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บุรุษสตรีมิอาจแตะต้องตัวกัน เขาจะเข้าห้องนางตามอ�ำเภอใจได้อย่างไร!
แม้ในดินแดนเทพยุทธ์จะไม่ได้บังคับสตรีเพศมากเพียงนั้น ทว่าบุรุษผู้หนึ่งไปยังห้องนอน
ของแม่นางน้อยผู้หนึ่งมันออกจะ...เกินไปแล้ว
โม่อเี หรินสาบานว่าตนเองไม่ได้กล่าวเกินเลยแน่นอน เป็นพฤติกรรมของไป่หลีจ่ งิ หงต่างหาก
ที่พิลึกเกินไป
หากผู้อาวุโสในตระกูลนางไม่พอใจ เข้าใจว่าเขาท�ำลายชื่อเสียงและความบริสุทธิ์ของนาง
ถ้าเรียกร้องให้เขารับผิดชอบ เขาจะยอมรับผิดชอบหรือไม่
โม่อีเหรินถามค�ำถามนี้กับเขาอย่างไม่สบอารมณ์ แต่ผลที่ได้...
"ข้าจะรับผิดชอบเอง" เขาเด็ดเดี่ยวและมีแบบแผนยิ่งนัก ถึงกับตอบนางด้วยค�ำสามค�ำนี้
"..." โม่อีเหรินรู้สึกราวกับยกก้อนหินกระแทกเท้าตนเอง
รับผิดชอบอะไร นี่ไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญสักหน่อย!
"ข้าจะสู่ขอเจ้า"
ไป่หลีจ่ งิ หงพูดด้วยน�ำ้ เสียงจริงจังและเคร่งขรึม จากนัน้ ก็เดินเข้าห้องนางอย่างเปิดเผยทันที
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คำ�นำ�
หากท่านนักอ่านรูส้ กึ ว่า 'ยอดสตรีเป็นยากยิง่ ' ในเล่มแรกมีความหวานน้อยไป
สักนิด ในเล่ม 2 นีอ้ เี หรินน้อยโตเป็นสาวเต็มตัวแล้ว อีกทัง้ ยังได้พบกับบุรษุ รูปงาม
ทีม่ า 'ชว่ ยชีวติ ' นางไว้ จึงบอกได้เลยว่ามีความหวานเพิม่ ขึน้ อย่างแน่นอน ซึง่ เรือ่ งนี้
จะมีทงั้ สิน้ 6 เล่มจบ ออกต่อเนือ่ งกันไม่ทำ� ให้ทา่ นนักอ่านต้องรอนานอย่างแน่นอนค่ะ
โดยในเล่มนี้ เขี้ยวเงินพาโม่อีเหรินมาส่งยังแผ่นดินใหญ่ที่เมืองผิงเจิ้น จากนั้น
มันก็ไม่ยอมกลับไปยังเกาะโม่เสวียนอีกเลย ทั้งยังจะขอติดตามโม่อีเหรินอยู่ที่นี่
การผจญภัยของหนึ่งคนหนึ่งสัตว์จึงเปิดฉากขึ้นอย่างแท้จริง ทว่าระหว่างที่ทั้งสอง
ก�ำลังเที่ยวเล่นและหาของอร่อยกินกลับถูกคุณหนูใหญ่สกุลหลี่หาเรื่องเพราะนาง
ต้องการตัว๋ เรือของโม่อเี หริน มิหน�ำซ�ำ้ เมือ่ เรือออกเดินทางกลับประสบเข้ากับการโจมตี
ของปลาหมึกยักษ์ ยามนั้นโม่อีเหรินได้บุรุษผู้หนึ่งช่วยชีวิตจากการถูกพิษของ
ปลาหมึกยักษ์ แต่หลังจากทีเ่ ขาช่วยนางแล้วกลับบอกว่านางคือคนของเขา และเป็น
คนที่เขาจะแต่งงานด้วย นางงงงันและต่อต้าน ทว่าสุดท้ายจะต้านทานความรู้สึก
ที่ชัดเจนยิ่งของเขาได้หรือ และนางจะได้พบท่านตาของนางหรือไม่ เชิญก้าวเข้าไป
พบกับเรื่องราวในดินแดนเทพยุทธ์แห่งนี้พร้อมกัน
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
โม่อีเหริน
		
		

หลานเพียงคนเดียวที่โม่ซั่งเฉินสั่งสอนอย่างใกล้ชิด
ไม่เกรงกลัวผู้ใด องคาพยพทั้งห้าบนใบหน้าประณีต
ราวปั้นแต่งขึ้นอย่างตั้งใจ

เขี้ยวเงิน
		

หมาป่าร่างสูงใหญ่ทมี่ ปี กี บินได้ สัตว์วเิ ศษทีเ่ หล่าผูค้ รอง
สัตว์วเิ ศษใฝ่ฝนั หา ติดตามโม่อเี หรินมาจากเกาะโม่เสวียน

โม่ซั่งเฉิน
		
		

มีพรสวรรค์ในการเป็นนักยุทธ์และหลอมโอสถได้ ทัง้ ยัง
เชี่ยวชาญศาสตร์กลไกที่ลึกลับที่สุดอีกด้วย จึงได้รับ
การยกย่องว่าคือยอดฝีมือที่ 'เป็นเลิศในทุกด้าน'

เฟิงเหยี่ยน
		
		

หนึ่งในผู้อาวุโสของสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ เป็น
ผู้บัญชาสัตว์วิเศษระดับเจ็ด สัตว์เทพที่ครอบครอง
คือสิงโตมรกตที่มีพลังปกป้องสูงมาก

เสี่ยวทุน
		

งูสีเขียวมรกต รูปร่างเล็กเรียวยาว เรียกโม่อีเหรินว่า
'ท่านแม่'

ไป่หลี่จิงหง
		
		

มาจากตระกูลเร้นกายทีค่ อ่ นข้างพิเศษ มีความสูงศักดิ์
อย่างชัดเจนในทุกท่วงที ตั้งใจติดตามดูแลปกป้อง
โม่อีเหรินด้วยตนเอง

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook
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11
ณ เมืองผิงเจิ้น เมืองเล็กๆ ซึ่งอยู่ใกล้กับรอยต่อทะเลสาบเชียนจี
และแม่น�้ำเหิงเหอ แม้พื้นที่ไม่กว้างขวางและมีจ�ำนวนผู้อยู่อาศัยไม่มาก
ทว่าเป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าในการขนส่งทางน�ำ้ กอปรกับมีผลผลิต
หลากหลาย จึงดึงดูดนักชิมมากมายให้มาเยือนทุกปี ท�ำให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้
เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังคึกคักและอุดมสมบูรณ์ยิ่ง
เช้าตรูใ่ นช่วงต้นฤดูเหมันต์ แม้อากาศแฝงความหนาวเหน็บกัดกร่อน
ไปถึงขัว้ หัวใจ ทว่าบนถนนหนทางยังมีคนเดินไปมาขวักไขว่ เสียงตะโกน
โหวกเหวกท�ำมาหากินดังเป็นระยะ คึกคักไม่หยุดหย่อน
โม่อเี หรินเดินอยูบ่ นถนนเห็นสภาพการณ์เช่นนี้ ทัง้ ยังได้กลิน่ หอมหวน
จากแผงอาหารแผงแล้วแผงเล่า นางจึงอดใจเขยิบเข้าไปใกล้ไม่ได้
อาหารหลากหลายมาก ดูท่าน่าเอร็ดอร่อยยิ่งนัก!
สายตาของโม่อีเหรินมองแผงขายอาหารว่างแผงแล้วแผงเล่า
7
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ส่วนสายตาของคนทีเ่ ดินผ่านไปมาก็แลมองนางบางครัง้ รวมถึงสัตว์เลีย้ ง
น่ารักน่าชังบนไหล่ของนางด้วย
หลั ง จากออกจากเกาะโม่ เ สวี ย น นางก็ ขี่ เ ขี้ ย วเงิ น เหาะเหิ น
จนกระทัง่ เข้าใกล้ดนิ แดนเทพยุทธ์ นางจึงสัง่ ให้เขีย้ วเงินหาสถานทีไ่ ร้ผคู้ น
เพื่อร่อนลง
เขี้ยวเงินว่านอนสอนง่ายยิ่งนัก มันพานาง 'ขึ้นฝั่ง' โดยไม่มีใคร
พบเห็น แต่หลังจากนัน้ ไม่วา่ นางจะพูดอย่างไรมันก็ไม่ยอมกลับ ยืนกราน
จะอยู่ข้างกายนาง
'วูๆ้ ' 'ข้าเป็นตัวแทนเหล่าสัตว์ทอี่ าศัยอยูบ่ นเกาะโม่เสวียน จะต้อง
ปกป้องท่าน'
ไยประโยคนีจ้ งึ ฟังดูเหมือน 'ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทัณฑ์แกเอง'*
'เจ้าไม่ต้องปกป้องข้า รีบกลับไปเสียเถิด'
'วู้ๆ' 'ข้าจะปกป้องท่าน ข้าไม่ไป'
'เขีย้ วเงิน...' หากมันถูกมนุษย์พบเข้าแล้วจับตัวไป คงไม่ใช่เรือ่ งดีแน่...
โม่อีเหรินไม่เคยลืมว่าเขี้ยวเงินเป็นสัตว์วิเศษที่เหล่าผู้ครองสัตว์วิเศษ
ใฝ่ฝันหา!
เอ่ อ ...แม้ น างไม่ รู ้ ว ่ า เขี้ ย วเงิ น เป็ น สั ต ว์ วิ เ ศษขั้ น ใด แต่ จ ะต้ อ ง
ไม่ใช่สัตว์วิเศษขั้นต�่ำเกินไปแน่
'วู้!' 'คนอื่นไม่มีปัญญาจับข้าได้หรอก ข้ายอมรับท่านเป็นนายข้า
แต่เพียงผู้เดียว' 'อาวู้...' 'ข้าจะติดตามท่าน'
อันที่จริงไม่ได้มีเพียงแค่มัน บรรดาสัตว์บนเกาะโม่เสวียน แม้
* 'ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทัณฑ์แกเอง' เป็นค�ำพูดที่มาจากการ์ตูนญี่ปน่ ุ เรื่องเซเลอร์มูน
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ไม่ได้ทำ� พันธสัญญากับโม่อเี หริน พวกมันก็ยอมรับนางเป็นนายแต่เพียง
ผู้เดียวอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่เขี้ยวเงินคิดในใจ
'วูๆ้ ๆๆ' 'ข้าจะต้องติดตามท่าน' เขีย้ วเงินร้องครางต่อกันหลายเสียง
'เขี้ยวเงิน...' โม่อีเหรินจนปัญญา
เพียงแค่ฟังน�้ำเสียงของเขี้ยวเงินและเห็นท่าทีของมัน โม่อีเหริน
ก็ตระหนักได้วา่ มันยืนกรานอย่างหนักแน่น ถึงนางไม่ตอบตกลง มันก็ยงั คง
จะติดตามนางอยู่ดี
'ทีแ่ ท้เจ้าวางแผนว่าจะส่งข้าออกจากเกาะโม่เสวียนให้ได้มานานแล้ว
กระมัง' โม่อเี หรินบ่นอุบอิบ
รอจนมันมาส่งโม่อีเหรินถึงที่นี่ ขอเพียงมันยืนกรานไม่ยอมกลับ
นางก็ท�ำได้เพียงต้องให้มันอยู่ข้างกายนางต่อแล้ว
บรรดาสัตว์บนเกาะเป็นสหายอยูข่ า้ งกายนาง เป็นเพือ่ นนางมาตลอด
จนโต นางจะวางใจให้พวกมันวิง่ เพ่นพ่านบนแผ่นดินใหญ่ หรือถึงขัน้ ให้
พวกมันกลายเป็นสัตว์วิเศษท�ำพันธสัญญากับคนอื่นได้อย่างไร
'วู้ๆๆๆ' 'น�้ำเสียงเช่นนี้แสดงว่ารับปากแล้ว?' เขี้ยวเงินออดอ้อน
อย่างเป็นสุข ร้องแล้วร้องอีกด้วยความดีใจ
'เจ้าติดตามข้าได้ แต่อย่างแรกพวกเราต้องคิดหาวิธซี อ่ นตัวเจ้าก่อน'
โม่อเี หรินเอ่ยอย่างจริงจัง
'วู้?' 'ซ่อนตัว?' เขี้ยวเงินเอียงคอ ไม่เข้าใจนัก
'รูปร่างของเจ้าสะดุดตาเกินไป ถ้ามีใครพบเห็นก็ต้องรู้ว่าเจ้าเป็น
สัตว์วิเศษ และพวกเราคงไม่ได้อยู่กันอย่างสงบแน่' โม่อีเหรินแลมอง
เขี้ยวเงิน ครุ่นคิดว่าจะซ่อนมันอย่างไรดี
9
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มีค�ำกล่าวว่า 'ครอบครองหยกมีความผิด'* ของดีใครก็อยากได้
แต่เมือ่ ไม่อาจเป็นเจ้าของก็จะเกิดการขโมยหรือคร่าชีวติ ผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ได้มา
แม้โม่อเี หรินไม่เกรงกลัวคนอืน่ มาหาเรือ่ ง แต่เรือ่ งเช่นนีน้ า่ ร�ำคาญใจ
ยิ่งนัก ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยง หากมีคนสนใจในตัวเขี้ยวเงินบ่อยครั้งเข้า
ก็จะเป็นผลร้ายต่อตัวมัน ท�ำให้มันตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ ด้วย
เรือ่ งอะไรก็ตามระวังไว้กอ่ นเป็นดี เพราะหากเกิดอะไรขึน้ กับเขีย้ วเงิน
นางคิดจะร�ำ่ ไห้กส็ ายเสียแล้ว
'วู้...' เขี้ยวเงินก�ำลังครุ่นคิด มันไม่กลัวปัญหาหรอก แต่ก็ไม่อยาก
สร้างเรื่องทุกข์ใจให้โม่อีเหริน...
'วู้ๆ' พอมันคิดได้ จู่ๆ ร่างของเขี้ยวเงินพลันปล่อยล�ำแสงสายหนึ่ง
ออกมา เริม่ ลดขนาดล�ำตัวให้เล็กลง
โม่อเี หรินกะพริบตาปริบๆ เห็นมันเปลีย่ นจากหมาป่าร่างสูงใหญ่กว่า
โม่อีเหรินสี่ห้าเท่า กลายเป็นคล้ายลูกสุนัขตัวน้อยที่เพิ่งเกิด อุ้มได้ด้วย
สองมื อ เกาะอยู ่ บ นไหล่ โ ม่ อี เ หริ น ท่ า ทางเหมื อ นลู ก สุ นั ข ขนปุ ก ปุ ย
น่ารักน่าชังจนนางอยากจะกอดซุกไซ้ถูไถไปมา
โม่อเี หรินอยากท�ำเช่นนัน้ ใจจะขาด แต่ทนี่ างยิง่ ประหลาดใจก็คอื ...
'เขี้ยวเงิน เจ้า...เจ้าเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร'
จะโทษโม่อเี หรินไม่ได้ทตี่ กตะลึง บนเกาะโม่เสวียน พวกสัตว์วเิ ศษ
ล้วนมีรูปร่างใหญ่โต อีกทั้งที่ผ่านมานางยังไม่เคยคิดเลยว่าเขี้ยวเงิน
จะลดขนาดเป็นสัตว์ตัวเล็กจิ๋วได้ด้วย
* จากประโยคเต็มว่า 'คนไม่ผิด ผิดที่ครอบครองหยก' เดิมหมายถึงครอบครองของมีค่าชักน�ำภัยมาสู่ตัว
เนื่องจากชาวบ้านทั่วๆ ไปไม่มีทางมีทรัพย์สมบัติล�้ำค่าได้ นอกเสียจากขโมยมา ต่อมาใช้ในความหมายว่า
ถูกประทุษร้ายเพราะมีความรู้ความสามารถหรือมีอุดมการณ์
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'วู้ๆ' 'นี่คือการย่อส่วน'
อันทีจ่ ริงเขีย้ วเงินเอือมระอากับสภาพ 'น่ารักน่าชัง' ของตนเองยิง่ นัก
มันเป็นถึงหมาป่าวายุปีกเงินทรงอานุภาพ จิตใจสูงส่ง น่าย�ำเกรง
การย่อส่วนในสภาพเช่นนี้ดูไร้ก�ำลัง ไร้อ�ำนาจอย่างมาก ช่างน่าอับอาย
ขายหน้าเสียจริง
แต่ขอเพียงติดตามโม่อีเหรินได้ก็พอ ขายหน้าก็ขายหน้าเถอะ
ไม่ส�ำคัญ
'เขีย้ วเงิน เจ้านีน่ า่ รักจริงๆ' โม่อเี หรินอดใจไม่อยู่ กอดมันพลางถูไถ
ไปมา
'...' ค�ำว่า 'น่ารัก' สองค�ำนี้ไม่ใช่ค�ำชมส�ำหรับหมาป่าวายุปีกเงิน
ที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังแน่
แต่ว่า...ช่างเถอะ แค่นางดีใจก็พอ เขี้ยวเงินอดทนได้
'เขีย้ วเงิน สัตว์วเิ ศษทุกตัวย่อส่วนได้เหมือนเจ้าหรือไม่' มันแปลงร่าง
ให้มีขนาดเล็ก ขนปุกปุย หากไม่สังเกตดวงตาเฉียบคมและน่าเกรงขาม
ของมัน จะรู้สึกว่ามันน่าเอ็นดูยิ่งนัก!
'วูๆ้ ' 'แน่นอนว่าไม่ใช่ มีเพียงข้าเท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้' เขีย้ วเงินภาคภูมใิ จ
ยิ่งนัก!
'ไยจึงมีเพียงเจ้าที่ท�ำได้' โม่อีเหรินประหลาดใจ
'วู.้ ..' 'เรือ่ งนี.้ ..ข้าก็ไม่รเู้ หมือนกัน' เขีย้ วเงินท�ำหน้าไม่รอู้ โี หน่อเี หน่
โม่อีเหรินจ้องมองมัน พูดไม่ออกไปชั่วขณะ
'ช่างเถอะ พวกเราเข้าเมืองก่อนแล้วกัน'
ดังนัน้ ต่อมาจึงปรากฏภาพฉากโม่อเี หรินเดินมองนัน่ มองนีต่ ามท้องถนน
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อันที่จริงไม่ได้มีเพียงโม่อีเหรินที่มองนั่นมองนี่ เขี้ยวเงินก็เช่นกัน
มันมองไปรอบตัวอยู่ตลอดเวลา
นี่เป็นครั้งแรกที่มันอยู่ในสถานที่ที่มีคนมากมาย สิ่งของทุกอย่าง
แปลกใหม่ แตกต่างจากเกาะโม่เสวียนโดยสิ้นเชิง
ทว่าเขี้ยวเงินเพียงแปลกใจ แต่ไม่ชื่นชอบเมืองนี้เอาเสียเลย
ส�ำหรับมันแล้ว เกาะโม่เสวียนดีที่สุด เป็นบ้านของมัน ส่วนที่นี่
แค่เที่ยวเล่นก็พอ จะให้มันอยู่อาศัยเป็นเวลานาน มันออกจะรังเกียจ
ด้วยซ�ำ้ แต่...เขีย้ วเงินมองทางโม่อเี หริน หากนางจะอยูท่ นี่ เี่ ป็นเวลานาน
มันคงต้องอดทน
โม่อีเหรินไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่าเขี้ยวเงินว้าวุ่นใจ นางเดินตรงไปยัง
หน้าแผงขายซาลาเปาไส้เนื้อ ซื้อซาลาเปาสามลูก จากนั้นถามด้วย
ท่าทางไร้เดียงสาน่าเอ็นดู
"ท่านอา ขอถามหน่อยว่าถ้าอยากจะโดยสารเรือไปยังเมืองชิ่งเฉิง
ควรจะไปขึ้นเรือที่ใด"
"แม่นางน้อยมาเมืองผิงเจิน้ เป็นครัง้ แรกหรือ" ท่านอาขายซาลาเปา
ไส้เนื้อถามกลับยิ้มๆ
แม่นางน้อยผูน้ ชี้ า่ งงดงามยิง่ นัก องคาพยพทัง้ ห้าบนใบหน้าประณีต
ราวปั้นแต่งขึ้นอย่างตั้งใจ ท่าทางดูเป็นคนท�ำอะไรคล่องแคล่ว อีกทั้ง
ผิวยังขาวอมชมพู คล้ายเทพธิดาที่ลงมาเดินเยื้องย่างบนโลกมนุษย์
น่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู ยิ่ ง นางยั ง สะพายกระเป๋ า รู ป ร่ า งแปลกตาไว้ บ นหลั ง
ผู้คนบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นสตรี บุรุษ เด็ก หรือคนชราก็ล้วนมองนาง
ตาไม่กะพริบ
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แม่นางน้อยงามยิ่งกว่าโฉมงามอันดับหนึ่งในเมืองผิงเจิ้นเสียอีก!
"ใช่ ! " โม่ อี เ หริ น พยั ก หน้ า แม้ น างจะพบว่ า ทุ ก คนมองมาด้ ว ย
แววตาพิ ลึ ก ชอบกล แต่ น อกจากนี้ ก็ ไ ม่ พ บที ท ่ า อื่ น ใด ดั ง นั้ น นางจึ ง
แสร้งท�ำเป็นมองไม่เห็น
"แม่นางน้อยจะไปเมืองชิ่งเฉิงหรือ"
"อืมๆ" โม่อีเหรินพยักหน้าหงึกๆ ท่าทางไร้เดียงสายิ่งนัก
ท่านอาขายซาลาเปาไส้เนื้ออดคลี่ยิ้มอย่างเป็นกันเองยิ่งขึ้นไม่ได้
ก่อนจะอธิบายอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น "เจ้าเดินตรงไปเรือ่ ยๆ ตามถนนสายนี้
จนกระทั่งเห็น 'โรงเตี๊ยมเฟิงหลิน' อันใหญ่โตสูงตระหง่าน พอเดินผ่าน
โรงเตี๊ยมแล้วเลี้ยวไปก็จะมองเห็นท่าเรือ ด้านหน้าท่าเรือมีหอขนาดเล็ก
ที่หอเล็กนั่นก็คือสถานที่ขายตั๋วเรือ ตั๋วเรือแยกเป็นหลายประเภท เจ้า
สามารถถามราคาให้ชัดเจน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อประเภทใด"
"ข้าเข้าใจแล้ว ขอบคุณท่านอามากเจ้าค่ะ"
หลังจากส่งยิม้ อันงดงามให้ทา่ นอา โม่อเี หรินก็หมุนกายเดินไปทาง
จุดหมาย
เมือ่ ต้องเดินเหินท่ามกลางฝูงชนมากมาย โม่อเี หรินจึงใช้การเยือ้ งย่าง
แบบ 'บาทาเงามายา' เช่นทีเ่ คยชิน ท�ำให้ราวกับเดินอยูบ่ นดินแดนไร้ผคู้ น
สามารถหลบเลีย่ งความแออัดทีม่ ผี คู้ นเดินไปเดินมาได้อย่างง่ายดาย
นางเดินเหินเช่นนีพ้ ลางกินซาลาเปาไส้เนือ้ แล้วยังป้อนให้เขีย้ วเงิน
นอกจากนี้ยังแอบยัดลูกหนึ่งให้เสี่ยวทุนด้วย
ครั้นซาลาเปาไส้เนื้อทั้งสามลูกถูกกินจนหมด พวกนางก็เดินมาถึง
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โรงเตีย๊ มเฟิงหลินพอดี เพียงหันหน้ามองก็เห็นหอเล็กๆ ทีท่ า่ นอาเมือ่ ครูน่ ี้
กล่าวถึงแล้ว
ทีก่ ล่าวว่าเป็น 'หอเล็ก' อันทีจ่ ริงเป็นสิง่ ปลูกสร้างสองชัน้ มีขนาดสูง
เป็นพิเศษ ทางเข้าสว่างไสวสะอาดสะอ้าน ประตูใหญ่เปิดกว้าง เพียง
พริบตาเดียวก็มองเห็นว่าด้านในมีผู้คนอยู่บ้าง ถัดจากประตูไปทางขวา
มีบนั ไดขึน้ สูช่ นั้ สองไปยังห้องดืม่ ชา ทีน่ นั่ ขายน�ำ้ ชา ของว่าง และมีทสี่ ำ� หรับ
ให้คนได้งบี พักผ่อน
โม่อีเหรินเดินเข้าไป มองเห็นใบประกาศข้างหอบอกถึงเมืองต่างๆ
ที่เรือผ่าน แล้วยังมีค่าโดยสารเรือและค่าห้องพักบนเรือ
หลังจากอ่านเสร็จ โม่อีเหรินก็เดินไปยังโต๊ะขายตั๋ว
"ข้าจะโดยสารเรือไปเมืองชิ่งเฉิง ต้องการห้องพักเดี่ยวชั้นล่าง"
โม่อีเหรินหยิบค่าโดยสารจากถุงเงินวางลงบนโต๊ะขายตั๋วพลางเอ่ย
"ได้ โปรดรอสักครู่" สตรีทขี่ ายตัว๋ เป็นกันเองยิง่ นัก นางนับจ�ำนวนเงิน
บนโต๊ ะ หลั ง จากแน่ ใ จว่ า ถู ก ต้ อ งตรงตามราคาก็ ยื่ น ป้ า ยหยกสี เ ทา
ให้โม่อีเหริน
"นีค่ อื ตัว๋ เรือ ด้านบนแสดงถึงจุดหมายปลายทางซึง่ ก็คอื เมืองชิง่ เฉิง
รวมถึงหมายเลขห้องพัก ยามลงจากเรือท่านค่อยคืนป้ายหยกนีแ้ ก่เจ้าหน้าที่
เรือออกเดินทางในช่วงปลายยามเซิน โปรดมายังท่าเรือให้ตรงเวลา"
"ขอบคุณ" โม่อเี หรินเก็บป้ายหยกอย่างดี ก่อนจะหมุนกายเดินจากไป
ไม่ได้สงั เกตเห็นบุรษุ สตรีจำ� นวนหนึง่ ทีเ่ ดินเฉียดไหล่นางไป
ท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้น สตรีที่อยู่ด้านหน้าสุดเหลือบมองนาง
อย่างไม่หวังดีหลายครา
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ครั้นเดินออกจากหอเล็ก เขี้ยวเงินก็ส่งเสียงร้อง
"วู้..." 'หิวแล้ว...'
น�้ำเสียงเขี้ยวเงินดูคับ ข้อ งใจยิ่ง จึงท�ำให้โม่อีเ หรินทั้งเป็นห่ว ง
ทั้งนึกขัน
"เมื่อครู่กินซาลาเปาไส้เนื้อแล้วไม่ใช่หรือ" ความจริงนางกินเพียง
ครึ่งลูก ที่เหลือล้วนอยู่ในท้องของมัน!
"วู้!" 'ไม่พอ!'
นี่ข้าคงพกตัวกินจุไว้ข้างกายกระมัง! โม่อีเหรินคิดอย่างปวดหัว
เล็กน้อย
"ก็ได้ เช่นนั้นพวกเราไปกินของอร่อยที่โรงเตี๊ยมกัน" นางตัดสินใจ
จะไปยังโรงเตี๊ยมเฟิงหลิน
โรงเตีย๊ มเป็นสถานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับกินข้าว ซุบซิบนินทา พูดคุย
นางจะได้ถือโอกาสสืบข่าวว่าหมู่นี้มีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นบ้าง
เสียดายที่โม่อีเหรินยังไม่ได้ก้าวออกจากที่ขายตั๋ว ประโยคหนึ่ง
ก็ดังมาจากด้านหลัง...
"หยุดเดี๋ยวนี้นะ!"
น�้ำเสียงนี้ดูออกค�ำสั่งอย่างไร้มารยาทยิ่ง ครั้นโม่อีเหรินได้ยิน
ก็ตระหนักได้ว่าคงไม่เกี่ยวกับตนเอง ดังนั้นนางจึงเดินต่อไป ไม่แม้แต่
จะหันกลับไปมอง
ทว่าท่าทางของโม่อีเหรินเยี่ยงนี้กลับท�ำให้บางคนเดือดดาลยิ่ง
ด้วยนึกไม่ถึงว่าจะมีคนเมินเฉยต่อวาจาของนาง!
สตรีทเี่ อ่ยวาจาเบิกตาโพลงอย่างไม่อยากเชือ่ จากนัน้ ก็กระโจนตัวไป
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เบือ้ งหน้าอย่างอาจหาญ ขวางทางโม่อเี หรินตรงด้านนอกธรณีประตูพอดี
ท�ำเช่นนีย้ งั ไม่นบั ว่าก่อเรือ่ งในสถานทีข่ ายตัว๋ สมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน
มายุง่ วุน่ วายไม่ได้แน่
"ข้าสั่งให้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ เจ้าไม่ได้ยินหรือ!"
"มีธุระอะไรหรือ" โม่อีเหรินเอียงคอเล็กน้อยถามกลับ นางวิจารณ์
สตรีตรงหน้าในใจ
ไม่รู้จักสักหน่อย ท�ำท่าทางก�ำแหง ก็แค่อันธพาลท้องถิ่น ไม่ใช่
คนส�ำคัญ ไม่ต้องไปใส่ใจ
"เมื่อครู่เจ้าซื้อตั๋วเรือห้องพักเดี่ยวกระมัง"
"ใช่" โม่อีเหรินพยักหน้าพร้อมเอ่ย
"สละให้ข้าเสียดีๆ ข้าจะจ่ายค่าโดยสารเรือให้เจ้าเป็นสองเท่า"
สตรีนางนั้นกล่าวพลางท�ำท่าทีว่าค�ำพูดของตนเองสมเหตุสมผลยิ่ง
"ไม่" โม่อีเหรินปฏิเสธเด็ดขาด
"เจ้า...ไม่ขาย?!" เดิมทีสตรีนางนั้นหยิบเงินออกมาแล้ว แต่ครั้น
ตระหนักได้ว่าโม่อีเหรินพูดอะไรจึงเงยหน้าจ้องนาง ก่อนจะเอ่ยอย่าง
โกรธเกรี้ยว "เจ้ากล้าปฏิเสธข้า?"
"ข้าไม่สนใจเงินของท่าน ขอตัวก่อน" โม่อเี หรินไม่อยากพูดมากความ
กับสตรีทแี่ ค่มองก็รวู้ า่ ถูกตามใจจนเคยตัว นางเดินออกไปทันที
"รอเดี๋ยว!" สตรีนางนั้นเดินไปขวางหน้าโม่อีเหรินอีกครา และ
จ้องหน้านางอย่างน่าสะพรึงกลัวพลางเอ่ย "เจ้ากล้าปฏิเสธข้า? เจ้ารูห้ รือไม่วา่
ข้าคือใคร!"
"ไม่รู้" โม่อีเหรินตอบอย่างไม่ไว้หน้า ท�ำให้สตรีนางนั้นที่เดิมที
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อยากเอ่ยค�ำกลับส�ำลักโดยพลัน
เอ่อ...
"คุณหนูของข้าเป็นคุณหนูใหญ่สกุลหลีแ่ ห่งเมืองผิงเจิน้ นึกไม่ถงึ ว่า
เจ้าจะไม่รจู้ กั แล้วยังกล้าไร้มารยาทต่อคุณหนูของข้า ช่างมีตาหามีแววไม่!"
สาวใช้ที่ติดตามอยู่ด้านข้างเอ่ยขึ้นทันที
"สกุลหลี่แห่งเมืองผิงเจิ้น? นับเป็นตัวอะไร เหตุใดข้าต้องรู้จัก"
โม่อีเหรินแสดงสีหน้าสงสัยใคร่รู้
"เจ้าสิตวั อะไร! สกุลหลีเ่ ป็นถึงตระกูลมัง่ คัง่ ระบือนาม ไม่ใช่ตวั อะไร
สักหน่อย!" ครัน้ สาวใช้นางนัน้ ได้ฟงั ทีโ่ ม่อเี หรินกล่าวก็เกือบจะกระทืบเท้า
รีบแสดงตัวแทนคุณหนูทันที
"อ๋อ...ทีแ่ ท้สกุลหลีก่ ไ็ ม่ใช่ตวั อะไร" โม่อเี หรินรีบเอ่ยอย่าง 'คล้อยตาม'
สาวใช้ผู้นั้น
"พรืด..."
ผูค้ นทีเ่ ดินผ่านพอได้ยนิ ก็หวั เราะพรวดทันที พวกเขาหยุดเดินชัว่ ขณะ
เพือ่ ชมฉากครึกครืน้ นี้
"มีอะไรหรือ เกิดอะไรขึน้ " ครัน้ เห็นมีคนหยุดเดิน มีคนประหลาดใจ
เพิ่มขึ้น แลเห็นคนกลุ่มหนึ่งขวางทางสตรีน้อยนางหนึ่งจึงเริ่มซักถามกัน
ทันที
"ไม่รู้" เขาก็เพิ่งมาถึง จะรู้ได้อย่างไรว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น
"คนนัน้ คือคุณหนูใหญ่สกุลหลี"่ มีคนจดจ�ำคุณหนูใหญ่ผเู้ อาแต่ใจได้
"คุณหนูใหญ่สกุลหลี่หาเรื่องหรือ" มีคนกระซิบถาม
สกุลหลี่ในเมืองผิงเจิ้นไม่มีใครไม่รู้จัก เรื่องที่คุณหนูใหญ่สกุลหลี่
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อารมณ์รา้ ยก็เป็นทีเ่ ลือ่ งลือ ทว่าอย่างไรนางก็มฝี มี อื พอตัวและมีผหู้ นุนหลัง!
ในเมื อ งผิ ง เจิ้ น สกุ ล หลี่ มี ต� ำ แหน่ ง สู ง ส่ ง คุ ณ หนู ใ หญ่ ส กุ ล หลี่
เป็นศิษย์สำ� นักเถาฮวากูซ่ ง่ึ เป็นหนึง่ ในสามส�ำนักใหญ่ในดินแดนเทพยุทธ์
ดินแดนแห่งนี้เคารพผู้เลิศล�้ำ อย่างไรก็ตามคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็มีฝีมือ
ขั้นดิน ระดับเจ็ด ทั้งยังมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่พึ่ง สามารถ
วางอ�ำนาจบาตรใหญ่ในเมืองเล็กๆ อย่างผิงเจิ้นได้แน่นอน
"ชู่ว...ดูต่อไปก็รู้"
ผู ้ ค นมากมายที่ ร อดู ฉ ากส� ำ คั ญ เข้ า ใจสถานการณ์ ดี พวกเขา
ถอยออกไปยื น ห่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น ตนเอง หากไม่ ร ะวั ง อาจโชคร้ า ย
โดนลูกหลงไปด้วย ถึงเวลานั้นจะร�่ำไห้ก็ไม่มีคนสนใจแล้ว
"เจ้า...เจ้าบังอาจนัก กล้าบอกว่าสกุลหลีไ่ ม่ใช่ตวั อะไร!" สาวใช้นางนัน้
ได้ยนิ วาจาของโม่อเี หรินกลับมีทา่ ทีตอบโต้ชา้ ไปชัว่ ครู่ นิว้ มือนิว้ หนึง่ ของนาง
ทีช่ หี้ น้าโม่อเี หรินสัน่ แล้วสัน่ อีก สีหน้าเดือดดาลยิง่
"ข้าไม่ได้พูดนะ เจ้าต่างหากที่พูด" โม่อีเหรินท�ำหน้าใสซื่อ
"ข้าจะพูดวาจาเยี่ยงนั้นได้อย่างไร!"
"เมือ่ ครูเ่ จ้าบอกว่า 'สกุลหลีเ่ ป็นถึงตระกูลมัง่ คัง่ ระบือนาม ไม่ใช่ตวั อะไร
สักหน่อย!' " โม่อเี หรินชะงักชัว่ ครู่ "ดังนัน้ สกุลหลีไ่ ม่ใช่ตวั อะไรจริงๆ"
พอคนในละแวกนั้นได้ฟังก็อ้าปากค้างกันหมด
"อืม ข้อสรุปนี้ไม่ผิด"
แม่นางน้อยน่าเอ็นดูและหน้าตาสะสวยผูน้ ใี้ จกล้าจริงๆ กล้าพูดว่า
'สกุลหลี่ไม่ใช่ตัวอะไร' ต่อหน้าคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ บังอาจมากไปแล้ว
กระมัง
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ทว่า...หากอธิบายตามตัวอักษร อันที่จริงที่นางพูดมาก็ไม่ผิด
เพียงแต่ประโยคนี้กล่าวออกมาราวกับก่นด่ากระนั้น
"เจ้า เจ้า..." ในที่สุดสาวใช้จ�ำวาจาที่เอ่ยเมื่อครู่ได้ จึงรีบอธิบาย
"ข้าไม่ได้หมายความเช่นนีส้ กั หน่อย! คุณหนู ความหมายของบ่าวคือ..."
"พอได้ แ ล้ ว เจ้ า หุ บ ปากเสี ย " คุ ณ หนู ใ หญ่ ส กุ ล หลี่ เ อ่ ย อย่ า ง
หมดความอดทนพลางจ้องนางแวบหนึ่ง จากนั้นหันไปข่มขู่โม่อีเหริน
"ข้าจ่ายเงินสองเท่าเพื่อซื้อตั๋วเรือใบนั้นในมือเจ้า ถ้าเจ้าไม่ขายให้ข้า
เจ้าก็อย่าคิดเลยว่าจะได้ขึ้นเรือ!"
"ความหมายของท่านคือ...บังคับให้ข้าขายตั๋วเรือ?" โม่อีเหริน
ผินหน้าไปถามอย่างสงสัยใคร่รู้
"วูๆ้ ..." 'นางหมายความเช่นนี?้ ! เลวทรามต�ำ่ ช้า กล้ารังแกโม่อเี หริน
ของข้า ดูฤทธิ์เดชของข้าเสียก่อน จะเป่าลมพัดเจ้าไปถึงขอบฟ้า!'
โม่อเี หรินยังไม่ทนั บันดาลโทสะ เขีย้ วเงินทีอ่ ยูบ่ นไหล่กลับขนลุกชัน
เสียแล้ว มันกระโดดขึ้นมาเตรียมจะปล่อยลมจากปีก...
"เขีย้ วเงิน! อย่าเพิง่ ร้อนใจ ข้าจัดการเอง" โม่อเี หรินช้อนตัวเขีย้ วเงิน
ที่กระโดดขึ้นมาได้ทันเวลาพลางกระซิบปลอบโยน
"วู้ๆ" 'นางน่าร�ำคาญยิ่งนัก'
"ข้ารู้ แต่พวกเราท�ำร้ายคนอื่นตามใจชอบไม่ได้ ท�ำเช่นนี้ปา่ เถื่อน
เกินไป แล้วเจ้าอย่าลืมนะ เจ้ารับปากข้าว่าจะไม่ลงมือท�ำให้ใครตกใจ
ตามใจชอบ" โม่อีเหรินรีบเอ่ยกระซิบกระซาบ
หากเขีย้ วเงินกระโจนออกมาท�ำร้ายผูค้ นจริงจะท�ำเช่นไร นางอาจจะ
ไม่ได้ขนึ้ เรือจริงๆ
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เขี้ ย วเงิ น ครุ ่ น คิ ด ไปมา สุ ด ท้ า ยมั น ก็ พ ยายามอดกลั้ น อย่ า ง
สุดความสามารถ
"วู.้ .." 'แต่ตอ้ งเร็วหน่อยนะ อย่าให้ขา้ ต้องทนหิวเพราะมีมนุษย์พวกนี้
มาหาเรื่อง'
"ได้ ข้าจะแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วหน่อย" โม่อีเหรินรับปาก จึง
ปลอบโยนจนเขี้ยวเงินยินยอมในที่สุด
"ข้าใช้เงินสองเท่าชดเชยให้เจ้าแล้วนะ" คุณหนูใหญ่สกุลหลีเ่ อ่ยด้วย
น�ำ้ เสียงท�ำนองว่า 'ข้าไม่ได้ทำ� รุนแรงกับเจ้า แล้วเจ้ายังได้รบั ผลประโยชน์
อีกด้วย' ราวกับเป็นบุญคุณใหญ่หลวง
"ข้าไม่ขาดเงินและข้าก็ไม่ขายตัว๋ เรือ" แค่เงินสองเท่าก็เอะอะโวยวาย
เช่นนี้ โม่อเี หรินทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆ จึงพูดออกไปตามตรง สิง่ ที่
โม่อเี หรินมีไม่ขาดมือเลยคือเงินทอง
ยังไม่ตอ้ งพูดถึงเงินทองเหล่านัน้ ทีท่ า่ นตาทิง้ ไว้ให้นางก่อนออกจาก
เกาะ ต่อให้เงินทีต่ ดิ ตัวอยูจ่ ะไม่พอ นางก็สามารถหยิบโอสถขวดใดขวดหนึง่
ออกมาแลกเป็นเงินได้ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่านางยังมีของล�ำ้ ค่าทีไ่ ม่มใี ครนึกถึง
หรือแม้แต่จะฝันถึงอีกด้วย
โม่อีเหรินไม่ใช่พวกล้างผลาญอย่างแน่นอน นางไม่มีทางเอา
โอสถล�้ำค่าและสมบัติเหล่านั้นออกมาขายเพื่อแลกเงิน หากท�ำเช่นนั้น
ถ้าท่านตารู้เข้าต้องอยากจับนางมาตีก้นแน่
"ฮึ! ไม่ขาย? เจ้าไม่ขายให้ขา้ ข้าจะท�ำให้เจ้าอยูใ่ นเมืองผิงเจิน้ ไม่ได้
อีกต่อไป!" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ข่มขู่ แล้วถือโอกาสมองตรวจสอบนาง
เป็นเพียงพวกไม่เอาไหน ไม่มีทั้งพลังยุทธ์และพลังวิเศษ ยังกล้า
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ก�ำเริบเสิบสานต่อหน้าข้า?
"คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ท่านนี้ ข้าบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขาย ตอนนี้
ท่านบังคับให้ข้าขายไม่ได้ก็จะมาข่มขู่ข้าหรือ"
"ข่มขู่เจ้าแล้วอย่างไร ข้าว่าเจ้าควรจะรู้จักกาลเทศะ มอบตั๋วเรือ
มาเสียดีๆ ท�ำเช่นนี้คุณหนูของข้ายังจะเห็นแก่ที่เจ้าให้ความร่วมมือ ให้
เงินเจ้าเป็นรางวัลเพิม่ อีกหน่อย มิเช่นนัน้ ..." สาวใช้ทำ� ท่าทางภูมอิ กภูมใิ จ
จงใจไม่พูดให้จบและมองโม่อีเหรินด้วยเจตนาร้าย
"มิเช่นนั้น?" โม่อีเหรินไม่เกรงกลัวสักนิด ถึงขนาดประหลาดใจว่า
นางยังจะพูดอะไรให้คนตกใจกลัวได้อีก
"มิเช่นนั้นถ้าคุณหนูใหญ่ออกโรง ไม่ระวังท�ำร้ายเจ้าจนพิกลพิการ
แม้เจ้าจะร้องไห้ยังไม่มีที่จะให้ร้อง"
"อ๋อ..." โม่อเี หรินตอบรับเสียงหนึง่ แลมองคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ แล้ว
ค่อยมองสาวใช้ไม่กี่คนด้านหลังนาง ก่อนจะส่ายหน้าพลางถอนใจแรง
"เจ้าถอนใจอะไร" สาวใช้นางนั้นถามด้วยน�้ำเสียงไม่น่าฟัง
"คุณหนูใหญ่ของเจ้าออกจากเรือน มีแค่คนใช้ท่าดีทีเหลวอย่าง
พวกเจ้าคอยติดตาม เช่นนี้แล้วยังกล้าข่มขู่คนส่งเดช ข้าล่ะอยากจะ
ถอนใจให้กับความปลอดภัยของคุณหนูใหญ่เจ้าจริงๆ" นางเอ่ยพลาง
ถอนใจหนักอีกครั้ง
"เจ้ายังกล้าถอนใจ?!" สาวใช้ตะโกนอีกครั้ง
"ใช่สิ ถ้าพบกับคนที่ฝีมือร้ายกาจยิ่งกว่า พวกเจ้าจะมีชีวิตรอด
กลับไปหรือ คุณหนูใหญ่ของเจ้ายังจะกระโดดโลดเต้นได้หรือ แม้แต่เรือ่ งนี้
ยังไม่ใคร่ครวญ ข้าล่ะขอถอนใจให้กับสมองของคุณหนูใหญ่เจ้าจริงๆ"
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"เจ้า...เจ้ากล้าด่าว่าคุณหนูใหญ่ไม่มสี มอง?!" สาวใช้ชหี้ น้าโม่อเี หริน
ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนบังอาจเยี่ยงนี้
ในเมืองผิงเจิ้น ใครไม่รู้จักสกุลหลี่บ้าง สกุลหลี่ซึ่งไม่กริ่งเกรง
แม้แต่เจ้าเมือง ใครกล้าล่วงเกินสกุลหลีส่ ง่ เดชบ้าง แม้แต่พวกคนทีม่ าจาก
นอกเมืองยังไม่กล้า เพราะสกุลหลีไ่ ม่ได้มอี ำ� นาจแค่ในเมืองผิงเจิน้ เท่านัน้
ส�ำนักของคุณหนูใหญ่และคุณชายใหญ่ก็ร้ายกาจไม่เบา
"เจ้าพูดจาหนวกหู" โม่อีเหรินบ่น ตวัดสายตามองสาวใช้ที่ตะโกน
โหวกเหวกแวบหนึ่ง
เขีย้ วเงินทีอ่ ยูบ่ นบ่าออกแรงพยักหน้าเห็นด้วยหงึกๆ 'ไยมนุษย์สตรี
จึงจ้อกแจ้กจอแจเช่นนี้ ช่างหนวกหูนัก...' ยังคงเป็นโม่อีเหรินของมัน
ที่น่ารักที่สุด
"เจ้ า เจ้ า ..." สาวใช้ ไ ม่ เ คยพบเห็ น คนที่ ก ล้ า ก� ำ แหงถึ ง เพี ย งนี้
หลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของตระกูลคุณหนูใหญ่ นางชี้หน้า
โม่อีเหริน อารมณ์พลุ่งพล่านจนพูดไม่ออกชั่วขณะ
"ปากมาก!" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ท�ำตาขวางใส่สาวใช้แวบหนึ่ง
สาวใช้นางนัน้ รีบถอยไปด้านข้างทันใด นางยังไม่ลมื ท�ำตามคุณหนูใหญ่
สกุลหลี่ พลันปรายตามองโม่อีเหรินอย่างโหดเหี้ยมแวบหนึ่ง
รอประเดี๋ยวจะให้เจ้าได้เห็นดีแน่!
โม่อเี หรินไม่กลัวอยูแ่ ล้ว รอดูอยูว่ า่ คุณหนูใหญ่สกุลหลีย่ งั อยากจะ
ท�ำอะไรอีก
"มอบตัว๋ เรือให้ขา้ เงินพวกนีก้ จ็ ะเป็นของเจ้า" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่
ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงก็โยนถุงเงินไปให้นางทันที
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โม่อีเหรินเอี้ยวตัวโดยพลัน ถุงเงินจึงลอยผ่านตัวนางไป
ฟิ้ว...แปะ!
ถุงเงินหล่นลงบนพื้นเสียงดัง แสดงว่าข้างในมีเงินอยู่ไม่น้อย
ผู ้ ค นไม่ น ้ อ ยเห็ น ถุ ง เงิ น ตาพลั น ลุ ก วาว ตะโกนร�่ ำ ร้ อ งในใจว่ า
หากรู้เช่นนี้แต่แรกก็จะซื้อตั๋วเรือมาสักใบก่อน ยามนี้เงินพวกนี้ก็จะได้
ตกเป็นของตนเอง!
หลังจากเห็นถุงเงินตกลงบนพืน้ โม่อเี หรินจ้องหน้าคุณหนูใหญ่สกุลหลี่
พลางเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "หูทา่ นมีปญ
ั หาหรือ ท่านคงหูตงึ กระมัง"
"เจ้าพูดบ้าอะไรน่ะ!"
"มิเช่นนั้นไยท่านจึงไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพูด ข้าไม่สนใจว่าท่านจะเป็น
คุณหนูใหญ่จากสกุลจาง สกุลหลี่ หรือสกุลอื่นใด ข้าไม่ขายตั๋ว"
พอพูดจบโม่อีเหรินก็หมุนกายเดินจากไป
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีค่ ณ
ุ หนูใหญ่สกุลหลีถ่ กู เมินเฉยเช่นนี้ เกียรติยศอะไร
ไม่หลงเหลืออยู่แล้ว ขณะนั้นพาลโกรธจึงลงมือคว้าตัวโม่อีเหรินไว้
โม่อเี หรินขยับเท้า หลบหลีกการโจมตีจากด้านหลังได้อย่างง่ายดาย
คุณหนูใหญ่สกุลหลี่โจมตีไม่ส�ำเร็จจึงตะลึงงันไปชั่วครู่ ต่อมา
ก็หน้าคว�่ำในทันใด ก่อนจะสั่งคนรับใช้ที่ติดตามมาด้วยว่า "พวกเจ้า
มองอะไรกันอยู่ จับตัวนางไว้!"
"ขอรับ"
โม่อเี หรินใจเย็น เอือ้ มมือไปหยิบขวดยามาจากช่องเล็กๆ ในกระเป๋า
สะพายหลังทีท่ ำ� เตรียมไว้ ขณะทีส่ าวใช้นางนัน้ และคนรับใช้สามคนพุง่ มา
ตรงหน้านาง นางเปิดขวดยาสาดออกไป...
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คนรับใช้สามคน สาวใช้นางหนึ่ง ล้มลงไปกับพื้นทันที
"โอ้!" คนทีก่ ำ� ลังชมความคึกคักอยูโ่ ดยรอบถอยหลังไปสองสามก้าว
ในทันใด
แม่นางน้อยผู้นี้มียา มิน่าเล่าจึงกล้าก�ำเริบเสิบสานเช่นนี้!
หมอโอสถก็ได้รับความเคารพและย�ำเกรงในดินแดนเทพยุทธ์
เช่นกัน ยาสามารถช่วยชีวิตคนและคร่าชีวิตคนได้ ใครจะรู้ว่าเมื่อครู่นี้
ยาที่นางสาดไปคืออะไร ดังนั้นจึงควรถอยห่างสักหน่อย
อยากชมความครึกครื้นก็ต้องรู้จักเอาตัวรอด! เพราะหากไร้ชีวิต
จะชมความครึกครื้นได้อย่างไร
"ท่านอยากจะลองดูหรือไม่" โม่อเี หรินก�ำขวดยาไว้ในมือ ถามพลาง
ยิ้มหรี่ตาใส่คุณหนูใหญ่สกุลหลี่
"เจ้า...เจ้าใช้ยาอะไร" คุณหนูใหญ่สกุลหลีท่ งั้ ตะลึงทัง้ โมโห อย่างไร
ก็คิดไม่ถึงว่าแม่นางน้อยที่ไม่อยู่ในสายตาเลยจะใช้ยาเป็น
หรือว่านางเป็นหมอโอสถ!
ไม่ เป็นไปไม่ได้! ดูท่านางอายุเพียงสิบสี่สิบห้าปี อายุน้อยเช่นนี้
ไร้ท้ังพลังยุทธ์และพลังวิเศษ ไม่มีทางเป็นหมอโอสถได้ จะต้องเป็นยาที่
คนอื่นมอบให้นางแน่
"ไยข้าต้องบอกท่านด้วยล่ะ" โม่อเี หรินท�ำหน้าทะเล้นใส่นาง "ตอนนี้
ท่านยังอยาก 'ซือ้ ' ตัว๋ เรือของข้าอยูห่ รือไม่" นางเอ่ยพลางไม่ลมื โยนขวดยา
ในมือ
คุณหนูใหญ่สกุลหลีห่ น้าถอดสีเล็กน้อย หากนางเป็นอย่างพวกสาวใช้
และคนรับใช้เหล่านัน้ ทีล่ ม้ ไปเพราะยา นางยังจะเหลือเกียรติเหลือศักดิศ์ รี
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อะไรอีกเล่า
"เจ้า...อย่าเพิ่งผยอง ในเมื่อล่วงเกินข้าในเมืองผิงเจิ้น ก็เลิกคิดจะ
ออกจากที่นี่ได้เลย" นางข่มขู่อย่าง 'ป่าเถื่อน' ยิ่ง
"ยั ง จะตามคนรั บ ใช้ ห รื อ สมุ น ของท่ า นมาต่ อ กรกั บ ข้ า หรื อ "
โม่อเี หรินเลิกคิว้ ครุน่ คิดไปมาก่อนเอ่ยว่า "ข้าน่าจะให้ทา่ นนอนอยูต่ รงนี้
สักหลายชั่วยาม เพื่อไม่ให้ท่านมาหาเรื่องข้าอีก"
"เจ้า...เจ้าคอยดูแล้วกัน!" ครัน้ คุณหนูใหญ่สกุลหลีไ่ ด้ฟงั ก็รบี หมุนกาย
วิง่ จากไปทันที
ผู้คนที่ชมความครึกครื้นตะลึงตาค้างโดยพลัน
พวกเขาเคยเห็นคนสกุลหลี่หนีเตลิดเช่นนี้เมื่อใดกัน โดยเฉพาะ
คุณหนูใหญ่ นางช่างร้ายกาจนัก!
"วู้" เขี้ยวเงินร้องเสียงหนึ่ง 'ถือว่านางวิ่งเร็วนะ'
โม่อีเหรินเก็บขวดยา หมุนกายเดินไปทางโรงเตี๊ยมเฟิงหลินพลาง
พูดขึ้นว่า "การทะเลาะเบาะแว้งท�ำให้หิวจริงๆ ด้วย เขี้ยวเงิน พวกเรา
ไปกินข้าวกันเถอะ"
"วู้" เขี้ยวเงินร้องอีกเสียงหนึ่ง พละก�ำลังเต็มเปี่ยมในทันใด
เมือ่ ผูค้ นทีช่ มความคึกคักโดยรอบได้ยนิ ประโยคนี้ มุมปากก็กระตุก
ในเวลาเดียวกัน
การทะเลาะเบาะแว้ง? นางทะเลาะหรือ มีเพียงสาดยาผงกระมัง!
อันทีจ่ ริงเมืองผิงเจิน้ ไม่ใหญ่นกั ละแวกทีค่ กึ คักทีม่ พี วกพ่อค้าวางแผง
มากที่สุดในเมืองก็คือถนนสายนี้ที่โม่อีเหรินเพิ่งเดินผ่านมา ส่วนที่อื่นๆ
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ล้วนเป็นบ้านพักอาศัย
เมืองนี้ไม่มีคฤหาสน์ใหญ่อะไร ที่เรียกว่า 'สกุลหลี่' ก็เป็นเพียง
คนมีฐานะในเมืองเท่านัน้ ทีน่ ไี่ ม่มสี มาคมแรงงานอะไร ทว่าเพราะผลผลิต
ทางน�้ำอุดมสมบูรณ์ แล้วเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทางออกทะเลมากที่สุด
ดังนั้นจึงกลายเป็นสถานีสุดท้ายของการขนส่งทางแม่น�้ำเหิงเหอ
แม่ น�้ ำ เหิ ง เหอเชื่ อ มสองแคว้ น ในดิ น แดนเทพยุ ท ธ์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น
แม่นำ�้ กว้างใหญ่ สายน�ำ้ ไหลเอือ่ ย ดังนัน้ การขนส่งทางน�ำ้ จึงเจริญรุง่ เรือง
มาตลอด
สองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา 'สมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน' รวบรวมท่าเรือ
ตลอดเส้นทางสายแม่นำ�้ เหิงเหอ ก�ำหนดระเบียบแบบแผนและราคาขนส่ง
ขึ้นมาชุดหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมาก็ครอบครองการขนส่งทางน�้ำทั้งหมด
การขนส่งทางน�ำ้ ตลอดสายนัน่ คือผลก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ แน่นอนว่า
จะต้องมีคนอิจฉาริษยา
ด้วยเหตุนี้สามสิบปีแรกจึงมีคนมุ่งหวังที่จะท�ำลายสมาคมพ่อค้า
ไม่หยุดหย่อน มีพวกที่เข้ามาเจรจาขอร่วมมืออย่างเปิดเผย ลับหลังก็
ส่งคนมาโจมตีหรือจูโ่ จมสมาคม เรือ่ งเช่นนีเ้ กิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ผลสุดท้าย
ก็ถูกคนในสมาคมพ่อค้าลงโทษหรือไม่ก็ยอมประนีประนอมด้วย
ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาสมาคมพ่อค้าก็มนั่ คง มีอำ� นาจยิง่ ใหญ่จนไม่มใี คร
กล้าหาเรื่องส่งเดชอีก ทุกคนล้วนเคยชินกับวิธีจัดส่งและดูแลระหว่าง
การขนส่งของพวกเขา
เพียงจ่ายเงินก็รับรองความปลอดภัยในการโดยสารเรือ ดียิ่งกว่า
แต่ก่อนเสียอีก เพราะในอดีตที่ผ่านมาหากไม่ระวังก็จะโดนปล้น และ
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ผลสุดท้ายก็ตอ้ งรับผิดชอบผลทีต่ ามมาด้วยตนเองทัง้ หมด ทุกคนจึงต้อง
สนับสนุนสมาคมพ่อค้าเป็นธรรมดา
ยิง่ กว่านัน้ ตอนทีโ่ ม่อเี หรินกินอาหารอยูบ่ นชัน้ สองของโรงเตีย๊ มเฟิงหลิน
ก็ได้รับฟังข้อมูลจากคนรอบข้างที่ก�ำลังสนทนา กอปรกับที่ถามจาก
เสี่ยวเอ้อร์
โรงเตีย๊ มเฟิงหลินมีความสูงเจ็ดชัน้ ชัน้ หนึง่ และสองเป็นโต๊ะอาหาร
ส�ำหรับคนทัว่ ไป ชัน้ สามขึน้ ไปเป็นห้องส่วนตัว มีทงั้ ห้องใหญ่และห้องเล็ก
แล้วแต่ลกู ค้าจะเลือก ทว่ามีเพียงนักยุทธ์ขนั้ ดิน ระดับสีข่ นึ้ ไปและผูค้ รอง
สัตว์วิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถนั่งบนชั้นสามขึ้นไปได้
ผูท้ มี่ พี ลังยุทธ์สงู ส่งจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างดี จะไม่โดนดูถกู ดูแคลน
ได้เสวยสุขกับการต้อนรับอย่างสมเกียรติมากกว่า
มองจากมาตรฐานนี้ ก็รับรู้ได้ถึงวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันของ
ผู้มีวรยุทธ์และผู้ไร้วรยุทธ์บนแผ่นดินใหญ่แล้ว
เมือ่ ครูต่ อนโม่อเี หรินเข้ามาในโรงเตีย๊ ม ก็เลือกชัน้ สองทีเ่ งียบสงบกว่า
และเลือกโต๊ะเล็กๆ ในต�ำแหน่งเข้ามุม โต๊ะด้านข้างมีบรุ ษุ สีค่ นก�ำลังสนทนา
เรื่องสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินอยู่พอดี ดังนั้นนางจึงกินไปพลางเงี่ยหูฟัง
คนซุบซิบนินทาไปพลาง
"สมาคมพ่อค้ายอดเยี่ยมโดยแท้..." บุรุษคนหนึ่งในนั้นเอ่ยด้วย
ใบหน้าอิจฉาริษยา
พร�่ ำ พรรณนาว่ า สมาคมพ่ อ ค้ า เฟิ ง หลิ น ครอบครองการขนส่ ง
แต่เพียงผูเ้ ดียว นึกถึงแค่เพียงค่าตัว๋ เรือ ค่าการส่งของเหล่านัน้ ขอเพียง
รายได้แค่วนั เดียว เขาก็ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งกินเรือ่ งใช้ไปตลอดทัง้ ชาติแล้ว
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ทว่าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินไม่ได้มีเพียงการขนส่ง ยังเปิดโรงเตี๊ยม
ข้างท่าเรือทุกแห่ง กิจการเจริญรุง่ เรืองจนไม่รจู้ ะกล่าวว่าอย่างไร วันหนึง่
ได้เงินเป็นกอบเป็นก�ำยิ่ง
"จะเก่ ง กาจเพี ย งใดก็ เ ป็ น เพี ย งสมาคมพ่ อ ค้ า เที ย บไม่ ไ ด้ กั บ
สมาคมใหญ่ทงั้ สีแ่ ห่ง สมาคมใหญ่ทงั้ สีถ่ งึ จะเยีย่ มยอดทีส่ ดุ " บุรษุ คนทีส่ อง
แย้งอย่างไม่เห็นพ้อง
"สมาคมพ่อค้าและสมาคมใหญ่จะเทียบกันได้อย่างไร สมาคมพ่อค้า
ซื้อขายสินค้า สมาคมใหญ่เป็นของนักยุทธ์และผู้ครองสัตว์วิเศษ" บุรุษ
คนที่สามผู้ไร้พรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์ ทว่าเลื่อมใสในผู้เลิศล�้ำยิ่งนัก
ชื่นชอบการฟังเรื่องราวเช่นนี้เป็นที่สุด
"แต่พลังยุทธ์ของสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินก็ไม่ดอ้ ย มิเช่นนัน้ จะโต้ตอบ
คนทีม่ าหาเรือ่ งมากมายเช่นนัน้ ให้ถอยกลับไปได้อย่างไร" บุรษุ คนทีส่ เี่ อ่ย
ประโยคนี้มีเหตุผล ทุกคนล้วนเห็นด้วย ดังนั้นจึงประหลาดใจใน
เรื่องหนึ่ง...
"ไม่รวู้ า่ มีอำ� นาจใดอยูเ่ บือ้ งหลังสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน" บุรษุ คนทีห่ นึง่
เอ่ย
"ในดินแดนเทพยุทธ์ นอกจากสมาคมใหญ่ทงั้ สี่ ตระกูลใหญ่ทงั้ สาม
และส�ำนักใหญ่ทงั้ สาม ยังมีอำ� นาจใดทีไ่ ม่กลัวเกรงคนมายัว่ ยุหรือ" บุรษุ
คนที่สามถามอย่างสงสัยใคร่รู้ ค�ำถามนี้เขาครุ่นคิดอยู่นาน
"ช่างเขาเถอะว่าจะมีอำ� นาจใด ขอเพียงเรือของสมาคมพ่อค้าอยูใ่ น
สภาพดี เก็บค่าใช้จ่ายต�่ำ และปลอดภัย สะดวกสบายในการโดยสาร
ก็เพียงพอแล้ว" บุรษุ คนทีส่ ไี่ ม่คำ� นึงถึงเรือ่ งเหล่านัน้ หรอก ขอเพียงหาเงิน
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ได้มากหน่อยเพื่อกลับไปเลี้ยงดูภรรยาและลูก
"พูดถูก!" ทั้งสี่คนรอบโต๊ะสรวลเสเฮฮา
"เรื่องเหล่านั้นเกี่ยวกับบุคคลส�ำคัญ อ�ำนาจใหญ่ พวกเรายุ่งไม่ได้
หรอก ท�ำได้แค่ชมความคึกคัก พวกท่านรู้หรือไม่ อีกไม่กี่วันเมืองชิ่งเฉิง
จะมีความครึกครื้นให้รอดู" บุรุษคนที่สี่พูดขึ้น
"ข้ารู้ งานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์อย่างไรเล่า" บุรุษ
คนที่สามตอบทันที
"ถู ก ต้ อ ง นั่ น ก็ คื อ งานประลองผู ้ ค รองสั ต ว์ วิ เ ศษและนั ก ยุ ท ธ์ "
บุรุษคนที่สี่เอ่ยอย่างกระตือรือร้น "ด้วยการประลองครั้งนี้ ผู้คนมากมาย
จึงมารวมตัวกันที่เมืองชิ่งเฉิง ครึ่งปีที่ผ่านมาข้าวานญาติให้เช่าต�ำแหน่ง
วางแผงขายของที่เหมาะเจาะให้ สองวันนี้ข้าจะไปเมืองชิ่งเฉิงวางแผง
ขายของหาเงิน กิจการต้องดีมากแน่!"
"นี่...เสียแรงที่พวกเราเป็นสหายสนิท มีเรื่องดีเช่นนี้ ไยท่านจึง
ไม่แจ้งข้าเล่า" บุรุษคนที่สองบ่นอุบอิบ
"นีข่ า้ ก็ไม่ได้กำ� ลังบอกท่านอยูห่ รือ" บุรษุ คนทีส่ ยี่ มิ้ ซือ่ ๆ แล้วเอ่ยต่อว่า
"ข้าเช่าแผงขายของสิบวัน จะอยู่ที่เมืองชิ่งเฉิงสิบวัน เพราะเช่าพื้นที่
กว้างหน่อยจึงสามารถแบ่งครึ่งได้ พวกท่านใครว่างไปวางแผงขายของ
กับข้าได้นะ"
"ข้าจะไป" บุรุษคนที่สามเอ่ยขึ้นทันที
บุรุษคนที่หนึ่งและสองสบตากัน สีหน้าละล้าละลัง ท้ายที่สุดทั้งคู่
ก็ถอนใจ
"พวกเราก็อยากไป แต่พวกเราสองคนต้องรับเงินรายเดือน ไม่อาจ
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หยุดงานสิบวันได้" ท�ำได้เพียง...ฝืนใจละทิ้ง
"เป็นเช่นนี้เอง..." บุรุษคนที่สี่ก็รู้สึกเสียดาย
ไปวางแผงขายของ แล้วยังถือโอกาสชมการประลองได้ดว้ ย เป็นใคร
ก็คงอยากไปทั้งสิ้น
"เมืองชิ่งเฉิงจัดการประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์ ไม่รู้ว่า
จะมีผเู้ ลิศล�ำ้ ไปร่วมมากเท่าใด พวกท่านสองคนไปวางแผงขายของหาเงิน
เป็นเรื่องดีมาก แต่ต้องระวังไว้ด้วย อย่าไปล่วงเกินนักยุทธ์และผู้ครอง
สัตว์วเิ ศษเหล่านัน้ เด็ดขาด จะเกิดเรือ่ งอะไรก็ตามอดกลัน้ ไว้กอ่ น รักษาชีวติ ไว้
ส�ำคัญทีส่ ดุ " บุรษุ คนทีห่ นึง่ เตือนอย่างระมัดระวัง
พวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดา พลังยุทธ์ไม่สงู หาเงินเพียงเพือ่ เลีย้ งดู
ครอบครัว มิอาจยัว่ โทสะบุคคลส�ำคัญเหล่านัน้ ได้ ดังนัน้ จึงต้องคอยระวัง
"เร็วเข้าๆ พวกเรารีบกิน รีบออกไปให้เร็ว" จูๆ่ บุรษุ คนทีส่ องก็ตะโกน
จากนั้นหยิบตะเกียบมุดหัวกิน
"มีอะไรหรือ" อีกสามคนถามพร้อมกัน
"คุณหนูใหญ่สกุลหลีพ่ าองครักษ์มา..." พวกเขาเห็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ด้านหน้าหอเล็กตรงท่าเรือเมือ่ ครู่ "แย่แล้ว ไม่ทนั การณ์ เสีย่ วเอ้อร์ ช่วย
พวกเราห่อที!" บุรุษคนที่สองรีบตะโกนเรียก
พวกเขาทั้งสี่คนเป็นเพียงชาวบ้านตาด�ำๆ ประหยัดเงินเก็บตั้ง
เดือนหนึ่งกว่าจะกินมื้อนี้ได้ สิ้นเปลืองไม่ได้เด็ดขาด เสี่ยวเอ้อร์จึงช่วย
พวกเขาห่อ
ตามคาด คุณหนูใหญ่สกุลหลี่พาบุรุษรูปร่างก�ำย�ำมาเจ็ดแปดคน
เหลือบมองแวบเดียวก็เห็นโม่อเี หรินนัง่ อยูท่ โี่ ต๊ะเล็กๆ เข้ามุม กินของว่าง
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ดื่มชาอย่างเอ้อระเหย
คุณหนูใหญ่สกุลหลีเ่ ห็นเช่นนัน้ ยังคงโกรธเกรีย้ ว นางชีม้ อื ไปพลาง
ออกค�ำสั่งเสียงดัง
"จับตัวนางกลับไปให้ข้า!"
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12
โม่อเี หรินก�ำลังฟังผูค้ นซุบซิบนินทาอย่างออกรสออกชาติ ไม่คาดคิดว่า
จะมีคนมาก่อกวนอีก
คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ช่างน่าร�ำคาญใจโดยแท้ นางคิดอย่างจนใจ
บุรษุ ทัง้ สีท่ นี่ งั่ อยูโ่ ต๊ะข้างๆ พอเห็นคุณหนูใหญ่สกุลหลีม่ าก็รบี หยิบ
ห่อข้าว และเผ่นลงบันไดจากไปทันที
ครั้นทั้งสี่คนจากไป คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็น�ำพวกองครักษ์มาล้อม
โม่อีเหรินไว้ จะปล่อยให้นางมีโอกาสหนีไปไม่ได้เด็ดขาด!
"อาวู.้ .." เดิมทีเขีย้ วเงินก็นอนพาดอยูบ่ นโต๊ะ กินอาหารอย่างเป็นสุข
ครัน้ ได้ยนิ เสียงคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ ร่างเล็กจิว๋ นัน้ ก็กระโดดขึน้ และหันไป
เผชิญหน้าในทันใด พร้อมค�ำรามเสียงต�่ำเพื่อตักเตือน
'สตรีนางนี้น่าร�ำคาญจริงๆ อยากจะตะปบนางจนปลิวไปเลย'
ไม่เพียงแค่เขีย้ วเงินทีค่ นั กรงเล็บ โม่อเี หรินก็รำ� คาญสตรีนางนีย้ งิ่ นัก
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ดังนั้นนางจึงหยิบขวดยาที่ต่างจากเมื่อครู่เล็งไปยังองครักษ์เหล่านั้น
ทีต่ อ้ งการจะจับตัวนาง และเตรียมจะสาดออกไป
"ลูกค้าสองท่านนี้ ห้ามใช้วรยุทธ์ภายในโรงเตี๊ยมเฟิงหลิน โปรด
ปฏิบัติตามกฎด้วย"
น�้ำเสียงสุภาพยิ่งนัก แต่กลับชวนให้ผู้คนในเหตุการณ์ใจสะท้าน
ถึงขนาดคนทีม่ ฝี มี อื ต�ำ่ กว่าขัน้ ดิน ระดับสามยังรูส้ กึ มีเสียงดังหึง่ ๆ อยูใ่ นหัว
จะนั่งก็นั่งไม่ติด
ผู้ที่มามีรูปร่างก�ำย�ำเล็กน้อย ลมปราณแฝงอยู่ภายใน มองจาก
ภายนอกอายุเกือบสีส่ บิ ปี ดวงตาคูห่ นึง่ ส่องแสงเปล่งประกาย ครัน้ ได้มอง
ก็ตระหนักว่าไม่ควรไปหาเรือ่ ง นัน่ คือหลงจูเ๊ ฉียวแห่งโรงเตีย๊ มเฟิงหลิน
คุณหนูใหญ่สกุลหลี่แลมองหลงจู๊ด้วยสีหน้าบูดบึ้ง
เพียงประโยคเดียวก็สยบทุกคนที่อยู่ในที่นั้น รวมถึงตัวนางเอง
ที่เกือบยืนไม่อยู่
นางเป็นยอดฝีมือขั้นดิน ระดับเจ็ด ด้วยเหตุนี้จึงต้องรู้ว่าหลงจู๊ผู้นี้
อย่างน้อยๆ ก็อยู่ในขั้นดิน ระดับเก้า ถึงขนาดอาจเป็นยอดฝีมือขั้นฟ้า
มิเช่นนั้นคงไม่อาจมีอ�ำนาจต่อนางได้มากเพียงนี้
เมือ่ เห็นหลงจูเ๊ ดินออกมา คุณหนูใหญ่สกุลหลีก่ ก็ ระถดถอยหลังไป
เล็กน้อย นางลืมไปโดยพลันว่าโรงเตี๊ยมเฟิงหลินมีกฎข้อนี้
อันทีจ่ ริงไม่เพียงแค่โรงเตีย๊ มเฟิงหลิน แต่เดิมสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน
ก็มกี ฎข้อนีอ้ ยูแ่ ล้ว ขอเพียงเป็นกิจการทัง้ หมดทีค่ วบคุมโดยสมาคมพ่อค้า
แห่งนี้ ล้วนไม่อนุญาตให้ใครมาก�ำเริบเสิบสานได้ โดยไม่สนใจทัง้ นัน้ ว่า
คนที่ฝา่ ฝืนกฎจะเป็นใคร มีภูมิหลังเช่นไร ฐานะเป็นอย่างไร จะได้รับ
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การสั่งสอนเช่นเดียวกันทั้งหมดอย่างไม่ปรานีปราศรัยแม้แต่น้อย
ด้วยเหตุนี้แม้คุณหนูใหญ่สกุลหลี่จะก�ำแหงวางอ�ำนาจจนเคยตัว
ทว่าสถานการณ์เช่นนี้ อย่างไรเสียนางก็ควรอดกลัน้ เสียหน่อย มิเช่นนัน้
ก็โฉดเขลาเต็มทีแล้ว
ทว่าจะให้นางปล่อยอีกฝ่ายไป นางก็ท�ำไม่ลง!
"หลงจูเ๊ ฉียว ข้าไม่ได้มเี จตนาฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเตีย๊ ม แต่วา่
นางมีความแค้นกับข้า ข้าเพียงต้องการแก้แค้นส่วนตัว"
"แม้จะมีความแค้นก็ขอให้ออกจากโรงเตี๊ยมไปก่อนค่อยลงมือ"
หลงจู๊เฉียวเอ่ยยิ้มๆ
"ได้ หลงจูเ๊ ฉียว ขอเพียงให้ขา้ น�ำตัวนางออกไปก็เรียบร้อย ข้ารับรองว่า
จะไม่ใช้วรยุทธ์ในโรงเตี๊ยม" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ชี้ไปทางโม่อีเหรินพลาง
เอ่ยกับหลงจูเ๊ ฉียว
"นางเป็นลูกค้าของโรงเตี๊ยม นอกจากนางจะยินยอมจากไปเอง
มิเช่นนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ท�ำร้ายนาง" หลงจู๊เฉียวไม่เหลือบมองโม่อีเหริน
แม้เพียงแวบเดียว เขาเอ่ยไปทางคุณหนูใหญ่สกุลหลี่โดยตรง
"ท่าน!" พอคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ได้ฟังก็เตรียมจะระเบิดอารมณ์
ตามความเคยชิน
"คุณหนูใหญ่ พวกเราควรปฏิบัติตามกฎของโรงเตี๊ยม อย่างไร
ก็ออกไปก่อนเถิดขอรับ" องครักษ์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านข้างรีบรั้งนางไว้
สกุลหลี่จะท�ำอะไรก็ได้ในเมืองผิงเจิ้น ทว่าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน
มิใช่สถานที่ที่ใครบนแผ่นดินใหญ่จะก่อกวนได้ส่งเดช หากคุณหนูใหญ่
สกุลหลี่ใช้อารมณ์ที่นี่ก็รังแต่จะเสียเปรียบ
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"แต่ว่า..." คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ยังคงไม่ยินยอม
ชีวิตนี้นางไม่เคยเสียเกียรติเช่นนี้ แล้วนี่ยังต่อเนื่องถึงสองครั้ง
นางจะกล�้ำกลืนฝืนทนได้อย่างไร
พอนึกถึงจุดนี้ นางก็จ้องโม่อีเหรินราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ทว่า
โม่อีเหรินกลับกะพริบตาปริบๆ อย่างใสซื่อไร้เดียงสา แสดงท่าทางว่า
ตนเองเป็นคนดีมีเมตตา ยิ่งชวนให้นางโมโหจนกัดฟันกรอด
"คุณหนูใหญ่ พวกเราไปดักอยู่ด้านนอก ขอเพียงนางออกจาก
โรงเตี๊ยม พวกเราก็จะจับตัวนางทันที ช่วยท่านแก้แค้นขอรับ" องครักษ์
กระซิบแผ่วเบา
"ฮึ!" พอคุณหนูใหญ่ได้ยนิ ก็รอ้ งฮึเสียงหนึง่ ก่อนจะหมุนกายเดินลงไป
ด้านล่างทันที
พอเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เหล่าองครักษ์ก็รีบเดินตามออกไป
หลงจูเ๊ ฉียวเอ่ยขออภัยลูกค้าทีน่ งั่ อยูบ่ นชัน้ สอง จากนัน้ ให้เสีย่ วเอ้อร์
น�ำของว่างหนึง่ จานไปให้แต่ละโต๊ะ ทัง้ ยังก�ำชับว่าตอนจ่ายเงินให้ลดราคาลง
เพื่อเป็นการชดเชย แล้วค่อยเดินไปทางโม่อีเหริน
"อีกสักครูต่ อนออกไป ต้องระวังตัวหน่อยนะ" หลงจูเ๊ ฉียวเตือนด้วย
ความหวังดี
"ข้ารู้ ขอบคุณท่านอาหลงจู๊มากเจ้าค่ะ สร้างปัญหาให้ท่านแล้ว"
โม่อีเหรินเอ่ยอย่างซาบซึ้ง
"ไม่เป็นไร นี่เป็นสิ่งที่ข้าควรท�ำ" หลงจู๊เฉียวเอ่ยพลางหัวเราะ "ข้า
แซ่เฉียว แม่นางน้อย ข้าขอถามชื่อแซ่เจ้าได้หรือไม่"
"ท่านอาเฉียว ข้ามีนามว่าโม่อเี หริน" โม่อเี หรินตอบอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
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"โม่อีเหริน ตัวนั้นคือ?" หลงจู๊เฉียวทักทายกลับอย่างสุภาพยิ่งนัก
จากนั้นมองเขี้ยวเงินอย่างประหลาดใจ
"มันชือ่ เขีย้ วเงิน เป็นสหายของข้า" โม่อเี หรินลูบตัวเขีย้ วเงิน เขีย้ วเงิน
ก็ครางเสียงต�ำ่ สองเสียงอย่างสบายอารมณ์
"เป็นอย่างไรบ้างเขี้ยวเงิน"
ลูกค้าจากโต๊ะในละแวกนั้นได้ยินหลงจู๊เฉียวทักทายกับสัตว์เลี้ยง
ตัวน้อยอย่างจริงจังก็เกือบส�ำลักของว่างในปากออกมาโดยพลัน
ทว่าท่าทีของเขีย้ วเงินก็แค่ผงกหัวหงึกๆ ไปทางเขา จากนัน้ กลับไป
กินของว่างต่อ
หลงจู๊เฉียวท�ำได้เพียงยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดี
"เช่นนั้นก็ค่อยๆ กินแล้วกัน มีอะไรก็สั่งเสี่ยวเอ้อร์ได้" เขาหันไป
เอ่ยกับโม่อีเหริน
"ข้ารู้ ขอบคุณท่านอาเฉียวเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินตอบอย่างอ่อนหวาน
"ไม่ต้องเกรงใจ"
พูดจบหลงจูเ๊ ฉียวจึงหมุนกายเดินขึน้ ชัน้ บน และเข้าไปในห้องส่วนตัว
ที่ชั้นสาม
ภายในห้องส่วนตัว
"นายท่าน" หลงจูเ๊ ฉียวโค้งกายไปทางบุรษุ ตรงหน้าด้วยท่าทางเคารพ
พลางเอ่ยต่อว่า "นางชือ่ โม่อเี หริน สัตว์วเิ ศษทีน่ างพามาด้วยชือ่ เขีย้ วเงิน
ขอรับ"
หากนายท่านไม่บอก เขามองไม่ออกจริงๆ ว่าสัตว์เลีย้ งน่ารักตัวนัน้
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เป็นถึงสัตว์วิเศษ แล้วเป็นสัตว์วิเศษระดับสูงเสียด้วย
"โม่...โม่อีเหรินหรือ" บุรุษผู้นั้นบ่นพึมพ�ำ
"นายท่าน แม่นางโม่อเี หรินมีอะไรพิเศษหรือขอรับ" หลงจูเ๊ ฉียวถาม
อย่างแปลกใจ
เขาและนายท่านล้วนเห็นฉากที่คุณหนูใหญ่สกุลหลี่จะ 'บังคับซื้อ
ตัว๋ เรือ' เรือ่ งนีไ้ ม่แปลกประหลาดส�ำหรับทีน่ ี่ แต่ทที่ ำ� ให้เขาคาดไม่ถงึ คือ
เมือ่ ครูน่ ายท่านก�ำชับเขาเป็นพิเศษให้เขาออกหน้าขับไล่คนสกุลหลีอ่ อกจาก
โรงเตี๊ยม
"มองไม่ออกหรือ" บุรุษผู้นั้นถามกลับ
"เอ่อ..." หลงจู๊เฉียวลังเลเล็กน้อย "นอกจากสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเป็น
สัตว์วเิ ศษ แม่นางน้อยผูน้ นั้ ก็คล้ายมีวรยุทธ์ แต่วา่ ข้าไม่รสู้ กึ ถึงคลืน่ พลังยุทธ์
หรือพลังวิเศษใดๆ นอกจากนัน้ เสือ้ ผ้าบนร่างนาง...ก็ไม่ใช่เสือ้ ผ้าธรรมดา
ขอรับ"
หลงจู๊เฉียวคือนักยุทธ์ขั้นฟ้า แน่นอนว่าเขาต้องมีประสบการณ์
สิ่งที่เขารู้สึกไม่ผิดแน่ เขาเพียงมองออกว่าวัสดุเสื้อผ้าบนร่างโม่อีเหริน
ไม่ธรรมดา แต่กลับไม่แน่ใจว่าคืออะไร
"ที่นางสวมอยู่บนร่างคือชุดปีกสวรรค์"
"ชุดปีกสวรรค์?!" หลงจู๊เฉียวตื่นตระหนกโดยพลัน
นัน่ เป็นเสือ้ ผ้าล�ำ้ ค่า ถึงจะมีเงินมากเท่าไรก็หาซือ้ ไม่ได้ แต่นางกลับ
สวมใส่เดินเหินไปทุกที่ตามใจชอบ
แล้วเขาก็มองไม่ออกว่านั่นคือ...ชุดปีกสวรรค์!
"ท่ า นมองไม่ อ อกก็ ไ ม่ แ ปลก" บุ รุ ษ ผู ้ นั้ น คล้ า ยกั บ เห็ น ถึ ง ความ
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ตืน่ ตระหนกของหลงจูเ๊ ฉียว จึงเป็นฝ่ายอธิบายซึง่ หาได้ยากยิง่ "ชุดปีกสวรรค์นี้
หลอมประดิษฐ์จนเกือบบรรลุถงึ ระดับหยกคืนสูธ่ าตุเดิม มองจากภายนอก
ดูธรรมดาราวกับเสื้อผ้าราคาสูงที่ทอมาจากผ้าไหมและผ้าดิ้นคุณภาพดี
คนทั่วไปไม่มีทางมองออกเลย"
กล่าวถึงตรงนี้เขาก็ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนถอนใจเอ่ย "ผู้ที่หลอม
ชุดปีกสวรรค์นี้จะต้องมีพลังการหลอมสูงส่งยิ่งนัก หากจะกล่าวว่าเป็น
คนที่โดดเด่นบนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่นับว่าเกินเลยนัก"
ชุดปีกสวรรค์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเช่นนีแ้ ทบจะอยูเ่ หนือกว่าอาวุธวิเศษ แม้แต่
หัวหน้าสมาคมช่างหลอมก็ไม่แน่วา่ จะหลอมประดิษฐ์สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเช่นนี้
ออกมาได้
"ในดินแดนเทพยุทธ์ ช่างหลอมทีจ่ ะหลอมประดิษฐ์ชดุ ปีกสวรรค์ได้
มีไม่มาก หากต้องการจะรวบรวมวัสดุทั้งหมดยิ่งยากล�ำบากเข้าไปใหญ่
ฐานะของแม่นางน้อยย่อม..." ไม่ธรรมดาแน่นอน "คงไม่ใช่ลูกหลาน
ตระกูลมั่งคั่งที่ออกมาหาประสบการณ์กระมังขอรับ" หลงจู๊เฉียวคาดเดา
เท่าที่เขารู้ ชุดปีกสวรรค์ถูกจัดเป็นเสื้อผ้าล�้ำค่าหนึ่งในสิบของ
ดินแดนเทพยุทธ์ เคยปรากฏในอดีตไม่เกินสิบตัว มีเพียงตระกูลใหญ่
จึงจะมีก�ำลังทรัพย์และอ�ำนาจในการหาซื้อ หรือรวบรวมวัสดุแล้วไป
ขอร้องให้ช่างหลอมหลอมให้เป็นพิเศษ
บุรษุ ผูน้ นั้ กลับส่ายหน้ากับการคาดเดาของหลงจูเ๊ ฉียว นึกย้อนไปถึง
ตอนทีเ่ ขามองนางผ่านทางหน้าต่าง ฝีเท้าทีน่ างย่างก้าวคือ...บาทาเงามายา
เป็นธรรมชาติเยีย่ งนัน้ ก้าวเดินได้ตามใจเยีย่ งนัน้ มองดูราวธรรมดาสามัญ
ทว่ากลับเพิม่ ความเร็วและเคลือ่ นย้ายต�ำแหน่งได้ในชัว่ พริบตา...
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เขาคาดไม่ถึงว่าจะมีคนใช้บาทาเงามายาเป็นฝีเท้าในการก้าวเดิน
จนกลายเป็นความเคยชิน แล้วคนทั่วไปยังมองไม่ออกเช่นนี้
นางแซ่โม่...
แม่นางผู้นี้ต้องมีความสัมพันธ์กับคนผู้นั้นแน่นอน...
นอกจากนี้สิ่งที่ท�ำให้เขาประหลาดใจที่สุดก็คือยามมองนาง เขา
กลับรู้สึกใกล้ชิดอย่างประหลาด เห็นนางโดนรังแก เขากลับรู้สึกโมโห
"ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ 'โม่' ได้หรือไม่"
"ได้ยินว่าสิบสองปีก่อนตอนที่เขาออกจากดินแดนเทพยุทธ์ ยังพา
เด็กหญิงอายุสามขวบไปด้วย เรื่องนี้ต้องการให้ผู้น้อยสืบให้ละเอียด
อีกสักนิดหรือไม่ขอรับ" หลงจู๊เฉียวเสนอ จู่ๆ นึกเชื่อมโยงไปถึงแซ่ของ
โม่อีเหริน
หรือว่านางจะเป็นเด็กหญิงคนนั้น
"ไปสื บ มาเถิ ด ยิ่ ง ละเอี ย ดยิ่ ง ดี นอกจากนี้ ใ ห้ ค นคอยจั บ ตาดู
การเดินทางของโม่อเี หริน หากนางต้องการความช่วยเหลือก็พยายามให้
ความสะดวกแก่นาง" บุรุษผู้นั้นออกค�ำสั่ง
"ขอรับ"
โม่อเี หรินกินข้าวอย่างเอ้อระเหย แล้วยังพักผ่อนอยูใ่ นโรงเตีย๊ มสักครู่
อีกเกือบสองชัว่ ยามกว่าจะถึงเวลาเรือออก นางจึงตัดสินใจจะพาเขีย้ วเงิน
ไปเดินเล่นในเมืองผิงเจิ้นอีกสักหน่อย
"วู้ๆ" 'ข้าอยากซื้อของกิน ที่นี่มีของอร่อยมากมาย ข้าได้กลิ่น'
"ได้" เมือ่ คิดเงินทีโ่ ต๊ะต้อนรับเสร็จ โม่อเี หรินก็พยักหน้าให้กบั เขีย้ วเงิน
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ถึ ง จะซื้ อ มากหน่ อ ยก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร กระเป๋าสะพายหลั ง ของนาง
มีคุณสมบัติพิเศษในการบรรจุสิ่งของ ตอนที่เก็บเข้าไปมีสภาพเช่นไร
ตอนทีน่ ำ� ออกมาก็จะมีสภาพเช่นนัน้ ไม่ตอ้ งกังวลปัญหาของกินจะเน่าเสีย
ใช้ดียิ่งกว่าตู้เย็นเสียอีก
ทว่าครั้นออกจากโรงเตี๊ยม ยังมีปัญหารอนางอยู่...
"ในที่ สุ ด เจ้ า ก็ ย อมออกมา ข้ า ยั ง นึ ก ว่ า เจ้ า จะเตรี ย มแก่ ต าย
ในโรงเตี๊ยมเฟิงหลินเสียอีก!"
ครั้นพบตัวโม่อีเหริน คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็ไม่พูดดีด้วย เพียง
ส่งสัญญาณมือ เหล่าองครักษ์ก็ล้อมตัวนางไว้โดยมีนางอยู่ตรงกึ่งกลาง
เพื่อให้นางไม่มีโอกาสหนีรอด
บังอาจให้คณ
ุ หนูใหญ่สกุลหลีอ่ ย่างนางรออยูด่ า้ นนอกหลายชัว่ ยาม
เดิมทีนางแค่อยากแย่งตั๋วเรือ ยามนี้กลับอยากสั่งสอนอีกฝ่ายมากกว่า
"ท่านน่ะหรือ" โม่อีเหรินเหลือบมองนางแวบหนึ่ง จากนั้นส่ายหน้า
เอือมระอา "ท่านไม่มีฝีมือถึงขนาดจะท�ำให้ข้ากลัวหัวหดจนต้องซ่อนตัว
หรอกนะ"
ฝีมอื ขัน้ ดิน ระดับเจ็ด พูดตามตรงไม่ได้อยูใ่ นสายตานางเลยด้วยซ�ำ้
"ได้ จับตัวนางไว้!" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่กัดฟันพลางออกค�ำสั่ง
โม่อเี หรินไม่โง่งมขนาดยืนบือ้ รอให้พวกนัน้ มาจับตัว นางหลบซ้าย
หลีกขวาทันที
บาทาเงามายามีประโยชน์ยิ่งนัก ไม่ใช่แค่วิ่งเร็วเท่านั้น ในขณะนี้
ยังใช้มาหลอกล่อคนได้อย่างเหมาะเจาะที่สุด
ดังนั้นจึงเห็นโม่อีเหรินย้ายต�ำแหน่งไปมาในทันใด ไม่เพียงท�ำให้
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พวกองครักษ์คว้าน�้ำเหลวกันทุกคน บางครั้งยังท�ำให้พวกเขาชนกันเอง
จนยุ่งเหยิงอลหม่านไปหมด
คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ยืนมองสถานการณ์อยู่ด้านข้าง นางโกรธ
เป็นฟืนเป็นไฟโดยพลัน
"พวกเจ้ามัวท�ำอะไรอยู่ นางอยู่ตรงนั้น! อย่าจับผิดคนสิ ฟังข้าพูด
หรือไม่!"
"ขอรับคุณหนู ขอรับ"
"พวกเจ้าวิง่ วุน่ หาอะไร แค่เด็กสาวคนเดียว ไร้พลังยุทธ์และพลังวิเศษ
พวกเจ้ากลับจับตัวนางไม่ได้ ปกติฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังหรือไม่! นั่น!
ทางนัน้ !"
ทว่าครัน้ นางยิง่ ตะโกนจนกระหืดกระหอบ พวกองครักษ์กย็ งิ่ ยุง่ เหยิง
ไม่รู้ทิศไม่รู้ทาง
ครั้นโม่อีเหรินที่ถูกพวกองครักษ์ล้อมไว้แฉลบไปด้านข้าง จู่ๆ ก็
ปรากฏอยูด่ า้ นหลังคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ ทัง้ ยังส่งเสียงเรียกนางเสียงหนึง่
พอคุณหนูใหญ่สกุลหลีห่ นั หน้าไป สีหน้าอดรนทนไม่ไหวก็เปลีย่ นเป็น
ตะลึง "เจ้า?! เจ้ามา..."
คุณหนูใหญ่สกุลหลีย่ งั พูดไม่ทนั จบก็ได้กลิน่ หอมระลอกหนึง่ จากนัน้
พลันล้มตึงลงกับพื้น
ยามนั้นเองโม่อีเหรินหยิบถุงเงินบนร่างนางขึ้นมา
"แย่แล้ว! คุณหนูของพวกเจ้าล้มลงแล้ว ยังไม่รบี พานางกลับไปอีก"
โม่อีเหรินเอ่ยกับเหล่าองครักษ์ด้วยความหวังดี
"คุณหนู!"
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"เจ้าท�ำอะไรคุณหนู!"
พวกองครักษ์กรูกันเข้ามาทันที บางคนพยุงคุณหนูขึ้นมา บางคน
มองโม่อีเหรินอย่างระแวดระวังพลางซักถาม
"นางน่าร�ำคาญนัก ข้าก็แค่ทำ� ให้นางเงียบหน่อย" ระหว่างทีโ่ ม่อเี หริน
กล่าวพบว่ามีองครักษ์สองคนยังคิดจะจับตัวนาง โม่อเี หรินจึงถอยหลังมา
หนึ่งก้าวและสะบัดแขนเสื้อใส่
องครักษ์สองคนนัน้ ไม่มโี อกาสแม้แต่จะดิน้ รน ต่างล้มลงกับพืน้ ทันที
"พวกเจ้าควรจะขอบคุณที่ข้ามีเมตตา ไม่ได้สาดผงคันคะเยอไปที่
พวกเขาให้คันไปทั่วร่าง แล้วก็ไม่ได้สาดผงเต้นระบ�ำที่ท�ำให้เต้นไม่หยุด
ไปทีค่ ณ
ุ หนูของพวกเจ้า มิเช่นนัน้ ตอนนีพ้ วกเจ้ายุง่ แน่" โม่อเี หรินเอ่ยกับ
พวกเขาอย่างจริงจัง
"..." องครักษ์พวกนั้นที่พยุงคุณหนูตัวแข็งทื่อโดยพลัน
แม้เขาจะไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ยาผงทีน่ างบอกก็ตาม ทว่าแค่ฟงั สรรพคุณ
หลังโดนสาด ก็ตระหนักว่าพวกเขาต้องมีปัญหาใหญ่แน่
หากให้คุณหนูใหญ่สกุลหลี่เต้นระบ�ำไม่หยุดต่อหน้าผู้คนมากมาย
ภายหลังเกิดเหตุคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ต้องพาลโกรธและจัดการพวกเขา
อย่างสาสมแน่
"คุณหนูใหญ่ของพวกเจ้ามาหาเรือ่ งข้าเช่นนี้ ข้ากลับไม่ได้ทำ� ให้นาง
ขายหน้า อืม...ข้าช่างแสนดีเสียนี่กระไร" โม่อีเหรินประเมินตนเอง
"..." ผู้คนผงะถอยหลัง
ค�ำว่า 'แสนดี' ต้องให้คนอืน่ ชมเชย ไม่ใช่ชนื่ ชมตนเองเช่นนี!้ ผูค้ น
ครุ่นคิดในใจ
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"เจ้า...เป็นใครกันแน่" หลังจากความยุ่งเหยิงผ่านพ้นไป หนึ่งใน
เหล่าองครักษ์ได้สติซักถามขึ้น
ทุกคนจ้องมองแววตาของโม่อเี หริน ล้วนระแวดระวัง เตรียมป้องกัน
และตื่นกลัว
คุณหนูใหญ่สกุลหลีข่ องพวกเขาคงจะหาเรือ่ งคนทีไ่ ม่ควรหาเรือ่ งเข้า
กระมัง?!
"ไม่บอกพวกเจ้าหรอก" โม่อีเหรินขมวดคิ้วไปทางพวกเขา ท่าทาง
ทั้งน่ารักทั้งไร้เดียงสา
ทว่าท่าทางของนางเช่นนี้กลับท�ำให้องครักษ์สกุลหลี่ยิ่งเกรงกลัว
แม่นางผูน้ ดี้ รู าวอ่อนต่อโลก ทว่าครัน้ ลงมือกลับสามารถล้มคนลงได้
ช่างร้ายกาจยิ่งนัก!
พวกเขาเป็นองครักษ์ อย่างน้อยก็ฝกึ ฝนมาจนมีฝมี อื ขัน้ ดิน ระดับหก
ยาสลบปกติไม่สามารถท�ำอะไรพวกเขาได้ในชั่วพริบตา ทว่ายาในมือ
แม่นางผูน้ กี้ ลับท�ำได้
หากนางเป็นหมอโอสถจริง ก็ไม่ควรไปหาเรื่องเด็ดขาด!
เมือ่ นึกถึงจุดนี้ พวกองครักษ์สกุลหลีจ่ งึ รีบพยุงคุณหนูใหญ่สกุลหลีข่ นึ้
ทันที ก่อนจะถอยออกห่างจากนางในทันใด
"แม่นางท่านนี้ ข้าคือหัวหน้าองครักษ์ขนั้ สอง หลีฉ่ ี คุณหนูใหญ่ของข้า
มีนสิ ยั ไม่คอ่ ยดีนกั ก่อนหน้านีท้ ลี่ ว่ งเกินท่านไป ขอท่านโปรดอภัยให้ดว้ ย
ขอรับ ขอท่านโปรดมอบยาแก้ให้แก่คุณหนูใหญ่ได้หรือไม่ ข้ารับรองว่า
พวกเราจะไม่มาหาเรือ่ งท่านอีก และพร้อมจะจากไปทันที" หลีฉ่ เี อ่ยอย่าง
สุภาพนอบน้อมยิง่
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"การรั บ รองของเจ้ า เมื่ อ เที ย บกั บ ค� ำ สั่ ง ของคุ ณ หนู ใ หญ่ แ ล้ ว
ช่างไร้ความน่าเชื่อถือยิ่งนัก" โม่อีเหรินไม่ได้ตั้งใจจะเสียดสี เพียงพูด
ความจริง "แต่เจ้าวางใจได้ ข้าเพียงท�ำให้นางและพวกเขาหลับไปสองวัน
ไม่ได้วางยาพิษและไม่ได้ทำ� ร้ายแต่อย่างใด สองวันให้หลังก็จะฟืน้ ขึน้ มาเอง"
ดังนั้นแสดงว่านางจิตใจดีงามอย่างแท้จริงสินะ!
"นี่..." หลี่ฉีก�ำลังใคร่ครวญว่าจะคิดหาวิธีรั้งตัวนางไว้อีกดีหรือไม่
"อีกอย่าง อย่าขวางทางข้าอีก มิเช่นนัน้ ข้ารับรองว่าเจ้าจะไม่มโี อกาส
แม้แต่จะพูดจนจบ แล้วก็จะหลับไปสองวันเหมือนพวกเขา" โม่อีเหริน
ครุน่ คิดไปมา แล้วเอ่ยเสริมอีกประโยคหนึง่ "หรือว่าเจ้าอยากได้ผงคันคะเยอ
ผงขนร่วง ผงเต้นระบ�ำล่ะ"
ครั้นได้ยินประโยคนี้ หลี่ฉีผงะถอยหลังสองสามก้าวในทันใด
ไม่ๆๆๆ ข้าไม่อยากได้สักชนิดหนึ่ง! เขาคิดพลางส่ายหน้าปฏิเสธ
โม่อีเหรินยักไหล่ "ไม่อยากได้ก็แล้วไป"
โม่อีเหรินก้มหน้าลงพลางโยนถุงเงินเพื่อกะน�้ำหนักเงินด้านใน
จากนั้นจึงแง้มออกดู
แกรก!
"หลายสิบต�ำลึงแน่ะ คุณหนูใหญ่สกุลหลีม่ งั่ คัง่ จริงๆ ด้วย" นางชืน่ ชม
พลางเทเงินออกมาหมด จากนัน้ ก็เดินไปทางด้านข้างท่าเรือ โปรยเงินในมือ
ไปทางพวกชาวประมงทีก่ ำ� ลังตกปลาและคนงานทีก่ ำ� ลังแบกของ
"นีค่ อื สิง่ ทีค่ ณ
ุ หนูใหญ่ตกรางวัลให้พวกเจ้า ไปซือ้ น�ำ้ แกงร้อนๆ กิน
เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแล้วกัน!" โม่อีเหรินโปรยเงินเสร็จก็เรียกให้ทุกคน
ไปหยิบ แล้วเดินจากไปอย่างสง่างาม
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ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ล้วนพูดไม่ออก
แม่นางน้อยผูน้ .ี้ ..ก�ำแหงเกินไปแล้ว! กล้าโปรยเงินของคุณหนูใหญ่
สกุลหลี่ ตกรางวัลด้วยเงินของคนอื่น?!
ทว่าส่วนที่สตรีสองนางนี้มีเหมือนกันคือก�ำแหงแล้วยังหยิ่งยโส
เล็กน้อย คุณหนูใหญ่สกุลหลีเ่ พียงท�ำให้คนพวกนัน้ รูส้ กึ ว่านางใช้อำ� นาจ
รังแกผู้อื่น แต่แม่นางน้อยผู้นี้กลับท�ำให้รู้สึกอารมณ์ดีและข�ำขัน รู้สึกว่า
นางน่าเอ็นดูยิ่งนัก
ทว่าเมือ่ นึกถึงยาผงสารพัดบนร่างนาง พวกเขาคล้ายกับหวาดกลัว
ขึ้นมา...
แต่ว่า...จริงๆ แล้วแม่นางน้อยเป็นผู้รับเคราะห์นะ
แล้วนางเพียงวางยาให้คนสกุลหลี่ล้มลงเท่านั้น กลับไม่ได้ท�ำร้าย
พวกเขาคนหนึ่งคนใด นางจิตใจดีงามโดยแท้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว
คุณหนูใหญ่สกุลหลีย่ งิ่ นานวันยิง่ ก�ำเริบเสิบสาน แล้วยังใช้อำ� นาจบาตรใหญ่
ไร้เหตุผล...
ผู้คนที่มุงดูต่างวิพากษ์วิจารณ์และนึกคิดกันไปต่างๆ นานา ทั้งยัง
ชี้ไม้ชี้มือไปทางคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ ดังนั้นหลี่ฉีจึงสั่งองครักษ์ที่มีสติอยู่
ให้แบกคนสลบกลับคฤหาสน์สกุลหลี่โดยเร็ว
"อาวู!้ " พอเห็นศัตรูหนีเตลิด เขีย้ วเงินทีอ่ ยูบ่ นไหล่โม่อเี หรินก็ตะโกน
ให้ก�ำลังใจอย่างยินดีปรีดา
'โม่อีเหรินเก่งมาก โม่อีเหรินสุดยอด โม่อีเหรินเยี่ยมยอด!'
โม่อีเหรินฟังจนรู้สึกจนปัญญา
"วู้..." นางควรจัดการพวกเขาเช่นนี้ตั้งนานแล้ว เพื่อไม่ให้พวกนั้น
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มาหาเรื่องนางกับมันอีก
ในโลกของเหล่าสัตว์ ไม่มีกลอุบายและการวางแผนวกวนไปมา
มากมายเช่นนั้น พวกมันก็แค่ลงมือเดี๋ยวนั้น 'ไม่ถูกชะตากับเจ้า ก็จู่โจม
ทันที' ขี้เกียจพูดจาไร้สาระให้มากความ
สิง่ ทีเ่ ขีย้ วเงินเสียดายก็คอื ไม่อาจใช้กรงเล็บตะปบสตรีนา่ รังเกียจนางนัน้
จนปลิวได้
"เขี้ ยวเงิน ตอนนี้ข้าเพิ่งพบว่าเจ้าไม่ได้มีความอดทนมากนัก"
ตอนที่อยู่บนเกาะโม่เสวียน ยามอยู่ต่อหน้านาง เขี้ยวเงินว่าง่ายและ
คอยเอาอกเอาใจ มักรับหน้าทีใ่ นการส่งนางกลับเรือน นางนึกมาตลอดว่า
เขี้ยวเงินมีนิสัยร่าเริง ที่แท้นางก็เข้าใจผิด...
โม่อีเหรินไม่รู้ว่าจะผิดหวังสักเล็กน้อยดีหรือไม่ แต่ท่าทางของ
เขี้ยวเงินที่เป็นเช่นนี้ก็น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ
"วู้...โยวอูๆ" เสียงร้องของเขี้ยวเงินมีลักษณะเฉพาะตัว
ไม่วา่ อย่างไรมันก็เป็นหมาป่าตัวหนึง่ จะไร้ซงึ่ อารมณ์ไปได้อย่างไร
แล้วกับคนที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่ามันไม่จ�ำเป็นต้องอดกลั้น
ขณะนี้โม่อีเหรินรู้แล้วว่าไม่อาจหาเรื่องเขี้ยวเงินได้ตามใจ
ช่างเถอะ เลิกใคร่ครวญเรื่องนี้ ไปซื้อของว่างและขนมกินดีกว่า
ก่อนถึงยามเซินหนึง่ เค่อ โม่อเี หรินซือ้ ของกินจนเต็มกระเป๋าวิเศษสีเทา
อย่างพออกพอใจ แล้วยังแบ่งประเภทของกินยัดใส่กระเป๋าสะพายหลัง
จากนัน้ ก็กลับไปยังท่าเรือ
บรรยากาศที่ท่าเรือยามนี้ต่างจากตอนนางมาซื้อตั๋วเรืออย่างยิ่ง
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บนท่าเรือเต็มไปด้วยผูค้ นจ�ำนวนมาก นอกจากคนทีจ่ ะขึน้ เรือ คนทีม่ าส่ง
ยังมีคนงานที่ท�ำงานอยู่บนท่าเรือและบนเรืออีก
เมือ่ นางมาถึงทางขึน้ เรือก็เห็นผูค้ นเข้าแถวตามระดับห้องผูโ้ ดยสาร
คุณชายหรือคุณหนูมากมายทีม่ คี นรับใช้คอยติดตามหลายคนต่างยืนอยู่
ด้านหน้าสุด แสดงท่าทางหยิง่ ยโส คนอืน่ ยืนห่างจากพวกเขาช่วงระยะหนึง่
ในบรรดาคนเหล่านัน้ มีคณ
ุ หนูนางหนึง่ มีทา่ ทีคล้ายกับคุณหนูใหญ่
สกุลหลี่ บุรุษที่ยืนอยู่ข้างนางแม้จะดูสูงศักดิ์ แต่กลับดูมีมารยาทและ
สุภาพอ่อนโยน ยังมีสาวใช้และองครักษ์หลายคนที่ยืนล้อมรอบพวกเขา
แบ่งสัดส่วนคนยืนในต�ำแหน่งป้องกันและเฝ้าสัมภาระ จ�ำนวนสาวใช้
และองครักษ์คล้ายมากกว่าคุณชายคุณหนูท่านอื่นมากนัก
โม่ อี เ หริ น เลื อ กยื น ในมุ ม ที่ ไ ม่ แ ออั ด มองตรวจสอบทุ ก ทิ ศ ทาง
อย่างประหลาดใจ ยามมองไปที่เรือล�ำนั้นที่จอดอยู่ข้างท่าเรือ นางก็
อดชื่นชมในใจไม่ได้
โอ้โห! เรือใหญ่โตมโหฬาร กว้างขวางโอ่อ่ายิ่งนัก!
ตั ว เรื อ สี แ ดงเข้ ม สภาพภายนอกมี ลั ก ษณะโบราณ ทางเข้ า
อันยาวเหยียดพาดอยูบ่ นฝัง่ ท่าเรือ ความยาวสิบกว่ายีส่ บิ หมีเ่ ป็นอย่างน้อย
แค่ตวั เรือทีอ่ ยูเ่ หนือผิวน�ำ้ จนถึงราวระเบียงอย่างน้อยต้องมีความสูงสามหมี่
แต่ทอี่ ยูส่ งู กว่านีย้ งั มีหอ้ งผูโ้ ดยสารอีกหลายชัน้ เรือล�ำใหญ่เช่นนี้ แค่ดกู ร็ วู้ า่
บรรจุผู้โดยสารและสัมภาระได้เพียงพอ
ทว่าเรือล�ำใหญ่เพียงนี้แล่นบนแม่น�้ำได้จริงหรือ
แม้โม่อีเหรินจะใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาสิบห้าปีแล้ว ทว่า
สามปีแรกนอกจากนางจะอาศัยอยูแ่ ต่ในห้อง ได้ออกมาเห็นถนนหนทาง
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เพียงครั้งเดียว จากนั้นสิบสองปีต่อมาก็ใช้ชีวิตอย่างสันโดษกับท่านตา
บนเกาะโม่เสวียน จึงยังคงเข้าใจเรื่องราวในดินแดนเทพยุทธ์ไม่มากนัก
แม้ตอ่ มาท่านตาให้ทา่ นตาเหยีย่ นส่งข้อมูลจากแผ่นดินใหญ่มาบ้าง
เสริมความรู้ให้นางมากมาย แต่การรับรู้ย่อมต่างกับการเห็นด้วยตา
อย่างลิบลับอยู่ดี
หลังจากโม่อเี หรินขึน้ เรือ ความสงสัยในใจก็มลายหายไปเป็นปลิดทิง้
เพราะมิเสียแรงที่แม่น�้ำเหิงเหอเป็นแม่น�้ำสายที่ยาวและกว้างเป็น
อันดับหนึง่ บนแผ่นดินใหญ่ ผิวน�ำ้ กว้างขวาง ยามทอดตามองทัศนียภาพ
บนฝัง่ ช่างคลุมเครือยิง่ นัก มองลงไปด้านล่างอีกครา แม่นำ�้ ลึกจนมองไม่เห็น
เบื้องล่าง
มิน่าล่ะเรือใหญ่โตโอ่อ่าเช่นนี้จึงแล่นบนผิวน�้ำได้!
ยามเซิ น สามเค่ อ เกิ ด เสี ย งดั ง ขึ้ น บนท่ า เรื อ พั ก หนึ่ ง จากนั้ น
เสากระโดงเรือก็ถูกชักขึ้นและกางใบออก เตรียมพร้อมออกเดินทาง
อย่างตรงเวลา
เรือค่อยๆ แล่นออกห่างจากท่าเรือ ผู้โดยสารส่วนใหญ่แทบจะ
รวมตัวกันบนดาดฟ้าเรือเพื่อชมทิวทัศน์ บางคนยังคงโบกมือล�่ำลากับ
คนบนท่าเรืออยู่
โม่ อี เ หริ น พบว่ า ผู ้ ค นบนดาดฟ้ า เรื อ ส่ ว นใหญ่ ฝึกยุ ท ธ์ ถึ ง ขั้ น ดิ น
ระดับห้าขึน้ ไป หลังจากเรือออกห่างจากท่าเรือเล็กน้อย พวกเขาแทบจะ
กลับไปภายในห้องโดยสารกันหมด บนดาดฟ้าเรือว่างลงไม่น้อยทีเดียว
โม่อเี หรินยืนพิงเสากระโดงด้านข้างเรือ แลมองเมฆหมอกเริงระบ�ำ
บนผิวน�้ำ มองซ้ายมองขวาอย่างตื่นตาตื่นใจเล็กน้อย
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เขีย้ วเงินทีอ่ ยูบ่ นไหล่นางก็หาวหวอดอย่างเกียจคร้าน แม้ดทู า่ ทาง
เหนื่อยหน่าย ทว่าในความเป็นจริงกลับระแวดระวังยิ่งนัก
มันไม่มที างลืมหน้าทีข่ องตน หน้าทีข่ องมันก็คอื การปกป้องโม่อเี หริน
จะให้ใครมารังแกนางไม่ได้เด็ดขาด
'เอ๊ะ?'
ยามนัน้ เอง จูๆ่ เสีย่ วทุนทีพ่ นั อยูท่ ขี่ อ้ มือโม่อเี หรินซึง่ นิง่ งันไม่ไหวติง
มาตลอดก็เอ่ยขึน้ ทว่าเสียงดังเข้าไปในความคิดของโม่อเี หริน ไม่มใี ครอืน่
ได้ยิน
เสี่ยวทุน มีอะไรหรือ โม่อีเหรินชูมือขึ้น มองดวงตาของเสี่ยวทุน
ที่แวววับเป็นพิเศษพลางกระซิบถามในความคิด
เสี่ยวทุนก็ชูหัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมตอบว่า 'ท่านแม่ มีของที่ใต้น�้ำ'
ของอะไรหรือ
'เป็นของดี อร่อยมาก'
โม่อีเหรินพูดไม่ออกชั่วครู่ เอ่อ...เป็นของกินหรือ
'เป็นก้อนหินน่ะท่านแม่' เสี่ยวทุนตอบ
โม่อีเหรินเงียบงันอีกครา นึกขึ้นได้ว่าของที่เสี่ยวทุนกินได้ไม่ใช่
เพียงแค่ของกินเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่ถูกจัดเป็น 'ของอร่อยของ
เสี่ยวทุน' มักจะเป็นทรัพย์สมบัติ
ขณะนี้โม่อีเหรินเกิดความสนใจ
เสีย่ วทุน ขนาดใหญ่มากหรือไม่ หายากหรือไม่ โม่อเี หรินถามพลาง
ครุ่นคิด ก้อนหิน...น่าจะใส่เข้าไปในแหวนพู่สวรรค์ได้นะ ไม่น่ามีปัญหา
'อยูใ่ ต้นำ�้ ลึก ท่านแม่ ข้าไปหามาได้' ส�ำหรับของอร่อยแล้ว เสีย่ วทุน
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ไม่อยากพลาดเลยแม้แต่น้อย
แต่ น�้ ำ ลึ ก มากนะ...โม่ อี เ หริ น เป็ น กั ง วลเล็ ก น้ อ ย ในเมื่ อ ตั้ ง แต่
เสีย่ วทุนเกิดมาจวบจนบัดนี้ นับดู...เพิง่ ห้าขวบ มันยังเป็นเด็กน้อยอยูเ่ ลย!
'ท่านแม่ไม่ตอ้ งห่วงข้า แค่ใต้นำ�้ เอง ไม่ยากเกินไปส�ำหรับข้าหรอก
เหาะขึ้นฟ้าหรือลงทะเลไม่เป็นปัญหาส�ำหรับข้าอยู่แล้ว!' เสี่ยวทุนเอ่ย
อย่างภาคภูมิใจ
ครัน้ โม่อเี หรินไตร่ตรองก็เห็นด้วย เสีย่ วทุนไม่กลัวแม้กระทัง่ ฟ้าแลบ
ฟ้าผ่า สามารถกลิ้งเกลือกไปมาในทะเลอย่างไร้กังวลได้ น�้ำลึกเช่นนี้
ไม่น่าจะเป็นอันตรายส�ำหรับเสี่ยวทุน
ก็ได้ เจ้าเองก็ระวังตัวสักหน่อย หากพบอันตรายก็รีบกลับมานะ
ไม่ได้ 'ของอร่อย' ก็ไม่เป็นไร โม่อีเหรินสั่งก�ำชับ
'อืม ท่านแม่ ท่านวางใจได้ ข้าจะน�ำของขวัญกลับมาให้ท่าน'
เสี่ยวทุนพูดอย่างน่าเอ็นดู ทั้งยังไม่ลืมสั่งก�ำชับ
'เขีย้ วเงิน เจ้าต้องปกป้องท่านแม่ให้ดี จะให้คนอืน่ มารังแกท่านแม่
ไม่ได้นะ เข้าใจหรือไม่' เสี่ยวทุนพูดกับเขี้ยวเงินโดยใช้การออกค�ำสั่ง
ต่างจากน�้ำเสียงน่ารักน่าเอ็นดูเมื่อสักครู่โดยสิ้นเชิง
"โยวอู" 'ได้' เขี้ยวเงินตอบรับอย่างว่าง่าย
'ท่านแม่ ข้าจะลงไปแล้วนะ' พูดจบร่างเล็กจิว๋ ของเสีย่ วทุนก็สลัดจาก
ข้อมือนาง เลือ้ ยลงไปในน�ำ้ และหายไปในชัว่ พริบตา
"เขีย้ วเงิน เจ้า...เชือ่ ฟังเสีย่ วทุนมาก?" โม่อเี หรินเดินไปยังห้องโดยสาร
พลางถาม
ยามนี้นางค่อยๆ นึกได้ว่าตั้งแต่เสี่ยวทุนปรากฏอยู่ข้างกายนาง
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เหล่าสัตว์วเิ ศษบนเกาะโม่เสวียนแม้ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง ทว่าขอเพียง
เสี่ยวทุนเอ่ยปาก สัตว์วิเศษทั้งหมด...ไม่ว่าจะเป็นพวกที่บินอยู่บนฟ้า
เดินอยูบ่ นดิน ว่ายอยูใ่ นน�ำ้ ล้วนเชือ่ ฟังอย่างสงบเฉกเช่นเดียวกัน เสีย่ วทุน
ต้องการให้พวกมันท�ำอะไร พวกมันจะท�ำตามทันที ค�ำสัง่ หนึง่ ท�ำอย่างหนึง่
ไม่มีการบิดพลิ้วแม้แต่น้อย
"โยวอู..." 'เอ่อ...ต้องฟัง'
"เพราะเหตุใด"
"โยวอู" 'ไม่รู้ เพียงรู้สึกว่าต้องฟัง'
เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โดยแท้
ครั้นได้ยินค�ำตอบเช่นนี้ โม่อีเหรินก็พูดไม่ออกไปชั่วขณะ
ช่างเถอะ อย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ไม่ต้องคิดมากไปจะดีกว่า
โม่อเี หรินจึงเลิกสนใจเรือ่ งนีไ้ ป นางหยิบตัว๋ เรือขึน้ มา และเริม่ มองหา
ห้องพักของตนเอง
ห้องโดยสารบนเรือใหญ่โตเช่นนี้แบ่งออกเป็นหลายชั้น นับจาก
ชั้นล่างสุดขึ้นไป ชั้นที่สามถึงชั้นที่หกล้วนเป็นห้องโดยสาร แบ่งสัดส่วน
โดยใช้ห้องโถงใหญ่ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันกับดาดฟ้าเรือ ชั้นที่สามและสี่อยู่
ด้านล่างห้องโถง ชั้นที่ห้าและหกอยู่ด้านบนห้องโถงขึ้นไปสองชั้น
ชั้นนี้มีห้องโถงและดาดฟ้าเรือเป็นเขตท�ำกิจกรรมร่วมกัน ที่นี่เป็น
พื้นที่ที่ให้ผู้คนบนเรือกินอาหารและท�ำกิจกรรมอื่นๆ
เพราะห้องพักสองชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์ได้ตลอดทาง ดังนั้น
ค่าตั๋วเรือจึงแพงกว่าสองชั้นล่าง นักยุทธ์ขั้นดินระดับเจ็ดและผู้ครอง
สัตว์วิเศษระดับสี่ขึ้นไปจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าอยู่ห้องพักสองชั้นบนก่อน
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นีค่ อื ข้อพิสจู น์หนึง่ ว่านักยุทธ์และผูค้ รองสัตว์วเิ ศษได้รบั การปรนนิบตั ดิ ี
ยิง่ กว่าคนทัว่ ไป
โม่อีเหรินซื้อตั๋วเรือช้าเกินไป จึงได้ห้องเดี่ยวห้องสุดท้ายอย่าง
หมดทางเลือก ห้องของนางเป็นห้องที่อยู่บนชั้นสาม ห้องที่สามบริเวณ
บันไดเข้าออกตอนท้ายเรือ
ตั๋วเรือของนางก็คือกุญแจเข้าสู่ห้องพัก สามารถรูดที่หน้าประตู
ก็เข้าไปได้เลย โคมไฟในห้องเปิดเองทันทีทนี่ างเข้าไป ประตูกย็ งั ปิดได้เอง
วิทยาการในดินแดนแห่งนี้เปรียบได้กับฟังก์ชันการใช้การ์ดแม่เหล็ก
ของโรงแรมในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ทั้งสะดวกและขจัดปัญหายุ่งยาก
โม่ อี เ หริ น คิ ด เชื่ อ มโยงถึ ง 'การติ ด ตั้ ง ไฟ' ที่ น างเห็ น บนถนน
ตอนอายุสามขวบ อดทอดถอนใจอีกครั้งไม่ได้
ดินแดนแห่งนี้ช่างมีวิทยาการมหัศจรรย์โดยแท้!
ห้องเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่นัก ด้านในมีเพียงเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียง
ข้างเตียงมีโต๊ะและเก้าอีต้ วั เล็ก มีหอ้ งน�ำ้ อยูด่ า้ นใน แม้ไม่มพี นื้ ทีม่ ากมาย
นัก แต่ก็นับได้ว่าสะอาดและสะดวกสบายเพียงพอแล้ว
โม่อเี หรินวางกระเป๋าสะพายหลังลงบนโต๊ะเล็ก หลังจากนัน้ ก็เอนตัวลง
บนเตียง เขีย้ วเงินก็กระโดดขึน้ นัง่ บนเก้าอีเ้ ล็กด้วยตัวมันเอง
"รอให้ไปถึงเมืองชิ่งเฉิงแล้ว ค่อยไปยังสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ
เพือ่ สืบข่าวท่านตาเหยีย่ นกัน" นางเอ่ยกับเขีย้ วเงิน "หาท่านตาเหยีย่ นพบ
ก็จะได้พบท่านตา"
ครั้นเขี้ยวเงินได้ฟังก็พลันกระโดดขึ้นเตียงถูไถหลังมือนางและ
ปลอบโยนนาง
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"วู้ๆ" 'อย่ากังวลใจไปเลย ท่านตาจะต้องไม่เป็นไร'
"อืม ขอบคุณนะเขีย้ วเงิน" โม่อเี หรินยืน่ มือลูบตัวมัน จากนัน้ ลุกขึน้ นัง่
ความคิดกระตุกเล็กน้อย จู่ๆ เสี่ยวทุนก็เลื้อยออกมาจากแหวนพู่สวรรค์
ของนาง
นีย่ งั เป็นประสิทธิภาพความสะดวกอีกอย่างหนึง่ ของแหวนพูส่ วรรค์
เพราะนางและเสีย่ วทุนเชือ่ มกันทางจิตวิญญาณ อีกทัง้ แหวนพูส่ วรรค์
ก็ยอมรับจิตวิญญาณนางเป็นนายอีก ดังนัน้ ขอเพียงโม่อเี หรินเห็นพ้อง ไม่วา่
เสี่ยวทุนอยู่ที่ใดก็สามารถกลับมายังภายในแหวนพู่สวรรค์ได้ตลอดเวลา
ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อจ�ำกัดของมิตเิ วลา
กลับมายังแหวนพูส่ วรรค์กเ็ ท่ากับกลับมาสูข่ า้ งกายโม่อเี หริน นีช่ า่ ง
สะดวกสบายยิง่ นักส�ำหรับเสีย่ วทุน เพราะมันกลับมายังข้างกายท่านแม่
ได้ทุกเมื่อ ไม่มีวันแยกจากท่านแม่
"ท่านแม่ ข้าหาเจอแล้ว ท่านดูสิ" เพราะไม่มีคนอื่นอยู่ ดังนั้น
เสี่ยวทุนจึงเอ่ยปากพูดทันที เพียงแต่พอมันอ้าปาก ก้อนหินสีขาวน�้ำนม
เส้นผ่านศูนย์กลางราวห้าสิบกงเฟินก็ถูกคายออกมา
โม่อเี หรินและเขีย้ วเงินขยับหนีเล็กน้อยเพือ่ ให้เสีย่ วทุนวางก้อนหินไว้
บนเตียงได้
เสี่ยวทุนเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากฟ้าดิน ภายในท้องมีพื้นที่
เก็บของกว้างขวางยิ่งนัก ท�ำให้มันสามารถเก็บสะสมสมบัติไว้ได้
"ท่านแม่ ท่านลองลูบดูสิ นุม่ นิม่ ด้วยล่ะ" เสีย่ วทุนไม่สงั เกตสักนิดว่า
ก้อนหินที่ตนเองคายออกมาเกือบจะทับโม่อีเหรินและเขี้ยวเงินอยู่แล้ว
มันห่วงเพียงแต่เอ่ยด้วยความตื่นเต้นพลางใช้หางจิ้มก้อนหิน
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จิ้มๆ จิ้มๆ
เสี่ยวทุนมองก้อนหินบุ๋มเข้าไปแล้วก็นูนออกมาพลางเลื้อยไปมา
ในอากาศอย่างปลื้มปีติ
"หินผิวอ่อน?!" โม่อีเหรินกะพริบตาอย่างประหลาดใจ จากนั้น
ก็ลองใช้มือจิ้มดู รู้สึกได้ทันทีว่าก้อนหินเต็มเปี่ยมไปด้วยไอวิเศษ
ก้อนหินสีขาวคล้ายมีความยืดหยุน่ บุม๋ เข้าไปตามนิว้ มือของโม่อเี หริน
พอปล่อยออกก็นูนกลับเหมือนเดิม ผิวภายนอกสีขาวน�้ำนมระยิบระยับ
ส่องแสงแวววาวตามการบุ๋มและนูนนั้น
"เป็นหินผิวอ่อนจริงๆ ด้วย!" โม่อเี หรินแย้มยิม้ อย่างยินดี "เสีย่ วทุน
เจ้าหาสมบัติพบจริงๆ ด้วย ร้ายกาจยิ่งนัก!"
"ฮิๆๆ" ท่านแม่ชมเชย เสี่ยวทุนก็ยิ้มซื่ออย่างดีใจ
เขี้ ย วเงิ น เขยิ บ เข้ า ไปใกล้ ด ้ ว ยความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ก่ อ นจะ
เอาตัวมันไปสัมผัสเล็กน้อย
"อาวู้" 'ไอวิเศษเข้มข้นนัก'
เขี้ยวเงินอดใจไม่ไหว นอนทับหินผิวอ่อนทั้งร่าง พอมันหลับตาลง
ก็ทำ� ท่าทางราวกับจะผล็อยหลับ ความแวววาวจากหินผิวอ่อนกระจายแสง
ล้อมรอบตัวมัน แลเห็นจุดกระจายแสงสว่างขึน้ เรือ่ ยๆ จูๆ่ เขีย้ วเงินก็ลมื ตาขึน้
กระโดดหนีจากหินผิวอ่อน ต่อมามันก็สนั่ เทาทัว่ ร่าง เหมือนควบคุมตนเอง
ไม่อยู่
"เขี้ยวเงิน!" โม่อีเหรินตกใจจนแทบกระโดด
เขีย้ วเงินร่างกายสัน่ เทา นางอยากช่วยชีวติ มัน แต่พดู อะไรไม่ออก
ไปชั่วขณะ
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"ท่านแม่ รีบน�ำมันเข้าไปในแหวนพู่สวรรค์!" เสี่ยวทุนเอ่ยขึ้นทันที
"อืม"
โม่อีเหรินนึกคิดเพียงพริบตา นาง เสี่ยวทุน และเขี้ยวเงิน ทั้งสาม
ก็ปรากฏตัวในแหวนพู่สวรรค์แล้ว
พอเขี้ยวเงินเข้าไปในแหวนก็ปรากฏร่างเดิม ร่างกายมันไม่สั่นเทา
รุนแรงอีก แล้วยังนอนหมอบลง ก่อนจะค่อยๆ ผล็อยหลับไป
"เขี้ยวเงิน?"
"ท่านแม่ ไม่ตอ้ งกังวล เขีย้ วเงินไม่เป็นไรแล้ว" เสีย่ วทุนขดตัวอยูใ่ น
อากาศข้างกายโม่อีเหริน
"เช่นนั้นมัน..."
"มันดูดไอวิเศษของหินผิวอ่อนเข้าไปแล้วไม่อาจแปรเปลี่ยนเป็น
พลังตนเองได้ช่ัวขณะ จึงควบคุมร่างกายตนเองไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้
ไม่เป็นไรแล้ว รอมันฟืน้ ก็จะได้เลือ่ นระดับ นีเ่ ป็นเรือ่ งดีนะ! ท่านแม่ โชคดีที่
มันไม่ดูดไอวิเศษจากก้อนหินจนหมด มิเช่นนั้นถ้าไอวิเศษมากเกินไป
ไม่สามารถดูดซึมได้ ร่างกายจะระเบิดในทันใด" เสี่ยวทุนอธิบาย
พอโม่อีเหรินได้ฟังก็อดกระตุกมุมปากไม่ได้
น�้ำเสียงของเสี่ยวทุนคล้ายกับว่าเขี้ยวเงินไปกินของผิดส�ำแดงเข้า
จึงย่อยได้ไม่ดี ท�ำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างไรอย่างนั้น
"ท่านแม่ไม่ต้องกังวล ปล่อยให้มันพักผ่อนอยู่ที่นี่ รอมันฟืน้ แล้ว
ค่อยออกมาอีกครั้ง"
ที่แท้สัตว์วิเศษจะต้องพักผ่อนก่อนเลื่อนขั้นนี่เอง
"มันจะพักอยูใ่ นนีน้ านหรือไม่" โม่อเี หรินแลมองเขีย้ วเงินทีน่ อนหลับใหล
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อดลูบขนนุ่มๆ ของมันไม่ได้
"ไม่รู้สิ อย่างน้อยก็คงหลายวันกระมัง ต้องรอให้มันดูดซึมไอวิเศษ
จนกลายเป็นของตัวมันเองแล้วจึงจะฟืน้ " เรือ่ งนีต้ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ความช้าเร็ว
ในการดูดซึมของเขี้ยวเงินด้วย
ส�ำหรับเสี่ยวทุนไม่มีปัญหานี้อยู่แล้ว ปกติเวลาที่มันพันอยู่บน
ข้อมือโม่อเี หริน มันก็จะฝึกบ�ำเพ็ญ ดังนัน้ โดยปกติจงึ กินของพวกนีร้ าวกับ
กินลูกอม ไม่มผี ลข้างเคียงแต่อย่างใด ไม่เคยประสบกับอาการกินมากไป
ชั่วขณะหรือย่อยไอวิเศษได้ไม่ดี
"แต่วา่ มันดูดซึมไอวิเศษไปส่วนหนึง่ แล้ว ก้อนหินก้อนนัน้ ก็หมดอร่อย"
เมือ่ นึกถึงจุดนี้ น�ำ้ เสียงของเสีย่ วทุนดูขนุ่ ข้องหมองใจเล็กน้อย
เอ่อ...เสี่ยวทุนพูดมาเสียยาวเหยียด เพื่อโทษว่าเขี้ยวเงินท�ำให้
ก้อนหิน 'ไม่อร่อย'
โม่อีเหรินอ้าปากค้าง รู้สึกจนค�ำพูดไปเล็กน้อย นางท�ำได้เพียง
จับตัวเสีย่ วทุนมาปลอบโยน "เสีย่ วทุน แค่กอ้ นหินก้อนหนึง่ เจ้าก็อย่าไป
คิดเล็กคิดน้อยกับเขี้ยวเงินเลยนะ อันนี้ให้เจ้ากิน"
กล่าวจบนางก็ยนื่ มือออกมา พลันปรากฏผลไม้บนฝ่ามือ เสีย่ วทุน
งับหมดในค�ำเดียว
คนอื่นไม่รู้ว่านี่คืออะไร เสี่ยวทุนกลับรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งนัก!
มันดูเหมือนผลไม้ธรรมดา ทว่าปลูกในแหวนพูส่ วรรค์ เต็มอิม่ ไปด้วย
ไอวิเศษ ส�ำหรับเสีย่ วทุนแล้วก็เป็นของอร่อยยิง่ นัก
ดังนั้นเสี่ยวทุนจึงพออกพอใจมาก ตัดสินใจไม่คิดเล็กคิดน้อยกับ
เขี้ยวเงินอีก
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"ท่านแม่ ข้ายังมีอกี สองก้อน" เมือ่ กินผลไม้เสร็จ พอเสีย่ วทุนอ้าปาก
ก็คายหินผิวอ่อนสองก้อนออกมา ซึ่งใหญ่กว่าก้อนเมื่อครู่
โม่อีเหรินจ้องหินผิวอ่อนสองก้อนนั้นซึ่งมีความสูงเกือบจะเท่านาง
แล้วค่อยมองร่างเสี่ยวทุนที่มีความหนาเพียงแค่นิ้วมือ...
เอาเถอะ อย่าตกตะลึงจนเกินไป ขนาดพื้นที่ในท้องของเสี่ยวทุน
วัดด้วยสายตาไม่ได้ ท�ำได้เพียงใช้จินตนาการเอาเท่านั้น
"ท่านแม่ สองก้อนนีข้ า้ ขอมอบให้ทา่ นเป็นของขวัญ ท่านดีใจหรือไม่"
เสีย่ วทุนเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงเอาความดีความชอบ มองโม่อเี หรินอย่างรอคอย
"ดีใจสิ" กว่าโม่อีเหรินจะปิดปากลงและฝืนยิ้มได้ไม่ง่ายเลย
นางปลื้มปีติยิ่งนัก แต่ก็ตกตะลึงเช่นกัน
นางไม่ เ คยได้ ยิ น ว่ า มี หิ น ผิ ว อ่ อ นในแม่ น�้ ำ เหิ ง เหอด้ ว ย เหตุ ใ ด
พอเสี่ยวทุนลงไปก็ได้มาสามก้อน และล้วนมีขนาดใหญ่เกินกว่าปกติ
ที่คิดภาพไว้
โดยปกติขอเพียงปรากฏหินผิวอ่อนทีม่ ขี นาดเท่าก�ำปัน้ ก็เพียงพอทีจ่ ะ
ท�ำให้ผคู้ นแย่งชิงกันจนตายไปข้างหนึง่ นับประสาอะไรกับก้อนหินขนาดใหญ่
เช่นนีเ้ ล่า
เสี่ยวทุนหาสมบัติเก่งจริงๆ
"ท่านแม่ พวกเราเก็บก้อนหินเหล่านีไ้ ว้ในสระน�ำ้ จะดีกว่า" เสีย่ วทุน
แนะน�ำ
ภายในแหวนพูส่ วรรค์มภี เู ขา บ่อน�ำ้ พุ สระน�ำ้ หินผิวอ่อนถือก�ำเนิด
ในน�้ำ การเก็บรักษาไว้ในสระน�้ำจึงเหมาะสมยิ่งนัก
"ได้" จากนัน้ โม่อเี หรินก็รา่ ยคาถา เคลือ่ นย้ายหินผิวอ่อนสองก้อนนี้
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วางลงในสระอย่างง่ายดาย
เมื่อออกจากแหวนพู่สวรรค์ โม่อีเหรินแลมองหินผิวอ่อนก้อนเดิม
ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก พบว่ามันมีขนาดสิบห้ากงเฟินลี่ฟาง* สีสันตรง
มุมก้อนหินเปลี่ยนไป
ส่วนนัน้ เปลีย่ นจากสีขาวน�ำ้ นมมาเป็นสีขาวธรรมดา แม้สจี ะคล้ายกัน
ทว่าสีสนั และความมันวาวกลับต่างกัน
"ท่านแม่ ท่านหั่นส่วนนี้ออกมา" เสี่ยวทุนมองไปทางหินผิวอ่อน
แล้วเอ่ยกับโม่อเี หริน จากนัน้ ก็เตือนนางเป็นพิเศษ "ท่านแม่ ต้องใช้ดาบ
ที่มีไอวิเศษจึงจะหั่นได้"
ครั้นโม่อีเหรินได้ฟังก็ตระหนักได้ว่าเสี่ยวทุนหมายถึงดาบเหล่านั้น
ในแหวนพู่สวรรค์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้
นางเลือกดาบขนาดเล็ก หัน่ ส่วนนัน้ ทีเ่ ปลีย่ นสีมาถือไว้ในมือตามที่
เสี่ยวทุนบอก
หินผิวอ่อนทีเ่ ดิมทีนมุ่ นิม่ และมีความยืดหยุน่ เมือ่ สูญเสียไอวิเศษไป
มันก็กลับกลายเป็นก้อนหินแข็งโป๊ก โม่อีเหรินครุ่นคิดว่าควรจะจัดการ
ของเสียอย่างไร...นี่ล้วนเป็นเพราะนางต้องสิ้นเปลืองวัสดุมากมาย
ในระหว่างฝึกหลอมอาวุธ จึงบ่มเพาะให้นางรูจ้ กั น�ำของเหลือใช้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ มิเช่นนัน้ ต่อให้มขี องดีอกี มากเพียงใด หากมองจากระดับ
ความสิ้นเปลืองแล้วก็คงไม่พอใช้
"ท่านแม่ พวกเราไปใต้น�้ำหา 'ของอร่อย' อีกดีหรือไม่" เสี่ยวทุน
มองหินผิวอ่อนก้อนนั้นแล้วก็นึกได้ว่าใต้น�้ำยังมีของอร่อยอย่างอื่นอีก
* กงเฟินลี่ฟาง คือลูกบาศก์เซนติเมตร
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จึงบอกกับโม่อีเหรินทันที
"ใต้น�้ำยังมีอีก?!" โม่อีเหรินตะลึงงัน
หินผิวอ่อนประเภทนี้พบไม่มาก คนทั่วไปอาจคิดว่าก้อนหินที่มี
ความยืดหยุน่ ประเภทนีม้ หัศจรรย์ยงิ่ นัก น่าจะมีมลู ค่ามาก ขายได้ราคาดี
ทว่าในสายตาของคนที่ดูของเป็น มันไม่ใช่เพียงแค่ขายได้ราคาดี
เท่านั้น ช่างหลอมต่างรู้ซึ้งถึงมูลค่าของหินผิวอ่อน
มันคือวัสดุชนั้ เลิศในการหลอมประดิษฐ์ สิง่ ของทีใ่ ช้มนั เป็นวัสดุหลัก
ในการหลอมจะมีไอวิเศษเข้มข้น อีกทัง้ ในยามทีห่ ลอมอาวุธ หากเติมมันลงไป
เป็นวัสดุตวั ช่วย ไม่เพียงสามารถเพิม่ ความเหนียวและความทนทานให้กบั
อาวุธได้ ขณะเดียวกันพลังในการโจมตีและการป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นมาก
ตามไปด้วย
กล่าวได้ว่าไม่มีช่างหลอมคนใดที่ไม่ชื่นชอบหินผิวอ่อน
ทว่าการถือก�ำเนิดของหินผิวอ่อนไม่แน่ชดั นัก ผูค้ นมากมายเพียงรูว้ า่
อาจจะขุด เจอในแม่น�้ำที่มีไ อวิเศษเต็มเปี่ยม ดังนั้นในบรรดาพ่อค้า
หินผิวอ่อนถือว่าเป็นวัสดุชั้นยอดที่หาได้ยาก ขอเพียงแค่ปรากฏ ปกติ
จะดึงดูดให้ผู้คนมากมายแย่งซื้อ
"เสี่ยวทุน ใต้น�้ำมีเยอะหรือไม่" โม่อีเหรินสนใจอย่างยิ่ง
หากมีอกี โม่อเี หรินไม่ถอื สาทีน่ างและเสีย่ วทุนจะเคลือ่ นย้ายพวกมัน
มาเก็บในแหวนพูส่ วรรค์
โม่อเี หรินยอมรับว่าอันทีจ่ ริงความรูส้ กึ เวลาหาสมบัตเิ จอนัน้ ไม่เลวเลย...
"ชนิดนี้ไม่มีแล้ว แต่มีชนิดอื่นที่อร่อยกว่า ทว่าอยู่ไกลจากที่นี่
สักหน่อย ข้ากลัวว่าท่านแม่จะเป็นกังวล ดังนั้นจึงยังไม่ไป"
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นี่นับว่าเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของเสี่ยวทุน แม้มันไม่ใช่
สัตว์วิเศษที่ตามหาสมบัติทุกอย่าง แต่มีสัญชาตญาณในการตอบสนอง
ต่อสมบัติฟ้าดิน เพราะส�ำหรับมันแล้ว นี่เป็นของบ�ำรุงชั้นยอดนะ!
"อืม...เช่นนั้นรอให้ดึกกว่านี้หน่อย พวกเราค่อยแอบลงน�้ำกัน"
โม่อีเหรินครุ่นคิดไปมา และสุดท้ายตัดสินใจไม่ยอมพลาดโอกาสดีเช่นนี้
ครัน้ นางยกมือขึน้ โบก ก็เก็บหินผิวอ่อนบนเตียงก้อนนัน้ ลงสูส่ ระน�ำ้
ในแหวนพู่สวรรค์ได้แล้ว
หินผิวอ่อนเป็นสมบัติฟ้าดินซึ่งหาได้ยาก กระบี่อ่อนที่ท่านตา
หลอมให้นางก็แฝงด้วยวัสดุชนิดนี้ เพียงแต่เก็บสะสมได้ไม่มาก ดังนัน้ จึง
ใช้เป็นเพียงวัสดุตัวช่วย
ทว่าก็เป็นเพราะมีวัสดุหลอมเช่นนี้ ระดับความเหนียวของกระบี่
'หิมะแดง' จึงเหนือชั้นกว่ากระบี่ทั่วไปนัก
นางรู้ว่าเดิมทีท่านตาก็อยากใช้หินผิวอ่อนมาหลอมกระบี่ของ
ตัวท่านเองใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพของกระบี่ แต่เพราะจะต้อง
หลอมกระบี่ให้นาง วัสดุไม่เพียงพอ ต่อมาจึงล้มเลิกไป
ตอนนี้ข้าหาหินผิวอ่อนเหล่านี้ได้ รอจนพบท่านตา ค่อยมอบมัน
ให้ท่านเป็นของขวัญ!
หลังจากเรือแล่นไปได้หนึง่ ชัว่ ยามก็จอดลงด้านหน้าท่าเรือเล็กแห่งหนึง่
หลังจากขนถ่ายสินค้าและผูค้ นเสร็จจึงออกเดินทางอีกครา
จากยามโหย่วสามเค่อถึงยามซวี* เป็นเวลาที่เรือจัดให้ผู้โดยสาร
* ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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กินอาหารค�่ำ ด้วยเหตุนี้ยามนี้เกือบทุกคนจึงรวมตัวกันในห้องโถงใหญ่
โม่อเี หรินไม่อยากแออัดรวมกับผูอ้ นื่ หลังจากหยิบอาหารส่วนของ
ตนเองแล้วก็เดินมายังดาดฟ้าเรือ
'ท่านแม่ๆ' จู่ๆ เสี่ยวทุนก็ร้องเรียกขึ้น
"อืม?" โม่อีเหรินก�ำลังฝืนกินลูกชิ้นลูกหนึ่ง
แม้อาหารค�่ำที่เรือจัดเตรียมไว้ให้ถือว่าไม่เลวนัก แต่โม่อีเหริน
เคยชินกับการกินอาหารสดใหม่ ส�ำหรับอาหารที่อุ่นมาสักพักแล้วทิ้งไว้
จนเย็น นางรู้สึกเหมือนจะกลืนไม่ลง
นางถูกเลีย้ งมาจนพิถพี ถิ นั ในรสชาติอาหาร...ในระหว่างทีโ่ ม่อเี หริน
ก�ำลังพิจารณาตนเองอยู่นั้น
'ท่านแม่ มีคนที่มีของอร่อยอยู่กับตัว'
ในสายตาของเสี่ยวทุน นอกจากท่านแม่ที่ส�ำคัญที่สุดแล้ว ยังมี
คนหรือสัตว์วิเศษที่ท่านแม่ให้ความส�ำคัญ ของที่กินได้และกินไม่ได้
สามอย่างนี้
"คืออะไร" โม่อีเหรินกระซิบถาม
'ไม่รู้ อยูด่ า้ นหลังสุดโน่น' เสีย่ วทุนเอ่ยอย่างยินดีปรีดา มีความรูส้ กึ
อยากพุ่งตัวไปหา
โม่อเี หรินรีบปลอบโยนเสีย่ วทุน ไม่ให้มนั บุม่ บ่าม จากนัน้ จึงหันไปมอง
ด้านหลังนัน้ คือท้ายเรือใช่หรือไม่
นางเก็บอาหารทีย่ งั กินไม่หมด และหมุนกายเดินไปยังท้ายเรือทันที
ด้านนอกห้องโถงทัง้ สองด้านต่างมีทางเดินขนาบข้าง ซึง่ เป็นทางเดิน
เชือ่ มถึงหัวเรือและท้ายเรือ เมือ่ มองเข้าไปในหน้าต่างข้างทางเดิน ก็จะเห็น
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ด้านในห้องโถงเต็มไปด้วยผู้คนคล้ายอยู่ในโรงเตี๊ยมกระนั้น ผู้โดยสาร
กินอาหาร สนทนาร่วมกันบนโต๊ะแต่ละตัว แสงไฟทีส่ อ่ งมาจากหน้าต่าง
ท�ำให้บริเวณโดยรอบสว่างไสว
แต่พอพ้นจากเขตห้องโถง ท้ายเรือมีเพียงโคมไฟใหญ่แขวนอยู่
บนเสากระโดงเรือเพื่อส่องแสงสว่างและชี้ให้เรือล�ำเล็กหรือผู้คนบนฝั่ง
ละแวกใกล้เคียงเห็นว่าเรือก�ำลังแล่นผ่านไป
เพราะเข้าสู่ยามราตรี ท้องฟ้ามืดมิด เรือแล่นช้ากว่าเวลากลางวัน
มากนัก แล่นไปสู่เบื้องหน้า คลื่นแม่น�้ำกระทบตัวเรือ ส่งเสียงคล้าย
คลื่นลูกเล็กกระทบชายฝั่งกระนั้น ฟังแล้วรื่นหูอย่างยิ่ง
เมือ่ โม่อเี หรินเดินมาถึงสุดทางก็มองเห็นดาดฟ้าท้ายเรือทีโ่ ล่งกว้าง
มีโต๊ะกลมตัวหนึง่ วางอยู่ มีโคมไฟหนึง่ ดวงวางไว้บนโต๊ะ บุรษุ ผูห้ นึง่ และ
สตรีนางหนึ่งนั่งอยู่ด้านข้าง โดยรอบมีองครักษ์สองสามคนยืนอยู่และ
มีสาวใช้คอยปรนนิบัติดูแลเรื่องอาหารการกิน
เพียงมองเสื้อผ้าบนร่างบุรุษและสตรีสองคนนั้นก็รู้ว่าฐานะของ
พวกเขาต้องมั่งคั่งยิ่งนัก
บุรษุ ผูน้ นั้ ดูทา่ ยังอยูใ่ นวัยหนุม่ อายุราวยีส่ บิ ปี สวมอาภรณ์สขี าวนวล
ปักเลื่อมสีทองตรงชายชุด เครื่องหน้าหล่อเหลาคมคาย ท่าทางสุภาพ
เยือกเย็น ดูท่าคล้ายเป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์
ส่วนสตรีนางนั้นดูท่าอายุมากกว่าเขาสองสามปี สวมชุดกระโปรง
สีชมพู ปักรูปดอกโบตัน๋ ตรงชายชุด ผิวพรรณขาวเนียนไร้ทตี่ ิ รูปหน้างดงาม
ท่าทางหยิ่งยโส ดูท่าร�่ำรวยมีเกียรติเช่นกัน
บุรษุ และสตรีทมี่ คี นรับใช้ขา้ งกายมากมายสองคนนีไ้ ม่ใช่คนทีน่ าง
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มองเห็นตอนก่อนขึ้นเรือหรือไร
ขณะก�ำลังครุ่นคิดอยู่นั้น โม่อีเหรินก็ถูกองครักษ์ที่เฝ้ารักษาการณ์
อยูด่ า้ นหน้าขวางทางไว้ ก่อนจะได้ยนิ เพียงองครักษ์เอ่ยขึน้ เสียงเย็น
"ที่นี่ห้ามคนนอกเข้า ขอแม่นางกลับไปเถิด"
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13
ห้ามคนนอกเข้า? ดาดฟ้าท้ายเรือกลายเป็นเขตส่วนตัวตัง้ แต่เมือ่ ไร!
โม่อเี หรินยังไม่ทนั พูดถึงข้อสงสัยนี้ เสียงตะโกนเกรีย้ วกราดก็ดงั มาจาก
ทางเดินอีกฝัง่ หนึง่
"ถอยไป!"
"โปรดออกไปเดี๋ยวนี้!" องครักษ์อีกด้านหนึ่งเอ่ยเสียงเย็น
"ดาดฟ้าเรือกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวตั้งแต่เมื่อไร เรือไม่มีกฎเกณฑ์
เยี่ยงนี้ เจ้ามาขับไล่คนด้วยเหตุใดกัน!"
ครัน้ บุรษุ ผูน้ นั้ กล่าวด้วยเสียงฉุนเฉียว ก็มอี งครักษ์อกี คนเดินไปหาทันที
องครักษ์สองคนร่วมมือกัน ต่อสู้สองสามทีก็ซัดจนเขาสลบแล้วโยนไป
นอนด้านข้าง
จากนัน้ องครักษ์ทเี่ ฝ้าปลายทางก็เดินขึน้ หน้าต่อไป ห้ามไม่ให้ผใู้ ด
เข้าสู่ช่วงท้ายเรือ
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"จริง ๆ เลย เหตุใ ดไม่ว่าจะเดิน ไปที่ใดล้ว นพบคนไม่กลัวตาย
มาคอยหาเรื่อง" สตรีที่ดูเป็นคุณหนูสูงศักดิ์เย่อหยิ่งนางนั้นดื่มชาด้วย
ท่วงท่าสง่างาม ทว่าน�้ำเสียงการพูดการจาเหน็บแนมเป็นอย่างมาก
"ในเมือ่ กินอิม่ แล้วก็กลับห้องพักผ่อนเถิด" บุรษุ ทีด่ เู ป็นคุณชายสูงศักดิ์
ซึง่ นัง่ ตรงข้ามนางขมวดคิว้ น้อยๆ เอ่ยกับสตรีนางนัน้
"ไม่เอา ในห้องอบอ้าวจะตาย อยู่ที่นี่สบายกว่า" สตรีนางนั้น
เอ่ยอย่างวางท่า
แม้อากาศเดือนสิบเอ็ดหนาวเย็นเล็กน้อย ทว่านางสวมอาภรณ์
ทีท่ อด้วยเนือ้ ผ้าราคาแพงและเสือ้ กันลมขนสัตว์ จึงไม่กลัวลมหนาวอ่อนๆ
เช่นนี้
"ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ของพี่เพียงผู้เดียวนะ"
"แล้วอย่างไร ดาดฟ้าเรือไม่ได้มเี พียงทีเ่ ดียว พวกเขาสามารถเดินไปยัง
ด้านหน้าก็ได้"
"ที่นี่คือเรือ ไม่ใช่ที่เรือน"
"เดิมทีข้าก็อยากเหมาเรือทั้งล�ำ หากไม่ใช่เจ้าห้ามไว้ ไยพวกเรา
จะต้ อ งใช้ เ รื อ ร่ ว มกั บ คนพวกนี้ ต้ อ งทนความหนวกหู ข องพวกเขา
น่าร�ำคาญจะตายไป"
"พี่สาม ข้าจะพูดอีกครั้ง เวลาออกข้างนอกอย่ามากพิธี หากท่าน
คิดจะก่อกวนอีกครั้งก็จงกลับไปเถิด!"
"ข้า..." แลมองสีหน้าเย็นชาของน้องชาย นึกถึงค�ำก�ำชับของท่านพ่อ
ก่อนออกจากเรือนมา แล้วยังมีเรือ่ งทีต่ นเองไหว้วาน ในทีส่ ดุ นางก็สำ� รวม
เล็กน้อย "ได้ๆ ข้าเชื่อฟังเจ้าก็หมดเรื่อง เจ้าอย่าไล่ข้ากลับไปนะ"
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"จ�ำค�ำทีท่ า่ นพูดในขณะนีไ้ ว้ อย่าให้เหล่าองครักษ์ขบั ไล่คนแทนท่าน
อีก" คุณชายผูส้ งู ศักดิเ์ หลือบมองโม่อเี หรินทีย่ นื อยูต่ รงราวระเบียงแวบหนึง่
ก่อนจะส่งสัญญาณมือไปทางองครักษ์ทเี่ ฝ้ารักษาการณ์ตรงปลายทางเดิน
เหล่าองครักษ์รบี ขยับเข้ามาเปลีย่ นเป็นยืนโดยรอบเจ้านาย กลายเป็น
วงล้อมองครักษ์
โม่อเี หรินแลมองบุรษุ ทีถ่ กู ซัดจนสลบอย่างเวทนา นางเดินไปข้างหน้า
ไม่กกี่ า้ ว มือก�ำราวระเบียงด้านข้าง แสร้งชมทิวทัศน์ยามค�ำ่ คืนพลางถาม
ในใจ...
เสี่ยวทุน ของที่เจ้าพูดถึงอยู่ทางใด
'อืม...มีสองอันนะ' เสีย่ วทุนล�ำบากใจยิง่ นัก มันอยากได้ทงั้ สองอย่าง
สองอัน?
'ทางนัน้ มีอนั หนึง่ ' มันชีไ้ ปทางโต๊ะ 'ทางนัน้ ก็มอี นั หนึง่ ' แล้วก็ชไี้ ปทาง
ด้านหลังซึง่ เป็นห้องโดยสารทีอ่ ยูด่ า้ นบนห้องโถง
ด้านหลังอันนีเ้ สีย่ วทุนเพิง่ รูส้ กึ ถึงความเอร็ดอร่อย ทัง้ มันยังรูส้ กึ ถึง
กลิน่ อายทีแ่ ผ่ออกมาจากทางด้านหลัง...คล้ายกับสร้อยทีท่ า่ นแม่สวมอยู่
เพราะยามนี้ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้อยู่ในห้องพัก ดังนั้นห้องพัก
ชั้นห้าและชั้นหกจึงมืดสนิท มองเห็นไม่ชัด
ทว่าห้องพักบนชัน้ หกทีอ่ ยูต่ รงกลางเยือ้ งไปทางขวา โม่อเี หรินรูส้ กึ ว่า
ตรงนัน้ มีคนผูห้ นึง่ อยู่ และคล้ายกับจ้องมาทีต่ น!
โม่อีเหรินรีบหันหลังให้ นี่นางคงไม่ได้ท�ำอะไรดึงดูดความสนใจ
กระมัง
'ท่านแม่...' เสี่ยวทุนเรียก
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เสี่ยวทุน ของของคนอื่นพวกเราไปแย่งมาไม่ได้ เจ้าบอกว่าใต้น�้ำ
ยังมีของ ยามนีร้ หู้ รือไม่วา่ อยูท่ ใี่ ด โม่อเี หรินไม่เคยคิดจะเป็นขโมยในชาตินี้
จึงรีบเบนความสนใจของเสี่ยวทุนทันที
'อยู่...ข้างหน้าไปอีก ไกลนิดหน่อย' เสี่ยวทุนหงุดหงิดเล็กน้อย
'ท่านแม่ มิเช่นนั้นข้าไปเองก็ได้ ท่านรอข้าอยู่บนเรือเถอะ'
แม้อยากไปหาสมบัตพิ ร้อมท่านแม่ แต่วา่ ท่านแม่อยูใ่ ต้นำ�้ นานเกินไป
จะไม่เป็นผลดี ดังนัน้ เสีย่ วทุนจึงตัดสินใจ อย่างไรเสียมันไปเอาของมาให้
ท่านแม่เองจะดีกว่า
ไม่รบี โม่อเี หรินปลอบมัน ทีบ่ อกว่าข้างหน้าไปอีกนีไ่ ปทางใดหรือ
'ทางนั้น' เสี่ยวทุนเหลือบมองชั่วครู่
เป็นทางที่เรือก�ำลังแล่นไปนี่ โม่อีเหรินวางใจโดยพลัน พวกเรา
นั่งเรือไปก่อน รอจนใกล้ถึงแล้วเจ้าค่อยบอกข้า
'ได้' เสี่ยวทุนว่าง่ายมาก มันเชื่อฟังโม่อีเหรินเพียงผู้เดียว
โม่อีเหรินเพิ่งปรึกษากับเสี่ยวทุนเสร็จ เสียงสนทนาก็ดังมาจาก
ด้านข้าง...
"ฉางเฟิง ส�ำหรับเรือ่ ง...เรือ่ งทีท่ า่ นพ่อพูดถึง เจ้าคิดตัดสินใจเช่นไร"
คุณหนูที่ค่อนข้างหยิ่งยโสถามอย่างระมัดระวังเล็กน้อย "ได้ยินว่า...
คุณหนูสกุลฉู่ฝีมือไม่เอาไหนเลย..."
พอได้ยินสี่ค�ำนี้ โม่อีเหรินจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ
"พีส่ าม เรือ่ งนีท้ า่ นไม่ตอ้ งกังวลและไม่ตอ้ งมายุง่ เรือ่ งทีข่ า้ รับปากท่าน
จะต้องจัดการก่อนอยูแ่ ล้ว" คุณชายสูงศักดิต์ อบ
"เช่นนัน้ ...เช่นนัน้ ก็ดแี ล้ว ขอบคุณน้องเฟิง" แม้ไม่ได้เอ่ยถามในค�ำตอบ
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ที่อยากรู้ ทว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ นางก็วางใจ
เมือ่ โม่อเี หรินไม่ได้ฟงั ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ อีกทัง้ ไม่อาจถามตรงๆ
ได้ จึงต้องล้มเลิกโดยพลัน
อย่างไรเสีย 'คุณหนูสกุลฉู'่ นัน่ คงไม่ได้หมายถึงตัวนาง ไม่ตอ้ งไปสนใจ
หรอก
โม่อีเหรินชมทิวทัศน์ต่อไป
สถานที่ที่แม่น�้ำเหิงเหอไหลผ่านส่วนใหญ่ล้วนเป็นตัวเมือง เพราะ
การขนส่งทางน�ำ้ พัฒนามากขึน้ จึงท�ำให้ทกุ เมืองทีอ่ ยูต่ ดิ แม่นำ�้ รุง่ เรืองกว่า
เมืองอื่นๆ
ท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรี เรือค่อยๆ เคลื่อนตัวไปเบื้องหน้า
ทุกๆ ระยะทีเ่ รือเคลือ่ นไปก็จะมองเห็นโคมไฟทีแ่ ขวนอยูบ่ นฝัง่ ลิบๆ อีกทัง้
ในระยะใกล้กม็ องเห็นโคมไฟเล็กๆ แกว่งไกวไปมาสองสามดวงกระจายตัว
กันอยู่บนผืนน�้ำ คล้ายเป็นเรือชาวประมง
บนแม่นำ�้ เหิงเหอ นอกจากเรือโดยสารแล้วยังมีชาวประมงทีค่ อยเก็บ
ผลผลิตทางน�ำ้ โดยเฉพาะ ได้ยนิ ว่านอกจากปูปลาแล้ว บางครัง้ ก็จะตกได้แร่
และอาวุธประหลาด นัน่ มีมลู ค่ามากกว่าปูปลายิง่ นัก จากการประเมินราคา
ของสมาคมพ่อค้า หากโชคดีจะได้ลาภลอยมาก้อนหนึง่
โม่อเี หรินชมทัศนียภาพบนแม่นำ�้ เหิงเหออย่างแปลกใจพลางจับตาดู
ด้านหลัง
แม้นางไม่ได้มองทางด้านหลังด้วยสายตา ทว่านางฝึกเคล็ดวิชาฮุน่ ตุน้
มาห้าปี จากการฝึกวิชาอย่างจริงจัง ทักษะการรับรู้ของนางก็พัฒนาเป็น
ทวีคูณเช่นกัน
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แม้ไม่มองด้วยตา นางก็สมั ผัสถึงความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ได้อย่างง่ายดาย
เอ๊ะ?
จู่ๆ ก็บัง เกิด ความปั่นป่วนใต้น�้ำจากระยะไกล จากนั้นบางสิ่ง
ก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วยิ่งยวด
มันมาแล้ว!
โม่อีเหรินยังไม่ทันตอบสนอง คลื่นแม่น�้ำลูกใหญ่มหึมาก็ถาโถม
มาจากใต้น�้ำ เรือถูกจู่โจมในทันใด ตัวเรือสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงยิ่ง
นางคว้าราวระเบียงไว้โดยไม่รตู้ วั แล้วหันไปมองทางหัวเรือ คลืน่ แม่นำ�้
พุง่ สูง ลอยขึน้ ไปในอากาศ
"อ้า..."
"อ๊าย!"
"เกิดอะไรขึ้น!"
ตูม!
ไม่เพียงมีเสียงกรีดร้องดังระงมทัง้ ล�ำเรือ ซ�ำ้ ยังมีคนตกลงไปในแม่นำ�้
ด้วย
"ทุกคนระวัง! คว้าจับหลักยึดไว้ให้มนั่ ไม่ตอ้ งตืน่ ตระหนก!" หัวหน้าเรือ
ปรากฏตัวบนดาดฟ้าเรือทันใด เคลือ่ นพลังยุทธ์พลางตะโกนเสียงดังลัน่
ทุกคนบนเรือล้วนได้ยิน ขณะเดียวกันลูกเรือก็ปรากฏตัวตามมา
อย่างรวดเร็ว
"ทุกคนโปรดรีบเดินเข้าไปในห้องโดยสารตามค�ำชีแ้ นะ!" หัวหน้าเรือ
เอ่ยขึ้นอีก
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ครั้นกล่าวจบ เขายังออกค�ำสั่งอีกหลายอย่าง
ทั้งสั่งให้ลงน�้ำไปช่วยคน ทั้งสั่งให้หยุดเรือ
องครั ก ษ์ ที่ ม าพร้ อ มเรื อ รวมตั ว กั น ทั่ ว ทุ ก ด้ า นทั น ที โดยเฉพาะ
ทางหัวเรือ
ผูค้ นเห็นเพียงคลืน่ แม่นำ�้ ทีพ่ งุ่ สูงเสียดฟ้าซัดโครมลงมา ท่ามกลาง
ความมืดมิดนั้นกลับเห็นเพียงหนวดหลายเส้นเกาะอยู่ที่ตัวเรือยั้วเยี้ย
"นั่นคืออะไร!"
"อ้า..."
"เป็นสัตว์วิเศษระดับหก ปลาหมึกยักษ์จากใต้น�้ำ!" มีคนมองออก
ในที่สุด
ระดับหก?! ทุกคนอ้าปากหายใจหอบ
ในดินแดนเทพยุทธ์ แม้จะมีสัตว์วิเศษอยู่ไม่น้อย ทว่าสัตว์วิเศษ
ระดับห้าขึ้นไปจะพบได้ยากมาก และพลังการจู่โจมจะรุนแรงเป็นพิเศษ
ยามนีจ้ ๆู่ มีสตั ว์วเิ ศษระดับหกมาปะทะ อีกทัง้ พวกเขายังอยูบ่ นเรือ
จะต้องปราบปลาหมึกยักษ์ระดับหกจากใต้น�้ำลึกที่ตัวใหญ่มหึมาและ
มีพลังมหาศาล...
ทันใดนั้นหัวหน้าเรือพลันก�ำดาบไว้ในมือ กระโดดตัวลอยขึ้นไป
กลางเวหา พลังนักยุทธ์ขั้นฟ้าพรั่งพรูออกมาทันใด ก่อนจะฟาดดาบลง
"ดาบที่หนึ่ง เริ่ม!" ไอดาบลอยสูงขึ้น พุ่งเป้าไปที่ปลาหมึกยักษ์
"อูโยว..." เดิมทีปลาหมึกยักษ์เตรียมจะพุ่งมาเบื้องหน้า แต่กลับ
ร้องโหยหวนโดยพลัน มันเจ็บปวดจนล่าถอยไปใต้น�้ำ
"ถอยเรือไปห้าจั้งทันที เตรียมธนูให้พร้อม!" หัวหน้าเรือกลับไปยัง
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ดาดฟ้าเรือ และออกค�ำสั่งอีกครั้ง
ลูกเรือด�ำเนินการตามค�ำสั่ง ขณะเดียวกันมือธนูหกคนพลันยืนอยู่
ที่หัวเรือ ทุกคนง้างธนูยักษ์สีแดงที่มีความยาวสี่ฉื่อ*
จู่ๆ ปลาหมึกยักษ์ก็พุ่งขึ้นเหนือผิวน�้ำอีกครา...
"ง้างธนู ยิง!"
ธนูสีแดงฉานหกดอกยิงไปยังตัวปลาหมึกยักษ์พร้อมกัน อีกทั้งยัง
พ่นเปลวไฟออกมา ไม่เพียงแทงจนปลาหมึกยักษ์ได้รับบาดเจ็บ ธนูนั้น
ยิ่งท�ำให้ไฟลวกจนเป็นแผลกว้างขึ้น
"อูโยวๆ..." ปลาหมึกยักษ์ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอีกครั้ง
หนวดนับไม่ถ้วนแหวกว่ายยั้วเยี้ย
"ง้างธนู ยิง!" หัวหน้าเรือออกค�ำสั่งอีกครา
แม้ปลาหมึกยักษ์จะไม่ฉลาด ทว่าสัตว์วเิ ศษระดับหกก็มสี ติปญ
ั ญา
เท่ากับเด็กห้าหกขวบ มันตระหนักได้ถึงความร้ายกาจของธนูไฟ จึงรีบ
ด�ำดิ่งลงไปใต้น�้ำทันที
ธนูหกดอกลอยค้างโดยพลัน ก่อนจะร่อนกลับมา
"เก็บธนู เตรียมป้องกัน!" ครั้นหัวหน้าเรือเห็นสถานการณ์เช่นนี้
สีหน้าเขาเคร่งเครียดยิ่งกว่าเมื่อครู่ตอนปลาหมึกยักษ์ปรากฏตัวเสียอีก
สายตาเขาคอยสอดส่องไปยังผิวน�้ำในทุกทิศทุกทางไม่หยุดหย่อน
"ธนูทยี่ งิ ไม่โดนเป้าแล้วยังร่อนกลับมาเองได้ ช่างมหัศจรรย์โดยแท้"
โม่อีเหรินมองดูอยู่ด้านหลัง ชื่นชมไม่หยุด
"แม่นางไม่รู้หรือว่าธนูชนิดนั้นมีชื่อเรียกว่า 'คันธนูเพลิง' คันธนู
* ฉือ่ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิว้ หรือหนึง่ ส่วนสามเมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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และลูกธนูล้วนเป็นฝีมือของช่างหลอมซึ่งท�ำขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อยิงธนู
ออกไป ครัน้ พุง่ โดนเป้าหมายก็จะเผาไหม้ดว้ ยตัวมันเอง เป็นอาวุธล�ำ้ ค่า
คุณภาพสูงชนิดหนึ่ง พลังในการจู่โจมรุนแรงยิ่งนัก" นักยุทธ์ผู้หนึ่งที่ชม
ความคึกคักเช่นเดียวกับโม่อีเหรินอธิบายอย่างกระตือรือร้น นางยืนอยู่
ด้านข้างเขาห่างออกไปเพียงสองสามก้าว
อาวุ ธ ที่ ช ่ า งหลอมหลอมออกมามี ก ารแบ่ ง ล� ำ ดั บ ขั้ น แบ่ ง เป็น
สามประเภท อาวุธล�้ำค่า อาวุธวิเศษ และอาวุธราชา แต่ละประเภท
ยังแบ่งเป็นคุณภาพสูง กลาง ต�่ำ
อาวุธล�้ำค่าคุณภาพต�่ำพบได้ทั่วไป โดยปกติช่างหลอมขั้นกลาง
สามารถหลอมอาวุธล�ำ้ ค่าคุณภาพกลางได้เป็นล�ำดับรองลงมา อาวุธล�ำ้ ค่า
คุณภาพสูงแม้จะเหนือกว่าคุณภาพกลางเพียงระดับเดียว ทว่าหลอมยากกว่า
ไม่ใช่น้อย มูลค่าก็สูงกว่าอาวุธล�้ำค่าคุณภาพกลางหลายเท่าตัวนัก
"มิเสียแรงจริงๆ ทีส่ มาคมพ่อค้าเฟิงหลินน�ำอาวุธล�ำ้ ค่าคุณภาพสูง
ออกมาหกชิน้ อย่างง่ายดาย คนมีฐานะมัง่ คัง่ กว่าย่อมพูดเสียงดังกว่าเสมอ!"
นักยุทธ์หนุ่มถอนใจเอ่ย
เขามองโม่อีเหริน มองแล้วมองอีก ก่อนจะถามอย่างประหลาดใจ
เล็กน้อย "แม่นาง เจ้าไม่กลัวหรือ"
"กลัวอะไร"
"ปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นอย่างไรเล่า หากโดนหนวดมันรัดเข้า เจ้า
ไม่ต้องรอจนถูกมันกินลงท้อง พอโดนหนวดรัดก็จะรัดเจ้าจนตายแล้ว"
"มีพวกหัวหน้าเรืออยู่ ไม่ตอ้ งกลัวหรอก" โม่อเี หรินแสดงสีหน้าเลือ่ มใส
เอ่ยอย่างไร้เดียงสายิง่ นัก
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"หัวหน้าเรือฝีมอื เก่งกาจยิง่ นัก เขารับมือกับปลาหมึกยักษ์ระดับหก
ได้อยูแ่ ล้ว แต่ไม่แน่วา่ เขาจะรับรองความปลอดภัยของทุกคนได้ แม่นาง
เข้าไปในห้องโดยสารดีกว่า จะปลอดภัยกว่านะ" นักยุทธ์หนุ่มเอ่ยด้วย
ความหวังดี
"ข้ า ไม่ ก ลั ว " โม่ อี เ หริ น ตอบหนึ่ ง ประโยคยิ้ ม ๆ จู ่ ๆ สายตานาง
ก็เหลือบมองไปยังผิวน�้ำด้านข้างตัวเรือ ก่อนเอ่ยกับเขาอีกว่า "พวกเรา
ถอยสักหน่อยจะดีกว่า"
"เช่นนั้นหรือ" นักยุทธ์หนุ่มถอยหลังพร้อมนาง
เขาได้ชมความคึกคักร่วมกับแม่นางที่งดงามเช่นนี้ ย่อมจะดีกว่า
แออัดกับพวกคนโผงผางคนอื่นๆ แน่นอน
ทว่าพวกเขาสองคนเพิง่ ถอยมาไม่กกี่ า้ ว ก็ได้ยนิ เสียงตวาดทีค่ นุ้ เคย
"ไยจึงถอยมา อย่าถอยมาอีกนะ!"
โม่อีเหรินกระตุกมุมปาก
สตรีเรื่องมากนางนี้ยังอยู่?!
"ที่นี่ก็ไม่ใช่เรือนของท่าน ท่านมีสิทธิ์อะไรมาขับไล่" นักยุทธ์หนุ่ม
ที่อยู่ด้านข้างโม่อีเหรินตอบอย่างไม่ไว้หน้า
โม่อเี หรินครุน่ คิด เขาคงไม่ได้เห็นฉากทีม่ คี นโดนซัดจนสลบแล้วทิง้ ไว้
ด้านข้างเป็นแน่
"เจ้ากล้ามาเสียมารยาทกับข้าเยีย่ งนี?้ องครักษ์ สัง่ สอนเขาให้เข็ด!"
สตรีผู้สวมอาภรณ์สีชมพูออกค�ำสั่งต่อองครักษ์
"แม่นางท่านนี้ คุณชายท่านนี้ โปรดอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันบนเรือ"
ผู้ดูแลเรือที่รับผิดชอบความปลอดภัยด้านท้ายเรือเอ่ยขึ้นทันที
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"พี่สาม!" คุณชายผู้สูงศักดิ์ที่อยู่ด้านข้างนางตะโกนเสียงทุ้มต�่ำ
"ฮึ!" สตรีชุดสีชมพูร้องฮึเสียงหนึ่งอย่างไม่พอใจ
"มันมาแล้ว!" จู่ๆ โม่อีเหรินก็ตะโกนเสียงดังลั่น
ผูค้ นวิง่ วุน่ ไปยังอีกฝัง่ หนึง่ ทุกคนยังคงสงสัยว่าอะไรมาแล้ว ก่อนที่
จะเห็นปลาหมึกยักษ์ใต้นำ�้ ลึกโผล่ขนึ้ มาจากแม่นำ�้ ด้านนี้ พอมันกางหนวด
ออกก็คว้าตัวผู้โดยสารและองครักษ์บนเรือได้หลายคน
"ทุกคนรีบเข้าไปในห้องโดยสารเร็ว!" ผู้ดูแลเรือตะโกนได้ทันเพียง
ประโยคเดียว จากนัน้ ก็เคลือ่ นพลังวิเศษทัว่ ร่าง ปลาฉลามสีเขียวมรกตตัวหนึง่
โผล่ออกมาทันใด มันสะบัดหางและงับปลาหมึกยักษ์แผลหนึ่ง
"อูโยวๆๆ..." ปลาหมึกยักษ์ร้องครวญครางอย่างเจ็บปวด หนวด
หลายเส้นคลายออก คนทีโ่ ดนจับตัวไม่กคี่ นนัน้ ก็ตกลงไปในน�ำ้ ตามๆ กัน
"กระโดดลงไปช่วยคน!" ผูด้ แู ลเรือออกค�ำสัง่ ขณะเดียวกันเขาก็สงั่ ให้
ฉลามมรกตสัตว์วิเศษของเขาเข้าโจมตีปลาหมึกยักษ์ต่อไป
สัตว์น�้ำสองตัวต่อสู้กันในทันใด เป็นผลให้ผิวน�้ำกระเพื่อมไหว
ละอองน�้ำสาดกระเซ็น
"โอ้!"
"อ้า!"
"หนีไป!"
เกิดความอลหม่านบนดาดฟ้าช่วงท้ายเรือ ทุกคนล้วนหลบหลีก
น�ำ้ ทะเล วิง่ หัวซุกหัวซุน กอปรกับเสียงโกรธขึง้ ของคุณหนูนางใดนางหนึง่
หลังจากทีโ่ ม่อเี หรินหลบหลีกไม่กกี่ า้ ว นางก็ตดั สินใจกระโดดลอยตัว
ขึน้ ไปบนระเบียงห้องพักชัน้ ห้าแล้วนัง่ บนราวระเบียง
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ขณะนัน้ ไม่ใช่มเี พียงนักยุทธ์หนุม่ ทีเ่ ดิมทียนื อยูข่ า้ งนางจะตกตะลึง
แม้แต่ผู้ดูแลเรือยังเบนความสนใจมาเหลือบมองนางแวบหนึ่ง
"พวกเราก็ขึ้นไปด้วยแล้วกัน" พอเห็นดาดฟ้าเรือยุ่งเหยิงวุ่นวาย
สตรีนางนั้นที่อารมณ์ไม่ค่อยดีจึงดึงน้องชาย ชี้ไปด้านบนพลางเอ่ย
"อืม" ครั้นคุณชายสูงศักดิ์เห็นความวุ่นวายรอบข้างจึงพยักหน้า
ดึงพี่สาวแล้วกระโดดขึ้นไปยังระเบียง
จากนั้นก็มีองครักษ์ห้าหกคนกระโดดตามหลังมา
"แม่นางท่านนี้ ขอรบกวนด้วย" ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ต้อง
เรียงล�ำดับมาก่อนมาหลัง คุณชายสูงศักดิ์ท่านนั้นเอ่ยกับโม่อีเหริน
อย่างสุภาพยิ่งนัก
โม่อเี หรินยังไม่ทนั พูดอะไรก็เห็นปลาฉลามมรกตและปลาหมึกยักษ์
กระแทกใส่กนั ทีน่ า่ อัศจรรย์คอื ปลาฉลามทีม่ ขี นาดเล็กกว่าปลาหมึกยักษ์
กว่าครึง่ ทว่าพลังทีส่ ง่ ออกมาไม่แพ้ปลาหมึกยักษ์สกั นิด ในสถานการณ์
ทีท่ ั้งสองตัวปะทะกัน ขณะเดียวกันพวกมันก็ถูกอีกฝ่ายกระแทกจนปลิว
แต่ปลาฉลามดันลอยมาในทิศทางระเบียงนี้พอดี
"แย่แล้ว!"
เดิมทีโม่อีเหรินนั่งอยู่บนราวระเบียงอย่างเอ้อระเหย นางมองดู
ความวุน่ วาย พลันร้องเสียงต�ำ่ เสียงหนึง่ แล้วถีบตนเองเพือ่ กระโดดหลบ
ทันที
คุณชายสูงศักดิท์ า่ นนัน้ เห็นเข้าก็ผลักพีส่ าวของตนไปทางองครักษ์
ด้านข้างทันที
"พานางกลับห้องพัก!"
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"ฉางเฟิง!"
"กลับห้องไปเสีย!" คุณชายสูงศักดิ์ออกค�ำสั่งอย่างห้ามปฏิเสธ
"...เจ้าเองก็ระวังตัวด้วย" สตรีชุดสีชมพูไม่มีทางเลือก ท�ำได้เพียง
ต้องกลับห้องพักทันทีพร้อมองครักษ์
ครัน้ คุณชายสูงศักดิซ์ ดั ฝ่ามือ พลันเคลือ่ นพลังยุทธ์ของนักยุทธ์ขนั้ ฟ้า
ไปเบือ้ งหน้า สร้างก�ำแพงป้องกันเอาไว้เพือ่ ขวางพลังปะทะของฉลามมรกต
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำ� ร้ายมัน
"ขอบคุณมาก" ผู้ดูแลเรือเอ่ย
จากนั้นเขาก็บัญชาการให้ฉลามมรกตติดตามจู่โจมปลาหมึกยักษ์
ต่อไป
เมื่ อ ครู ่ ห ลั ง จากปลาหมึ ก ยั ก ษ์ ตั ว นั้ น โดนกระแทกจนปลิ ว ไป
ร่างมหึมาก็ชะงักค้างบนอากาศโดยพลัน หนวดยัว้ เยีย้ เบือ้ งล่างส่ายไปมา
หนวดเส้นหนึ่งยังจับตัวคนไว้สองคน
"ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!" สองคนนัน้ ตะโกนโหวกเหวกด้วยความหวาดกลัว
สุดขีด
ครั้ น ผู ้ ดู แ ลเรื อ เห็ น เข้ า จึ ง รี บ เปลี่ ย นค� ำ สั่ ง ทั น ที ให้ ฉ ลามมรกต
รอโอกาสเข้าช่วยเหลือคน ส่วนเขาเองคอยบัญชาการมือธนู
"เล็งเป้าที่หัวปลาหมึกยักษ์ ยิง!"
ธนูไฟสีแดงเพลิงหกดอกยิงออกไปอีกครั้ง
ปลาหมึกยักษ์หลบทัน ทว่ายังยิงโดนสองดอก
"อูโยวๆ อูโยวๆ..."
ปลาหมึกยักษ์คล้ายกับครวญครางอย่างเจ็บปวดผ่านทางจมูก
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เสียงดังระงมไปรอบด้านอีกครา หนวดที่ส่ายไปมาหดเข้าเพราะได้รับ
ความเจ็บปวด จึงปล่อยคนหนึ่งลงมา
"อ๊าก...ช่วยด้วย..."
คนที่ ล อยคว้ า งตกลงมา ยั ง ไม่ ทั น ยิ น ดี ป รี ด าที่ ห นี ร อดจาก
หนวดปลาหมึ ก ได้ ก็ ต ้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะตาย
อย่างอนาถอีกครั้งในทันใด
จากนั้นฉลามมรกตว่ายไป ใช้แผ่นหลังรองรับคนผู้นั้นทันที แล้ว
ส่งขึ้นไปบนเรือ
"ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!" อีกคนหนึง่ ทีย่ งั ถูกปลาหมึกยักษ์จบั อยูก่ รีดร้อง
อีกครั้ง
"มือธนูเตรียม ยิง!" ผู้ดูแลเรือออกค�ำสั่งอีกครั้ง
ปลาหมึกยักษ์ไม่หนีแล้วในครั้งนี้ มันเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัว
เล็กน้อย ขณะทีท่ กุ คนยังคงมองเห็นมันอยู่ มันก็กลืนอีกคนหนึง่ ทีย่ งั ถูกจับอยู่
เข้าปากทั้งตัว
"กรี๊ด!"
"อ๊าก!"
ผู้คนบนเรือที่เห็นเหตุการณ์ต่างอ้าปากค้างเบิกตาโพลงกันหมด
บางคนงุนงง บางคนถึงขนาดเกือบจะอาเจียน
หลังจากกลืนคนลงไปทั้งตัวแล้ว ปลาหมึกยักษ์ก็ด�ำดิ่งลงไปใต้น�้ำ
ทันที ธนูหกดอกจึงค้างกลางอากาศทั้งหมด
"ฉลามมรกต ตามไป!" ครั้นผู้ดูแลเรือเห็น จึงรีบสั่งสัตว์วิเศษของ
ตนเองให้ตามไป จากนั้นก็สั่งลูกเรือรีบจัดการให้ทุกคนบนดาดฟ้าเรือ
77
Page ������������������ 2.indd 77

5/8/2563 BE 14:51

ยอดสตรี เ ป็ น ยากยิ่ ง 2

กลับเข้าห้องพักตนเอง
ยามนี้บนดาดฟ้าเรือเหลือเพียงลูกเรือ ยังมีโม่อีเหรินที่หยุดยืน
อยู่บนระเบียงชั้นห้าและคุณชายสูงศักดิ์ผู้นั้น รวมทั้งผู้โดยสารที่อาศัย
อยู่บนชั้นห้า
"ปลาหมึกยักษ์โหดเหี้ยมยิ่งนัก..." โม่อีเหรินกัดริมฝีปาก
นางชืน่ ชอบสัตว์วเิ ศษ ทว่าก็นกึ เกลียดสัตว์วเิ ศษทีโ่ หดร้ายป่าเถือ่ น
เมื่อครู่ปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นจงใจกินคนให้ทุกคนได้เห็นกับตา
นางสูดหายใจลึกๆ ระงับความสะอิดสะเอียนทีม่ ตี อ่ ปลาหมึกยักษ์
ตัวนั้น พลันจ้องมองผิวน�้ำอย่างตรึกตรอง
น�้ำเค็มกับน�้ำจืดมีสภาพแวดล้อมต่างกันยิ่งนัก ปลาหมึกยักษ์
จากใต้น�้ำลึกโดยปกติจะอาศัยอยู่ในทะเลหรือทะเลสาบใหญ่ เหตุใดจึง
แหวกว่ายมายังแม่น�้ำได้
"แม่นาง เจ้าคงไม่เป็นไรกระมัง"
"เอ๋?" โม่อีเหรินเงยหน้า มองเห็นคุณชายสูงศักดิ์ผู้นั้นมองมาทาง
ตนเองอย่างห่วงใย
"ข้าไม่เป็นไร" นางส่ายหน้า มองเขาอย่างฉงนสงสัย ครุน่ คิดในใจว่า
เหตุใดจู่ๆ เขาจึงพูดกับนาง
"ปลาหมึกยักษ์นำ�้ ลึกอาจปรากฏตัวอีก อย่างไรเสียแม่นางกลับไป
ห้องพักจะปลอดภัยกว่า" คุณชายสูงศักดิ์แนะน�ำจากใจจริง
ตอนอยูท่ ที่ า่ เรือเขาก็สงั เกตเห็นนางแล้ว นางมีสหี น้าอยากรูอ้ ยากเห็น
และตื่นตาตื่นใจ ดูทั้งไร้เดียงสาและน่ารัก
เดิมทีเขานึกว่านางเป็นแม่นางน้อยที่เพิ่งออกจากบ้าน ไร้เดียงสา
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อ่อนต่อโลก แต่ไม่วา่ จะเป็นตอนถูกองครักษ์ขวางไว้ หรือเมือ่ ครูต่ อนทีถ่ กู
ปลาหมึกยักษ์จโู่ จม นางก็ไม่ได้แสดงออกถึงความหวาดกลัวสักนิด ทัง้ ยัง
กระโดดหนีวงล้อมการโจมตีของปลาหมึกยักษ์ได้อย่างง่ายดาย ชวนให้
เขาทึ่งในตัวนางมากขึ้นทันใด และอดคิดอยากเข้าใกล้นางไม่ได้
"ขอบคุณ ท่านก็กลับห้องพักเถิด จะปลอดภัยกว่า" โม่อีเหรินรู้ว่า
เขาไม่มเี จตนาร้าย จึงพยักหน้ายิม้ ๆ ไปทางเขาแล้วตอบกลับอย่างสุภาพ
ถือว่าขอบคุณในความห่วงใยของเขา
"ข้ า มี น ามว่ า มู ่ ห รงฉางเฟิ ง อยู ่ ห ้ อ งพั ก ชั้ น นี้ หากเจ้ า ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือก็มาหาข้าได้ ไม่ต้องเกรงใจ" มู่หรงฉางเฟิงเอ่ยต่อนาง
"ขอบคุณ" โม่อีเหรินแย้มยิ้มไปทางเขาอีก แล้วเดินไปทางบันได
ทว่าขณะที่นางก�ำลังก้าวลงบันไดขั้นที่สาม เรือทั้งล�ำก็โคลงเคลง
อย่างดุเดือดโดยพลัน
"กรี๊ด!" เสียงกรีดร้องดังระงมทั่วทั้งล�ำเรืออีกครั้ง
ผู้ดูแลเรือหน้าถอดสี ร้องตะโกนเตือนทันที "ทุกคนระวังตัว!"
สัตว์วิเศษที่ท�ำพันธสัญญากับมนุษย์จะสื่อถึงกันได้ ผู้ดูแลเรือ
ได้รบั สารทีส่ ง่ มาจากฉลามมรกตว่าเนือ่ งจากฉลามมรกตและปลาหมึกยักษ์
ฝีมอื สูสกี นั ขณะทีอ่ ยูใ่ ต้นำ�้ ผลัดกันรุกผลัดกันรับ อีกทัง้ ยังโจมตีกนั ไปมา
ทว่าไม่มฝี า่ ยใดชนะ ดังนัน้ ปลาหมึกยักษ์จงึ หมดความอดทนและกระแทก
ใต้ท้องเรือครั้งแล้วครั้งเล่า
ปัง!
ปัง!
ปัง!
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เสียงกรีดร้องบนเรือดังระงมต่อเนื่องกัน โม่อีเหรินคว้าราวระเบียง
ไว้แน่น ฝืนยืนจนมั่นคง
"ทุกคนจับให้มั่น!" ผู้ดูแลเรือตะโกนบอกอีกครั้ง
ฉลามมรกตโจมตีปลาหมึกยักษ์ใต้แม่น�้ำต่อไป ปลาหมึกยักษ์
โกรธแค้นมาก ยิง่ ออกแรงกระแทกใต้ทอ้ งเรือ ผูโ้ ดยสารทีอ่ ยูใ่ นห้องโดยสาร
แทบจะอาเจียนออกมาเพราะความโคลงเคลงของเรือแล้ว
ขณะนั้นหัวหน้าเรือและผู้ดูแลเรือสองคนอยู่ด้วยกัน ตัดสินใจให้
หัวหน้าเรือสั่งการอยู่บนเรือต่อ สั่งให้มือธนูเตรียมพร้อม ส่วนผู้ดูแลเรือ
กระโดดลงน�ำ้ ร่วมมือกับฉลามมรกต บังคับให้ปลาหมึกยักษ์โผล่พน้ น�ำ้
"อูโยวๆ..."
ผูด้ แู ลเรือลงไปในน�ำ้ ไม่ถงึ หนึง่ เค่อ ทุกคนก็ได้ยนิ เสียงร้องโหยหวน
ดังมาจากใต้นำ�้ ตามมาด้วยเสียงสวบสาบ ปลาหมึกยักษ์พงุ่ ขึน้ เหนือผิวน�ำ้
อีกครั้ง
"ง้างธนู ยิง!" ในชัว่ พริบตาทีป่ ลาหมึกยักษ์โผล่พน้ ผิวน�ำ้ หัวหน้าเรือ
ก็รีบออกค�ำสั่งโดยพลัน
ฟิ้วๆๆ! ฟิ้วๆๆ!
ธนูไฟสีแดงฉานหกดอกยิงไปที่ปลาหมึกยักษ์อีกครา มันหันมา
อ้าปากพ่นน�้ำสีด�ำใส่เรือ
"ทุกคนรีบหลบ!" หัวหน้าเรือหน้าถอดสี ตะโกนเสียงดังลัน่ ในทันใด
น�้ำที่ปลาหมึกยักษ์พ่นออกมามีพิษร้ายแรงอยู่ในนั้น!
"สมควรตายนัก" โม่อีเหรินสาปแช่งเสียงแผ่วเบา
แม้ชุดปีกสวรรค์จะไม่กลัวพิษ ทว่านางไม่อยากด�ำเมี่ยมไปทั้งตัว
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แม้แต่น้อย
โม่ อี เ หริ น ลุ ก ลี้ ลุ ก ลนอยู ่ ชั่ ว ขณะ จากนั้ น จึ ง ตั ด สิ น ใจพุ ่ ง ลงน�้ ำ
เพื่ อ หลบน�้ ำ พิ ษ นั่ น ทว่ า ขณะที่ น างคว้ า ราวระเบี ย ง ก� ำ ลั ง จะพุ ่ ง ตั ว
กระโดดลงไป กลับมีมือข้างหนึ่งมาโอบเอวนางจากด้านหลัง หยุดยั้ง
การเคลื่อนไหวของนาง
โม่อีเหรินพลิกฝ่ามือต่อสู้กับคนที่อยู่ด้านหลังทันที ฝ่ายตรงข้าม
กลับหลบหลีกการรุกโจมตีของนางอย่างง่ายดาย ทั้งยังโอบเอวนาง
ถอยหลังออกห่างจากราวระเบียงไปเรื่อยๆ
โม่อีเหรินไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้ก็ถูกพาขึ้นไปที่ชั้นหก ก่อนจะ
เข้าไปในห้องพักห้องหนึ่ง
พอประตูปิดลง น�้ำพิษสีด�ำก็ถูกกันไว้ด้านนอก
"เอ่อ..."
โม่อเี หรินตะลึงงันเล็กน้อย ความร้อนผะผ่าวทีร่ อบเอวท�ำให้นางได้สติ
ทันควัน นางเอีย้ วตัวกลับมาครึง่ หนึง่ และลงมือจูโ่ จมอีกครา
ป่าเถื่อนนัก เป็นใครกันกล้ามาแอบกินเต้าหู้ข้า?!
ทว่าการโจมตีของนางถูกคนด้านหลังสกัดไว้ได้อย่างง่ายดายอีกครัง้
แต่ฝา่ ยตรงข้ามก็ปล่อยมือทีโ่ อบเอวนางออก นางรีบกระโดดหนีกา้ วใหญ่
แล้วค่อยหันกลับไป
เอ๊ะ?!
ขณะที่โม่อีเหรินมองท่าทางฝ่ายตรงข้าม อันดับแรกคือตะลึงงัน
จากนั้นก็นึกสงสัยเล็กน้อย
นางคุน้ หน้าผูม้ าเยือนเสียเหลือเกิน คิว้ เข้มได้รปู ดวงตาเป็นประกาย
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หน้าตาหล่อเหลา อาภรณ์สมี ว่ งบนร่างขับอ�ำนาจความดุดนั องคาพยพทัง้ ห้า
บนใบหน้าสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ สีหน้าเย็นชา ท่าทางสูงศักดิ์เย็นยะเยือก
แฝงความห่างเหินประหนึง่ ผูม้ ตี ำ� แหน่งสูงส่ง
สมบูรณ์แบบ สูงศักดิ์ น่าเกรงขาม...
ทว่าแววตาทีเ่ ขามองโม่อเี หริน ความเย็นชาและความน่าเกรงขามนัน้
กลับมลายหายไปจนสิน้ หากนางมองไม่ผดิ แววตานัน้ ตระหนกระคนดีใจ
อยู่บ้าง แล้วก็จนใจเล็กน้อยด้วย
สิง่ ทีท่ ำ� ให้โม่อเี หรินฉงนทีส่ ดุ ก็คอื ...นางคุน้ เคยกับดวงหน้างดงามนี้
อย่างประหลาด
เคยเจอที่ใดกันนะ...
ปัง!
จู่ๆ ตัวเรือก็ถูกกระแทกอีกครั้ง
ร่างกายนางโงนเงน แต่กลับไม่รู้ว่าควรคว้าอะไรไว้ดี
อีกฝ่ายก็โงนเงนเช่นกัน ก่อนทีเ่ ขาจะโอบนางทีก่ ำ� ลังเคว้งไว้อกี ครา
จากนั้ น คนทั้ ง สองก็ ล ้ ม ลงไปบนเตี ย งพร้ อ มกั น แผ่ น หลั ง ของ
โม่อีเหรินชนเข้ากับแผ่นอกของเขาอย่างแรง
"โอ๊ย!" แข็งโป๊ก!
โม่อีเหรินขมวดคิ้วมุ่น จากนั้นตระหนักได้ว่า...นางโดนกินเต้าหู้
อีกแล้ว!
โม่อีเหรินรีบพลิกตัวลุกขึ้นทันใด สุดท้ายมีเสียงดังปังอีก ตัวเรือ
สั่นคลอนอีกครั้ง ท�ำให้นางยืนไม่อยู่และล้มลงไปอีกครา
"โอ๊ย!" ครั้งนี้ไม่ใช่แผ่นหลัง แต่เป็นด้านหน้าชนเข้ากับแผ่นอกเขา
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อย่างจัง
"อย่าขยับ" คนที่ถูกชนคล้ายไม่รู้สึกเจ็บสักนิด มือทั้งสองประคอง
ร่างนางไว้ จากนั้นจึงลุกขึ้นนั่งและกอดนางไว้ในอ้อมแขน
"นี่! เอากรงเล็บของท่านออกไป!" นางตีมือเขาที่โอบเอวอยู่พลาง
เอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์
"กรงเล็บ?" เขาลดเสียง พูดซ�้ำอีกครั้ง
"อันนี้" นางว่าพลางตีซ�้ำอีกสองที
ท่าทางเช่นนี้มันน่า...ขมับของเขากระตุกเล็กน้อย
"เจ้ายืนอย่างมั่นคงได้?"
"แน่นอน"
เพิ่งพูดออกมาไม่ทันไร เรือก็โคลงเคลงอีกครั้ง นางพลันโงนเงน
ต่อหน้าเขา
"อย่าเพิง่ ขยับ" เขายังคงไม่ปล่อยมือทีโ่ อบเอวนางไว้ ขณะเดียวกัน
เขาก็ขมวดคิ้ว
เพียงแค่ปลาหมึกยักษ์ตวั หนึง่ นึกไม่ถงึ ว่าใช้เวลาปราบยาวนานเช่นนี้
ก็ยงั ปราบไม่สำ� เร็จ เขาไม่พอใจกับวิธจี ดั การของเรือล�ำนีจ้ ริงๆ
"ท่านปล่อยข้าได้แล้ว ข้านัง่ เองได้" แม้จะรูว้ า่ เขาหวังดี ทว่าโม่อเี หริน
ก็ยังคงไม่พอใจ
นางรูส้ กึ ว่าตนเองถูกกินเต้าหูอ้ ยูเ่ รือ่ ย ทัง้ ยังเรียกร้องความเป็นธรรม
ไม่ได้อีก ความรู้สึกเช่นนี้เหมือนถูกข่มเหงชัดๆ
เขามองนาง นางก็จ้องมองเขาเขม็งอย่างยืนกราน
"ก็ได้" ในที่สุดเขาถึงยอมปล่อยนาง
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โม่อีเหรินรีบไปนั่งบนเก้าอี้ด้านข้างทันที เก้าอี้นี้อยู่ใกล้หน้าต่าง
นางยังสามารถมองสภาพการณ์ภายนอกได้ด้วย
เห็นเพียงแสงดาบ เงาไฟ ฉลามมรกตและปลาหมึกยักษ์ชนกันไป
ชนกันมา หัวของปลาหมึกยักษ์มบี าดแผลนับไม่ถว้ น แต่หนวดส่วนใหญ่
ของมันยังไม่ได้รบั บาดเจ็บเท่าไรนัก ยังคงตีนำ�้ กระเพือ่ มขัดขวางการโจมตี
พลางจับผู้คน ลูกเรือจ�ำนวนไม่น้อยโดนพิษสีด�ำเข้าแล้ว
พลังของปลาหมึกยักษ์สัตว์วิเศษระดับหกไม่ใช่มีไว้ให้ย�ำเกรง
เท่านัน้ เนือ้ ของมันทัง้ หนาและหนวดก็เยอะ น�ำ้ ลายทีพ่ น่ ออกมาสามารถ
คร่าชี วิตคนได้ และบาดแผลบนร่างมันแม้มองดูแล้วจะมีมากมาย
น่าสยดสยอง ทว่าล้วนเป็นเพียงบาดแผลภายนอก ฉลามมรกตแม้จะมี
ฟันแหลมคม แต่วา่ ขนาดล�ำตัวของสัตว์วเิ ศษทัง้ สองต่างกันมาก ฉลามมรกต
ไม่สามารถกัดปลาหมึกยักษ์ให้ตายในคราเดียวได้
ครั้นหัวหน้าเรือเห็นเหตุการณ์นี้ จึงรีบเรียกหมอโอสถมาทันที
ให้ทกุ คนได้กนิ ยาแก้พษิ เบือ้ งต้น อย่างน้อยก็ไม่มอี นั ตรายถึงชีวติ ชัว่ คราว
"อูโยวๆ อูโยวๆ!" ปลาหมึกยักษ์ค�ำรามอย่างเดือดดาลอีกครั้ง
ฉลามมรกตว่ายน�ำ้ หนีอย่างฉับไวเพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้โดนหนวดของ
ปลาหมึกยักษ์คว้าตัวไว้ได้ แต่ปลาหมึกยักษ์กลับเปลีย่ นทิศทาง เข้าโจมตี
ห้องโดยสารชั้นห้าและชั้นหกในทันใด
หนวดของมันที่มีความหนาพอๆ กับตัวคนกระแทกห้องโดยสาร
หลายครัง้ ผูโ้ ดยสารแตกตืน่ ไม่หยุดหย่อน ประตูหน้าต่างยังถูกทุบจนพังไป
หลายห้อง
หน้าต่างบานทีโ่ ม่อเี หรินนัง่ ก็อยูใ่ นรัศมีการโจมตี นางถอยกรูดทันที
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พอดีถอยไปทางบุรุษรูปงามที่อยู่บนเตียง
"อ๊าก!"
"รีบหนีเร็ว!"
"ช่วยด้วย!"
ห้องพักชั้นบนอลหม่านยิ่ง มีบางคนถูกยั่วโทสะ
"โหดร้ายนัก!" ส่งพลังฝ่ามือออกไปโดยพลัน
"ปลาหมึกยักษ์สมควรตาย!" ดาบฟันออกไปทันที
"..." คนจ�ำนวนมากสาปแช่งอยูใ่ นใจ จากนัน้ อาวุธลับ ดาบ กระบี่
ฝ่ามือพายุก็พุ่งไปยังร่างปลาหมึกยักษ์
มันท�ำให้ผคู้ นโกรธแค้นแล้ว...โม่อเี หรินครุน่ คิดเงียบๆ จากนัน้ จูๆ่ ก็
รู้สึกถึงพลังที่โอบกอดอยู่รอบเอว...
ข้าโดนกินเต้าหู้อีกแล้ว?!
ปังๆๆๆ!
ถึงปลาหมึกยักษ์จะหนังเหนียวกว่านีก้ ท็ านทนกับการทีค่ นมากมาย
โจมตีไปบนตัวมัน เพิ่มบาดแผลลงไปอีกมากจนเลือดไหลนองไม่ไหว
ดังนั้นปลาหมึกยักษ์จึงโมโหอีกครั้ง
"อูโยว...ฟู!่ "
ปลาหมึ ก ยั ก ษ์ พ ่ น น�้ ำ พิ ษ สี ด� ำ ออกมา อี ก ทั้ ง ยั ง ใช้ หั ว ชนส่วน
ห้องโดยสารจนหน้าต่างห้องทีโ่ ม่อเี หรินอยูห่ ลุดออก นางหันกลับมาทันที
ก่ อ นจะออกแรงผลั ก คนข้ า งหลั ง ให้ ล ้ ม ลง จากนั้ น กลิ้ ง ไปด้ า นข้ า ง
ชั่วประเดี๋ยวก็กลิ้งไปจนถึงผนัง แต่ยังคงอยู่ในวงรัศมีของพิษที่สาดมา
โม่อีเหรินตอบสนองโดยเร็ว บุรุษผู้นั้นก็เช่นกัน เขาอาศัยแรงพุ่ง
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ของโม่อีเหริน โอบนางกระโดดออกไปนอกห้อง สองคนเหยียบไปบน
อากาศโล่งๆ ในเวลาเดียวกัน ก่อนจะตกลงไปในแม่น�้ำ
ตูม!
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14
พอตกลงไปในน�ำ้ สิง่ ทีท่ งั้ สองคนรูส้ กึ ถึงคือคลืน่ แม่นำ�้ ทีโ่ หมซัดสาดมา
เพราะศึกครัง้ นี้ เสียงน�ำ้ ไหลกระเพือ่ มดังอยูข่ า้ งหู ทัง้ ยังดังขึน้ เรือ่ ยๆ
บุรษุ ผูน้ นั้ กอดโม่อเี หรินว่ายน�ำ้ หนีอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยให้อยูห่ า่ ง
จากเรือล�ำนั้นสักสิบจั้ง จึงรู้สึกว่าผิวน�้ำสงบลงบ้าง
ทักษะการว่ายน�้ำของโม่อีเหรินยอดเยี่ยมยิ่งนัก ทว่าพอถูกกอดรัด
เสียแน่น แขนขาไม่สามารถแหวกว่ายได้อย่างอิสระ จึงท�ำได้เพียง
ปล่อยให้เขาพาตนเองว่ายน�้ำไปอย่างขุ่นเคืองใจ
นางมีชุดปีกสวรรค์อยู่ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะจมน�้ำตาย ทว่าสิ่งที่
ท�ำให้ประหลาดใจคือตั้งแต่ลงมาในน�้ำ รอบตัวพวกเขาคล้ายกับปรากฏ
ครอบอากาศทรงกลม สกั ด กั้ น แม่ น�้ ำ ไว้ ด ้ า นนอกโดยสิ้ น เชิ ง ทั้ ง ยั ง
ไม่มีผลกระทบต่อการหายใจและทัศนวิสัยของพวกเขา ซ�้ำยังไม่ท�ำให้
เสือ้ ผ้าพวกเขาเปียกปอน
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นี่คือ...
"เจ้ ากลัวหรือ ไม่" ครั้นพวกเขาถอยไปถึงระยะห่า งที่ปลอดภัย
บุรุษผู้นั้นจึงก้มหน้ามองนาง ถามด้วยเสียงทุ้มต�่ำ
หากไม่ใช่เพราะเขามั่นใจในพลังยุทธ์ของตนเองที่ฝกึ ฝนมาว่า
สามารถประคองครอบอากาศและปกป้องพวกเขาทั้งสองไว้ได้ เขาจะ
ไม่มีทางเลือกกระโดดลงน�้ำเด็ดขาด
"ไม่" โม่อีเหรินส่ายหน้า จากนั้นนึกได้ว่าตนเองยังถูกกอดอยู่
"กรงเล็บของท่าน!" นางตีมือเขา แล้วจ้องเขาอย่างไม่พอใจยิ่งนัก
"นัน่ คือมือ" เขาเอ่ยแก้ไขให้ กรงเล็บอะไรกัน เขาไม่ใช่สตั ว์สกั หน่อย...
"มีใครทีพ่ อเจอหน้าก็โอบกอดคนอืน่ หรือ บุรษุ สตรีมอิ าจต้องตัวกันนะ!"
โม่อเี หรินจ้องหน้าเขา
ยังไม่ปล่อยอีก?
"เจ้าจ�ำข้าไม่ได้?" เขาขมวดคิว้ มุน่ แววตาแสดงความไม่พอใจ มือที่
กอดนางยิง่ รัดแน่นขึน้
"จ� ำ อะไรได้ " โม่ อี เ หริ น ไม่ มี เ วลามาจ� ำ ใครได้ ใ นยามนี้ เพราะ
การแกะมือเขาออกก่อนส�ำคัญกว่า
"..." เขาท�ำหน้าคว�่ำ ไม่พูดไม่จา อีกทั้งยังไม่ยอมปล่อยมือ
โม่อีเหรินแกะมือเขาไม่ออก จึงเหลือบมองหน้าบึ้งๆ ของเขา นาง
รู้สึกคุ้นตายิ่งนัก แต่ว่าหลายปีนี้นางอยู่แต่บนเกาะโม่เสวียน ไม่ได้เจอ
คนนอกเลย แล้วหลังจากทีข่ นึ้ ฝัง่ มานางก็เพียงแค่เดินเล่นในเมืองผิงเจิน้
เท่านั้น
หรือว่าข้าจะเคยเจอเขาตอนอยู่เมืองผิงเจิ้น
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"ไยเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่" จู่ๆ เขาก็ถามขึ้นอีก
"เอ๋?" โม่อีเหรินได้สติ พบว่าเขามองนางอยู่ตลอด ดังนั้นนางจึง
มองหน้าเขาพลางคิดต่อไป
เคยเจอหน้ากันที่ใดนะ...
"ไยเจ้าจึงไม่อยูบ่ นเกาะโม่เสวียน" ไม่รอให้นางได้สติ เขาก็ถามขึน้
อีกครา
"ใช่!" โม่อเี หรินร้องเสียงแผ่วเบา ในทีส่ ดุ ก็นกึ ออก "เป็นท่านนีเ่ อง!"
"อืม?" เขาเลิกคิว้ ขึน้ สีหน้าเย็นชาแต่เดิมเปลีย่ นแปลงไปโดยทันที
พลันแผ่กระจายเสน่ห์อย่างที่บุรุษเจ้าเล่ห์ใช้ยามดึงดูดสตรี
"ไป่หลี่จิงหง?!"
พอเขาได้ยิน คิ้วที่เลิกขึ้นก็กลับเปลี่ยนเป็นขมวดมุ่น
"ตอนนี้เจ้าเพิ่งจ�ำได้หรือ" น�้ำเสียงไม่สบอารมณ์เล็กน้อย โมโห
อยู่บ้าง ดูอันตรายนิดหน่อย
ทว่าโม่อีเหรินไม่สนใจหรอก
"ดวงตาของท่าน..." สิ่งที่นางจ�ำได้แม่นย�ำที่สุดก็คือดวงตาคู่นั้น
ของเขา แวววาวโปร่งใสยิ่งกว่าผลึกหินสีม่วง ยามมองเข้าไปในนัยน์ตา
สีม่วงนั้นกลับให้ความรู้สึกลึกล�้ำยิ่งนัก
"เพราะข้ากินยา สีดวงตาจึงเปลี่ยนไปชั่วคราว"
เป็นเช่นนี้นี่เอง...
หากดวงตาของเขาไม่เปลี่ยนสี นางก็คงจ�ำได้ตั้งนานแล้ว
แต่วา่ ...โม่อเี หรินจ้องมองเขาต่อไป เพราะก�ำลังถูกเขาโอบกอดอยู่
สองคนแนบชิดกันเกินไป แล้วนางก็กลุม้ ใจยิง่ นักทีพ่ บว่าความสูงของนาง
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ยังไม่ถึงคางของเขาเลยด้วยซ�้ำ
"ไยท่านจึงสูงเช่นนั้น"
"..." เขาจ้องหน้านาง
นาง...ก�ำลังกล่าวโทษ? เรื่องเช่นนี้? ในยามนี้?
"ท่านไม่รู้หรือว่าเวลาคนตัวเตี้ยเงยหน้ามองคนตัวสูงมันล�ำบาก
มากนะ" นางเอ่ยอย่างมีเหตุผลเต็มปากเต็มค�ำ
ในเมือ่ นางแน่ใจว่าเขาคือไป่หลีจ่ งิ หง แม้จะพบหน้าเพียงครัง้ เดียว
แต่จะดีจะเลวอย่างไรนางก็เป็น 'ผูม้ พี ระคุณช่วยชีวติ ' เขา นางจึงไม่รสู้ กึ
แปลกหน้าและต่อต้านเท่าเดิมแล้ว
"..." ไป่หลี่จิงหงพูดไม่ออก
นางถือสาเรื่องนี้?
"ไยท่านจึงอยู่ที่นี่" โม่อีเหรินถามอย่างประหลาดใจ
"ข้ามาท�ำธุระที่นี่ เจ้าจะไปที่ใด"
"เมืองชิ่งเฉิง"
"เจ้าตัวคนเดียว?"
"ใช่"
ไป่หลี่จิงหงขมวดคิ้วอีกครั้ง
"วางใจเถอะ แม้ขา้ จะออกจากบ้านคนเดียว แต่วา่ ข้าไม่หลงทางแน่
แล้วก็ไม่มใี ครท�ำร้ายข้าได้ดว้ ย" โม่อเี หรินตบไหล่เขา จากนัน้ เพิง่ นึกได้วา่
ตนเองถูกโอบกอดอยู่ "ท่านยังไม่ยอมปล่อยข้าอีก?"
"เจ้าอย่าออกห่างจากตัวข้านะ" ไป่หลีจ่ งิ หงคลายมือเล็กน้อย แต่ยงั
ไม่ยอมปล่อยเสียทีเดียว "พวกเรายังอยู่ในแม่น�้ำ ระวังตัวหน่อย"
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"ข้าว่ายน�้ำเป็น" โม่อีเหรินเน้นย�้ำ ไม่ต้องการให้เขามาปกป้องนาง
"ข้ารู้" เขาปลอบโยนนางพลางระแวดระวังไปรอบทิศ
โม่อีเหรินก็รู้สึกว่าน�้ำในแม่น�้ำมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่บ้าง
ในความทรงจ�ำของนาง นางเคยอ่านเกีย่ วกับการแนะน�ำแม่นำ�้ เหิงเหอ
ล้วนกล่าวว่าแม่นำ�้ เหิงเหอกว้างไกล น�ำ้ ไหลเอือ่ ยๆ และใสแจ๋ว ผลผลิตทางน�ำ้
อุดมสมบูรณ์
ทว่าตัง้ แต่พวกเขาตกลงมาในแม่นำ�้ จนถึงขณะนี้ กลับไม่เห็นสัตว์นำ�้
ชนิดใดเลย แล้วน�ำ้ ในแม่นำ�้ ก็ขนุ่ คลัก่ ไม่ตอ้ งพูดถึงผลผลิตทางน�ำ้ แม้แต่
ปลาตัวเดียวยังไม่มี นี่มันแปลกชอบกลจริงๆ
เสีย่ วทุน เจ้ารูส้ กึ หรือไม่วา่ มีอะไรแปลกๆ โม่อเี หรินถามเสีย่ วทุนใน
ใจ
'รูส้ กึ ' น�ำ้ เสียงของเสีย่ วทุนเศร้าซึมเล็กน้อย 'ท่านแม่ ของอร่อยนัน่
หายไปแล้ว'
...ที่นางถามคงไม่ใช่เรื่องนี้กระมัง แต่ว่า...หายไปแล้วหรือ
'อืม มันก�ำลังขยับ ทีจ่ ริงมันยังอยู่ เพียงแต่เหมือนมีอะไรมาขวางไว้
ต�ำแหน่งไม่ค่อยแน่ชัด ท่านแม่ มันจะโดนคนกินไปหรือไม่ ดังนั้นมันจึง
หายไปพร้อมกับคน'
"..." วิธีพูดของเสี่ยวทุนเช่นนี้ท�ำให้โม่อีเหรินพูดไม่ออกอีกครา
แต่ว่านางพอจะเข้าใจความหมาย เสี่ยวทุน อย่าเพิ่งยุ่งเรื่องนั้น เหตุใด
ที่นี่จึงไม่มีปลา
'เพราะน�้ำที่นี่ถูกปลาหมึกยักษ์น่าเกลียดนั่นท�ำเสียสกปรก ปลา
ก็ถูกกินเสียหมดเกลี้ยง' เสี่ยวทุนตอบ
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ท่านแม่บอกไม่ให้ยุ่งก็ไม่ยุ่ง จะต้องเชื่อฟังค�ำพูดของท่านแม่
การปกป้องท่านแม่ถงึ จะเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ เสีย่ วทุนครุน่ คิด อย่าเอะอะ
จะไปเอาของอร่อยนั่นอีกเลย
โม่อีเหรินปล่อยการสัมผัสออกไป พบว่าคุณภาพน�้ำตรงนี้แย่มาก
อันทีจ่ ริงดูตามข้อมูลในม้วนไผ่หยก นีเ่ รียกว่า 'ญาณวิเศษ' หลังจากที่
นางฝึกเคล็ดวิชาฮุ่นตุ้นแล้วก็ค่อยๆ มีความสามารถนี้ ขอบเขตที่นาง
สัมผัสได้ก็ค่อยๆ กว้างขึ้น
แม้นางไม่มองด้วยตา เพียงแค่เพ่งสมาธิไปยังญาณวิเศษ นาง
ก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัว
ในแม่น�้ำไม่มีปลาดังคาด น�้ำก็ขุ่น ไม่เพียงแค่ขุ่น ดินโคลนจาก
ด้านล่างก็ตกี ลับขึน้ มาไม่นอ้ ย ยังผสมไปด้วยพิษจากปลาหมึกยักษ์ตวั นัน้
เพราะเมื่ อ ครู ่ พ อลงมาในน�้ ำ ไป่ห ลี่ จิ ง หงก็ ใ ช้ พ ลั ง ยุ ท ธ์ ข องตน
สร้างครอบอากาศปกป้องพวกเขาทั้งสองคนไว้ ดังนั้นพิษในแม่น�้ำจึง
ไม่มผี ลต่อพวกเขาชัว่ คราว ทว่าหากอยูใ่ นน�ำ้ นานเกินไป ไม่แน่เขาก็อาจจะ
โดนพิษได้
"พวกเราขึ้นไปกันเถิด!" นางเอ่ยกับไป่หลี่จิงหงทันที
แม้โม่อีเหรินจะไม่กลัวพิษ ทว่านางจุกจิกกับเรื่องความสะอาด
ของน�้ำมากกว่า ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนตอนที่อยู่ในยุคที่มลภาวะรุนแรง
แต่หลังจากมาถึงดินแดนเทพยุทธ์ นางแทบจะอาศัยอยูบ่ นเกาะโม่เสวียน
เพียงที่เดียว ที่นั่นคุณภาพน�้ำและดินดีมาก อากาศสดชื่น กล่าวได้ว่า
ไอวิเศษเต็มเปี่ยม
ขณะนี้จู่ๆ จะให้นางมาอยู่ในน�้ำที่มีคุณภาพแย่ ไม่สะอาด นางจึง
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รู้สึกไม่สบายตัว
"ได้" ไป่หลีจ่ งิ หงประคองครอบอากาศ มือหนึง่ ยังคงโอบนางไว้พลาง
ค่อยๆ เคลื่อนตัวไป
โม่อเี หรินไม่สบายตัวเล็กน้อย เพราะร่างกายขยับได้เพียงนิดหน่อย
เท่านั้น
"อย่าขยับไปมาสิ" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยเสียงทุ้มต�่ำ
"ข้าขึ้นไปเองได้..." โม่อีเหรินอยากบอกเขาว่าอันที่จริงนางก็มีฝีมือ
เหมือนกันนะ
"ไปด้วยกัน" เขาเอ่ยอย่างไม่ให้นางปฏิเสธ
"..."
แต่ก่อนเขาเผด็จการเช่นนี้หรือไม่นะ โม่อีเหรินนึกย้อนไป อืม
นึกไม่ค่อยออกเท่าไร แต่คล้ายจะเป็นเช่นนั้นกระมัง
พวกเขาพบกันเพียงครั้งเดียวเมื่อห้าปีก่อน ครานั้นเขายังคงเป็น
หนุ่มน้อย! ทั้งยังได้รับบาดเจ็บ นางช่วยรักษาเขา ตอนนั้นก็ตระหนักไว้
แล้วว่าเขาเป็นคนที่แสนดื้อรั้น
ยังมีสองจุดที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเลย
จุดแรกคือเขายังคงสีหน้าเย็นชา แต่ระดับความเย็นชาในยามนี้
ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าปีก่อนอย่างแน่นอน
ยังมีอกี จุดหนึง่ ทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงเช่นกันก็คอื เขามีนสิ ยั ไม่ยอมให้ใคร
โต้แย้ง 'มีอ�ำนาจแต่เพียงผู้เดียว'
ครานัน้ เขาโมโหนางทีล่ งน�ำ้ ไปเอาบุปผากลางธาราโดยไม่บอกไม่กล่าว
ยามนีค้ ล้ายกับเขาคิดว่านางอยูใ่ นขอบข่ายคนของตนเอง ทุกอากัปกิรยิ า
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ล้วนท�ำไปเพื่อปกป้องนาง
อันที่จริงโม่อีเหรินไม่ค่อยเคยชินกับการมีคนมาปกป้องเท่าไร นาง
เคยชินกับการท�ำอะไรด้วยตนเองมากกว่า ท่านตาก็สอนนางเช่นนี้
ขณะเดียวกันท่านตาก็ให้อ�ำนาจเด็ดขาดที่นางจะตัดสินใจเองได้ แค่
น�ำ้ ในแม่นำ�้ นิดเดียว นางเองก็สามารถกันออกไปได้ ทีจ่ ริงไม่ตอ้ งรบกวน
คนอื่น...
"ออกมาแล้ว" ไป่หลี่จิงหงเตือนนาง
โม่อเี หรินได้สติทนั ใด พอพ้นผิวน�ำ้ ก็พบหัวหน้าเรือ ผูด้ แู ลเรือ และ
เหล่าองครักษ์ พวกเขาก�ำลังโอบล้อมโจมตีปลาหมึกยักษ์
ด้วยพิษสีดำ� นี้ ปลาหมึกยักษ์จงึ ไม่เป็นสองรองใคร ทว่าผูค้ นบนเรือ
โดนพิษไปไม่น้อย สถานการณ์ปั่นป่วนอย่างมาก
ไป่หลีจ่ งิ หงเก็บครอบอากาศทีใ่ ช้ปอ้ งกันตัว ใช้วชิ าตัวเบาเหยียบผิวน�ำ้
เพียงไม่กคี่ รัง้ พวกเขาทัง้ สองคนก็กลับขึน้ ไปบนเรือได้ เขาหมุนตัวอีกครัง้
ชูมือรวมพลัง ทันใดนั้นดาบก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ
จากนั้ น เขาขยั บ มื อ สะบั ด ดาบมหึ ม าแหวกอากาศไปทาง
ปลาหมึกยักษ์
"อูโยว!" ปลาหมึกยักษ์ร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด หัวขนาดใหญ่
ถูกผ่าออก ทันใดนัน้ ก็รว่ งจากอากาศลงสูแ่ ม่นำ�้ ลึก สีแดงฉานนองทัว่ ผิวน�ำ้
ดาบมหึมาบนอากาศเหลือเพียงเงาอันน่าสยดสยอง จากนัน้ ก็หายวับไป
กับตา
ปลาหมึกยักษ์...ตายแล้ว?!
เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเกินไป ผู้คนทั้งหมดบนเรือจ้องตาปริบๆ ไปที่
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หัวปลาหมึกยักษ์ที่ถูกผ่าแยกออกและอึ้งไปชั่วขณะ
โดยเฉพาะหัวหน้าเรือและผู้ดูแลเรือได้รับผลกระทบหนักหนายิ่ง
พวกเขาคนหนึ่งเป็นนักยุทธ์ขั้นฟ้า คนหนึ่งเป็นผู้บัญชาสัตว์วิเศษ
ร่วมมือกันยังเอาชนะปลาหมึกยักษ์ระดับหกไม่ได้ ทว่ามันกลับถูกตัดหัว
จนตายง่ายดายเพียงนี้!
นี่...เขา...เป็นใครกันแน่!
โม่อีเหรินก็มองเขาอย่างเซ่อๆ
เขาก�ำจัดปลาหมึกยักษ์ทที่ กุ คนต่อสูม้ าเกือบหนึง่ คืน? ช่าง...เก่งกาจ
โดยแท้!
"ท่าน...ท่านฆ่า..." มัน?
"อืม" เขาพยักหน้าตอบรับ
"เพราะเหตุใด"
"มันท�ำให้เจ้าไม่พอใจ"
"หา?!" โม่อีเหรินงงงันอีกครั้ง
ความหมายของเขาคือทีเ่ ขาไม่ลงมือก่อนหน้านีเ้ ป็นเพราะไม่อยาก
จะใส่ใจ ทว่าครานี้กลับลงมือเพราะปลาหมึกยักษ์ท�ำให้นางวุ่นวายใจ
ดังนั้นเขาจึงฆ่ามัน?
ข้ามีอ�ำนาจต่อเขาเพียงนี้เลยหรือ...โม่อีเหรินเหงื่อตกเล็กน้อย
"ห้องพักของเจ้าอยู่ที่ใด" เขาถามขึ้น
"เอ่อ...อยู่ชั้นสาม" โม่อีเหรินเอ่ยหมายเลขห้อง นางยังไม่ได้สติ
กลับมาทั้งหมดในคราเดียว ยังว้าวุ่นใจอยู่เล็กน้อย
สัตว์ร้ายที่โหดเหี้ยมและจงใจโจมตีมนุษย์สมควรถูกก�ำจัดอยู่แล้ว
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โม่อีเหรินไม่เวทนาต่อปลาหมึกยักษ์เท่าไร ทว่าวาจาของไป่หลี่จิงหง
เป็นเหตุให้นางท�ำตัวไม่ถูกอยู่บ้าง
เขาลงมือเพียงเพราะก่อนหน้านี้นางไม่พอใจนิดหน่อย หากเขา
ไม่ได้จับตามองนางอยู่ตลอด จะไม่มีทางสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ในชั่วพริบตาของนางได้กระมัง...
โม่อีเหรินเงยหน้ามองเขา ไป่หลี่จิงหงยังคงมีสีหน้าเดาได้ยาก
ราวภูเขาน�้ำแข็ง สีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงสักนิด
สีหน้าอ่อนโยนหรือโกรธเกรีย้ วจนหมวกชีเ้ พราะโฉมงามนัน้ ล้วนเป็น
ค�ำที่ใช้ในนิยายรักหวานซึ้งเท่านั้น...นางเองน่าจะคิดมากเกินไปกระมัง
ต้องเป็นเช่นนั้นแน่...ข้าคิดมากไปจริงๆ
"ไปกันเถอะ"
"หา?! ไปที่ใด"
"ไปห้องพักของเจ้า" ไป่หลีจ่ งิ หงกึง่ โอบกอดนางพลางเดินไป ไม่แยแส
ทีจ่ ะอยูท่ นี่ ตี่ อ่ เพือ่ รับค�ำขอบคุณหรือสายตาประหลาดใจจากใครสักนิด
"หา?!" โม่อีเหรินเกือบส�ำลักน�้ำลายตนเอง
ไปห้องพักของข้า? นี่เขาพูดง่ายเกินไปหรือไม่!
(ติดตามอ่
านต่
ในฉบับเต็าห้มอ) งนางตามอ�ำเภอใจ
บุรุษสตรีมิอาจแตะต้
องตั
วกัอนได้เขาจะเข้
ได้อย่างไร!
แม้ในดินแดนเทพยุทธ์จะไม่ได้บังคับสตรีเพศมากเพียงนั้น ทว่า
บุรุษผู้หนึ่งไปยังห้องนอนของแม่นางน้อยผู้หนึ่งมันออกจะ...เกินไปแล้ว
โม่อเี หรินสาบานว่าตนเองไม่ได้กล่าวเกินเลยแน่นอน เป็นพฤติกรรม
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