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“เขาเรียงลำดับความคิดพลางเดินอ้อยอิ่งกลับไปที่เรือนเล็ก 

เมื่อเปิดประตูพบศิษย์พี่อ่านตำราอยู่ก็รู้สึกเจริญหูเจริญตายิ่งนัก” 

—  อีซื่อหัวฉาง

เล่ม 2



คํานําสํานักพิมพ์

ตอนนี้น้องเสี่ยวหรือท่านประมุขเย่ก็ฟื้นคืนความทรงจำเรียบร้อยแล้ว  

กลับไปเป็นประมุขลัทธิมารจอมวางแผนและเก่งกาจคนเดิม แสนดื้อ 

จนแมแ้ตศ่ษิยพ์ีย่งัตอ้งกมุขมบั คาดวา่ทัง้โลกหลา้คงมแีตศ่ษิยพ์ีเ่หวนิเหรนิเหงิ 

ผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ทันน้อง 

ในเมื่อนายเอกของเราจดจำทุกอย่างได้แล้ว ก็สานต่อภารกิจ 

เปิดโปงหมากสีขาวต่อทันที แต่คราวนี้ยังมีผู้ช่วยมาร่วมสมทบอีกมากมาย  

ทั้งเจ้าสำนักเหวินเหริน พ่อพระเอกแสนดีที่ทำทุกอย่างเพื่อศิษย์น้อง  

ประมุขเซี่ยที่ดูจะเจ้าเล่ห์ยิ่งกว่าประมุขเย่  จนแม้แต่ผู้อาวุโสลัทธิมาร 

ยังเข็ดขยาด และสหายของเหวินเหรินเหิงที่มีความแค้นกับกลุ่มหมากสีขาว 

ด้วยเช่นกัน เรียกว่ารวมพลตัวเป้งจนหมากสีขาวเริ่มร้อนใจและวางแผน 

จะเป็นฝ่ายบุกบ้าง 

แต่จะบุกสำเร็จหรือไม่ หรือจะถูกกลุ่มของหมากสีดำตลบหลัง 

อีกครั้ง ใครจะเป็นฝ่ายพลาดท่าก่อน มาลุ้นกันต่อได้เลยค่ะ
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ประมุขติงถาม “จะเอาคนไปทำสิ่งใด”

ติงสี่ไหลยืนตัวตรงแหน็วแล้วกล่าวเบา ๆ  ว่า “เรียนท่านพ่อ ข้ากับ 

พวกพี่รองเว่ยไม่ได้เจอกันมานานแล้ว  อยากออกไปกินอาหารร่วมกัน  

ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ส่วนคุณชายเสี่ยวสูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมด  

ต้องการการอารักขา ดังนั้นมีกำลังพลไว้มากหน่อยย่อมดีกว่า”

ประมุขติงทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกล่าวว่า “บอกความจริงมา” 

ติงสี่ไหลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าว “เมื่อวานลูกเค้นถามสิ่งใดจาก 

ปากคนเป่าขลุ่ยไม่ได้เลย รู้แค่ว่านางอาศัยอยู่ที่ไหน แม้เจ้าอาวาสฉือหยวน 

จะส่งคนไปค้นหาแล้ว แต่คุณชายเสี่ยวบอกว่ากินอาหารเสร็จแล้วควรไปดู 

อีกสักรอบย่อมดีกว่า เผื่อมีสถานที่อย่างห้องลับซ่อนอยู่ ลูกกลัวว่าจะมี 

อันตราย จึงอยากพาคนไปเพิ่มอีกสักเล็กน้อย”

แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เตรียมการมาล่วงหน้าแล้วเช่นกัน หากผู้อาวุโส 

สงสัย พวกเขาจะตอบเช่นนี้ ประมุขติงมองเขา เมื่อไม่เห็นพิรุธบนสีหน้า 

ตึงเครียดจึงกล่าวว่า “ให้พวกเว่ยจิ้นกับเส้าเทียนตามเจ้าไป”

ทันใดนั้นติงสี่ไหลถึงกับเสียอาการไปเล็กน้อย “หา?”

ประมุขติงถาม “ทำไมรึ”

ติงสี่ไหลสงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็วแล้วพูดจาหว่านล้อม “เราแค่ 

ไปกินอาหารกันแล้วค่อยไปเดินดู สถานการณ์ในวัดเส้าหลินวุ่นวายเช่นนี้  

ให้พี่ใหญ่เว่ยอยู่ช่วยท่านพ่อเถิด”

ประมุขติงกล่าว “ไม่ต้อง”

เมื่อเห็นว่าบิดาตัดสินใจแล้ว ติงสี่ไหลก็กลัวยิ่งพูดจะยิ่งผิดแผน  

จึงได้แต่เห็นด้วยและยอมรับชะตากรรม

ตอนนี้เย่โย่วเองก็เกือบจะพร้อมแล้ว จึงหยัดกายยืนขึ้นช้า  ๆ แล้วกล่าวลา 

ศิษย์พี่

เย่โย่วแค่จะไปกินอาหาร เหวินเหรินเหิงจึงไม่อาจออกไปส่ง ทำได้ 

เพียงนั่งอยู่เช่นนั้น เมื่อเห็นว่าเขากำลังจะออกไปข้างนอก ก็เผลอจับข้อมือ 

อีกฝ่ายไว้โดยไม่รู้ตัว
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เย่โย่วผินหน้ากลับไป “มีสิ่งใดหรือ”

เหวินเหรินเหิงมองเย่โย่ว “จำคำที่ข้าเอ่ยเมื่อวานนี้ไว้ด้วย”

เย่โย่วอยากจะพยักหน้าตอบรับ  แต่พลันนึกขึ้นได้จึงเอ่ยถาม  

“ศิษย์พี่  ท่านไม่ได้อยากแต่งงานเร็วหน่อยหรอกหรือ  หากข้าได้รับ 

บาดเจ็บจริง แล้วท่านเอาแต่ให้ข้าขลุกอยู่ข้างกายท่าน ไม่กลัวว่าจะทำให้ 

พี่สะใภ้โกรธหรือ”

“ข้าสัญญาแล้วว่าจะลองพยายามกับเจ้าสักตั้ง ย่อมไม่ตระบัดสัตย์”  

เหวินเหรินเหิงกล่าวเสริม “หากว่าเป็นไปได้ ข้าก็อาจจะสู่ขอเจ้านั่นแหละ”

คำพูดนี้เรียบง่ายยิ่งนัก ไม่มีทั้งความคลุมเครือหรือแววล้อเล่น 

แฝงในคำนั้นแม้แต่น้อย ราวกับเอ่ยออกมาเพื่อหยุดคำพูดเมื่อครู่นี้ของเขา 

โดยเฉพาะ คำพูดของเย่โย่วจึงติดค้างอยู่ในปาก ในที่สุดแล้วก็อดรับลูก 

กล่าวตามไม่ได้ว่า “เช่นนั้นการที่ข้าออกไปข้างนอกครานี้ ศิษย์พี่จะไม่กล่าว 

อะไรสักหน่อยหรือ”

เหวินเหรินเหิง “...”

เย่โย่วมองเหวินเหรินเหิงก่อนเอ่ยกลั้วหัวเราะ “พูดเล่นน่ะ ข้าไปละ”

ยามประตูแง้มออกมีเสียง “เอี๊ยด” ดังขึ้นแผ่วเบา จากนั้นก็เงียบลง

เหวินเหรินเหิงอยากจะยกมือขึ้นกุมหน้าผาก

เขาไม่ค่อยเข้าใจว่าศิษย์น้องทำเช่นนี้เพื่อสิ่งใด

นับตั้งแต่พวกเขาพูดคุยกันจนเข้าใจกระจ่างแจ้ง ศิษย์น้องก็หยุดทำ 

เช่นนี้มาพักใหญ่ ไม่รู้ว่าเหตุใดยามนี้ถึงหวนกลับมาทำอีกครา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเมื่อศิษย์น้องรู้ว่าประมุขเย่กับคุณหนูเถามีความสัมพันธ์คลุมเครือ 

กันอยู่ เหตุใดยังต้องคอยหยั่งเชิงเขาเป็นครั้งคราวอีกเล่า

คงไม่ใช่ว่ากำลังยั่วเย้าเพราะมีใจให้เขาจริง ๆ กระมัง

เหวินเหรินเหิงรินชาถ้วยหนึ่ง พลางตรึกตรองลึกซึ้งอย่างเงียบ ๆ 

เมื่อเย่โย่วมาถึง เว่ยเจียงเย่ว์และบรรดาคุณชายเจ้าสำนักต่างก็อยู่ที่นั่น 

กันครบแล้ว

พวกเขารอสักพักก็เห็นบุตรชายผู้นำสหพันธ์กับติงสี่ไหลทยอย 
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ปรากฏตัว  คนแรกเม้มปาก  ดูเหมือนอยากหัวเราะแต่ข่มกลั้นเอาไว้   

คนหลังไม่มีท่าทีของลูกผู้ลากมากดีเหมือนวันก่อน  สีหน้าตึงเครียด 

เล็กน้อย ดูสงบและน่าเชื่อถือ

คุณชายจากสำนักต่าง  ๆ  พลันประหลาดใจเล็กน้อย ทว่าเมื่อเห็น 

คนข้างหลังติงสี่ไหลชัดเจน จู่  ๆ  ก็อดขำออกมาไม่ได้ แม้แต่แววตาของ 

เว่ยเจียงเย่ว์ยังเผยให้เห็นรอยยิ้มอยู่เล็กน้อย

เย่โย่วมองปราดเดียวก็จำได้ว่าคนที่ติดตามติงสี่ไหลคือเว่ยจิ้น  

หัวหน้าของกลุ่มเงาจันทรา  เมื่อประมุขติงได้รับแผนที่ส่วนแรกก็โยน 

ภาระให้คนผู้นี้เป็นแนวหน้านำทางไป  ข้างกายเว่ยจิ้นยังมีคนอีกผู้หนึ่ง  

สวมหน้ากากปิดใบหน้าครึ่งบนไว้ เผยเพียงมุมปากที่เผยอขึ้นเล็กน้อย  

มองดูคล้ายแสยะยิ้มอยู่หลายส่วน

เย่โย่วถาม “เขาคือ?”

เว่ยเจียงเย่ว์ตอบ  “เหรินเส้าเทียน  เป็นรองหัวหน้าของกลุ่ม 

เงาจันทรา มีหน้าที่คุ้มกันคุณชายติงเกือบตลอดเวลา พวกเขาน่าจะมาถึง 

วัดเส้าหลินพร้อมกันเมื่อวานนี้ เจ้าจึงไม่เคยเห็นมาก่อน”

เย่โย่วพยักหน้า รอจนกระทั่งพวกเขาเดินเข้ามาใกล้เส้นทางที่จะ 

ออกจากวัดเส้าหลินด้วยกัน

รถม้าเตรียมพร้อมนานแล้ว ทุกคนต่างแยกย้ายกันขึ้นไป

เว่ยเจียงเย่ว์ บุตรชายผู้นำสหพันธ์ และติงสี่ไหลย่อมอยู่ในรถม้า 

คันเดียวกัน ส่วนเย่โย่วซึ่งเป็นเสาหลักของพวกเขาก็ได้รับเชิญเข้ามาเช่นกัน

ทันทีที่เย่โย่วนั่งลง บุตรชายผู้นำสหพันธ์ผู้ซึ่งอดทนมานานในที่สุด 

ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป หัวเราะเสียจนร่างล้มลงท่ามกลางสายตาพิฆาตของ 

ติงสี่ไหล ร่างทั้งร่างยังกระตุกไม่หยุด

เย่โย่วถาม “ขำอะไรรึ”

“ข้า...ข้าเล่าเอง เรื่องนี้สุดยอดจริง  ๆ” บุตรชายผู้นำสหพันธ์ตะกาย 

ลุกขึ้นมา อาศัยจังหวะที่ยามนี้ติงสี่ไหลไม่อาจต่อยใครได้ ยิ้มพลางอธิบาย 

คลายความสงสัย “เพราะเว่ยจิ้นก็ตามมาด้วย”

เย่โย่วเลิกคิ้ว “แล้ว?”
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“เว่ยจิ้นมีอุปนิสัยเถรตรงและเป็นคนจริงจัง ไม่ว่านายน้อยของเขา 

จะทำสิ่งใด หากประมุขติงเอ่ยถาม เขาก็จะตอบตามความจริงทั้งหมด  

หากจะให้เล่าตั้งแต่แรกนั้น...” บุตรชายผู้นำสหพันธ์ลดเสียงลง เขายิ้มแล้ว 

เล่าเรื่องราวในอดีตของติงสี่ไหลที่คุณชายสำนักต่าง ๆ ล้วนรู้กันดี

ครั้งหนึ่งติงสี่ไหลติดตามประมุขติงออกไปข้างนอก ทว่าไม่ต้องการ 

กินอาหารร่วมโต๊ะ จึงหาข้ออ้างสักข้อเผ่นหนีไป

ยามนั้นเหรินเส้าเทียนไม่อยู ่ ประมุขติงจึงส่งเว่ยจิ้นไปตามดูติงสี่ไหล  

เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายไปวุ่นวายที่ใด ติงสี่ไหลคิดอย่างไร้เดียงสาว่าคนของกลุ่ม 

เงาจันทราล้วนว่าง่าย จึงสั่งให้เว่ยจิ้นเก็บเป็นความลับ แล้วมุ่งหน้าไปยัง 

หอคณิกา เว่ยจิ้นย่อมแจ้งประมุขติง เมื่อประมุขติงบุกมาถึง ติงสี่ไหล 

อยู่ในช่วงเข้าด้ายเข้าเข็มพอดี ครั้นเห็นบิดาก็ลุกขึ้นยืนอย่างเคร่งขรึม 

โดยสัญชาตญาณ ทว่าทั้งร่างเปลือยเปล่าล่อนจ้อน ช่วงล่างยังแข็งค้างอยู่ 

เสียด้วยซ้ำ ประมุขติงโกรธเกรี้ยวมากจนหวิดจะสับสิ่งนั้นของเขาทิ้งเสีย

เย่โย่วหลุดหัวเราะ

ติงสี่ไหลเศร้าโศกและขุ่นเคืองยิ่งนัก “เล่าพอหรือยัง ต้องหัวเราะ 

อีกกี่ปีถึงจะพอ”

“ข้าหัวเราะได้อีกครึ่งค่อนชีวิตเลยละ” บุตรชายผู้นำสหพันธ์หัวเราะ 

เยาะเย้ย ก่อนจะมองไปทางคุณชายเสี่ยวแล้วกล่าวปิดเรื่อง “ตั้งแต่นั้นมา  

ยามอาไหลเห็นเว่ยจิ้นจะรู้สึกเกรงกลัวเล็กน้อย ไม่กล้าทำซี้ซั้วต่อหน้าเขา”

เย่โย่วกระจ่างแจ้ง “เข้าใจแล้ว”

ติงสี่ไหลพึมพำแล้วเบือนหน้าหนี คร้านจะสนใจพวกเขาอีก

หลังจากเย่โย่วและพรรคพวกออกไป เหวินเหรินเหิงที่นั่งได้เพียงครู่หนึ่ง 

ก็มีคนของวัดเส้าหลินมาเรียกตัว

เพราะหมอเทวดาจี่และหมอเทวดาน้อยฟางพบจดหมายที่เขียน 

ด้วยลายมือในกองของจิปาถะพวกนั้น  หลังจากอ่านดูแล้วก็ได้รู้ เรื่อง 

ที่น่าสะพรึงกลัว เจ้าอาวาสจึงส่งคนมาเรียกพวกเขาทุกคนให้มารวมตัวกัน

ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงวันแล้ว เจ้าอาวาสจึงตัดสินใจจัดสถานที่ 
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ในห้องอาหาร วางแผนจะกินอาหารไปด้วยเสียเลย

เมื่อฉินเย่ว์เหมียนได้ยินก็ปวดศีรษะ จึงโบกมือกล่าว “ขืนกินผักอีก 

ข้าคงได้กลายเป็นผัก ไม่ต้องห่วงข้า เจ้าไปเถิด ข้าจะหาคนออกไปดื่มด้วย 

สักสองสามคน”

เหวินเหรินเหิงย่อมปล่อยฉินเย่ว์ เหมียนไป  แล้วเดินเข้าไปใน 

ห้องอาหารคนเดียว  เมื่อมองไปทางหมอเทวดาจี่ที่ยืนอยู่ตรงกลาง  

เห็นอีกฝ่ายที่ใบหน้าใจดีเสมอมากลับเคร่งขรึมอย่างหาได้ยาก จึงคาดว่า 

สถานการณ์น่าจะรุนแรงไม่น้อยทีเดียว

ผู้คนต่างทยอยมาจนครบ ครั้นหมอเทวดาจี่เห็นทุกคนมองมาที่เขา  

ก็อธิบายเรื่องนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทุกคนจึงได้รู้เรื่องราวว่า หมอเทวดาจี่และลูกศิษย์เจอจดหมาย 

โดยบังเอิญ ในนั้นมีบันทึกบางอย่างเกี่ยวข้องกับยา หลังจากพวกเขา 

วิเคราะห์อยู่สักพัก ก็สรุปได้ว่าเป็นยาที่ปรุงสำเร็จตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้ว

หลายคนสีหน้าเปลี่ยนไป “ว่าอย่างไรนะ”

เจ้าสำนักเก่อประหลาดใจจึงเอ่ยขึ้นว่า “หากปรุงสำเร็จตั้งนานแล้ว  

หมากสีขาวจะเสี่ยงภัยอยู่ในคุกผูถีต่อเพื่ออันใดกัน”

“หมากสีขาวกำลังปรุงยาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง” หมอเทวดาจี่ถอนหายใจ 

แผ่วเบาพลางกล่าว “ยาปรุงสำเร็จขั้นต้นใช้ได้ผลกับคนธรรมดาเท่านั้น  

หลังจากนั้นจึงเริ่มควบคุมผู้ฝึกยุทธ์ได้ ทว่าหากกำลังภายในสูงเกินไป 

ก็จะยังไม่ได้ผล”

ไม่จำเป็นต้องพูดส่วนที่เหลือ

การทีห่มากสขีาวอยูใ่นคกุผถูตีอ่ เขาตอ้งคดิจะผลติยาทีไ่ดผ้ลดยีิง่ขึน้  

เพื่อควบคุมยอดฝีมือที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเป็นแน่

“ยังมีอีกอย่างหนึ่ง”  หมอเทวดาจี่ เล่าต่อ  “หมากสีขาวพัฒนา 

ผงกกัเกบ็วญิญาณในโอสถนัน้เปน็พเิศษโดยใชต้วัยาหลายขนาน ในจดหมาย 

มีบันทึกอยู่บางส่วน สิ่งสำคัญคือหากเด็กถูกจับไปทดลองยา ในช่วงที่เด็ก 

กำลังสับสน พวกนั้นจะสร้างตัวตนและภูมิหลังใหม่ช่วงหนึ่งให้แก่เด็ก 

โดยละเอียด ซึ่งอาจทำให้ความทรงจำก่อนหน้าเลือนราง แล้วค่อย  ๆ  ลอบ 
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กล่อมเกลาจนเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว หมากสีขาวน่าจะเคย 

ลองใช้กับเด็กสักคนมาแล้ว”

ทุกคนสูดหายใจเย็นวาบทันที ยังไม่ทันได้แสดงความคิดเห็น ก็เห็น 

ศิษย์วัดเส้าหลินวิ่งเข้ามาบอกพวกเขาว่ามีคนส่งจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับ

พวกเขาจึงรีบหยัดกายลุกขึ้นเดินออกไป 

เมื่อตรวจดูลายมือบนซองจดหมายครู่หนึ่ง พบว่าหมากสีดำเป็นผู้ส่งมา  

ทั้งยังให้คนอื่นมาส่งจดหมายเหมือนครั้งก่อน ๆ เจ้าอาวาสฉือหยวนปล่อย 

คนที่มาส่งจดหมายไป แล้วเปิดออกอ่าน ประโยคแรกในจดหมายคือ  

ถามไปก็ไร้คำตอบสินะ

“...” ทุกคนได้แต่หน้าแดงก่ำ

พวกเขาก้มลงอ่านประโยคที่สอง  หากได้คำตอบแล้ว  ให้ถือว่า 

ข้ามิได้กล่าวประโยคด้านบนนั่นแล้วกัน

“...” ไม่รู้ว่าทุกคนอยากเฆี่ยนตีหมากสีดำกี่ครั้งกี่หนแล้ว ทว่าทำได้ 

เพียงอ่านต่อไปอย่างเงียบเชียบ กระทั่งเห็นหมากสีดำบอกว่าจดหมาย 

ฉบับนี้ส่งมาเพื่อเตือนสติว่า คนตายยังมีชีวิตลอยนวลอยู่

เจ้าสำนักเว่ยกล่าว “คนตายยังมีชีวิตอยู่หรือ”

คนอื่น ๆ ต่างพากันขบคิด อยากรู้ว่าหมากสีดำหมายถึงผู้ใด

เหวินเหรินเหิงคาดเดา “จะเป็นคนอย่างตาแก่ผีดิบหรือไม่ โอสถ 

ที่ปรุงจากคุกผูถีถึงขั้นสามารถควบคุมยอดฝีมืออย่างหลี่ตาเดียวได้   

หากหมากสีขาวยังไม่พอใจ คนที่ เขาคิดจะควบคุมย่อมเป็นยอดฝีมือ 

ไร้เทียมทานที่เหนือกว่าตาแก่ผีดิบนั่น และหากหมากสีดำไม่ได้หมายถึง 

ยอดฝีมือที่แกล้งตาย ก็น่าจะสื่อถึงบุคคลสำคัญบางคน หากรู้ว่าผู้ใด 

ที่ไม่ได้ตายจริง ๆ ก็จะค้นพบตัวตนของหมากสีขาว”

ผู้นำสหพันธ์ขมวดคิ้วจนติดเป็นนิสัย  “แต่ในช่วงสิบกว่าปีมานี้  

มีคนตายในยุทธภพมากมายเหลือเกิน”

“อืม...” ทุกคนปวดศีรษะ การคาดเดาจากคนตายไม่ต่างกับการ 

งมเข็มในมหาสมุทร
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จู่ ๆ เจ้าสำนักเก่อก็เอ่ยขึ้นว่า “น้ำหมึกนี้เพิ่งแห้งนี่”

ทกุคนมองไปทางเจา้สำนกัเกอ่ เหน็เขาชีไ้ปทีจ่ดหมายในมอืเจา้อาวาส 

ฉือหยวน แล้วกล่าวซ้ำ “น้ำหมึกเพิ่งแห้ง”

ประมุขติงได้สติขึ้นมาก่อน “หมายความว่าหมากสีดำเพิ่งเขียนได้ 

ไม่นาน  เขียนเสร็จก็หาคนข้างนอกส่งมาให้  วันนี้มีผู้ ใดออกจากวัด 

เส้าหลินบ้าง”

ดวงตาของทุกคนเป็นประกาย รีบร้อนส่งลูกน้องไปถามหา

ผลที่ได้ช่างน่าผิดหวังอย่างยิ่ง วันนี้บรรดาจอมยุทธ์ที่ขลุกอยู่ใน 

วัดเส้าหลินมาเป็นเวลาหลายวันล้วนออกไปข้างนอกจำนวนมาก ไม่ต้อง 

เอ่ยถึงใครอื่น ลำพังแค่คุณชายสำนักต่าง ๆ ก็ออกไปเป็นกลุ่มใหญ่แล้ว

“ทำบัญชีรายชื่อ” ประมุขติงเสนอ “อย่างน้อยก็จำกัดขอบเขต 

ให้แคบลงได้”

ทุกคนไม่คัดค้าน ต่อให้ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้จะไม่ใช่ตัวหมาก 

สีดำเอง  ก็ต้องเป็นผู้ ใต้บังคับบัญชา  หากเขียนจดหมายถึงพวกเขา 

ได้หลายครั้งหลายหน  ย่อมมีโอกาสรู้จักตัวตนของหมากสีดำอย่างยิ่ง  

และหากเจอตัวหมากสีดำ ก็จะถามถึงหมากสีขาวได ้ เรื่องราวจะได้คลี่คลาย 

สิ้นสุดลงเสียที

เมื่อพวกเขากลับไปที่ห้องอาหาร เห็นหมอเทวดาจี่ยังอยู่ จึงนึกถึงถ้อยคำ 

ก่อนหน้านี้  พลันตระหนักได้ว่าตอนที่คนเป่าขลุ่ยรู้จักกับเต๋อหรูต้าซือ 

คราแรกก็มีอายุเพียงไม่กี่ขวบเท่านั้น

เจ้าอาวาสฉือหยวนถาม “เป็นไปได้หรือไม่ที่นางจะกินยาเข้าไป”

หมอเทวดาจี่ส่ายหน้า “เอ่ยยากยิ่ง ต่อให้กินยาเข้าไป ทว่าผ่านมา 

นานหลายปีถึงเพียงนี้ ไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือไม่”

เจ้าอาวาสฉือหยวนกล่าวอมิตาภพุทธ หารือกับทุกคนพักหนึ่งแล้ว 

ตัดสินใจลองให้หมอเทวดาจี่รักษา จากนั้นค่อยเริ่มนำอาหารขึ้นโต๊ะ
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หลังจากเย่โย่ว  และพรรคพวกลงจากภูเขาก็ไปกินอาหารกลางวัน 

กันก่อน จากนั้นตรงไปที่เมืองเสี่ยงซิ่ง

เว่ยจิ้นมองดูเส้นทางสายนี้ ขณะหยุดพักกลางทาง เขากับเหริน 

เส้าเทียนก็เข้าไปอยู่ตรงหน้านายน้อยที่กำลังปลดทุกข์ แล้วจ้องมองอีกฝ่าย 

เงียบงัน

ติงสี่ไหลเอ่ยอย่างเนิบช้า “...เรื่องนี้มีสาเหตุ”

เว่ยจิ้นหาได้ปริปากไม่ ดูเหมือนจะรอให้เขาเอ่ยก่อน

ติงสี่ไหลผูกผ้าคาดเอวด้วยใบหน้าสงบนิ่ง ยืนเอามือไพล่หลัง  

แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่คล้ายคลึงกับบิดาว่า “ครั้งที่แล้วข้าเคยไปกินขนม 

ท้องถิ่นที่เมืองเสี่ยงซิ่ง รสชาติอร่อยถูกปาก หลังจากคุยกับพวกเขาเมื่อวาน  

ทุกคนต่างอยากลองชิมดูบ้าง ข้าเลยวางแผนจะพาพวกเขาไปกินสักครั้ง”  

เขามองไปทางเหรินเส้าเทียน “ใช่หรือไม่พี่เส้าเทียน”

เหรินเส้าเทียนยกมุมปากยิ้มเยาะเล็กน้อย

เขาอยากหัวเราะทุกครั้งที่เห็นนายน้อยเป็นเช่นนี้ แล้วเอ่ยว่า “อร่อย 

มากจริง ๆ ให้พวกเขาไปกินเถิด”

แน่นอนว่าประโยคสุดท้ายเป็นการบอกให้เว่ยจิ้นได้ยิน  เว่ยจิ้น 

พยักหน้า  ยังไม่ปริปากเช่นเดิม  ติงสี่ ไหลรับรู้ ได้ว่าเมื่อกลับไปแล้ว 

หากท่านพ่อไต่ถาม คนผู้นี้จะรายงานโดยไม่ขาดตกบกพร่องสักคำแน่นอน  

บทที่ 42  
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ทว่าเมื่อถึงยามนั้น พวกเขาคงจะสร้างความดีความชอบได้สักอย่างแล้ว  

ท่านพ่อต้องชมเชยเขาแน่

ทันใดน้ันหัวใจเขาพลันกระตุกวูบ แล้วกล่าวเรียบ  ๆ ว่า “หากพ่ีใหญ่เว่ย 

กังวลว่าท่านพ่อจะคัดค้าน เช่นนั้นท่านควรไปบอกเขาก่อนสักคำจะดีกว่า”

เหรินเส้าเทียนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อรู้ว่านายน้อยต้องการส่งเว่ยจิ้น 

กลับวัดเส้าหลิน กระนั้นเว่ยจิ้นก็ไม่ใช่คนโง่ ในเมื่อท่านประมุขมอบหมาย 

ให้อารักขานายน้อย เขาย่อมไม่จากไปไหน

ติงสี่ไหลยอมรับชะตากรรม ปีนขึ้นรถม้าอย่างวางมาด ขณะที่คิดจะ 

หาสหายสนทิมาบน่ระบายความในใจ กลบัเหน็อกีฝา่ยเอาแตจ่บัจอ้งคนขา้ง ๆ   

อย่างตะลึงพรึงเพริดจนเขาอดหันไปมองด้วยไม่ได้ สายตาปะทะกับใบหน้า 

งดงามเกินมนุษย์ที่งามประหนึ่งจะล่มเมืองโดยไม่ทันตั้งตัว ในชั่วพริบตานั้น  

สมองพลันว่างเปล่า ลิ้นพันกันเป็นปม “เจ้า...เจ้า...”

เย่โย่วเลิกคิ้วอย่างเบื่อหน่าย “ข้าทำไม”

ติงสี่ไหลส่ายหน้าดิก แล้วมองเขาด้วยความตกใจ

เว่ยเจียงเย่ว์ก็เฝ้าดูอยู่ข้าง ๆ เช่นกัน

น้ำค้างร้อยหญ้าเป็นโอสถวิเศษ เหวินเหรินเหิงทาให้คนผู้นี้ทุกวี่วัน 

ราวกับไม่เสียดายเงินทอง ยามนี้หากไม่ดูให้ละเอียดก็แทบจะมองไม่เห็น 

รอยแผลเป็นอีกแล้ว คิดว่าผ่านไปอีกสองสามวันก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง  

ยามที่ เขาเห็นคราแรกนั้น  ใบหน้าของคนผู้นี้สมบูรณ์เพียงครึ่งเดียว  

เมื่อได้ เห็นอีกในครานี้ยิ่ งส่งผลกระทบรุนแรง  ทำเอาผู้คนล้วนต้อง 

ประหลาดใจ

ไม่ต้องเอ่ยถึงติงสี่ไหล เขาต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะกลับมามีสติ 

อีกครั้ง เมื่อเห็นว่าเย่โย่วสวมหน้ากากปลอมตัวจึงถามด้วยความสงสัย  

“อยู่ดี ๆ เหตุใดจึงต้องปลอมตัว”

เย่โย่วถามกลับ “เจ้าหมายถึงจะให้ข้าไปเที่ยวหอชายบำเรอด้วย 

ใบหน้าเช่นนี้อย่างนั้นหรือ”

หากเป็นเช่นนั้น คาดว่าผู้คนจะเข้ามาห้อมล้อมต้อนรับเขาแต่เพียง 

ผู้เดียว...ทุกคนตรงนั้นพลันเงียบกริบ



11

อีซื่อหัวฉาง

ติงสี่ไหลสบตาสหายสนิทแล้วคิดในใจเหมือนกันว่า ‘เขามีหน้าตา 

งามเช่นนี้  เหวินเหรินเหิงยังมิกลายเป็นพวกตัดแขนเสื้อ1 อีกจริงหรือ  

สงสัยเหวินเหรินเหิงคงเป็นสัตบุรุษหลิ่วเซี่ยฮุ่ย2 กระมัง!’ 

จากอำเภอเล็ก  ๆ  ที่เชิงเขาวัดเส้าหลินไปยังเมืองเสี่ยงซิ่งใช้เวลาเดินทาง 

ครึ่งวัน ทว่าพวกเขาโชคดีที่คืนนี้มีตลาดกลางคืนในเมืองเสี่ยงซิ่ง จึงรีบมา 

จนถึงก่อนประตูเมืองปิดได้สำเร็จ ขณะนี้ยังมีคนเดินขวักไขว่อยู่บนถนน  

รถม้าถูกบังคับให้ชะลอความเร็วลง  เย่โย่วลงจากรถม้าโดยไม่ลังเล  

แล้วเดินลอยชายไปตามฝูงชน

เว่ยเจียงเย่ว์ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะทำสิ่งใดจึงตามไปด้วย

เย่โย่วมองไปรอบ  ๆ จากนั้นจึงเดินไปหาคนหาบเร่ขายของริมถนน 

ที่กำลังร้องเรียกลูกค้า แล้วถามด้วยรอยยิ้ม “พี่ชาย  ๆ ประตูเมืองใกล้จะ 

ปิดแล้ว ไฉนยังไม่กลับบ้านเล่า”

“ครอบครวัของขา้อาศยัอยูใ่นเมอืง ไมเ่ปน็ไรหรอกขอรบั” พอ่คา้ถาม  

“คุณชายจะรับชาหอมหมื่นหลี่หรือไม่ หอมเชียวนะขอรับ”

เย่โย่วเอ่ยตกลงง่าย ๆ ว่า “ได้ เอามาหนึ่งห่อ”

“ดียิ่ง”  พ่อค้าดีใจมาก  มือไม้รีบจัดของส่งให้เขาหนึ่งห่ออย่าง 

คล่องแคล่ว เนื่องจากกำลังจะปิดแผงขาย จึงเพิ่มชาให้เขาอีกนิดหน่อย

เย่โย่วรับของมา ให้เงินพ่อค้าสองตำลึง แล้วรั้งตัวอีกฝ่ายไว้ตอน 

จะทอนเงิน บอกว่าตัวเองมาเมืองเสี่ยงซิ่งเป็นครั้งแรก อยากรู้ว่ามีที่เที่ยว 

สนุกตรงไหนบ้าง พ่อค้ารู้จักดี จึงพูดคุยกับเขาขณะเดินหาบของขาย 

ไปด้วย

1 ใชเ้รยีกผูร้กัเพศเดยีวกนัของชาวจนีสมยัโบราณ มาจากตำนานรกัตดัแขนเสือ้ในสมยัราชวงศฮ์ัน่  

เมื่อฮ่องเต้ฮั่นอายกับคนรักหนุ่มรับใช้นาม ต่งเสียน นอนหลับกลางวันด้วยกัน ต่งเสียนนอนทับแขนเสื้อ 

ของฮ่องเต้ ครั้นฮ่องเต้ตื่นบรรทมก่อน ไม่อยากรบกวนคนรัก จึงทรงตัดแขนเสื้อตัวเองทิ้งแล้วลุกขึ้น  

จนกลายเป็นวลีอันโด่งดัง
2 สัตบุรุษสมัยชุนชิวจ้านกั๋วผู้เลื่องลือว่ามีคุณธรรมสูงส่ง ไม่ล่วงเกินอิสตรีหรือแสดงกิริยา 

ลวนลามแต่อย่างใด แม้จะอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันก็ตาม
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เว่ยเจียงเย่ว์ติดตามอยู่ข้าง ๆ ฟังพวกเขาเอ่ยถึงโรงเตี๊ยม อาหารว่าง  

และคณะละคร จากนั้นก็มีใครบางคนชี้มาทางเขาแล้วพูดว่า “จริงสิพี่ชาย  

สหายของข้าผู้นี้ชอบลิ้มลองของใหม่ไปเสียทุกที่ ไม่เช่นนั้นจะรู้สึกครั่นเนื้อ 

ครั่นตัว ไม่ทราบว่ามีหอชายบำเรอในเมืองเสี่ยงซิ่งหรือไม่” 

เว่ยเจียงเย่ว์ “...”

พ่อค้าอุทาน  “โอ้”  อย่างชัดเจน ก่อนจะใช้สองตามองพินิจพิเคราะห์ 

เว่ยเจียงเย่ว์อย่างมีเลศนัยแล้วแนะนำต่อไป  เย่โย่วตั้งใจฟัง ประเด็น 

สำคัญคือถามให้ได้ชื่อร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งนั้นออกมา  จนกระทั่ง 

รู้พอประมาณแล้วจึงกล่าวขอบคุณ ก่อนจะแยกตัวจากคนผู้นี้

เว่ยเจียงเย่ว์กล่าว “ข้าจะรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวหากไม่ได้ลิ้มลอง 

ของใหม่หรือ”

เย่โย่วเงยหน้าขึ้นมองเขา เว่ยเจียงเย่ว์ก็มองกลับเช่นกัน เห็นแววตา 

ของเย่โย่วเริ่มฉายแววลังเลสงสัย เว่ยเจียงเย่ว์กำลังคิดว่าควรอธิบาย 

สักสองสามคำหรือไม่ กลับได้ยินเย่โย่วถามเพียงว่า “หรือว่าข้าเดาถูกแล้ว”

เว่ยเจียงเย่ว์ “...”

“คุณชายรองเว่ย อย่าถือเป็นจริงเป็นจังเกินไป อาจทำให้หมดสนุก 

ได้มากทีเดียว” เย่โย่วพูดสั่งสอนทีเล่นทีจริง แล้วเดินไปยังสถานที่ที่มี 

รถม้าจอดอยู่เบื้องหน้า

เว่ยเจียงเย่ว์มองดูเย่โย่วท่ามกลางแสงไฟถนน รู้สึกเพียงว่าแม้แต่ 

แผ่นหลังอันราบเรียบของคนผู้นี้ก็ยังเจือความสง่างามและไม่สามารถ 

คาดเดาได้อยู่หลายส่วน ทำให้ผู้คนมิอาจมองทะลุและจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน  

ไม่มีทางรู้เลยสักนิดว่าเขาคิดสิ่งใดอยู่และคิดจะทำอันใด 

ติงสี่ไหลและคนอื่น  ๆ  รอพวกเขาอยู่ เมื่อเห็นทุกคนมากันครบแล้ว  

จึงเข้าไปในหอชายบำเรอ

เถ้าแก่เจนจัดอย่างมาก แค่ดูก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือกลุ่มนายน้อยสูงศักดิ์  

จึงรีบเข้ามาทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม  ขณะที่ เย่ โย่วคิดจะเอ่ยปาก  

พลันรู้สึกว่าบุตรชายผู้นำสหพันธ์กำลังดึงแขนเสื้อของเขาไว้ ครั้นเห็น 
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สายตาเขาจ้องมองไปยังร่างติงสี่ไหลที่ยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน ในไม่ช้าเถ้าแก่ 

ก็รู้ว่าพวกเขาต่างกำลังมองไปที่คนคนเดียวกัน จึงมองตามไปด้วย

ภายใตก้ารจดจอ้งของเวย่จิน้ ตงิสีไ่หลลอบสบถดา่หยาบคายอยูใ่นใจ  

ทว่าเขาจำต้องปั้นหน้าประหนึ่งประมุขติง เอ่ยด้วยแววตาเคร่งขรึมจริงจังว่า  

“เถ้าแก่ หาเด็กหนุ่มสองสามคนให้พวกเราหน่อย”

เถ้าแก่ตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะ ราวกับเป็นครั้งแรกที่เห็นคนมีท่วงท่า 

ภูมิฐานเช่นนี้ให้เกียรติมาอุดหนุนกิจการของเขา

กลุ่มคนของบุตรชายผู้นำสหพันธ์เกือบจะหลุดหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง  

รู้สึกอยู่ลึก  ๆ  ว่าคล้ายจู่  ๆ  ได้เห็นประมุขติงมาเที่ยวผู้หญิงโคมเขียว แม้แต่ 

เหรินเส้าเทียนยังอดหลุดขำไม่ได้

เถ้าแก่ถือได้ว่าหูตาว่องไว รีบดึงสติกลับมาแล้วกล่าวว่า “ได้ขอรับ  

เชิญคุณชายทุกท่านด้านใน ที่นี่มีทุกอย่างครบครัน รับรองว่าท่านจะพอใจ 

อย่างยิ่ง”

เย่โย่วถาม “ดาวเด่นของพวกเจ้าอยู่หรือไม่”

เถ้าแก่เอ่ยกลั้วหัวเราะ  “อยู่ขอรับ แต่ข้าว่าพวกคุณชายยังเป็น 

มอืใหมใ่นยทุธภพ เกรงวา่คงมาเยอืนเรอืนทงิจู๋3 ของเราเปน็ครัง้แรก ขอแจง้ 

ล่วงหน้าก่อนว่าดาวเด่นของพวกเราขายเฉพาะงานศิลปะ ไม่ขายเรือนร่าง 

ขอรับ”

“ข้ารู้” เย่โย่วกล่าว “ก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าดาวเด่นของพวกเจ้า 

เล่นพิณได้ไพเราะจับใจ วันนี้จึงตั้งใจมาฟังเขาบรรเลงสักเพลง เขาไม่ได้ 

ขายเรือนร่าง ยามนี้ก็ไม่น่าจะมีแขกมิใช่รึ”

เถ้าแก่กล่าว “ไม่มีแขกจริง ๆ ขอรับ”

เย่โย่วหยิบตั๋วแลกเงินให้เขาหนึ่งใบ “ขอห้องส่วนตัวให้ข้าผู้เดียว  

แล้วก็ห้องส่วนตัวสำหรับพวกเขาด้วย จัดหาชายหนุ่มรู้งานสักสองสามคน 

พูดคุยเป็นเพื่อนพวกเขาเสีย”

เถ้าแก่ยิ้มหน้าบาน เอ่ยรับคำด้วยความยินดี แล้วพาทุกคนขึ้นไปยัง 

3 แปลว่า สดับเสียงไผ่
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ชั้นบนด้วยตัวเอง พร้อมจัดห้องส่วนตัวให้พวกเขาสองห้อง จากนั้นก็ออก 

ไปเรียกคน คิดจะเลือกคนให้นายน้อยเหล่านี้อย่างดี ทันทีที่เขาเดินออกไป  

ทุกคนก็มองไปทางคุณชายเสี่ยวพร้อมกัน

เว่ยเจียงเย่ว์ถาม “เจ้าอยากได้ห้องส่วนตัวแยกต่างหากหรือ”

เย่โย่วตอบอย่างที่ควรจะเป็น “ข้าสูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมด พวกเจ้า 

คงไม่ได้คาดหวังให้ข้าติดตามไปค้นหาเบาะแสด้วยกันใช่หรือไม่ เรื่องนี้ 

ต้องอาศัยยอดจอมยุทธ์ทุกท่านแล้ว ข้าจะไปฟังเพลงสักเล็กน้อย หากมี 

อันใดก็เรียกข้าได้ทุกเมื่อ”

ทุกคน “...”

“พวกเจ้าคุยเล่นกับพวกเด็กหนุ่มสักสองสามคำ จากนั้นก็ถามว่า 

มีสิ่งใดไม่ชอบมาพากลบ้าง เมื่อสบโอกาสจงเดินไปให้ทั่ว ข้าเชื่อใจพวกเจ้า”  

ขณะที่เย่โย่วกล่าวก็เห็นเถ้าแก่พาคนกลุ่มหนึ่งเข้าประตูมา จึงทำทีเป็นเกี้ยว 

หยิกแก้มเด็กหนุ่มที่อยู่ใกล้เขาที่สุดหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ปล่อยพวกเขาทิ้งไว้

ทุกคน “...”

ชายหน้าบากเดินตามไปอย่างซื่อสัตย์ เห็นนายน้อยเสี่ยวเพิ่งรินสุราไป 

หนึ่งจอก ประตูก็เปิดออก 

ผู้มาเยือนสวมเสื้อคลุมยาวสีคราม เส้นผมสีดำตรงดกหนาสยาย 

ลงมาอย่างนุ่มนวล นัยน์ตาทั้งคู่ยาวรี รูปงามคมคาย ริมฝีปากยิ้มนิด  ๆ   

ท่าทางเป็นคนอารมณ์ดี

เขามองคุณชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาผู้นี้แล้วเอ่ยว่า “คารวะคุณชาย”

เย่โย่วเอ่ยกลั้วหัวเราะ “อืม”

ดาวเด่นนั่งลงตรงหน้า แล้วถามว่า “คุณชายอยากฟังเพลงใดขอรับ”

เย่โย่วเอ่ยด้วยน้ำเสียงละมุน “เพลงใดก็ได้ ขอเพียงเจ้าบรรเลง  

ข้าล้วนชอบฟังทั้งสิ้น”

ชายหน้าบาก “...”

เขาเริ่มเคลือบแคลงแล้วว่าครั้งนี้นายน้อยเสี่ยวออกมาเพียงเพื่อ 

ดื่มสุราหาความสำราญหรือไม่
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ดาวเด่นผู้นี้มีนามว่าฝูผิง เขาคุ้นเคยกับบทสนทนาเช่นนี้เป็นอย่างด ี 

จึงส่งยิ้มให้เย่โย่ว เมื่อตั้งพิณเรียบร้อยก็เริ่มดีดอย่างเบามือ เย่โย่วจิบสุรา 

หนึง่อกึ หรีต่าพริม้อยา่งสำราญใจ ระหวา่งนีเ้วย่เจยีงเยว่ม์าหาเขาถงึสองครัง้  

เมื่อเห็นว่าเขาเอาแต่จดจ้องดาวเด่น ก็คิดเป็นจริงเป็นจังว่าเย่โย่วไม่สนใจ 

เรื่องราวความคืบหน้า จึงเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะจากไปโดยไม่เอื้อนเอ่ย 

สิ่งใดทั้งสิ้น

เย่โย่วนั่งอย่างสบายอารมณ์ครู่หนึ่ง จนได้ยินเสียงวุ่นวายข้างนอก 

จึงสั่งว่า “ไปดูหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้น”

ชายหน้าบากละล้าละลังอยู่ครู่หนึ่ง ครั้นเห็นนายน้อยเสี่ยวชำเลือง 

มองเขาอีกครั้ง ในที่สุดก็พยักหน้า หยัดกายขึ้นแล้วออกไป

มีเสียงเอี๊ยดอ๊าดเบา  ๆ  แล้วในห้องก็เหลือเพียงเย่โย่วกับดาวเด่น 

เท่านั้น เสียงพิณไพเราะเสนาะโสตราวกับคำรักอ้อยอิ่งแว่วหวาน เย่โย่ว 

วางจอกสุราลง แล้วลุกขึ้นเดินไปหาดาวเด่นที่อยู่เบื้องหน้า เชยคางเขา 

ข้ามผ่านพิณที่กั้นขวางอยู่ พลางถามว่า “คนงาม ไม่ขายเรือนร่างจริงหรือ”

ฝูผิงเอนหลังเพื่อให้หลุดจากมือเย่โย่ว “ขอรับ หากคุณชายต้องการ  

สามารถไปหาคนอื่นได้ จะเลือกคนที่ถูกใจได้อย่างแน่นอน”

“แต่ข้าถูกใจเจ้าเข้าแล้ว จะทำอย่างไรดีเล่า” เย่โย่วนั่งลงข้าง  ๆ  

โอบไหล่ฝูผิง พลางดีดสายพิณเล่นไปมา “ตอนที่เพิ่งมาถึงเมืองเสี่ยงซิ่ง  

ข้าได้ยินมาว่าคุณชายฝูผิงโดดเด่นสันทัดด้านเพลงพิณ ไม่นึกเลยว่า 

แม้กระทั่งคนก็จะมีหน้าตางดงามถึงเพียงนี้ ทำให้ข้ามีใจให้ตั้งแต่แรกพบ 

จริง ๆ ต้องไขว่คว้ามาให้ได้จิตใจจึงจะสงบ”

ฝูผิงหลุบตาต่ำ “แต่คุณชาย...”

“เจ้าวางใจได ้ ข้าเป็นคนรักยืนยาว ไม่มีวันได้ใหม่ลืมเก่าเป็นอันขาด”  

เย่โย่วขัดจังหวะแล้วกล่าวต่อ  “อาชีพเช่นนี้ไม่มั่นคง  ไม่ช้าก็เร็วควร 

ลงหลักปักฐานให้ตัวเอง ศิษย์พี่ของข้าเป็นเจ้าสำนักซวงจี๋ เจ้าเคยได้ยิน 

ชื่อสำนักซวงจี๋หรือไม่ เป็นสำนักหนึ่งที่ทรงอิทธิพลมากในยุทธภพ หากเจ้า 

ติดตามข้าไป ย่อมไม่มีทางถูกเอาเปรียบแน่นอน”

ฝูผิงมองไปที่เขา
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เย่โย่วประสานสายตากับคนผู้นี้ ความรู้สึกลึกซึ้งในดวงตาดูราวกับ 

จะเออ่ลน้ออกมา เพยีงครูเ่ดยีวเขากจ็บัไหลฝ่ผูงิไว ้ แลว้ดนัเบา ๆ ใหค้นผูน้ัน้ 

เอนลงบนเบาะนุ่ม มืออีกข้างหนึ่งลูบแก้มสีชมพูของอีกฝ่ายไปด้วย

ฉับพลันนั้นเอง  ชายหน้าบากกับเว่ยเจียงเย่ว์ก็เปิดประตูเข้ามา  

จ้องมองไปที่ท่าทางของทั้งสองคน ต่างตะลึงงันไปพร้อมกัน

เย่โย่วไม่ได้หันกลับไป แต่ค่อย  ๆ  ใช้นิ้วหัวแม่มือลูบไล้แก้มของ 

ฝูผิงครู่หนึ่ง ฝูผิงกัดริมฝีปาก ผินหน้าหนีเล็กน้อย ทว่าไม่ได้ปฏิเสธ  

เย่โย่วหัวเราะแผ่วเบา ครานี้จึงค่อยมองไปยังคนทั้งสองที่ประตู “ยังไม่ออก 

ไปอีก อยากชมภาพร่วมอภิรมย์สด ๆ หรือ”

ชายหนา้บากกบัเวย่เจยีงเยว่ถ์อยออกไปราวกบัทอ่นไม้ แลว้ปดิประต ู

อีกครั้ง 

เย่โย่วพอใจมาก  ขยับนิ้วลงหมายจะปลดผ้าคาดเอวของฝูผิง  

ทว่าคนผู้นี้กลับรั้งเอาไว้

ฝูผิงเอ่ยถาม “คุณชายไม่กลับห้องหรือ” 

เย่โย่วตอบ “กลับห้องอะไรกัน ข้าอยากทำที่นี่”

พูดจบก็ปัดมือฝูผิงออก แล้วคลายผ้าคาดเอวต่อไป ฝูผิงสีหน้า 

หม่นลงเล็กน้อย เย่โย่วรีบสกัดจุดหลายแห่งบนตัวเขาอย่างฉับไว ควบคุม 

เขาไว้ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจึงปลดปล่อยพลังปราณแท้ออกมา ตรงเข้า 

ปิดผนึกจุดชีพจรใหญ่จุดหนึ่งเอาไว้

“เจ้า...” ในที่สุดฝูผิงก็หน้าถอดสี ดวงตาเรียวยาวย้อมด้วยแสง 

เย็นเยียบ เจือกลิ่นอายข่มขู่หลายส่วนในทันที แตกต่างจากการสงวนท่าที 

เมื่อครู่นี้โดยสิ้นเชิง

“ข้าอะไร” เย่โย่วเอนตัวเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มกริ่ม แล้วถามแทน 

อีกฝ่าย “ฝีเท้าของข้าอ่อนแรงเช่นนี้ เหตุใดถึงมีวรยุทธ์งั้นหรือ”

ฝูผิงกล่าว “เจ้าแสร้งทำใช่หรือไม่”

เย่โย่วไม่ตอบ เขาหยิบยาลูกกลอนหนึ่งเม็ดออกมายัดเข้าปากอีกฝ่าย 

อย่างไร้ความปรานี แล้วหยัดกายขึ้นยืน เดินไปหยิบกาสุราท่ามกลางสายตา 

ประหนึ่งอยากจะสังหารคนของฝูผิง พลางฟังเสียงเคลื่อนไหวแสนบางเบา 
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บนคาน ก่อนจะเดินกลับไปอย่างใจเย็น

เพิ่งจะสาวเท้าไปได้เพียงก้าวเดียว เงาดำร่างหนึ่งก็ตกลงมาอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง

เงาดำถือกระบี่ หลังจากตกถึงพื้นก็พุ่งตรงเข้าหาเย่โย่ว ทว่ากลับ 

สัมผัสเขาไม่ได้แม้แต่ชายผ้า อีกฝ่ายเห็นเพียงเงาคนแวบหายไป พลันรู้สึก 

เจ็บที่หลังคอ จากนั้นก็ไม่รับรู้สิ่งใดอีกเลย

เย่โย่วไม่ได้มองด้วยซ้ำ  เขาคว้าอีกฝ่ายขึ้นมา  แล้วโยนออกไป 

ทางหน้าต่าง

ฝูผิงก็ เห็นการเคลื่อนไหวของเขาไม่ชัดเจนเช่นกัน  สีหน้าจึง 

เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก “เจ้าเป็นใครกันแน่”

เยโ่ยว่เดนิกลบัไปขา้งกายฝผูงิ จบัคางแลว้กรอกสรุาลงไป ครัน้แนใ่จ 

ว่าฝูผิงกลืนยาลงไปแล้ว ก็ออกแรงบีบรัดคอจนแน่น ใบหน้าฝูผิงค่อย  ๆ   

เหยเก แม้จะโดนสกัดจุดไว้ ทว่าก็ยังบิดเบี้ยวได้เล็กน้อยเพราะขาดอากาศ 

หายใจ เย่โย่วยกมุมปากขึ้นแล้วกระซิบว่า “หากข้านับสามแล้วพวกเจ้า 

ไม่ถอนตัว ก็ทำได้เพียงเก็บศพเขาเท่านั้น หนึ่ง สอง...”

เสียงบนขื่อคานจากไปอย่างไม่เต็มใจ เย่โย่วชักมือกลับมา มองฝูผิง 

ไอเบา  ๆ  แล้วกล่าวว่า “ไม่ได้บอกเจ้าหรือ ว่าข้าเป็นศิษย์น้องของเจ้าสำนัก 

ซวงจี๋ หากเจ้าอยากรู้ก็ตามข้าไปที่วัดเส้าหลินสักเที่ยว หลีฮวาก็คงคิดถึงเจ้า 

เหมือนกันเป็นแน่  จริงสิ  นางถูกคนจับตัวไปกักขังที่วัดเส้าหลินแล้ว  

เจ้ารู้หรือไม่”

ฝผูงิพยายามผอ่นลมหายใจอยา่งเตม็ที ่ ขณะกำลงัจะปรปิาก กลบัถกู 

ปิดด้วยฝ่ามือ

ฝูผิงมองไปที่ดวงตาทั้งสองข้างของคนผู้นี้ รู้สึกเพียงว่าลูกนัยน์ตา 

สีอ่อนนั้นคมกริบและขี้เล่น ทว่ามองคนได้ทะลุปรุโปร่ง

เย่โย่วยิ้มแล้วกล่าว  “หากข้าเป็นเจ้า  ยามนี้ควรจะร้องเสียงดัง 

ขอความช่วยเหลือสิ”

ฝูผิง “...”

“ยอมแพ้เถิด คนที่ข้าถูกใจ ย่อมไม่ปล่อยให้หนีไปง่าย  ๆ  หรอก”  
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เย่โย่วยิ้มให้เขาหนึ่งหน ทว่าในดวงตากลับไม่ยิ้มตามสักเท่าไร กว่าฝูผิง 

จะคิดได้ถี่ถ้วน ก็ถูกชายผู้นี้อุ้มขึ้นมา จากนั้นโดนทุบจนหมดสติไป

 ชั่วขณะต่อมา ชายหน้าบากผลักประตูห้องออกอย่างกะทันหันด้วย 

สีหน้าเด็ดเดี่ยว

เขามองทั้งสองคน เห็นนายน้อยเสี่ยวอุ้มฝูผิงไว้ อีกทั้งดาวเด่นผู้นั้น 

ยังแก้มแดงระเรื่อ มีน้ำตาคลอเบ้า ราวกับถูกทำลายจนป่นปี้ไปแล้วก็มิปาน  

ดวงตาเขาพลันมืดหม่นลงทันที ด้วยรู้สึกผิดต่อเจ้าสำนักจึงกล่าวด้วย 

เสียงสั่นเครือ “ท่าน...เขา...”

เย่โย่ววางฝูผิงลง มองเขาที่หายใจไม่ออกจนน่าเวทนา  จากนั้น 

จึงค่อย  ๆ  จัดเสื้อผ้าอย่างเนิบช้า แล้วกล่าวอย่างแสนเสียดายว่า “เฮ้อ  

เขาน่ะ เมื่อครู่ถูกข้าเล้าโลมมากไปหน่อย เลยเป็นลมไปเสียแล้ว”

ชายหน้าบากรีบคว้าหญ้าช่วยชีวิตไว้อย่างว่องไว “ไม่...ไม่ได้ทำ?”

เย่โย่วเลิกคิ้ว “เจ้าคิดว่าข้าจะเร็วถึงเพียงนี้เลยหรือ”

“...” ชายหน้าบากไม่ต้องการสนทนาเรื่องนี้กับเขา ขณะที่กำลังจะ 

เกลีย้กลอ่มใหพ้อแคน่ี้ กลบัไดย้นิอกีฝา่ยกลา่ววา่ “เขาสญัญาวา่จะตามขา้ไป  

ข้าจะพาเขาไปด้วย”

ชายหน้าบาก “...”
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ประตูห้องส่วนตัว  เปิดอยู่ ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งร้องตะโกน 

เกรี้ยวกราดชัดเจน “เจ้าพวกผายลมสุนัขเข้าผิดห้อง! พวกเจ้าเจตนาเป็นแน่  

เจ้าพวกเด็กสารเลว!”

“ด่าใครกัน พ่อข้ายังไม่เคยดุว่าข้าเช่นนี้ด้วยซ้ำ พวกข้าจ่ายเงินชดใช ้

ไปหมดแล้ว เจ้ายังคิดจะ...” ติงสี่ไหลกล่าวไปได้ครึ่งหนึ่งก็เปลี่ยนคำพูด 

เสียดื้อ  ๆ กลับมาใช้น้ำเสียงจริงจังกล่าวอย่างเรียบเฉยว่า “อืม เรื่องนี้ 

เป็นความผิดของพวกเราโดยแท้ ถูกคนเข้ามาขัดจังหวะจนไม่อาจแสดง 

สมรรถภาพได้ เป็นผู้ใดก็คงอารมณ์ไม่ดีทั้งนั้น ข้าเข้าใจท่าน”

“ฮ่า  ๆ  ๆ  ๆ...” คุณชายสำนักต่าง  ๆ  มิอาจทนได้อีกต่อไป จึงระเบิด 

เสียงหัวเราะสนั่นหวั่นไหว

“หุบปาก หัวเราะสิ่งใดกัน!” ชายผู้นั้นยังคงแผดเสียงคำรามด้วย 

ความโกรธขึ้ง “ข้าถูกพวกเจ้าทั้งหมดก่อกวนนะ!”

“ก็ได้ ท่านลุง หากกล่าวเช่นนี้แล้วทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นบ้าง ก็ถือ 

เสียว่าพวกเราก่อกวนจะดีกว่า” บุตรชายผู้นำสหพันธ์เอ่ยแทรก แล้วเปลี่ยน 

หัวข้อสนทนา “ทว่าข้ารู้จักหมอฝีมือไม่เลวท่านหนึ่ง ท่านไม่อยากไปลองดู 

จริงหรือ”

“ฮ่า ๆ ๆ ๆ...” คุณชายสำนักต่าง ๆ หัวเราะครืนอีกครั้ง

จู่ ๆ เสียงของชายคนนั้นก็ดังขึ้นอีกระดับ ราวกับจะอาเจียนเป็นเลือด  

บทที่ 43 
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“เรียกผู้ใดว่าลุง ข้ามิได้แก่ขนาดนั้นนะ!”

บุตรชายผู้นำสหพันธ์ประหลาดใจ “จริงหรือ แต่ดูเหมือนแก่มากนะ”

“สามหาว พวกเจ้านี่มัน...”

เย่โย่วได้ยินสองสามคำก็ส่งสายตาสอบถามไปทางชายหน้าบาก

ชายหน้าบากยิ้มเจื่อนแล้วอธิบายสั้น ๆ ว่า “พวกเขาถามชายบำเรอว่า 

มีลูกค้าประจำ คนแปลก  ๆ  หรือเรื่องแปลก  ๆ  บ้างหรือไม่ ก็ได้ความว่า  

มีลูกค้าคนหนึ่งจะมาทุกวันที่สิบห้าของเดือน ดูน่าสงสัย พอดีวันนี้เป็น 

วันที่สิบห้า พวกเขาจึงลองลอบเข้าไปในห้องของคนผู้นั้น แต่ดันเผลอ 

ส่งเสียงดัง ทำให้คนผู้นั้นตื่นตกใจ จึงเริ่มโต้เถียงกัน”

“อืม ไม่เลว” เย่โย่วหัวเราะ น้ำเสียงแฝงความขี้เล่นไว้เล็กน้อย

เป็นเพราะความบุ่มบ่ามของพวกเขา คนภายนอกจึงไม่ได้ยินเสียง 

เคลื่อนไหวในห้องของเย่โย่ว

ชายหน้าบากประหลาดใจ “ไม่เลว?”

เยโ่ยว่เอย่กลัว้หวัเราะวา่ “คนหนุม่ไฟแรง แมท้ำผดิพลาดกย็งัควรคา่ 

ให้ชื่นชมว่าไม่เลวไม่ใช่หรือ”

ชายหนา้บากรูส้กึวา่นายนอ้ยเสีย่วไมไ่ดห้มายความเชน่นัน้ ทวา่เอย่ไป 

ก็ไร้ประโยชน์ เพราะถึงอย่างไรทั้งสองฝ่ายก็มีปากเสียงกันไปแล้ว บัดนี้ 

มีเรื่องสำคัญกว่าจะต้องจัดการ ซึ่งเขาถือคติว่า ‘ยอมให้ท่านประมุขเย่ 

ขุ่นเคือง  แต่จะไม่ยอมให้เจ้าสำนักเสียใจ’  จึงเตรียมเข้ามาจับเย่โย่ว 

มัดไว้เสีย

เขามองดาวเด่นอย่างกังวล  แล้วคิดหาเหตุผลที่พอจะฟังขึ้น  

“นายน้อยเสี่ยว การไถ่ตัวดาวเด่นนั้นราคาย่อมไม่น้อยเป็นแน่ เราไม่ได้ 

พกเงินออกมามากมายถึงเพียงนั้น มิสู้ให้เขารอที่นี่ก่อน หลังกลับถึง 

วัดเส้าหลินค่อยขอให้เจ้าสำนักส่งคนมารับตัวเขาจะดีกว่านะขอรับ”

เย่โย่วกล่าว “เจ้าไม่รู้หรือว่าดาวเด่นผู้นี้พิเศษมากนะ เขาเป็นศิลปิน 

ขายศิลปะ ไม่ได้ขายเรือนร่าง หากเขาได้พบผู้ที่อยากติดตามในอนาคต  

ก็สามารถติดตามคนผู้นั้นไปได้โดยไม่ต้องเสียแม้แต่สตางค์แดงเดียว  

เบาใจได้ ไม่ต้องใช้เงินหรอก”
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ชายหน้าบาก “...”

เหตุใดบนโลกนี้ถึงมีเถ้าแก่ที่ใจกว้างถึงเพียงนี้เล่า!

ขณะนั้นเว่ยเจียงเย่ว์ก็เดินเข้ามาพอดี 

เขาแค่กลัวว่าจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นอย่างเมื่อครู่ จึงสองจิตสองใจ 

อยู่ที่หน้าประตูมาตลอด จนกระทั่งเห็นคนของสำนักซวงจี๋ยังไม่ออกมา  

จงึทนไมไ่หวตอ้งการจะไปสบืสาวมลูเหต ุ เมือ่มาถงึกม็องไปยงัคนบนพืน้แลว้ 

เอ่ยถาม “เกิดสิ่งใดขึ้น”

เย่โย่วมอบคำตอบเดียวกันแก่เขาอย่างสบาย  ๆ  พร้อมบอกอย่าง 

ยินดีปรีดาว่าดาวเด่นตัดสินใจจะติดตามเขาไปด้วย

เวย่เจยีงเยว่ท์ีเ่พิง่เกดิความคดิชัว่แลน่ขึน้ในใจวา่ ‘คณุชายเสีย่วอาจม ี

จุดประสงค์อื่น’ พลันต้องปัดทิ้งไปเสีย เขาขมวดคิ้วจ้องมองฝูผิงที่กำลัง 

สลบไสล นึกสงสัยว่าคนผู้นี้ทำให้คุณชายเสี่ยวถูกใจได้อย่างไร

เย่โย่วไม่สนใจแววตาสงสัยของอีกฝ่าย ช้อนร่างคนบนพื้นไปวาง 

บนเตียงนุ่มที่อยู่ด้านข้าง ทั้งยังรวบผมยาวให้อย่างระมัดระวัง ชายหน้าบาก 

เห็นแล้วหัวใจพลันเย็นเยียบ

ยามนี้ติงสี่ไหลที่อยู่ข้างนอกก็หมดความอดทนในที่สุด จึงกล่าว 

สั้น ๆ ว่า “เส้าเทียน”

เหรินเส้าเทียนยิ้มแล้วใช้นิ้วมือสะกิดเบา  ๆ  ที่เสาสีแดงข้าง  ๆ นิ้วมือ 

ทั้งนิ้วพลันหายวับเข้าไปในเสาทันที ราวกับสะกิดเต้าหู้อย่างไรอย่างนั้น

ชายผู้นั้น “...”

ติงสี่ไหลกล่าวด้วยใบหน้าเคร่งขรึม “ท่านลุง คิดเสียว่าพวกเรา 

ชดใช้ให้แล้วเถิด ยามนี้ได้เวลาแล้ว สู้เข้านอนเร็วหน่อยจะดีกว่า”

ชายคนนั้นมองไปที่เสา ข่มมาดโอหังเอาไว้ แล้วเดินจากไปด้วย 

ความโกรธเคือง

คุณชายสำนักต่าง ๆ กวาดตาเห็นห้องส่วนตัวของคุณชายเสี่ยวเปิดอยู่ 

จึงเดินไปหา เมื่อครู่นี้เถ้าแก่ยุ่งอยู่กับการห้ามคนตีกัน ยามนี้คิดถึงดาวเด่น 

ของตัวเอง จึงรีบสาวเท้าตามไปที่ประตู ครั้นเห็นฝูผิงหมดสติ สีหน้าพลัน 

เปลี่ยนไปเล็กน้อย “เขาเป็นอะไร”
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เย่โย่วใบหน้าเปื้อนยิ้ม เอ่ยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นรอบที่สาม 

เถ้าแก่ประหลาดใจ กล่าวว่า “จะเป็นไปได้อย่างไร”

เย่โย่วกล่าว “จะใช่หรือไม่ พรุ่งนี้เจ้าถามเขาก็ได้”

เถ้าแก่สำลัก แอบคิดเรื่องนี้ในใจพลางกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นพวกท่าน 

มิสู้กลับห้องไปก่อนจะดีกว่ากระมัง”

เย่โย่วกล่าว “ไม่ต้อง ข้าชอบห้องรับรองนี้มาก คืนนี้จะนอนที่นี่”

เถ้าแก่ลังเลครู่หนึ่ง ในที่สุดก็ไม่ได้คัดค้าน สั่งให้คนนำผ้านวมมาให้ 

แล้วออกไป เย่โย่วโบกมือเป็นสัญญาณว่าให้คนที่เหลือออกไปได้

คณุชายผูห้นึง่อดถามไมไ่ดว้า่ “พวกเราไมพ่บสิง่ใดทีเ่ปน็ประโยชนเ์ลย  

คุณชายเสี่ยวมีความเห็นอย่างไร”

เยโ่ยว่เงยีบไปครูห่นึง่ แลว้ถอนหายใจเบา ๆ กอ่นจะกลา่ววา่ “เชน่นัน้ 

ก็ไปค้นห้องของฝูผิง ดูว่ามีห้องลับหรือทางลับซ่อนอยู่หรือไม่” 

ทุกคนถึงกับผงะ

ชายหน้าบากมองเห็นความหวังอันริบหรี่ “นายน้อยเสี่ยวรู้สึกว่าเขา 

มีพิรุธใช่หรือไม่”

“เปล่า ข้าแค่คิดว่าฝูผิงมีสถานะค่อนข้างพิเศษในหอชายบำเรอแห่งนี้  

เมื่อครู่เขาตกลงปลงใจจะตามข้าไปโดยสมัครใจ  ไม่รู้ว่าคิดจะอาศัยข้า 

แอบเข้าวัดเส้าหลินหรือไม่” เย่โย่วหยุดชะงักแล้วกระซิบว่า “ตั้งแต่สูญเสีย 

วิทยายุทธ์ไปจนหมด ข้าก็อยากหาใครสักคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอย่างสงบ 

และมั่นคง ไม่ง่ายเลยกว่าจะเจอคนที่ถูกใจ หวังเพียงว่าเขาจะไม่โกหกข้า”

เมื่อทุกคนได้ยินกลับไม่อยากไปค้นหาสักเท่าใดแล้ว

แต่ชายหน้าบากผู้เย็นชาและโหดเหี้ยมตัดสินใจว่าจะไปค้นหาให้ 

ละเอียดรอบคอบสักตั้ง ถึงขั้นคิดจะขุดทางลับขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วยัด 

ความผิดใส่ฝูผิงเสียด้วยซ้ำ

“ไปเถิด ไม่ต้องห่วงข้า ต่อหน้าผู้กล้าชาวยุทธ์ ความรักระหว่าง 

หนุ่มสาวจะถือเป็นกระไรได้” เย่โย่วกล่าวจริงจังอย่างยิ่ง แล้วยังฝากฝัง 

ในตอนท้ายว่า “หากเขามีความผิดจริง มิวายเถ้าแก่คงมีมลทินด้วย ยามที ่

ค้นหาอย่าให้เถ้าแก่จับได้ พวกเจ้ามีกันตั้งหลายคน จับตาดูเถ้าแก่ไว้สักคน  
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เรื่องแค่นี้คงทำได้ใช่หรือไม่” 

ทกุคนพยกัหนา้แลว้หมนุตวัเดนิจากไป ชายหนา้บากยอ่มตามไปดว้ย  

ก่อนออกไปยังเรียกหาคนของสำนักซวงจี๋ กำชับให้พวกเขาคุ้มกันนายน้อย 

เสี่ยวให้ดี อย่าให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดใด  ๆ  เด็ดขาด คนในสำนักเหล่านั้น 

ขานรับ เดิมต้องการเข้าไปในห้อง ทว่านายน้อยเสี่ยวกลับเชิญออกมา 

ด้วยคำพูดไม่กี่คำ จึงทำได้เพียงยืนเงี่ยหูฟังอยู่นอกประตูเท่านั้น

ห้องเงียบสงบลงอีกครั้ง เย่โย่วแหวกปอยผมยาวของฝูผิงออก  

มองไปที่ลายนิ้วมือจาง  ๆ  สองรอยบนคออีกฝ่ายแวบหนึ่ง จากนั้นจึงหยิบ 

น้ำค้างร้อยหญ้าออกมาทาให้หนึ่งชั้น คิดว่ารอยแผลสมควรจะหายได้ใน 

ชั่วข้ามคืน

เขากลับไปนั่งที่ จัดระเบียบความคิดของตนพลางรอข่าวอย่างอดทน  

เมื่อดื่มไปจนถึงถ้วยที่สาม ชายหน้าบากก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมารายงาน 

ด้วยความตื่นเต้น

เย่โย่วถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา “พบสิ่งผิดปกติจริงหรือ”

ชายหน้าบากมองดูท่าทีของนายน้อยเสี่ยว พยายามทำให้น้ำเสียง 

ฟังดูสับสนเล็กน้อย แล้วกล่าวว่า “ขอรับ มีทางลับ ทีแรกคุณชายติง 

และคนอื่น ๆ ปรึกษากันว่าจะเข้าไป แต่พวกเหรินเส้าเทียนขวางไว้ขอรับ”

เย่โย่วไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียว

คนของเขาจับตามองหลีฮวามานานแล้ว รู้ว่านางมีบ้านอยู่ในเมือง 

เสี่ยงซิ่ง หายไปสักระยะหนึ่งก็จะมาสักครั้ง และอาจมีทางลับในบ้าน  

เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนว่าเส้นทางนั้นนำไปสู่แห่งใด บ้านหลังนั้นอยู่ 

ทางตะวันออกของเมือง  ทว่าหอชายบำเรออยู่ทางตะวันตกของเมือง  

อยู่ห่างกันมากเกินไป อีกทั้งคนของเขาเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของ 

ดาวเดน่ หลงัจากสอบถามจนไดรู้ว้า่มคีวามเกีย่วดองทางเครอืญาตกิบัเถา้แก ่

อยู่บ้าง จึงไม่ได้คิดมาถึงเรื่องนี้

ยิ่งไปกว่านั้นคนของหมากสีขาวผู้สั่งการไปยังคุกผูถีกลับเป็นเพียง 

เด็กหนุ่ม จึงน่าแปลกใจอยู่บ้าง เมื่อครั้งฟังติงสี่ไหลและคนอื่น  ๆ  เล่าจบ  

พลันตระหนักถึงจุดนี้จึงพาคนมาที่นี่ 
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เขาหลับตา “อืม ข้าเข้าใจแล้ว” 

ชายหน้าบากกล่าว “แล้วเขา...”

“ใชแ้ผนซอ้นแผน” เยโ่ยว่กลา่ว “ไหน ๆ เขากอ็ยากไปวดัเสา้หลนิแลว้  

ข้าจะพาเขาไป มัดเขาไว้ก็พอ”

ชายหน้าบากรู้สึกสบายใจ แนะว่า “นายน้อยเสี่ยวรีบเข้านอนเร็ว 

สักหน่อยเถิดขอรับ”

เย่โย่วกล่าว “เจ้าไปเถิด ข้าอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาที่นี่”

เด็กหนุ่มผู้นี้มีดีอะไร จะดีเลิศเท่าเจ้าสำนักของพวกเขาได้หรือ

ชายหน้าบากไม่เข้าใจ ยืนเฝ้าอยู่ข้างนายน้อยเสี่ยวเงียบ  ๆ จนกระทั่ง 

เกือบรุ่งสางถึงค่อยเปลี่ยนกะ เตรียมพักผ่อนสักงีบ กลางวันจะได้ออก 

เดินทางได้

ทว่าเย่โย่วให้คนออกไปเฝ้าข้างนอกเหมือนเดิม แล้วเดินไปนั่ง 

ที่เตียงนุ่ม ตวัดปอยเส้นผมละเอียดของฝูผิงขึ้นมาเล่นพลางเอ่ยว่า “หากยัง 

ไม่ตื่นอีก ข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะ”

ฝูผิงลืมตา “เจ้าให้ข้ากินสิ่งใด”

“ยังต้องถามอีกหรือ ย่อมต้องเป็นยาพิษอยู่แล้ว หากไม่กินยาแก้พิษ 

ภายในสามวันจะตายอย่างทุรนทุรายในทันที” เย่โย่วถามอย่างอ่อนโยน  

“เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อใช้กำลังภายใน ช่องท้องจะเจ็บปวดอย่างรุนแรง 

ใช่หรือไม่”

ฝูผิงไม่เปิดปากเอ่ย

เหตุผลที่เขาไม่ส่งเสียงในยามที่ฟื้นคืนสติแล้ว เป็นเพราะรับรู้ได้ว่า 

ร่างกายไม่ค่อยปกติจึงไม่วู่วาม เขาถาม “เจ้าคิดจะทำสิ่งใด” 

เย่โย่วตอบ “เชิญเจ้าไปวัดเส้าหลิน เจ้าอาวาสฉือหยวนปฏิบัติต่อ 

ผู้คนอย่างดีเสมอมา อย่างไรเสียก็คงไม่สังหารเจ้าหรอก”

ฝูผิงจ้องเขาเขม็ง “ยาถอนพิษเล่า”

เย่โย่วกล่าว “เดี๋ยวเจ้าบอกเถ้าแก่ว่าเต็มใจจะไปกับข้า ข้าจะให้เจ้า 

เมื่อออกจากเมือง ข้าเอ่ยคำไหนคำนั้น”

ฝูผิงกล่าว “เหตุใดข้าต้องเชื่อเจ้า”
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เย่โย่วยิ้มระรื่น วางปอยผมลง ลูบใบหน้าอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบายิ่ง  

“ยอดรัก ตอนนี้เจ้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ทำได้เพียงเชื่อใจข้าเท่านั้น” 

ฝูผิงนิ่งเงียบ

เย่โย่วคลายจุดชีพจรแล้วปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว 

เช้าวันรุ่งขึ้น ติงสี่ไหลและพรรคพวกเห็นดาวเด่นมองเถ้าแก่เดินเข้า 

ประตูมา ก่อนจะสารภาพว่าตกหลุมรักคุณชายเสี่ยวตั้งแต่แรกพบ เชื่อว่า 

คุณชายเสี่ยวเป็นบุพเพสันนิวาสของตน จะติดตามเขาไปจนสุดหล้าฟ้าเขียว 

และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เถ้าแก่อ้าปากค้าง ทว่าไม่ได้ขัดขวาง “ถ้าเช่นนั้นก็ไปเถิด”

ตงิสีไ่หลและคนอืน่ ๆ รูต้ัง้แตเ่มือ่คนืแลว้วา่ฝผูงิหลอกใชค้ณุชายเสีย่ว  

ทว่าเพื่อประโยชน์ของแผนการใหญ่ พวกเขาจึงไม่เปิดโปง เพียงแสร้งทำ 

เป็นไร้เดียงสา แล้วพาฝูผิงไปวัดเส้าหลิน ถึงอย่างไรคนผู้นี้ก็คือคนของ 

หมากสีขาว จึงถือว่าพวกเขาได้สร้างความดีความชอบเช่นกัน

ทว่า...พวกเขาอดมองคุณชายเสี่ยวด้วยความเห็นใจไม่ได้ 

เย่โย่วมองฝูผิงอย่างเงียบเชียบ แววตาดูสับสนเจือความเจ็บปวด 

รวดร้าวใจอยู่ในทีเล็กน้อย

ทุกคนพลันเป็นทุกข์ไปด้วย ต่างพากันเชื้อเชิญให้เขาขึ้นรถม้า

เย่โย่วกล่าว “ไม่เป็นไร ข้าไปคันเดียวกับเขาได้”

โอ๊ย ช่างน่าอึดอัดเสียนี่กระไร!

ทุกคนอดเกลี้ยกล่อมไม่ได้ ทว่าเย่โย่วตัดสินใจแล้ว ไม่สนใจว่า 

ผู้ใดจะห้ามปราม ก้าวเข้าไปในรถม้าที่เถ้าแก่เตรียมไว้ให้ฝูผิง

ฝูผิงมองเขาอย่างเฉยเมย “เจ้าพูดสิ่งใดกับพวกเขา”

เย่โย่วยิ้มพลางกล่าว “เจ้าเดาสิ” 

ฝผูงิไมอ่ยากใสใ่จจงึเบอืนหนา้หนไีปทางอืน่ จนกระทัง่รถมา้แลน่ออก 

จากประตเูมอืงถงึมองไปทางชายผูน้ัน้อกีครัง้ เยโ่ยว่เขา้ใจแจม่แจง้จงึหยบิยา 

ให้เขาหนึ่งเม็ด ฝูผิงลังเลครู่หนึ่งก่อนจะกินเข้าไปในชั่วพริบตา หลังจากนั้น 
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ไม่นานเมื่อรู้สึกได้ว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เอ่ยถาม “เมื่อวานเจ้าถูกเปิดโปงแล้ว  

ไม่กลัวว่าคนของข้าจะส่งข่าวกลับไปที่วัดเส้าหลินแล้วหรือ”

เย่โย่วยิ้มเล็กน้อย ไม่ตอบเขา

ยามนี้ผู้คนในวัดเส้าหลินต้องการเพียงหาวิธีจับตัวหมากสีขาว 

ให้อยู่หมัด บรรดาเจ้าสำนักเหล่านั้นต่างจับตามองกันเอง หมากสีขาว 

ถูกกดดันจากรอบด้าน ย่อมไม่กล้ารับข่าวสารส่งเดช ส่วนเจ้าเมืองเสี่ยงซิ่ง 

ก็ถูกจับไว้แล้ว พวกเขาปราศจากผู้นำ เกรงว่าไม่อาจกระทำการบุ่มบ่าม 

ได้ชั่วคราว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคืนนี้ประตูเมืองปิดแล้ว หากพวกเขาคิดจะ 

สง่ขา่วไปขา้งนอก กท็ำไดเ้พยีงใชน้กพริาบสือ่สารเทา่นัน้ ทวา่เยโ่ยว่มลีกูนอ้ง 

อยู่ในเมืองเสี่ยงซิ่งไม่น้อย ไม่มีทางปล่อยให้นกพิราบบินออกไปได้แม้แต่ 

ตัวเดียว

สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อรุ่งสางฝูผิงเอ่ยปากด้วยตนเองว่าจะออกไปกับ 

พวกเขา เถา้แกค่งคดิวา่ฝผูงิอยากจะลอบเขา้วดัเสา้หลนิเปน็แน่ จงึยิง่ไมก่ลา้ 

วู่วาม

ฝูผิงรออยู่พักใหญ่กลับไม่เห็นอีกฝ่ายปริปาก จึงมองเขาสองสามครั้ง 

แล้วเปลี่ยนคำถาม “เจ้าจับข้ากลับไป ไม่กลัวข้าจะเปิดโปงว่าเจ้าคือหมาก 

สีดำหรือ เจ้า...”

ทันใดนั้นเย่โย่วใช้มือสกัดจุดชีพจร  ครานี้ฝูผิงมิอาจหลบหนีได้ 

เช่นเดิม เขารู้ดีว่าวิทยายุทธ์ของชายผู้นี้สูงส่งเหลือเกินจึงจำต้องหุบปาก 

เอาไว้ แม้อยากรู้ว่าเขาจะทำสิ่งใดต่อไปก็ตาม เย่โย่วยิ้มให้อีกครา ช้อนคน 

ผู้นี้ไว้ในอ้อมแขน แล้วเริ่มปลดเปลื้องเสื้อผ้าของอีกฝ่าย

ฝูผิงจ้องตาเขม็ง

“อย่าตกใจไป” เย่โย่วกล่าว “ข้าแค่อยากค้นดูว่าเจ้ามีสิ่งของที่เป็น 

ประโยชน์ติดตัวมาหรือไม่ หากข้าหาป้ายหยกได้สักชิ้นแล้วนำไปลวงหลีฮวา 

สักหน่อย นางน่าจะถูกหลอกล่อง่ายกว่าเจ้ามากทีเดียว”

“...” หากฝูผิงขยับได้ ย่อมขอสู้ตายอย่างแน่นอน 
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ทั้งสองคนใช้กำลังภายในระงับเสียงพูดคุยไว ้ ชายหน้าบากที่นั่งอยู่ข้างนอก 

จึงไม่ได้ยินเสียง

เขาเพียงรู้สึกว่าในรถม้าเงียบสนิทไปชั่วขณะ จึงอดเหลียวหลังแล้ว 

ยกผ้าม่านรถม้าขึ้นแอบดูแวบหนึ่งไม่ได้  ครั้นเห็นนายน้อยเสี่ยวอุ้มคน 

ไว้ในอ้อมแขนก็สลดในทันใด

เย่โย่วเหลือบมองออกไปด้านนอก 

ชายหน้าบากลดม่านลงด้วยความเศร้าระทม

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เถ้าแก่ก็พบสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือบนพิณ 

ของฝูผิง ใบหน้าพลันเปลี่ยนสี รีบส่งคนไล่ตามไป ไม่สนว่าต้องลงทุน 

ลงแรงเท่าใด ขอเพียงช่วยฝูผิงกลับมาให้ได้

กลุ่มคนจากเงามืดพุ่งร่างราวสายลมพัดแรงไปตามทิศทางที่คุณชาย 

สำนักต่าง ๆ จากไปในทันใด
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ชายหน้าบาก  ร้อนใจประหนึ่งนั่งอยู่บนกองเพลิง

เขาตั้งใจฟังเสียงเคลื่อนไหวในรถม้าสักพัก  ในที่สุดก็ทนไม่ไหว  

แหวกม่านเป็นช่องเล็ก ๆ  แล้วลอบมองด้านใน พบว่ามือของนายน้อยเสี่ยว 

ดูเหมือนจะสอดเข้าไปใต้เสื้อผ้าของอีกฝ่าย  ชายหน้าบากพลันตกใจ  

คิดในใจว่า คงไม่ใช่นายน้อยเสี่ยวรู้ว่าฝูผิงต้องถูกขังเมื่อไปถึงวัดเส้าหลิน  

จึงถือโอกาสหาเศษหาเลยหรอกนะ

ไม่ใช่หรอก

นายนอ้ยเสีย่วเปน็คนเชน่นัน้หรอื หรอืถกูความรกัครอบงำจนขาดสติ

เขาชำเลอืงมองอกีสองสามครัง้ เหน็วา่ทัง้สององิแอบแนบชดิกนัยิง่นกั  

คล้ายกำลังคลอเคลีย เมื่อเห็นคนบังคับรถม้าข้าง  ๆ  เหลือบมองแวบหนึ่ง  

จึงปิดม่านแล้วนั่งอย่างซึมกะทือ ในใจรู้สึกเศร้าระทมยิ่งนัก

หลายปีมานี้ ไม่ง่ายเลยกว่าเจ้าสำนักของพวกเขาจะมีคนโปรดเสียที  

ผู้ใดจะรู้ว่าบุปผาที่ร่วงหล่นลงมา จะจงใจไหลไปตามธาราอย่างโหดเหี้ยม  

ไมม่ใีจใหเ้ลยสกันดิ ตอ่ใหค้นผูน้ีฟ้ืน้คนืความทรงจำแลว้ไมช่อบเดก็หนุม่ผูน้ี ้

ก็ตาม ทว่าก็ยังมีคุณหนูเถาหญิงงามคนสนิทอยู่ แล้วเจ้าสำนักของพวกเขา 

จะทำอย่างไร...เดี๋ยวก่อน  ฝูผิงกับคุณหนูเถามีจุดที่เหมือนกันคือทั้งคู่ 

เล่นพิณได้ดี หรือว่าประมุขเย่จะโปรดปรานผู้ที่เล่นพิณเป็น

จู ่ๆ เขากร็ูส้กึวา่ไดค้น้พบความจรงิอยา่งหนึง่ จงึตดัสนิใจวา่จะกลบัไป 

บทที่ 44
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บอกเจ้าสำนักให้หัดเล่าเรียนเพลงพิณเพิ่มเติม

ยามนี้เย่โย่วดึงป้ายคำสั่งและป้ายหยกชิ้นหนึ่งออกมาจากตัวฝูผิงแล้ว  

เขาเหลือบมองคร่าว ๆ ปราดหนึ่ง แล้วคืนป้ายคำสั่งให้ ยึดเพียงป้ายหยกไว้ 

เท่านั้น

ฝูผิงจิตใจหม่นหมองลงเล็กน้อย

เขาอยู่ในตำแหน่งสูง เคยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกจับมา 

ตั้งนานแล้ว จึงทำป้ายคำสั่งสำหรับถ่ายทอดเหตุร้ายขึ้นเป็นพิเศษ เพราะ 

เมื่อคนทั่วไปเห็นของสองสิ่งนี้  มักจะรู้สึกว่าป้ายคำสั่งมีประโยชน์และ 

จะไม่ใส่ใจป้ายหยกชิ้นหนึ่งที่ดูพื้น ๆ ไม่มีสิ่งใดแปลกพิสดาร ดังนั้นหากเขา 

ถูกจับได้จริง  ๆ  แล้วคนที่จับเขานำป้ายคำสั่งไปหาคนของเขา ฝ่ายหลังก็จะ 

รู้ได้ว่าเขาตกที่นั่งลำบากและจะไม่ถูกหลอกง่าย ๆ 

ทว่าคนผู้นี้กลับเลือกเอาป้ายหยกไป ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน

ฝูผิงถามโดยไม่รู้ตัว “เจ้าส่งคนเข้ามาแทรกซึมในกลุ่มของพวกเรา 

งั้นหรือ ไม่ ไม่น่าจะใช่...”

เขาไม่รอให้เย่โย่วตอบ กลับชิงปฏิเสธตัดหน้าเสียเอง “ไม่น่าจะใช่  

ไม่เช่นนั้นเจ้าควรจะมาหาข้าตั้งนานแล้ว...เจ้าเคยจับคนของพวกเราไว้   

แล้วได้รู้บางสิ่งจากปากเขาใช่หรือไม่”

เย่โย่ววางฝูผิงลง แล้วจัดเสื้อผ้าอีกฝ่ายให้เรียบร้อยอย่างลวก  ๆ   

“หืม?”

ฝูผิงถาม “ครั้งที่แล้วเราพบว่ามีคนสะกดรอยตามหลีฮวา ใช่คน 

ของเจ้าหรือไม่”

เย่โย่วถามด้วยรอยยิ้มกริ่ม “ใช่หรือว่าไม่ใช่ดีเล่า”

“ถึงอย่างไรข้าก็นับว่าเป็นคนของเจ้าแล้ว” ฝูผิงกล่าว

นับตั้งแต่คนผู้นี้เข้ามาพัวพัน เขายังไม่เคยโต้แย้งเลยว่าอีกฝ่าย 

จับคนผิด เพราะนั่นเป็นการกระทำที่โง่เขลาเกินไป ทว่าเขายังต้องการ 

ความชัดเจนบางอย่าง จึงถามว่า “ตกลงพวกเจ้าสาวมาถึงตัวข้าได้อย่างไร  

หลีฮวาบอกงั้นรึ”
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“ไม่ใช่ เรื่องนี้ต้องขอบคุณบรรดานายน้อย” ครั้งนี้เย่โย่วใจกว้าง  

เล่าต้นสายปลายเหตุให้เขาฟังหนึ่งรอบ พอเห็นความเย็นชาที่วาบผ่าน 

ในสายตาของอีกฝ่ายก็ยิ้มแล้วถามว่า “หลีฮวาคิดซับซ้อนเกินไป คงไม่กล้า 

บอกเรื่องนี้กับเจ้าใช่หรือไม่”

ฝูผิงไม่ตอบ แต่ถามกลับว่า “แล้วเหตุใดเจ้าจึงชี้ชัดมาที่ข้า”

เย่โย่วกล่าวด้วยน้ำเสียงละมุนชวนให้วาบหวาม “เพราะข้าตกหลุมรัก 

เจ้าตั้งแต่แรกพบ แม้เจ้าจะคิดไม่เหมือนกัน ทว่าข้าก็ยังคิดจะไขว่คว้าเจ้า 

มาให้ได้”

ฝูผิงถูกแทะโลมหลายต่อหลายครั้งแล้ว จึงแสร้งกล่าวไปตามน้ำ  

“ไหน  ๆ  เจ้าก็ชอบข้าแล้ว ขอให้ข้าได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเจ้าบ้างสิ  

บางทีข้าอาจจะผูกใจรักเจ้าเช่นกัน ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง แล้วเที่ยวพเนจร 

ไปสุดขอบฟ้ากับเจ้า”

“ย่อมได้” เย่โย่วเอ่ยคำไหนคำนั้น เขาถอดหน้ากากที่ใช้อำพราง 

ออกทันที ฝูผิงไม่คาดคิดมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะตอบตกลงอย่างง่ายดาย 

ถึงเพียงนี้ และยิ่งนึกไม่ถึงว่าใบหน้าใต้ผิวหนังปลอมนั้นจะน่าหลงใหล 

เย้ายวนเช่นนี้ได้ จึงตะลึงงันไปในบัดดล

เย่โย่วเชยคางฝูผิงแล้วโน้มตัวเข้าไปใกล้ “เป็นอย่างไร พอจะเข้าตา 

เจ้าบ้างหรือไม่”

ฝูผิงกลับมามีสติอย่างรวดเร็ว เขาระงับความตกใจเอาไว้ แล้วกล่าว 

อย่างจริงใจ “งามยิ่ง”

เย่โย่วถาม “แล้วเจ้ายินดีจะติดตามข้าหรือไม่”

ฝูผิงตอบ “ข้าจะพิจารณา”

“ดี ไม่ว่านานแค่ไหนข้าก็จะรอ” เย่โย่วเอ่ยอย่างรักใคร่ แล้วปล่อย 

ให้อีกฝ่ายนั่งลง ก่อนจะโพล่งถาม “บ้านเจ้าอยู่ที่ใด ยังมีญาติพี่น้อง 

อยู่หรือไม่ หากกองกำลังของเจ้าถูกกวาดล้างจนสิ้นซาก ข้าจะดูแลพวกเขา 

แทนเจ้าในอนาคต”

ฝูผิงตอบ “ไม่รบกวนเจ้าให้ลำบากหรอก”

เย่โย่วกล่าว “เจ้าไม่อยากบอกข้า จำไม่ได้ หรือไม่เคยกลับไป 
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เยี่ยมบ้านกันแน่”

ฝูผิงฟังแล้วตกใจจนเสียขวัญ  คนผู้นี้จะทดสอบว่าตอนเด็ก  ๆ  

เขาเคยกินยาเปลี่ยนความทรงจำพวกนั้นหรือไม่ เป็นไปได้หรือ ไฉนเขา 

จึงรู้กระทั่งเรื่องนี้

เยโ่ยว่สบตาเขา รูท้นัทวีา่ฝผูงิกร็ูว้า่มยีาชนดินีอ้ยู ่ คนฉลาดอยา่งฝผูงิ 

ย่อมพยายามตรวจสอบทุกวิถีทางว่า ความทรงจำของตนเองเป็นความจริง 

หรือไม่ เย่โย่วจึงตรองว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะเคยกินยามาก่อน

เขาถอนหายใจด้วยความเสียดายอยู่ในใจ แล้วกล่าว “ข้าสงสัยเจ้า  

เพราะได้ยินว่ามีคนมากมายมาคุ้มกันอยู่รอบตัวเจ้า ฉะนั้นจึงเดาได้ว่า 

สถานะย่อมไม่ธรรมดา”

ฝูผิงนิ่งงันไปชั่วขณะก่อนจะตระหนักได้ว่าเขาตอบคำถามก่อนหน้านี้ 

ของตัวเอง ทว่าผู้คุ้มกันเหล่านั้นล้วนเป็นยอดฝีมือที่เคยกินยา หากคนผู้นี้ 

ได้ยินทั้งหมดจริง วิทยายุทธ์จะล้ำเลิศมากเพียงใด

เขาถึงกับจำต้องคำนวณความแข็งแกร่งของชายผู้นี้ใหม่อีกครา

เยโ่ยว่ปลอ่ยใหอ้กีฝา่ยพนิจิพเิคราะหอ์ยา่งใจเยน็ แลว้หยบิหนงัปลอม 

ข้าง  ๆ  ขึ้นมาเตรียมจะสวมใส่ พลันได้ยินเสียงเกือกม้าแว่วมาจากด้านหลัง 

อย่างกระชั้นชิด เสียงเกือกม้าค่อย ๆ มารวมจนเป็นกลุ่มก้อน เห็นได้ชัดว่า 

มีคนจำนวนมาก

ชายหน้าบากเลิกม่านของรถม้าขึ้น “นายน้อยเสี่ยว มีคนตามมา 

ขอรับ...”

เขาเผชิญหน้ากับเย่โย่วโดยตรง เมื่อเห็นนายน้อยเสี่ยวถึงขั้นปลด 

หน้ากากปลอมตัวออก ความคิดแรกที่แวบเข้ามาคือนายน้อยเสี่ยวทำเพื่อ 

ให้ฝูผิงชื่นชอบ ถึงขั้นนำกลหญิงงาม1 มาใช้เชียวหรือ!

เย่โย่วสวมหน้ากากหนังปลอมแล้วกล่าว “ผู้มาเยือนมิได้มาดี”

ชายหน้าบากใจสั่นระรัว ไม่คิดถึงสิ่งต่าง  ๆ  อีก รีบอารักขาพวกเขา 

1 หรืออุบายสาวงาม เป็นหนึ่งในสามสิบหกกลยุทธ์ ซึ่งเป็นตำรายุทธพิชัยเล่มสำคัญของจีน  

โดยกลยุทธ์นี้จะส่งสาวงามเข้าไปสร้างความหวาดระแวงกันเองหรือมอมเมาฝ่ายศัตรู
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อย่างว่องไว ทั้งยังสกัดจุดชีพจรของฝูผิงป้องกันไว้ก่อนอีกด้วย เมื่อเห็นว่า 

เขาไม่หลบไม่หนี ทั้งยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็อดแปลกใจเล็กน้อย 

ไม่ได้

“...” ยามนี้แม้กระทั่งส่งเสียงฝูผิงยังทำไม่ได้ จึงไม่อาจบอกเขาว่า 

ตนถูกสกัดจุดอยู่ก่อนแล้ว ทำได้เพียงเบนสายตาไปอีกด้านอย่างเงียบ ๆ 

ขณะนี้คนของกลุ่มเงาจันทราและกลุ่มเวหาได้ประมือต่อสู้กับกลุ่มคน 

ชุดดำแล้ว

พวกเขาแทบจะรู้ในทันทีว่าพละกำลังของอีกฝ่ายไม่อ่อนด้อย สีหน้า 

ท่าทางจึงเคร่งเครียดขึ้นอย่างไม่อาจควบคุม และรีบฉวยจังหวะแบ่งคน 

บางส่วนออกไปสกัดคนเหล่านั้นไว้ในฉับพลัน ส่วนคนที่เหลือคุ้มกันคุณชาย 

สำนกัตา่ง ๆ ใหห้นหีา่งออกไปอยา่งรวดเรว็ พวกเขาออกมาไดห้นึง่วนัหนึง่คนื 

แล้ว ทางวัดเส้าหลินน่าจะส่งคนมาตามหา หากได้พบกันเมื่อใดก็ไม่มีสิ่งใด 

ต้องกังวล

ขณะที่เว่ยเจียงเย่ว์คว้ากระบี่จะออกไปข้างนอก กลับถูกคนของกลุ่ม 

เวหาที่มีสายตาเฉียบคมและเคลื่อนกายว่องไวเข้ามาห้ามไว ้ เขาจึงเอ่ยเสียง 

เยียบเย็นว่า “ข้าจะอยู่ที่นี่เอง พวกเจ้าคุ้มกันคนออกไป”

คนของกลุ่มเวหากล่าว “ไม่ได้ขอรับ นายน้อยรอง คนพวกนั้น 

ล้วนเป็นยอดฝีมือนะขอรับ”

ติงสี่ไหลที่อยู่ข้าง ๆ พยักหน้าตาม

พอเขารู้สึกวิตกกังวล ก็ยิ่งเอ่ยวาจามากขึ้นตาม “เชื่อฟังเขาเถิด  

เจ้าอยู่เฉย ๆ อย่าตามไปก่อความวุ่นวาย”

เว่ยเจียงเย่ว์กล่าว “เจ้าคิดว่าข้าเป็นเหมือนพวกเจ้าหรือ”

ติงสี่ไหลไม่พอใจ “พูดเช่นนี้ได้อย่างไร หากไม่มีพวกเรา เจ้าจะรู้จัก 

เมืองเสี่ยงซิ่งรึ”

เว่ยเจียงเย่ว์ไม่ต้องการโต้เถียงกับเขา จึงเปิดผ้าม่านดูสถานการณ์ 

อีกครั้ง  เมื่อเห็นกลุ่มคนชุดดำนี้ดูเหมือนจะหารถม้าของฝูผิงเจอแล้ว  

หลังจากฝ่าวงล้อมไปได้จึงมีสองคนพุ่งตรงไปที่รถม้าคันนั้นทันที เขาอด 
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ชักสีหน้าไม่ได้ “ให้ข้าลงไป!”

บุตรชายผู้นำสหพันธ์และติงสี่ไหลกล่าวพร้อมเพรียงกัน “อย่ารนหา 

ที่ตาย!”

เว่ยเจียงเย่ว์ทำหูทวนลมแล้วรีบออกไปด้านนอก

กลุ่มเงาจันทราและกลุ่มเวหามีจำนวนจำกัด กลุ่มชายชุดดำมีเยอะ 

กว่ามาก ทว่ากลุ่มหลังไม่ได้มีเจตนาต่อสู้ เพราะในไม่ช้าคนชุดดำหลายคน 

ก็รีบตีฝ่าออกจากวงล้อมเพื่อไล่ล่ารถม้าของฝูผิงไปอย่างรวดเร็ว แม้คนของ 

สำนักซวงจี๋จะแบ่งกันสกัดกั้นได้เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากคนของอีกฝ่าย 

มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สถานการณ์จึงทวีความโกลาหลมากขึ้นตามไปด้วย

ชายหน้าบากขบคิดในใจอย่างรวดเร็ว 

ว่ากันตามเหตุผลแล้ว ในเมื่อฝูผิงตกลงจะติดตามพวกเขา คนใน 

เมืองเสี่ยงซิ่งก็ไม่ควรไล่กวดตามมา แม้จะเป็นคนของหมากสีดำ ก็ไม่ควร 

อยากเอาชีวิตของฝูผิงสิถึงจะถูก ดังนั้นนี่ต้องเป็นเพราะทางเมืองเสี่ยงซิ่ง 

เปลี่ยนใจ คิดจะชิงตัวคนกลับไป หรือว่าหมากสีดำต้องการจับมัดคนด้วย 

มือตัวเองแล้วส่งให้วัดเส้าหลิน หรือเป็นคนมาจากกลุ่มอื่นกันแน่

สีหน้าเขาเคร่งเครียดเล็กน้อย คิดจะวางเดิมพันสักตั้ง ต้องการ 

ใช้ดาบบีบบังคับฝูผิงไว้เพื่อข่มขู่คนเหล่านั้นให้ล่าถอย  ทว่าทันใดนั้น 

ชายชุดดำสองคนก็กระโดดออกมาจากป่าข้างทาง  นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่าย 

ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็จะซัดอาวุธลับเข้าใส่เป็นแถบ ปักแทงเข้าหลังม้า  

ม้าทั้งสองตัวพลันคำรามแล้วเริ่มห้อตะบึงอย่างดุดัน

คนบังคับรถม้าไม่ทันจับเอาไว้ให้มั่น ไม่นานจึงถูกโยนลงจากรถม้า 

โดยไม่ได้ตั้งตัว

ครั้นกลัวว่าม้าสองตัวนี้จะวิ่งไปหาที่ตาย ชายหน้าบากจึงรีบกระชับ 

บังเหียน ละทิ้งความคิดที่จะจับตัวประกันไว้เพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขา 

เป็นการชั่วคราว

ฝผูงิไดย้นิเสยีงเคลือ่นไหวขา้งนอก เมือ่ประเมนิคนขา้ง ๆ กเ็หน็วา่เขายงัคง 

สงบตั้งแต่ต้นจนจบ  ไม่รู้ว่าคิดสิ่งใดอยู่  เย่โย่วสังเกตเห็นสายตาของ 
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อีกฝ่าย จึงแก้จุดชีพจรให้เขาหนึ่งที่ ฝูผิงสามารถพูดคุยได้แล้ว จึงถามว่า  

“เจ้าไม่กังวลหรือ”

“กงัวล” เยโ่ยว่กลา่ว “เจา้ไมเ่หน็หรอืวา่ขา้ไมไ่ดป้รปิากมาพกัใหญแ่ลว้  

ข้ากำลังคิดหาวิธีรับมืออยู่”

ฝูผิงไม่ค่อยเชื่อ พอจะพูดอะไรบางอย่างอีกครั้ง พลันได้ยินเสียง 

คมดาบคมกระบี่กระทบกันดังสนั่น เห็นได้ชัดว่าชายหน้าบากเข้าต่อกรกับ 

คนพวกนั้นแล้ว

ชายชุดดำช่ำชองวิชาตัวเบา ขณะที่ชายหน้าบากควบคุมรถม้าได้ 

ไม่ทันไรก็ถูกพวกเขาไล่ตามทัน จึงทำได้เพียงรับมืออย่างฉุกละหุกเท่านั้น  

เขาเหลอืบเหน็ชายชดุดำคนหนึง่เคลือ่นเขา้มาใกลร้ถมา้ สหีนา้พลนัเปลีย่นไป 

เล็กน้อย กัดฟันกรอด หยิบกริชออกมาสะบัดออกไปพุ่งปักสะโพกม้า 

เต็มแรง จากนั้นเฝ้าดูรถม้าวิ่งห้อไปอย่างบ้าระห่ำ ภาวนาให้มันวิ่งไปยัง 

ที่ปลอดภัย

ม้าท่ีกำลังคล่ังพลันต่ืนตระหนก ว่ิงสะเปะสะปะตรงเข้าไปในป่าทึบ ทันใดน้ัน 

รถม้าก็สั่นโคลงเคลง เย่โย่วช่วยประคองฝูผิงไว้ครู่หนึ่ง ทั้งสองคนแทบจะ 

นั่งไม่ติดที่ ฝูผิงเอ่ยถาม “ตอนนี้ควรทำอย่างไรดี”

เย่โย่วแหวกม่านออกมองไปข้างหน้าแวบหนึ่ง จากนั้นมองชายชุดดำ 

ที่ไล่กวดตามอยู่ข้างหลังอย่างไม่ลดละ แล้วถอนหายใจเบา  ๆ “ข้าสูญเสีย 

วรยทุธ์ทั้งหมด ย่อมไมใ่ช่คู่ต่อสู้ของพวกเขา ทว่าคนต้องมีศักดิ์ศร ี หากถกู 

จับได้ก็ต้องตายอยู่ดี มิสู้ลากคนรักกระโดดลงหน้าผาไปด้วยกันจะดีกว่า  

ถ้าได้ตายพร้อมกันเช่นนี้ ถือว่าตายโดยไม่เสียชาติเกิดแล้ว”

ฝูผิงหัวใจกระตุกวูบ  กว่าจะแยกแยะได้ว่าเขาพูดจริงหรือเท็จ  

ก็ถูกเย่โย่วคว้าคอเสื้อไว้แล้วถูกพาตัวออกไป ครั้นเงยหน้าขึ้น ถึงได้เห็น 

แจ่มแจ้งว่ามีหน้าผาสูงชันอยู่ตรงหน้าจริง ๆ 

แม้ม้าทั้งสองตัวจะได้รับบาดเจ็บ แต่สัญชาตญาณในการเอาชีวิต 

รอดยังคงอยู่ พวกมันแผดร้องลากเสียงยาวดังระงมถึงขีดสุดแล้วค่อย  ๆ   

หยุดนิ่ง ทว่าเย่โย่วไม่หยุด เขาดึงคนข้างกายกระโดดลงไป เงาหลังเหยียด 
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ตรงจนเกือบจะเรียกได้ว่าไร้ความลังเลใด ๆ ทั้งสิ้น

ฝูผิง “...!”

ชายชุดดำที่ไล่ติดตามมาถึงก่อน รวมทั้งชายหน้าบากและเว่ยเจียงเย่ว์ 

ทีเ่ขา้มาสมทบจากระยะไกลสดูลมหายใจเยน็ยะเยอืกเขา้พรอ้มกนั จู ่ๆ สมอง 

พลันว่างเปล่า พวกเขาคว้าขอบหน้าผา ยามเห็นความสูงระดับนี้ หัวใจ 

ก็ตกลงไปที่ตาตุ่ม

สถานการณ์วุ่นวายสงบลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งสองฝ่ายไม่มีใจจะสู้รบ จึงต่อสู้กันอีกเพียงครู่เดียวก็รีบไปช่วย 

ชีวิตคน 

ในเวลานี้คนจากฝั่งของวัดเส้าหลินได้ทำการค้นหาจนมาถึงละแวก 

ใกล้เคียงพอดี เหวินเหรินเหิงเป็นห่วงความปลอดภัยของศิษย์น้องจึงตาม 

มาด้วย เมื่อได้ยินความคืบหน้าของเรื่องนี้ ฝีเท้าพลันหยุดกึกและมองไป 

ทางลูกน้องอย่างเนิบช้าที่สุด น้ำเสียงราวกับจมดิ่งอยู่ในภวังค์ถ้ำน้ำแข็ง  

“เจ้าพูดอีกทีสิ”
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