให้ก้าวเดินสู่ถนนใหญ่ ยังเดินไม่ถึงสองก้าว จู่  ๆ  ข้างหูก็มีเสียง 

แหบแห้งเย็นยะเยือกเสียงหนึ่งดังขึ้นฉับพลัน “ติดกลับไป”

“ใคร!” มือปราบสองเพียงได้ยินเสียงนี้ก็ตัวสั่นเทิ้มอย่างห้ามไม่อยู่  

เอ่ยร้องเสียงสูง

มือปราบหนึ่งในที่สุดก็ระแวดระวังขึ้นมาบ้างแล้วเช่นกัน
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“ติดกลับไป” รอบด้านล้วนมองไม่เห็นคนท่าทางผิดปกติ เสียงเย็น 

ยะเยือกดังขึ้นอีกหนดั่งกระซิบอยู่ข้างหู เสียงที่หยาบราวกับกระดาษทราย  

และน้ำเสียงการพูดที่ เยือกเย็นชวนให้ขนหัวลุกซู่  หวั่นสะพรึงเสียจน 

เหงื่อเย็นไหลซิก

เหล่าชาวบ้านที่กำลังแยกย้ายสลายตัวจึงหยุดฝีเท้าอีกครั้ง เมียงมอง 

รอบทิศอย่างสงสัย  บางคนก็มองทางมือปราบสองนายที่ยังยืนอยู่หน้า 

แผน่หนิ แมรู้ส้กึสงสยัใครรู่ ้ แตก่ลบัไมม่ผีูใ้ดกลา้ยา่งกา้วเขา้ไป ไดแ้ตเ่บยีด 

อยู่ในกลุ่มคน คงเป็นเพราะเสียงนั้นทำให้คนไม่สบายใจนัก

มือปราบหนึ่งชักดาบออกมา  ตะโกนเสียงดัง  “ท่านเป็นผู้สูงส่ง 

จากที่ใด เหตุใดจึงไม่กล้าเปิดเผยใบหน้าต่อผู้คนเล่า!”

คำพูดของเขาเพิ่งจบคำ ก็รู้สึกถึงลมระลอกหนึ่งพัดผ่านข้างกาย  

ผิวหนังที่ถูกสัมผัสล้วนขนลุกชันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

มือปราบหนึ่งและมือปราบสองหมุนกายอย่างระแวดระวัง ก่อนจะ 

เห็นบุรุษในชุดสีเทาผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างกายตนเอง ในสถานที่แห่งนี้มีชาวบ้าน 

หลายสิบหลายร้อยคน ทั้งยังมีมือปราบที่เป็นวรยุทธ์อีกสองคน กลับไม่มี 

ผู้ใดมองเห็นชัดเจนเลยว่าเขามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร ราวกับคนผู้นี้ปรากฏ 

กายขึ้นกลางอากาศก็มิปาน

“ติดกลับไป ไม่เช่นนั้นตาย!” คนผู้นั้นก้มหน้าเล็กน้อย ลืมตาขึ้น  

กะพริบดวงตาสีดำเย็นเยียบจับจ้องมือปราบหนึ่งเขม็ง

มือปราบหนึ่งกุมด้ามดาบในมือ  เพียงเห็นพลังที่แสดงออกมา  

ก็รู้ทันทีว่าพวกตนสองคนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนผู้นี้แม้แต่น้อย เพียงแต่ภายใต ้

ท้องฟ้ายามกลางวันแสก ๆ ตนเองก็เป็นคนของทางการ เขาไม่เชื่อว่าคนผู้นี ้

จะกล้าลงมือทำร้ายคนจริง ๆ 

“พี่ชายท่านนี้ พวกข้าสองคนทำตามหน้าที่ ไม่ได้มีเจตนาทำให้ท่าน 

ลำบากใจ” มือปราบหนึ่งครุ่นคิดแล้วเอ่ย “หากท่านต้องการติดใบประกาศ  

ก็เพียงแค่ยื่นเอกสารทางการให้ที่ว่าการอำเภอเท่านั้น...”

คำพูดของมือปราบหนึ่งยังไม่ทันจบ  กลับรู้สึกหน้าอกร้อนวาบ  

โลหิตสีแดงสดกลุ่มหนึ่งสาดกระเซ็นผ่านเบื้องหน้า เปรอะเปื้อนบนใบหน้า 
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หลายหยดพร้อมกับความรู้สึกร้อนคาว ชาวบ้านรอบด้านร้องตะโกนอย่าง 

ตกใจและหวาดกลัว ในที่สุดก็ไม่มีใครกล้ามุงดู ต่างสลายตัวกันจนสิ้น  

วิ่งโกยแน่บออกไปทุกทิศทุกทาง

มอืปราบหนึง่กม้หนา้มองปราดอย่างไมเ่ชือ่สายตา อาวธุในมอืของตน 

ถกูคนทำลายเปน็สองทอ่นแลว้ สว่นคมฟนัผา่นตวัดาบทีเ่ขาปอ้งกนัหนา้อกไว ้ 

ก่อนเฉือนหน้าอกเขาเข้าเต็มรัก

รอยบาดแผลลึกจนเห็นกระดูก เนื้อหนังสีแดงสดพลิกเปิดออกมา 

ด้านนอก เลือดที่ไหลหลั่งพาพลังชีวิตของเขาพรั่งพรูลงสู่พื้น

หากไม่ใช่เพราะมือปราบสองดึงเขาไปด้านหลังด้วยความว่องไว  

เกรงว่ามือปราบหนึ่งคงต้องสิ้นชีวิตที่นี่แล้ว

มือปราบหนึ่งร้องโหยหวนออกมาอย่างน่าเวทนาด้วยความเจ็บปวด 

แสนสาหัส เขาหงายหลังล้มลง สองมือกุมหน้าอกอย่างไม่รู้จะทำเช่นไร  

หวังว่าเลือดนั้นจะไม่ไหลออกมาอีก

มือปราบสองประคองสหายร่วมงาน มองคนตรงหน้าอย่างร้อนรน 

ด้วยใบหน้าซีดขาว “พวกเราปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความสุภาพ ไม่ได้กล่าววาจา 

ล่วงเกิน เหตุใดเจ้าถึงลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้!”

คนผูน้ัน้เปลง่เสยีงแปลกประหลาดออกมาจากลำคอ กอ่นเปดิปากเอย่  

“พวกเจ้าเป็นใคร คู่ควรมาชี้แนะการกระทำของหมู่ตึกอู๋จี๋หรือ ผู้ใดฉีก 

ประกาศจะสังหารไม่เว้น  เด็กไร้ชื่ออย่างพวกเจ้าสองคน  วันนี้ได้ตาย 

ด้วยกระบี่ของหมู่ตึกอู๋จี๋ นับเป็นโชคดีของพวกเจ้าแล้ว” คนผู้นั้นเอ่ยจบ 

ก็ยกกระบี่ขึ้น ดวงตาเย็นยะเยือกราวกับมองมดที่แสนต่ำต้อยสองตัว

มือปราบสองกัดฟันลากสหายร่วมงานก้าวถอยหลังสองสามก้าว  

แม้รู้ชัดเจนว่าฝีมือตนไม่เทียบเทียม แต่ก็ทำได้เพียงยกดาบขึ้นป้องกัน

ลมแรงหนึ่งระลอกโจมตีเข้ามา ลมสายแหลมคมแทบจะเท่าคมดาบ 

พัดผ่านใบหน้าไป มือปราบสองไม่มีเวลาให้คิดมากว่าคมกระบี่ด้านหลัง 

ลมเย็นยะเยือกนั้นคมเฉียบมากเพียงใด ทำได้เพียงแข็งใจต้านทานไว้

แต่ความเจ็บปวดแสนสาหัสดังที่คิดไว้ไม่ได้โจมตีเข้ามา เบื้องหน้า 

กลับมีหนุ่มน้อยผิวขาวผ่องในชุดไหมสองคนปรากฏตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้
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มือปราบหนึ่งยังคงครวญครางอย่างไร้เรี่ยวแรงอยู่บนพื้น มือปราบ 

สองมองศีรษะของหนุ่มน้อยที่สวมชุดไหมสีเหลืองซึ่งเดินผ่านหน้าของตนไป 

อย่างตะลึงงัน ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชั่วขณะ

หนุ่มน้อยอีกคนกายสวมอาภรณ์สีเงินขาว พันเอวพันข้อมือ เส้นผม 

ยาวสีดำดุจน้ำหมึกรวบขึ้นอย่างเรียบง่าย เท้าสวมรองเท้าข้อสั้นสีเงินขาว 

เช่นเดียวกับสีเสื้อผ้า รูปกายสูงโปร่งดูแคล่วคล่ององอาจกล้าหาญ

ที่ทำให้มือปราบสองตกตะลึงมากกว่าคือ หนุ่มน้อยชุดเงินขาวที่สูง 

เพียงอกเขา ถึงกับป้องกันกระบี่ของบุรุษที่กำลังจะลงมือสังหารเขาไว้ได้ด้วย 

ขลุ่ยสั้นเลาเดียว

หนุ่มน้อยชุดเหลืองหันมายิ้มให้เขา ดวงตารูปดอกท้อที่โค้งขึ้นเป็น 

เสี้ยวเล็กน้อยดึงดูดสายตาผู้คนเสียยิ่งกว่ายามต้นวสันต์ที่แสนอบอุ่นงดงาม 

เสียอีก

หนุ่มน้อยมองเขาเพียงครู่หนึ่งเท่านั้น ก่อนหันหน้าไปมองอีกทิศ  

ใช้น้ำเสียงที่ใสกังวานปนความขบขันเอ่ย  “ท่านพ่อ ท่านว่าคนเลวที่ทั้ง 

อัปลักษณ์ทั้งน่ารังเกียจผู้นี้ควรจัดการอย่างไรดี”

มือปราบสองมองตามสายตาของหนุ่มน้อยชุดเหลือง ที่หนุ่มน้อย 

กำลังมองอยู่คือหอวั่นฝู3 หอสุราที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอ บนหน้าต่างชั้นสอง 

ของอาคารริมถนนที่สง่างามนั้น ไม่รู้ว่ามีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อใด

เพียงแค่มอง มือปราบสองก็รู้สึกราวกับว่าภายในชั่วพริบตา แม้แต่ 

แสงทีส่อ่งสวา่งเบือ้งหนา้ลว้นสญูเสยีความสวา่งไสว ทกุสรรพสิง่ลว้นถดถอย 

กลายเป็นฉากหลังที่เลือนราง ในสายตาเหลือเพียงเงากายสีแดงบริสุทธิ์ 

สูงส่งแต่ระคนด้วยความเย็นเยือกที่ริมหน้าต่างเท่านั้น 

อำเภอฝูไหลพัฒนาการสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก มือปราบสอง 

เกิดที่นี่เติบโตอยู่ที่นี่ เห็นคนที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าคนทั่วไปมาไม่น้อย  

กระนั้นก็ยังไม่เคยเห็นบุคลิกลักษณะที่ เพียงยืนอยู่แต่ไกลก็โดดเด่น 

ไม่ธรรมดา ทำให้ผู้คนไม่อาจละสายตาเฉกเช่นบุรุษริมหน้าต่างผู้นั้นมาก่อน

3 แปลว่า หมื่นโชค
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ความรู้สึกนึกคิดนับหมื่นนับพันเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตา คำพูดของ 

หนุ่มน้อยชุดเหลืองเพิ่งสิ้น  มือปราบสองก็มองเห็นบุรุษผู้นั้นพลิ้วกาย 

ออกจากหน้าต่างอย่างฉับไว เขาเยื้องย่างจากชั้นสองแฉลบผ่านระหว่าง 

ทั้งสองคน หยุดอยู่ไม่ไกลจากด้านหน้าของเขา

วิชาตัวเบาเช่นนี้ กลับกระตุ้นให้เหล่าผู้ชมที่ถอยไปหลบซ่อนอยู่ 

หลังประตูไกล  ๆ อดไม่ได้ที่จะกระซิบกระซาบขึ้นมาอย่างประหลาดใจ  

ความสง่างามอ่อนช้อยถึงเพียงนั้น ราวกับนั่นไม่ใช่วิชาตัวเบาที่จำเป็นต้อง 

โคจรพลังเพื่อเคลื่อนตัว แต่เป็นปีกที่ดวงตาของคนธรรมดาไม่อาจมองเห็น  

ราวเหยียบลมย่างเยื้องโดยสารวายุร่อนสู่พื้น

หนุ่มน้อยชุดเหลืองเดินไปทางบุรุษผู้นั้น คลอเคลียอยู่ข้างกายเขา 

อย่างสนิทสนม

“ท่านพ่อ  ข้าว่าบาดแผลของพี่ชายมือปราบท่านนี้สาหัสยิ่งนัก  

หากไม่รีบรักษา  เกรงว่าจะต้องเสียเลือดจนตายแน่”  ฉู่ฉีดึงแขนเสื้อ 

ของจวินซูอิ่ง  ชี้ทางมือปราบหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้นด้วยใบหน้าซีดเซียว 

จวนจะหมดสติ

จวินซูอิ่งมองเขาปราดหนึ่ง คิ้วขมวดเล็กน้อย ควักขวดสองขวด 

ออกมาจากอกแล้วโยนใส่อกของมือปราบสอง

“ขวดสีขาวรักษาภายใน ขวดสีแดงทาภายนอก ห้ามเลือดให้เขาก่อน  

แล้วรีบพาเขาไปหาหมอเถิด”

มือปราบสองยังคงมึนงง  จึงรับขวดที่ลอยมามือไม้เป็นพัลวัน  

เมื่อรู้ตัวว่าบุรุษด้านหน้ากำลังพูดกับตนเอง ก็ถึงกับลนลานในใจจนไม่รู้ว่า 

จะรับมือเช่นไรดี ทำได้เพียงตอบรับอย่างรีบร้อน แล้วก้มหน้าลงไม่กล้า 

มองเขา หันไปรักษาสหายของตนเองแทน

จวินซูอิ่งมองทางบุรุษชุดดำที่ถูกบุตรชายคนเล็กของตนเองจัดการ  

คนผู้นั้นหัวค้อมตกเล็กน้อย  สายตากลับทะลุผ่านเปลือกตาที่ลืมขึ้น  

มองทางเขาอย่างเยือกเย็น ทำให้จวินซูอิ่งไม่พอใจอย่างยิ่ง

จวินซูอิ่งยังไม่ทันปริปากเอ่ย  คนผู้นั้นกลับเอ่ยว่า  “หมู่ตึกอู๋จี๋   

อยู่เหนือสุดในโลกหล้า ผู้ที่กล้าละเมิดคำสั่งของท่านประมุข ต้องตาย!”
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จู่  ๆ  ฉู่หลินก็รู้สึกถึงกำลังภายในที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคนผู้นั้น  

จนเกือบจะหลุดออกจากการควบคุม จึงรีบรวบรวมพลัง เปลี่ยนแปลง 

กระบวนท่าที่มือหลายหน ก้าวย่างด้วยวิชาตัวเบาลึกล้ำ ตั้งใจรับมือ 

เสียงก้องกังวานของอาวุธปะทะกันดังขึ้นหลายสิบหนดุจหยดน้ำฝน 

ที่ถี่กระชั้น ระหว่างเงากายที่โฉบไปมาของทั้งสองคน รวดเร็วจนเหลือเพียง 

เงาเข้มสีเทาและสีขาว เพียงชั่วพริบตาก็ปะทะกันไปหลายสิบกระบวนท่าแล้ว  

ฉู่หลินสยบคนผู้นั้นได้อีกครั้ง กดอาวุธควบคุมจุดปราณดับชีวิตของเขาไว้

“เจ้ากล้าลงมือคิดสังหารน้องข้ารึ!” ฉู่ฉีเอ่ยอย่างโมโห สะบัดมือ 

ซัดเข็มเงินขนาดเล็กสองเล่มออกไปพุ่งปักลงที่ขาของคนผู้นั้น

บุรุษชุดเทายังไม่ทันได้ขัดขืนแม้แต่น้อย สองขาก็อ่อนยวบลงกับพื้น  

สายตาอาฆาตแค้นพุ่งไปทางฉู่ฉีอีกครั้ง

จวนิซอูิง่ยืน่มอืดงึฉูฉ่กีบัฉูห่ลนิมาหลบดา้นหลงัตน สายตาทีห่ลบุมอง 

บุรุษชุดเทาแฝงด้วยเจตนาสังหาร

เขาเชือ่ในความสามารถของเดก็คูน่ีท้ีต่นเลีย้งดมูา บรุษุผูน้ีไ้มส่ามารถ 

ทำร้ายฉีเอ๋อร์และหลินเอ๋อร์ได้แม้แต่น้อยแน่นอน แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า 

เขาจะทนให้คนใช้สายตาเช่นนั้นมองเด็กทั้งสองได้

ฉู่หลินเข้าใจความคิดของจวินซูอิ่ง จึงรีบดึงมือของจวินซูอิ่งไว้จาก 

ด้านหลัง “ท่านพ่อ คนผู้นี้ลงมือสังหารคน กระทำการโหดเหี้ยมในยาม 

กลางวันแสก ๆ แต่พวกเราไม่อาจทำเช่นนั้น ที่นี่ไม่ใช่ยุทธภพ ที่เขาทำร้าย 

ก็เป็นมือปราบ พวกเราเพียงส่งมอบเรื่องให้ทางการของที่นี่ก็พอแล้ว”

จวินซูอิ่งกุมมือของฉู่หลินอย่างปลอบโยนโดยไม่หันไปมอง

ฉู่หลินเอ่ยอีกครั้ง “อีกอย่าง...อีกเดี๋ยวท่านพ่อกลับมาต้องปวดหัว 

เป็นแน่”

ร่างกายจวินซูอิ่งชะงัก สุดท้ายก็เก็บระงับไอสังหารไว้

ฉู่ฉีที่หลบอยู่ด้านหลังบิดาของตนอย่างออดอ้อนมาโดยตลอดยิ้มขึ้น  

พร้อมกับยกนิ้วให้น้องชาย  ฉู่หลินมองรอยยิ้มหยอกล้อของอีกฝ่าย  

ก่อนกดมือเขาลงอย่างระอา

“หลินเอ๋อร์ เจ้าเรื่องมากจริง ๆ ข้ากลับคิดว่าคนเลวทรามต่ำช้าเช่นนี้  
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สังหารเสียก็สิ้นเรื่องแล้ว” ฉู่ฉีพองแก้มเอ่ยเสียงเบา

ฉู่หลินส่ายหน้าอย่างไม่เห็นด้วย “ง่ายดายอย่างที่เจ้ากล่าวเสียเมื่อไร  

คนผู้นี้วรยุทธ์ไม่อ่อนด้อย ทั้งยังเป็นคนของหมู่ตึกอู๋จี๋ เจ้าอย่าได้สร้างศัตรู 

ให้แก่สำนักและท่านพ่อ”

ทั้งสองคนกระซิบกระซาบอยู่ด้านหลังจวินซูอิ่งสองประโยค มือปราบ 

กลุ่มใหญ่ก็มาถึงอย่างรวดเร็ว พวกเขาน่าจะได้ยินเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น 

ที่ประตูเมือง บุรุษวัยกลางคนอายุประมาณสี่สิบกว่าปีเดินนำอยู่ด้านหน้าสุด 

ของกลุ่มคน มือปราบสิบกว่าคนสลายตัวออกสี่ด้านอย่างได้รับการฝึกฝน 

มาดี เพื่อปิดล้อมพื้นที่เอาไว้

มือปราบสองห้ามเลือดให้มือปราบหนึ่ง  แล้วมองจวินซูอิ่งอย่าง 

ซาบซึ้งใจครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยต้อนรับผู้ที่มาใหม่ “หัวหน้ามือปราบซ่ง คนผู้นี้ 

ก่อเรื่องในเมือง ทั้งยังลงมือทำร้ายมือปราบจนบาดเจ็บสาหัส หากไม่ได้ 

จอมยุทธ์เหล่านี้ช่วยเหลือ เกรงว่าพวกเรา...”

หัวหน้ามือปราบซ่งยกมือขึ้นปรามเขา กำหมัดคำนับให้จวินซูอิ่ง  

แล้วเอ่ย “ขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลือ ผู้แซ่ซ่งขอขอบคุณคุณชายแทน 

ลกูนอ้ง ขา้จะพาตวัคนผูน้ีก้ลบัไปจดัการยงัทีว่า่การ วนัหนา้จะตอ้งตอบแทน 

คุณชายแน่นอน!”

“ไมจ่ำเปน็ ขา้ขอตวั” จวนิซอูิง่เหน็เรือ่งราวจบสิน้แลว้กไ็มม่คีวามคดิ 

จะอยู่ที่นี่ต่อ เขาหมุนกายเตรียมตัวจะจากไป

“ไม่ทราบว่าคุณชายชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรหรือ!”  หัวหน้า 

มือปราบซ่งรีบร้อนเอ่ยถาม

จวินซูอิ่งไม่คิดตอบ ฉู่ฉีกลับยิ้มพร้อมโบกมือให้จากด้านหลัง เอ่ยว่า  

“สำนักกระบี่ชิงเฟิง ฉู่เฟยหยาง!”

หัวหน้ามือปราบซ่งฟังแล้วก็ตกตะลึง ฉู่เฟยหยางหรือ! ฉู่เฟยหยาง 

ผู้มีชื่อเสียงมาหลายปี มีรูปลักษณ์อ่อนเยาว์เช่นนี้ได้อย่างไร!

เขายังไม่ได้ถามต่อ ฉับพลันบุรุษชุดเทาที่คุกเข่าอยู่บนพื้นผู้นั้น 

กลับหัวเราะเสียงแหลมออกมา

“สำนักกระบี่ชิงเฟิงรึ! สำนักกระบี่ชิงเฟิงก็เป็นแค่ดินโคลนที่อยู่ 
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ใต้เท้าหมู่ตึกอู๋จี๋ ถุย! หมู่ตึกอู๋จี๋อยู่เหนือสุดในโลกหล้า! วันนี้พวกเจ้าริอ่าน 

ปฏิบัติต่อคนของหมู่ตึกอู๋จี๋เช่นนี้ ประมุขของข้าต้องเอาคืนเป็นสิบเท่าแน่!  

ผู้ที่กล้าละเมิดคำสั่งของท่านประมุข  ต้องตาย!”  เห็นชัดว่าแม้จะถูก 

ควบคุมไว้ บุรุษชุดเทากลับยังกำเริบเสิบสานจนราวกับบ้าคลั่ง มือปราบ 

รอบ ๆ หาเคยพบคนเช่นนี้ไม่ ต่างจ้องมองกันและกัน ไม่กล้าเข้าไปจับกุม

จวินซูอิ่งได้ยินก็ขมวดคิ้ว หมุนกายเดินไปตรงหน้าคนผู้นั้น ฉู่ฉีกับ 

ฉู่หลินกระวีกระวาดสาวเท้าตามไปเช่นกัน

บุรุษชุดเทาเงยหน้ามองตรงไปยังจวินซูอิ่ง พลางแสยะยิ้มอย่าง 

เยือกเย็น

“ในยุทธภพมักมีพวกไม่รู้จักเจียมตน ยกชื่อเทียบเคียงสำนักกระบี่ 

ชิงเฟิง หมู่ตึกอู๋จี๋อะไรนั่นคู่ควรด้วยรึ!” จวินซูอิ่งส่งเสียงหึอย่างเย็นชา  

เคลื่อนขยับนิ้ว ปักเข็มเงินหนึ่งเล่มลงที่คอของบุรุษชุดเทา เสียงหัวเราะของ 

บุรุษชุดเทาหายไปในทันที เขาอ้าปากกว้าง กลับไม่อาจส่งเสียงออกมาได้

จวินซูอิ่งดึงดาบของมือปราบสองที่อยู่ใกล้เขาที่สุดมา ใช้ด้ามดาบ 

แตะบนร่างกายของบุรุษชุดเทาสองสามหน บุรุษชุดเทาที่ เดิมทีคุกเข่า 

เหยียดหลังตรงก็ล้มยวบลงทันใด

จวินซูอิ่งทิ้งดาบลง ก่อนหมุนกายเดินจากไป ฉู่หลินเอ่ยกับหัวหน้า 

มือปราบซ่ง “คนผู้นี้สูญสิ้นวรยุทธ์แล้ว พวกเจ้ารีบคุมตัวเขากลับไปเถิด”  

กล่าวจบก็ถูกฉู่ฉีดึงให้วิ่งตามเงากายของจวินซูอิ่งไปด้วยกัน

ทั้งสามคนกลับไปยังห้องพิเศษของหอวั่นฝูที่หันหน้าเข้าหาถนน จวินซูอิ่ง  

ฉูฉ่ ี และฉูห่ลนินัง่ตดิรมิหนา้ตา่ง ฉูฉ่ยีงัคงยดืคอมองดดูา้นลา่งอยา่งตืน่เตน้ 

มีความสุข รอจนความคึกคักหายไปจึงนั่งลง

จวินซูอิ่งเอนหลังพิงกรอบหน้าต่าง สีหน้าท่าทางอ่อนเพลียไม่เอ่ย 

อันใด ฉู่หลินก็หลับตาบำรุงพละกำลัง ท่าทางสุขุมมากด้วยประสบการณ์  

ฉู่ฉีตัวคนเดียวจึงรู้สึกเบื่อหน่าย

เดิมทีทั้งครอบครัวฉวยโอกาสในยามต้นฤดูใบไม้ผลิออกมาเที่ยวเล่น  

ใครจะรู้เล่าว่าบิดาของตนจะรับงานจากสำนักมาด้วย ตลอดทางต้องคอย 
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สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ กระทั่งเที่ยวเล่นล้วนไม่อาจทำได้อย่างเต็มที่

เมื่อวานทั้งสี่คนเพิ่งจะมาถึงอำเภอฝูไหล เช้าตรู่วันนี้ฉู่เฟยหยาง 

ก็วิ่งออกไปทำธุระที่พรรคเฉา4 ซึ่งอยู่ในพื้นที่แล้ว พรรคเฉาอยู่ภายใต้ 

การควบคุมของสำนักกระบี่ชิงเฟิงมาโดยตลอด เป็นกิจการที่ทำกำไรได้ 

มากที่สุดกิจการหนึ่ง จอมยุทธ์ฉู่จึงยุ่งจนกู่ไม่กลับ

ทั้ งสี่ คนนัดแนะกัน เรียบร้อยว่ าจะมาพบกันที่หอวั่นฝูแห่ งนี้   

แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของฉู่เฟยหยาง

ภายใต้ความเบื่อหน่าย ฉู่ฉีต้องการแหย่ฉู่หลิน ฉู่หลินก็ไม่สนใจ  

สุดท้ายเขาจึงกลับมานั่งเบื่ออยู่ข้างจวินซูอิ่งอีกครั้ง

ฉู่ฉีคิดถึงวิชาตัวเบาอันงดงามในยามที่จวินซูอิ่งออกมาเมื่อครู่   

แล้วนึกสนุกขึ้นมา

“ท่านพ่อ ท่านพ่อสัตบุรุษจอมยุทธ์ผู้นั้นของข้าสอนให้ท่านใช้วิชา 

ตัวเบาเช่นนั้นใช่หรือไม่!”

ท่วงท่าเช่นนั้นยิ่งมองแล้วก็ยิ่งน่าดู ทั้งอ่อนช้อยทั้งงดงามดุจดั่ง 

เทพเซยีน แตแ่ทจ้รงิแลว้การเคลือ่นไหวเหลา่นัน้มทีว่งทา่ทีซ่ำ้ซอ้นมากเกนิไป  

ทั้งยังสิ้นเปลืองพลังอย่างมาก เทียบกับท่วงท่าที่ไม่น่าดู กลับใช้งานได้ 

แย่กว่ามากมายนัก

ฉู่ฉีถอนหายใจอยู่ในใจ ท่านพ่อนี่นะช่างหาความสำราญให้ตนเอง 

เสียจริง ผู้ใหญ่ไม่รู้จักเคารพตน ผู้เยาว์ไหนเลยจะเคารพ!

จวินซูอิ่งพยักหน้า “เป็นวิชาตัวเบาที่ท่านพ่อของเจ้าสร้างขึ้นใหม่  

เขาบอกว่าหากฝึกฝนสำเร็จจะได้ผลคุ้มค่า น่าเสียดายที่ในตอนนี้อาจเป็น 

เพราะข้าไม่ชำนาญพอ จึงมักรู้สึกว่าใช้ยากอยู่เสมอ”

เขาพูดอะไรท่านก็เชื่อทั้งหมด ใช้ได้ดีสิแปลก!

ฉู่ฉีรู้สึกว่าจอมยุทธ์ฉู่ที่มาสายผู้นี้จำเป็นต้องได้รับการสั่งสอน 

สักหน่อยแล้ว จึงกระแอมกระไอ เตรียมใส่ร้ายบิดาของตนเอง

คำแรกยังไม่ทันออกจากปาก  จู่  ๆ  ประตูห้องพิ เศษก็เปิดออก  

4 เฉา แปลว่า การส่งสินค้าทางน้ำ พรรคเฉาเป็นกลุ่มคนที่ดูแลเรื่องขนส่งสินค้าทางน้ำ
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เสียงนุ่มนวลแฝงด้วยรอยยิ้มสม่ำเสมอนั้นก็ดังเข้ามาจากนอกประตู  

“ซูอิ่ง ข้ากลับมาแล้ว”

“ท่านพ่อ ในที่สุดท่านก็กลับมา ข้ารอท่านจนหิวไส้กิ่วแล้ว” ฉู่ฉี 

เพียงเห็นฉู่เฟยหยางเข้ามา ก็ลุกจากข้างกายจวินซูอิ่งแล้ววิ่งไปอยู่ข้าง 

ฉู่หลิน เขาฟุบตัวบนไหล่อีกฝ่ายและโยกไปมาอย่างอยู่ไม่สุข พลางเอ่ยเรียก 

ฉู่เฟยหยางอย่างไม่พอใจ

ร่างกายถูกโยกซ้ายขวา ฉู่หลินทำได้เพียงเก็บลมปราณอย่างช้า  ๆ   

แล้วค่อย ๆ ลืมตาขึ้น

“ท่านพ่อ” ฉู่หลินเรียก ก่อนจะหันไปด้านหลังเพื่อเอ่ย  “ท่านพี่  

ท่านมานั่งข้างข้าดี ๆ”

ฉู่ เฟยหยางยิ้มพลางมองบุตรชายทั้งสองของตน  ก่อนจะเอ่ย 

สั่งสอนฉู่ฉี “ใครก็หิวสู้เจ้าไม่ได้ ข้าเห็นเจ้ามีชีวิตชีวายิ่งนัก อย่ารบกวน 

หลินเอ๋อร์เลย” เอ่ยพลางเดินไปข้างจวินซูอิ่ง

“เป็นอะไรไป เหตุใดจึงดูห่อเหี่ยวแล้วเล่า” ฉู่เฟยหยางก้มมอง 

สีหน้าของจวินซูอิ่ง จับมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นพร้อมเอ่ย

จวินซูอิ่งมองเขาปราดหนึ่ง “รอเจ้าอยู่ที่นี่โดยไม่มีอะไรทำตลอดเช้า  

จะมีชีวิตชีวาได้อย่างไร เจ้าทำธุระอะไรหรือ จึงมาช้าถึงเพียงนี้”

ฉู่เฟยหยางหัวเราะแห้ง  ๆ  สองหน แล้วนั่งลงข้างจวินซูอิ่ง “เดิมที 

ก็ไม่ล่าช้าถึงเพียงนี้ แต่เกิดเรื่องที่นั่นเล็กน้อย ไม่อาจปลีกตัวได้ชั่วขณะ 

จึงเป็นเช่นนี้ พวกเจ้ากินอะไรกันหรือยัง”

จวินซูอิ่งพยักหน้า “รอนานแล้วเจ้าไม่มา พวกเราก็เลยกินผลไม้ 

และของว่างแล้ว แต่ยังไม่ได้กินอาหารเที่ยง เจ้าก้อนหินน้อย ไปเรียก 

เสี่ยวเอ้อร์มา”

ฉู่ฉีพยักหน้ารับคำก่อนวิ่งไปอย่างรวดเร็ว

“ท่านพี่รอก่อน ข้าจะไปด้วย” ฉู่หลินก็ตามไปเช่นกัน

บุตรชายสองคนวิ่งไล่หลังกันออกไปจากห้อง ฉู่เฟยหยางจึงยื่นมือ 

ไปนวดคลึงขมับให้จวินซูอิ่ง ไล่ไปจนถึงข้างหู “ขอโทษนะจวินซูอิ่ง เดิมที 

ครอบครัวออกมาเที่ยวเล่นกัน ข้ากลับไม่อาจอยู่กับพวกเจ้าบ่อยครั้ง  
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หากเจ้าจะกล่าวโทษข้า ข้า...”

“อะไรรึ! อ่า ไม่เป็นไร” จวินซูอิ่งคล้ายกับเพิ่งสะดุ้งตื่นจากความคิด 

ของตนเอง  หัวคิ้วย่นเล็กน้อยมองทางฉู่ เฟยหยาง โบกมือตัดบทเขา 

อย่างไม่ใส่ใจ “ข้าคนเดียวพาก้อนหินน้อยและหลินเอ๋อร์ออกไปเที่ยวเล่น 

ก็ได้เหมือนกัน”

ยากนักที่จวินซูอิ่งจะมีเหตุผลเช่นนี้ แต่พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว  

คำพูดนี้...เกือบจะเท่ากับว่า เจ้าอยู่หรือไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากัน

ฉู่เฟยหยางที่กำลังขอโทษด้วยความจริงใจ อีกทั้งตั้งใจจะใช้ความรัก 

ความอ่อนโยนปลอบประโลม อดรู้สึกไม่ได้ว่าการเล่นหูเล่นตาของตนเองนั้น 

สูญเปล่าเสียแล้ว อีกฝ่ายไม่ชายตามองแม้แต่น้อย

ก็ค่อนข้างเจ็บปวดอยู่นะ ฉู่เฟยหยางทอดถอนใจอยู่ข้างใน

จวินซูอิ่งไม่มีเวลาสนใจความคิดเล็ก  ๆ  ที่หมุนเวียนไปมานับร้อย 

นับพันของจอมยุทธ์ฉู่ แต่กลับตกอยู่ในห้วงความคิดของตนเองอีกครั้ง  

กระทั่งมือข้างหนึ่งถูกฉู่เฟยหยางกุมเล่นก็ยังไม่ใส่ใจ

ฉู่เฟยหยางบีบนวดนิ้วเรียวยาวทีละนิ้วอย่างเบื่อหน่าย มองท่าทาง 

ทีค่ดิจนเหมอ่ลอยของจวนิซอูิง่ กอ่นจะดดีนิว้ตรงหนา้เขาสองหน แลว้เอย่วา่  

“ซูอิ่ง คืนสติมาได้แล้ว เจ้าคิดอะไรอยู่หรือ วันนี้เกิดอะไรขึ้น”

จวินซูอิ่งมองเขา “ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร...เฟยหยาง เจ้ารู้จักหมู่ตึกอู๋จี๋ 

หรือไม่!”

“ได้ยินมาบ้าง เจ้าพบคนของหมู่ตึกอู๋จี๋มาหรือ”

จวินซูอิ่งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ฉู่เฟยหยางฟัง ฉู่เฟยหยางได้ฟัง 

แล้วก็ขมวดคิ้ว

“น่าจะประมาณสามเดือนก่อน จู่ ๆ ในยุทธภพก็เกิดคำร่ำลือเกี่ยวกับ 

หมูต่กึอูจ๋ีข๋ึน้นบัไมถ่ว้น กอ่นหนา้นีแ้มแ้ตข่า้กไ็มเ่คยไดย้นิชือ่หมูต่กึนีม้ากอ่น”  

ฉู่เฟยหยางเอ่ย “ราวกับว่าหมู่ตึกอู๋จี๋ผุดขึ้นมาภายในเวลาคืนเดียว ที่ตั้งก็ถูก 

ปกปิดเป็นความลับ ถึงขั้นยังไม่มีคนนอกหมู่ตึกรู้ที่ตั้ง ยุทธภพร่ำลือกันว่า 

หมู่ตึกอู๋จี๋กระทำการทั้งชอบธรรมทั้งชั่วร้าย ตอนนี้ฟังจากที่เจ้าเล่า กลับเป็น 

ความชั่วร้ายเสียส่วนใหญ่”
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จวินซูอิ่งไม่สนใจความชั่วร้ายหรือความชอบธรรม  เขาเพียงมี 

ลางสังหรณ์ว่าบนตัวบุรุษชุดเทาผู้นั้นค่อนข้างแปลกประหลาด โดยเฉพาะ 

หลังจากได้ประมือกัน แม้ว่าพลังของคนผู้นั้นไม่เทียบเท่าเขา แต่จวินซูอิ่ง 

กลับรู้สึกประหลาดใจยิ่งกว่าเดิม

“ช่างเถิด ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไร” จวินซูอิ่งไม่คิดอีก อย่างไรเสีย 

ก็เป็นเพียงคนที่ไม่อาจพบเจอกันอีกผู้หนึ่ง ไม่คุ้มค่าให้ต้องเปลืองแรง 

คิดไตร่ตรอง

จวินซูอิ่งครุ่นคิดก็เอ่ยอีกหน “แต่ว่า หมู่ตึกอู๋จี๋นั่นมีความทะเยอ- 

ทะยานอย่างยิ่ง  ข้าว่ามันจงใจท้าทายตำแหน่งของสำนักกระบี่ชิงเฟิง  

จากความเห็นข้า หากคนของหมู่ตึกอู๋จี๋ต่างมีวรยุทธ์เท่ากับบุรุษชุดเทานั่น  

ความสามารถของพวกมันก็ไม่อาจดูแคลนแล้ว”

	 ท่าทางขมวดคิ้วเล็กน้อยไตร่ตรองแทนสำนักกระบี่ชิงเฟิงของ 

จวินซูอิ่ง ทำให้ฉู่เฟยหยางหลงรักจนทำใจละจากไม่ได้ เพียงแต่ภายใต้ 

ท้องฟ้ายามกลางวัน เขากล้าเพียงจุมพิตเส้นผมสีดำบนยอดศีรษะเบา  ๆ  

เท่านั้น กระทั่งจวินซูอิ่งก็ไม่รู้สึกถึง “ความบางเบา” นี้

“เจ้าไม่ต้องกังวล ตำแหน่งของสำนักกระบี่ชิงเฟิงในยามนี้ มีชื่อเสียง 

บารมีเพียงเรื่องวรยุทธ์เสียเมื่อไรกัน!” ฉู่เฟยหยางยิ้มเล็กน้อยพร้อมเอ่ย  

“เคล็ดวิชาลับของสำนักที่ ไม่ เคยแพร่งพรายก็ เป็นหนึ่ งในจุดสำคัญ  

นอกจากนี้แล้ว  ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสำนักต่าง  ๆ  ในยุทธภพ  

และความสัมพันธ์กับสหพันธ์ชาวยุทธ์5 ถึงขั้นไปมาหาสู่กับทางการในแต่ละ 

ทอ้งที ่ นีไ่มใ่ชเ่รือ่งทีต่อ่สูแ้ลว้จะจดัการได ้ ดงันัน้เจา้วางใจเถดิ ตำแหนง่ของ 

สำนักกระบี่ชิงเฟิงของพวกเราไม่เหมือนกับชื่อเสียงจอมปลอมอย่าง  ‘อันดับ 

หนึ่งในโลกหล้า’ ของข้า ที่ประลองยุทธ์แล้วจะกำหนดแพ้ชนะได้หรอก”

“ใครว่าข้ากังวล สำนักกระบี่ชิงเฟิงไม่เกี่ยวข้องกับข้า ข้าเพียงกล่าว 

ไปตามเรื่องเท่านั้น”

5 หมายถึง กลุ่มของผู้นำยุทธภพที่มีหน้าที่ดูแลชาวยุทธ์ทั้งหมดในยุทธภพไม่ว่าจะมาจาก 

สำนักหรือกลุ่มใด
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จวินซูอิ่งปัดมือของฉู่เฟยหยางออก ยกกาน้ำชาขึ้นริน

“ดื่ม”  จวินซูอิ่งเอ่ยสั่งอย่างกระชับ  จอกที่รินน้ำชาจนเต็มปริ่ม 

ถูกวางตรงหน้าฉู่เฟยหยาง 

ฉู่เฟยหยางไม่โต้เถียงกับเขา เพียงยิ้มพลางยกจอกชาขึ้นดื่มอย่าง 

เชื่อฟัง

ก๊อก  ๆ  ๆ ด้านนอกมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสองสามหน เสี่ยวเอ้อร์ 

ถือถาดเดินเข้ามาอย่างกระตือรือร้น บนถาดมีป้ายไม้ไผ่ที่เขียนชื่ออาหาร 

วางเรียงซ้อนกัน ฉู่เฟยหยางพลิกมือของเสี่ยวเอ้อร์ดูเล็กน้อย จวินซูอิ่ง 

กลับมองออกไปด้านนอก

“ก้อนหินน้อยและหลินเอ๋อร์ล่ะ”

เสี่ยวเอ้อร์ยิ้มพร้อมเอ่ยตอบทันใด “คุณชายน้อยทั้งสองเรียกให้ 

ข้าน้อยเข้ามา ก่อนไปวิ่งเล่นบนถนนแล้วขอรับ และบอกไว้ว่าเมื่ออาหาร 

ตั้งโต๊ะเสร็จแล้วก็จะกลับมา เมื่อครู่เกิดเรื่องบนถนน ยามนี้เหล่ามือปราบ 

จึงเพิ่มการตรวจตรา ทุกที่บนถนนล้วนเป็นคนของทางการ แม้แต่ขโมย 

ก็ไม่กล้าเพ่นพ่าน คุณชายน้อยทั้งสองท่านก็มีวรยุทธ์สูงส่ง น่าจะไม่เป็น 

อะไรขอรับ”

ฉู่หลินเคยออกฝึกในยุทธภพกับเสี่ยวซงมานาน  ฉู่ฉีก็ฉลาด 

ปราดเปรื่อง จวินซูอิ่งไม่เป็นห่วงเด็กทั้งสองคนแม้แต่น้อย

ฉู่เฟยหยางเลือกอาหารแล้ว ก็กำชับให้เสี่ยวเอ้อร์รีบยกอาหารมา 

เร็วหน่อย เสี่ยวเอ้อร์พยักหน้ารับคำติด ๆ กัน ก่อนจะถอยออกไป

“ฟังที่เสี่ยวเอ้อร์กล่าว ดูท่าทางการและชาวบ้านล้วนเห็นหมู่ตึกอู๋จี๋นี ่

เป็นคนเลวที่ต้องระวังป้องกัน” ฉู่เฟยหยางยิ้มเอ่ย “เจ้าว่าพวกเขาต้องการ 

ครอบครองยุทธภพ แต่ก้าวแรกก็เป็นศัตรูกับชาวบ้านธรรมดา ช่างเป็นแผน 

ที่ผิดพลาดเสียจริง ๆ”

จวินซูอิ่งมองฉู่เฟยหยางปราดหนึ่ง “จะว่าไป สำนักกระบี่ชิงเฟิงของ 

พวกเจ้าไม่ใช่เป็นแค่เขาไท่ซานและดาวเหนือ6 ของยุทธภพเท่านั้นหรอกหรือ  

6 อุปมาถึงคนที่คุณธรรมและบารมีสูงส่ง ได้รับการเคารพนับถือจากผู้คน
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เหตุใดเพียงพวกเราเดินทางผ่าน กลับยังเห็นทางการทุกหนทุกแห่งเป็นมิตร 

กับเจ้าด้วย”

“ไม่เป็นมิตรได้หรือ เบื้องล่างสำนักกระบี่ชิงเฟิงของพวกเรามีกิจการ 

อยู่มากมาย ทุกปีต้องจ่ายภาษีเป็นเงินจำนวนไม่น้อย” ฉู่เฟยหยางดื่มน้ำชา 

ในจอกจนหมดภายในรวดเดียว

“อ้อ”

หลังจากนั้นพักหนึ่ง ขณะที่ฉู่เฟยหยางกำลังจะยื่นมือไปแตะจวินซูอิ่ง 

ตามความเคยชิน

“ถ้าเช่นนั้นชิงหลางจ่ายภาษีหรือไม่” จวินซูอิ่งกลับซักถามขึ้นมาด้วย 

ความสงสัยเล็กน้อย

“ดเูขาแลว้เหมอืนคนทีจ่า่ยภาษอียา่งซือ่ตรงงัน้ร”ึ ฉูเ่ฟยหยางแทงดาบ 

ลับหลังชิงหลางหนึ่งหนโดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อย

“...ไม่เหมือน”

“นี่ถูกแล้ว อยากยึดครองอีกฝ่าย สร้างความเชื่อถือต่อโลกหล้า  

พวกเราไม่อาจเรียนรู้จากคนที่มีสายตาตื้นเขินเช่นนั้น” ฉู่เฟยหยางชี้แนะ 

อย่างจริงใจ

จวินซูอิ่งพยักหน้า “เจ้าพูด...มีเหตุผล”

ทัง้สีค่นกนิขา้วเรยีบรอ้ยกไ็ปเดนิเลน่บนถนน ซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่บา้งเลก็นอ้ย  

ก่อนจะไปยังโรงเตี๊ยมที่ใช้พักแรม

จวินซูอิ่งยังพบจี้อันหนึ่งที่ร้านแผงลอย ตัวจี้เป็นลวดลายมังกร 

เรียบง่าย วัสดุดูแล้วมิใช่ทั้งทองและหยก แต่ตัวจี้งามละมุนขาวบริสุทธิ์

จวินซูอิ่งเห็นแล้วชื่นชอบเป็นอย่างมาก  จึงถามราคากับเจ้าของ 

แผงลอย เมื่อรู้ว่าราคาเพียงสองตำลึงเงิน ก็ยิ่งรู้สึกว่าคุ้มค่า แม้ไม่ได้เป็น 

สิ่งของมีค่ามีราคาอะไร แต่จวินซูอิ่งยากจะชื่นชอบสิ่งของชิ้นเล็ก  ๆ  ถึงขั้น 

เห็นแวบแรกก็รู้สึกว่าอยากได้เช่นนี้ เขาจึงยื่นมือหยิบจี้นั้นขึ้นมา แสดงให้ 

ฉู่เฟยหยางเห็นว่าต้องการอย่างยิ่ง ระหว่างนั้นฉู่เฟยหยางก็จ่ายเงินอยู่ 

ด้านหลัง
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การออกมาเที่ยวเล่นของทั้งสี่คนนี้ ยามที่ฉู่เฟยหยางอยู่ย่อมเป็น 

เขาที่ดูแลเรื่องเงิน ยามที่เขาไม่อยู่ การดูแลเงินก็จะกลับไปอยู่ในความ 

รับผิดชอบของฉู่หลิน

หลังจากผ่านบทเรียนอันขมขื่นมาสองสามหน ฉู่เฟยหยางก็รู้ลึกซึ้ง 

ยิ่งว่าเรื่องเงินให้คนที่เชื่อถือได้ดูแลจะดีกว่า ที่สำคัญที่สุดคืออักษรสามตัวนี ้ 

เชื่อถือได้! 

จวินซูอิ่งมีเงินแต่ดูแลไม่เป็น ฉู่เฟยหยางคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเงิน 

ของเขาได้มาง่ายมากเกินไป ก้อนหินน้อยก็มีความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเงิน 

เช่นกัน

โชคดีที่หลินเอ๋อร์เชื่อถือได้เช่นเดียวกับเขา ถึงขั้นเชื่อถือได้มากกว่า 

เขาเสียอีก ไม่พูดไม่ได้ นี่เป็นเรื่องโชคดีเรื่องใหญ่ของตระกูลฉู่จริง ๆ 

ฉู่เฟยหยางจัดการเรื่องในเมืองแห่งนี้เรียบร้อยแล้ว เดิมทีวางแผน 

ว่าจะออกเดินทางสู่จุดหมายถัดไปให้เร็วที่สุด แต่เมื่อไปถึงริมแม่น้ำยามเช้า  

กลับพบว่าที่นั่นทิวทัศน์งดงามยิ่งนัก ควรค่าแก่การล่องเรือชมสักหน

ฉู่เฟยหยางเอ่ยความตั้งใจที่จะล่องเรือชมแม่น้ำกับจวินซูอิ่ง ด้าน 

จวินซูอิ่งไม่ขัดข้อง เด็กสองคนนั้นก็ตื่นเต้นคึกคักอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจว่า 

อีกสองวันค่อยออกเดินทาง

ทั้งสี่คนกลับโรงเตี๊ยม ฉู่เฟยหยางรื้อห่อสัมภาระที่จัดเรียบร้อยแล้ว 

ออกมา แม้จะอยู่ต่ออีกเพียงสองวัน แต่สิ่งของหลายอย่างล้วนยังต้อง 

ใช้สอย

เช้าวันต่อมา ฉู่เฟยหยางก็พาหนึ่งคนโตสองคนเล็กออกไปข้างนอก  

เมื่อเดินถึงถนน  กลับพบว่าถนนเส้นใหญ่ที่ เดิมทีควรจะเริ่มวุ่นวาย 

กลับไม่มีเงากายใครสักคน

ฉู่เฟยหยางรู้สึกแปลกใจ ก่อนพาจวินซูอิ่งและพี่น้องฉีหลินเดินต่อ 

ไปยังนอกเมือง

ยามที่เพิ่งถึงประตูเมืองก็เห็นมือปราบหลายคนกำลังล้อมอยู่หน้า 

แผ่นหินประกาศ คนเหล่านั้นต่างรู้สึกลนลานและกดดัน จวินซูอิ่งเพียง 
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มองก็เห็นว่าหัวหน้ามือปราบซ่งคนเมื่อวานก็อยู่ด้วยเช่นกัน

หัวหน้ามือปราบซ่งเห็นเขาชัดเจน จึงปลีกตัวออกมาจากกลุ่มคน  

เดินเข้ามาอย่างรีบร้อน

“คุณชายท่านนี้  เมื่อวานเหตุการณ์วุ่นวาย  ข้าน้อยจึงไม่ทันได้ 

ขอบคุณคุณชายให้ดี  แม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามของคุณชายก็ไม่ทราบ  

น่าละอายจริง ๆ”

จวินซูอิ่งมองฉู่เฟยหยางครู่หนึ่ง ก่อนมองเขาแล้วเอ่ย “ไม่เป็นไร”

ฉู่ เฟยหยางได้ยินเรื่องเมื่อวานจากจวินซูอิ่งมาก่อนแล้ว ยามนี้ 

เห็นสถานการณ์ผิดปกติที่ประตูเมือง จึงเอ่ยถาม “หัวหน้ามือปราบซ่ง  

พวกท่านล้อมที่นี่ทำไมหรือ เพราะหมู่ตึกอู๋จี๋อีกแล้วรึ”

หวัหนา้มอืปราบซง่รูฐ้านะของฉูเ่ฟยหยางแลว้ จงึรบีเอย่ “จอมยทุธฉ์ู ่

กลา่วไมผ่ดิ เปน็คนของหมูต่กึอูจ๋ีก๋อ่เหตอุกีแลว้ เมือ่วานพวกเขาตดิประกาศ 

ส่วนตัวที่ประตูเมือง  ลูกน้องของข้าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเพราะ 

ฉีกประกาศของพวกเขา  หากไม่ใช่ เพราะคุณชายที่อยู่ด้ านข้างท่าน 

ช่วยเหลือไว้ เกรงว่าคงไม่อาจจบลงด้วยดี แต่วันนี้กลับเกิดเรื่องเช่นเดิม  

ค่อนข้างน่าปวดหัวจริง ๆ”

ฉู่เฟยหยางขมวดคิ้วเอ่ย “คนของหมู่ตึกอู๋จี๋แต่ละคนวรยุทธ์สูงส่ง  

กระทำการลึกลับ เกรงว่าลูกน้องของท่านน่าจะรับมือไม่ไหว หัวหน้า 

มือปราบซ่ง หากท่านมีจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็กล่าวมาได้ตามตรง”

“เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องลำบากจอมยุทธ์ฉู่”  

หวัหนา้มอืปราบซง่รบีเอย่ “ครัง้นีข้า้สัง่การลกูนอ้งไมใ่หฉ้กีใบประกาศนัน่แลว้  

ต้องคิดหาวิธีไปพบกับหัวหน้าของพวกเขาสักครั้ง จึงจะแก้ไขปัญหาได้”

ฉู่เฟยหยางพยักหน้า  กล่าวลากับหัวหน้ามือปราบซ่ง  ก่อนเดิน 

ออกนอกเมืองต่อ

เมื่อถึงริมฝั่งแม่น้ำ ทั้งสี่คนเช่าเรือเล็กลำหนึ่งกับชาวประมงริมน้ำ แล้ว 

ล่องเรือไปตามแม่น้ำด้วยกัน

สายลมเย็นพัดมาเป็นระลอกเหนือผืนน้ำ  ทิวทัศน์กว้างขวาง 
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พอสมควร แต่เมื่อมองนาน  ๆ  กลับรู้สึกเบื่อหน่าย จวินซูอิ่งยืนอยู่บน 

ดาดฟ้าครู่หนึ่งก็กลับเข้าไปในห้องโดยสาร เทสุราอุ่นหนึ่งจอก หยิบตำรา 

ม้วนหนึ่งขึ้นมาอ่าน

ฉู่เฟยหยางเดินตามเข้าไปเช่นกัน ก่อนนั่งลงข้างเขา เหล่มองตำรา 

ในมือครู่หนึ่งก็ยิ้มเอ่ย  “เจ้าชื่นชอบการอ่านตำรามากขึ้นเรื่อย  ๆ  นะ  

ขยันถึงเพียงนี้เพื่ออะไร เจ้าจะสอบขุนนางรึ”

จวินซูอิ่งไม่มองเขา เพียงเอ่ยอย่างขอไปที “เหตุใดจะไม่ได้ หากข้า 

ไปสอบจะต้องนำตำแหน่งจอหงวน7 กลับมาให้เจ้าดูได้เป็นแน่ เจ้าจึงจะ 

ไม่ดูถูกข้าตลอดทั้งวันเช่นนี้”

“พูดเหลวไหล ข้าดูถูกเจ้าเสียที่ไหนกัน เจ้าก็พูดกับข้าให้ชัดเจน 

เสียสิ” ฉู่เฟยหยางเอ่ยปฏิเสธ

จวินซูอิ่งส่งเสียงหึขึ้น แต่ไม่เอ่ยปาก

ฉู่เฟยหยางครุ่นคิด กลับยิ้มเอ่ยขึ้นอีกครั้ง  “ข้าว่าจอหงวนนั้น 

ไม่จำเป็น ทั่นฮวา8 ก็พอแล้ว ข้าชื่นชอบบัณฑิตที่ทั้งฉลาดทั้งไม่เคร่งครัด 

เป็นที่สุด” 

“ออกไป นี่ยังล่องอยู่บนเรือ นั่งให้ดี” จวินซูอิ่งยกแขนข้างหนึ่ง 

กันเขาไว้

ฉู่เฟยหยางต้องการหยอกล้อจวินซูอิ่งอีกครั้ง กลับได้ยินเสียงร้อง 

น่าสังเวชดังมาจากที่ไกล  ๆ  ข้างนอกเรือ เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอยู่ใจกลางแม่น้ำ  

ฟังแล้วทำให้คนไม่สบายใจยิ่งนัก

ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งสบสายตา  กำลังจะพากันเดินออกจาก 

ห้องโดยสารเรือ

ไม่ไกลนัก เรือไม้สีแดงขนาดไม่ใหญ่นัก แต่กลับงดงามโอ่อ่ากำลังแล่นไป 

ตามคลื่นน้ำ

7 หรือจ้วงหยวน คือ ผู้ที่ได้อันดับหนึ่งในการสอบคัดเลือกขุนนางระดับประเทศ
8 ผู้ที่ได้อันดับสามในการสอบคัดเลือกขุนนางระดับประเทศ
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สตรีชุดขาวผู้หนึ่งนั่งอยู่บนหัวเรือ  เพียงมองก็แลดูพริ้มเพรา 

น่าเอ็นดูยิ่ง ทว่ารอบตัวเรือลำนั้นกลับเต็มไปด้วยบุรุษนับสิบคนที่ถูกมัด 

แขวนและแช่อยู่ในน้ำถึงระดับเอว ทั่วทั้งกายพวกเขาเปียกโชก เสียงร้อง 

ต่อเนื่องน่าสังเวชก็มาจากที่แห่งนั้น

เพราะภาพฉากแปลกประหลาดเช่นนี้  ใบหน้าสตรีที่เดิมทีใสซื่อ 

ไร้เดียงสาก็ยิ่งชวนให้ดูแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้น

“ท่านพี่ บุรุษผู้นั้นถึงตอนนี้ก็ยังปากแข็ง ข้าจับเขาถ่วงน้ำให้ตาย 

เสียก่อน ท่านว่าดีหรือไม่” สตรีชุดขาวหันกลับไปเอ่ยกับห้องโดยสารบนเรือ  

ริมฝีปากเล็กยู่เล็กน้อย สีหน้าท่าทางไม่พอใจ 

“อวี้ เอ๋อร์ ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเถิด” หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็มี 

น้ำเสียงราบเรียบเสียงหนึ่งดังออกมาจากห้องโดยสาร

สตรีชุดขาวนามอวี้เอ๋อร์ผู้นั้นไม่พอใจมากขึ้น กลับทำได้เพียงหันไป 

ยังหัวเรืออย่างเชื่อฟัง ใช้ด้ามไม้ไผ่ในมือทิ่มบนไหล่ของบุรุษด้านล่าง

“พี่สาวของข้าจิตใจดี ต้องการให้โอกาสเจ้าอีกหนแน่ะ ครั้งนี้เจ้า 

ทำให้ดีเล่า หากกล่าวคำพูดที่ทำให้พี่สาวข้าพอใจออกมาได้ ก็จะไว้ชีวิตเจ้า”  

สตรีชุดขาวเอ่ยสั่งอย่างตั้งใจ

บุรุษผู้นั้นแช่อยู่ในลำน้ำที่เย็นเฉียบจนไร้ความรู้สึกไปแล้ว สีหน้าเขา 

จึงซีดเซียว ยามนี้ทำได้เพียงขยับเปลือกตา มองสตรีชุดขาวเหนือศีรษะ 

เท่านั้น

แม้สีหน้าจะไร้ชีวิตชีวา แต่ใบหน้านั้นกลับเห็นชัดเจนว่าคือหัวหน้า 

มือปราบซ่งที่เพิ่งพบกัน

“ตรงนี้ต้องมี...ความเข้าใจผิดกันแน่นอน เรื่องดูแลป้ายประกาศ... 

เป็นความคิดของข้าเพียงผู้เดียว ผู้อื่นล้วนบริสุทธิ์ พวกเขาเป็นมือปราบ 

เพียงเพื่อเลี้ยงครอบครัว คุณหนูได้โปรดปล่อยพวกเขาไป ข้าขอรับผิดชอบ 

ทัง้หมดคนเดยีว เดมิทขีา้นอ้ย...ตอ้งการแคพ่บหวัหนา้ของทา่นสกัครัง้เทา่นัน้  

ช่วงนี้หมู่ตึกอู๋จี๋เคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอฝูไหลบ่อยครั้ง ข้าน้อยในฐานะ 

หัวหน้ามือปราบ จำเป็นต้อง...ดูแลเรื่องนี้ แต่ต้องมีความเข้าใจผิดกัน 

แน่นอน ให้ข้าพูดกับหัวหน้าของท่านให้ชัดเจนได้หรือไม่”
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หลังจากได้ยิน อวี้เอ๋อร์กลับขมวดคิ้วเข้าหากัน “เจ้าพูดไม่ถูกนะ  

เจ้าไม่เพียงไม่อาจทำให้พี่สาวข้าพอใจ  เจ้ายังกล้าชี้แนะหมู่ตึกอู๋จี๋อีกรึ!  

ไม่มีผู้ใดสามารถวิจารณ์ติติงหมู่ตึกอู๋จี๋ได้ เจ้าสมควรตายจริง ๆ ”

นางไม่มองสีหน้าร้อนรนของหัวหน้ามือปราบซ่งที่เงยหน้าขึ้นต้องการ 

จะอธิบาย กลับหันหน้าไปเอ่ยกับคนในห้องโดยสารว่า “ท่านพี่ คำพูดของ 

คนผู้นี้ท่านก็ได้ยินแล้ว ข้าจะสังหารเขาเดี๋ยวนี้ ท่านพี่คงไม่มีความเห็นอื่น 

แล้วกระมัง”

ผ่านไปครู่ใหญ่ จู่ ๆ ภายในห้องโดยสารก็มีเสียงดนตรีเสนาะหูดังขึ้น  

พร้อมกันนั้นก็มีเสียงถอนหายใจอย่างสบายอารมณ์ จากนั้นเสียงดนตรี 

ก็ค่อย ๆ สอดประสานกัน กลายเป็นบทเพลงที่สงบงดงามเพลงหนึ่ง

สตรีชุดขาวหันหน้ากลับมาอย่างดีใจ สะบั้นเชือกที่มัดตัวของหัวหน้า 

มือปราบซ่งออกภายใต้สายตาที่สิ้นหวังของเขา

“ข้าน้อยตายก็ไม่เสียใจ ได้โปรดปล่อยคนอื่นไปด้วย! พวกเขา 

เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาจริง ๆ!” หัวหน้ามือปราบซ่งเอ่ยร้องเสียงแหบแห้ง

สตรีชุดขาวกลับคลี่ยิ้มเอ่ย “เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าเสียที่ไหน ผู้ที่กล้า 

ล่วงเกินหมู่ตึกอู๋จี๋ มีเพียงตายไร้ที่ฝังเท่านั้น”

“หมู่ตึกอู๋จี๋รึ คืออะไรกัน” ฉับพลันเสียงใสกังวานเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น 

กลางอากาศ

สตรีชุดขาวเงยหน้าขึ้นทันที กลับเห็นหนุ่มน้อยสองคนยืนอยู่บน 

หัวเรือลำเล็กที่ลอยผ่านมา

หนุ่มน้อยที่พูดขึ้นมองนางด้วยดวงหน้าซ่อนรอยยิ้ม ก่อนจะมอง 

ทางหัวหน้ามือปราบซ่งที่จวนจะหมดสติ ไม่รู้ว่าแช่อยู่ในน้ำนานเท่าไรแล้ว  

ภายในดวงตาจึงประกายความโกรธ

หนุ่มน้อยเหลือบตาขึ้นมองอีกหน  บนใบหน้ากลับกลายเป็น 

เหยียดหยามและดูแคลน แม้เป็นเช่นนั้น รอยยิ้มของเขากลับยังคงน่าดูยิ่ง  

หนุ่มน้อยเอ่ยต่ออีกครั้ง  “อ้อ  ข้านึกออกแล้ว  ดูเหมือนคอกหมูใหม่ 

ของท่านยายที่อยู่ด้านหลังบ้านข้าก็มีนามว่าหมู่ตึกอู๋จี๋นะ ท่านยายไม่เคย 

เปิดประตูหมู่ตึกอู๋จี๋มาก่อน ดังนั้นพวกเราจึงมองไม่เห็นลูกหมูด้านใน  
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ได้ยินเพียงเสียงมันร้องอู๊ด ๆ ๆ ไม่หยุด เจ้าว่าใช่หรือไม่หลินเอ๋อร์”

“เมื่อครู่ก็เหมือนจะได้ยินเช่นกัน” หนุ่มน้อยอีกคนที่ท่าทางสุขุม 

พยักหน้า เอ่ยรับด้วยใบหน้าจริงจัง

คิ้วใบหลิวของสตรีชุดขาวผู้นั้นชี้ตั้งตรง ชี้นิ้วไปที่ฉู่ฉีพลางเอ่ยอย่าง 

เดือดดาล “เจ้าเด็กคนนี้เป็นสิ่งต่ำทรามจากไหนกัน! กล้าสบประมาท 

หมู่ตึกอู๋จี๋เช่นนี้! ท่านพี่...”

“ฮ่า  ๆ” ฉู่ฉีตัดบทนางอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อย ก่อนหันไปทาง 

ฉู่หลิน เอ่ยเลียนสำเนียงการพูดของสตรีชุดขาว “น้องชาย มีคนกล้าด่า 

ว่าข้าเป็นสิ่งต่ำทรามด้วย เจ้าคิดว่าควรจัดการคนไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำผู้นี้ 

เยี่ยงไรดี!”

“ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ฉู่หลินมองเหล่ามือปราบที่ถูกมัดอยู่ข้างเรือ  

หลายคนหมดสติไปแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย เขามองตรงไปทางสตรี 

ชุดขาวอีกครั้งด้วยสายตาที่ไม่อาจคาดเดาอารมณ์ได้ ทำให้คนแยกแยะ 

ไม่ออกว่าเขากำลังเอ่ยคล้อยตามอย่างขอไปทีหรือมีเจตนาสังหารจริง ๆ 

อวี้เอ๋อร์ก้าวถอยหลังอย่างระงับอารมณ์ไม่อยู่ ขณะที่นางยังไม่ทัน 

เอ่ยปากรับ จู่ ๆ หัวหน้ามือปราบซ่งผู้นั้นก็ฟื้นขึ้นมาอย่างยากลำบาก

หัวหน้ามือปราบซ่งมองทางหนุ่มน้อยสองคนที่ออกหน้าแทนพวกเขา  

ไม่รู้ว่าจำได้หรือไม่ว่าพวกเขาคือเด็กที่ติดตามฉู่เฟยหยาง เขาเพียงขยับ 

ริมฝีปากไร้สีเลือดเอ่ย  “จอมยุทธ์น้อยทั้งสองท่าน  ข้าน้อยขอบคุณ... 

ความหวังดีของทั้งสองท่านแล้ว เพียงแต่ไม่ควรยุแหย่หมู่ตึกอู๋จี๋ พวกท่าน 

สองคนรีบไปเถิด...อย่าให้ชีวิตเสียเปล่าเลย”

ฉู่ฉีนั่งยอง  ๆ  ลงบนเรือ มองใบหน้าของหัวหน้ามือปราบซ่งแล้ว 

ส่ายหน้าเอ่ย “ข้าว่าท่านนี่แปลกคนเสียจริงนะ หากไม่ใช่พวกเราสองคน 

อยู่ที่นี่ ท่านคงถูกสตรีเสียสติถ่วงน้ำตายเปล่าไปแล้ว  ตอนนี้ท่านยังมี 

เวลาว่างมาเป็นห่วงพวกเราอีกรึ! เป็นห่วงตัวท่านเองก่อนเถิดท่านอา”

หัวหน้ามือปราบซ่งฝืนสติได้เพียงครู่เดียวเท่านั้น ฉู่ฉียังเอ่ยไม่ทัน 

ขาดคำ เขาก็สลบไปอีกครั้ง
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บทที่ 2

ฉู่หลินเอ่ย  “ท่านพี่  อย่าเสียเวลาพูดกับพวกนางให้มากเลย  

ช่วยคนต้องเร่งมือ”

สตรีชุดขาวบนหัวเรือลำนั้นได้สติคืนมาแล้ว จึงยกมือขึ้นทันที  

แส้ยาวสีเงินขาวสายหนึ่งฟาดเข้ามาดั่งพยัคฆ์คำราม

ฉู่หลินดึงฉู่ฉีไว้ พาเขาออกห่างจากขอบเขตการโจมตีของแส้นั้น

สตรีชุดขาวกัดฟันแน่น เก็บแส้กลับไปกำไว้ในมือแล้วเอ่ยอย่าง 

โกรธเกรี้ยว “ที่ข้าเกลียดที่สุดก็คือบุรุษโสโครกที่คิดว่าตัวเองถูกต้อง!”

ฉู่ฉีมองนางอย่างประหลาดใจครู่หนึ่ง “ท่านพูดอะไรกัน! พี่สาว  

ท่านพูดเหมือนภรรยาอาฆาตแค้นที่ถูกพวกเราทอดทิ้งเลยนะ ข้าเอง 

ก็เกลียดสตรีโง่งมที่ไม่แยกแยะถูกผิดเช่นกัน”

ฉู่หลินกังวลว่าพวกหัวหน้ามือปราบซ่งใกล้จะทนไม่ไหวแล้ว น้ำใน 

ช่วงนี้ยังคงเย็นยะเยือกยิ่งนัก ไม่รู้ว่าพวกเขาแช่อยู่ในน้ำนานเท่าใดแล้ว  

และไม่รู้ว่าคนของหมู่ตึกอู๋จี๋สองคนนี้ได้กระทำสิ่งอื่นต่อพวกเขามาก่อน 

หรือไม่ หากไม่รีบพาพวกเขาขึ้นมา เกรงว่าจะสายเกินไป

ฉู่หลินยังไม่ทันเอ่ยความกังวลของตนเองออกไป ฉู่ฉีซึ่งคิดเช่นเดียว 

กับเขาก็ควักเชือกเส้นหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ เชือกเส้นนั้นมองดูแล้ว 

ละเอียดอ่อนนุ่ม นั่นเป็นสิ่งที่ประมุขชิงหลางมอบให้เขา ไม่รู้ว่าทำมาจาก 

วัสดุชนิดใด แต่กลับแข็งแรงไร้สิ่งเปรียบยิ่งนัก
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ฉู่ฉียัดเชือกให้ฉู่หลิน  ชี้ทางมือปราบคนที่อยู่ ใกล้สุดแล้วเอ่ย  

“เจ้าเกี่ยวคนผู้นั้นไว้ ข้าจะตัดเชือกบนตัวเขาแล้วให้เจ้าดึงตัวเขาขึ้นมา”  

เอ่ยพลางควักมีดคมที่มีรูปร่างคล้ายใบหลิวเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเล็ก 

ที่พกติดตัว

“คิดจะช่วยพวกเขารึ ไม่มีทาง!” สตรีชุดขาวตวาด ก่อนจะหวด 

คำรามแส้เงินอีกหน

ฉู่หลินป้องกันฉู่ฉีไว้จากด้านหลัง ตนเองไม่หลบ กลับจับปลายแส้ 

เส้นนั้น แล้วโคจรพลังสู่ทั้งสองมือ ออกแรง สะบัดแส้เงินเป็นรูปวงกลม 

กลางอากาศเพื่อเกี่ยวตัวสตรีชุดขาวผู้นั้นไว้

ฉู่หลินใช้แส้เส้นนั้นมัดตัวสตรีชุดขาวแน่น  แล้วไม่สนใจนางอีก  

ปล่อยให้นางเอียงตัวฟุบลงบนดาดฟ้าพลางตวาดอย่างเดือดดาลด้วยความ 

อับอาย แล้วร่วมมือช่วยคนกับฉู่ฉี

ฉับพลันก็มีเสียงแหวกอากาศแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินดังเข้ามาจาก 

ด้านหน้า ม่านตาของฉู่หลินหดตัว กำลังจะยกกระบี่ป้องกัน จานรองสีขาว 

บริสุทธิ์ใบหนึ่งกลับลอยมาจากด้านหลัง เลี้ยวอย่างรวดเร็วไปทางด้านหน้า 

ของเขาและฉู่ฉีหนึ่งรอบ  ก่อนจะได้ยินเพียงเสียงเล็ก  ๆ  สองสามเสียง  

จากนั้นเสียงแก้วแตกใสกังวานก็ดังขึ้น จานรองร่วงตกสู่พื้นแตกเป็นเสี่ยง ๆ  

ในนั้นยังมีอาวุธลับที่เล็กดุจขนวัวเสียบอยู่

ฉู่หลินรู้ว่ าท่านพ่อปกป้องอยู่ด้ านหลังจึงไม่สนใจอย่างอื่นอีก  

ร่วมมือกับฉู่ฉีดึงเหล่ามือปราบขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือทีละคน

คนที่อยู่บนเรือตรงข้ามไม่ตั้งใจขัดขวางพวกเขาอีกแล้ว ครู่หนึ่ง 

ก็มีเสียงที่สงบเงียบเช่นเดียวกับเสียงพิณของนางดังขึ้น “ไม่ทราบว่าบนเรือ 

ตรงข้ามเป็นจอมยุทธ์มาจากที่ใดหรือ”

ฉู่ฉีหัวเราะเสียงเย็น  แล้วเอ่ย  “ตำแหน่งจอมยุทธ์นั้นมิกล้ารับ  

พวกเราไม่ได้โหดร้ายคลุ้มคลั่งขนาดนั้น”

“หากท่านไม่ยอมเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม เช่นนั้นก็แล้วไปเถิด  

เรื่องในวันนี้ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ หากมีวาสนา วันหน้าพวกเราคงจะได้พบ 

กันใหม่” นางเพิ่งพูดขาดคำ เรือลำเล็กที่ไร้คนพายลำนั้นก็ค่อย ๆ เคลื่อนตัว 
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ทวนกระแสน้ำ ลอยห่างออกไปอย่างช้า ๆ 

ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งเดินออกมาจากห้องโดยสารเรือ ฉู่ฉีก็วิ่งไป 

ข้างหน้าเพื่อแย่งชิงความดีความชอบ “ท่านพ่อ ท่านพ่อ การแสดงของข้า 

และหลินเอ๋อร์เป็นอย่างไรบ้าง”

“เด็กน้อย ไม่เลวเลยนะ” ฉู่เฟยหยางพยักหน้าชื่นชม

“จะช่วยคนก็เพียงช่วยคน จะสังหารคนก็เพียงสังหารคน ไยต้อง 

เสียเวลาพูดกับอีกฝ่ายให้มากความ หลินเอ๋อร์นั้นดีมาก แต่ก้อนหินน้อย 

ไปเรียนรู้ฝีปากแหลมคมเช่นนี้มาจากไหนกัน” จวินซูอิ่งกลับเอ่ยจับผิด

หนึ่งผู้ใหญ่สองเด็ก สามคนมองทางเขาอย่างพร้อมเพรียง

คนบางคนยังไม่รู้จักบางแง่มุมของตัวเองอย่างถ่องแท้สินะ...

ทัง้สีค่นรบีเคลือ่นเรอืเทยีบฝัง่ทนัที ฉูเ่ฟยหยางมองมอืปราบบนเรอืเหลา่นัน้  

แม้ต่างหมดสติ ชีพจรอ่อนแรงแต่มั่นคง น่าจะไม่มีอะไรร้ายแรง

“หัวหน้ามือปราบซ่งผู้นี้จิตใจกว้างขวางต่อผู้อื่นมาก สตรีสองคนนั้น 

น่าชังเกินไปแล้ว  แย่ยิ่งกว่าการสังหารคนเสียอีก”  ฉู่ฉี เปิดปากเอ่ย  

พลางมองบุรุษน่าเวทนาหลายคนที่นอนอยู่บนเรือ

ฉู่หลินก็เอ่ยเช่นกัน  “ยามที่สตรีในห้องโดยสารเรือใช้อาวุธลับ 

เมื่อครู่ ข้ารู้สึกว่ากำลังภายในของนางล้ำลึกอย่างยิ่ง เกือบจะเทียบเท่า 

ท่านพ่อแล้ว ฟังน้ำเสียงนางดูอายุยังน้อย คาดไม่ถึงว่าจะฝึกฝนได้ลึกซึ้ง 

ถึงเพียงนี้ สตรีชุดขาวผู้นั้นมองดูแล้วก็หน้าตาอ่อนเยาว์ วรยุทธ์กลับ 

สูงล้ำเกินอายุของนาง หมู่ตึกอู๋จี๋จะต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลเป็นแน่”

ฉู่ เฟยหยางจะไม่คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนได้อย่างไร  จึงพยักหน้า  

ก้มศีรษะย่นคิ้วขบคิด

จวินซูอิ่งมองฉู่เฟยหยางครู่หนึ่ง แล้วเอ่ย “ต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอน  

หากพวกมันไม่มีความลับเหนือผู้คน จะสามารถเติบโตรวดเร็วถึงเพียงนี้ 

ได้อย่างไร ถึงขั้นคิดท้าทายตำแหน่งของสำนักกระบี่ชิงเฟิง สำนักกระบี่ 

ชิงเฟิงก่อตั้งมาร้อยปี ความมุ่งมั่นลดน้อยลง อยู่อย่างสุขสบายเกินไปแล้ว 

ใช่หรือไม่ หมู่ตึกอู๋จี๋เป็นศัตรูที่ไม่อาจดูแคลนเด็ดขาด”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เล่ห์รักประมุขพรรคมาร 3

26

ฉู่เฟยหยางเงยหน้ามองเขา จู่ ๆ กลับคว้ามือจวินซูอิ่งมาจรดริมฝีปาก 

พร้อมรอยยิ้ม แล้วจูบเบา ๆ 

ในช่วงแรกเริ่ม จวินซูอิ่งเคยช่วยเขาที่หมดสติจากเงื้อมมือของ 

โจรภูเขา ยามนั้นจวินซูอิ่งกล่าวว่า “พวกเจ้าคู่ควรกับการสบประมาท 

ฉู่เฟยหยางด้วยรึ” ไม่มีผู้ใดรู้ว่า ท่ามกลางฉากสังหารที่คลุ้งกลิ่นคาวเลือด 

เช่นนั้น หัวใจของเขาปั่นป่วนจนราวกับเด็กที่เพิ่งมีความรัก 

ไม่รู้ว่าจวินซูอิ่งมีสำนักกระบี่ชิงเฟิงอยู่ในใจจนออกตัวปกป้องเช่นนี้  

ดังเช่นที่ปกป้องฉู่เฟยหยางตั้งแต่เมื่อใด

ฉูเ่ฟยหยางรกัจวนิซอูิง่ทีเ่ปน็เชน่นีย้ิง่นกั รกัอยา่งสดุซึง้ รกัจนไมรู่ว้า่ 

จะต้องรักอย่างไรดีแล้ว

จวินซูอิ่งมองฉู่เฟยหยางอย่างประหลาดใจ ก่อนจะชักมือของตนกลับ

ฉู่หลินก้มหน้าพิจารณาเสื้อผ้าของเหล่ามือปราบที่นอนอยู่บนพื้น  

ฉู่ฉีกลับลอบหัวเราะอยู่อีกด้าน

จวินซูอิ่งค่อนข้างขุ่นเคือง  ก้อนหินน้อยและหลินเอ๋อร์โตแล้ว  

ฉู่เฟยหยางไม่ควรทำกิริยารุ่มร่ามต่อหน้าพวกเขา ทำเช่นนี้จะให้เด็ก  ๆ  

มองดูได้อย่างไร!

ฉู่เฟยหยางจ้องฉู่ฉีเขม็ง ฉู่ฉีมองความไม่พอใจของท่านพ่อออก 

ก็รีบเปลี่ยนหัวข้อพูดคุย

“ท่านพ่อ เสี่ยวหลินโตแล้วนะ” จู่  ๆ  ฉู่ฉีก็เอ่ยขึ้น พลางดึงน้องชาย 

ออกมาเป็นเกราะป้องกันอย่างไม่เกรงใจ 

เมื่อฉู่หลินได้ยินชื่อของตนในบทสนทนา ก็เงยหน้ามองอีกฝ่ายอย่าง 

มึนงง

ฉู่ฉียิ้ม แล้วเอ่ยต่อ “เมื่อครู่ข้าไม่ได้สังเกตเลยนะ เพียงได้ยินเสียง  

หลินเอ๋อร์ก็เริ่มคิดได้แล้วว่าสตรีที่ไม่เปิดเผยใบหน้าฝั่งตรงข้ามอายุน้อย 

มากแน่นอน แล้วเพียงมองใบหน้านะ ก็สังเกตได้เลยว่าสตรีชุดขาวผู้นั้น 

เป็นดรุณีวัยเยาว์ หลินเอ๋อร์ถึงวัยที่เริ่มสังเกตสตรีแล้ว”

“ท่านพี่ ท่านอย่าพูดจาเหลวไหล ข้าเปล่าเสียหน่อย!” หลินเอ๋อร์ 

หน้าขึ้นสีเอ่ยอธิบาย “นั่นเป็นการสังเกตตามปกติชัด ๆ ข้าออกท่องยุทธภพ 
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จำเป็นต้องระมัดระวังกระทั่งเรื่องเล็กน้อย จึงสังเกตทุกจุดอย่างละเอียด!”

“อ้อ...” ฉู่ฉียิ้มจนดวงตาและคิ้วโค้งโก่ง ในน้ำเสียงเปี่ยมไปด้วยการ 

เย้าหยอก

“ท่านไม่มีประสบการณ์ในยุทธภพ ข้าไม่พูดกับท่านแล้ว” ฉู่หลิน 

หันหน้าหนี ไม่สนใจการกลั่นแกล้งของพี่ชาย

ถูกฉู่ฉีเปลี่ยนเรื่อง  จวินซูอิ่งก็ไม่คิดถึง  “ความไร้มารยาท”  ของ 

ฉู่เฟยหยางอีก เขาหันไปมองฉู่หลิน ก่อนจะมองฉู่ฉี ทั้งคู่ดูแปลกตาไป 

อย่างเห็นได้ชัด

ฉู่เฟยหยางยื่นแขนไปโอบเอวจวินซูอิ่งไว้ แล้วยิ้มเอ่ย “บุตรชาย 

บ้านข้าเติบโตแล้วสินะ”

เมื่อพวกฉู่เฟยหยางขึ้นริมฝั่ง พี่น้องฉีหลินก็ไปยังที่ว่าการอำเภอเพื่อแจ้ง 

ให้คนมารับพวกหัวหน้ามือปราบไปก่อน และถือโอกาสตามหมอจาก 

ในเมืองมาด้วย

เมื่อส่งบรรดามือปราบที่หมดสติให้กับผู้ที่มาใหม่แล้ว ฉู่เฟยหยาง 

และจวินซูอิ่งก็ไม่สนใจจะล่องแม่น้ำต่ออีก จึงคืนเรือ และพาเด็ก  ๆ  กลับ 

โรงเตี๊ยม

ฉูเ่ฟยหยางทีเ่ดมิทผีอ่นคลายทัง้กาย รูส้กึถงึความหนกัอึง้ในฉบัพลนั  

หมู่ตึกอู๋จี๋เพิ่งจะเริ่มโดดเด่นในยุทธภพอย่างรวดเร็วเมื่อสามเดือนก่อน  

พวกเขาใช้อำนาจที่แหลมคมเหยียบขึ้นไปอยู่เหนือผู้คน เกือบจะมีชื่อเสียง 

โด่งดังในยุทธภพภายในคืนเดียว

ฉู่เฟยหยางได้ยินมาเพียงเท่านั้น เรื่องนอกเหนือจากนี้เขาไม่มีความ 

สนใจจะไปสืบถาม  หลังจากซิ่นอวิ๋นเซินค่อย  ๆ  เอาเรื่องในสำนักกลับ 

คืนไป ฉู่เฟยหยางก็ไม่ได้สนใจเรื่องในสำนักมากนัก ตอนนี้เรื่องนับไม่ถ้วน 

ของสำนักกระบี่ชิงเฟิงมีซิ่นอวิ๋นเซินคอยจัดการ นอกจากศึกษาวรยุทธ์  

และทุ่มเทกับการพัฒนาเคล็ดวิชาของสำนัก หรือสั่งสอนวรยุทธ์ให้ศิษย์ 

สำนักแต่ละกลุ่มในทุกวันแล้ว ฉู่เฟยหยางก็พาจวินซูอิ่งเดินทางไปยังขุนเขา 

ลำธารที่งดงามเลื่องลือทั่วทุกหนแห่ง วันเวลาผ่านไปอย่างสบายอกสบายใจ  
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เรื่องธุระครั้งนี้ พอได้รู้ว่าเขาจะออกเดินทางอีกครั้ง ซิ่นอวิ๋นเซินก็อาศัย 

อำนาจของเจ้าสำนักบังคับยัดเยียดให้เขามาจัดการให้

ฉู่เฟยหยางคิดไม่ถึงว่า แค่สามเดือนเท่านั้น อำนาจของหมู่ตึกอู๋จี๋ 

จะแผ่ขยายมาถึงอำเภอเล็ก ๆ อย่างอำเภอฝูไหลแห่งนี้แล้ว

เพียงแค่พื้นที่เล็ก ๆ เช่นนี้ พลังของคนจากหมู่ตึกอู๋จี๋ที่เข้ามาก็ไม่อาจ 

ดูแคลนได้ เช่นนั้นพลังที่แท้จริงของทั้งหมู่ตึกจะแข็งแกร่งถึงขั้นใดกัน

ตัวฉู่เฟยหยางรู้จักเส้นทางการแย่งชิงครอบครองยุทธภพของสำนัก 

ต่าง ๆ ที่เขาอธิบายให้จวินซูอิ่งฟังก่อนหน้านี้ เหมาะสำหรับใช้ในเวลาที่พลัง 

ทัดเทียมกันเท่านั้น  หากด้านพลังเหนือกว่ากันมาก  ผลก็จะแตกต่าง 

ราวฟ้ากับดิน ถ้าในยุทธภพต้องเปลี่ยนผืนฟ้า ก็จะใช้เวลาเพียงช่วงสั้น  ๆ   

เท่านั้น

สุดท้ายแล้ว ยุทธภพก็ยังคงเป็นสถานที่ที่พูดคุยกันด้วยพละกำลัง 

อย่างแท้จริงอยู่ดี

การแข่งขันคนเดียวคือการแข่งขันด้วยพละกำลังของคนหนึ่งคน  

แต่การแข่งขันของหนึ่งสำนักนั้นเป็นเป็นการแข่งขันด้วยพละกำลังทั้งหมด

จวินซูอิ่งกล่าวได้ถูกต้องอย่างยิ่ง สำนักกระบี่ชิงเฟิงก่อตั้งมาจนถึง 

ปัจจุบัน อยู่อย่างสุขสบายนานเกินไปแล้วจริง  ๆ สูญสิ้นประสบการณ์ 

การต่อสู้นองเลือด เปรียบดั่งชายชราอ้วนท้วนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังผู้หนึ่ง  

มีแค่เขาฉู่เฟยหยางคนเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต่อให้พละกำลังของเขาเก่งกล้า 

เหนือมนุษย์จนสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้สำนักมากเพียงไร  ก็ไม่อาจรั้ง 

ตำแหน่งให้สำนักอยู่เหนือยุทธภพได้ตลอด

จวินซูอิ่งมองสีหน้าท่าทางของฉู่เฟยหยางที่ราวกับครุ่นคิดบางสิ่งอยู่  

ก็ยื่นมือไปแตะมือของเขา

ทั้งสี่คนยังคงเดินอยู่บนถนนใหญ่ การกระทำเช่นนี้ของจวินซูอิ่ง 

เป็นการแสดงความสนิทสนมมากที่สุดแล้ว ฉู่เฟยหยางรู้สึกถึงสัมผัสอบอุ่น 

บนหลังมือที่เพียงแตะลงก็ละจากไป เมื่อเงยหน้ามองทางจวินซูอิ่ง ก็พบ 

เข้ากับสายตาห่วงใยของอีกฝ่าย จึงอดที่จะยิ้มขึ้นมาไม่ได้

ยงัคงเปน็รอยยิม้ทีด่วงตาและคิว้โคง้โกง่เชน่นี ้ เวลายิม้ กอ้นหนินอ้ย 
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ก็มีใบหน้าเช่นนี้ เหมือนฉู่เฟยหยางอย่างยิ่ง

จวินซูอิ่งรู้ความคิดของเขา กำลังจะเอ่ยบางสิ่ง ฉู่เฟยหยางกลับชิง 

ดึงมือของเขาไว้ก่อน

จวินซูอิ่งเงียบปาก ถลึงตามองฉู่เฟยหยาง ต้องการดึงมือกลับ

เขาคิดมาตลอดว่า ต่อหน้าผู้คน โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน 

อยา่งถนนใหญ ่ ไมว่า่บรุษุหรอืสตร ี การกระทำทีแ่สดงออกถงึความสนทิสนม 

ล้วนไม่เหมาะสม

ฉู่เฟยหยางกลับไร้ยางอาย ใบหน้ามีความสุข มือออกแรงไม่ให้เขา 

ดึงออก ทั้งยังเลิกคิ้วมองเขา

“เจ้าแหย่ข้าก่อนนะ” ฉู่เฟยหยางเอ่ยเสียงเบาพร้อมกับรอยยิ้มน่าชัง  

“หากเจ้าคิดอยากจูงมือข้าก็กล้า ๆ จูงหน่อย ข้าไม่ถือสาหรอก”

จวินซูอิ่งเม้มปาก ในใจเกิดไฟโมโห

แตเ่วลาสบิกวา่ปทีีผ่า่นมา เขาจะไมเ่ขา้ใจไดอ้ยา่งไรวา่หากฉูเ่ฟยหยาง 

ไม่คิดพูดกับเขาดี  ๆ  แล้ว เขาพูดอะไรไปล้วนถูกอีกฝ่ายจงใจบิดเบือน  

จากนั้นก็จะถูกเย้าหยอก พูดสิ่งใดล้วนไร้ประโยชน์!

“ปลอ่ยขา้” จวนิซอูิง่เอย่เสยีงเบาเชน่กนั บนถนนใหญ ่ ผูค้นมากมาย  

ท้องฟ้าสว่างจ้า ยังมีก้อนหินน้อยและหลินเอ๋อร์บุตรทั้งสองคนเดินอยู่ 

ด้านหน้า จวินซูอิ่งไม่อยากทำอะไรให้คนผ่านทางต้องชำเลืองมอง

ฉู่เฟยหยางรู้สึกขบขันเล็กน้อย แต่ไหนแต่ไรมาจวินซูอิ่งล้วนสนใจ 

แค่ตนเอง ไม่สนใจสายตาของคนอื่น คนอื่นเห็นเขาเป็นปีศาจก็ดี เห็นเขา 

เป็นจอมยุทธ์ที่อายุน้อยแต่โดดเด่นก็ช่าง เขาล้วนไม่ใส่ใจ

แต่กับเรื่องประเภทนี้ เขาใส่ใจยิ่งนัก

ฉู่เฟยหยางคิดไปคิดมา นอกจากอีกฝ่ายจะสนใจแต่ตนเอง ทั้งยัง 

หน้าบางและช่างเขินอาย ก็คิดคำอธิบายอื่นไม่ออกแล้ว

ผลสรุปเช่นนี้กลับไม่กล้าขอคำยืนยันจากจวินซูอิ่ง ไม่เช่นนั้นเขาต้อง 

หันหน้ามาส่งเสียงหึใส่อย่างเย็นชาแน่  ๆ ซ้ำยังจะไม่ได้คำตอบอะไรกลับมา 

อีกด้วย

ฉู่เฟยหยางดึงแขนเสื้อที่หลวมกว้างลงมาคลุมมือทั้งสองคนไว้จนมิด
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“เช่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือ”

มอืของจวนิซอูิง่ถกูฉูเ่ฟยหยางจบัไวไ้มป่ลอ่ย เมือ่จวนิซอูิง่มองใบหนา้ 

ที่ยิ้มอย่างมีความสุขของอีกฝ่าย ก็ไม่ดื้อรั้นกับเขาอีก

ยามเริ่มแรกยังคิดจะปลอบเขาสักหน่อย ตอนนี้ดูท่าทางราวกับ 

ไร้เรื่องราวแล้ว เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เก็บเรื่องเหล่านั้นไว้ในใจแม้แต่น้อย  

หากตนเองยังร้อนใจซักถาม  ผลลัพธ์จะต้องถูกเขาหยอกล้อให้อึดอัด 

เป็นแน่

ฉู่เฟยหยางบีบมืออ่อนนุ่มละเอียดเกลี้ยงเกลาแน่นขึ้นอยู่ใต้แขนเสื้อ  

ปลายนิ้วเรียวยาวนั้นถูกตนเองรวบเข้ามาอยู่ในมืออย่างว่าง่าย เล็บที่ตัดแต่ง 

จนโค้งมนประสานกับเนื้อมือของเขาเบา ๆ 

สิบกว่าปีที่ผ่านมาฉู่เฟยหยางปกป้องคุ้มครองจวินซูอิ่งอย่างตั้งใจ  

ห่อหุ้มทุกขอบทุกมุมของเขา ปลอบโยนทุกความดุร้ายของเขา ฉู่เฟยหยาง 

ไม่ต้องการลับความคมนี้ เพียงแค่ห่อหุ้มไว้ ให้อภัยอย่างไม่สิ้นสุด ทำให้ 

เขาหลงใหล ทำให้เขายินยอมเก็บกรงเล็บ แล้วอิงแอบอยู่ในอ้อมอกของ 

ฉู่เฟยหยางอย่างว่านอนสอนง่าย

ทุกอย่างในวันนี้ของจวินซูอิ่งล้วนเป็นสิ่งที่ฉู่เฟยหยางขัดเกลาออกมา 

ด้วยมือของตนเอง เช่นเดียวกับมือที่งดงามจากการใช้ชีวิตอย่างดีในอุ้งมือ 

ข้างนี้ จวินซูอิ่งที่ถูกเก็บซ่อนความคมเป็นดั่งหยกอุ่น1 ที่อ่อนโยนก้อนหนึ่ง  

แนบอยู่ในใจของเขา ทั้งอบอุ่นทั้งนุ่มนวล

เพียงแค่จับมืออีกฝ่าย  ภายในใจก็เต็มไปด้วยความรู้สึกสงบ  

การทะเลาะกันในยุทธภพของหมู่ตึกอู๋จี๋อะไรนั่น ก็หาช่องว่างแทรกเข้ามา 

ไม่ได้อีกต่อไป

จวินซูอิ่งไม่จำเป็นต้องใช้คำปลอบใจใด  ๆ ตัวจวินซูอิ่งเองนั่นแหละ 

คือยาที่ดีที่สุดของฉู่เฟยหยาง

	 ทั้งสองคนเดินจูงมือกันใต้แขนเสื้อกลับโรงเตี๊ยม เมื่อถึงทางเข้า 

โรงเตี๊ยม จวินซูอิ่งก็เริ่มดื้อดึงขึ้นมาอีกครั้ง เขาเขย่าแขนต้องการผละตัว 

1 หยกที่เกิดในอุณหภูมิและแรงดันสูง ในที่นี้ใช้สื่อถึงความอบอุ่นอ่อนโยน
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ออกจากฉู่เฟยหยาง

ผู้อื่นไม่ใช่คนโง่เขลา ต่อให้เอาแขนเสื้อคลุมไว้ แต่พวกเขาสองคน 

เดินใกล้กันถึงเพียงนี้ อย่างไรก็เห็นชัดว่ากำลังจูงมือกันใต้ชายแขนเสื้อ  

อีกทั้งพวกเขาไม่ใช่ เด็กเล็กที่ยังเล่นไม่รู้ เรื่องราวขนาดนั้น  จวินซูอิ่ง 

จึงตัดสินใจจะไม่ยอมให้ฉู่เฟยหยางทำตามใจเด็ดขาด

กล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องราว ฉู่เฟยหยางก็ดื้อดึงกับเขาอย่างไม่รู้ความ 

จริง  ๆ ไม่ปล่อยมือคือไม่ปล่อยมือ ต่อให้เขาถลึงตาจนขอบตาปวดแสบ  

มือออกแรงจนเป็นตะคริวแล้ว ฉู่เฟยหยางก็ยังคงเลิกคิ้ว ใช้สายตาน่าชัง 

มองเขา มือของตนเองกลับยังถูกคนกุมไว้แน่น

ดึงไม่ออก จวินซูอิ่งลอบขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

เจ็บมือยิ่งนัก ต้องแดงแล้วแน่นอน

ขณะที่ทั้งสองคนเล่นกันเหมือนเด็ก  ๆ  ยังคงไม่มีใครยอมใคร  

จู่ ๆ ในโรงเตี๊ยมก็มีคนสองสามคนเดินมา แล้วเสียงหญิงสาวคนหนึ่งก็ดังขึ้น

“จอมยุทธ์ฉู่ ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้ว ข้ารอท่านกลับมาอยู่นาน  

เกือบจะต้องส่งคนไปตามหาท่านแล้ว”

ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งมองคนตรงหน้าอย่างพร้อมเพรียง

คนผู้นั้นเป็นสตรีวัยแรกแย้ม ทั้งตัวแต่งกายเรียบร้อย ใบหน้า 

ไร้เครื่องประทินโฉม กลับแสดงความงดงามอ่อนโยนเป็นธรรมชาติออกมา

หลายส่วนอย่างชัดเจน

“คุณหนูใหญ่หลัว?!” ฉู่เฟยหยางเอ่ยอย่างประหลาดใจ “มีเรื่อง 

อะไรคุณหนูใหญ่หลัวส่งคนมาแจ้งสักหน่อยก็ได้ ให้คุณหนูใหญ่หลัว 

รอนานเช่นนี้ ข้าน้อยต้องขออภัยที่ต้อนรับไม่ดีแล้ว”

“ไม่เลย  ๆ” บนใบหน้าหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าคุณหนูใหญ่หลัวคลี่ 

รอยยิ้มขึ้นสีระเรื่อ ดวงตาทั้งสองมองฉู่เฟยหยางพลางเอ่ย “ข้าก็ไม่ได้ 

รอนานนัก...”

ฉู่ฉีและฉู่หลินไม่สนใจเรื่องของผู้ใหญ่ จึงจูงมือกันกลับห้องไปก่อน

หญิงสาวยืนอยู่บนบันไดหน้าประตูโรงเตี๊ยม  ก้มเล็กน้อยมอง 

ทั้งสองคน นางคล้ายกับรู้ตัวว่าไม่เหมาะสม จึงรีบเดินลงมา ผายมือ 
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ข้างหนึ่งไปทางฉู่เฟยหยาง แล้วยิ้มเอ่ย “จอมยุทธ์ฉู่ พวกเราเข้าไปคุยกัน 

ข้างในเถิด”

คุณหนูใหญ่หลัวเป็นแก้วตาดวงใจของหัวหน้าพรรคเฉา นางช่วย 

บิดาแบ่งเบาดูแลเรื่องภายในพรรคหลายอย่าง มีความสามารถยิ่ง เมื่อวาน 

ฉู่เฟยหยางได้พบนางแล้ว ไม่รู้ว่านางมาพบในยามนี้ด้วยเรื่องอันใด

ฉู่เฟยหยางมองจวินซูอิ่ง จวินซูอิ่งก็มองเขาปราดหนึ่งเช่นกัน เดิมที 

ยังไม่ยอมให้เขาจูงมือ ทำตรงข้ามกับเขา ยามนี้กลับจับมือของเขาไว้แน่น 

อยู่ใต้ชายแขนเสื้อ

ฉู่เฟยหยางมึนงง จวินซูอิ่งมองเขาพลางเม้มริมฝีปากบาง

ฉู่เฟยหยางกระตุกยิ้มขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ อืม...จมูกเหมือนได้กลิ่น 

เปรี้ยว2 เหตุใดจึงทำให้ใจเขามีความสุขถึงเพียงนี้ได้นะ

ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งเดินเข้าประตูใหญ่ของโรงเตี๊ยมพร้อมกัน  

คุณหนูใหญ่หลัวจองห้องพิเศษไว้แล้ว นางนำฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งไปยัง 

ห้องนั้น

คุณหนูใหญ่หลัวมองจวินซูอิ่ง ผายมือให้พร้อมยิ้มเอ่ย “ไม่ทราบว่า 

คุณชายท่านนี้ชื่อแซ่ว่าอย่างไรหรือ  สหายของจอมยุทธ์ฉู่ก็ เป็นสหาย 

ตระกูลหลัวของข้าเช่นกัน!”

จวินซูอิ่งยามนี้ปล่อยมือของฉู่เฟยหยาง แล้วนั่งลงข้าง ๆ กัน

จวินซูอิ่งพยักหน้าเอ่ยอย่างสุภาพ “ข้าน้อยจวินซูอิ่ง”

คุณหนูใหญ่หลัวยิ้มพร้อมเอ่ยเรียก “คุณชายจวิน เมื่อวานข้าได้ฟัง 

รายงานจากคนในพรรค คุณชายจวินได้ช่วยมือปราบสองคนไว้ที่ประตูเมือง  

ทั้งยังช่วยหัวหน้ามือปราบซ่งจับคนชั่ววรยุทธ์แข็งแกร่ง มือปราบที่ถูกทำร้าย 

บาดเจบ็สาหสัผูน้ัน้กเ็ปน็ศษิยใ์นพรรคตระกลูหลวัของขา้ หลงัจากบดิาของขา้ 

ได้ฟังแล้ว ก็รู้สึกขอบคุณคุณชายจวินอย่างยิ่ง คิดไม่ถึงว่าคุณชายจวิน 

จะเปน็สหายของจอมยทุธฉ์ู่ ทา่นพอ่กำลงัไมรู่ว้า่จะไปตามหาผูม้พีระคณุทีใ่ด  

วนันีไ้ดพ้บกนักน็บัเปน็วาสนา ขา้นอ้ยขอเปน็ตวัแทนทา่นพอ่และคนในพรรค  

2.อุปมาถึงความหึงหวง
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คารวะคุณชายจวินด้วยสุราหนึ่งจอก”  เอ่ยพลางเงยหน้าดื่มสุราในจอก 

จนหมด

ตอนที่จวินซูอิ่งช่วยคนเมื่อวาน เขาไม่ได้รายงานกับพรรคด้วยตนเอง  

ฉู่เฟยหยางค่อนข้างสับสนว่าหัวหน้าหลัวรู้ได้อย่างไรว่าจวินซูอิ่งช่วยคนไว้  

แต่คิดแล้วเรื่องเมื่อวานนับว่าคนรู้โดยทั่วกัน พรรคตระกูลหลัวเป็นกลุ่ม 

ที่มีอำนาจมากที่สุดในอำเภอฝูไหล มีหูตามากมาย กระทั่งมือปราบก็เป็น 

คนของตระกลูหลวั หวัหนา้หลวัจะไมรู่ก้ารเคลือ่นไหวของจวนิซอูิง่ไดอ้ยา่งไร  

เกรงว่าแม้แต่เรื่องที่จวินซูอิ่งอยู่กับเขาก็คงรู้มานานแล้ว 

คำพูดของคุณหนูใหญ่หลัวคละด้วยเรื่องเท็จสามส่วน ฉู่เฟยหยาง 

และจวินซูอิ่งล้วนรู้ชัดแจ้งในใจ

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้อื่นคารวะด้วยสุรา จวินซูอิ่งก็ไม่ได้เสียมารยาท 

ไม่ไว้หน้า ความจริงแล้วเขามีมารยาทกับสตรีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น 

คุณหนูตระกูลเหมยหรือเจ้าสำนักเจินสุ่ย  รวมถึงแม่นางสุ่ยเย่ว์ผู้นั้น  

สุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ออกเงินไถ่ตัวนาง

ยามนี้มีคุณหนูใหญ่หลัวปรากฏตัวขึ้นมาอีก

จวินซูอิ่งทั้งดื่มสุราที่ผู้อื่นคำนับ ทั้งเหล่สายตามองฉู่เฟยหยาง

จอมยุทธ์ฉู่ผู้นี้ฉาบน้ำผึ้งไว้บนตัวใช่หรือไม่ เหตุใดไม่ว่าไปที่ไหน 

จึงเรียกผึ้งดึงดูดผีเสื้อมาได้ตลอดเวลา!

จอมยุทธ์ฉู่ผู้ เรียกผึ้งดึงดูดผีเสื้อจะไม่รู้สึกถึงสายตาที่มีความ 

เหยียดหยามพร้อมดูแคลนนั้นได้อย่างไร

ฉูเ่ฟยหยางฝนืยิม้พลางยกจอกสรุาขึน้ คนเหน็คนรกักผ็ดิเชน่กนัสนิะ  

ช่างอับจนหนทางจริง ๆ 

จะว่าไป แม้แต่จวินซูอิ่งก็ต้านทานเสน่ห์ของเขาไม่ไหวไม่ใช่หรือ!

คุณหนูใหญ่หลัวมองไม่เห็นกระแสคลื่นลับ  ๆ  ระหว่างคนทั้งสอง  

จึงหาหัวข้อมาพูดคุยอย่างผิวเผิน

เรื่องที่จวินซูอิ่ งเป็น  “ภรรยา”  ของฉู่ เฟยหยาง  คนจำนวนมาก 

ในยุทธภพต่างรับรู้  แต่ก็มีคนจำนวนมากไม่รู้ เช่นกัน  เห็นได้ชัดว่า 

คุณหนูใหญ่หลัวก็เป็นเหล่าคนที่ไม่รู้
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ทั้งสองคนอยู่ร่วมกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา คนอื่นรู้ก็รู้ ไม่รู้ 

ก็ไม่รู้  แต่ไหนแต่ไรมาจวินซูอิ่งก็ไม่ เคยเก็บมาใส่ใจ  และไม่ชอบให้ 

ฉู่เฟยหยางป่าวประกาศไปทั่วทุกที่ ส่วนฉู่เฟยหยางก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบ 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับผู้อื่นมาโดยตลอด

จวินซูอิ่งเพียงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับฉู่เฟยหยางสองคน  

ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น ในเมื่อไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่จำเป็นต้องพูดให้มาก

ในจุดนี้ ฉู่เฟยหยางคิดว่าจวินซูอิ่งมีสำนึกของการเป็น  “คนใน3”  

อย่างมาก

ฉูเ่ฟยหยางพดูคยุเรือ่งไมส่ำคญักบัคณุหนหูลวัอยา่งสภุาพ จนกระทัง่ 

อาหารถูกยกมา คุณหนูหลัวจึงแนะนำอาหารให้ทั้งสองคนอย่างกระตือรือร้น 

และเอาใจใส่

จวนิซอูิง่คดิถงึวา่กอ้นหนินอ้ยและหลนิเออ๋รย์งัไมไ่ดก้นิขา้ว กเ็อย่กบั 

ฉู่เฟยหยาง “ข้าจะไปดูก้อนหินน้อยกับหลินเอ๋อร์” แล้วกล่าวลาคุณหนู 

ใหญ่หลัว กำลังจะลุกขึ้นเดินจากไป

คุณหนูใหญ่หลัวรู้ว่าจวินซูอิ่งและฉู่เฟยหยางอยู่ด้วยกัน รวมทั้ง 

มีหนุ่มน้อยสองคนนั้นด้วย แม้ยามแรกนางต้องการปกปิด หลีกเลี่ยงไม่ให้ 

ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเองแอบสืบเรื่องราวของครอบครัวเขา แต่กลับสั่งอาหาร 

มาเต็มโต๊ะใหญ่ เพียงพอสำหรับห้าคน

เห็นจวินซูอิ่งกำลังจะจากไป นางก็รีบเอ่ย “คุณชายจวิน ท่านยังมี 

สหายอยู่อีกใช่หรือไม่ หนุ่มน้อยสองคนที่ประตูเมืองเมื่อวานมากับท่านหรือ  

เรียกมากินข้าวด้วยกันเถิด เลยเที่ยงแล้ว เด็ก ๆ คงหิว”

นางไม่ได้กล่าวเพื่อแสร้งรักษามารยาทเท่านั้น แต่บนโต๊ะเต็มไปด้วย 

อาหารมากมายจริง  ๆ   เดิมทีหัวหน้าหลัวตั้งใจตอบแทนบุญคุณที่จวินซูอิ่ง 

ช่วยคนของตนไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องการตีสนิทดึงเป็นพวก คนในยุทธภพ  

แน่นอนว่าสหายยิ่งมากก็ยิ่งดี ส่วนนางมีความรู้สึกประทับใจต่อฉู่เฟยหยาง  

จึงขอทำธุระครั้งนี้ แม้ต้องการอยู่ตามลำพังกับฉู่เฟยหยางมากกว่า แต่ก็ยัง 

3 มาจากคำว่า “เน่ยเหริน” หมายถึง ภรรยา
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จำภารกิจของตนได้ จะทำเมินเฉยต่อจวินซูอิ่งได้อย่างไร

ฉู่เฟยหยางรู้สึกเช่นกันว่าการกินข้าวร่วมกับบุตรสาวของผู้อื่นนั้น 

ค่อนข้างไม่เหมาะสม ถึงแม้คนในยุทธภพจะไม่ยึดติดเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ   

และจวินซูอิ่งก็ไม่ระแวงเขา  แต่จอมยุทธ์ฉู่ เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความ 

ไม่เจตนาของตนเองอาจชักนำให้สตรีมาชอบตนได ้ เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เขา 

ออกท่องยุทธภพ สตรีทุกนางที่เคยอยู่กับเขาตามลำพัง ไม่มีผู้ใดไม่ถูกปล้น 

เอาหัวใจ เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เสมอมา ยามเป็นเด็กหนุ่มยังสามารถนำเรื่องนี้ 

มายกตนอวดอ้างเป็นที่ภาคภูมิใจได้ ตอนนี้กลับเหลือเพียงความกลุ้มใจ

คุณหนูใหญ่หลัวมองจวินซูอิ่งอย่างกระตือรือร้น ฉู่เฟยหยางก็เอ่ย  

“ซูอิ่ง เรียกก้อนหินน้อยและหลินเอ๋อร์มาเถิด พรรคตระกูลหลัวก็แยกตัว 

ไปจากสำนักกระบี่ชิงเฟิง  ล้วนเป็นคนกันเอง  ไม่จำเป็นต้องเกรงใจ”  

จวินซูอิ่งพยักหน้า

คำว่า  “คนกันเอง”  เพียงออกจากปากของฉู่เฟยหยาง ใบหน้าตรงไป 

ตรงมาของคุณหนูใหญ่หลัวก็ย้อมด้วยสีแห่งความเขินอายอย่างห้ามไม่อยู่

ระหว่างที่จวินซูอิ่งไปเรียกคน คุณหนูใหญ่หลัวก็ยกจอกสุราเอ่ย  

“บุญคุณที่จอมยุทธ์ฉู่ช่วยเหลือเมื่อวาน ข้าน้อยยังไม่ได้ขอบคุณ ทำได้เพียง 

ดื่มสุราจอกนี้แทนคำขอบคุณก่อน วันหน้าจอมยุทธ์ฉู่มีสิ่งใดที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือ ก็บอกมาได้เต็มที่ พรรคตระกูลหลัวจะตอบรับคำอย่าง 

แน่นอน”

นางคิดแล้วก็ยิ้ม เอ่ยอีก  “แน่นอน  พวกเราคือ . . .คนกันเอง  

จอมยุทธ์ฉู่คงจะไม่เห็นเป็นคนนอก”

เมื่อฉู่เฟยหยางเอ่ยอย่างสุภาพสองประโยคแล้วดื่มสุรา ฉู่ฉีและ 

ฉู่หลินก็เดินเข้ามา จวินซูอิ่งตามอยู่ด้านหลังเด็กทั้งสอง

คุณหนูใหญ่หลัวกวักมือเรียกทั้งสามคนมานั่งด้วยกัน ฉู่ฉียิ้มพลาง 

มองคุณหนูใหญ่หลัว  แล้วเอ่ย  “ขอบคุณคุณหนูใหญ่หลัวที่ต้อนรับ”  

ฉู่หลินพยักหน้าเช่นกัน แล้วเอ่ย “ขอบคุณ”

คุณหนูใหญ่หลัวรีบโบกมือเอ่ย  “พวกเจ้าล้วนเป็นผู้กล้าน้อย  

ข้าสิต้องขอบคุณพวกเจ้าแทนมือปราบเมื่อวาน”
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รอยยิ้มของฉู่ฉีเหมือนฉู่เฟยหยางยิ่งนัก จวินซูอิ่งมองบุตรชาย 

ที่แสร้งเชื่อฟังเพื่อแสดงความเฉลียวฉลาดของตนเอง ก่อนจะมองสา... 

เอ่อ ฉู่เฟยหยางของตนกำลังกัดตะเกียบ

หากฉู่เฟยหยางมีคุณธรรมอย่างก้อนหินน้อยตั้งแต่เด็ก ก็ไม่แปลก 

ที่จะเรียกผึ้งดึงดูดผีเสื้อถึงเพียงนั้น

ทุกคนกำลังกินข้าว จู่ ๆ ก็มีคนผู้หนึ่งวิ่งลนลานเข้ามา “คุณหนูใหญ่  

ไม่ดีแล้ว! เกิดเรื่องแล้ว นายท่านเรียกให้ท่านกลับก่อน”

คุณหนูใหญ่หลัวมองคนในพรรคที่ไม่รู้ความผู้นี้ นางค่อนข้างโมโห 

ที่เขาพรวดพราดเข้ามาโดยไม่ดูสถานการณ์ แม้พรรคเฉาเดิมทีจะไม่ใช่พรรค 

ที่สูงส่งงดงามอะไร แต่นางก็ไม่อยากให้ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งคิดว่า 

พวกเขาหยาบคายไร้มารยาท

ฉู่เฟยหยางมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดโตของคนในพรรคผู้นั้น  

ก็เอ่ยกับคุณหนูใหญ่หลัว “คุณหนูใหญ่หลัว ดูแล้วในพรรคคงเกิดเรื่อง  

ท่านรีบกลับไปจัดการก่อนเถิด หากมีเรื่องยุ่งยากก็ส่งคนมาแจ้งข้าน้อย  

พวกเราต่างอยู่ภายใต้สำนักกระบี่ชิงเฟิงเช่นกัน อย่าได้เห็นเป็นคนนอก”

ฉู่เฟยหยางพูดเช่นนี้แล้ว คุณหนูใหญ่หลัวก็ไม่มากพิธีอีก เพียง 

กล่าวลากับฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งก่อนจากไปอย่างรีบเร่งในทันที

ฉู่ฉีเลือกปลาชิ้นหนึ่งวางลงในถ้วยของน้องชาย พลางเอ่ย “น้องชาย  

เสน่ห์ของท่านพ่อพวกเราโจมตีเข้าที่หัวใจของสตรีอีกแล้ว”

ฉู่หลินพยักหน้าเอ่ย “อืม ไม่เลว”

ฉู่ เฟยหยางจงใจเคาะตะเกียบสกปรกลงบนศีรษะของเด็กน้อย 

ทั้งสอง แล้วเอ่ยอย่างขุ่นเคือง “เป็นเด็กจะเข้าใจอะไร ตั้งใจกินข้าวของ 

พวกเจ้าเถิด”

จวินซูอิ่งกลับเคาะตะเกียบใส่เขา “อย่าตีหัวเด็ก”

ฉู่เฟยหยางลูบหน้าผาก ถูกคนตีแล้วก็ยังคีบอาหารให้อย่างสุนัข 

รับใช้ “ได้ ๆ ไม่ตี ๆ ซูอิ่ง กินอาหารนี่นะ”

จวินซูอิ่งมองใบหน้าหล่อเหลาของฉู่ เฟยหยางที่ โน้มเข้ามาใกล้  

ก่อนถอนหายใจอย่างกลัดกลุ้ม
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รูปลักษณ์หล่อเหลา นิสัยดีพร้อม ความสามารถสูงส่ง บุรุษเช่นนี้  

สตรีไม่ชอบจึงจะแปลก

เสียแต่ว่าอ่านตำราน้อยสักหน่อย...

จวินซูอิ่งไม่มองเขา กลับกัดตะเกียบ แล้วเอ่ย “เฟยหยาง เจ้าว่า 

เรื่องที่เกิดขึ้นของตระกูลหลัวใช่เรื่องเมื่อเช้าหรือไม่”

ฉู่ เฟยหยางวางตะเกียบลง  พยักหน้าเอ่ย  “เจ้าคิดได้แล้วหรือ  

พรรคตระกลูหลวัเปน็กลุม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของทีน่ี ่ งานขนสง่สนิคา้ทางนำ้กเ็ลีย้งด ู

ผู้คนได้มากมาย คนทั้งอำเภอฝูไหลแห่งนี้ทั้งหมดอาจมีความสัมพันธ์กับ 

พรรคตระกูลหลัว”

“หมู่ตึกอู๋จี๋เลือกลงมือที่นี่เพราะพรรคตระกูลหลัวหรือ”

“ไม่ใช่” ฉู่เฟยหยางส่ายหน้า นิ้วมือเรียวยาวเคลื่อนไปยังจอกสุรา 

บนโต๊ะ “พรรคตระกูลหลัวอยู่ภายใต้สำนักกระบี่ชิงเฟิง ข้าคิดว่าพวกเขา 

พุ่งเป้ามายังสำนักกระบี่ชิงเฟิงเสียมากกว่า”

“เช่นนั้นเจ้าคิดจะทำเช่นไร” จวินซูอิ่งเอ่ยถาม

ฉู่เฟยหยางยิ้มพลางส่ายหน้า นิ้วมือกวาดผ่านหลังมือของจวินซูอิ่ง 

ราวกับหยอกเย้า “ข้าไม่ได้วางแผนจะทำเช่นไร อวิ๋นเซินเป็นเจ้าสำนัก  

เรื่องเหล่านี้ปล่อยให้เขากลุ้มใจเถิด สองสามปีก่อนข้าเห็นว่าเขายังอายุน้อย  

จึงต้องช่วยเหลือ เด็กคนนี้สุขกายสบายใจมานานแล้ว ครั้งนี้ให้เขาคิดหาวิธี 

เองบ้าง”

“ท่านพ่อแย่จริง  ๆ ข้าจะบอกท่านพี่อวิ๋นเซิน” ฉู่ฉีเลือกปลาหนึ่งชิ้น  

คีบให้จวินซูอิ่ง

“ยังเรียกพี่อีกนะ นั่นคืออาของเจ้า เหตุใดจึงเปลี่ยนไม่ได้เสียที”  

ฉู่เฟยหยางถลึงตาจ้องมองบุตรคนโต

จวินซูอิ่งนั่งอยู่อีกด้านไม่เอ่ยอันใด ท่าทางคล้ายกับคิดบางสิ่งอยู่

ฉูเ่ฟยหยางโนม้เขา้ไปมอง เขายิม้พรอ้มเอย่ถาม “เหตใุดจงึไมพ่ดูเลา่  

กำลังคิดอะไรอยู่รึ”

จวินซูอิ่งเอ่ย “อวิ๋นเซินมีปัญหา ก็คือเกาฟั่งมีปัญหา ข้าไม่อาจ 

นั่งมองอยู่เฉย ๆ”
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ฉู่เฟยหยางสำลักอย่างหนัก จ้องมองจวินซูอิ่งครู่ใหญ่โดยที่พูดอะไร 

ไม่ออก

ฉู่ฉีและฉู่หลินกำลังอยู่ในช่วงร่างกายเจริญเติบโต ทั้งยังอยู่ในวัย 

คึกคักร่าเริง อาหารทั้งโต๊ะจึงถูกกวาดจนเกือบเกลี้ยง

อาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว ฉู่เฟยหยางถามจวินซูอิ่งว่ายังต้องการ 

ออกไปข้างนอกยามบ่ายหรือไม่ จวินซูอิ่งคิดถึงพรรคตระกูลหลัวที่แทรกซึม 

ได้ทุกที่ ก็อดไม่สบายใจไม่ได้ จึงต้องการเพียงอยู่ในห้องเท่านั้น

ฉู่เฟยหยางก็อยู่กับเขาในห้องอย่างเชื่อฟังครึ่งค่อนวัน

ยามเย็นฉู่เฟยหยางสั่งให้เสี่ยวเอ้อร์ยกโต๊ะและเครื่องเคียงขึ้นมา มื้อเย็น 

เสร็จสิ้นไปอย่างขอไปที จากนั้นก็ไล่ฉู่ฉีและฉู่หลินกลับห้องของตน

ทั้งสองคนผลัดกันล้างหน้าบ้วนปากอย่างง่าย  ๆ จวินซูอิ่งหยิบตำรา 

ม้วนหนึ่งนั่งลงที่โต๊ะเล็กข้างหน้าต่าง

ฉู่เฟยหยางเดินเข้าไป คลุมเสื้อคลุมให้เขา แล้วก้มหน้าจูบบริเวณ 

คิ้วเขา ก่อนยิ้มเอ่ย “เหตุใดจึงขยันถึงเพียงนี้ เจ้ายังคิดจะสอบจอหงวน 

จริง ๆ หรือ”

จวินซูอิ่งหลับตารอจนเขาจูบเสร็จ จึงมองฉู่เฟยหยาง แล้วเอ่ย  

“ฟ้ายังไม่มืดมาก ข้านอนไม่หลับ ไม่ให้อ่านตำราจะให้ทำอะไรหรือ”

“ไมอ่า่นตำรา ขา้สอนเจา้ทำเรือ่งทีน่า่สนใจยิง่กวา่ไดน้ะ...” ฉูเ่ฟยหยาง 

กอดจวินซูอิ่ ง  ก้มหน้าใช้จมูกโด่งเป็นสันถูคลอเคลียข้างหู เขาเบา  ๆ  

ลดเสียงต่ำกระซิบเข้าไปในหูอย่างสุดความสามารถ  ใบหูและลำคอขาว 

ก็ค่อย ๆ ขึ้นสีชมพูระเรื่อ 

ฉู่เฟยหยางมองจนจิตใจสั่นไหว เขาก้มตัวลงกอดจวินซูอิ่งแน่นขึ้น  

ค่อย ๆ ขบเม้มไปตามรูปคอที่เผยอยู่ตรงหน้าเขาอย่างนุ่มนวล

“เฟยหยาง...” เสียงของจวินซูอิ่งค่อนข้างไม่มั่นคง นิ้วมือที่จับม้วน 

ตำราจิกเข้าไปในหน้ากระดาษจนเกิดรอยสองสามรอย

“หอมยิ่งนัก ดมเท่าใดล้วนไม่พอ ซูอิ่ง เหตุใดเจ้าจึงหอมเช่นนี้นะ”  

ฉู่เฟยหยางเอ่ยเย้าหยอกเสียงเบา เมื่อใช้น้ำเสียงนุ่มนวลตั้งใจเอ่ยอย่าง 
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แผว่เบา ทำใหค้วามละมนุละไมทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิแนบเขา้สูห่ขูองจวนิซอูิง่ 

อย่างไม่ขาดตกแม้แต่น้อย

จวินซูอิ่งยกมือจับแขนฉู่เฟยหยาง แต่ทำเพียงแค่จับไว้ ไม่ผลัก 

เขาออก ทั้งยังไม่อิงแอบเข้าใกล้เขา

ฉู่เฟยหยางรู้ว่าควรใช้เสน่ห์ของตนอย่างไร รู้ว่าตนเองในแบบไหน 

ที่จะทำให้จวินซูอิ่งหน้าแดงใจเต้นอย่างไร้ทางปฏิเสธ ถึงแม้ว่าจวินซูอิ่ง 

แทบจะไม่เคยปฏิเสธเขาเลยนอกจากสองครั้งแรก แต่ฉู่เฟยหยางก็ชอบมอง 

ท่าทางที่อีกฝ่ายถูกตนเองหลอกล่อจนไร้ทางยั้งใจ แล้วเป็นฝ่ายเข้ามาใกล้ 

ก่อนเอง

“ซูอิ่ง เงยหน้า” ฉู่เฟยหยางสั่งเสียงเบา อีกด้านก็ใช้มือลูบผิวหน้า 

ที่เนียนละเอียดยิ่งกว่าเมื่อก่อน

เขาก้มมองขนตาของจวินซูอิ่งสั่นระริกจากมุมที่สูงกว่า อีกฝ่ายกลับ 

ไม่เงยหน้าอย่างเชื่อฟัง

“ฟังความสิซูอิ่ง หากไม่เงยหน้า ข้าจะไม่จูบเจ้านะ...” ฉู่เฟยหยาง 

ยิ้มพลางกัดติ่งหูอีกฝ่าย ไม่ได้ฝืนเชยคางขึ้นจูบเช่นเมื่อก่อนจริง ๆ 

“...”

จวนิซอูิง่กม้หนา้เงยีบ ฉูเ่ฟยหยางกไ็มบ่งัคบัเขา เพยีงจบูสะเปะสะปะ 

บนใบหน้าและหน้าผากนั้นอย่างพอดี

ผ่านไปครู่ใหญ่มือของจวินซูอิ่งที่จับแขนของฉู่เฟยหยางก็บีบแน่นขึ้น  

ก่อนจะเงยหน้าสบกับสายตาที่มีความอ่อนโยนเจ็ดส่วนและความหยอกเย้า 

อีกสามส่วนของฉู่เฟยหยาง

จวินซูอิ่งค่อนข้างโมโห เหตุใดคนผู้นี้จึงมักแกล้งเขานักนะ!

ฉู่เฟยหยางก้มหน้าจูบริมฝีปากของเขาเบา  ๆ เพียงสัมผัสก็ละจาก  

ก่อนจะยิ้มเอ่ยเสียงเบา “จูบเล็กน้อย ยังไม่พอใจใช่หรือไม่”

จวินซูอิ่งเงยหน้ายืดคอเล็กน้อย  คล้ายกับไล่ตามริมฝีปากของ 

ฉู่เฟยหยางตามสัญชาตญาณ

ไม่มีจุมพิตดุเดือดดังที่คาดคิด  มีแต่ถูกเขากลั่นแกล้งอีกครั้ง  

จวินซูอิ่งคล้ายจะหงุดหงิดจริง ๆ แล้ว จึงเอ่ยอย่างโมโห “ฉู่เฟยหยาง”
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ฉู่เฟยหยางเข้าใจที่สุดว่าถึงจุดเพียงพอแล้วก็ต้องหยุด ไม่กล้า 

เย้าหยอกต่อ จึงประคองแก้มของจวินซูอิ่งด้วยสองมือ จูบลงอย่างเอาแต่ใจ  

ทำให้จวินซูอิ่งไม่เหลือใจไปคิดถึงเรื่องอื่นอีก

ร่างกายในอ้อมอกแข็งทื่ออยู่เพียงครู่หนึ่งก็ผ่อนคลายลง ฉู่เฟยหยาง 

รู้ว่าจวินซูอิ่งชื่นชอบจูบที่สุด จูบที่ไม่มีความปรารถนาใด มีเพียงความ 

สนิทสนมอย่างใบหน้าแนบชิดกับใบหน้า ริมฝีปากแนบชิดกับริมฝีปาก  

ทำใหค้นเคลบิเคลิม้วา่กระทัง่หวัใจลว้นกำลงัแนบชดิแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั  

ราวกับอยู่ท่ามกลางการเกี่ยวกระหวัดล้ำลึกที่ลงลึกไปถึงวิญญาณ เพียงพอ 

ให้มองเห็นและขับไล่ความรู้สึกเสแสร้งทั้งหมดออกไปได้ เพียงพอที่จะ 

ทำให้ใจจริงแท้ดวงหนึ่งแผ่ความอบอุ่นมากขึ้น

เปรยีบเทยีบกบัการรกุไลข่องจวนิซอูิง่ ความคดิเลก็ ๆ ของฉูเ่ฟยหยาง 

กลับไม่ซื่อตรงอย่างยิ่ง...ฉู่เฟยหยางยิ้มเยาะตนเองในใจ พลางมองขนตา 

สั่นไหวแผ่วเบาที่ปิดสนิทระหว่างจูบแลกเปลี่ยนลมหายใจนั้น 

ไม่ซื่อตรงก็ไม่ซื่อตรง  แต่ไหนแต่ไรมาฉู่ เฟยหยางก็ไม่เคยคิด 

ยกระดับศีลธรรมของตนเองอยู่แล้ว

เขาดึงตำราในมือของจวินซูอิ่งทิ้งไปอีกด้าน ก่อนออกแรงเคล้าคลึง 

จวินซูอิ่งไว้ในอ้อมอก สองมือเริ่มจุดไฟร้อนทั่วทุกหนแห่ง

“เอ่อ...แค็ก ๆ พี่ฉู่4 ซูอิ่ง กำลังยุ่งอยู่รึ” ในชั่วพริบตาที่ฉู่เฟยหยาง 

และจวินซูอิ่งรู้สึกได้ว่ามีลมปราณของคนข้างนอกบีบเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว  

พร้อมกันนั้นน้ำเสียงคุ้นเคยเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอยู่ด้านนอกหน้าต่าง

จวินซูอิ่งขจัดความสับสนในใจ ผลักฉู่เฟยหยางออก ทั้งสองคน 

จ้องมองไปนอกหน้าต่างพร้อมกัน

ไม่รู้ว่าชิงหลางยืนอยู่บนกิ่งของต้นไม้ใหญ่นอกหน้าต่างตั้งแต่เมื่อใด  

เมื่อรู้สึกถึงสายตาสองคู่ที่พุ่งมา เขาก็โบกมือเอ่ยอย่างรู้สึกผิด “ไม่ได้ 

ตั้งใจจริง ๆ ข้าน้อยมีเรื่องสำคัญ”

4 ชิงหลางกับฉู่ เฟยหยางมักเรียกกันและกันว่า  “พี่”  ในทำนองกึ่งยกยอกึ่งประชดประชัน  

ไม่ได้หมายถึงว่าอีกฝ่ายอาวุโสกว่าจริง ๆ 
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ฉู่เฟยหยางจ้องเขาเขม็ง เอ่ยว่า “เหตุใดท่านจึงไม่เข้ามาทางประตู!”

“ข้าออกเดินทางจากสำนักกระบี่ชิงเฟิง ใช้วิชาตัวเบาตลอดทาง  

แล้วมาลงที่นี่พอดี” ชิงหลางตบลำต้นของต้นไม้พลางเอ่ยอธิบาย

“...”

“เหตุใดท่านจึงมาจากสำนักกระบี่ชิงเฟิง” ฉู่เฟยหยางให้ชิงหลาง 

เข้ามาในห้อง รินชาลงจอกให้ ปากก็เอ่ยถาม

ชิงหลางไม่ตอบ ถามกลับว่า “พี่ฉู่ ท่านเคยได้ยินชื่อหมู่ตึกอู๋จี๋ 

หรือไม่”

ฉู่ เฟยหยางสบตากับจวินซูอิ่ง  แล้วถาม  “ท่านเคยประมือกับ 

พวกเขาหรือ”

ชิงหลางถอนหายใจ “ข้าไม่ได้ประมือกับพวกเขา เพียงแต่กลุ่มย่อย 

หลายกลุ่มของพรรคเทียนอีล้วนถูกพวกเขาก่อกวน พรรคเล็กกลุ่มน้อย 

ที่ไม่ได้ติดต่อกับพรรคส่วนกลางอย่างใกล้ชิดมากนักก็ถึงขั้นก่อกบฏ  

ข้าไม่เคยรู้สึกเสียเปรียบเช่นนี้มาก่อนเลยนะ”

“แม้เป็นเช่นนี้ แต่เรื่องเล็กแค่นี้ เจ้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหา 

พวกเราภายในวันเดียวกระมัง” จวินซูอิ่งขมวดคิ้วเอ่ย

“ซูอิ่ง เจ้ากล่าวหาข้าอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว ครั้งนี้ข้าวิ่งงานแทน 

สำนักกระบี่ชิงเฟิงของพวกเจ้าต่างหาก” ชิงหลางยักคิ้วเอ่ย ก่อนจะมองทาง 

ฉู่ เฟยหยาง  แล้วถอนหายใจเบา  ๆ  ทันใด  “พี่ฉู่  ผู้อาวุโสซิ่นอาจารย์ 

ของท่านได้รับบาดเจ็บ ยังมีผู้อาวุโสของสำนักกระบี่ชิงเฟิงอีกสองสามคน  

ผู้อาวุ โสซิ่นและเหล่าผู้อาวุ โสได้รับคำเชิญให้ไปยังสหพันธ์ชาวยุทธ์   

แต่ระหว่างเดินทางกลับถูกซุ่มโจมตีจนได้รับบาดเจ็บ”

“อะไรนะ!” ฉู่เฟยหยางได้ยินก็ตกใจ ยกมือขึ้นกดไหล่ของชิงหลาง  

“อาการบาดเจ็บของท่านอาจารย์และผู้อาวุโสเป็นอย่างไรบ้าง! ใครทำร้าย 

ท่านอาจารย์! หมู่ตึกอู๋จี๋รึ!”

“พี่ฉู่ ท่านไม่ต้องกังวล อาการบาดเจ็บของท่านอาจารย์และผู้อาวุโส 

ได้รับการรักษาแล้ว ทั้งยังมีเกาฟั่งคอยดูแล ไม่มีอะไรสาหัส ส่วนบาดแผล 

ของบรรดาท่านอาจารย์ของท่าน ที่หลายคนโดนคือพิษร้อนสีชาด เป็น...”
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“เป็นอะไรรึ!”

ชิงหลางยังไม่ได้ตอบ จวินซูอิ่งกลับเอ่ย “นี่เป็นหนึ่งในทักษะเฉพาะ 

ของพรรคเทียนอี มีอานุภาพดั่งถูกเปลวไฟแผดเผาหัวใจ คนที่ฝึกวิชา 

ฝ่ามือนี้บนฝ่ามือจะมีพิษ ผู้ถูกพิษทั่วทั้งร่างกายจะร้อนรุ่มมีสีแดงขึ้นที่ตัว  

นี่คือพิษร้อนสีชาด”

ชิงหลางพยักหน้า “นี่เป็นเคล็ดวิชาที่ลัทธิไม่ได้แพร่งพรายสู่ภายนอก  

คนที่ควบคุมวิชาฝ่ามือนี้ในพรรคเทียนอีมีอยู่ไม่มาก  เกาฟั่งแจ้งให้ข้ารู้ 

เป็นการส่วนตัว ข้าจึงรู้ว่าร่างกายของผู้อาวุโสซิ่นถูกพิษชนิดนี้ เดิมทีข้า 

ไปยังสำนักกระบี่ชิงเฟิงเพื่อจัดการเรื่องนี้ ระหว่างสองสำนักจะได้ไม่เกิด 

แค้นใหม่รวมแค้นเก่า เพราะนั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยุติได้ง่าย  ๆ” ชิงหลาง 

เอ่ยพร้อมเผยรอยยิ้มขมขื่น “คิดไม่ถึง พวกเราถึงกับถูกคนอื่นจับวาง 

ตามแผนเสียแล้ว”

จวินซูอิ่งขมวดคิ้ว “นี่ต้องการยุแยงความสัมพันธ์ของพรรคเทียนอี 

และสำนักกระบี่ชิงเฟิงหรือ พรรคเทียนอีไม่ได้เกี่ยวข้องกับยุทธภพจงหยวน

นานแล้ว ใครกันที่ต้องการดึงพรรคเทียนอีเข้ามา!”

ฉู่ เฟยหยางกำมือแน่น  เอ่ยถามชิงหลาง  “ชิงหลาง  ท่านสืบหา 

คนที่ทำร้ายอาจารย์ของข้าพบแล้วหรือยัง ภายในพรรคเทียนอีมีคนทรยศ 

ใช่หรือไม่!”

ชิงหลางส่ายหน้าถอนหายใจเอ่ย “นี่เป็นจุดที่ข้ากังวล สามารถทำร้าย 

ผู้อาวุโสไป๋ได้ ย่อมเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์ล้ำลึกอย่างยิ่งแน่นอน หากนับผู้ที่มี 

วรยุทธ์เพียงนี้ภายในพรรคเทียนอีใช้เพียงสองมือก็นับได้ครบ ข้าสืบหาแล้ว  

ผู้ที่ทำร้ายผู้อาวุโสไป๋ไม่ใช่คนของพรรคเทียนอีแน่นอน ดังนั้น ไม่ว่าจะ 

เป็นใคร เป้าหมายของเขา บางทีอาจไม่เพียงแค่การยุแยง แต่เป็นการจงใจ 

ให้เกิดความขัดแย้ง”

“ไม่ใช่คนของพรรคเทียนอี แต่กลับใช้วิชาลับของพรรคเทียนอีได้... 

บางทีการจัดการภายในพรรคอาจไม่เคร่งครัด ถูกคนนอกแอบร่ำเรียนไป”  

จวนิซอูิง่มองทางชงิหลางพลางเอย่ “เหตใุดเจา้จงึคดิวา่เปน็ฝมีอืของหมูต่กึอูจ๋ี”๋

“ระหว่างทางที่ข้ามา  พบกับคนของหมู่ตึกอู๋จี๋ เข้า”  ชิงหลางยิ้ม 
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แล้วเอ่ย  “คนสองสามคนนั้นใช้วิชากระบี่ของสำนักกระบี่ชิงเฟิงรังแก 

คนออ่นแอ ไมเ่พยีงลอกเลยีนกระบวนทา่ จากความเขา้ใจทีข่า้มตีอ่วชิากระบี ่

ชิงเฟิง ที่พวกเขาใช้คือเคล็ดวิชาดั้งเดิมของสำนัก นี่เป็นเพียงจุดที่ตา 

มองเห็นได้เท่านั้น  สามเดือนที่ผ่านมาคนของหมู่ตึกอู๋จี๋แทรกซึมเข้าไป 

ทุกซอกทุกมุมของยุทธภพจงหยวน ในจุดที่เจ้าและข้ามองไม่เห็น จะเกิด 

เรื่องที่คาดไม่ถึงมากน้อยเพียงใดก็ไม่รู้ พวกเขาก่อกวนยุทธภพที่คลื่นเงียบ 

ลมสงบ คลื่นใต้น้ำกำลังเชี่ยวกรากในยามนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเท่าใด  

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องเป็นคลื่นพายุลูกใหญ่แน่นอน”

ฉู่เฟยหยางเงียบอยู่ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ย “กล่าวมากความ 

ก็เปล่าประโยชน์ พวกเรากลับไปที่เขาหลางเย่ว์กันก่อนเถิด”

พวกเขาเก็บสัมภาระเรียบร้อย ก็เรียกฉู่ฉีและฉู่หลินมา ทั้งหมดเตรียม 

พร้อมเคลื่อนตัว

ชิงหลางให้กลุ่มย่อยของพรรคเทียนอีในอำเภอฝูไหลส่งม้าดีที่วิ่งได้ 

ว่องไวจำนวนหนึ่งมาให้ ทั้งห้าคนขึ้นขี่ม้า ออกเดินทางไปยังเขาหลางเย่ว์ 

ภายในคืนนั้นทันที

ความกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจก่อนหน้านี้ของฉู่เฟยหยางค่อย  ๆ  หนัก 

และชัดเจนขึ้น หมู่ตึกอู๋จี๋เรียนรู้วิชาการต่อสู้ของสำนักอื่นจากที่ใดนั้นเป็น 

เรื่องรอง หากพวกเขาเอาชนะอาจารย์ของตนและผู้อาวุโสของสำนักกระบี่ 

ชิงเฟิงอย่างง่ายดายได้แล้ว พลังที่แท้จริงของมันจะแข็งแกร่งถึงขั้นไหน 

กนัแน!่ สำนกัทีแ่ขง็แกรง่ถงึเพยีงนีเ้หตใุดจงึเพิง่ปรากฏตวัเมือ่สามเดอืนกอ่น  

แล้วยังแสดงพลังความสามารถออกมาภายในครั้งเดียว! ราวกับว่าพวกเขา 

จุดเชื้อไปทั่วทุกหนแห่งมาตลอด ตั้งแต่สำนักใหญ่ที่มีชื่อเสียงจนถึงพรรค 

เล็ก  ๆ  ในชนบท แม้แต่กลุ่มย่อยของพรรคเทียนอีที่อยู่ไกลลับตาก็ก่อกบฏ  

แผนที่วางไว้ทั้งหมดคืออะไรกัน!

ความหวาดระแวงทั้งหมดในตอนนี้ล้วนไร้ทางคลี่คลาย ทั้งหมด 

เงียบกริบตลอดทางจนถึงสำนักกระบี่ชิงเฟิงในคืนเดียวกันนั้นเอง
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ทั้งห้าคนลงจากม้าเดินเข้าไปในสำนัก ยังไม่ทันถึงประตู ก็มีเงากายเล็ก ๆ   

กอดลูกบอลหลากสีที่ทำจากไม้ไผ่วิ่งโคลงเคลงเข้ามา

“ท่านพี่ก้อนหินน้อย ท่านพี่หลินเอ๋อร์!”

ตุ๊กตาน้อยเพียงมองเห็นฉู่ฉีและฉู่หลิน ลูกตาสีดำก็เปล่งประกาย  

เขาทิ้งลูกบอลที่อยู่ในมือวิ่งเข้ามาหา ยามที่เข้ามาใกล้แล้วก็ทักทายบรรดา 

ผู้ใหญ่อย่างมีมารยาท

“ท่านอาฉู่ ท่านอาจวิน เอ่อ...อืม...ท่านอา” เมื่อถึงชิงหลางคล้ายกับ 

ลืมไปแล้วว่าท่านอาท่านนี้แซ่อะไร ตุ๊กตาน้อยเอียงหัวมองชิงหลางครู่ใหญ่  

เอ่ยเรียกอย่างไม่ชัดเจน

จวินซูอิ่งลูบศีรษะของตุ๊กตาน้อย ฉู่เฟยหยางต้องการจะอุ้มเขากลับ 

เข้าไปด้านใน ตุ๊กตาน้อยกลับอาลัยอาวรณ์อยากเล่นกลับพี่ชายทั้งสอง  

ฉู่เฟยหยางจึงทำได้เพียงวางเขาลง แล้วจูงจวินซูอิ่งเข้าไปในสำนักพร้อมกัน

ประมุขชิงที่ถูกคนอ้ำอึ้งใส่ก็เลิกคิ้ว ช้อนตัวตุ๊กตาน้อยจากพื้นขึ้นมา 

อุ้มไว้ในอก เขาถูขยี้นิ้วมือแล้วบีบลงบนใบหน้าจ้ำม่ำของตุ๊กตาน้อย

“เจ้าตุ๊กตาน้อยตัวอ้วน เจ้านี่ฉลาดนักนะ”

ตุก๊ตานอ้ยเบะปาก รูว้า่ตวัเองดิน้ไมห่ลดุ จงึใชห้า้นิว้เลก็สัน้ถบูรเิวณ 

ที่ถูกบีบ มองทางฉู่ฉีและฉู่หลินอย่างขอความช่วยเหลือ

“ท่านอาชิง ให้ข้า ให้ข้า” ฉู่ฉีมองแล้วก็รู้สึกขบขัน จึงยื่นมือไป 

อุ้มเขากลับมา ตุ๊กตาน้อยที่หลุดพ้นจากเงื้อมมือมารกอดคอฉู่ฉีอย่างใกล้ชิด 

ครู่หนึ่ง ก่อนหมุนตัวยื่นสองแขนขอกอดจากฉู่หลิน

ฉู่หลินรับเขามา แล้วอุ้มตุ๊กตาน้อยเดินเข้าไปในสำนัก

ชิงหลางไม่ไปกับพวกเขา หลังจากเข้าประตูใหญ่ของเรือนด้านในแล้ว 

ก็แยกทางใครทางมัน เพื่อไปตามหาซิ่นอวิ๋นเซินด้วยตนเอง

สองมือของตุ๊กตาน้อยโอบคอฉู่หลิน  แล้วเปิดปากเอ่ย “ท่านพี่ 

ก้อนหินน้อย ท่านพี่หลินเอ๋อร์ พวกท่านมาเยี่ยมท่านปู่ใช่หรือไม่”

“อืม ร่างกายของท่านปู่เป็นอย่างไรบ้าง” ฉู่ฉีเอ่ยพลางบีบมือเล็ก 

ของเขา

สองตาของตุ๊กตาน้อยเหลือบมองท้องฟ้า คล้ายกับกำลังเรียบเรียง 
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คำพูด “อืม ท่านปู่ฟื้นแล้ว หน้าของท่านปู่ไม่แดงถึงเพียงนั้นแล้ว ไม่ร้อน 

ถงึเพยีงนัน้แลว้” สดุทา้ยกเ็อย่อกีครัง้ “ทา่นปูย่งัเอาไมเ้ทา้เคาะเตยีงดา่ทอคน 

ได้แล้วด้วย”

ฉู่ฉีและฉู่หลินสบสายตากันเงียบ  ๆ เช่นนี้...ดูแล้วท่านปู่คงไม่เป็น 

อะไรร้ายแรงจริง ๆ 

ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งเดินมาถึงภายในเรือนของซิ่นไป๋ ได้ยินเสียงตำหน ิ

อย่างโมโหของซิ่นไป๋แต่ไกล บ่าวรับใช้สองสามคนยกถ้วยยารักษาแผล 

และผ้าพันแผลเดินเข้าไปอย่างคล่องแคล่ว

“พรรคเทียนอี เจ้าฝ่ายอธรรมชั่วช้า! วรยุทธ์ของพรรคนี้เหี้ยมโหด 

ยิ่งนัก ช่างเป็นความอัปยศของผู้ฝึกยุทธ์เสียจริง!” เสียงของซิ่นไป๋ดังทะลุ 

ประตูออกมา ยังคงงดงามและมีพลังเช่นเคย

“ท่านพ่อ ใจเย็น ยานี้ท่านรีบดื่มตอนกำลังร้อนเถิด ไม่เช่นนั้น 

เมื่อถึงตอนบ่ายพิษนั้นจะยับยั้งไว้ไม่อยู่ ถ้าหากตัวร้อนขึ้นมาอีกก็จะยิ่ง 

ลำบาก” เมื่อซิ่นไป๋ได้ตำหนิตามหลักความชอบธรรมแล้ว เกาฟั่งที่ใช้นิ้วมือ 

แคะหูอยู่อีกด้านก็ยกถ้วยยาให้เขา

“ข้าไม่ดื่ม! เด็กอย่างพวกเจ้าไปมาหาสู่กับพรรคมารนั่นอย่างใกล้ชิด 

ก็ช่างเถิด  แต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว แต่ละคนยังปกป้องปีศาจนั่นอีก!”  

ซิ่นไป๋ตบแผ่นเตียง “เจ้าปีศาจพรรคมารนั่นไปไหนแล้ว! ให้เขามาพบข้า!  

ข้าต้องการสั่งสอนเด็กไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำสักหน่อย!”

เกาฟัง่วางยาลงบนโตะ๊เตีย้ขา้งเตยีง สา่ยหนา้เอย่ “ทา่นพอ่ ทา่นหยดุ 

ทำท่าทางเช่นนี้ก่อน รักษาบาดแผลให้ดีเถิด อีกอย่างชิงหลางพูดชัดเจน  

ทั้งยังบอกวิธีถอนพิษให้แล้วไม่ใช่หรือ ทุกอย่างนี้ต่างเป็นความเข้าใจผิด  

ผู้ที่ทำร้ายท่านและเหล่าผู้อาวุโสไม่ใช่คนของพรรคเทียนอี มีคนเจตนายุยง 

ให้แตกหัก ท่านรู้แล้วเหตุใดยังหลงกลอยู่อีก”

“ใครว่าข้าหลงกล!” ซิ่นไป๋ถลึงตาพ่นลม “นี่ไม่เกี่ยวข้องว่าใคร 

ทำร้ายข้า! จุดสำคัญคือวรยุทธ์นอกรีต คนที่ชอบธรรมจะฝึกการต่อสู้ 

ที่เหี้ยมโหดถึงเพียงนี้ได้อย่างไร!  เห็นอยู่ว่าพรรคเทียนอีก็ยังเป็นฝ่าย 
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อธรรมชั่วช้า ไม่ตรงไปตรงมา ไม่ชอบธรรม!”

เกาฟั่งเพียงได้ยินก็เหยียดมุมปากเอ่ย “ท่านพ่อ ท่านอย่าลืมว่า 

ขา้กม็าจากพรรคมารทีไ่มต่รงไปตรงมาและไมช่อบธรรมนัน้เชน่กนั เปน็ปศีาจ 

พรรคมารไม่ต่างจากผู้นั้น”

ซิ่นไป๋สำลักทันที ผ่านไปเนิ่นนานจึงเอ่ย “เสี่ยวฟั่งเจ้าอย่าคิดมาก  

เจา้เปน็เดก็ด ี พอ่ไมไ่ดก้ำลงัพดูวา่เจา้” เกาฟัง่ขึน้โถงตอ้นรบัคนไดย้อดเยีย่ม  

เข้าครัวทำอาหารได้ล้ำเลิศ วิชาแพทย์สูงส่ง ทั้งยังกตัญญูมอบผู้สืบทอด 

ให้ตระกูลไป๋ ลูกสะใภ้เช่นนี้ ต่อให้ไม่ใช่สตรีก็ไม่เป็นไรแล้ว ในใจซิ่นไป๋ 

พึงพอใจเกาฟั่งอย่างยิ่ง จะแข็งใจด่าทอลงได้อย่างไร

ฉู่เฟยหยางและจวินซูอิ่งในช่วงเวลานี้ก็เดินเข้ามาจากด้านนอกพอดี  

เกาฟั่งเพียงเห็นจวินซูอิ่ง  ดวงตาสีดำก็เปล่งประกายแล้วเดินเข้ามาหา 

อย่างรวดเร็ว “ซูอิ่ง พวกท่านมาแล้ว!”

ซิน่ไปส๋ง่เสยีงห ึๆ จากดา้นหลงัสองหน ไมใ่ชเ่พราะอืน่ใด เพยีงเพราะ 

ปัญหาการเรียกขานนี้ทำให้เมื่อก่อนเขาวุ่นวายอยู่ไม่น้อย

เกาฟั่งแรกเริ่มเดิมทีเคยชินกับการเรียกจวินซูอิ่งว่า  “ท่านประมุข”  

มาโดยตลอด ซิ่นไป๋ไหนเลยจะอดทนได้! ในฐานะชาวยุทธ์ที่ชอบธรรม  

ซิ่นไป๋ยึดถือระดับความอาวุโสอย่างยิ่ง  เขาเห็นฉู่เฟยหยางเป็นดั่งบุตร  

เช่นนั้นจวินซูอิ่งก็คือ...นี่ไม่ต้องพูดให้มากความแล้ว  แม้เขาจะไม่กล้า 

ก้าวก่ายจวินซูอิ่งมากนัก แต่ได้ก้าวก่ายเกาฟั่งก็นับว่าเพียงพอ ดังนั้นซิ่นไป ๋

จึงอบรมเกาฟั่งอย่างแข็งขันให้เปลี่ยนคำเรียกขานให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง 

ตามความคิดเขาเสียที เขาพอใจกับสิ่งนี้ยิ่งนัก

จวินซูอิ่งพยักหน้าเอ่ย “ชิงหลางเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเราฟังแล้ว  

ผู้ที่มาครั้งนี้ไม่ได้มาดี พวกเราจำเป็นต้องรับมืออย่างระมัดระวัง”

ฉู่เฟยหยางเดินอ้อมเขาสองคนไปถึงหน้าเตียงของซิ่นไป๋ ยกถ้วยยา 

ส่งให้พร้อมเอ่ย  “ท่านอาจารย์  กินยาเถิด  ชิงหลางบอกว่าท่านมีพิษ 

หลงเหลืออยู่ ยังไม่หายดี ภายในสามวันล้วนต้องพึ่งยายับยั้งฤทธิ์ของ 

พิษไว้”

ชิงหลางอีกแล้ว  เจ้า เด็กน่าชังของพรรคเทียนอีนั่น!  กระทั่ ง 
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ฉู่เฟยหยางยังพูด  “ชิงหลางบอกว่า”  ไม่หยุดหย่อน ไร้เหตุผลเสียจริง  ๆ   

ซิ่นไป๋จ้องมองศิษย์คนโตของตนเองครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยอมรับยามาดื่ม

จวินซูอิ่งเงยหน้ามองฉู่เฟยหยางที่นั่งลงด้านหน้าเตียง น่าจะปรึกษา 

เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว  ๆ  นี้กับซิ่นไป๋อยู่ ฉู่เฟยหยางหันหน้ากลับมามองเขา  

ยิ้มพร้อมกวักมือเรียก ส่งสัญญาณให้เขาเข้าไปเช่นกัน

“ท่านพ่อ~” ในตอนนั้นเองเสียงเด็กนุ่มนิ่มก็ดังเข้ามาจากด้านนอก 

ประตู ฉู่หลินอุ้มตุ๊กตาน้อยเดินเข้ามา ฉู่ฉีตามมาด้านหลัง

“ซิ่นหนิงหย่วน! เจ้าโตมากแล้วยังให้พี่ชายอุ้มอีกรึ! พี่หลินเอ๋อร์ 

ของเจ้า ตอนอายุเท่าเจ้าก็ออกจากบ้านไปร่ำเรียนยุทธ์จากท่านอาจารย์แล้ว  

เจ้ากลับไม่อายที่จะออดอ้อนอวดความเฉลียวฉลาด” เกาฟั่งชี้พื้นด้านหน้า  

เอ่ยสั่งตุ๊กตาน้อยตัวอ้วน “มานี่”

หลินเอ๋อร์วางตุ๊กตาน้อยลงพื้น เขาเคลื่อนขาเล็กสั้นวิ่งโคลงเคลง 

ไปถึงด้านหน้าเกาฟั่ง แล้วเงยหน้าเอ่ย “ท่านพ่อ”

เกาฟั่งอุ้มเขาขึ้น บีบใบหน้าที่อ่อนนุ่มขึ้นสีชมพูของเขาอย่างรักใคร่

ซิ่นไป๋มองดูฉู่ฉีกับฉู่หลินเดินเข้ามาในห้อง ยามนี้ก็หัวเราะออกมา  

เอ่ยว่า “หนิงหย่วนเหมือนกับอวิ๋นเซินตอนเด็กยิ่งนัก จ้ำม่ำเหมือนตอไม้  

ก้อนหินน้อย หลินเอ๋อร์ ออกจากบ้านไปนานถึงเพียงนี้ รีบเข้ามาให้ปู่ดู 

สักหน่อย”

เกาฟั่งนึกภาพซิ่นอวิ๋นเซินยามเด็กที่เป็นตุ๊กตาตัวน้อยอ้วน  ๆ  ก็ยิ่ง 

ชื่นชอบอย่างยิ่ง  หนุ่มน้อยผู้งดงาม  ในยามนี้กลายเป็นชายหนุ่มสุขุม 

ตัวสูงใหญ่แล้ว บางครั้งเกาฟั่งกลับคิดถึงวันเวลาในยามแรกที่หนุ่มน้อย 

ผู้สูงเท่าอกของตนติดตามข้างกายคอยประจบประแจงตนเองอยู่ทุกวี่วัน

ฉู่ฉีกับฉู่หลินล้วนไปล้อมอยู่หน้าเตียงพูดคุยกับชายชรา ฉู่เฟยหยาง

ต้องการพูดเรื่องสำคัญกลับแทรกไม่ได้ ทำได้เพียงถอยออกมา
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